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Η Επίδραση του Αρνητικού και του Θετικού Θυµικού στη Λεκτική Ευχέρεια
Ατόµων Προχωρηµένης Ηλικίας

Ελένη Γιουµίδου, Άννα Χρυσανθίδου, Δέσποινα Mωραΐτου, Γεωργία
Παπαντωνίου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει την επίδραση του θυµικού στη λεκτική ευχέρεια
ατόµων 55 ετών και άνω, καθώς και την επίδραση ατοµικώνδηµογραφικών παραγόντων στη
λεκτική ευχέρεια µέσω του θυµικού. Το δείγµα αποτελούνταν από 60 άτοµα τελευταίας µέσης
και γεροντικής ηλικίας. Στους συµµετέχοντες χορηγήθηκαν η Γηριατρική Κλίµακα Κατάθλιψης
(Geriatric Depression Scale  GDS), η Κλίµακα Θετικού και Αρνητικού Θυµικού (Positive and
Negative Affect Schedule  PANAS) και οι Δοκιµασίες Λεκτικής Ευχέρειας της συστοιχίας
νευροψυχολογικών δοκιµασιών DKEFS. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι από τους παράγοντες
του θυµικού, µόνον η ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων µείωσε σηµαντικά τις επιδόσεις σε
όλα τα έργα λεκτικής ευχέρειας. Ακόµη, ατοµικοίδηµογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το
µορφωτικό επίπεδο και η άσκηση φάνηκε ότι επιδρούν στη λεκτική ευχέρεια ατόµων
προχωρηµένης ηλικίας άµεσα και όχι µέσω του θυµικού. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι η ηλικία
επηρεάζει αρνητικά και σηµαντικά όλες τις δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας. Αντίθετα, το
µορφωτικό επίπεδο επέδρασε θετικά στην επίδοση των συµµετεχόντων στις δοκιµασίες
λεκτικής ευχέρειας. Η

σωµατική άσκηση λειτούργησε, επίσης, ως αντισταθµιστικός

παράγοντας στη µείωση της επίδοσης, κυρίως στη δεύτερη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας.

ΛΕΞΕΙΣΚΛΕΙΔΙΑ: Γνωστικό γήρας, Εναλλαγή έργων, Σηµασιολογική ευχέρεια, Φωνολογική
ευχέρεια, Χροιά συναισθήµατος
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ABSTRACT
The present study aimed at investigating the effect of affect on verbal fluency of persons
aged 55 years and more, as well as the effect of individualdemographic factors on verbal
fluency, through affect. The sample was consisted of 60 persons spanning a distribution of
ages between late middle age and old age. The participants were administered the Geriatric
Depression Scale (GDS), the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and the Verbal
Fluency Test of the DKEFS neuropsychological battery. Results suggested that among the
affective factors, it was only the presence of depression symptoms that significantly reduced
performance in all verbal fluency tasks. Furthermore, individualdemographic factors as age,
educational level and physical exercise appeared to influence directly, and not through the
affective factors, verbal fluency of older people. More specifically, age was found to have a
statistically significant negative effect on all tasks of verbal fluency. On the contrary,
educational level had a positive effect on participants’ performance on verbal fluency tasks.
Physical exercise also served as a factor of compensation, concerning the decline in
performance, especially on the second verbal fluency task.

KEYWORDS: Cognitive aging, Task switching, Phonological fluency, Semantic fluency,
Emotional valence
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ΕΙΣΑΓ�ΓΗ
Θυµικό: διάθεση και συναίσθηµα
Καθένας µπορεί να θυµηθεί περιστάσεις όπου η διάθεσή του επηρέασε τις
καθηµερινές του δραστηριότητες. Είναι εµπειρικά επαρκώς διαπιστωµένο ότι οι
µεταβολές στη διάθεση ασκούν µεγάλη επίδραση στη σκέψη και στον τρόπο που δρα
κανείς (Forgas, 2000). Πολλές φορές οι όροι διάθεση και συναίσθηµα συγχέονται. �ς
διάθεση ορίζεται µια κατάσταση, η οποία µπορεί να διαρκέσει λεπτά ή ώρες, ενώ τα
συναισθήµατα µπορεί να διαρκέσουν δευτερόλεπτα ή ακόµα και κλάσµατα
δευτερολέπτου και είναι υψηλότερης έντασης (Rottenberg, 2005). Είναι επίσης
ευρέως γνωστό ότι ο λόγος για τον οποίο προκαλείται η διάθεση είναι πιο ασαφής
ενώ τα συναισθήµατα προκαλούνται από ένα συγκεκριµένο συµβάν (Beedie, Terry,
Lane, & Devonport, 2011).
Τα συναισθήµατα συνήθως χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε τη
χροιά τους: α) τα θετικά συναισθήµατα ή, ως σύνολο, το θετικό θυµικό που αφορά
συναισθήµατα χαράς, ικανοποίησης, ενθουσιασµού, εγρήγορσης και επιθυµίας
εµπλοκής µε το περιβάλλον, β) τα αρνητικά συναισθήµατα ή, στο σύνολο τους, το
αρνητικό θυµικό που περιλαµβάνει συναισθήµατα όπως το άγχος, την κατάθλιψη, την
ανησυχία και άλλα (Mitchell & Phillips, 2007).

Το θυµικό στην «Τρίτη Ηλικία»
Η γεροντική ηλικία χαρακτηρίζεται από στερεότυπα σχετικά µε τη δυστυχία.
Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας νιώθουν περισσότερα
αρνητικά συναισθήµατα εξαιτίας της µείωσης των «κερδών» και της αύξησης των
«απωλειών» στην ανάπτυξή τους (Pinquart, 2001). Τα «κέρδη» για τα άτοµα
προχωρηµένης ηλικίας είναι η επίτευξη των επιθυµητών στόχων και η αποφυγή των
ανεπιθύµητων, ενώ οι «απώλειες» είναι οι ανεπιθύµητες καταστάσεις ή η δυσκολία
επίτευξης των επιθυµητών. Το τι θεωρείται κέρδος ή απώλεια καθορίζεται από την
ηλικία και τα έργα που αυτή απαιτεί, τους πολιτισµικούς καθώς και ατοµικούς
παράγοντες. Οι περισσότερες απώλειες που σχετίζονται µε το γήρας ανακύπτουν από
την επιδείνωση των σωµατικών και νοητικών ικανοτήτων. Ο Baltes (2004) αναφέρει
ότι τα κέρδη που συνεπάγονται ευτυχία για τα ηλικιωµένα άτοµα είναι «κάποιο µέρος
για να ζήσουν, κάποιο άτοµο για ν' αγαπούν και κάτι για να κάνουν». Αυτό αντανακλά
τη δυνατότητά τους να ζουν και να λειτουργούν αποτελεσµατικά µέσα στην κοινωνία.
Το γεγονός ότι τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας νιώθουν περισσότερα αρνητικά
συναισθήµατα φαίνεται να µη ισχύει, καθώς µακροχρόνιες έρευνες έδειξαν ότι η
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συχνότητα της υποκειµενικής εµπειρίας των αρνητικού θυµικού µειώνεται µε την
πάροδο του χρόνου, ενώ αντίθετα, έχει διαπιστωθεί µέτρια αύξηση του θετικού
θυµικού από την ενηλικίωση µέχρι και τις αρχές του γήρατος (Carstensen, Fung, &
Charles,

2003).

Με

λίγα

λόγια,

παρατηρείται

µία

αισιόδοξη

εικόνα

των

συναισθηµάτων στην τρίτη ηλικία (Fredricson & Carstensen, 1990). Ειδικότερα,
εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι ενήλικες µεγαλύτερης ηλικίας τείνουν να έχουν
υψηλότερο επίπεδο ευζωίας (Meinzer, Seeds, Flaisch, Harnish, Cohen, McGregor,
Conway, Benjamin, & Crosson, 2012), να θυµούνται περισσότερο τις θετικά
φορτισµένες

πληροφορίες

σε

σχέση

µε

τους

νεότερους

ενήλικες,

και

η

αυτοβιογραφική τους µνήµη φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο θετική µε την πάροδο
του χρόνου (Carstensen et al., 2003).

Ο λόγος που µπορεί να συµβαίνει αυτό ενδέχεται να είναι η µείωση στην έκθεση τόσο
σε αρνητικά όσο και σε θετικά γεγονότα, η οποία προκαλεί αντίστοιχα µείωση στο
θετικό και στο αρνητικό θυµικό (Mitchell & Phillips, 2007). Μια άλλη εκδοχή αφορά
τη συναισθηµατική ωριµότητα. Οι µεγαλύτεροι ενήλικες µπορεί να είναι πιο ώριµοι και
να µην επηρεάζονται τόσο από τα συναισθήµατά τους ή µπορεί να τα ρυθµίζουν
καλύτερα (Pinquart, 2001). Το πέρασµα της ηλικίας και η απόκτηση νέων εµπειριών
διδάσκει στα άτοµα να µετριάζουν και να ελέγχουν τα συναισθήµατά τους
(Carstensen, 1995). Ο συναισθηµατικός έλεγχος µπορεί να βασίζεται είτε σε
αυξηµένο γνωστικό έλεγχο, είτε σε χαµηλότερη φυσιολογική απόκριση κυρίως σε
δυσάρεστες καταστάσεις (Pinquart, 2001).

Από την άλλη πλευρά, η Carstensen, διατυπώνοντας τη θεωρία της κοινωνικο
συναισθηµατικής επιλογής, έχει υποστηρίξει πως όσο οι χρονικοί ορίζοντες
συρρικνώνονται, καθώς µεγαλώνει η ηλικία, τόσο οι άνθρωποι γίνονται επιλεκτικοί και
επενδύουν σε στόχους και δραστηριότητες µε ισχυρότερο συναισθηµατικό νόηµα για
τους ίδιους (Löckenhoff & Carstensen, 2004). Έτσι, η γήρανση συνδέεται µε
προτίµηση σε θετικές παρά αρνητικές πληροφορίες και εµπειρίες. Ειδικότερα, επειδή
οι ηλικιωµένοι δίνουν µεγάλη αξία στη συναισθηµατική ικανοποίηση, περνούν µεγάλο
χρονικό διάστηµα µε οικεία άτοµα, µε τα οποία έχουν ευνοϊκές και ικανοποιητικές
σχέσεις (Carstensen, 1995). Η σχέση µε την οικογένεια και τους φίλους έχει ιδιαίτερη
σηµασία. Σε γενικές γραµµές, οι ηλικιωµένοι επιλέγουν τη µείωση των κοινωνικών
δικτύων, έτσι ώστε να περιλαµβάνουν στις σχέσεις τους κυρίως τα πιο κοντινά τους
άτοµα, και προτιµούν να αντλούν µεγαλύτερη ικανοποίηση µέσα από την
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αλληλεπίδραση µε τα άτοµα αυτά (Carstensen, 1992). Η επιλεκτική µείωση της
κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεγιστοποιεί τις θετικές συναισθηµατικές εµπειρίες και
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους της επαφής µε αρνητικές καταστάσεις (Pinquart, 2001).

