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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Υπόβαθρο: Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί είτε είναι υγιείσ, είτε είναι άρρωστοι. Έχουν διαφορετικέσ προσωπικότητεσ και διαφορετικέσ κοσµοθεωρίεσ,
γεγονόσ που τουσ κάνει να αντιλαµβάνονται τισ συνέπειεσ τησ ασθένειάσ τουσ
µε διαφορετικό τρόπo, γι’αυτό και αναζητούν διαφορετικούσ τύπουσ βοήθειασ.
Στόχοι: Να µελετηθεί η επίδραση τησ αυτοδυναµίασ και του αυτοσεβασµού
του ατόµου µε ψυχικά προβλήµατα στην αναζήτηση βοήθειασ.
Συµµετέχοντεσ: Το δείγµα χωρίστηκε σε άτοµα τησ οµάδασ Α, δηλαδή σε
άτοµα που είχαν επισκεφτεί άλλεσ υπηρεσίεσ ψυχικήσ υγείασ, προτού προσέλθουν στο Κέντρο Κοινοτικήσ Ψυχικήσ Υγιεινήσ (Κ.Κ.Ψ.Υ) και σε άτοµα τησ
οµάδασ Β, που το Κ.Κ.Ψ.Υ ήταν η πρώτη υπηρεσία ψυχικήσ υγείασ που επισκέφτηκαν στη ζωή τουσ για το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν.
Μέθοδοι: ∆ιακόσια ενενήντα άτοµα, που προσήλθαν στο Κ.Κ.Ψ.Υ κατά τη
χρονική περίοδο 2003 έωσ 2007, δέχτηκαν να συµµετέχουν στην έρευνα και
να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο.
Αποτελέσµατα: Τα άτοµα που πίστευαν απόλυτα ότι η αναζήτηση βοήθειασ
είναι παραδοχή ανεπάρκειασ και ανικανότητασ είχαν τη θετικότερη στάση
απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ, το θετικότερο προσανατολισµό απέναντι στη χρήση του κοινωνικού υποστηρικτικού
δικτύου και τουσ µεγαλύτερουσ φόβουσ για τισ παρεµβάσεισ τόσο στην
οµάδα Α όσο και στην οµάδα Β. Επιπλέον, στην οµάδα Β προκύπτει για τα
άτοµα αυτά ότι όταν ήταν µεγαλύτερη η πεποίθησή τουσ αυτή, ήταν πιο θετική η στάση τουσ απέναντι στην ψυχιατρική αλλά µεσολαβούσε και περισσότεροσ χρόνοσ µέχρι να ζητήσουν βοήθεια.
Συµπεράσµατα: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία αναζήτησησ βοήθειασ µπορούν να παρέχουν χρήσιµεσ πληροφορίεσ
στουσ επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ για την προσέγγιση των ατόµων µε
ψυχικά προβλήµατα και την αντιµετώπιση των αναγκών τουσ.
Λέξεισ – κλειδιά: αναζήτηση βοήθειασ, αυτοδυναµία, αυτοσεβασµόσ, ψυχική υγεία
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά την ύπαρξη των υπηρεσιών υγείασ, πολλά άτοµα
δεν αναζητούν βοήθεια από ειδικό για να αντιµετωπίσουν τισ ανάγκεσ και τα προβλήµατά τουσ ή τα αντιµετωπίζουν πολύ αργότερα όταν τα συµπτώµατα είναι πιο
σοβαρά. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την έγκαιρη
παρέµβαση στο χώρο τησ ψυχιατρικήσ επισηµαίνει τη
σηµαντικότητα τησ αναγνώρισησ των καθυστερήσεων
στην αναζήτηση και λήψη τησ κατάλληλησ βοήθειασ και
τη σηµασία τησ έγκαιρησ παραποµπήσ των ατόµων µε
ψυχικά προβλήµατα στισ ειδικευµένεσ υπηρεσίεσ.
Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί είτε είναι υγιείσ, είτε
είναι άρρωστοι. Ανήκουν σε διαφορετικέσ κουλτούρεσ,
έχουν διαφορετικέσ προσωπικότητεσ και διαφορετικέσ
κοσµοθεωρίεσ, γεγονόσ που τουσ κάνει να αντιλαµβάνονται την ασθένειά τουσ και να αντιµετωπίζουν τισ συνέπειεσ που προκύπτουν µε διαφορετικό τρόπο, γι’αυτό
και απαιτούν διαφορετικούσ τύπουσ βοήθειασ. Κάποια
από τα άτοµα αυτά δε θέλουν βοήθεια από κανένα. Άλλα
θέλουν περισσότερη βοήθεια από αυτή που λογικά θα
έπρεπε να περιµένουν δεδοµένησ τησ διαταραχήσ και
του υποφέρειν που προκαλεί η ασθένειά τουσ.
Η διερεύνηση των παραγόντων όπωσ είναι κάποια χαρακτηριστικά τησ προσωπικότητασ, που ενδεχοµένωσ επηρεάζουν την αναζήτηση ψυχιατρικήσ βοήθειασ και την
πρώτη επαφή του ατόµου µε Κέντρο Κοινοτικήσ Ψυχικήσ Υγιεινήσ (Κ.Κ.Ψ.Υ) ή άλλη ειδικευµένη υπηρεσία
ψυχικήσ υγείασ, µπορεί να βελτιώσει την κατανόηση του
ρόλου που παίζουν οι παράγοντεσ αυτοί στην επιτάχυνση ή καθυστέρηση τησ αναζήτησησ βοήθειασ.
Μόνο ένα µικρό ποσοστό ατόµων µε ψυχικέσ διαταραχέσ αναζητά βοήθεια από επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ (Cui & Vaillant, 1997? Horwitz, 1987). Αν τα άτοµα
χρησιµοποιούν σε µικρό ποσοστό τισ υπηρεσίεσ ψυχικήσ υγείασ και αυτό δεν οφείλεται σε απουσία αναγκών,
το γεγονόσ αυτό θα πρέπει να απασχολεί σοβαρά κάθε
µέλοσ τησ κοινότητασ και τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ.
Η βιβλιογραφία, που σχετίζεται µε τισ διαδροµέσ που
ακολουθούν τα άτοµα προκειµένου να αναζητήσουν βοήθεια (help–seeking pathways), τοποθετεί την έννοια
τησ «ανάγκησ» στο πλαίσιο των άλλων παραγόντων που
σχετίζονται µε τη χρήση των υπηρεσιών. Η µελέτη αυτή
αποτελεί µια προσπάθεια να διερευνηθούν, πέρα από
τισ ανάγκεσ και τα προβλήµατα των ατόµων αυτά καθ’αυτά, και άλλεσ διαστάσεισ τησ συµπεριφοράσ αναζήτησησ βοήθειασ των ατόµων που ζουν στην κοινότητα και
αντιµετωπίζουν κάποια ψυχικά προβλήµατα και άλλοι
παράγοντεσ που επηρεάζουν το γεγονόσ ότι οι ανάγκεσ
αυτέσ δεν ικανοποιούνται από τισ υπηρεσίεσ ψυχικήσ
υγείασ. Η γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη
διαδικασία αναζήτησησ βοήθειασ θα βοηθήσει τουσ
επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ να κατανοήσουν τουσ
φραγµούσ που µπορεί να προκύψουν αλλά και τουσ παράγοντεσ που ενδέχεται να διευκολύνουν την έγκαιρη εντόπιση των ατόµων µε ψυχικά προβλήµατα και την αντιµετώπιση των αναγκών τουσ.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά τησ προσωπικότητασ
που επηρεάζουν την στάση και τη συµπεριφορά τησ
αναζήτησησ βοήθειασ (Feldman και λοιποί., 1999). Τα
χαρακτηριστικά που έχουν λάβει προσοχή στη βιβλιογραφία είναι: αυτοσεβασµόσ, αυτοεκτίµηση, εστιασµόσ
ελέγχου, ντροπαλότητα και αυταρχικότητα, αυτονοµία,
υπεροχή, εσωστρέφεια, µυστικότητα, ανάγκη για επιτυχία, εξαρτητικότητα, συντηρητισµόσ, ακαµψία και
ατοµικότητα. Προσωπικοί παράγοντεσ που οδηγούν σε
µεγαλύτερα ποσοστά αναζήτησησ βοήθειασ ή σε πιο
