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Η παρούσα μεθοδολογική ανασκόπηση στοχεύει να φωτίσει τις κοινωνικές και
ψυχολογικές διεργασίες μέσα από τις οποίες η άνιση κατανομή ανεπιθύμητων
γεγονότων ζωής, χρόνιων δυσχερειών και αντιξοοτήτων σε συνδυασμό με την άνιση
και περιορισμένη πρόσβαση σε πόρους παράγουν και αναπαράγουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην ψυχική υγεία. Τα βήματα που θα ακολουθήσω για τη
θεωρητική και εμπειρική υποστήριξη του συλλογισμού μου είναι: α) επισκόπηση των
εμπειρικών μελετών που εξετάζουν την κοινωνικο-οικονομική κατανομή της σχέσης
ανάμεσα σε αντικειμενικά στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας
των ανθρώπων και της ψυχικής τους ζωής, β) κριτική συζήτηση των ευρημάτων τους
και των μεθοδολογιών που εφάρμοσαν, γ) εννοιολογική επαναπροσέγγιση του στρες
ως κοινωνική διαδικασία και σχέση κοινωνικής δομής και δρώντος υποκειμένου. Η
θεωρητική μου επιλογή βασίζεται στις αναλυτικές δυνατότητες που δίνει η έννοια
του κοινωνικού στρες που συνεπάγεται κρίσιμα γεγονότα ζωής τα οποία αλλάζουν με
μη επιθυμητό τρόπο τις τροχιές ζωής, ισχυρές συναισθηματικές τραυματικές
εμπειρίες, βιογραφικές ρήξεις, φθορά και απώλεια ταυτότητας, αναδόμηση ρόλου και
εσωτερικές αντιφάσεις, χρόνιες αντιξοότητες, κοινωνική στέρηση και επισφάλεια του
εαυτού. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της μεθοδολογικής επισκόπησης που εστιάζει
στην πρώτη γενιά ερευνών –δεκαετίες’60 και ’70- οι οποίες θεμελίωσαν εμπειρικά
την σχέση κοινωνικής τάξης, ανεπιθύμητων γεγονότων αλλαγής ζωής, χρόνιων και
αντίξοων συνθηκών, και ψυχικής υγείας. Αντιμετωπίζω τα γεγονότα ζωής και τις
δυσχερείς συνθήκες ως αντικειμενικά στοιχεία μιας ατομικής πραγματικότητας και
ως εκ τούτου αναγνωρίζω την σημασία και το ρόλο που τα υποκειμενικά σχήματα
αντίληψης, γνώσης και εκτίμησης διαδραματίζουν στις αποδόσεις νοήματος που με
τη σειρά τους διαμορφώνουν τη βαρύτητα, το εκτόπισμα και τον ψυχικό αντίκτυπο.
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Θα προσπαθήσω να δείξω ότι τα ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής και οι τραυματικές
εμπειρίες με τα οποία αυτά συχνά συνδέονται, οι χρόνιες δυσχέρειες και αντιξοότητες
η αδυναμία πρόσβασης σε πόρους που συχνά οδηγεί σε μια βιωμένη αδυνατότητα
ολοκλήρωσης του προσωπικού και κοινωνικού εαυτού αντιπροσωπεύουν αναφορικά
και αντικειμενικά στοιχεία της κοινωνικής δομής (κοινωνική τάξη). Για τον ορισμό
της κοινωνικής δομής θα βασιστώ στην τετραμερή τυπολογία του Μουζέλη (2010)
και για τη θεωρητική συζήτηση της κοινωνικής τάξης στο θεωρητικό σχέδιο του
Αλεξίου (2013). Παράλληλα θα επιχειρήσω να δείξω ότι οι υποκειμενικές διεργασίες,
οι ερμηνευτικές κατανοήσεις, τα σχήματα αντίληψης και οι πρακτικές είναι στοιχεία
που αντιπροσωπεύουν πολιτισμικές δομές και πρότυπα. Θα δουλέψω με την έννοια
της έξης (habitus) του Bourdieu την οποία αναμένω να συνδέσει η Πεγκλίδου με
ανθρωπολογικά θεωρητικά πρότυπα για να εξηγήσω πώς αντικειμενικές διαδικασίες
συγχωνεύονται με υποκειμενικές και την σχέση κοινωνικής δομής και δρώντος
υποκειμένου που βρίσκεται στο επίκεντρο του συγκεκριμένου ερευνητικού
προγράμματος.
1.1 Ορισμός του πεδίου: Εμπειρική υποστήριξη για το είδος και την κατεύθυνση
της σχέσης κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας (σωματικής και ψυχικής)
και υποθέσεις εργασίας
Η σχέση ανάμεσα στις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες και την υγεία (σωματική
και ψυχική) είναι καλά εδραιωμένη. Πάνω από τρεις δεκαετίες, ο Antonovsky (1967)
ανασκοπώντας περισσότερες από 30 σχετικές μελέτες κατέδειξε τη σταθερή
αντίστροφη σχέση μεταξύ κοινωνικο-οικονομικής θέσης και πρόωρης θνησιμότητας
παρά την ποικιλότητα των υπό μελέτη πληθυσμών και μεθόδων. Η συνέπεια αυτής
της αντίστροφης σχέσης επικαιροποιήθηκε από άλλες ανασκοπήσεις που καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι η κοινωνικο-οικονομική θέση έχει καθοριστική επίδραση στο
επίπεδο της υγείας. Η μονοτονική σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας
σημαίνει πώς όσο αυξάνεται η κοινωνικο-οικονομική θέση ενός ατόμου, τόσο
μειώνονται οι πιθανότητες για πρόωρη θνησιμότητα και νοσηρότητα. Αυτό το μοτίβο
της μονοτονικής σχέσης παρατηρείται και ως προς τους επιμέρους δείκτες κοινωνικο4
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υποδηλώνοντας πως μια γενική διαδικασία που σχετίζεται με την ιεραρχική
οργάνωση της κοινωνικής διευθέτησης φαίνεται να είναι επικαθοριστική της υγείας.
Η διαβαθμισμένη σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας καλύπτει όλες τις
διαφορετικές αιτίες πρόωρης θνησιμότητας όπως και ένα εύρος διαφορετικών
εκβάσεων υγείας. Οι ερευνητές έχουν προτείνει έναν αριθμό διαφορετικών πιθανών
εξηγήσεων για την σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας, όπως πρόσβαση
σε υπηρεσίες, συνθήκες κατοίκησης και εξωτερικό υλικό περιβάλλον, συμπεριφορές
σχετικές με την υγεία, βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες (Baum et al.,
1999). Καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν είναι από μόνη της πλήρης και αυτοτελής.
Για παράδειγμα, μπορεί η κοινωνικο-οικονομική θέση να συσχετίζεται με τις
συμπεριφορές υγείας και την επακόλουθη βιολογική ευαλωτότητα που αυτές
προκαλούν, όταν είναι βλαπτικές, αλλά δεν εξηγούν στατιστικά τη διαβαθμισμένη
σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης, πρόωρης θνησιμότητας και νοσηρότητας. Οι
ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, επίσης, δεν παρέχουν μια πλήρη
εξήγηση καθώς η μονοτονική σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και υγείας
διατηρείται αλλά λιγότερο κατακόρυφη. Τέλος, η κοινωνική ολίσθηση δεν φαίνεται
να εξηγεί παρά ένα μικρό ποσοστό της σχέσης.
Ως προς την ψυχική υγεία, η πλειονότητα των ερευνών, σύμφωνα με την
ανασκόπηση των Gallo & Matthews (2003), δείχνει πως τα άτομα που κατέχουν
χαμηλή κοινωνικο-οικονομική θέση υποφέρουν από περισσότερα καθιερωμένα
συμπτώματα κατάθλιψης όπως και διαταραχές διάθεσης. Η σχέση είναι ισχυρότερη
για τα πρώτα όπως και για την επίπτωση της καταθλιπτικής διαταραχής, αν και ένας
σημαντικός αριθμός ερευνών, τεκμηριώνει, επίσης την αντίστροφη σχέση κοινωνικοοικονομικής θέσης και επικράτησης των διαταραχών της κατάθλιψης. Η τάση αυτή
φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ισχύ για το εισόδημα και για συνθετικούς δείκτες της
κοινωνικο-οικονομικής θέσης σ’ αντίθεση με την εκπαίδευση ενώ λίγες είναι οι
έρευνες που ενδιαφέρθηκαν για τον συσχετισμό της με την επαγγελματική θέση. Η
ανώτερη κοινωνικο-οικονομική θέση συσχετίζεται αρνητικά με την κατάθλιψη αλλά
από ένα σημείο ευημερίας και πάνω, η σχέση αντιστρέφεται. Καθώς οι έρευνες
κατέδειξαν πως το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο προηγείται της εκδήλωσης της
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κατάθλιψης, η κοινωνική αιτιότητα εξηγεί εν μέρει την σχέση μεταξύ των δύο.
Στην ίδια ανασκόπηση οι Gallo & Matthews εντοπίζουν μόνο δύο έρευνες που
εξέτασαν την σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και καθιερωμένων συμπτωμάτων
αγχώδους νεύρωσης, τα ευρήματα των οποίων κατέδειξαν ότι τα άτομα από χαμηλή
κοινωνικο-οικονομική θέση υποφέρουν από περισσότερα καθιερωμένα συμπτώματα
αγχώδους διαταραχής. Η αντίστροφη αυτή σχέση διατηρείται και όταν αξιολογείται η
επικράτηση της αγχώδους διαταραχής. Η τάση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από μελέτες
που ενδιαφέρθηκαν για την επίπτωση της αγχώδους διαταραχής: μια μόνο μελέτη
από τις έξι κατέδειξε την αντίστροφη σχέση χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής θέσης
και επίπτωσης αγχώδους διαταραχής. Στην περίπτωση της αγχώδους διαταραχής, οι
δύο ερευνητές θεωρούν ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν η κοινωνική αιτιότητα ή η
κοινωνική ολίσθηση εξηγούν την αντίστροφη σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης
και αγχώδους διαταραχής. Για ανασκόπηση των επιδημιολογικών ευρημάτων της
σχέσης κοινωνικής τάξης και ψυχικής υγείας, βλ. Ζήση (2012).
Μπορεί η δική μας επιστημολογική προσέγγιση να απομακρύνεται από τις
κλινικές κατηγορίες της κατεστημένης ψυχοπαθολογίας, αλλά κρίνω αναπόφευκτη
την αναφορά στην συνεισφορά της επιδημιολογικής έρευνας λόγω της μακράς
παράδοσης που έχει θεμελιώσει ως προς τη διερεύνηση της σχέσης κοινωνικής τάξης
και ψυχικής ασθένειας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα με απασχολήσουν και
κεντρικό ζητούμενο του ερευνητικού προγράμματος που τρέχουμε είναι: για ποιο
λόγο και με ποιόν τρόπο τα άτομα και οι ομάδες από ασθενή κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα υποφέρουν ψυχικά περισσότερο; Οι διαδρομές και οι υποθέσεις εργασίας
που θα ακολουθήσω για την εξήγηση αυτής της σχέσης είναι οι εξής:
α) οι δομικοί περιορισμοί είναι ισχυρότεροι για τα άτομα των ασθενέστερων
κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων που αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα
και ένταση αρνητικά και ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής, χρόνιες αντιξοότητες,
συγκριτικά φτωχότερες δυνατότητες και ευκαιρίες,
β) οι διαφορετικοί βαθμοί κεφαλαίου (κοινωνικό, πολιτισμικό, οικονομικό) που οι
κοινωνικές κατηγορίες κατέχουν διαφοροποιημένα, διαμορφώνουν σε σημαντικό
βαθμό αυτές τις δυνατότητες ή αδυνατότητες καθώς και την πρόσβαση σε πόρους ή
μη. Τα άτομα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν αντικειμενικά
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λιγότερα αποθέματα πόρων με αποτέλεσμα να βιώνουν με μεγαλύτερη ένταση τις
εξωτερικές πιέσεις και τα αρνητικά γεγονότα ζωής. Σύμφωνα με τη θεωρία του
Hobfoll (1998), η ικανότητα διατήρησης πόρων που έχει μια γενική προστατευτική
λειτουργία, στα άτομα από φτωχά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχει βρεθεί να
είναι ασθενέστερη γιατί χρειάζεται πιο συχνά να χρησιμοποιούν τα αποθεματικά
πόρων με αποτέλεσμα αυτά είτε να εξαντλούνται, και είτε όταν υπάρχουν να
εμποδίζονται. Η θεωρία του, επίσης, προβλέπει ότι το να έχει κανείς περιορισμένους
πόρους και αποθεματικά επιδεινώνει τις επιδράσεις των αντιξοοτήτων στην ψυχική
υγεία του ατόμου που μπορεί να το οδηγήσουν στην ψυχική κατάρρευση. Με άλλα
λόγια, όταν κάποιος επανειλημμένα εκτίθεται σε αντιξοότητες και δοκιμασίες, τα
αποθεματικά λιγοστεύουν ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ευαλωτότητα του στις νέες
προκλήσεις και απαιτήσεις. Οι κοινωνιολόγοι της ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι
τα άτομα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα δυσκολεύονται να
αποτρέψουν παράγοντες διακινδύνευσης για την ψυχική τους υγεία γιατί διαθέτουν
περιορισμένα μέσα και περιορισμένες δυνατότητες (Link & Phelan, 1995). Επιπλέον,
σχετικές μελέτες υποδεικνύουν ότι είναι πιο επιρρεπή να απολέσουν πόρους
κοινωνικής στήριξης, και λόγω των ισχυρών αρνητικών συναισθηματικών εμπειριών
φαίνεται να έχουν λιγότερες ευκαιρίες για να αναπτύξουν σχέσεις και δεσμούς
εμπιστοσύνης,
γ) οι γνωστικοί και συναισθηματικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με
τον οποίο ερμηνεύονται οι στρεσογόνες συνθήκες αλλά και τις στρατηγικές που τα
άτομα χαράσσουν για την αντιμετώπιση τους. Οι Gallo & Matthews σχολιάζουν ότι η
πιθανότητα εμφάνισης μιας συστηματικής σχέσης ανάμεσα στην κοινωνικοοικονομική θέση και την εμπειρία αρνητικών συναισθημάτων και μιας συνολικής
αρνητικής οπτικής είναι ισχυρή. Η τάση αυτή εκδηλώνεται από την σχέση ανάμεσα
στο χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο και τα παραδοσιακά συμπτώματα της
κατάθλιψης, της απελπισίας, και της επιθετικότητας. Οι αρνητικές συναισθηματικές
εμπειρίες και οι διαπροσωπικές συγκρούσεις οδηγούν τα άτομα να υιοθετήσουν μια
αρνητική και πεσιμιστική στάση απέναντι στη ζωή, τα πράγματα και τους ανθρώπους
με αποτέλεσμα να ερμηνεύουν τα αμφιλεγόμενα ή ασαφή συμβάντα με αρνητικό
τρόπο.
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δ) η έρευνα, επίσης, τεκμηριώνει την αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην κοινωνικοοικονομική θέση και στοιχεία της ψυχολογικής δομής, όπως αίσθηση προσωπικής
επάρκειας, εσωτερική έδρα ελέγχου και θετική παράσταση του εαυτού τα οποία
θεωρούνται βασικά συστατικά για την εσωτερική θωράκιση και την αναχαίτιση των
εξωτερικών πιέσεων. Η σχέση αυτή είναι ισχυρότερη για το είδος της
επαγγελματικής κατηγορίας, την εκπαίδευση και λιγότερο για το εισόδημα. Ένα
μεγάλο σώμα ερευνών από την κοινωνική ψυχολογία και την κοινωνιολογία
τεκμηριώνει πως οι χαμηλοί βαθμοί αυτονομίας στην εργασία σε συνδυασμό με το
μόχθο και τις απαιτήσεις καταρρακώνουν το ηθικό του εργαζόμενου και εάν αυτή η
βιωμένη εμπειρία δεν μεταλλαχθεί σε συλλογική δράση τότε η εγωιστική σχετική
αποστέρηση μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία του εργαζόμενου. Οι πρώιμες
αρνητικές εμπειρίες από την πρώτη φάση της κοινωνικοποίησης ενδέχεται να
επιδεινωθούν