H Carstensen (1992) υποστηρίζει ότι, παρόλο που πολλές σωµατικές και κοινωνικές
αλλαγές που συνδέονται µε τη γήρανση, έχουν αρνητικές επιδράσεις στα άτοµα, οι
ηλικιωµένοι οργανώνουν το περιβάλλον τους έτσι ώστε να πραγµατοποιούν τους
στόχους που επιθυµούν περισσότερο, µεγιστοποιώντας την ικανοποίηση και
διατηρώντας ένα υψηλό επίπεδο συναισθηµατικής ευζωίας (Carstensen, 1995). Τα
άτοµα επιδιώκουν λοιπόν, τη συναισθηµατικά ευχάριστη αλληλεπίδραση, (Carstensen
& Mikels, 2005) και επιλέγουν επίσης δραστηριότητες των οποίων τα οφέλη µπορούν
να πραγµατοποιηθούν κυρίως στο παρόν (Hendricks & Cutler, 2004). Και αυτό, διότι
όταν οι άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι έχουν πολύ χρόνο µπροστά τους,
επικεντρώνονται σε µελλοντικούς στόχους, ενώ, αντίθετα, όταν αισθάνονται ότι ο
χρόνος εξαντλείται, εστιάζουν στην επίτευξη στόχων του παρόντος (Carstensen &
Charles, 1998). Γενικότερα, η βελτιστοποίηση της συναισθηµατικής εµπειρίας
αποτελεί βασική προτεραιότητα στην ύστερη ζωή (Carstensen & Mikels, 2005).
Όµως, παρόλο που τα άτοµα µεγάλης ηλικίας προσπαθούν να αντισταθµίσουν τις
αρνητικές επιπτώσεις της γήρανσης και να σκέφτονται µε θετικό τρόπο, είναι έκδηλο
το γεγονός ότι η διαδικασία της γήρανσης συνδέεται µε την ατροφία των λοβών του
εγκεφάλου που συνεπάγεται τη µείωση της νοητικής ευελιξίας και της ταχύτητας
αντίδρασης. Αυτό, όµως, δε σηµαίνει ότι οι γνωστικές τους ικανότητες µειώνονται σε
τέτοιο βαθµό ώστε να παύουν να είναι λειτουργικοί και αυτόνοµοι.

Ένα από τα ζητήµατα που έχουν τεθεί από τους ερευνητές είναι ο τρόπος που
επηρεάζονται οι γνωστικές λειτουργίες από το συναισθηµατικό γήρας. Το αρνητικό
και το θετικό θυµικό φαίνεται να συνδέονται µε τις χαµηλής ιεραρχίας γνωστικές
λειτουργίες αλλά και µε τις υψηλής ιεραρχίας γνωστικές λειτουργίες ή αλλιώς τις
εκτελεστικές

λειτουργίες.

συναισθηµατική

Ενώ

κατάσταση

στο

παρελθόν

δυσχεραίνει

την

υπήρχε
ικανότητα

η

πεποίθηση
γνωστικού

ότι

η

ελέγχου,

σύγχρονες θεωρίες προτείνουν µια πιο σύνθετη σχέση (Gray, 2004). Οι θεωρίες
αυτές εστιάζουν πρωτίστως στους ψυχολογικούς και νευρικούς µηχανισµούς, µε τους
οποίους η καθηµερινή µεταβολή της διάθεσης επηρεάζει τις εκτελεστικές λειτουργίες
(Baker, Frith, & Dolan, 1997), ή τις ανώτερες διεργασίες γνωστικού ελέγχου όπως το
σχεδιασµό, την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων, την εργαζόµενη µνήµη και τον
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έλεγχο της συµπεριφοράς (Mitchell & Phillips, 2007). Οι επιδράσεις της διάθεσης στις
εκτελεστικές λειτουργίες υποδηλώνουν συναισθηµατικές επιδράσεις και σε άλλες
γνωστικές λειτουργίες, όπως η δηµιουργικότητα, η µνήµη, η κρίση και η προσοχή
(Ashby, Isen, & Turken, 1999. Moraitou & Papantoniou, 2012). Βέβαια, αξίζει να
ειπωθεί ότι οι περισσότερες µελέτες που έχουν διεξαχθεί όσον αφορά τη σχέση της
διάθεσης και των εκτελεστικών λειτουργιών, σχετίζονται µε την παθολογική
συµπεριφορά, ενώ υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός ερευνών που αφορά
φυσιολογικές διακυµάνσεις της διάθεσης και εκτελεστικές λειτουργίες (Mitchell &
Phillips, 2007).

Η επίδραση του θυµικού στη λεκτική ευχέρεια, κατά την προχωρηµένη
ηλικία
Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν µία οµάδα αλληλοσχετιζόµενων ικανοτήτων οι
οποίες

είναι

απαραίτητες

για

τη

συµπεριφορά

που

είναι

εστιασµένη

και

προσανατολισµένη σε ένα συγκεκριµένο στόχο (Τάνταρος & Νικολάου, 2009), καθώς
µας επιτρέπουν να οργανώνουµε τις πληροφορίες που προσλαµβάνουµε από το
περιβάλλον και να ελέγχουµε τα αποτελέσµατα των πράξεών µας. Σε αυτές
περιλαµβάνονται ικανότητες όπως η προσοχή, η επαγωγική σκέψη, η ενεργός ή
εργαζόµενη µνήµη, η έναρξη και η αναστολή µιας συµπεριφοράς, η γνωστική ευελιξία
και η λήψη αποφάσεων. Όλες αυτές οι ικανότητες στους ηλικιωµένους είναι
µειωµένες (Bakos, Couto, Melo, Parente, Koller, & Bizarro, 2008). Αυτό εξηγείται από
τη µετωπιαία υπόθεση της γήρανσης σύµφωνα µε την οποία οι µετωπιαίοι λοβοί είναι
ιδιαίτερα ευάλωτοι µε το πέρασµα της ηλικίας. Πιο συγκεκριµένα, η υπόθεση αυτή
προβλέπει ότι οι λειτουργίες που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από µετωπικές
περιοχές, µειώνονται κατά τη γήρανση λόγω της απώλειας νευρώνων στις περιοχές
αυτές, ενώ, αντίθετα, αυτές που είναι σχετικά ανεξάρτητες των µετωπιαίων λοβών
παραµένουν σε καλή κατάσταση (Greenwood, 2000).
Όσον αφορά την επίδραση του θετικού θυµικού στις εκτελεστικές λειτουργίες, σε
γενικές γραµµές υποστηρίζεται (Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter, &
Wager, 2000) ότι η θετική διάθεση είναι πιθανό να βελτιώσει γνωστικές διεργασίες
που εξαρτώνται από την µετωπιαία περιοχή του φλοιού και τον πρόσθιο προσαγωγό
του εγκεφάλου (Cabeza & Nyberg, 2000). Σύµφωνα µε τους Baker, Frith και Dolan
(1997), αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου εµπλέκονται σε εκτελεστικές λειτουργίες
όπως η λεκτική ευχέρεια.
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Αναφορικά µε το αρνητικό θυµικό, έχουν διεξαχθεί λίγες έρευνες σχετικά µε την
επίδραση που αυτό ασκεί στις εκτελεστικές λειτουργίες. Υπάρχουν ενδείξεις, βέβαια,
ότι το αρνητικό συναίσθηµα υψηλής έντασης µειώνει την επίδοση στα γνωστικά έργα
γενικώς. Για παράδειγµα, τα άτοµα που εµφανίζουν καταθλιπτικά συµπτώµατα
εµφανίζουν µικρότερο ενδιαφέρον για τέτοιες δοκιµασίες (Mitchell & Phillips, 2007).
Σύµφωνα µε έρευνα των Fredricson και Branigan (2005), το αρνητικό θυµικό
περιορίζει την τάση για δράση, µειώνοντας την επίδοση ανάµεσα σε άλλα και στα
έργα λεκτικής ευχέρειας.
�στόσο, είναι αξιοσηµείωτο πως ένας αριθµός από µεθοδολογικά θέµατα περιορίζουν
την ερµηνεία της διαθέσιµης βιβλιογραφίας σχετικά µε την επίδραση του αρνητικού
και του θετικού θυµικού στις εκτελεστικές λειτουργίες. Ο κύριος λόγος που συµβαίνει
αυτό είναι ότι οι διάφορες έρευνες διαφέρουν στις τεχνικές που χρησιµοποιούν για να
προκαλέσουν συναίσθηµα (Ashby et al., 1999).

Όσον αφορά, ειδικότερα, την εξέταση της λεκτικής ευχέρειας ατόµων προχωρηµένης
ηλικίας, προκειµένου να διαφανεί το επίπεδο των εκτελεστικών τους λειτουργιών,
αξίζει να επισηµανθεί ότι τα έργα λεκτικής ευχέρειας απαιτούν ταχεία παραγωγή
λέξεων και η επίδοση σε αυτά εξαρτάται τόσο από θεµελιώδεις όσο κι από µια σειρά
γνωστικές διεργασίες υψηλής ιεραρχίας (εκτελεστικές λειτουργίες). Στις πρώτες
περιλαµβάνονται οι πλούσιες λεξιλογικές γνώσεις, η δυνατότητα ορθογραφικού
ελέγχου και η προσοχή. Ένας εξεταζόµενος σε τέτοια έργα µε σκορ υψηλότερο του
µέσου όρου, έχει επίσης ισχυρές εκτελεστικές λειτουργίες, όπως η ικανότητα έναρξης
της δράσης, η ικανότητα ανάκτησης λέξεων και η ταυτόχρονη επεξεργασία και
παρακολούθηση (Clark, Iversen, & Goodwin, 2001) που επιτρέπει να αλλάζει κανείς
τις στρατηγικές αναζήτησης, µε στόχο τη µέγιστη παραγωγή λέξεων (Mitchell &
Philips, 2007). Συνεπώς, οι χαµηλές βαθµολογίες σε τέτοιες δοκιµασίες µπορεί να
αποτελούν ένδειξη κάποιου ελλείµµατος σε µία ή περισσότερες θεµελιώδεις γνωστικές
ικανότητες, όπως, για παράδειγµα, το χαµηλό επίπεδο λεξιλογίου και οι φτωχές
φωνολογικές δεξιότητες ή / και σε µία ή περισσότερες εκτελεστικές λειτουργίες
(Delis, Kaplan, & Kramer 2001).

Σχετικά µε την επίδραση του θυµικού στις δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας, οι Ashby,
Isen και Turken (1999) υποστήριξαν ότι το θετικό θυµικό φαίνεται να βελτιώνει τη
λεκτική ευχέρεια, λόγω της ενίσχυσης της ευελιξίας στην εντόπιση νέων τρόπων
κατηγοριοποίησης.

Σηµαντικό

ρόλο

σε

αυτό

φαίνεται

να

διαδραµατίζει

η
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συνεπακόλουθή του αύξηση της ντοπαµίνης στον εγκέφαλο (Butler, Rorsman, Hill &
Tuma, 1993). Υπάρχουν επίσης ευρήµατα ότι η χαρούµενη διάθεση βελτιώνει τη
δηµιουργική επίλυση προβληµάτων (Isen, 2001), γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι οι
επιδόσεις στα έργα λεκτικής ευχέρειας θα πρέπει να βελτιώνονται σε συνθήκες
ευχάριστης διάθεσης λόγω της εφαρµογής καινοτόµων στρατηγικών. Εν αντιθέσει, οι
Phillips, Bull, Adams και Fraser (2002) δε βρήκαν επίδρασή του στον αριθµό των
παραγόµενων λέξεων (Mitchell & Philips, 2007).

Όσον αφορά το αρνητικό θυµικό, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα ερευνητικά δεδοµένα
σχετικά µε τις επιπτώσεις αυτού στη λεκτική ευχέρεια. Σύµφωνα µε την έρευνα στην
ευρύτερη περιοχή, η εγκεφαλική δοµή η οποία πλήττεται από την ψυχολογική πίεση
γενικότερα είναι κυρίως ο προµετωπιαίος φλοιός, ο οποίος συνδέεται θεωρητικά κι
ερευνητικά µε τη φυσιολογική αντίδραση του οργανισµού µας στο στρες (Denollet &
De Vries, 2006). Επιπλέον, η χρόνια υψηλή έκθεση σε στρεσσογόνους παράγοντες
µπορεί να επηρεάσει πολλές άλλες περιοχές που υποστηρίζουν ακόµη και θεµελιώδεις
γνωστικές διεργασίες (Pardon, 2007).