θετικέσ στάσεισ απέναντι στην λήψη ειδικευµένησ βοήθειασ περιλαµβάνουν µεγαλύτερη ακαδηµαϊκή απόδοση και επιτεύγµατα (Berdie & Stein, 1966? Κirk, 1973),
την ηλικία (οι πιο µεγάλοι σε ηλικία έχουν λιγότερο θετική στάση απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ), το θηλυκό φύλο (Sharp & Kirk, 1974? Tracey και λοιποί., 1984),
την εσωτερική εστίαση ελέγχου (internal locus of control)
(Fischer & Turner, 1970? Robbins, 1981) και τον χαµηλό αυτοσεβασµό (Nadler, 1986? Raviv και λοιποί., 1991).
Οι αιτιολογικέσ γνώσεισ για την αρρώστια µπορεί να
σχετίζονται µε τισ συµπεριφορέσ. Τα άτοµα διαφέρουν
στο αν έχουν την τάση να αντιµετωπίζουν τα γεγονότα
ωσ ελεγχόµενα από τα ίδια (εσωτερική εστίαση ελέγχου) ή µη ελεγχόµενα από τα ίδια (εξωτερική εστίαση ελέγχου). Η εστίαση ελέγχου υγείασ, δηλαδή αν ένα
άτοµο αντιµετωπίζει την υγεία του ωσ ελεγχόµενη από
το ίδιο (π.χ « είµαι άµεσα υπεύθυνοσ για την υγεία
µου»), αν πιστεύει ότι η υγεία του δεν είναι ελεγχόµενη από το ίδιο και είναι στα χέρια τησ µοίρασ (π.χ το
αν είµαι καλά ή όχι είναι θέµα τύχησ) ή αν θεωρεί ότι
η υγεία του βρίσκεται υπό τον έλεγχο κάποιων άλλων
ισχυρών παραγόντων (π.χ µπορώ να κάνω µόνο ό,τι µου
λέει ο γιατρόσ να κάνω) (Halter, 2004), φαίνεται να έχει
σχέση µε το αν ένα άτοµο αλλάζει τη συµπεριφορά του
και µε το είδοσ τησ επικοινωνίασ που απαιτεί από τουσ
επαγγελµατίεσ υγείασ. Για παράδειγµα, αν ένασ επαγγελµατίασ υγείασ ενθαρρύνει ένα άτοµο, το οποίο έχει
σε γενικέσ γραµµέσ εξωτερική εστίαση ελέγχου, να
αλλάξει τον τρόπο ζωήσ του, το άτοµο αυτό είναι δύσκολο να συµµορφωθεί, αν δε θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για την υγεία του (Ogdeνn, 2004).
Τα άτοµα που δε ζητούν βοήθεια είναι πιθανό να πιστεύουν ότι µπορούν να αλλάξουν ό,τι δεν τουσ αρέσει και
να λύνουν τα προβλήµατά τουσ µόνα τουσ (Simoni και
λοιποί., 1991).
Οι Halgin και Weaver (1986) και οι Halgin, Weaver και
Donaldson (1985) έκαναν µελέτεσ που εξέταζαν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα λήψησ ψυχοθεραπείασ. Μελετώντασ φοιτητέσ κολεγίου στη µία µελέτη και
ασθενείσ στην άλλη, οι µελετητέσ ανακάλυψαν ότι και τα
δύο δείγµατα πληθυσµών αντιλαµβάνονταν παρόµοια πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα απέναντι στη λήψη ψυχοθεραπείασ. Τα πλεονεκτήµατα που γίνονταν αντιληπτά
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ήταν: καλύτερη αυτογνωσία, ανακούφιση συναισθηµατικήσ ανησυχίασ και επίλυση προβληµάτων. Τα µειονεκτήµατα ήταν: ο χρόνοσ και το χρήµα που απαιτούσε, η αντιµετώπιση επίπονων ζητηµάτων, η σκέψη ότι η αναζήτηση
βοήθειασ υπονοούσε προσωπική αδυναµία.
Οι Raviv, Raviv και Arnon (1991) τονίζουν ότι η αναζήτηση βοήθειασ από ειδικούσ µπορεί να οδηγήσει σε
αµηχανία. Είναι πιθανό ότι ο βαθµόσ που απειλείται ο
αυτοσεβασµόσ του άτοµου που αναζητά βοήθεια είναι
κεντρικό σηµείο στη διαδικασία αναζήτησησ βοήθειασ
(Wills & De Paulo, 1991).
Υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην εξαρτητικότητα και
την αύξηση τησ πιθανότητασ να αναζητήσει το άτοµο
βοήθεια (Dawkins και λοιποί., 1980? O’Neill & Bornstein,
1990). Οι εξαρτητικοί άνθρωποι αισθάνονται αβοήθητοι και αναζητούν καθοδήγηση και υποστήριξη από τουσ
άλλουσ (Bornstein, 1992? Bornstein και λοιποί., 1993?
Roy-Byrne και λοιποί., 2000).
Η µεγάλη αυτονοµία και η αυτο-αποτελεσµατικότητα διαφοροποιούνται στουσ φοιτητέσ που ζητούν συµβουλευτική από εκείνουσ που δε ζητούν (Anderson και λοιποί.,
2006? Apostal, 1968). Οι πελάτεσ που ζητούν βοήθεια
είναι λιγότερο επικριτικοί, πιο διαισθητικοί, πιο εσωστρεφείσ, πιο ευαίσθητοι, είναι πιο πιθανό να εσωτερικεύουν τα προβλήµατά τουσ και να αισθάνονται ότι έχουν
λιγότερο έλεγχο πάνω σ’ αυτά σε σύγκριση µε τουσ µη
πελάτεσ (Mendelsohn & Kirk, 1962? Simoni και λοιποί.,
1991). Επίσησ, αναφέρουν µεγαλύτερη αυτογνωσία (γνώση των συναισθηµάτων και των αντιδράσεων του εαυτού) (Rickwood & Braithwaite, 1994). Η αυτοδυναµία
(self-reliance) είναι ένασ από τουσ φραγµούσ που καθυστερούν την αναζήτηση βοήθειασ. Η άρνηση, η καταπίεση και ο έλεγχοσ των συναισθηµάτων θεωρούνται γνωρίσµατα κλειδιά τησ έννοιασ τησ στωικότητασ που οδηγεί
τα άτοµα να πιστεύουν ότι πρέπει να αντιµετωπίσουν τα
προβλήµατά τουσ µόνα τουσ και να υποφέρουν σιωπηλά και είναι πιο πιθανό να καθυστερήσουν την αναζήτηση βοήθειασ µέχρι τα συµπτώµατα να γίνουν σοβαρά
και εκφυλιστικά (Tang και λοιποί., 2007).
Οι West και λοιποί. (1991) ανέφεραν ότι ένασ από τουσ
σηµαντικότερουσ φραγµούσ είναι ότι τα άτοµα δεν αισθάνονται άνετα να αποκαλύψουν τα προσωπικά τουσ προβλήµατα σε έναν ξένο. Η συναισθηµατική έκφραση
(emotional openness) είναι µια ακόµα µεταβλητή που
σχετίζεται µε τη προσωπικότητα και που συσχετίζεται
µε τη στάση απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ.
Όπωσ αναφέρθηκε και προηγουµένωσ, έχει διαπιστωθεί ότι ένα χαρακτηριστικό τησ προσωπικότητασ, ο νευρωτισµόσ, σχετίζεται συχνά µε το βαθµό εστίασησ τησ
προσοχήσ στα σωµατικά συµπτώµατα και επηρεάζει την
άποψη των ανθρώπων σχετικά µε τη σοβαρότητα των
συµπτωµάτων και την ευπάθειά τουσ σε αυτά (Brown &
Moskowitz, 1997? Costa & McCrae, 1987? Katon &
Walker, 1998? Neitzert και λοιποί., 1997). Ένα άτοµο
που εµφανίζει µικρή βαθµολογία στη διάσταση του νευρωτισµού είναι µάλλον απίθανο να παρατηρήσει οποια-
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δήποτε συµπτωµατολογία και εξίσου απίθανο να αποφασίσει ότι µια δυσάρεστη σωµατική αίσθηση αξίζει να ονοµαστεί «σύµπτωµα». Οι άνθρωποι που εµφανίζουν υψηλό επίπεδο νευρωτισµού αισθάνονται συχνά έντονο άγχοσ,
υπερένταση, είναι «τσιτωµένοι» και ευέξαπτοι. Αυτά τα