από

μεταγενέστερες

εμπειρίες

κοινωνικοποίησης

όπως

οι

εκμεταλλευτικές εργασιακές σχέσεις (Gecas & Seff, 1989). Μια από τις σημαντικές
μελέτες είναι αυτή των Johnson et al. (1999) που έδειξε ότι το κοινωνικο-οικονομικό
επίπεδο της οικογένειας κατά την παιδική ηλικία ήταν προδρομικά ισχυρός
προγνωστικός δείκτης της μελλοντικής κατάθλιψης και της αγχώδους νεύρωσης. Οι
συναισθηματικές αυτές δυσκολίες δεν προκάλεσαν αρνητική κινητικότητα στην
κοινωνικο-οικονομική τους θέση. Σε γενικές γραμμές, οι μελέτες υποστηρίζουν το
μοντέλο της κοινωνικής αιτιότητας έναντι της κοινωνικής ολίσθησης ή της
κοινωνικής επιλογής. Θα ακολουθήσει συζήτηση για τις δύο ανταγωνιστικές
υποθέσεις εργασίας. Η τάση της ερμηνείας των ευρημάτων είναι ότι το χαμηλό
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αποτελεί αιτιώδη παράγοντα του ψυχικού πόνου και
πολύ πιθανόν να υπάρχει μεταξύ τους αμοιβαία σχέση αλληλεπίδρασης. Το είδος και
η κατεύθυνση της σχέσης πριμοδοτούν τον αιτιώδη συσχετισμό χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης και της εμπειρίας αρνητικών συναισθημάτων.
Στην συνέχεια της θεωρητικής αναλυτικής στρατηγικής που ακολούθησα στο
πρώτο κείμενο, θα επιχειρήσω να συστηματοποιήσω την συλλογιστική μου
παρουσιάζοντας (α) εμπειρικά ευρήματα και μεθοδολογίες ως προς την σχέση
κοινωνικο-οικονομικής θέσης, γεγονότων ζωής, χρόνιων στρεσογόνων συνθηκών και
ψυχικής υγείας, (β) εμπειρικά ευρήματα και μεθοδολογίες ως προς την σχέση
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κοινωνικο-οικονομικής θέσης, πρακτικών, πρόσβασης σε πόρους και ψυχικής υγείας
και (γ) τις κυρίαρχες μεθοδολογίες του συγκεριμένου πεδίου, και (δ) τη
μεθοδολογική μας πρόταση μέσα από την κατάρτιση ενός οδηγού συνέντευξης για το
στρες, τα γεγονότα ζωής, τις συνθήκες ζωής σε διαφορετικές σφαίρες και την ψυχική
υγεία. Η εννοιολογική επεξεργασία των αναλυτικών εννοιών στις οποίες στηρίζεται
θεωρητικά και εμπειρικά το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί επίσης
μέρος της παρούσας μεθοδολογικής επισκόπησης.
1.2 Η κοινωνιολογική επαναπροσέγγιση του στρες ως σχέση δομής-δρώντος
Στην κοινωνιολογική προσέγγιση του Pearlin (1989), το στρες εννοιολογείται ως το
αρνητικό ψυχολογικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που συνδέει στοιχεία της
κοινωνικής δομής με χαρακτηριστικά και πρακτικές των κοινωνικών δρώντων
υποκειμένων. Ως εκφάνσεις και στοιχεία της κοινωνικής δομής, ο Pearlin ορίζει: α)
τα διάφορα συστήματα ιεραρχικής κοινωνικής οργάνωσης και διαστρωμάτωσης που
βασίζονται στην κοινωνικο-οικονομική τάξη, τη φυλή και την εθνικότητα, το φύλο
και την ηλικία τα οποία συνεπάγονται την άνιση κατανομή πόρων, ευκαιριών, και
κοινωνικής ισχύος, β) τους θεσμοποιημένους ρόλους που συνεπάγονται κανονιστικά
πρότυπα, κανόνες, νόρμες, κοινωνικές προσδοκίες και προδιαγραφές, τρόπους και
μέσα κοινωνικής διευθέτησης, και γ) τις συσχετικές δομές που σχηματίζονται από τις
αλληλεπιδράσεις των κοινωνικών υπ οκειμένων και τις διαδραστικές διαδικασίες που
εκτυλίσσονται εντός των θεσμικών δομών (ρόλοι και κανόνες). Ο Pearlin
τοποθετώντας τις εμπειρίες των ανθρώπων στις κοινωνικές, πολιτισμικές και
θεσμικές δομές, ενδιαφέρεται για τις κανονικότητες και τα πρότυπα της κοινωνικής
κατανομής του στρες. Θεωρεί ότι η αναζήτηση της κοινωνικής προέλευσης του στρες
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να μελετήσει κανείς τις αιτιώδεις δυνάμεις της
κοινωνικής δομής στην ψυχική κατάσταση και ζωή των ανθρώπων.
Βασική παραδοχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι τα διαφορετικά μέρη της
διαδικασίας του στρες -εξωτερικοί στρεσογόνοι παράγοντες, διαμεσολαβητικοί
μηχανισμοί και έκβαση- προσδιορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τις κοινωνικές
διευθετήσεις της κοινωνικής δομής. Ο Pearlin αναφέρεται στις έρευνες της δεκαετίας
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του ’50 και ’60 οι οποίες κατέδειξαν τις ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ της θέσης του
ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση και τους διάφορους δείκτες ατομικής
ευεξίας. Στοιχεία της κοινωνικής δομής αλληλοσυσχετίζονται και δημιουργούν
καταστάσεις και γεγονότα, εμπειρίες και συνθήκες ζωής που είναι κοινές για
ορισμένες κατηγορίες ατόμων που έχουν παρόμοια θέση στις δομές ρόλων και τα
διάφορα συστήματα κοινωνικής ιεράρχησης. Η αποδοχή των εκφάνσεων της
κοινωνικής δομής ως στοιχείων της κοινωνικής αιτιότητας συνεπάγεται πρότυπα και
κανονικότητες για κοινωνικές κατηγορίες βασισμένων στην κοινωνική τάξη, φύλο,
κλ.π.. Στο επίκεντρο της αναλυτικής στρατηγικής του Pearlin είναι οι δομικοί
παράγοντες υπόβαθρου των κοινωνικών υποκειμένων, οι συνθήκες και οι εμπειρίες
που βιώνουν- προσωπικές, οικονομικές, επαγγελματικές-, τα περιθώρια και οι βαθμοί
αποκλεισμού αλλά και αυτονομίας που αυτές συνεπάγονται ως προς τα μέσα για την
επίτευξη των επιδιώξεων τους ή την αντιμετώπιση των δυσχερειών τους. Ο Pearlin
συνδέοντας τα κοινωνικά υποκείμενα με τις δομές ρόλων/κανόνων και τις διαδράσεις
που αυτές συνεπάγονται, θεωρεί ότι σε κάθε χωριστή φάση της διαδικασίας του
στρες, τα δομικά στοιχεία της κοινωνικής οργάνωσης είναι παρόντα και επηρεάζουν
σημαντικά την πορεία ζωής των ανθρώπων. Για παράδειγμα, η κοινωνικο-οικονομική
θέση επηρεάζει το βαθμό και την ένταση της έκθεσης σε στρεσογόνα γεγονότα και
καταστάσεις, τον ψυχικό αντίκτυπο και τις εκδηλώσεις του, τους πόρους και τα μέσα
που θα ενεργοποιηθούν.
Η κοινωνιολογική προσέγγιση του στρες εστιάζεται στη φύση και την
κοινωνική προέλευση των στρεσογόνων παραγόντων, τους τύπους και τις
διαφορετικές επιδράσεις που αυτοί προκαλούν στην ψυχική και σωματική υγεία των
ανθρώπων. Η τυπολογία των στρεσογόνων παραγόντων περιλαμβάνει: α) σημαντικά
γεγονότα ζωής (life events) τα οποία δεν συμβαίνουν συχνά αλλά προκαλούν μεγάλη
ψυχική ένταση, είναι συνήθως αρνητικά, απρόβλεπτα, απροσδόκητα, μη ελεγχόμενα
και κινητήρια σημαντικών αλλαγών στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου. Η
εμπειρική μελέτη του στρες θεμελιώθηκε στην συστηματική έρευνα των γεγονότων
ζωής και του συσχετισμού τους με ψυχολογικά αποτελέσματα αλλά και δείκτες
υγείας. Παρά την έντονη κριτική που ασκήθηκε σ’ αυτό το είδος της μεθοδολογικής
στρατηγικής, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ειδική της συνεισφορά. Κατ’ αρχήν,
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τις μέτριες αλλά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις γεγονότων ζωής και υγείας, και
δεύτερον την σημασία της ποιότητας και του είδους της αλλαγής που επέρχεται λόγω
των γεγονότων έναντι της ποσότητας της αλλαγής, όπως οι πρώτες έρευνες για το
στρες είχαν υποθέσει, αλλά και ορισμένες είχαν υποστηρίξει και εμπειρικά.
Ωστόσο, η αποκλειστική έμφαση στη μελέτη των γεγονότων ζωής οδηγεί
στην μοριοποίηση της προσωπικής ζωής του ανθρώπου συγκαλύπτοντας τις
πραγματικές επιδράσεις από τις δυσχερείς μακροχρόνιες επιπτώσεις των βραχείας
διάρκειας γεγονότων ζωής. Η επιλεκτική μελέτη των στρεσογόνων συμβάντων και η
σύνδεση τους με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες των ανθρώπων μπορεί να είναι
ένας χρήσιμος μεθοδολογικός δρόμος, αλλά με αδυναμίες στις οποίες ο ερευνητής
χρειάζεται να είναι ευαίσθητος, β) οι χρόνιες στρεσογόνες συνθήκες αναφέρονται σε
σχετικά επίμονες και διαρκείς καταστάσεις που λόγω των απαιτήσεων τους, της
απειλητικής και συγκρουσιακής τους φύσης, προκαλούν στο άτομο ψυχική
καταπόνηση, δυσφορία και εξουθένωση. Οι χρόνιες αυτές δυσκολίες ενδέχεται να
συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον αλλά και με τις δομές των θεσμοποιημένων
ρόλων, τις ειδικές δραστηριότητες και τις διαδράσεις που αυτές συνεπάγονται.
Ο Pearlin διακρίνει διάφορους τύπους εντάσεων που σχετίζονται με την
κατοχή ρόλων και τις διαδραστικές διαδικασίες που αυτές συνεπάγονται. «Η ένταση
ρόλου σημαίνει ότι στον ίδιο ρόλο ενυπάρχουν αντιτιθέμενες προσμονές, ενώ η
σύγκρουση ρόλου σημαίνει ότι δύο ή περισσότεροι ρόλοι στο ίδιο άτομο εμπεριέχουν
αντιτιθέμενες επιταγές» (Χρηστάκης, 2006, σελ. 211). Μια άλλη πηγή στρες, που
είναι ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα παραμελημένη, είναι η αναδόμηση του
ρόλου. Σ’ αυτή την περίπτωση, αν και οι φορείς δράσης και οι θεσμικές δομές
παραμένουν ίδιες, άλλες εξωτερικές δυνάμεις επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες
και τις επιταγές ρόλων όπως και τα είδη των διαδράσεων που εκτυλίσσονται. Η
αναδόμηση ρόλου συχνά συνδέεται με απώλεια θέσης, ματαίωση προσδοκιών, και
μια αίσθηση προδοσίας. Οι δύο βασικές μεθοδολογικές δυσκολίες για την εμπειρική
μελέτη των χρόνιων στρεσογόνων παραγόντων είναι ότι: α) δύσκολα τεκμηριώνονται
και συνήθως συνάγονται, β) συχνά ένταση ρόλου και έκβαση είναι πεπλεγμένες