Πέραν των ευρηµάτων που αφορούν τις κλασσικές δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας και
σε σχέση µε το συνδυασµό λεκτικής ευχέρειας και της εκτελεστικής λειτουργίας της
εναλλαγής, αξίζει να επισηµανθεί ότι η εναλλαγή µεταξύ λέξεων που ανήκουν σε
διαφορετικές κατηγορίες αποτελεί µία σύνθετη διαδικασία. Ουσιαστικά, απαιτεί τόσο
τη ραγδαία ανάκτηση λέξεων όσο και γνωστική ευελιξία, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
η άµεση µετατόπιση από µία σε µία άλλη σηµασιολογική κατηγορία (Monsell, 2003).
Μάλιστα, ο συνδυασµός της ευχέρειας και της εναλλαγής στο πλαίσιο της ίδιας
δοκιµασίας µπορεί να οδηγήσει σε µετωπιαία δυσλειτουργία. Σε τέτοιου είδους έργα,
ακόµη και οι εξεταζόµενοι που δεν πάσχουν από κάποια νευρολογική δυσλειτουργία,
εµφανίζουν χαµηλότερη επίδοση στην παραγωγή των λέξεων µε τη σωστή σειρά. Με
άλλα λόγια, ενώ είναι σε θέση να παράγουν τις λέξεις των δύο κατηγοριών, κατά τη
διαδικασία της εναλλαγής, αποτυγχάνουν στη µετατόπιση µπρος και πίσω µεταξύ των
σηµασιολογικών κατηγοριών (Mitchell & Philips, 2007).

Πέραν της εγγενούς δυσκολίας του συνδυασµού λεκτικής ευχέρειας – εναλλαγής, το
θυµικό φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επίδρασης στην ίδια τη
λειτουργία της εναλλαγής. Από τη µία πλευρά, έχει βρεθεί πως το θετικό θυµικό
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µπορεί να έχει διευκολυντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, καθώς όντας σε θετική
διάθεση το άτοµο, αυξάνεται η ευελιξία του και έτσι µπορεί να ενισχυθεί η
δυνατότητα εναλλαγής µεταξύ διαφορετικών γνωστικών συνόλων. Η Ashby και οι
συνεργάτες της (1999) υποστήριξαν ότι η ευδιαθεσία, µέσω της επίδρασής της στο
σύστηµα έκκρισης της ντοπαµίνης, µπορεί να προωθεί τη γνωστική ευελιξία. Επίσης,
έχει υποστηριχθεί ότι δοκιµασίες που απαιτούν νέες προσεγγίσεις, ευνοούνται από το
θετικό θυµικό, καθώς αυτό βελτιώνει την επίδοση σχετικά µε την εναλλαγή µεταξύ
νέων γνωστικών συνόλων. Αυτό συµβαίνει διότι η θετική διάθεση αυξάνει την
προσοχή σε ένα καινούργιο ερέθισµα, µειώνοντας τα λάθη. Από την άλλη πλευρά,
όµως, oι Phillips, Bull και οι συνεργάτες τους (2002) υποστήριξαν ότι η εναλλαγή
επηρεάζεται µε αρνητικό τρόπο από το θετικό θυµικό. Αυτό συµβαίνει στην
περίπτωση που η εναλλαγή αφορά γνωστικά σύνολα τα οποία είναι ήδη οικεία στον
εξεταζόµενο και δε παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, η παρουσία
του θετικού θυµικού δυσχεραίνει την επίδοση, καθώς, όταν η προσοχή µετατοπίζεται
σε ένα οικείο ερέθισµα, το θετικό θυµικό αυξάνει τα λάθη (Mitchell & Phillips, 2007).
Για το αρνητικό θυµικό η βιβλιογραφία που υπάρχει είναι πολύ περιορισµένη.
Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι αυτό δεν επιδρά στην εναλλαγή και πως τα
άτοµα που εµφανίζουν καταθλιπτικά συµπτώµατα δεν παρουσιάζουν διαφορά στην
επίδοση σε τέτοιου είδους έργα, συγκριτικά µε τα υγιή άτοµα. �στόσο, υπάρχουν και
ευρήµατα που υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο (Fossati, Guillaume, Ergis, &
Allilaire, 2003).

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως συµβαίνει µε τις περισσότερες δοκιµασίες
εκτελεστικών λειτουργιών, η επίδοση σε έργα λεκτικής ευχέρειας είτε µπορεί να
επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η φαρµακευτική αγωγή του
εξεταζόµενου και τα συµπτώµατα πόνου, ή να οφείλεται σε προσπάθεια που δεν
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές του δυνατότητες (Delis et al., 2001).
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Ο ρόλος των ατοµικών – δηµογραφικών παραγόντων στη σχέση µεταξύ
θυµικού και γνωστικής γήρανσης
Ένα είδος παραγόντων που θα µπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη
διαµόρφωση του προτύπου των σχέσεων µεταξύ θυµικού και λεκτικής ευχέρειας
κατά την ύστερη ζωή, είναι οι επονοµαζόµενοι ατοµικοίδηµογραφικοί παράγοντες,
συµπεριλαµβανοµένων και ορισµένων βιοδεικτών, οι οποίοι συστηµατικά έχουν
συνδεθεί µε τη γνωστική γήρανση (Spiro & Brady, 2008).

Αναλυτικά, στη

βιβλιογραφία της γηροψυχολογίας είναι ευρέως γνωστό ότι η ηλικία συχνά
χρησιµοποιείται ως ερµηνευτικός παράγοντας της έκπτωσης του «γιγνώσκειν»,
προϊούσης της ηλικίας. �στόσο, προσφάτως επικρατεί η άποψη ότι η ηλικία δεν
µπορεί να αποτελεί ερµηνευτικό παράγοντα του τι συµβαίνει σε ψυχολογικό επίπεδο,
κατά τη γήρανση, αλλά µάλλον θα πρέπει να αντιµετωπίζεται από τους ειδικούς ως
ένας χρονικόςπεριγραφικός άξονας κατά µήκος του οποίου ταξινοµούνται διάφορα
αναπτυξιακά φαινόµενα (Spiro & Brady, 2008). Όµως, αν αυτή η άποψη αποτελεί το
«σωστό δρόµο» για την ερµηνεία της γνωστικής γήρανσης, εύλογα τίθεται ο
προβληµατισµός ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα
µπορούσαν να ερµηνεύσουν τη γνωστική έκπτωση, προϊούσης της ηλικίας (Spiro &
Brady, 2008). �ς τέτοιοι αναδεικνύονται από την υπάρχουσα βιβλιογραφία η υγεία

και ο τρόπος ζωής.

Όσον αφορά την υγεία, η επικρατούσα θεωρητική προσέγγιση που τη συνδέει µε το
γνωστικό γήρας είναι γνωστή ως «αγγειακή υπόθεση (vascular hypothesis)» (Bowler,
2005; Spiro & Brady, 2008). Σύµφωνα µε αυτήν, βασικοί παράγοντες κινδύνου για
την εµφάνιση αγγειακών νοσηµάτων, όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιµία και ο
διαβήτης, επιδρούν κυρίως σε γνωστικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από το
µετωπιαίο εγκεφαλικό σύστηµα. Εφόσον η αύξηση αυτών των παραγόντων κινδύνου
είναι ραγδαία, προϊούσης της ηλικίας, η γνωστική γήρανση θα µπορούσε ουσιαστικά
να ερµηνεύεται από την υποκείµενη καρδιαγγειακή παθολογία και τις βλάβες που
αυτή προκαλεί πρωτίστως στη λευκή ουσία (Peters, 2006). Επιπλέον, σύµφωνα µε τη
θεωρία της κοινωνικοσυναισθηµατικής επιλογής (KrylaLighthall & Mather, 2009), η
βελτιστοποίηση της συναισθηµατικής εµπειρίας που λαµβάνει χώρα κατά την
προχωρηµένη ηλικία απαιτεί γνωστικό έλεγχο κι άρα, σχετικά ισχυρές εκτελεστικές
λειτουργίες για να επιτευχθεί. Συνεπώς, η υποκείµενη καρδιαγγειακή παθολογία και οι
συνέπειές της στον εγκέφαλο θα µπορούσαν, επίσης, να ερµηνεύσουν την
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επικράτηση του αρνητικού θυµικού (π.χ., καταθλιπτικά συµπτώµατα, άγχος) σε
ηλικιωµένα άτοµα και την απώλεια της ικανότητας να βελτιστοποιούν το θυµικό τους.
Με τη σειρά της, αυτή η απώλεια έχει συνέπειες και σε γνωστικές λειτουργίες που,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα µπορούσαν να ενισχυθούν από τη θετικά
φορτισµένη πληροφορία ή εµπειρία (KrylaLighthall & Mather, 2009). Σε ερευνητικό
επίπεδο, λοιπόν, θα πρέπει να συλλέγονται πληροφορίες, έστω και µέσω αυτο
αναφορών, τουλάχιστον για τρεις βασικούς βιοδείκτες των συµµετεχόντων σε
γηροψυχολογικές έρευνες, δηλαδή, για το αν έχουν διαγνωστεί ως υπερτασικοί,
υπερλιπιδαιµικοί και διαβητικοί.

Σχετικά µε τον τρόπο ζωής, λειτουργικοί βιοδείκτες, δηλαδή µετρήσεις σχετικές µε
την αισθητηριοκινητική λειτουργικότητα του ατόµου στην «καθηµερινή ζωή»
θεωρούνται, επίσης, βασικοί για την ερµηνεία του προτύπου των σχέσεων µεταξύ
ψυχολογικών ιδιοτήτων στην προχωρηµένη ηλικία. Για παράδειγµα, η φυσική
δραστηριότητα, η σωµατική άσκηση, η πνευµονική λειτουργικότητα, η µυϊκή δύναµη
και µάζα αλλά και το κάπνισµα και η παχυσαρκία έχουν επανειληµµένα συνδεθεί µε
µετρήσεις της αιµάτωσης του εγκεφάλου, η οποία, µε τη σειρά της, συνδέεται µε τη
γνωστική επίδοση (Anstey, 2008). Επιπροσθέτως, η γνωστική και συναισθηµατική
λειτουργικότητα των ηλικιωµένων έχει συνδεθεί µε κοινωνικούς πόρους, δηλαδή µε
την ικανότητα των ηλικιωµένων να ενσωµατώνονται επιτυχώς στο κοινωνικό σύνολο
µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, την κοινωνική συµµετοχή και την κοινωνική
υποστήριξη. Συνεπώς, πληροφορίες γα θέµατα όπως η ύπαρξη συντρόφου στη ζωή ή
η διαµονή του ατόµου σε πόλη ή χωριό θεωρείται ότι συµβάλλουν στην ερµηνεία των
σχέσεων µεταξύ των ψυχολογικών του ιδιοτήτων (Barnes, Cagney, & Mendes de
Leon, 2008).

�στόσο, ως ίσως ο πιο ισχυρός περιβαλλοντικός παράγοντας που θα µπορούσε να
δράσει ως παράγοντας κινδύνου για το ψυχολογικό γήρας έχει αναδειχθεί, κυρίως
βάσει επιδηµιολογικών µελετών, το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο (Reynolds, 2008).
Αντιθέτως, η υψηλού επιπέδου µόρφωση φαίνεται ότι µπορεί να λειτουργήσει
προστατευτικά όχι µόνον για τη συσσώρευση γνώσης κι εµπειρογνωµοσύνης,
προϊούσης της ηλικίας, αλλά και για τη διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου
γονιδιακά καθορισµένης – ρέουσας νοηµοσύνης µέχρι και τις απαρχές της τέταρτης
ηλικίας (8082 έτη) (Schaie, 2008). Δεδοµένου, λοιπόν, ότι από τα ηλικιωµένα άτοµα
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στην Ελλάδα τα περισσότερα έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, αυτός ο παράγοντας
θα πρέπει σαφώς να συνυπολογίζεται στη γηροψυχολογική έρευνα γενικά αλλά
κυρίως όταν σε αυτήν συγκρίνονται οµάδες ηλικίας (π.χ., νέοι – ηλικιωµένοι). Κι
αυτό, διότι οι νεαροί ενήλικες στην Ελλάδα, σε σαφή αντίθεση µε τους ηλικιωµένους,
έχουν σε πολύ µεγάλο ποσοστό τους υψηλό µορφωτικό επίπεδο (βλ. ενδεικτικά,
Μoraitou, Papantoniou, Gkinopoulos, & Nigritinou, 2013). Τέλος, στους ατοµικούς
δηµογραφικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνεται συνήθως και το φύλο, αν και η
υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι γενικά ακόµη και οι υπάρχουσες διαφορές
φύλου µετριάζονται ή και εξαλείφονται, προϊούσης της ηλικίας.