συναισθήµατα αντανακλώνται στην τάση τουσ να υπερβάλουν και να µεγαλοποιούν ασήµαντα συµπτώµατα, για
τα οποία παραπονιούνται και µεµψιµοιρούν (Brownhill,
2003? DiMatteo & Martin, 2006? McClure και λοιποί.,
1982) και είναι περισσότερο πιθανό να θεωρήσουν ότι
είναι αρκετά ευάλωτοι και τρωτοί στισ ασθένειεσ.
Το νόηµα που αποδίδεται στο εκάστοτε σύµπτωµα ενδέχεται να αποδειχθεί αποφασιστικήσ σηµασίασ. Όλοι οι
άνθρωποι δεν αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο απέναντι στην
αρρώστια. Ενώ κάποιοι ασθενείσ είναι έτοιµοι να αναζητήσουν βοήθεια ακόµη και για τα πιο µικρά συµπτώµατα,
άλλοι είναι απρόθυµοι να αναζητήσουν βοήθεια ακόµα
και για απειλητικέσ για τη ζωή ασθένειεσ (Mechanic,
1982). Ακόµα και άτοµα που έχουν την ίδια αρρώστια, µπορεί να βιώνουν την κατάσταση τελείωσ διαφορετικά. Τα
άτοµα µπορεί να έχουν τελείωσ διαφορετική θεώρηση για
την αρρώστια τουσ, ιδίωσ όσο αφορά την αιτιολογία τησ.
Τα άτοµα που αναζητούν βοήθεια είναι πιθανό να έχουν
ζητήσει βοήθεια για συναισθηµατικά προβλήµατα και
στο παρελθόν (Dew και λοιποί., 1988). Το εύρηµα αυτό
σε συνδυασµό µε το γεγονόσ ότι η µειοψηφία των ατόµων µε κατάθλιψη αναζητά βοήθεια από επαγγελµατία δείχνει ότι η γενική προθυµία, η «ετοιµότητα» του
ατόµου ν' αναζητήσει βοήθεια αυτή καθ' αυτή είναι ένα
σηµαντικό γνώρισµα των ψυχικά ασθενών που ζητούν
βοήθεια (Henderson και λοιποί., 1992). Γενικότερα, τα
άτοµα που παραπέµπονται από το γενικό γιατρό στον
ψυχίατρο εκφράζουν µια στάση µη αποδοχήσ των συνθηκών που υπάρχουν και µια τάση να µιλούν για τα προβλήµατα που τα δυσαρεστούν (Sorgaard και λοιποί.,
1999) µε άλλουσ, συµπεριλαµβανοµένων των επαγγελµατιών υγείασ (Sherbourne, 1988).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε Κέντρο Κοινοτικήσ Ψυχικήσ Υγιεινήσ (Κ.Κ.Ψ.Υ) που προσφέρει τη δυνατότητα
κάλυψησ των ψυχοκοινωνικών αναγκών ενόσ ∆ήµου στην
Ευρεία Περιοχή τησ Αθήνασ. Ιδρύθηκε το 2000, είκοσι
ένα χρόνια µετά τη δηµιουργία του πρώτου Κ.Κ.Ψ.Υ και
ανήκει στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Οι υπηρεσίεσ που
περιλαµβάνει είναι η Υπηρεσία Ανοιχτήσ Ψυχοκοινωνικήσ Φροντίδασ, το Πρόγραµµα Ηµερήσιασ Περίθαλψησ
κτλ, ενώ το προσωπικό που εργάζεται στο Κέντρο αποτελείται από επαγγελµατίεσ υγείασ διαφορετικών ειδικοτήτων (ψυχίατροι, ψυχολόγοσ, νοσηλευτέσ, κοινωνικόσ λειτουργόσ, εργοθεραπευτήσ).
Σκοπόσ τησ µελέτησ είναι να διερευνηθεί η επίδραση
τησ αυτοδυναµίασ και του αυτοσεβασµού του ατόµου
µε ψυχικά προβλήµατα στην αναζήτηση βοήθειασ από
ειδικό ψυχικήσ υγείασ.
∆ιακόσια ενενήντα άτοµα, που προσήλθαν στο Κ.Κ.Ψ.Υ
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κατά τη χρονική περίοδο 2003 έωσ 2007, δέχτηκαν να
συµµετέχουν στην έρευνα και να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγιο. Οι συµµετέχοντεσ διάβασαν ένα σύνολο
οδηγιών για το πώσ να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο και τισ κλίµακεσ. Κατά µέσο όρο οι περισσότεροι
συµµετέχοντεσ έκαναν 35 µε 50 λεπτά για να ολοκληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. ∆εν υπήρχαν σωστέσ και
λάθοσ απαντήσεισ. Ο µελετητήσ ήταν διαθέσιµοσ να απαντήσει τισ ερωτήσεισ τουσ. Η συµµετοχή στη µελέτη αυτή
ήταν εθελοντική και τα άτοµα µπορούσαν να σταµατήσουν να συµµετέχουν στη µελέτη σε οποιοδήποτε σηµείο.
Τα ερωτηµατολόγια ήταν αυστηρώσ ανώνυµα. Οι συµµετέχοντεσ ενηµερώθηκαν ότι οι πληροφορίεσ που συλλέγονται θα είναι ανώνυµεσ και εµπιστευτικέσ και θα
χρησιµοποιηθούν για ερευνητικούσ λόγουσ. Μόνο ο
µελετητήσ είχε πρόσβαση στα δεδοµένα. Οι συµµετέχοντεσ στη µελέτη συµπλήρωσαν έντυπο συγκατάθεσησ
ενηµέρωσησ και συναίνεσησ συµµετοχήσ στην έρευνα.
Ο µελετητήσ διεξήγαγε µια πιλοτική µελέτη προτού ξεκινήσει η συλλογή των δεδοµένων, πριν την πραγµατική
διανοµή των ερωτηµατολογίων στουσ ασθενείσ που παρακολουθούνται από το ΚΚΨΥ. Είκοσι (20) εθελοντέσ πελάτεσ του Κ.Κ.Ψ.Υ συµµετείχαν στην πιλοτική µελέτη. Ανατροφοδότηση και σχόλια έγιναν από κάθε συµµετέχοντα
στην πιλοτική µελέτη ώστε να αναγνωριστούν τυχόν
σοβαρέσ αδυναµίεσ και το ερωτηµατολόγιο να διορθωθεί στην τελική εκδοχή που πήρε, να µικρύνει σε µέγεθοσ και να γίνει σαφέσ ωσ προσ την έκφραση και τη
γλώσσα. Το ερωτηµατολόγιο µεταφράστηκε από τα αγγλικά στα ελληνικά και στη συνέχεια έγινε αντίστροφη µετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά για να εξεταστεί η
ακρίβεια τησ µετάφρασησ.
Το δείγµα χωρίστηκε στα άτοµα που είχαν επισκεφτεί
κάποια άλλη υπηρεσία ψυχικήσ υγείασ προτού καταφύγουν στο Κ.Κ.Ψ.Υ. για να ζητήσουν βοήθεια (οµάδα Α)
και στα άτοµα που το Κ.Κ.Ψ.Υ. ήταν η πρώτη υπηρεσία
ψυχικήσ υγείασ που επισκέφτηκαν στη ζωή τουσ (οµάδα Β) για το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν. Οι συµµετέχοντεσ συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγιο που περιείχε τισ
παρακάτω µεταβλητέσ:
∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά: Οι συµµετέχοντεσ ρωτήθηκαν να προσδιορίσουν φύλο, ηλικία, οικογενειακή
κατάσταση, τόποσ διαµονήσ, εκπαίδευση, επάγγελµα,
τωρινή απασχόληση.
Χρόνοσ µη αναζήτησησ βοήθειασ: ο χρόνοσ που πέρασε από τη στιγµή που το άτοµο άρχισε να νιώθει ότι κάτι
συµβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά µέχρι να αποφασίσει
να ζητήσει βοήθεια για πρώτη φορά στη ζωή του από
υπηρεσία ψυχικήσ υγείασ (σε µήνεσ, αριθµητική µεταβλητή).
∆ιάγνωση (από το φάκελο του ασθενούσ): οργανικέσ
διαταραχέσ, σχιζοφρενικέσ διαταραχέσ, συναισθηµατικέσ διαταραχέσ, διαταραχέσ άγχουσ, προσωπικότητασ
και ψυχοσωµατικέσ διαταραχέσ, πιστοποιητικά και πληροφορίεσ, κατάχρηση ουσιών, προβλήµατα σχέσεων.
Στάση απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό

ψυχικήσ υγείασ: Η µεταβλητή αυτή µετρήθηκε από την
αντίστοιχη κλίµακα των Fischer & Turner (1970). Οι
Fischer και Turner (1970) ανέπτυξαν µια κλίµακα 29
προτάσεων που σχετίζονται µε τη στάση απέναντι στην
αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ για προβλήµατα ψυχικήσ υγείασ. Η κλίµακα µελετά την αναγνώριση τησ ανάγκησ για βοήθεια, την ανοχή στο στίγµα, τη
διαπροσωπική επικοινωνία και την εµπιστοσύνη στουσ
επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ. Παραγοντική ανάλυση
τησ κλίµακασ έγινε για το δείγµα του πληθυσµού που
προσήλθε στο Κ.Κ.Ψ.Υ (Ζαρταλούδη, 2008) και οι 29 προτάσεισ τησ κλίµακασ οµαδοποιήθηκαν στουσ ακόλουθουσ 4 παράγοντεσ (υποκλίµακεσ): ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1: Αναζήτηση βοήθειασ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2: Αποµόνωση, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
3: ∆ιστακτικότητα, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 4: Στίγµα. Η µεγάλη
βαθµολογία σε αυτή την κλίµακα των είκοσι εννιά (29)
προτάσεων δείχνει µια πιο θετική στάση απέναντι στην
αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ.
Προσανατολισµόσ απέναντι στη χρησιµοποίηση του κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου: Μετρήθηκε από την
κλίµακα είκοσι (20) προτάσεων των Vaux, Burda & Stewart
(1986). Είναι µια κλίµακα 20 προτάσεων που σχεδιάστηκε για να µετρήσει τον προσανατολισµό του ατόµου
απέναντι στο κοινωνικό δίκτυο και µετράει την ετοιµότητα του ατόµου προσ την χρησιµοποίηση των πηγών του
κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου σε περιόδουσ ανάγκησ, εκτιµώντασ τα αισθήµατά τουσ για τη συµβουλευτική ή τη χρησιµότητα τησ αναζήτησησ βοήθειασ από το
κοινωνικό περιβάλλον, το προηγούµενο ιστορικό τουσ
σχετικά µε το θέµα αυτό και τον βαθµό στον οποίο αισθάνονται ότι οι άλλοι µπορεί να είναι άξιοι εµπιστοσύνησ.
Μετά την παραγοντική ανάλυση τησ κλίµακασ έγινε και
για το δείγµα του πληθυσµού που προσήλθε στο Κ.Κ.Ψ.Υ
(Ζαρταλούδη, 2008) καταλήξαµε σε τρεισ παράγοντεσ.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1: ∆ιαπροσωπική Επικοινωνία, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2: ∆υσπιστία, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 3: Αποµόνωση. Η
µεγαλύτερη βαθµολογία ήταν ενδεικτική ενόσ θετικού
προσανατολισµού απέναντι στο κοινωνικό δίκτυο και η
µικρότερη βαθµολογία ήταν ενδεικτική αρνητικού προσανατολισµού απέναντι στο κοινωνικό δίκτυο.
Σκέψεισ και φόβοι απέναντι στη θεραπεία: Μετρήθηκε
από την κλίµακα δεκαεννιά (19) προτάσεων των Kushner
& Sher (1989). Παραγοντική ανάλυση τησ κλίµακασ έγινε και για το δείγµα του πληθυσµού που προσήλθε στο
Κ.Κ.Ψ.Υ (Ζαρταλούδη, 2008) και βρέθηκαν δύο παράγοντεσ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 1 – Φόβοσ µπροστά στην αλλαγή και
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 2 – Ανησυχία για την θεραπευτική ανταποκριτικότητα. Αυτή η κλίµακα εκτιµά τουσ φόβουσ για
τισ υπηρεσίεσ και τισ θεραπείεσ ψυχικήσ υγείασ, όπωσ
το φόβο για την ικανότητα του θεραπευτή, την ανησυχία για το στίγµα. και το φόβο τησ αλλαγήσ.
Στάση απέναντι στην Ψυχιατρική: Μετρήθηκε από την
αντίστοιχη κλίµακα είκοσι (20) προτάσεων και παραγοντική ανάλυση τησ κλίµακασ έγινε στην παρούσα
µελέτη (Ζαρταλούδη, 2008). Η κλίµακα µελετά τισ
πεποιθήσεισ των ατόµων σχετικά µε την αποτελεσµα-
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τικότητα ή τη µη αποτελεσµατικότητα τησ ψυχιατρικήσ και την επίδραση του στίγµατοσ. Η µεγαλύτερη
βαθµολογία ήταν ενδεικτική µια θετικήσ στάσησ απέναντι στην Ψυχιατρική.
Οι συµµετέχοντεσ ρωτήθηκαν «Πίστευα τότε ότι αν ζητούσα βοήθεια θα ήταν σα να παραδεχόµουν ότι ήµουν ανεπαρκήσ, αδύναµοσ(η) και ανίκανοσ(η) να λύσω τα προβλήµατά µου µόνοσ(η) µου.» µε δυνατέσ απαντήσεισ