μεταβλητές. Η μεθοδολογική στρατηγική χρειάζεται να είναι αναλυτική και να
περιλαμβάνει μετρήσεις που να αξιολογούν ανεξάρτητα τις δύο διαστάσεις.
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Ο Pearlin θεωρεί ότι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε τους
τρόπους με τους οποίους γεγονότα ζωής και χρόνιες στρεσογόνες συνθήκες
συμπλέκονται στις ζωές των ανθρώπων. Υπάρχουν τρεις τουλάχιστον τρόποι με τους
οποίους συμβάντα και χρόνιες εντάσεις, συνδυαστικά και σωρευτικά, παράγουν
στρεσογόνες εμπειρίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων.
Η θεωρητική πρόταση του Pearlin περιγράφει πώς αναπτύσσονται συμπλέγματα
στρεσογόνων καταστάσεων τα οποία απαρτίζονται από γεγονότα ζωής και χρόνιες
εντάσεις και πώς οι ασυνέχειες που δημιουργούνται σε μια σφαίρα ζωής μπορεί να
μετακυλήσουν αρνητικά σε άλλες σφαίρες ζωής αλλά και σε άλλους ανθρώπους στις
δομές ρόλων. Οι κοινωνιολογικές μελέτες οφείλουν να αναδείξουν αυτά τα
συμπλέγματα, τον πολλαπλασιασμό και την μετακύληση των στρεσογόνων
παραγόντων στις διάφορες σφαίρες ζωής. Οι διαφορές μεταξύ διαφόρων κοινωνικών
κατηγοριών στα συμπλέγματα των παραγόντων μπορεί να εξηγήσουν τις διαφορές
στα ψυχολογικά αποτελέσματα. Το είδος της αλλαγής και οι συνολικές της
επιπτώσεις στην οργάνωση της ζωής του ατόμου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο
της ανάλυσης μας. Ένας τρόπος για να μελετήσει κανείς αυτού του τύπου τις
μετακυλήσεις και τον πολλαπλασιασμό του στρες είναι η διάκριση μεταξύ
πρωταρχικών και δευτερογενών στρεσογόνων παραγόντων: οι πρωταρχικοί
παράγοντες αναφέρονται σε προγενέστερα γεγονότα ενώ οι δευτερογενείς
αναφέρονται στις επιπτώσεις που προκύπτουν από τους πρωταρχικούς. Είναι
ενδιαφέρον ότι όταν εδραιώνονται οι δευτερογενείς στρεσογόνες καταστάσεις μπορεί
να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ψυχική καταπόνηση από ότι οι πρωταρχικές.
Επομένως, ορίζονται ως δευτερογενείς μόνο ως προς την χρονική τους διαδοχή.
Το πώς εμφανίζονται (διαδοχή εμφάνισης) και το πώς οργανώνονται (τρόπος
οργάνωσης) σε συμπλέγματα οι διαφορετικοί τύποι στρεσογόνων παραγόντων
προϋποθέτει την αναλυτική τους διάκριση και αυτό συνεπάγεται ανεξάρτητες
μετρήσεις. Ένας τέτοιος τρόπος είναι να μελετήσουμε ανθρώπους που έχουν κοινή
εμπειρία από μια στρεσογόνο συνθήκη αλλά διαφέρουν ως προς το σύμπλεγμα των
άλλων παραγόντων που τον συνοδεύουν ή τον πλαισιώνουν. Αυτή η διάκριση μπορεί
να μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται να έχουν
παρόμοιες στρεσογόνες εμπειρίες διαφέρουν σημαντικά ως προς τα ψυχολογικά
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αποτελέσματα. Η μελέτη για τις διαφοροποιημένες επιδράσεις της ανατροφής
παιδιού με αυτισμό στην ψυχική καταπόνηση των γονέων που δουλεύουμε σ’ αυτό το
ερευνητικό πρόγραμμα με τη Μαυροπούλου στοχεύει σ’ αυτό. Ένα άλλο θέμα που
θέτει ο Pearlin ως προς τον εντοπισμό και την ειδίκευση των στρεσογόνων
παραγόντων αφορά στις αξίες. Οι κοινωνιολόγοι του στρες έχοντας αναλάβει να
εξηγήσουν πώς συμβαίνει και γιατί οι άνθρωποι που βιώνουν παρόμοιες στρεσογόνες
εμπειρίες και φαίνεται να είναι σε ‘κοινή μοίρα’, διαφέρουν ως προς τα ψυχολογικά
αποτελέσματα, έχουν κατευθύνει ένα μέρος της εξήγησης στις κοινωνικές αξίες από
τις οποίες οι άνθρωποι αντλούν για να αποδώσουν περιεχόμενο, σημασία και νόημα
στις εμπειρίες τους. Το κατά πόσο αξιολογείται ένα εξωτερικό συμβάν ως απειλητικό
καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο που ερμηνεύεται. Χρειάζεται να
τονίσουμε ότι όταν συγκεκριμένες αξίες συνδυάζονται με συγκεκριμένες κοινωνικές
συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν στρες. Για να καταλάβουμε πώς στοιχεία
της κοινωνικής οργάνωσης διασυνδέονται με στοιχεία της κοινωνικής ζωής του
ατόμου χρειάζεται να μελετήσουμε τη διαδοχή των φάσεων, τις ευρύτερες δομικές,
πολιτισμικές και θεσμικές αιτιώδεις δυνάμεις, τα συμπλέγματα των πρωταρχικών και
των δευτερογενών πηγών στρες.
Ο τρόπος με τον οποίο συγκεκριμένες στρεσογόνες συνθήκες επηρεάζουν τα
άτομα εξαρτάται όχι μόνο από την ταυτόχρονη παρουσία άλλων στρεσογόνων
παραγόντων αλλά και από τις ερμηνευτικές κατανοήσεις των κοινωνικών
υποκειμένων. Αναμένεται ότι άτομα με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα
θα αξιολογήσουν τις ίδιες καταστάσεις διαφορετικά. Ο Pearlin ορίζει ως
διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς τις υποκειμενικές στρατηγικές που οι κοινωνικοί
δρώντες χαράσσουν για να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές προκλήσεις, τους
δομικούς περιορισμούς όπως και τις δομικές δυνατότητες. Είναι διαμεσολαβητικοί
γιατί διαφοροποιούν τις επιδράσεις στα αποτελέσματα και αναφέρονται σε
εσωτερικές (σταθερά ψυχολογικά χαρακτηριστικά και υποκειμενικές στρατηγικές)
και σε εξωτερικές (συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικά δίκτυα)
διαδικασίες. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι οι ενέργειες που αναλαμβάνουν τα
ίδια τα άτομα για να αποφύγουν ή να περιορίσουν τις επιδράσεις των στρεσογόνων
παραγόντων. Οι στρατηγικές διακρίνονται σε εκείνες που προσανατολίζονται προς
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την επίλυση του προβλήματος και αποβλέπουν στο να αλλάξουν την κατάσταση,
εκείνες που προσανατολίζονται προς τη γνωστική αναδόμηση της κατάστασης και σε
εκείνες που είναι προσανατολισμένες προς το συναίσθημα και αποβλέπουν στο να
ελέγξουν τα αρνητικά συναισθήματα. Οι κοινωνικοί δρώντες χαράσσουν τις
στρατηγικές τους ανάλογα με τις συνθήκες, τις ειδικές τρέχουσες απαιτήσεις, τις
διαδραστικές διαδικασίες και την συνολική τους οπτική απέναντι στα πράγματα και
τη ζωή.
Οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι προϊόντα κοινωνικοποίησης και
επομένως έχει κοινωνιολογικό ενδιαφέρον να τις συσχετίσουμε με τη θέση του
ατόμου στην κοινωνική δομή και προσομοιάζουν με την έννοια της έξης. Ως προς τα
συστήματα της κοινωνικής υποστήριξης, οι δεσμοί και τα κοινωνικά δίκτυα είναι
πόροι από τους οποίους οι δρώντες αντλούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις
και τις εξωτερικές απαιτήσεις. Τα κοινωνικά δίκτυα είναι οντότητες που απαρτίζονται
από άτυπες και τυπικές σχέσεις, ισχυρούς και ασθενείς δεσμούς, πρωταρχικούς και
δευτερογενείς. Εάν τα κοινωνικά δίκτυα είναι ένα συνολικό απόθεμα από το οποίο
μπορεί κάποιος να αντλήσει, η κοινωνική υποστήριξη είναι αυτή στην οποία
πραγματικά βασίζεται. Η έρευνα για την κοινωνική υποστήριξη έχει αποτύχει να την
προσεγγίσει ως διαδραστική διαδικασία γιατί οι πληροφορίες που συλλέγονται,
εστιάζονται στους λήπτες και τα ατομικά τους χαρακτηριστικά και όχι στη δυναμική
της διάδρασης. Η έρευνα, επίσης, είναι περιορισμένη ως προς τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τα συστήματα της κοινωνικής
υποστήριξης, τις συσχετικές δομές και την πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Τέλος, η
έρευνα στο σχετικό πεδίο έχει αποτύχει να συνδυάσει την αποτίμηση της κοινωνικής
υποστήριξης με την αντίστοιχη αποτίμηση της συμμετοχής των δρώντων
υποκειμένων σε κοινωνικά δίκτυα.
1.3 Γεγονότα αλλαγής πορείας ζωής, χρόνιες αντιξοότητες και ψυχική υγεία: Η
κοινωνικο-οικονομική τους κατανομή, οι πρώιμες μελέτες και μεθοδολογία
Οι κλασικές μελέτες των Faris & Dunham (1939), Hollingshead & Redlich (1958),
Langner & Michael (1963), Leighton και συν. (1963) ακολουθώντας το θεωρητικό
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πρόγραμμα της Σχολής του Σικάγο και την παράδοση του Ντυρκέιμ θεμελίωσαν την
έρευνα για την σχέση μεταξύ κοινωνικής οργάνωσης, αστικής ζωής και ψυχικής
υγείας. Ένα μέρος αυτής της ερευνητικής παράδοσης στράφηκε στη μελέτη του στρες
(ψυχοπιεστικοί παράγοντες) ως αιτιολογικού παράγοντα της ασθένειας. Οι Rabkin &
Struening (1976) είναι από τους πρώτους ερευνητές που θεμελίωσαν την σχέση
μεταξύ γεγονότων ζωής, στρες και ασθένειας. Το ψυχολογικό στρες, ως μια ευρεία
και γενική έννοια, περιγράφει τις αντιδράσεις του οργανισμού απέναντι στις
απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι Rabkin & Struening ενδιαφέρθηκαν
για τα σημαντικά γεγονότα αλλαγής ζωής που συμβαίνουν στην ιδιωτική σφαίρα του
ατόμου, όπως οικογένεια και επάγγελμα. Οι παράγοντες που δυνητικά έχουν
θεωρηθεί από τους δύο ερευνητές ότι επηρεάζουν την εμφάνιση της ασθένειας είναι η
αντικειμενική παρουσία στρεσογόνων συνθηκών, η υποκειμενική τους αξιολόγηση,
οι βιολογικοί προδιαθεσικοί παράγοντες, τα κύρια γνωρίσματα της προσωπικότητας
και η τρέχουσα παρουσία ενός νοσογόνου παράγοντα.
Οι στρεσογόνοι παράγοντες αναφέρονται σε αρνητικά και ανεπιθύμητα
γεγονότα ζωής που μεταβάλλουν το πλαίσιο και τους όρους ύπαρξης ενός ατόμου
(Holmes & Rahe, 1967). Αυτή η μεταβολή δεν προκαλεί άμεσα την εμφάνιση της
ασθένειας