Με βάση τη θεωρία, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την
επίδραση του θυµικού, αρνητικού και θετικού, στη λεκτική ευχέρεια, κατά την
προχωρηµένη ηλικία. Ειδικότερα, αναµενόταν ότι το αρνητικό θυµικό δεν θα επιδρά
στην επίδοση στα έργα λεκτικής ευχέρειας, παρά µόνον µε τη µορφή των
καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Αναµενόταν ότι όσο περισσότερα είναι αυτά, τόσο
χειρότερη θα είναι η επίδοση στα έργα λεκτικής ευχέρειας και κυρίως στο έργο που
µετρά λεκτική ευχέρεια σε συνθήκη εναλλαγής σηµασιολογικών κατηγοριών
(Υπόθεση 1). Όσον αφορά το θετικό θυµικό, αυτό αναµενόταν ότι θα ενισχύει την
επίδοση των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας στα έργα λεκτικής ευχέρειας (Υπόθεση
2). Σε σχέση µε την έµµεση επίδραση ατοµικώνδηµογραφικών παραγόντων, µέσω
του θυµικού, στη λεκτική ευχέρεια, υπήρχε η υπόθεση ότι η ηλικία και η σωµατική
άσκηση θα επιδρούν έµµεσα θετικά στη λεκτική ευχέρεια, µέσω της ενίσχυσης του
θετικού θυµικού. Από την άλλη, η διάγνωση υπέρτασης και υπερχοληστεριναιµίας θα
επιδρούν έµµεσα αρνητικά στη λεκτική ευχέρεια, µέσω της αρνητικής τους επίδρασης
στο θετικό θυµικό (Υπόθεση 3).

ΜΕΘΟΔΟΣ
Συµµετέχοντες
Το δείγµα αποτελούνταν από 60 άτοµα τελευταίας µέσης και γεροντικής ηλικίας (55
έως 87 ετών). Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν τα 67.5 χρόνια (Τ.Α. = 9.91). Οι 27 (45%)
από τους συµµετέχοντες ήταν άντρες και οι 33 (55%) γυναίκες. Σχετικά µε το
µορφωτικό επίπεδο, το 48.3% ήταν χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (09 χρόνια
εκπαίδευσης), το 40% µέσου (1012 χρόνια εκπαίδευσης), ενώ το 11.7% υψηλού
µορφωτικού επιπέδου (13 και πάνω χρόνια εκπαίδευσης). Όσον αφορά τη σωµατική
άσκηση των συµµετεχόντων, ποσοστό της τάξης του 55% απάντησε θετικά, ενώ το
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45% ανέφερε πως δεν ασκούνταν καθόλου. Η πλειοψηφία των ατόµων (71.7%)
ζούσε µε τον/την σύντροφό τους. Οι 48 από τους συµµετέχοντες κατοικούσαν σε
πόλη και οι υπόλοιποι 12 σε χωριό. Οι περισσότεροι ανέφεραν πως δεν κάπνιζαν
(73.3%) και ένα µικρό ποσοστό ατόµων (18.3%) ανέφερε ότι έπασχε από διαβήτη.
Οι µισοί σχεδόν από τους συµµετέχοντες (46.7%) ανέφεραν υψηλά επίπεδα
αρτηριακής πίεσης και ποσοστό της τάξης του 38.3% ανέφερε υψηλό επίπεδο
χοληστερόλης στο αίµα.

Διαδικασία
Η έρευνα διεξήχθη σε χρονικό διάστηµα δύο µηνών. Για τη διεξαγωγή της έρευνας,
ζητήθηκαν αρχικά πληροφορίες για τα εξής ατοµικά  δηµογραφικά στοιχεία: ηλικία,
φύλο,

µορφωτικό

επίπεδο,

σωµατική

άσκηση,

κάπνισµα,

διάγνωση

(αυτο

αναφερόµενη) υπέρτασης, υπερχοληστεριναιµίας, διαβήτη, ύπαρξη συντρόφου στη
ζωή, διαµονή σε πόλη ή χωριό, διάγνωση εθισµού, ψύχωσης, νευρολογικής νόσου. Η
διαδικασία αυτή γινόταν σε όλους τους συµµετέχοντες πρώτη, διότι από τα ατοµικά
στοιχεία που ζητούνταν, η αυτοαναφερόµενη διάγνωση εθισµού καθώς και η αυτο
αναφερόµενη διάγνωση ψύχωσης και νευρολογικής νόσου αποτελούσαν κριτήρια
αποκλεισµού των υποψηφίων για συµµετοχή στην παρούσα έρευνα. Εν συνεχεία,
χορηγήθηκαν η Γηριατρική Κλίµακα Κατάθλιψης, η Δοκιµασία Λεκτικής Ευχέρειας της
συστοιχίας DKEFS (την οποία συνιστούν 3 επιµέρους δοκιµασίες) και η Κλίµακα
Αρνητικού και Θετικού Θυµικού, µε τυχαία σειρά για κάθε συµµετέχοντα. Η χορήγηση
πραγµατοποιήθηκε ατοµικά, σε ήσυχο και αποµονωµένο περιβάλλον, και διαρκούσε
περίπου 20 λεπτά για τον κάθε συµµετέχοντα. Δεν υπήρχε χρονικός περιορισµός,
παρά µόνο στις δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας. Πριν από τη χορήγηση των παραπάνω
δοκιµασιών, µοιράστηκαν έντυπα µε πληροφορίες σχετικά µε την έρευνα και το
σκοπό της, ενώ δόθηκε και γραπτή εγγύηση για απόλυτη εχεµύθεια. Είναι σηµαντικό
να αναφερθεί ότι κατέστη σαφές σε κάθε συµµετέχοντα πως µπορεί να διακόψει τις
δοκιµασίες, οποιαδήποτε στιγµή νιώσει άβολα. Όλοι οι συµµετέχοντες έδωσαν
έγγραφη ενυπόγραφη συγκατάθεση. Για την συλλογή του δείγµατος προσεγγίστηκαν
άτοµα σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) στη Βόρεια Ελλάδα
(Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Νάουσα).
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Εργαλεία
Γηριατρική Κλίµακα Κατάθλιψης (GDS  Geriatric Depression Scale): δηµιουργήθηκε
από τους Yesavage, Brink, Rose, Lum, Huang, Adey και Leire, το 1983, για να ελέγξει
την ύπαρξη καταθλιπτικών συµπτωµάτων στους ηλικιωµένους (Almeida & Almeida,
1999). Συνεπώς συνδέεται µε το αρνητικό θυµικό. Πολλές εµπειρικές µελέτες έχουν
δείξει πως η κλίµακα είναι έγκυρη και αξιόπιστη (Fountoulakis, Tsolaki, Iacovides,
Yesavage, O'Hara, Kazis, & Ierodiakonou, 1999. Parmelee & Kaltz, 1990. Sheikh &
Yesavage,

1986).

Η

πρωτότυπη

κλίµακα

περιλαµβάνει

30

ερωτήσεις

και

δηµιουργήθηκε για να ελέγξει τις διαταραχές του συναισθήµατος στους ηλικιωµένους
(Yesavage et al., 1983). Στη συνέχεια, το 1986, δηµιουργήθηκε και µια σύντοµη
εκδοχή της, η οποία χρησιµοποιήθηκε και στην παρούσα µελέτη, από τους Sheikh και
Yesavage. Αυτή είναι η «GDS» των 15 ερωτήσεων, η οποία µεταφράστηκε και
σταθµίστηκε στην Ελλάδα από τους Fountoulakis et al. (1999). Οι ερωτήσεις που
χρησιµοποιήθηκαν στη σύντοµη αυτή εκδοχή είναι οι πιο αντιπροσωπευτικές για την
ανίχνευση της κατάθλιψης (Sheikh & Yesavage, 1986). Η κλίµακα εστιάζει στις
ανησυχίες του ατόµου και στον τρόπο αντίληψης της ποιότητας της ζωής του,
αποφεύγοντας ερωτήσεις που αφορούν σωµατικά ενοχλήµατα. Δεν περιέχει
ερωτήµατα για την εκτίµηση της διεγερτικής ή ψυχωτικής συµπεριφοράς. Εµφανίζει
υψηλή εσωτερική συνοχή: Cronbach’s alpha

= .94. �ς προς τη δοµική της

εγκυρότητα, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση των Fountoulakis et al. (1999)
ανέδειξε 4 παράγοντες, έναν γνωστικό (καταθλιπτικό περιεχόµενο της σκέψης), έναν
που αντανακλά το συναίσθηµα, έναν που αφορά την κοινωνική απόσυρση και τη
λειτουργικότητα, και τέλος, έναν που αφορά το αίσθηµα αβοηθησίας και το φόβο για
το µέλλον.

�ς εργαλείο ανίχνευσης της κατάθλιψης, φαίνεται να έχει υψηλή διαγνωστική
ακρίβεια (Parmelee & Kaltz, 1990). Έχει ιδιαίτερα ευρεία χρήση, καθώς η χορήγησή
του είναι απλή, αποτελεσµατική και µε χαµηλό κόστος. Οι 15 ερωτήσεις της κλίµακας
αυτής είναι ερωτήσεις αυτοαναφοράς, «κλειστού» τύπου και απαντώνται µε «ναι» ή
«όχι» (Birrer & Vemuri, 2004). Οι πέντε ερωτήσεις είναι θετικές (υποδηλώνουν
έλλειψη κατάθλιψης) και οι δέκα αρνητικές (υποδηλώνουν ύπαρξη καταθλιπτικών
συµπτωµάτων). Σχετικά µε τη βαθµολόγηση, στις θετικά διατυπωµένες ερωτήσεις, το
«ναι» παίρνει µηδέν (0) ενώ το «όχι» ένα βαθµό (1). Στις αρνητικά διατυπωµένες
ερωτήσεις ισχύει το αντίθετο, καθώς το «ναι» πιστώνεται µε ένα βαθµό και το «όχι»
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µε µηδέν. Στο τέλος, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία (Birrer & Vemuri, 2004).
Για τη βαρύτητα της κατάθλιψης ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση σύµφωνα µε την
ελληνική στάθµιση της Γηριατρικής Κλίµακας Κατάθλιψης, όπου 0–5 βαθµοί
αντιστοιχούν σε «απουσία καταθλιπτικών συµπτωµάτων», 6–10 σε «µέτρια
κατάθλιψη» και 11–15 σε «σοβαρή κατάθλιψη» (Fountoulakis et al., 1999).