1=διαφωνώ απόλυτα, 2= διαφωνώ, 3= ούτε συµφωνώ,
ούτε διαφωνώ, 4= συµφωνώ και 5= συµφωνώ απόλυτα.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Καταρχήν δηµιουργήθηκαν διάφοροι πίνακεσ µε περιγραφικά στοιχεία. Η ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε
το στατιστικό πακέτο SPSS 13.0. Τo τεστ χ2 (Chi square
test) χρησιµοποιήθηκε για να συσχετιστούν κατηγορι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά ανά οµάδα Α και Β των ατόµων
που συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο (Ν=290)

N

ΟΜΑ∆Α Α
%

N

ΟΜΑ∆Α Β
%

P

Φύλο
Άνδρεσ
Γυναίκεσ
Σύνολο
Οικογενειακή κατάσταση

35
99
134

26,1
73,9
100,0

30
126
156

19,2
80,8
100,0

0,204

Άγαµοσ(η)
Έγγαµοσ(η) & Συζεί
∆ιαζευγµένοσ(η) & Χήροσ(α)
Σύνολο
Εκπαίδευση

66
40
28
134

49,3
29,9
20,9
100,0

78
60
18
156

50,0
38,5
11,5
100,0

0,063

17
50
67
134

12,7
37,3
50,0
100,0

31
44
81
156

19,9
28,2
51,9
100,0

0,128

Με γονείσ & µε συγγενείσ
42
Με την δική σασ οικογένεια & σύντροφο 58
Μόνοσ(η)
34
Σύνολο
134
Επάγγελµα

31,3
43,3
25,4
100,0

46
69
41
156

29,5
44,2
26,3
100,0

0,942

24,4

52

33,3

0,438

29,1
28,3
18,1
100,0

41
38
25
156

26,3
24,4
16,0
100,0

33,6
15,7
39,6
11,2
100,0

74
26
56
0
156

47,4
16,7
35,9
0,0
100,0

Λίγεσ τάξεισ ∆ηµοτικού & ∆ηµοτικό
& Γυµνάσιο
Λύκειο
Ανώτερη & Ανώτατη εκπαίδευση
Σύνολο
∆ιαµονή

Ελεύθεροσ επαγγελµατίασ & Ανώτεροσ
ή Ανώτατοσ υπάλληλοσ
31
Μέσοσ υπάλληλοσ & ειδικευµένοσ
τεχνίτησ & ιδιοκτήτησ µικρήσ
επιχείρησησ
37
Νοικοκυρά & Συνταξιούχοσ
36
Φοιτητήσ(α)
23
Σύνολο
127
Τωρινή απασχόληση
Πλήρησ
Μερική
Καµία
Καµία για ψυχιατρικό λόγο
Σύνολο
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45
21
53
15
134
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ∆ιαγνωστικέσ κατηγορίεσ στισ οµάδεσ Α και Β

∆ΙΑΓΝΩΣΗ

Συναισθηµατικέσ διαταραχέσ
∆ιαταραχέσ Άγχουσ +
Προσωπικότητασ +ψυχοσωµατικέσ διαταραχέσ
Προβλ. σχέσεων+
Σχιζοφρενικέσ ψυχώσεισ
ΣΥΝΟΛΟ