αλλά

μπορεί

να

αποτελέσει

προδιαθεσικό

παράγοντα.

Οι

διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά της στρεσογόνου
συνθήκης, τα κύρια ψυχολογικά χαρακτηριστικά του ατόμου, και το σύστημα της
κοινωνικής του υποστήριξης. Αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν ως ρυθμιστικοί
παράγοντες και εξηγούν τη διαφοροποιημένη, άμεση ή μεταγενέστερη αντίδραση
απέναντι στις στρεσογόνες συνθήκες. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες (predisposing
factors) είναι τα μοτίβα συμπεριφοράς και οι συνήθειες ενός ατόμου, τα κύρια
ψυχολογικά του γνωρίσματα, προϊόντα της κοινωνικοποίησης του. Οι εκλυτικοί
παράγοντες (precipitating factors) αναφέρονται σε συγκεκριμένα γεγονότα ζωής που
επισπεύδουν με τις δυσάρεστες αλλαγές οι οποίες προκαλούν την εκδήλωση της
ασθένειας. Η υπόθεση εργασίας προβλέπει ότι τα μείζονα και ανεπιθύμητα γεγονότα
ζωής μπορεί να επηρεάσουν τον χρόνο εκδήλωσης μιας ασθένειας (ψυχικής,
σωματικής ή ατυχήματα) αλλά όχι και τον τύπο της και ότι η επίδραση τους είναι
αθροιστική, αν και ορισμένα γεγονότα ζωής εξόδου, όπως η απώλεια, θεωρούνται ότι
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έχουν μεγαλύτερη και άμεση επίδραση.
Τόσο προδρομικές όσο και αναδρομικές μελέτες έχουν διεξαχθεί σε σχέση με
το ρόλο που διαδραματίζουν τα γεγονότα ζωής. Η μεθοδολογία που έχει εφαρμοστεί
προς αυτή την κατεύθυνση βασίζεται σε λίστες συγκεκριμένων γεγονότων ζωής κυρίως από την οικογενειακή σφαίρα, την επαγγελματική, την προσωπική και τα
οικονομικά- τα οποία οδηγούν το άτομο να αναπροσαρμόσει τον τρόπο ζωής του και
τις συνήθειες του και να χαράξει νέες στρατηγικές που τον βοηθούν να ανταποκριθεί
στην νέα κατάσταση και τις νέες απαιτήσεις. Οι ερωτώμενοι καλούνται να
εκτιμήσουν το βαθμό προσαρμογής (ένταση και χρονικό διάστημα) που πιστεύουν
ότι απαιτείται για το καθένα από τα 43 συνολικά θετικά και αρνητικά γεγονότα τα
οποία παρουσιάζονταν στις λίστες και κάλυπταν το διάστημα 6 με 24 μήνες. Το πιο
γνωστό ερευνητικό πρόγραμμα για τα γεγονότα ζωής είναι των Rahe και των
συνεργατών του. Στην αναδρομική μελέτη των Rahe και συν. ζητήθηκε από 2.000
στελέχη του ναυτικού να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τον αριθμό των γεγονότων
και τις αλλαγές που αυτά προκάλεσαν καθώς και το ιστορικό της ασθενείας τους
κατά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα ευρήματα αυτής της κλασικής έρευνας έδειξαν ότι
όσο αυξάνονταν οι βαθμοί αλλαγής ζωής και προσαρμογής ετησίως τόσο αυξάνονταν
τα ιατρικά συμβάντα. Παρόμοια ευρήματα βρέθηκαν στην προδρομική μελέτη στην
οποία συμμετείχαν 2.500 στελέχη του ναυτικού, ηλικίας 17-30 ετών, από τους
οποίους ζητήθηκε να καταγράψουν τα γεγονότα ζωής που συνέβησαν κατά τους 6
μήνες πριν το ταξίδι τα οποία στην συνέχεια συσχετίστηκαν με ιατρικά γεγονότα,
όπως αυτά κατεγράφησαν, έξι μήνες μετά το ταξίδι της κρουαζιέρας. Βρέθηκαν
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών που ανέφεραν περίπου διπλάσια
ιατρικά γεγονότα (μ.ο. = 2.1) και εκείνων που είχαν μ.ο.= 1.4 ως προς τον αριθμό των
αλλαγών ζωής.
Οι προδρομικές και οι αναδρομικές μελέτες της πρώτης γενιάς, δεκαετία του
’60 και του ’70, έδειξαν ότι τα γεγονότα αλλαγής ζωής, ο βαθμός και η ένταση
προσαρμογής που αυτά συνεπάγονται συσχετίζονται με την εκδήλωση προβλημάτων
υγείας. Τα δεδομένα βασίστηκαν σε ετερογενή δείγματα, όπως στελέχη ναυτικού,
στρατιωτικών σωμάτων, επιχειρήσεων, εταιρειών, και νοσοκομείων στα οποία
χορηγήθηκαν έντυπα δομημένα ερωτηματολόγια τα οποία αξιοποιήθηκαν σε
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συνδυασμό με τους φακέλους ιατρικών ιστορικών. Τα ευρήματα των προδρομικών
και αναδρομικών ερευνών κατέδειξαν μέτριες αλλά στατιστικά σημαντικές
συσχετίσεις ανάμεσα στις αλλαγές ζωής και την εκδήλωση προβλημάτων υγείας.
Επίσης, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα γεγονότα
αλλαγής ζωής και την εκδήλωση κοινών ψυχικών διαταραχών. Πρόκειται για
εμπειρικά ευρήματα που διαφοροποίησαν τα άτομα που υποφέρουν ψυχικά από άλλα
δείγματα. Τα γεγονότα αλλαγής ζωής δεν βρέθηκαν να σχετίζονται μόνο με την
εκδήλωση της ασθένειας αλλά και με την πορεία της, την ανάρρωση, κα τη
θεραπευτική της έκβαση ανεξάρτητα της πρωτογενούς αιτιολογίας (Rabkin &
Struening, 1976).
Σε γενικές γραμμές, η έρευνα δείχνει ότι οι προσωπικές κρίσεις και
δοκιμασίες έχουν μια μέτρια αλλά σημαντική επίδραση στην ψυχική και σωματική
υγεία (Tausig, 1982. Lin & Ensel, 1989). Η συσχέτιση μεταξύ του στρες και των
καθιερωμένων συμπτωμάτων ψυχικής καταπόνησης κυμαίνεται από .25 σε .40
(Rabkin & Struening, 1976) ενώ είναι χαμηλότερη για την σωματική υγεία (House,
1981). Η συσχέτιση αυτή μετριάζεται ακόμη περισσότερο όταν συνυπολογίζονται και
άλλοι παράγοντες, όπως κοινωνικο-οικονομική θέση, ηλικία, φύλο και ψυχολογικά
χαρακτηριστικά (αυτό-εικόνα, εστία ελέγχου, προηγούμενη ψυχική κατάσταση) και
αυξάνεται όταν το στρες υπολογίζεται από το βαθμό αλλαγής ζωής που προκαλείται
από ανεπιθύμητα γεγονότα. Μικρότερη είναι η επίδραση από απροσδόκητα, μη
ελεγχόμενα και διασπαστικά γεγονότα ζωής. Ωστόσο, μια σειρά μεθοδολογικών
ζητημάτων προκύπτει σε σχέση με το μέγεθος και την πρακτική σημασία της
συνάφειας ανάμεσα στον αριθμό αλλαγών και των ιατρικών γεγονότων. Οι
στατιστικές αναλύσεις των πρώιμων ερευνών δεν ήταν ιδιαίτερα σύνθετες και λόγω
των μεγάλων δειγμάτων, ακόμη και μια μικρή συσχέτιση άνευ πρακτικής σημασίας
μπορεί να περάσει τη δοκιμασία της στατιστικής σημαντικότητας. Σε γενικές
γραμμές, οι μέτριες συσχετίσεις που βρέθηκαν εξήγησαν μόνο το 9% της
μεταβλητότητας της ασθένειας.
Οι Rabkin & Struening προτείνουν ότι ισχυρότερες συσχετίσεις μπορεί να
καταγραφούν ανάμεσα στα γεγονότα ζωής και τα ιατρικά συμβάντα εάν βελτιωθούν
οι μετρήσεις των πρώτων και εκλεπτυνθούν ταυτόχρονα τα κριτήρια αξιολόγησης της
17