Η Κλίµακα Θετικού και Αρνητικού Θυµικού

(PANASPositive and Negative Affect

Schedule): Αποτελείται από 20 ερωτήσεις αυτοαναφοράς που µετρούν το θετικό και
το αρνητικό θυµικό και έχει αναπτυχθεί από τους Watson, Clark και Tellegen, το
1988. Η προσαρµογή του στα ελληνικά έγινε από τις Μωραΐτου και Ευκλείδη
(Moraitou & Efklides, 2009). Το αρνητικό και το θετικό θυµικό αντικατοπτρίζουν
βασικές διαστάσεις της διάθεσης. Το υψηλό αρνητικό θυµικό προκύπτει από την
υποκειµενική δυσφορία και τη δυσαρέσκεια, ενώ το χαµηλό από την απουσία αυτών
των αισθηµάτων. Αντιθέτως, το θετικό θυµικό αντιπροσωπεύει το βαθµό στον οποίο
ένα άτοµο νιώθει ηρεµία ή/και βιώνει ευχάριστη εµπλοκή µε το περιβάλλον (Crawford
& Henry, 2010). Έτσι, συναισθήµατα, όπως ο ενθουσιασµός και η εγρήγορση είναι
ενδεικτικά του υψηλού θετικού θυµικού, ενώ ο λήθαργος και η θλίψη χαρακτηρίζουν
το αρνητικό θυµικό (Watson & Clark, 1984). Το PANAS αποτελείται από δύο
υποκλίµακες, µε 10 ερωτήσεις αυτοαναφοράς η καθεµία, και αναπτύχθηκε ακριβώς
για να µετρήσει το θετικό και το αρνητικό θυµικό. Οι συµµετέχοντες καλούνταν να
αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο έχουν βιώσει ένα συγκεκριµένο συναίσθηµα µέσα
σε µία προσδιορισµένη χρονική περίοδο, επιλέγοντας απαντήσεις που κυµαίνονταν σε
πεντάβαθµη κλίµακα Likert, από το 1 = «πολύ λίγο ή καθόλου» ως το 5 = «πολύ»
(Watson, Clark, & Tellegen, 1988).
Το PANAS αποτελεί έγκυρη κλίµακα µέτρησης του θυµικού και µπορεί να θεωρηθεί
ότι παρέχει ακριβείς εκτιµήσεις (Clark & Watson, 1991. Moraitou & Efklides, 2009.
Papantoniou, Moraitou, Kaldrimidou, Plakitsi, Filippidou, & Katsadima, 2012). Στην
ελληνική προσαρµογή αποδείχτηκε ότι Cronbach’s α = .84 για το θετικό θυµικό και α
= .82 για το αρνητικό θυµικό, και πράγµατι βρέθηκε ότι µετρούσε δύο διαστάσεις
ύστερα από επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Moraitou & Efklides, 2009. βλ. και
Papantoniou et al., 2012). �στόσο, έχει υποστηριχθεί ότι οι όροι «θετικό» και
«αρνητικό» θυµικό είναι παραπλανητικοί. Σύµφωνα µε τους Watson, Wiese, Vaidya
και Tellegen (1999), οι όροι αυτοί θα πρέπει να µετονοµαστούν σε θετική και
αρνητική ενεργοποίηση, αντιστοίχως. Το PANAS έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορες
έρευνες και για διάφορους σκοπούς, και η δηµοτικότητά του φαίνεται να οφείλεται
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στη συντοµία του καθώς και τη στενή σχέση που έχει µε την έννοια του άγχους και
της κατάθλιψης (Clark & Watson, 1991). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι είναι
αποτελεσµατικό στη διαφοροποίηση µεταξύ της κατάθλιψης και τους άγχους σε
κλινικά δείγµατα. Το πιο αµφιλεγόµενο χαρακτηριστικό του ωστόσο είναι η
υποτιθέµενη ανεξαρτησία σε καθεµία από τις υποκλίµακές του.

H Δοκιµασία Λεκτικής Ευχέρειας της συστοιχίας DKEFS: Το DKEFS (DelisKaplan
Executive Function System) δηµιουργήθηκε από τους Dean Delis, Edith Kaplan και
Joel Kramer και δηµοσιεύτηκε το 2001. Το εργαλείο αυτό ήταν µία από τις πρώτες
γνωστικές συστοιχίες που σταθµίστηκαν σε µεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγµα
πληθυσµού.

Είναι

σχεδιασµένο

ειδικά

για

την

αξιολόγηση

των

γνωστικών

λειτουργιών, συµπεριλαµβανοµένων των εκτελεστικών λειτουργιών της ευελιξίας της
σκέψης, της αναστολής, του ελέγχου των παρορµήσεων και της διατήρησης
κανόνων. Επιτρέπει στον εξεταστή να παράγει και να αξιολογεί κλινικές υποθέσεις
σχετικά

µε

τις

γνωστικές

και

εκτελεστικές

λειτουργίες

ενός

εξεταζοµένου,

συγκρίνοντας τις επιδόσεις του σε µια σειρά από δοκιµασίες. Αποτελείται από εννέα
αυτοτελείς δοκιµασίες, µια εκ των οποίων είναι η Δοκιµασία Λεκτικής Ευχέρειας
(Delis, Kramer, Kaplan, & Holdnack, 2004).
Η δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας αποτελείται από τρεις συνθήκες: την παραγωγή
λέξεων από ένα συγκεκριµένο γράµµα της αλφαβήτου (Letter Fluency), την
παραγωγή λέξεων από συγκεκριµένες κατηγορίες (Category Fluency), και την
παραγωγή λέξεων διά της εναλλαγής µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών (Category
Switching). Σε κάθε υποδοκιµασία δίνεται στον εξεταζόµενο ένα λεπτό για να παράγει
όσο περισσότερες λέξεις µπορεί. Στην πρώτη συνθήκη αξιολογείται η ταυτόχρονη
επεξεργασία (καθώς ζητείται από τον εξεταζόµενο να παρατηρεί τους κανόνες της
δοκιµασίας), η συστηµατική ανάκτηση παρόµοιων φωνολογικά λέξεων και η ταχύτητα
της επεξεργασίας. Η καλή επίδοση των εξεταζόµενων εξαρτάται από τη λεκτική
γνώση, τη γρήγορη και συστηµατική ανάκτηση λέξεων και την ταυτόχρονη
επεξεργασία και παρακολούθηση. Η χαµηλή επίδοση σε αυτή τη δοκιµασία σχετίζεται
µε έλλειµµα σε µία η περισσότερες θεµελιώδεις λεκτικές ικανότητες και σε βασικές
ικανότητες εκτελεστικών λειτουργιών, όπως η έλλειψη επαρκούς προσοχής. Κατά τη
διάρκεια της πρώτης συνθήκης, δίνεται στον εξεταζόµενο η οδηγία ότι µέσα σε 60
δευτερόλεπτα πρέπει να παράγει όσο περισσότερες λέξεις µπορεί, από ένα
συγκεκριµένο γράµµα της αλφαβήτου. Τα γράµµατα της αλφαβήτου από τα οποία
αναµένεται η παραγωγή των λέξεων στην ελληνική προσαρµογή των Μωραΐτου και
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Παπαντωνίου, για τις ανάγκες αυτή της εργασίας, είναι το Άλφα, το Φι και το Σίγµα.
Πριν την έναρξη της δοκιµασίας, ο εξεταζόµενος ενηµερώνεται σχετικά µε τους
κανόνες που οφείλει να τηρήσει, καθώς δεν πρέπει να πει όνοµα ανθρώπου, όνοµα
τοποθεσίας, αριθµό, καθώς επίσης και την ίδια λέξη µε διαφορετική κατάληξη.
Προκειµένου να θυµάται τι δεν πρέπει να ειπωθεί, τοποθετείται µπροστά του ένα
φύλλο χαρτί πάνω στο οποίο αναγράφονται αυτοί οι κανόνες. Κάθε λέξη που
ακολουθεί τα κριτήρια που δίνονται, δεν αποτελεί επανάληψη αλλά ούτε και
γραµµατική παραλλαγή προηγούµενης λέξης, θεωρείται σωστή. Αν µία λέξη
επαναλαµβάνεται επειδή έχει και δεύτερη σηµασία, αυτό θα πρέπει να ειπωθεί, αλλιώς
θεωρείται λάθος, ενώ η γραµµατική παραλλαγή θεωρείται σωστή µόνο στις
περιπτώσεις που υπάρχει διαφοροποίηση του νοήµατος της λέξης. Επιπλέον, σωστές
απαντήσεις θεωρούνται και οι «σύνθετες λέξεις» µε παύλα, καθώς επίσης και τα
ονόµατα µηνών και ηµερών. Κάθε σωστή απάντηση πιστώνεται µε ένα βαθµό (Delis
et al., 2004).

Στη δεύτερη συνθήκη, ζητείται από τον εξεταζόµενο να κατονοµάσει όσο
περισσότερες λέξεις µπορεί, από µια συγκεκριµένη εννοιολογική κατηγορία, µέσα σε
εξήντα δευτερόλεπτα. Αυτή η συνθήκη απαιτεί, όπως και η προηγούµενη, ευρεία
λεξιλογική γνώση και καλό επίπεδο εκτελεστικών και γνωστικών λειτουργιών. Αυτό
που τη διαφοροποιεί από την προηγούµενη συνθήκη είναι η ανάκτηση λέξεων από
υψηλής

συχνότητας

σηµασιολογική

κατηγορία.

Η

ανάκτηση

λέξεων

από

σηµασιολογικές κατηγορίες απαιτεί λιγότερη προσπάθεια από την παραγωγή λέξεων
από ένα συγκεκριµένο γράµµα. Οι σηµασιολογικές κατηγορίες σε αυτή τη συνθήκη
είναι τα «ζώα» και τα «ονόµατα αγοριών». Το αρχικό γράµµα της λέξης δεν παίζει
κάποιο ρόλο, καθώς το άτοµο µπορεί να πει λέξεις από όλα τα γράµµατα της
αλφάβητου. Σωστές απαντήσεις θεωρούνται όλες οι λέξεις που εντάσσονται σε αυτές
τις κατηγορίες. Οι γραµµατικές παραλλαγές καθώς και οι επαναλήψεις θεωρούνται και
σε αυτή τη συνθήκη λαθεµένες, ενώ τα συνώνυµα, οι λέξεις µε πολλαπλές σηµασίες,
οι ασυνήθιστες λέξεις και οι παραλλαγές ονοµάτων (υποκοριστικά), θεωρούνται
σωστές. Από την άλλη πλευρά τα επίθετα που χαρακτηρίζουν είδη της κατηγορίας,
όπως «σαρκοφάγο» θεωρούνται λάθος. Κάθε σωστή απάντηση και σε αυτή την
κατηγορία πιστώνεται µε ένα βαθµό.
Στην τρίτη και τελευταία δοκιµασία, ζητείται από το άτοµο να παράγει λέξεις από
διαφορετικές κατηγορίες, εναλλάξ. Σε αυτή τη δοκιµασία εξετάζεται η ευχέρεια σε
συνδυασµό µε την εναλλαγή. Η συνθήκη αυτή απαιτεί γρήγορη ανάκτηση από τη
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σηµασιολογική

γνώση

και

γνωστική

ευελιξία

στην

εναλλαγή

µεταξύ

δύο

σηµασιολογικών κατηγοριών. Οι κατηγορίες είναι τα «φρούτα» και τα «έπιπλα». Ο
χρόνος που δίνεται είναι και πάλι ο ίδιος (60΄΄). Το µόνο που απαιτείται είναι να
δίνονται οι λέξεις εναλλάξ. �ς σωστή απάντηση θεωρείται κάθε λέξη που ανήκει στις
συγκεκριµένες κατηγορίες. Οι ποικιλίες φρούτων θεωρούνται σωστές απαντήσεις.
Επιπρόσθετα, σχετικά µε την κατηγορία των επίπλων, ό,τι µπορεί να αγοραστεί από
κατάστηµα µε έπιπλα θεωρείται ότι εµπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Κάθε σωστή
λέξη πιστώνεται και εδώ µε ένα βαθµό, ενώ οι σωστές εναλλαγές βαθµολογούνται
ξεχωριστά και πιστώνονται και αυτές µε έναν πόντο η καθεµία.
Στο τέλος, υπολογίζεται το συνολικό σκορ από κάθε συνθήκη καθώς επίσης και ο
αριθµός των σφαλµάτων, και αναγράφονται στη τελευταία σελίδα της Δοκιµασίας
Λεκτικής Ευχέρειας.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά από έλεγχο συχνοτήτων, θεωρήθηκε αναγκαίο να κρατηθούν, πλην της ηλικίας,
ορισµένες µεταβλητές ατοµικών  δηµογραφικών στοιχείων για περαιτέρω αναλύσεις,
µε κριτήριο ότι οι απαντήσεις στα σχετικά ερωτήµατα µοιράζονταν σχεδόν ισόποσα
για το δείγµα της παρούσας εργασίας. Οι µεταβλητές αυτές ήταν το φύλο, το
µορφωτικό επίπεδο, η γυµναστική / άσκηση, η υπέρταση και η υπερχοληστεριναιµία.
Λόγω του ότι στο δείγµα υπερτερεί το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, δηµιουργήθηκε
µια νέα κατηγορία µορφωτικού επιπέδου, για λόγους εγκυρότητας. Στη κατηγορία
αυτή συµπεριλαµβάνονταν το µέσο και το υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Έτσι, οι 31 από
τους συµµετέχοντες είχαν µέσουψηλό µορφωτικό επίπεδο (51.7 %), ενώ οι 29
(48.3%), ανέφεραν χαµηλή µόρφωση. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι 11 από
τους 60 συµµετέχοντες βρέθηκαν να παρουσιάζουν συµπτώµατα κατάθλιψης, εκ των
οποίων οι 5 είχαν σοβαρή κατάθλιψη.
Στο επόµενο βήµα, έγινε έλεγχος αξιοπιστίας των δύο διαστάσεων – υποκλιµάκων
του PANAS, δηλαδή, του αρνητικού και του θετικού θυµικού. Βρέθηκε ότι για τη
διάσταση του αρνητικού θυµικού η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας ήταν:
Cronbach’s α = .80, ενώ γι’ αυτή του θετικού θυµικού ήταν: α = .79. Στο σηµείο
αυτό πρέπει να υπενθυµιστεί ότι η εγκυρότητα παραγοντικής δοµής του PANAS έχει
επιβεβαιωθεί από τις Moraitou και Efklides (2009).
Στη