N
71

ΟΜΑ∆Α Α
%
53,0%

N
72

%
46,1%

N
143

ΣΥΝΟΛΟ
%
49,3%

43

32,1%

50

32,1%

93

32,1%

20
134

14,9%
100,0%

34
156
P=0,284

21,8%
100,0%

54
290

18,6%
100,0%
df = 2

κέσ µεταβλητέσ και το t test ή ANOVA όταν πρόκειται
να εξεταστούν συνεχείσ µεταβλητέσ. Όταν από τον
έλεγχο κανονικότητασ διαπιστώνεται ότι δεν ακολουθεί κανονική κατανοµή χρησιµοποιείται, αντί του t test,
το Mann-Whitney test και αντί, του ANOVA, το KruskalWallis test. Από τα τεστ αυτά διαπιστώνεται αν υπάρχει ή όχι στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των
µεταβλητών. Σε όλα τα τεστ απορρίπτεται η αντίστοιχη υπόθεση σε επίπεδο σηµαντικότητασ 5% (P <0,05).
Σύγκριση των οµάδων Α και Β σε πολλέσ κατηγορικέσ
µεταβλητέσ έγινε µε το Fisher’s exact test για τουσ
πίνακεσ 2χ2 και µε το τεστ χ2 για όλουσ τουσ µεγαλύτερουσ πίνακεσ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατοσ (Ν=290) ανά οµάδα.
Στην οµάδα Α το δείγµα αποτελείται από 35 άντρεσ
(26,1%) και 99 γυναίκεσ (73,9%) και στην οµάδα Β από
30 άντρεσ (19,2%) και 126 γυναίκεσ (80,8%). Η διαφορά µεταξύ των αντρών και των γυναικών στισ δύο
οµάδεσ δεν είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,204). Επίσησ, δεν παρατηρείται διαφορά στατιστικά σηµαντική
µεταξύ τησ οµάδασ και τησ εκπαίδευσησ (p=0,128),
µεταξύ επαγγέλµατοσ και οµάδασ (p=0,438), µεταξύ
οµάδασ και διαµονήσ (p=0,942) ενώ η σχέση µεταξύ
οικογενειακήσ κατάστασησ και τησ οµάδασ είναι στα
όρια τησ στατιστικήσ σηµαντικότητασ (p=0,063).
Σε ό,τι αφορά την τωρινή απασχόληση για τισ δύο
οµάδεσ το 33,6% στην οµάδα Α και το 47,4% στην οµάδα Β έχουν πλήρη απασχόληση, το 15,7% τησ οµάδασ
Α και το 16,7% τησ οµάδασ Β έχουν µερική απασχόληση, το 39,6% και το 35,9% των οµάδων Α και Β αντίστοιχα δεν έχουν καµία απασχόληση, ενώ το 11,2%
τησ οµάδασ Α αλλά το 0% τησ οµάδασ Β δεν έχουν
καµία απασχόληση για ψυχιατρικό λόγο. Η σχέση µεταξύ απασχόλησησ και οµάδασ είναι στατιστικά σηµαντική (p=0,000). Η διαφορά παρατηρείται ιδιαίτερα
στην πλήρη απασχόληση και στην απουσία απασχόλησησ για ψυχιατρικό λόγο.