έκβασης. Η αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου της Κλίμακας Επαναπροσαρμογής
κυμαίνεται από .26 σε .90. Αυτή η μεγάλη διακύμανση εξηγήθηκε από τις διαφορές
στα δείγματα που συμμετείχαν στις αναλύσεις. Άλλη μεθοδολογική αδυναμία
αποτελεί η μεροληπτική αναδρομική μνήμη: οι ερωτώμενοι έχουν την τάση να
μεγεθύνουν γεγονότα του παρελθόντος προκειμένου να εξηγήσουν τα προβλήματα
της υγείας τους. Είναι ενδιαφέρον ότι τα γεγονότα που κατεγράφησαν στις κλίμακες
και τις σχετικές λίστες, εντοπίστηκαν και κατά τη διεξαγωγή των ατομικών
συνεντεύξεων. Μια άλλη μεθοδολογική αδυναμία είναι ότι ένα συγκεκριμένο γεγονός
ζωής και μια ιατρική ή ψυχολογική έκβαση μπορεί να εξηγούνται από την ίδια αιτία ή
λανθάνοντα μηχανισμό, και επομένως να μην μπορεί κανείς με βεβαιότητα να πει τι
προηγείται ή τι προκάλεσε το ένα το άλλο. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν η αιτία
αλλά και η συνέπεια ενός σημαντικού γεγονότος είναι το αποτέλεσμα μιας ατομικής
συμπεριφοράς ή μιας ορισμένης ψυχολογικής κατάστασης. Έχει επισημανθεί από
ερευνητές του στρες για παράδειγμα ότι 29 από τα 43 γεγονότα της λίστας είναι
συμπτώματα ή συνέπειες κάποιας ασθένειας. Τέλος, σωστά επισημαίνουν ότι τα
γεγονότα ζωής μπορεί να συσχετίζονται με την αναζήτηση βοήθειας και όχι με την
εκδήλωση της ασθένειας. Στην περίπτωση της ψυχικής ασθένειας, περιπλέκεται
ακόμη περισσότερο η σχέση μεταξύ της εμφάνισης της, της αναζήτησης βοήθειας,
και της εισαγωγής στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Για παράδειγμα, στη μελέτη των
Cadoret και Hudgens αναφέρεται ότι το μέγεθος των αλλαγών ζωής επιβαρύνει την
πιθανότητα της ψυχιατρικής εισαγωγής αλλά όχι απαραίτητα και την αρχική
εμφάνιση της ψυχιατρικής συμπτωματολογίας. Με άλλα λόγια, μολονότι βρέθηκε
αιτιακή σχέση ανάμεσα στα στρεσογόνα γεγονότα ζωής και την επιδείνωση της
ψυχιατρικής συμπτωματολογίας που οδήγησε στην εισαγωγή, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι
αυτά αποτέλεσαν και την πρωταρχική αιτία.
Οι Lin & Ensel (1989) εξέτασαν το στρες και τις επιδράσεις του σε σχέση με
τρία ειδικά περιβάλλοντα, το ψυχολογικό, το κοινωνικό και το βιολογικό. Οι
θεωρητικές τους αναφορές καλύπτουν μοντέλα που προβλέπουν ως έκβαση την
αρνητική υγεία και την σχέση ανάμεσα στα γεγονότα ζωής και την υγεία. Κάποιες
υποθέσεις θεωρούν ότι η σχέση είναι άμεση (γεγονότα ζωής-υγεία) και άλλες ότι
διαμεσολαβούν άλλοι τρίτοι παράγοντες. Το πρώτο και πιο βασικό μοντέλο
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αντιστοιχεί στην υπόθεση της θυματοποίησης (victimization hypothesis) που
προβλέπει την άμεση και απευθείας επίδραση των ακραίων και τραυματικών
γεγονότων (πόλεμος, στρατόπεδο συγκέντρωσης, φυσική καταστροφή). Σ’ αυτό το
μοντέλο, βασίστηκε η κατασκευή της Κλίμακας Αξιολόγησης της Κοινωνικής
Επαναπροσαρμογής (Holmes & Masuda, 1974). Το δεύτερο μοντέλο διατυπώθηκε
από τους Langner & Michael (1963) και προβλέπει ότι οι ατομικές διαφορές στις
ψυχολογικές αντιδράσεις καθορίζουν τον αντίκτυπο των στρεσογόνων συνθηκών.
Επέκταση αυτής της υπόθεσης αποτελεί το μοντέλο της ευαλωτότητας σύμφωνα με
το οποίο προϋπάρχουσες ατομικές προδιαθέσεις και εξωτερικές κοινωνικές συνθήκες
αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν το επίπεδο της υγείας το οποίο επιδεινώνεται από
γεγονότα κρίσης. Το ίδιο μοντέλο προβλέπει ότι με την απουσία κοινωνικών ή
προσωπικών πόρων, οι αρνητικές κοινωνικές εμπειρίες από ανεπιθύμητα γεγονότα
ζωής αυξάνουν την πιθανότητα για κακή υγεία. Το τέταρτο μοντέλο είναι το μοντέλο
της αθροιστικής εξουθένωσης το οποίο επίσης ενδιαφέρεται για τα προσωπικά
χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές συνθήκες και θεωρεί πως οι παράγοντες αυτοί σε
συνδυασμό και αθροιστικά με τα στρεσογόνα γεγονότα επηρεάζουν την κατάσταση
της υγείας. Για παράδειγμα, οι Andrews et al. (1978) ήταν από τους πρώτους που
έδειξαν πως τα ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής, οι ελλειμματικές στρατηγικές
αντιμετώπισης και η φτωχή ή ανύπαρκτη κοινωνική υποστήριξη εξήγησαν το 1/3 της
μεταβλητότητας της ψυχολογικής καταπόνησης ενώ τα γεγονότα από μόνα τους το
¼. Το πέμπτο μοντέλο της χρόνιας εξουθένωσης (chronic burden hypothesis), θεωρεί
ότι τα σταθερά προσωπικά χαρακτηριστικά και ορισμένες διαρκείς αντιξοότητες
ευθύνονται για την κακή υγεία και ότι τα γεγονότα ζωής είναι δευτερεύουσας
σημασίας. Το τελευταίο μοντέλο, υποστηρίζει την αντίστροφη σχέση, ότι δηλαδή η
κακή υγεία είναι η βασική αιτία για την έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις,
δημιουργεί μια προδιάθεση για την έκθεση σε ανεπιθύμητα γεγονότα τα οποία με την
σειρά τους επιδεινώνουν την ήδη άσχημη κατάσταση υγείας (event proneness
hypothesis). Καμία μελέτη δεν έχει εξετάσει και τις έξι υποθέσεις ταυτόχρονα.
Μπορεί τα ευρήματα να προσφέρουν συνεπή υποστήριξη για το κάθε μοντέλο
χωριστά, αλλά δεν έχουν πετύχει να αποτιμήσουν τις μεταξύ τους ανταγωνιστικές
υποθέσεις. Οι Lin & Ensel σημειώνουν ότι ένα εμπεριστατωμένο θεωρητικό μοντέλο
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για την εξήγηση της σχέσης χρειάζεται να δίνει ισόποση προσοχή σε κάθε σημαντικό
στοιχείο της διαδικασίας του στρες. Η έκθεση σε στρεσογόνα γεγονότα από μόνη της
δεν οδηγεί στην εμφάνιση της ασθένειας, αλλά χρειάζεται να στρέψουμε την
προσοχή μας και σε άλλους παράγοντες, όπως ειδικά χαρακτηριστικά της
στρεσογόνου συνθήκης, ατομικά βιολογικά και προσωπικά χαρακτηριστικά και
χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης. Είναι σημαντικό
να εξετάσουμε τόσο την αθροιστική τους επίδραση όσο και τη μεταξύ τους
αλληλεπίδραση.