συνέχεια,

εφαρµόστηκε

ανάλυση

διαδροµών,

µέσω

του

στατιστικού

προγράµµατος EQS 6.1 (Βentler, 2005), προκειµένου να ελεγχθεί η σχέση των
ατοµικών – δηµογραφικών παραγόντων, του επιπέδου της κατάθλιψης και του
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αρνητικού και θετικού θυµικού µε τις δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας. Η ανάλυση
διαδροµών χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις κατευθυνόµενες συσχετίσεις µεταξύ
των µεταβλητών. Έτσι, αφού εισήχθησαν ως προβλεπτικές µεταβλητές τα ατοµικά –
δηµογραφικά στοιχεία, το επίπεδο κατάθλιψης, το αρνητικό και το θετικό θυµικό, και
ως εξαρτηµένες µεταβλητές οι τρεις συνθήκες λεκτικής ευχέρειας καθώς και η
µεταβλητή του συνόλου των λαθών στη Δοκιµασία Λεκτικής Ευχέρειας, δοκιµάστηκαν
µια σειρά µοντέλων διαδροµών. Το τελικό µοντέλο που επιβεβαιώθηκε, είναι ένα
µοντέλο του οποίου οι δείκτες δείχνουν ότι έχει εξαιρετική προσαρµογή στα
δεδοµένα: SattoraBentler χ2 (12.60) = 13.10, p > .05, CFI = 1.00, RMSEA = .04 (CI
90% : .00.14). Πριν από την παρουσίαση του µοντέλου, παρουσιάζονται οι µέσοι
όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την επίδοση σε κάθε συνθήκη της Δοκιµασίας
Λεκτικής Ευχέρειας (Πίνακας 1). Αµέσως µετά, ακολουθεί η σχηµατική περιγραφή του
µοντέλου διαδροµών που επιβεβαιώθηκε (Σχήµα 1).

Πίνακας 1: Μέση επίδοση στο έργο λεκτικής ευχέρειας σε όλες τις συνθήκες

Έργο λεκτικής ευχέρειας

Μ.Ο

Τ.Α.

Φωνολογική ευχέρεια

22.8

8.5

Σηµασιολογική ευχέρεια

24.4

7.8

Σηµασιολογική ευχέρεια µετά από εναλλαγή

9.5

3.2

Ευχέρεια εναλλαγών

4.8

1.8
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-.30(.83)

hc

Ηλικία

Φωνολογική
Ευχέρεια

.

-.34

.28(.83)

-.30(.83)
.38

Μορφωτικό
Επίπεδο

-.47(.69) Σηµασιολογική
Ευχέρεια

.23(.69)

.20(.69)

-.39(.69)

.52

-.51(.79)
-.33(.79)

Γυµναστική/
άσκηση

Σηµασιολογική
Ευχέρεια, µετά από
Εναλλαγή

.82
-50(.83)

Συµπτώµατ
α
Κατάθλιψης

-.24(.83)

.39

Ευχέρεια
εναλλαγών

Σχήµα 1: Μοντέλο διαδροµών που εξετάζει τις σχέσεις µεταξύ των ατοµικών δηµογραφικών
παραγόντων, των συµπτωµάτων κατάθλιψης και της λεκτικής ευχέρειας. Όλες οι σχέσεις που
διαγράφονται είναι σηµαντικές σε επίπεδο: p < .05. Το σφάλµα µέτρησης δίνεται σε
παρένθεση.

Από το Σχήµα 1 διαφαίνεται ότι η ηλικία έχει µέτρια αλλά σηµαντική αρνητική
επίδραση σε όλες τις δοκιµασίες. Όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία, τόσο χειροτερεύει η
επίδοση. Βέβαια, σε αυτό συντελεί και η δυσκολία της δοκιµασίας, καθώς
παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η δυσκολία των συνθηκών, τόσο ενισχύεται η
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αρνητική επίδραση της ηλικίας, τουλάχιστον όσον αφορά τη σηµασιολογική ευχέρεια.
Η µόρφωση φαίνεται να λειτουργεί αντισταθµιστικά για τις δύο πρώτες συνθήκες. Το
υψηλό µορφωτικό επίπεδο βοηθά την επίδοση στις δύο πρώτες δοκιµασίες
(φωνολογική και σηµασιολογική ευχέρεια). Χαµηλή αλλά σηµαντική θετική επίδραση
φαίνεται να έχει και η σωµατική άσκηση στην ευχέρεια τη σχετική µε παραγωγή
λέξεων από κατηγορίες (σηµασιολογική).
Πέρα από τα ατοµικά – δηµογραφικά στοιχεία, τα οποία επιδρούν µόνον άµεσα κι όχι
όπως αναµενόταν βάσει της Υπόθεσης 3, δηλαδή µέσω του θετικού θυµικού, στη
λεκτική ευχέρεια, ο µόνος από τους παράγοντες του θυµικού που έχει µέτρια
αρνητική αλλά σηµαντική επίδραση σε όλες τις συνθήκες της λεκτικής ευχέρειας είναι
το επίπεδο των καταθλιπτικών συµπτωµάτων. Έτσι, όσο περισσότερα συµπτώµατα
κατάθλιψης αναφέρουν τα άτοµα, τόσο χαµηλότερη είναι η επίδοσή τους σε όλες τις
δοκιµασίες.
Η ηλικία µε τη µόρφωση έχουν αρνητική συσχέτιση για το δείγµα της παρούσας
έρευνας, καθώς όσο αυξάνεται η ηλικία, µειώνεται η µόρφωση. Βρέθηκε επίσης ότι οι
δύο πρώτες συνθήκες (φωνολογική και σηµασιολογική) της Δοκιµασίας Λεκτικής
Ευχέρειας έχουν σηµαντική αλλά σχετικά χαµηλή σχέση µεταξύ τους. Αυτό σηµαίνει
ότι πρόκειται για συναφή αλλά όχι ταυτόσηµα έργα. Οι δοκιµασίες παραγωγής λέξεων
από κατηγορίες (µε και χωρίς εναλλαγή) έχουν υψηλή συσχέτιση µεταξύ τους, καθώς
είναι παρεµφερή γνωστικά έργα. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η ευχέρεια στην παραγωγή
λέξεων από κατηγορίες που εναλλάσσονται, και η ευχέρεια στις ίδιες τις εναλλαγές
έχουν µια ιδιαίτερα υψηλή συσχέτιση, καθώς πρόκειται στην ουσία για το ίδιο έργο
(στη δεύτερη περίπτωση προστέθηκε, ουσιαστικά, ο αριθµός των σωστών εναλλαγών
στον αριθµό των σωστών λέξεων για τις δυο κατηγορίες).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η παρούσα εργασία είχε στόχο να διερευνήσει την επίδραση του θυµικού, αρνητικού
και θετικού, στη λεκτική ευχέρεια, κατά την προχωρηµένη ηλικία. Καθώς µια σειρά
ατοµικών – δηµογραφικών παραγόντων θεωρείται ότι µπορεί να έχουν καθοριστικό
ρόλο στην ψυχολογική γήρανση, συναισθηµατική και γνωστική (βλ. Εισαγωγή), ένας
δευτερεύων στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να ελέγξει την έµµεση επίδραση
ατοµικώνδηµογραφικών παραγόντων, µέσω του θυµικού, στη λεκτική ευχέρεια.
Όσον αφορά τον κύριο στόχο της έρευνας, από όλους τους παράγοντες του θυµικού
των οποίων η επίδραση στη λεκτική ευχέρεια εξετάστηκε στη µελέτη αυτή, µόνον τα
καταθλιπτικά συµπτώµατα βρέθηκαν να έχουν στατιστικώς σηµαντική αρνητική
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επίδραση σε όλα τα έργα λεκτικής ευχέρειας. Συνεπώς, από τις δύο υποθέσεις της
παρούσας έρευνας (Υπόθεση 1 και 2) για τις επιδράσεις θυµικών παραγόντων στη
λεκτική ευχέρεια, η Υπόθεση 1, σύµφωνα µε την οποία το αρνητικό θυµικό δεν
επιδρά στην επίδοση στα έργα λεκτικής ευχέρειας παρά µόνον µε τη µορφή των
καταθλιπτικών συµπτωµάτων, επιβεβαιώθηκε. Αντιθέτως, η Υπόθεση 2, σύµφωνα µε
την οποία το θετικό θυµικό

αναµενόταν να ενισχύει την επίδοση των ατόµων

προχωρηµένης ηλικίας στα έργα λεκτικής ευχέρειας, δεν επιβεβαιώθηκε για το δείγµα
της παρούσας εργασίας. Επίσης, η Υπόθεση 3 που αφορούσε την έµµεση επίδραση
ατοµικώνδηµογραφικών παραγόντων, µέσω του θετικού θυµικού, στη λεκτική
ευχέρεια, δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς καµία έµµεση επίδραση των ατοµικών
δηµογραφικών παραγόντων στη λεκτική ευχέρεια δε βρέθηκε. �στόσο, βρέθηκαν
στατιστικώς σηµαντικές άµεσες επιδράσεις της ηλικίας, του µορφωτικού επιπέδου και
της σωµατικής άσκησης στη λεκτική ευχέρεια, οι οποίες είχαν την αναµενόµενη βάσει
της υπάρχουσας βιβλιογραφίας κατεύθυνση. Η ηλικία βρέθηκε να συνδέεται µε
µείωση της επίδοσης σε όλα τα έργα λεκτικής ευχέρειας, ενώ η υψηλή µόρφωση και
η άσκηση διαφάνηκε ότι µπορεί να δράσουν ως προστατευτικοί παράγοντες για την
επίδοση τουλάχιστον στα έργα µε τις µικρότερες απαιτήσεις σε γνωστικό έλεγχο.