ΟΜΑ∆Α Β

Ο πίνακασ 2 δείχνει τισ διαγνωστικέσ κατηγορίεσ στισ
οµάδεσ Α και Β. Η σχέση µεταξύ διάγνωσησ και οµάδασ δεν είναι στατιστικά σηµαντική.
Στην πρόταση «Πίστευα τότε ότι αν ζητούσα βοήθεια θα
ήταν σα να παραδεχόµουν ότι ήµουν ανεπαρκήσ, αδύναµοσ(η)
και ανίκανοσ(η) να λύσω τα προβλήµατά µου µόνοσ(η)
µου.» µε δυνατέσ απαντήσεισ 1=διαφωνώ απόλυτα, 2=
διαφωνώ, 3= ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4= συµφωνώ και 5= συµφωνώ απόλυτα, το 88% τησ οµάδασ Α και
το 76,3 % τησ οµάδασ Β συµφώνησαν ή συµφώνησαν
απόλυτα µε τη δήλωση αυτή. Στην οµάδα Α παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην πεποίθηση του ατόµου για ανεπάρκεια και ανικανότητα και
στη στάση που εµφανίζει απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ (p=0,000, Kruskal Wallis
test), τουσ φόβουσ για τη θεραπεία (p=0,001, Kruskal
Wallis test) και τον προσανατολισµό απέναντι στη χρήση του κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου (p=0,000,
ANOVA). Στην οµάδα Β παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση ανάµεσα στην πεποίθηση του ατόµου για
ανεπάρκεια και ανικανότητα και στη στάση που εµφανίζει απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ (p=0,000, Kruskal Wallis test), τουσ φόβουσ
για τη θεραπεία (p=0,001, Kruskal Wallis test) και τον
προσανατολισµό απέναντι στη χρήση του κοινωνικού
υποστηρικτικού δικτύου (p=0,045, Kruskal Wallis test),
τη Στάση απέναντι στην Ψυχιατρική (p=0,000, Kruskal
Wallis test) και το χρόνο µη αναζήτησησ βοήθειασ (p=0,034,
Kruskal Wallis test). Τα άτοµα που πίστευαν απόλυτα
στην ανεπάρκειά τουσ είχαν τη θετικότερη στάση απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ, το θετικότερο προσανατολισµό απέναντι στη χρήση
του κοινωνικού υποστηρικτικού δικτύου και τουσ µεγαλύτερουσ φόβουσ απέναντι στη θεραπεία. Τα άτοµα που
ούτε συµφωνούσαν ούτε διαφωνούσαν εµφάνιζαν τισ
αµέσωσ µεγαλύτερεσ βαθµολογίεσ στισ κλίµακεσ αυτέσ
τόσο στην οµάδα Α όσο και στην οµάδα Β. Επιπλέον, στην
οµάδα Β προκύπτει, για τα άτοµα που πίστευαν ότι αν
ζητούσαν βοήθεια θα ήταν σα να παραδέχονταν ότι ήταν
ανεπαρκή, αδύναµα και ανίκανα να λύσουν τα προβλή-
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µατά τουσ µόνα τουσ, ότι όταν ήταν µεγαλύτερη η πεποίθησή τουσ αυτή, ήταν πιο θετική και η στάση τουσ απέναντι στην ψυχιατρική αλλά µεσολαβούσε και περισσότεροσ χρόνοσ µέχρι να ζητήσουν βοήθεια.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η θεραπεία συχνά σχετίζεται µε την «τρέλα» ή γίνεται αντιληπτή ωσ σηµείο ψυχικήσ αδυναµίασ ή αδυναµίασ του χαρακτήρα, µειώνοντασ µε τον τρόπο αυτό
τον αυτοσεβασµό. Οι περισσότερεσ εξηγήσεισ που
δίνονται για την απροθυµία του ατόµου να ζητήσει βοήθεια σχετίζονται µε το γεγονόσ ότι θέλει να φαίνεται
και να βλέπει τον εαυτό του ανεξάρτητο και αυτοεξυπηρετούµενο. Γενικότερα το να ζητάει το άτοµο βοήθεια γίνεται αντιληπτό ωσ αναγνώριση τησ αδυναµίασ
και ανικανότητάσ του και αυτό έχει µεγάλεσ γνωστικέσ και συναισθηµατικέσ συνέπειεσ για το άτοµο που
ζητάει βοήθεια (Franklin, 1992).
Τα άτοµα που πίστευαν απόλυτα ότι η αναζήτηση βοήθειασ είναι παραδοχή ανεπάρκειασ και ανικανότητασ
είχαν τη θετικότερη στάση απέναντι στην αναζήτηση
βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ, το θετικότερο
προσανατολισµό απέναντι στη χρήση του κοινωνικού
υποστηρικτικού δικτύου και τουσ µεγαλύτερουσ φόβουσ
για τισ παρεµβάσεισ λόγω τησ ανασφάλειασ και χαµηλήσ αυτοπεποίθησησ που τουσ δηµιουργεί αίσθηµα
απώλειασ ελέγχου και ευαλωτότητασ. Επιπλέον, στην
οµάδα Β προκύπτει για τα άτοµα που πίστευαν ότι αν
ζητούσαν βοήθεια θα ήταν σα να παραδέχονταν ότι ήταν
ανεπαρκή, αδύναµα και ανίκανα να λύσουν τα προβλήµατά τουσ µόνα τουσ ότι όταν ήταν µεγαλύτερη η πεποίθησή τουσ αυτή, ήταν πιο θετική η στάση τουσ απέναντι στην ψυχιατρική αλλά µεσολαβούσε και περισσότεροσ
χρόνοσ µέχρι να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό. Τα άτοµα που έχουν ανάγκη από βοήθεια συχνά αποτυγχάνουν
να χρησιµοποιήσουν πηγέσ βοήθειασ επειδή το γεγονόσ αυτό αποτελεί ανοιχτή παραδοχή ανεπάρκειασ
(Simmons, 2000). Αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι ήταν
«ανοιχτοί» στισ παρεµβάσεισ και απόψεισ των ειδηµόνων και µη επειδή ένιωθαν ανεπαρκείσ και θεωρούσαν
ότι η ανεπάρκειά τουσ δηµιουργούσε το πρόβληµα και
αναζητούσαν διέξοδο αλλά ταυτόχρονα αυτή η ανεπάρκεια, που ήταν απειλή για τον αυτοσεβασµό τουσ, τουσ
καθυστερούσε να κάνουν το τελικό βήµα και να ζητήσουν πραγµατικά βοήθεια. Ο φόβοσ τησ αρνητικήσ κριτικήσ από τουσ άλλουσ µπορεί να εµποδίσει άτοµα, που
θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τη λήψη ειδικευµένησ επαγγελµατικήσ βοήθειασ, να τη ζητήσουν.
Οι µελέτεσ έχουν δείξει την έλλειψη συνάφειασ που
υπάρχει ανάµεσα στισ αξίεσ ανταγωνιστικότητα, αυτοδυναµία, ανεξαρτησία που χαρακτηρίζουν τισ δυτικέσ
κουλτούρεσ και στην αναζήτηση βοήθειασ που µπορεί
να θεωρηθεί ωσ ένδειξη εξάρτησησ. Λόγω αυτήσ τησ
άποψησ, η αναζήτηση βοήθειασ µπορεί να θεωρηθεί
«ωσ πράξη ανωριµότητασ, παθητικότητασ, ακόµη και
ανικανότητασ», που πρέπει να «αποφευχθεί». Αυτό συµ-
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βαίνει παρά το γεγονόσ ότι η βοήθεια µερικέσ φορέσ
αναγνωρίζεται ωσ ωφέλιµη και αναγκαία. Σύµφωνα µε
το πρότυπο αυτό, η προθυµία ή απροθυµία να ζητήσει
το άτοµο βοήθεια εξαρτάται από τισ προσωπικέσ του
πεποιθήσεισ και την εικόνα που έχει για τον εαυτό του.
Ζητώντασ βοήθεια το άτοµο αναγνωρίζει την ανικανότητά του να διαχειριστεί µια αποτυχία και µειώνεται η
αυτοεκτίµησή του. Οι ατοµικέσ διαφορέσ εξηγούν γιατί το άτοµο θεωρεί την αναζήτηση βοήθειασ ωσ µια απειλητική ή υποστηρικτική εµπειρία. Αναµένεται οι γυναίκεσ να είναι πιο πρόθυµεσ από τουσ άντρεσ να αντιληφθούν
την ανάγκη για βοήθεια και να παραδεχτούν ότι πράγµατι χρειάζονται βοήθεια (Cepeda – Benito & Short,
1998? Halgin και λοιποί., 1987? Kelly & Achter, 1995).
Όταν το άτοµο λαµβάνει απόφαση να αναζητήσει (ή
να αποδεχτεί) βοήθεια από ειδικό ψυχικήσ υγείασ έχει
διαµορφώσει την πρόθεση να το κάνει. Υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στισ στάσεισ απέναντι στην αναζήτηση βοήθειασ και στισ προθέσεισ να αναζητηθεί βοήθεια (Kelly & Achter, 1995). Οι προθέσεισ είναι ο πιο
άµεσοσ καθοριστικόσ παράγοντασ που επηρεάζει τη
συµπεριφορά. Οι στάσεισ απέναντι στην αναζήτηση
βοήθειασ ήταν ο ισχυρότεροσ παράγοντασ που επηρεάζει τισ προθέσεισ για αναζήτηση βοήθειασ από ειδικό ψυχικήσ υγείασ (Mackenzie, Gekoski & Knox, 2007).
Σοβαρή είναι µια πρόθεση όταν συνοδεύεται από µια
σαφή κατανόηση του προβλήµατοσ, ένα οργανωµένο
σχέδιο δράσησ και έναν υψηλό βαθµό αυτοαποτελεσµατικότητασ (Strecher και λοιποί., 1995). Η αυτοαποτελεσµατικότητα είναι η υποκειµενική εκτίµηση
του ατόµου σχετικά µε τισ προσωπικέσ ικανότητέσ του
(πχ ειδικά σε ό,τι αφορά την εκδήλωση µιασ συγκεκριµένησ συµπεριφοράσ ή γενικά όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του) (DiMatteo & Martin, 2006).
Η αυτοδυναµία (self-reliance), η προτίµηση του ατόµου να λύσει τα προβλήµατά του µόνο του, είναι ένασ
από τουσ φραγµούσ που καθυστερούν την αναζήτηση
βοήθειασ. Η ανάπτυξη αυτήσ τησ πρόθεσησ µπορεί να
επηρεάζεται από προσωπικούσ παράγοντεσ (π.χ. η διάρκεια του προβλήµατοσ, τα αισθήµατα απώλειασ αυτοδυναµίασ, η πεποίθηση ότι το άτοµο, που λύνει τα προβλήµατά του µόνο του, είναι πιο άξιο). Η λήψη βοήθειασ
επηρεάζει την αυτοεκτίµηση και τον αυτοσεβασµό του
ατόµου (Wills & De Paulo, 1991). Σύµφωνα µε τουσ
Fischer, Winer και Αbramowitz (1983) η βοήθεια µπορεί να είναι «απειλητική γιατί δηµιουργεί σχέση ανωτερότητασ-κατωτερότητασ ανάµεσα σε αυτόν που δίνει
και σε αυτόν που λαµβάνει βοήθεια και συγκρούεται
µε αξίεσ όπωσ αυτοδυναµία και ανεξαρτησία που ενισχύονται καθ’ όλη τη διάρκεια τησ κοινωνικοποίησησ».
Το άτοµο που προσφέρει βοήθεια από την άλλη πλευρά µπορεί να είναι υποστηρικτικό. Τα άτοµα είναι πολύ
πιο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια αν αντιλαµβάνονται
την πηγή βοήθειασ ωσ υποστηρικτική και λιγότερο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια αν την αντιλαµβάνονται ωσ
απειλητική για την αυτοεκτίµησή τουσ.
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Οι συµπεριφορέσ αναζήτησησ βοήθειασ εξαρτώνται
από το αν αποδίδουν την ανάγκη για βοήθεια σε εσωτερικούσ ή σε εξωτερικούσ παράγοντεσ. Αν αποδίδουν
την ανάγκη για βοήθεια σε εσωτερικούσ παράγοντεσ
(π.χ. έχω ανάγκη από βοήθεια επειδή είµαι ανίκανοσ)
είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια ανάλογα
µε το βαθµό που απειλείται η αυτοεκτίµησή τουσ. Από
την άλλη πλευρά, αν αποδίδουν την ανάγκη για βοήθεια σε εξωτερικούσ παράγοντεσ (π.χ. έχω ανάγκη από
βοήθεια επειδή είναι δύσκολη απόφαση) είναι πιο
πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια χωρίσ να αισθάνονται απειλή για την αυτοεκτίµησή τουσ.
Η έκφραση των αδυναµιών, τησ ευαλωτότητασ, των
συναισθηµάτων, τησ οικειότητασ και τησ ανάγκησ για
βοήθεια και υποστήριξη είναι σηµεία αδυναµίασ (O’
Neil, 1981). Οι Raviv, Raviv και Arnon (1991) τονίζουν
ότι η αναζήτηση βοήθειασ από ειδικούσ µπορεί να
οδηγήσει σε αµηχανία. Είναι πιθανό ότι ο βαθµόσ που
απειλείται ο αυτοσεβασµόσ του άτοµου που αναζητά
βοήθεια είναι κεντρικό σηµείο στη διαδικασία αναζήτησησ βοήθειασ. Άτοµα µε υψηλό αυτοσεβασµό είναι
πιο ευαίσθητα στην απειλή εαυτού από τη λήψη βοήθειασ, αναζητούν λιγότερη βοήθεια και ανταποκρίνονται λιγότερο στο να λάβουν βοήθεια σε σύγκριση µε
άτοµα µε χαµηλό αυτοσεβασµό. Τα άτοµα µε χαµηλό
αυτοσεβασµό είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν βοήθεια (Wills & De Paulo, 1991).
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν σε άλλουσ
πληθυσµούσ και σε άλλεσ δοµέσ ανεπιφύλακτα. Το
δείγµα τησ µελέτησ έχει συγκεκριµένα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και δε µπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσµατα σε πληθυσµούσ από άλλο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον.
Ένασ περιορισµόσ τησ µελέτησ είναι η φύση των αναφερόµενων στοιχείων καθώσ το ερωτηµατολόγιο και οι
κλίµακεσ συµπληρώνονται από τουσ ίδιουσ τουσ συµµετέχοντεσ οπότε τα στοιχεία, που χρησιµοποιούνται
για τη µελέτη, συλλέγονται από τισ δηλώσεισ και απαντήσεισ που δίνουν οι συµµετέχοντεσ τη δεδοµένη χρονική στιγµή που συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο (self
report). Υποθέτουµε ότι οι συµµετέχοντεσ απάντησαν
µε ακρίβεια. Προκύπτει ο περιορισµόσ τησ µνήµησ και
τησ ακρίβειασ των αναφορών, καθώσ οι πληροφορίεσ
συλλέγονται αναδροµικά δεδοµένων και των καθυστερήσεων που εµφανίζουν ορισµένοι ασθενείσ µέχρι να
επισκεφτούν το Κ.Κ.Ψ.Υ, όπωσ συµβαίνει ιδιαίτερα στα
άτοµα τησ οµάδασ Α, όπου υπάρχει και ο περιορισµόσ
τησ προηγούµενησ εµπειρίασ από τη θεραπεία.
Μελλοντική έρευνα θα µπορούσε να επωφεληθεί από
συνεντεύξεισ µε τα µέλη τησ οικογένειασ ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία που συλλέγονται.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ένα µεγάλο ποσοστό ατόµων που πληρούν τα διαγνω-