Για

παράδειγμα,

σε

περιπτώσεις

ακραίων

στρεσογόνων

καταστάσεων, οι ατομικές διαφορές φαίνονται να διαδραματίζουν πιο σημαντικό
ρόλο ως προς τον χρόνο ανάρρωσης και αντίδρασης. Όταν οι στρεσογόνες συνθήκες
δεν είναι τόσο ακραίες, τότε η κοινωνική υποστήριξη και τα χαρακτηριστικά της
προσωπικής ατομικότητας συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε γιατί κάποιοι
άνθρωποι αρρωσταίνουν ή υποφέρουν ψυχολογικά και κάποιοι άλλοι όχι.
1.4 Οι πρώτες μελέτες διαστρωμάτωσης στην ψυχική υγεία και η μεθοδολογία
Οι μελέτες κοινωνικής διαστρωμάτωσης που ενδιαφέρονται να μετρήσουν πώς
ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τύποι πόρων κατανέμονται
μεταξύ διαφόρων κοινωνικών κατηγοριών, όπως αυτών που βασίζονται στην
κοινωνικο-οικονομική θέση, δίνουν μεγέθη και στατιστικο-αριθμητικά συγκριτικά
στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τον κοινωνικο-επιδημιολογικό χάρτη της άνισης
κατανομής της ψυχικής υγείας. Οι κατανεμητικές, διαστρωματικές μελέτες αυτού του
τύπου έχουν εδραιώσει -από την εποχή ακόμη του Durkheim και την κλασική του
μελέτη για την σχέση κοινωνικής αποξένωσης (ανομίας) και ψυχικής κατάρρευσης,
από το πρώτο κίνημα της ψυχικής υγιεινής της δεκαετίας του ’30 (αναφ. στο Fee,
1987) και τις πρώτες έρευνες που συσχέτισαν τον αστικό τρόπο ζωής, τη φτώχεια,
την κατώτερη κοινωνική τάξη (IV και V) με την ψυχική ασθένεια, τις πρώτες και
συνολικές ψυχιατρικές εισαγωγές (Faris & Dunham, 1939. Hollingshead & Redlich,
1958. Srole, Langner et al., 1962)- κανονικότητες ως προς την σχέση ανάμεσα στην
κοινωνικο-οικονομική θέση και την ψυχική ασθένεια (Dohrenwend & Dohrenwend,
1965. Michaux et al., 1967. Dohrenwend & Dohrenwend, 1969. Kohn, 1970. Meyers
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et al., 1972. Schwab & Schwab, 1973. Liem & Liem, 1978). Οι μεταγενέστερες
έρευνες της δεκαετίας του ’80 και του ’90 ακολούθησαν το μεθοδολογικό μοτίβο της
διαστρωμάτωσης και της κατανομής (Kessler & Cleary, 1980. Neugebauer,
Dohrenwend & Dohrenwend, 1980. Wheaton, 1983. Dohrenwend et al., 1986. Holzer
et al., 1986. Kessler et al., 1994). Τα ευρήματα αυτών των μελετών έδειξαν ότι η
κοινωνικο-οικονομική θέση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση και την
εκδήλωση διαφορετικών προβλημάτων ψυχικής υγείας (αιτιολογία), την πορεία που
θα πάρουν, τη θεραπευτική αντιμετώπιση που θα τύχουν και την τελική τους έκβαση.
Η βασική θεωρητική διαμάχη που έθεσαν αυτές οι μελέτες ήταν ανάμεσα σε
δύο ανταγωνιστικές υποθέσεις εργασίας, της κοινωνικής επιλογής και της κοινωνικής
αιτιότητας. Η υπόθεση της κοινωνικής επιλογής προβλέπει ότι τα άτομα λόγω των
ψυχολογικών τους προβλημάτων οδηγούνται στην κοινωνική ολίσθηση, την απώλεια
της κοινωνικής τους θέσης ή την κατοχή μιας υποδεέστερης από της αρχικής
κοινωνικο-οικονομικής θέσης. Αντίθετα, η υπόθεση της κοινωνικής αιτιότητας
προβλέπει ότι δυνάμεις της κοινωνίας και του πολιτισμού προσδιορίζουν τις
αντικειμενικές συνθήκες, τις υλικές, προσωπικές, κοινωνικές και συναισθηματικές
εμπειρίες των ανθρώπων οι οποίες με την σειρά τους καθορίζουν την ψυχική τους
κατάσταση και τα ψυχολογικά τους αποθέματα. Οι πρώτες έρευνες που στήριξαν την
υπόθεση της κοινωνικής αιτιότητας έδωσαν έμφαση στην ποιότητα της αστικής ζωής
και τον αστικό τρόπο ζωής (Faris & Dunham, 1939. Leighton et al., 1963), την
οικογενειακή ζωή (Brown et al., 1972) και τις αντιξοότητες της καθημερινότητας
(Clark, 1949). Αυτή η πρώτη γενιά ερευνών, υπό την επιρροή της Σχολής του Σικάγο,
ενδιαφέρθηκε για τις πραγματικές -οικονομικές και κοινωνικές- συνθήκες των
ανθρώπων και το πώς αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Η
θεωρητική επινόηση του κοινωνικού στρες, σ’ αντίθεση με την οργανισμική εξήγηση
του Seyle, είναι αποτέλεσμα αυτής της ερευνητικής παραγωγής. Εμπειρική
υποστήριξη της υπόθεσης αυτής ήταν η κλασική μελέτη των Langner & Michael
(1963), μέρος της ανάλυσης των δεδομένων του Midtown Manhattan (Srole et al.,
1962) και εξέτασε 14 διαφορετικούς στρεσογόνους παράγοντες, την κοινωνικοοικονομική θέση, και το βαθμό ψυχικής δυσλειτουργίας. Βρήκαν μέτριες συσχετίσεις
ανάμεσα στην κοινωνική τάξη, το κοινωνικό στρες και την ψυχική δυσλειτουργία: οι
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αντιξοότητες ήταν σημαντικά περισσότερες στην κατώτερη κοινωνική τάξη και αυτό
συσχετίστηκε με την ψυχική τους υγεία.
Πάνω από πέντε δεκαετίες συστηματικής και παραγωγικής έρευνας, τα
ευρήματα πριμοδοτούν την υπόθεση της κοινωνικής αιτιότητας, τη σημασία και το
ρόλο των κοινωνικών δυνάμεων στην άνιση κατανομή του ψυχικού πόνου (Mirowsky
& Ross, 1989. Dohrenwend et al., 1992. Link & Phelan, 1995). Η έρευνα για την
σχέση ανάμεσα στις αιτιώδεις κοινωνικές δυνάμεις και την ψυχική υγεία κινήθηκε σε
δύο βασικά πεδία: το πρώτο εκπροσωπήθηκε κυρίως από την κοινωνική
επιδημιολογία και ενδιαφέρθηκε για την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ κοινωνικών
συνθηκών και ψυχικής υγείας, και το δεύτερο για τους μηχανισμούς και τις
διαδικασίες που εξηγούν τις παρατηρούμενες σχέσεις και διασυνδέσεις. Τρεις
διαφορετικές μεθοδολογικές στρατηγικές εφαρμόστηκαν για την εξέταση της
κατεύθυνσης της σχέσης και την επίλυση της θεωρητικής διαμάχης ανάμεσα στην
κοινωνική επιλογή και την κοινωνική αιτιότητα. Η πρώτη χρησιμοποιεί οιωνεί
πειραματικές στρατηγικές στις οποίες οι κοινωνικές τοποθετήσεις, οι συνθήκες και οι
εναλλακτικές

εξηγήσεις

συνεπάγονται

διαφορετικές

προβλέψεις

για

τις

παρατηρούμενες σχέσεις. Για παράδειγμα, η κοινωνιο-επιδημιολογική μελέτη των
Dohrenwend et al. (1992) κρατώντας σταθερή τη μεταβλητή της κοινωνικοοικονομικής θέσης, κατέγραψε διαφορετικές προβλέψεις για τις ανταγωνιστικές
υποθέσεις ως προς την εξήγηση διαφορετικών τύπων ψυχικής διαταραχής σε
μειονεκτικές και μη εθνικότητες στο Ισραήλ. Η δεύτερη μεθοδολογική στρατηγική
ενδιαφέρεται για τον εντοπισμό κοινωνικών παραγόντων διακινδύνευσης που είναι
λογικά και αντικειμενικά ανεξάρτητοι της κατάστασης της υγείας των ατόμων. Η πιο
χαρακτηριστική μελέτη αυτής της στρατηγικής είναι των Hamilton et al. (1990) για
τις επιδράσεις του κλεισίματος επιχείρησης στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων.
Αυτοί που έχασαν τη δουλειά τους λόγω του κλεισίματος είχαν χειρότερη ψυχική
υγεία σε σύγκριση με εκείνους που περίμεναν την απόλυση τους και εκείνους που
διατήρησαν τη θέση εργασίας τους. Σ’ αυτή την μεθοδολογική γραμμή ανήκουν και
οι μελέτες που αποβλέποντας στην επίλυση της θεωρητικής διαμάχης εξετάζουν τις
επιδράσεις από ‘ισχυρά γεγονότα ζωής’ στην ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων,
τα ευρήματα των οποίων υποδεικνύουν ότι η πρόσφατη εμπειρία ενός τέτοιου
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γεγονότος αύξανε στο τριπλάσιο τις πιθανότητες για την εμφάνιση ενός μείζονος
καταθλιπτικού επεισοδίου (Shrout et al., 1989). Η τρίτη μεθοδολογική στρατηγική
για τη διαλεύκανση της αιτιώδους κατεύθυνσης βασίζεται σε μακροχρόνια
ερευνητικά σχέδια τα οποία βάζοντας στο επίκεντρο της ανάλυσης την χρονική
διάσταση παρακολουθούν τη διαδοχή ανάμεσα στα προγενόμενα και τα
αποτελέσματα. Η πιο αντιπροσωπευτική μελέτη αυτής της κατεύθυνσης είναι των
Berkman & Syme (1979), γνωστή ως η μελέτη της Alameda που έδειξε ότι το
χαμηλό εισόδημα, η κοινωνική απομόνωση και η κατάθλιψη, η κάθε μεταβλητή
ανεξάρτητα, πρόγνωσε την πρόωρη θνησιμότητα για όλες τις αιτίες πρόωρης
θνησιμότητας στο διάστημα των 9 χρόνων: τα άτομα που είχαν κατάθλιψη, ήταν
κοινωνικά απομονωμένα, και φτωχά, είχαν περίπου τέσσερις φορές περισσότερες
πιθανότητες για πρόωρη θνησιμότητα σε σύγκριση με τα άτομα που είχαν
ικανοποιητικά κοινωνικά δίκτυα και συναισθηματική ζωή.
Η μακροχρόνια μελέτη των Myers et al. (1972) είναι από τις πρώτες που
εξέτασαν την σχέση ανάμεσα στα σημαντικά γεγονότα ζωής, τις αλλαγές που
προκαλούν και τις μεταβολές στην κοινή ψυχιατρική συμπτωματολογία σε δείγμα
720 ενηλίκων που συγκέντρωσαν από την κοινότητα του New Haven του
Connecticut. Οι πληροφορίες που συνελέγησαν κατά τη διεξαγωγή της μελέτης
αφορούσαν έξι διαφορετικές ενότητες: 1) βασικές δημογραφικές, 2) σωματική
κατάσταση, 3) ψυχική κατάσταση, 4) κατοχή και επίδοση ρόλων (κοινωνικοί και
πρακτικοί), 5) πρακτικές αναζήτησης βοήθειας, και 6) γεγονότα ζωής τα οποία
κυρίως περιλάμβαναν: αλλαγή στην κοινωνική θέση ή το εξωτερικό περιβάλλον, και
αναδόμηση ρόλου (Antonovsky & Kats, 1967). Από μια λίστα 62 σημαντικών
γεγονότων ζωής, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποδείξουν ποια είχαν συμβεί
κατά το διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Τα γεγονότα αξιολογήθηκαν ξεχωριστά
το καθένα αλλά και οργανωμένα σε εννοιολογικές κατηγορίες. Κατά τον χρόνο της
επαναφοράς, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές ως προς την
κατανομή των καθιερωμένων ψυχιατρικών συμπτωμάτων αλλά ούτε και ως προς την
κατανομή των γεγονότων ζωής. Η ανάλυση έδειξε πως όσο αυξανόταν ο αριθμός
αλλαγών ζωής, τόσο πιο πιθανή ήταν η μεταβολή στην ψυχική κατάσταση του
ατόμου. Με άλλα λόγια όσο μεγαλύτερη ήταν η αλλαγή που προκαλούσαν τα
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γεγονότα ζωής, τόσο χειροτέρευε η ψυχιατρική συμπτωματολογία. Είναι ενδιαφέρον
ότι η συσχέτιση διατηρούνταν ακόμη και όταν εισάγονταν στην ανάλυση οι
ανεξάρτητες μεταβλητές των δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα γεγονότα της
λίστας ταξινομήθηκαν σε τρεις εννοιολογικές κατηγορίες, και η ανάλυση έδειξε ότι
τα γεγονότα εξόδου ήταν πιο σημαντικά για την ψυχική υγεία σε σχέση με τα
γεγονότα εισόδου αλλά γενικότερα όλα τα γεγονότα τα οποία προκαλούσαν
ανεπιθύμητες αλλαγές είχαν επίδραση στην κατάσταση της ψυχικής υγείας. Τα άτομα
προερχόμενα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα είχαν σημαντικά
περισσότερες πιθανότητες να βιώσουν ανεπιθύμητα γεγονότα και να βρεθούν εκτός
θεσμικών και άλλων δομών. Το τελευταίο είχε την πλέον καθοριστική επίδραση στη
κατάσταση της γενικής ψυχιατρικής συμπτωματολογίας. Οι Dohrenwend &
Dohrenwend (1969) ανασκόπησαν ένα μεγάλο αριθμό μελετών για την σχέση
κοινωνικής τάξης, εθνικότητας και στρες και βρέθηκε ότι και τα δύο (τάξη και
εθνικότητα) επηρεάζουν το βαθμό έκθεσης σε στρεσογόνα συμβάντα: τα άτομα από
χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα βιώνουν πιο σοβαρά αλλά όχι και πιο συχνά
στρεσογόνα συμβάντα σε σύγκριση με τα άτομα από μεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα.
Τα ευρήματα της μελέτης τους υποστηρίχθηκαν από τους Dohrenwend &
Dohrenwend (1974) που εξέτασαν ένα μεγάλο αριθμό γεγονότων ζωής και τον
συσχετισμό τους με την σωματική και την ψυχική υγεία. Η Dohrenwend (1973) και
Vinokur & Seltzer (1975) ήταν εμφατικοί ως προς την ποσότητα των προσωπικών
αλλαγών και τον αντίκτυπο τους στην ψυχική ζωή. Η πρώτη επιχειρώντας να
εδραιώσει την σχέση κοινωνικής τάξης, φυλής και σημαντικών γεγονότων ζωής με
καθιερωμένα ψυχιατρικά συμπτώματα βρήκε ότι η θετική σχέση ανάμεσα στις
αλλαγές ζωής και της ψυχικής καταπόνησης ήταν ισχυρότερη στις χαμηλές
κοινωνικές τάξεις. Οι Dohrenwend & Dohrenwend (1969) ανασκόπησαν ένα μεγάλο
αριθμό μελετών για την σχέση κοινωνικής τάξης, εθνικότητας και στρες και βρέθηκε
ότι και τα δύο (τάξη και εθνικότητα) επηρεάζουν το βαθμό έκθεσης σε στρεσογόνα
συμβάντα: τα άτομα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα βιώνουν πιο
σοβαρά αλλά όχι και πιο συχνά στρεσογόνα συμβάντα σε σύγκριση με τα άτομα από
μεσαία και ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα.
24