Η επίδραση του θυµικού στη λεκτική ευχέρεια, κατά την προχωρηµένη
ηλικία
Αν και οι επιστηµονικές απόψεις διίστανται, όσον αφορά τις επιδράσεις του αρνητικού
θυµικού γενικότερα αλλά και ως καταθλιπτική συµπτωµατολογία στη λεκτική ευχέρεια
(βλ. Εισαγωγή), το εύρηµα ότι το αρνητικό θυµικό µε τη µορφή καταθλιπτικών
συµπτωµάτων συνδέεται µε χειρότερες επιδόσεις σε όλα τα είδη λεκτικής ευχέρειας
που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης, επικυρώνει προηγούµενα
ευρήµατα και θεωρητικές απόψεις. Σύµφωνα µε αυτές, η ύπαρξη καταθλιπτικών
συµπτωµάτων µειώνει τα κίνητρα για δράση και την προσοχή (Fredricson & Branigan,
2005), οδηγώντας έτσι και σε µειωµένη επίδοση σε έργα λεκτικής ευχέρειας.
Πράγµατι, και οι Bartolic, Basso, Schefft, Glauser και TitanicSchefft (1999), που
διερεύνησαν τις επιδράσεις του αρνητικού και του θετικού θυµικού σε έργα λεκτικής
ευχέρειας σε νεαρά άτοµα, βρήκαν ότι τα άτοµα µε συµπτώµατα κατάθλιψης είχαν
χειρότερη επίδοση από τα άτοµα µε υψηλό θετικό θυµικό (βλ. και Lavender &
Watkins, 2004). Φαίνεται, λοιπόν, πως το αρνητικό θυµικό, όταν έχει υψηλή ένταση
και µορφοποιείται σε καταθλιπτική συµπτωµατολογία, µπορεί να επηρεάσει αρνητικά
τη λεκτική ευχέρεια τόσο των νεότερων όσο και των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας.
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Όσον αφορά τους ηλικιωµένους ειδικότερα, η έρευνα για τη µεταπήδηση από το
«φυσιολογικό γνωστικό γήρας» στην «ήπια γνωστική εξασθένιση» τείνει να
υποστηρίζει ότι τα καταθλιπτικά συµπτώµατα συνδέονται µε τη γνωστική έκπτωση,
µέσω των αλλαγών που επιτελούνται στον όγκο του ιππόκαµπου και στον
προµετωπιαίο φλοιό από το αρνητικό θυµικό υψηλής έντασης, και των επιπτώσεων
των αλλαγών αυτών στη µνήµη και τη µάθηση (Wilson, 2008).

Σε σχέση µε τα επιµέρους έργα – είδη λεκτικής ευχέρειας, έχει υποστηριχτεί ότι η
σύνδεση της καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας µε µειωµένη λειτουργικότητα του
µετωπιαίου λοβού µπορεί να ερµηνεύσει τη χαµηλή επίδοση τουλάχιστον σε έργα
σηµασιολογικής ευχέρειας κι επεξεργασίας (Klumpp & Deldin, 2010). �στόσο αυτά τα
ευρήµατα δεν επιβεβαιώνονται από όλες τις έρευνες, καθώς στην έρευνα των
Matsuo, Kato, Fukuda και Kato (2000), οι ηλικιωµένοι που έπασχαν από κατάθλιψη
δεν παρουσίασαν διαφορά στις επιδόσεις σε έργα σηµασιολογικής ευχέρειας σε σχέση
µε τα υγιή άτοµα (Matsuo et al., 2000). Από την άλλη, τα άτοµα µε κατάθλιψη έχει
βρεθεί ότι εµφανίζουν δυσκολίες στην αναστολή σκέψεων, και αυτές οι δυσκολίες
µπορεί να οφείλονται εν µέρει σε ένα ανοργάνωτο σηµασιολογικό δίκτυο (Atchley,
Ilardi & Enole, 2003). Πέραν αυτού, η έρευνα των Iakimova, Passerieux, Foynard,
Fiori, Besche, Laurent και HardyBaylé (2009) αποδεικνύει πως η κατάθλιψη
συνδέεται και µε γενικότερα ελλείµµατα στη γλωσσική επεξεργασία. Για παράδειγµα,
τα καταθλιπτικά άτοµα µπορεί να έχουν µεγαλύτερη δυσκολία στην παραγωγή
λέξεων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, σε σύγκριση µε τους υγιείς (βλ. Klumpp &
Deldin, 2010).

Σε σχέση µε την εκτελεστική λειτουργία της εναλλαγής έργων, η οποία απαιτούνταν
για την επίδοση στην τρίτη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας στην παρούσα εργασία
(σηµασιολογική ευχέρεια σε συνθήκη εναλλαγής κατηγοριών), υπάρχουν σποραδικά
ευρήµατα ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς εµφανίζουν ελλείµµατα στη διαδικασία
εναλλαγής σηµασιολογικών κατηγοριών, σε σύγκριση µε υγιή άτοµα (Fossati et al.,
2003). Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι λειτουργούν επιβεβαιωτικά
για τέτοιου είδους δεδοµένα.

Γενικότερα, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας συµφωνούν µε έρευνες οι
οποίες καταδεικνύουν πως η σηµασιολογική επεξεργασία µε ή και χωρίς εναλλαγή
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κατηγοριών µπορεί να επιβραδυνθεί από την ύπαρξη κατάθλιψης. Η επίδραση της
καταθλιπτικής συµπτωµατολογίας, βάσει των ευρηµάτων της παρούσας µελέτης, είναι
άµεση (βλ. Σχήµα 1) και ανεξάρτητη από τη συµβολή ατοµικώνδηµογραφικών
παραγόντων στη διαµόρφωση των επιδόσεων στα έργα λεκτικής ευχέρειας.

Από την άλλη, το αρνητικό θυµικό που δε µορφοποιείται αποκλειστικά σε
καταθλιπτική συµπτωµατολογία και στην παρούσα µελέτη µετρήθηκε µέσω της
Κλίµακας Θετικού και Αρνητικού Θυµικού (βλ. Εργαλεία), φαίνεται πως δεν επηρεάζει
τη λεκτική ευχέρεια των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας µε κάποιον τρόπο, θετικό ή
αρνητικό. Το εύρηµα αυτό επιβεβαιώνει προηγούµενα σχετικά ευρήµατα. Αντιθέτως,
προηγούµενα ευρήµατα αλλά και θεωρητικές απόψεις που υποστηρίζουν την
ενίσχυση της επίδοσης σε έργα λεκτικής ευχέρειας από το θετικό θυµικό (βλ.
Εισαγωγή) δεν επικυρώνονται από τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης. Ένας λόγος
γι’ αυτό µπορεί να είναι ότι τα έργα µε τα οποία µετρήθηκε η λεκτική ευχέρεια στην
έρευνα

αυτή

δεν

κατηγοριοποίησης

και

απαιτούσαν
την

τη

εφαρµογή

δηµιουργική
καινοτόµων

εξεύρεση

νέων

στρατηγικών

τρόπων

από

τους

συµµετέχοντες. Συνεπώς, δεν επρόκειτο για έργα, οι επιδόσεις στα οποία θα
µπορούσαν να ενισχυθούν από το θετικό θυµικό (Ashby et al., 1999). Επιπροσθέτως,
το δείγµα της παρούσας µελέτης δεν το συνιστούσαν µόνον ηλικιωµένα άτοµα.
Συµπεριελάµβανε και µεσήλικες που ίσως δεν είχαν στραφεί προς τη βελτιστοποίηση
του θυµικού και δεν απολάµβαναν ακόµη τα ευεργετήµατα της προκατάληψης προς
την επεξεργασία της πληροφορίας που φορτίζεται θετικά (KrylaLighthall & Mather,
2009). Με άλλα λόγια, τυχόν επίδραση του θετικού θυµικού στην επίδοση στα έργα
λεκτικής ευχέρειας δε διαφάνηκε, διότι ενδεχοµένως η εµπειρία του θετικού θυµικού
και η επακόλουθη ενεργοποίηση που αυτό προκαλεί, διαφοροποιήθηκαν στους
µεσήλικες και στους ηλικιωµένους συµµετέχοντες στην παρούσα µελέτη.
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Η σχέση ατοµικών  δηµογραφικών παραγόντων µε την επίδοση στις
δοκιµασίες λεκτικής ευχέρειας, κατά την προχωρηµένη ηλικία
Στην παρούσα µελέτη βρέθηκε ότι η ηλικία επιδρά αρνητικά σε όλα τα είδη λεκτικής
ευχέρειας, στη φωνολογική, στη σηµασιολογική καθώς και στη σηµασιολογική σε
συνθήκη εναλλαγής έργων. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα έρευνα και θεωρία, οι
λεκτικές ικανότητες των ατόµων δεν µειώνονται µε το πέρασµα της ηλικίας. Μάλιστα,
αξίζει να σηµειωθεί ότι η γλώσσα είναι αυτή που πάσχει λιγότερο σε σχέση µε τις
υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες, στο «φυσιολογικό γήρας» (Κωσταρίδου Ευκλείδη,
2011). Έχει, επίσης, βρεθεί ότι η σηµασιολογική και διαδικαστική γνώση του
ηλικιωµένου ατόµου, που αποτελούν µέρος της αποκτηµένης γνώσης, δηλαδή της
επονοµαζόµενης αποκρυσταλλωµένης νοηµοσύνης του (βλ. Κωσταρίδου Ευκλείδη,
2011), δεν εµφανίζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε αυτό που συµβαίνει
στους νεότερους ενήλικες. Συνεπώς, τα σχετικά µε την ηλικία ευρήµατα της
παρούσας µελέτης είναι πιθανό να οφείλονται στην πτώση των εκτελεστικών
λειτουργιών που απαιτούνται για την επίδοση σε έργα λεκτικής ευχέρειας (βλ.
Εισαγωγή), λόγω του µετωπιαίου γήρατος (Mitchell & Phillips, 2007), και όχι στην
εξασθένιση αυτής καθεαυτής της γλωσσικής ικανότητας ή / και της σηµασιολογικής
γνώσης. Προς ενίσχυση της ερµηνείας αυτής λειτουργεί και το εύρηµα ότι η ηλικία
είχε την υψηλότερη αρνητική επίδραση στην τρίτη δοκιµασία, που εξετάζει τη
σηµασιολογική ευχέρεια σε συνθήκη εναλλαγής έργων – κατηγοριών και απαιτεί
σύνθετο συντονισµό εκτελεστικών λειτουργιών (βλ. Εισαγωγή).

Βεβαίως, ένας παράγοντας που αξίζει επιπροσθέτως να επισηµανθεί είναι ότι τα έργα
λεκτικής ευχέρειας εξετάζουν, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, και τις
φωνολογικές

ικανότητες,

οι

οποίες

µειώνονται

καθώς

αυξάνεται

η

ηλικία

(Κωσταρίδου Ευκλείδη, 2011). Έρευνα των Abrahms και Stanley, το 2004, έδειξε
ότι υπάρχει ασυµµετρία µεταξύ της κατανόησης και της παραγωγής λέξεων µε το
πέρας της ηλικίας. Με άλλα λόγια, οι ηλικιωµένοι µπορεί να έχουν στο µυαλό τους
διάφορες λέξεις, τις οποίες τελικά να µη µπορούν να αποδώσουν (βλ. Burke &
MacKay, 1997). Έτσι, κυρίως η επίδοση σε έργα που απαιτούν ανάκτηση λέξεων από
συγκεκριµένα γράµµατα (φωνολογική ευχέρεια) µειώνεται, προϊούσης της ηλικίας,
λόγω της µείωσης των φωνολογικών ικανοτήτων. Πράγµατι, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, όταν οι συµµετέχοντες καλούνταν να παράγουν
λέξεις από γράµµατα, πολλές φορές ανέφεραν το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχουν
πολλές λέξεις που ξεκινούν από τα συγκεκριµένα γράµµατα που τους δίνονταν,
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δυσκολεύονταν να τις θυµηθούν και να τις αποδώσουν. Πέραν των γλωσσικών
ικανοτήτων, έχει σαφώς αποδειχθεί ότι η εργαζόµενη µνήµη µειώνεται µε το πέρασµα
της ηλικίας, γεγονός που θα µπορούσε να συµβάλλει καθοριστικά στην ερµηνεία της
µειωµένης επίδοσης των µεγαλύτερων ατόµων, σε σύγκριση µε νεότερα, στα έργα
λεκτικής ευχέρειας, τα οποία απαιτούν ταυτόχρονη επεξεργασία και παρακολούθηση
(βλ. Κωσταρίδου Ευκλείδη, 2011).