στικά κριτήρια ψυχικών διαταραχών δε λαµβάνουν
βοήθεια.
Η απόφαση για αναζήτησησ βοήθειασ φαίνεται να αναπαριστά την πολύπλοκη αλληλεπίδραση διαφόρων
παραγόντων στουσ οποίουσ συµπεριλαµβάνονται η
σοβαρότητα, η χρονιότητα, η ανεπάρκεια στη λειτουργικότητα που προκαλείται από τη διαταραχή και οι αντιλήψεισ για την αποτελεσµατικότητα τησ παρέµβασησ
καθώσ και κάποια γνωρίσµατα τησ προσωπικότητασ.
Μια καλύτερη κατανόηση των υποκείµενων δυναµικών
τησ διαδικασίασ αναζήτησησ βοήθειασ θα βοηθήσει
τουσ επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ να υιοθετήσουν
πιο αποτελεσµατικέσ στρατηγικέσ παρέµβασησ.
Η µελέτη τησ επίδρασησ τησ αυτοδυναµίασ και του
αυτοσεβασµού του ατόµου µε ψυχικά προβλήµατα στην
πορεία του προσ την κατάλληλη θεραπευτική παρέµβαση µπορεί να παρέχει χρήσιµεσ πληροφορίεσ στουσ
επαγγελµατίεσ ψυχικήσ υγείασ για την κατανόηση των
φραγµών που µπορεί να προκύψουν στην έγκαιρη εντόπιση των ατόµων µε ψυχικά προβλήµατα και την αντιµετώπιση των αναγκών τουσ.
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