Οι Liem & Liem (1978) ενδιαφέρθηκαν για τα χαρακτηριστικά και τις
αλλαγές στις οικονομικές δομές και τη μισθωτή εργασία, την εργασιακή επισφάλεια
και τον αντίκτυπο τους στην ψυχική υγεία καθώς και για το ρόλο που η κοινωνική
υποστήριξη διαδραματίζει σ’ αυτή την σχέση. Οι αντικειμενικές οικονομικές
δυσχέρειες, η τραυματισμένη αυτό-εικόνα και οι σχέσεις διαπροσωπικής εξάρτησης
θεωρήθηκαν τα βασικά γνωρίσματα της ανεργίας και οι βασικές αιτιάσεις για την
αρνητική ψυχική υγεία. Η κλασική αναφορά των Liem & Liem υπήρξε η πρώτη
συστηματική επεξεργασία των στοιχείων της μεγάλης οικονομικής κρίσης του ’30
και των ψυχιατρικών εισαγωγών στη Ν. Υόρκη από τον Brenner

(1973). Το

θεωρητικό τους σχέδιο προβλέπει ότι οι σχετικοί με την εργασιακή και οικονομική
κατάσταση στρεσογόνοι παράγοντες ως στοιχείο της κοινωνικής τάξης μεσολαβούν
της ψυχολογικής κατάστασης άλλα όχι πάντα με τρόπο άμεσο και ευθύ.
Υποστηρίζουν ότι δεν είναι μόνο οι αντικειμενικές συνθήκες που διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο αλλά τρίτοι παράγοντες όπως η πρόσβαση σε πόρους κοινωνικής
υποστήριξης, τα πρωτογενή δίκτυα της οικογένειας και τα δευτερογενή των φίλων
και των ευρύτερων κοινωνικών δικτύων είναι εξίσου ισχυροί. Η πρόταση τους
υποστηρίζει ότι η γενική κατηγορία των υλικών πόρων είναι απαραίτητο να
συνεξετάζεται με τους κοινωνικούς.
Οι McLeod & Kessler (1990) προσπάθησαν να εξειδικεύσουν στοιχεία της
κοινωνικο-οικονομικής θέσης, την πρόσβαση σε πόρους και τα αποθέματα που αυτή
συνεπάγεται όπως και συγκεκριμένους τύπους γεγονότων ζωής που συνδέονται με
την κατάσταση της ψυχικής υγείας. Το μοντέλο τους επιχείρησε να αξιολογήσει δύο
μεταξύ τους ανταγωνιστικές υποθέσεις για το ρόλο που παίζουν δύο διαφορετικοί
τύποι αποθεμάτων: οικονομικοί και ενδοπροσωπικοί. Σύμφωνα με την πρώτη
υπόθεση, οι κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην ψυχική υγεία οφείλονται στην
αδυναμία πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους. Με άλλα λόγια, τα χαμηλότερα
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα βρίσκονται σε δυσμενή θέση τόσο γιατί βιώνουν
περισσότερα ανεπιθύμητα οικονομικής φύσεως γεγονότα όσο και γιατί δεν έχουν
επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτές τις οικονομικές κυρίως αντιξοότητες.
Η δεύτερη υπόθεση υποστηρίζει ότι η κοινωνικο-οικονομική θέση επηρεάζει έμμεσα,
μέσα από διαδικασίες κοινωνικοποίησης, το πόσο ευάλωτος είναι κανείς στις
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εξωτερικές δυσχέρειες. Η ανάλυση τους βασίστηκε σε τρεις διαστάσεις: το
κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, τα ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής και την ψυχική
καταπόνηση ως έκβαση. Το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο αξιολογήθηκε με τρεις
δείκτες: χρόνια εκπαίδευσης, επαγγελματική θέση, και ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα. Έξι κατηγορίες γεγονότων ζωής χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση. Τα
αποτελέσματα της τεκμηρίωσαν την σημασία και το ρόλο των ανεπιθύμητων
γεγονότων ζωής στην κατανόηση των κοινωνικο-οικονομικών διαφορών ως προς την
ψυχική καταπόνηση. Τα άτομα προερχόμενα από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά
στρώματα ήταν πιο πιθανόν να βιώσουν ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής σε σύγκριση με
τα άτομα από μεσαία ή ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Το εισόδημα ήταν
το στοιχείο της κοινωνικο-οικονομικής θέσης που βρέθηκε να συσχετίζεται με
μεγαλύτερη συνέπεια με την πιθανότητα για έκθεση σε ανεπιθύμητα γεγονότα. Οι
κοινωνικο-οικονομικές διαφορές ως προς τις επιπτώσεις των ανεπιθύμητων
γεγονότων είναι το ίδιο ισχυρές τόσο για τα ψυχολογικά συμπτώματα όσο και για τα
οργανικά. Οι κοινωνικο-οικονομικές διαφορές ως προς την ευαλωτότητα στα
ανεπιθύμητα γεγονότα δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα των φτωχών οικονομικών αλλά
αντανακλούν δυσμενείς καταστάσεις που είναι εγγενείς της θέσης που κατέχουν τα
άτομα στην κοινωνική δομή. Μολονότι, το εισόδημα βρέθηκε να προσδιορίζει τον
αριθμό και το είδος των ανεπιθύμητων γεγονότων, οι στρατηγικές αντιμετώπισης
βρέθηκαν να προσδιορίζονται από τα δύο άλλα στοιχεία της κοινωνικο-οικονομικής
θέσης, την εκπαίδευση και την επαγγελματική θέση.
Η μεθοδολογία των ερευνών αυτών βασίστηκε σε κλίμακες καταγραφής
γεγονότων ζωής και μέτρησης των αλλαγών, της κοινωνικής υποστήριξης και της
ψυχικής υγείας. Οι πιο γνωστές για την καταγραφή των γεγονότων ζωής είναι η
κλίμακα των Holmes & Rahe (The Social Readjustment Rating Scale, 1967), το
Ερωτηματολόγιο

των

Πρόσφατων

Αλλαγών

Ζωής

(Recent

Life

Change

Questionnaire, Rahe, 1975), το Ερωτηματολόγιο των Γεγονότων Ζωής (Life Events
Questionnaire, Horowitz et al., 1977) και οι δομημένες συνεντεύξεις του Pearlin. Για
τη μέτρηση της κοινωνικής υποστήριξης (Social Support Questionnaire, Sarason et
al., 1983), και για την ψυχική υγεία χρησιμοποιούνται πιο συχνά οι κλίμακες
Symptoms Checklist-90-Revisited (SCL-90) (Derogatis et al., 1973) και το Γενικό
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Ερωτηματολόγιο Υγείας (General Health Questionnaire). Μπορεί η σχέση κοινωνικοοικονομικής θέσης και ανεπιθύμητων γεγονότων ζωής να έχει μόνο μια περιορισμένη
εξηγητική συνεισφορά, η τάση της άνισης κατανομής των χρόνιων δυσχερειών είναι
συστηματική. Εξέτασα έναν αριθμό από αντιπροσωπευτικές μελέτες αυτής της
κατεύθυνσης όπως των Dohrenwend (1973), Myers et al. (1975), Lin & Ensel (1989),
McLeod & Kessler (1990), τα ευρήματα των οποίων υποδεικνύουν την καθοριστική
σημασία των γεγονότων αρνητικής αλλαγής ζωής στην ψυχική υγεία των ατόμων που
προέρχονται από ασθενέστερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Στην σχετική
βιβλιογραφία, αυτού του τύπου η έρευνα αντιστοιχεί στην υπόθεση της έκθεσης
(‘exposure hypothesis’).
Η κριτική που έχει ασκηθεί για την ποσοτική, μηχανιστική προσέγγιση της
έρευνας για τα γεγονότα ζωής αφορά κυρίως στην αδυναμία να φανερώσει τις
σύνθετες διαδικασίες, ψυχολογικές, κοινωνικές αλλά και πολιτισμικές που
διαμορφώνουν τα σχήματα αντίληψης και αποτίμησης των γεγονότων και των
καταστάσεων. Τη μυθολογία του στρες, την ιδεολογική παραγωγή και αναπαραγωγή
ενός κυρίαρχου ιατρικού λόγου που συγκαλύπτει τις δομικές αντιξοότητες και τις
πραγματικές κοινωνικές αιτιάσεις που οδηγούν άτομα και ομάδες στην ψυχική
κατάρρευση έχουν σχολιάσει οι Pollock (1988) και Young (1980). Οι μετρήσεις και οι
περιγραφές των κανονικοτήτων για την σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και
ψυχικής υγείας δεν εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι φτωχότεροι υποφέρουν
περισσότερο ψυχολογικά σε σύγκριση με τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονομικά

στρώματα.