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, σύµφωνα µε σχετικές έρευνες, το υψηλό
µορφωτικό επίπεδο συνδέεται µε υψηλότερες επιδόσεις στη λεκτική ευχέρεια
(Acevedo, Loewenstein, Barker, Harwood, Luis, Bravo, Hurwitz, Aguero, Greenfield,
& Duara, 2000. Mathuranath, George, Cherian, Alexander, Sarma, & Sarma, 2003).
Αυτό εξηγείται µε βάση τα οφέλη που προκαλεί η µόρφωση γενικά στις γλωσσικές και
λεξιλογικές ικανότητες. Για παράδειγµα, η σηµασιολογική ευχέρεια απαιτεί τη
συστηµατική

ανάκτηση

των

ιεραρχικά

οργανωµένων

πληροφοριών

από

τη

σηµασιολογική µνήµη. Το µορφωτικό επίπεδο διευκολύνει αυτήν την πρόσβαση,
διευρύνοντας το σηµασιολογικό δίκτυο του ατόµου. Μάλιστα, σύµφωνα µε έρευνα
των Brucki και Rocha (2004), το µορφωτικό επίπεδο επηρεάζει και το είδος των
λέξεων που παράγουν τα άτοµα σε τέτοια έργα, καθώς στη δική τους εργασία, τα
λιγότερο µορφωµένα άτοµα που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές, ανέφεραν κυρίως
απλές λέξεις που χρησιµοποιούνται στη καθηµερινότητα της αγροτικής κοινωνίας,
ενώ τα άτοµα µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο παρήγαγαν πιο σύνθετες λέξεις. �στόσο,
αξίζει να επισηµανθεί ότι στην παρούσα εργασία το µορφωτικό επίπεδο φάνηκε να
λειτουργεί ενισχυτικά για τη λεκτική ευχέρεια των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας στις
απλούστερες συνθήκες. Όταν το έργο έγινε εξαιρετικά σύνθετο και απαιτούσε
συνδυασµό των κλασσικών εκτελεστικών λειτουργιών που εφαρµόζονται σε έργα
µέτρησης της λεκτικής ευχέρειας και της λειτουργίας της εναλλαγής (βλ. Σχήµα 1:
«ευχέρεια σχετική µε κατηγορίες µετά από εναλλαγή» και «ευχέρεια εναλλαγών»), η
θετική του επίδραση χάθηκε. Αυτό ίσως σηµαίνει ότι τα γνωστικά αποθέµατα που
διαθέτει το ηλικιωµένο άτοµο µπορούν να το βοηθήσουν σε περιορισµένο βαθµό.
Όταν οι απαιτήσεις του γνωστικού έργου σε µετωπιαία υποστηριζόµενες ικανότητες
αυξάνονται, τα γνωστικά του αποθέµατα δεν µπορούν πια να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά (βλ. και Baltes, 2004).

Πέραν της µόρφωσης, και η σωµατική άσκηση µπορεί να λειτουργήσει ως
παράγοντας αντιστάθµισης στη φθορά, προϊούσης της ηλικίας, στην επίδοση των
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ηλικιωµένων τουλάχιστον στα απλούστερα έργα λεκτικής ευχέρειας, όπως αυτά που
µετρούν τη σηµασιολογική ευχέρεια. Πράγµατι, σύµφωνα µε έρευνα των Stones και
Dawe (1993), οι διατάσεις, η γενική κινητικότητα και η χαµηλής έντασης αεροβική
γυµναστική µπορούν να βελτιώσουν την επίδοση στα έργα σηµασιολογικής ευχέρειας
(Scherder, Van Paasschen, Deijen, Van Der Knokke, Orlebeke, Burgers, Devriese,
Swabb, & Sergeant, 2005). Aυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η άσκηση διατηρεί το
αγγειακό σύστηµα υγιές και βοηθά στην αιµάτωση του εγκεφάλου (Albinet, Boucard,
Bouquet & Audiffen, 2010. Colcombe & Kramer, 2003. Netz & Jacob, 1994). Στην
παρούσα έρευνα, η θετική επίδραση της γυµναστικής βρέθηκε µόνον για τη δεύτερη
δοκιµασία, που αφορά την παραγωγή λέξεων από σηµασιολογικές κατηγορίες. Όπως
και η µόρφωση, στις πιο δύσκολες συνθήκες, δηλαδή, όταν οι απαιτήσεις του
γνωστικού έργου σε µετωπιαία υποστηριζόµενες ικανότητες αυξάνονται, η σωµατική
άσκηση φαίνεται, επίσης, ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει αντισταθµιστικά. Στο σηµείο
αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η πρώτη δοκιµασία που χορηγήθηκε στην
παρούσα εργασία, εξετάζει τη συστηµατική ανάκτηση παρόµοιων φωνολογικά
λέξεων. Στη δεύτερη δοκιµασία, αυτό που διαφοροποιείται είναι η ανάκτηση λέξεων
από υψηλής συχνότητας σηµασιολογικές κατηγορίες (Delis et al., 2004), η οποία
απαιτεί λιγότερη γνωστική προσπάθεια από την παραγωγή λέξεων από ένα
συγκεκριµένο γράµµα. Έτσι, δεν είναι ασυνεπές µε τις προαναφερόµενες θεωρητικές
ερµηνείες το εύρηµα ότι η σωµατική άσκηση επιδρά θετικά στη σηµασιολογική
ευχέρεια αλλά όχι στη φωνολογική ευχέρεια.

Σε αντίθεση µε ό,τι αναµενόταν, η διάγνωση υπέρτασης και υπερχοληστεριναιµίας δε
βρέθηκαν να επιδρούν ούτε άµεσα ούτε έµµεσα, µέσω του θυµικού, στη λεκτική
ευχέρεια. Αυτό σηµαίνει ότι η αρνητική σχέση της ηλικίας µε την επίδοση στα έργα
λεκτικής ευχέρειας δεν µπορεί να ερµηνευθεί βάσει της αγγειακής υπόθεσης (βλ.
Εισαγωγή) και ίσως θα πρέπει να αναζητηθούν και να διερευνηθούν κοινωνικο
ψυχολογικές ερµηνείες, πέραν των προβληµάτων υγείας των ατόµων προχωρηµένης
ηλικίας. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµανθεί, επίσης, ότι η µέτρια αρνητική
συσχέτιση ηλικίας – µορφωτικού επιπέδου που βρέθηκε (βλ. Σχήµα 1), µπορεί να
εξηγεί µερικώς τον αρνητικό ρόλο της ηλικίας, από την άποψη ότι η µεγαλύτερη
ηλικία συνδέεται µε χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο στο δείγµα της παρούσας
µελέτης.

Περιορισµοί της έρευνας – Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
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Όσον αφορά τους περιορισµούς της έρευνας, οι βασικότεροι ήταν ότι το µέγεθος του
δείγµατος ήταν µικρό και οι µεγαλύτεροι συµµετέχοντες έτειναν να έχουν
χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο. Γενικότερα, το σχέδιο της έρευνας ήταν συγχρονικό,
κάτι που αποτελεί σαφώς µειονέκτηµα ως προς την ανίχνευση διαφορών ηλικίας,
αφού οι συµµετέχοντες διαφορετικών οµάδων ηλικίας µπορεί να διαφοροποιούνται
και ως προς µια σειρά άλλων χαρακτηριστικών. Επιπλέον, αξίζει να επισηµανθεί ότι τα
έργα λεκτικής ευχέρειας δόθηκαν µε περιορισµό χρόνου, κάτι που αποτελεί µια
επιπρόσθετη δυσκολία τόσο για άτοµα προχωρηµένης ηλικίας, λόγω της έκπτωσης
της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών, όσο και για άτοµα µε καταθλιπτική
συµπτωµατολογία, λόγω γενικότερων ελλειµµάτων στη γλώσσα και την προσοχή.
Τέλος, το θυµικό καθώς και οι βιοδείκτες µετρήθηκαν µόνο µέσω αυτοαναφορών,
κάτι που σαφώς µειώνει την αντικειµενικότητα της µέτρησης.
Όσον αφορά τη µελλοντική έρευνα, το θέµα της επίδρασης του θετικού και του
αρνητικού θυµικού στη λεκτική ευχέρεια αλλά και γενικότερα, στις εκτελεστικές
λειτουργίες των ατόµων, προϊούσης της ηλικίας, θα πρέπει να διερευνηθεί µέσω
διαχρονικών ερευνών, ώστε να διαφανεί η δυναµική και η µεταλλαγή του προτύπου
των σχέσεων ατοµικώνδηµογραφικών παραγόντων – θυµικού – εκτελεστικών
λειτουργιών, προϊούσης της ηλικίας. Επιπλέον, τα εργαλεία µέτρησης του θυµικού σε
µελλοντικές έρευνες πρέπει να είναι ποικίλα (π.χ., φυσιολογικές µετρήσεις,
νευροαπεικονιστική µέτρηση, µέθοδοι πρόκλησης θυµικού κ.ά.), ώστε να µειωθούν
τα µεθοδολογικά προβλήµατα που εγείρονται λόγω της µονοµερούς χρήσης
συγκεκριµένων τύπων εργαλείων. Τα εργαλεία µέτρησης της λεκτικής ευχέρειας και
των εκτελεστικών λειτουργιών που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να είναι πιο
έγκυρα οικολογικά από τα εργαστηριακά – διαγνωστικά έργα που χρησιµοποιούνται
συνήθως, ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των ατόµων προχωρηµένης ηλικίας.
Όσον αφορά τους συµµετέχοντες σε µελλοντικές έρευνες, θα µπορούσε να γίνει
διαστρωµάτωσή τους µε βάση βιοδείκτες που θα έχουν µετρηθεί αντικειµενικά, ώστε
να ελεγχθεί αν υπάρχει διαφοροποίηση των επιδόσεων σε έργα λεκτικής ευχέρειας
υγιών ηλικιωµένων και ηλικιωµένων µε παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη
καρδιαγγειακής παθολογίας.

Μια άκρως ενδιαφέρουσα πτυχή της έρευνας στο µέλλον θα µπορούσε να είναι ο
σχεδιασµός µακροχρόνιων προγραµµάτων παρέµβασης σε άτοµα µέσης ηλικίας, ώστε
να αλλάξουν πλευρές του τρόπου ζωής τους που συνδέονται µε καρδιαγγειακό
κίνδυνο (π.χ., να µπουν σε πρόγραµµα διακοπής του καπνίσµατος, της χρήσης
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αλκοόλ, να µειώσουν τις θερµίδες που παίρνουν από τα «καθηµερινά» τους γεύµατα,
να

µπουν

σε

προγράµµατα

σωµατικής

άσκησης

κ.λπ.)

και

καταθλιπτική

συµπτωµατολογία (π.χ., να µπουν σε προγράµµατα κοινωνικής υποστήριξης ή και
ανάληψης ρόλων σε κοινωνικό επίπεδο, όπως η εθελοντική προσφορά σε
µειονεκτούσες οµάδες πολιτών). Πριν και µετά την παρέµβαση (σε τακτά χρονικά
διαστήµατα), θα πρέπει να γίνεται µέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων των ατόµων
αυτών (ανάµεσα σε αυτές και της λεκτικής τους ευχέρειας) καθώς και ατόµων
αντίστοιχης ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου που δεν θα συµµετάσχουν στην
παρέµβαση. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να διαφανεί εάν οι γνωστικές ικανότητες
διατηρούνται σταθερές ή και βελτιώνονται, προϊούσης της ηλικίας, όταν ελέγχεται ο
τρόπος ζωής και η καταθλιπτική διάθεση.
Πέραν των περιορισµών της, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι το αρνητικό θυµικό που
µορφοποιείται ως καταθλιπτική συµπτωµατολογία µπορεί να επιδράσει καθοριστικά
στη λεκτική ευχέρεια ατόµων προχωρηµένης ηλικίας. Μάλιστα, η επίδρασή του είναι
ανεξάρτητη από, και επιπρόσθετη των επιδράσεων της ηλικίας, του µορφωτικού
επιπέδου και της σωµατικής άσκησης στη λεκτική ευχέρεια.
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