Η

μετακίνηση

από

την

κοινωνιο-επιδημιολογική

διαστρωμάτωση της ψυχικής υγείας σε κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές και
κοινωνιο-ψυχολογικές μελέτες σηματοδότησε την στροφή προς τη μελέτη των
ψυχολογικών, κοινωνικών και πολιτισμικών διαδικασιών που μεσολαβούν της
σχέσης κοινωνικής τάξης και ψυχικής υγείας. Και είναι αυτό το κενό που έστρεψε το
ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή ποιοτικών μελετών τις οποίες και θα εξετάσουμε στο
δεύτερο μέρος της ανασκόπησης όπου θα καθορίσουμε και τη μεθοδολογία που θα
εφαρμόσουμε.
Η πρώτη γενιά ερευνών, όπως τις εξετάσαμε σ’ αυτό το πρώτο μέρος της
ανασκόπησης, βασίστηκε στην ιδέα των γεγονότων ζωής, των αλλαγών που αυτά
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προκαλούν, το πόσο ανεπιθύμητα, μη ελεγχόμενα και επίμονα είναι και κατά πόσο
συνδέονται με την αναθεώρηση ρόλων και των προσδοκιών που απορρέουν από
αυτήν. Η έρευνα που θεμελίωσαν οι Holmes & Rahe (1967) για την σχέση γεγονότων
ζωής και υγείας αξιοποιήθηκε με ανάλογες μελέτες που ενδιαφέρθηκαν για
ψυχολογικά αποτελέσματα (Paykel et al., 1969. Brown & Birley, 1968. Dohrenwend,
1973). Η ποσοτική τους αποτίμηση, η ιεραρχική τους ταξινόμηση και ο συσχετισμός
τους με σταθμισμένες κλίμακες ψυχιατρικής συμπτωματολογίας οδήγησαν σε
σημαντικές θεωρητικές απώλειες ως προς τη μελέτη της ειδικής συνεισφοράς των
αιτιωδών κοινωνικών δυνάμεων και των αιτιωδών δυνάμεων του δρώντος
υποκειμένου. Από τις πρώτες προσπάθειες στο συγκεκριμένο πεδίο που επιχείρησαν
να συνδέσουν τα γεγονότα με τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις είναι των Catalano
& Dooley (1977) που ακολουθώντας τον Brenner (1973) βρήκε μια σχετικά υψηλή
συσχέτιση ανάμεσα στο άθροισμα των αρνητικών γεγονότων ζωής και το επίπεδο της
ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας.
1.5 Κοινωνικό στρες, διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί και ψυχική υγεία: Η
κοινωνικο-οικονομική κατανομή της σχέσης και μεθοδολογία
Εφόσον, δεχόμαστε το στρες ως στοιχείο της κοινωνικής ζωής, τότε μπορούμε να
αναζητήσουμε στην κοινωνική ζωή άλλα στοιχεία, ανταγωνιστικά τα οποία μπορούν
ή να την βελτιώσουν ή να την θωρακίσουν από τις εξωτερικές αντιξοότητες και τις
εσωτερικές πιέσεις. Οι Pearlin & Schooler (1978) στο κλασικό άρθρο Η δομή της
αντιμετώπισης [The structure of coping] διατυπώνουν τον εννοιολογικό και εμπειρικό
διαχωρισμό μεταξύ των αποθεμάτων (ψυχολογικών και κοινωνικών) και των
συμπεριφορών αντιμετώπισης. Τα αποθέματα είναι πόροι στους οποίους έχει κανείς
πρόσβαση (ή όχι) ενώ οι στρατηγικές είναι τα συγκεκριμένα σχήματα αντίληψης,
γνώσης, αξιολόγησης, και συμπεριφορών που το άτομο ενεργοποιεί για να μειώσει ή
να αποτρέψει πιθανούς κινδύνους ή πιθανές συγκρούσεις ή πιθανές απογοητεύσεις.
Οι ενδοπροσωπικοί ή ψυχολογικοί πόροι είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
προσωπικότητας, προδιαθέσεις και στοιχεία της ψυχολογικής δομής, το εσωτερικό
περιβάλλον του ατόμου και η ιδιοσυγκρασία του (ανθεκτικότητα, αυτό-εικόνα, αυτό28

εκτίμηση, εσωτερική έδρα ελέγχου). Οι διαπροσωπικοί και κοινωνικοί πόροι είναι οι
δεσμοί, οι κοινωνικές σχέσεις, τα δίκτυα αλληλεγγύης και υποστήριξης που
λειτουργούν ως δείκτες της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης του δρώντος
υποκειμένου. Οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές
που τα άτομα αναπτύσσουν για να διορθώσουν ή να αλλάξουν μια κατάσταση, να
αποδώσουν την σχετική σημασία και νόημα, να αποκτήσουν ή να ανακτήσουν έλεγχο
είτε της κατάστασης είτε των συναισθημάτων τους. Η εμπειρική μελέτη των Pearlin
& Schooler (1978) έδειξε τις κανονικότητες των στρατηγικών αντιμετώπισης και την
κοινωνική τους διαφοροποίηση. Οι κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν περισσότερο
είναι και εκείνες που έχουν τη μικρότερη πρόσβαση σε πόρους και ταυτόχρονα τους
μεγαλύτερους περιορισμούς στην ενεργοποίηση στρατηγικών αντιμετώπισης. Η
επιλογή και αποτελεσματικότητα των στρατηγικών διαφοροποιούνταν της συνθήκης
και του ειδικού προβλήματος που στόχευε να διαχειριστεί. Τα ευρήματα υπέδειξαν
ότι σε μια ορισμένη περίπτωση, αυτή της εργασιακής επισφάλειας και της
επαγγελματικής αγωνίας, οι ατομικές στρατηγικές ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Ο
διαχωρισμός ανάμεσα στις ατομικές και τις συλλογικές/ θεσμικές στρατηγικές
αντιμετώπισης υποδηλώνει το ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές δομές στις
προσωπικές ζωές των ανθρώπων. Το ύφος, το περιεχόμενο και το εύρος των
στρατηγικών αντιμετώπισης επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την έκβαση, κυρίως
στα πεδία της προσωπικής και ιδιωτικής σφαίρας, αλλά σχεδόν καθόλου τη σφαίρα
της επαγγελματικής ζωής. Τα άτομα και οι ομάδες που ήταν σε καλύτερη κοινωνική
θέση, είχαν όχι μόνο ευνοϊκότερη πρόσβαση σε πόρους αλλά και μεγαλύτερες
δυνατότητες να κινητοποιήσουν μια ποικιλία και ένα εύρος από στρατηγικές
αντιμετώπισης.
Η μελέτη για τα αποθέματα και τις στρατηγικές αντιμετώπισης συνδέθηκε με
την υπόθεση της ευαλωτότητας (‘vulnerability hypothesis’) σύμφωνα με την οποία
ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες λόγω της καταπιεσμένης κοινωνικής τους θέσης
στην κοινωνική δομή (φύλο, οικονομική κατάσταση, επάγγελμα, κλ.π.) είναι
περισσότερο ευάλωτες. Από τους πρώτους που εισήγαγαν την έννοια της
ευαλωτότητας είναι οι Antonovsky (1974) και Zubin (1975). Ο πρώτος έδωσε
έμφαση στη σημασία των δεσμών και μαζί με τους Schwab & Schwab (1973) έδειξαν
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ότι η διαφοροποιημένη πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα καθορίζει τον τρόπο που οι
κοινωνικοί δρώντες αντιδρούν στις διάφορες στρεσογόνες καταστάσεις. Είχαν
προηγηθεί οι προσπάθειες των Meyers & Roberts (1959) και Kohn (1963) που
μελέτησαν τις οικογενειακές πρακτικές, τα δομικά τους χαρακτηριστικά και τις
διαδράσεις που εκτυλίσσονται περισσότερο ως στοιχεία κοινωνικοποίησης και
δευτερευόντως ως πόρους υποστήριξης. Η έρευνα για τον εμπειρικό έλεγχο αυτής της
υπόθεσης πήρε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη εστιάζεται στους πόρους του εαυτού και
η δεύτερη στους πόρους του περιβάλλοντος.
Η κοινωνιολογική έρευνα έχει τεκμηριώσει εκτενώς την σχέση ανάμεσα στα
ψυχολογικά αποθέματα και τα στοιχεία της ψυχολογικής δομής, όπως ανθεκτικότητα,
έδρα εσωτερικού ελέγχου, αίσθηση προσωπικής επάρκειας και αυτό-εικόνα και το
πώς αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ των κοινωνικών κατηγοριών. Οι Mirowsky &
Ross (1989) ενδιαφέρθηκαν για την κοινωνική κατανομή της ψυχικής καταπόνησης
την οποία συνέδεσαν με την αποξένωση, τη χαμηλή αίσθηση ελέγχου, και την
αδυναμία που αισθάνεται κανείς όταν λόγω της χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής του
θέσης δε διαθέτει τα μέσα για να πετύχει τους στόχους του, δεν έχει ψυχολογικές
απολαβές από την εργασία του και έχει μόνο ελάχιστες ευκαιρίες για προσωπική
ανάπτυξη. Μια σειρά κοινωνιολογικών ερευνών τεκμηριώνει την αντίστροφη σχέση
ανάμεσα στην κοινωνικο-οικονομική θέση και τα ψυχολογικά αποθέματα (Pearlin &
Radabaugh, 1976. Thoits, 1987. Mirowsky & Ross, 1990). Ενώ άλλοι ερευνητές
υιοθετώντας την πολιτισμική οπτική εξέτασαν πολιτισμικά πρότυπα, στυλ και
συνήθειες της χαμηλής κοινωνικής τάξης τα οποία και βρήκαν ότι είχαν κρίσιμη
σημασία στην στάση απέναντι στην ζωή και τις δυσκολίες της (Kohn, 1972.
Wheaton, 1983). Οι περισσότεροι ωστόσο συμφωνούν ότι τα γεγονότα ή χρόνιες
καταστάσεις που καταρρακώνουν τον προσωπικό εαυτό είναι εκείνα που προκαλούν
τον ψυχικό πόνο (Hughes & Demo, 1989. Pearlin et al., 1981).
Εφόσον, στοιχεία της ψυχολογικής δομής εμφανίζουν κανονικότητες,
αναμένουμε και τις αντίστοιχες ως προς τις στρατηγικές αντιμετώπισης. Πιο
συγκεκριμένα οι ενεργές και προσανατολισμένες προς την επίλυση του προβλήματος
στρατηγικές αντιμετώπισης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εκδηλωθούν από
άτομα που έχουν ισχυρή αίσθηση ελέγχου (Thoits, 1987). Οι Seeman et al. (1988)
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έχουν δείξει ότι οι ευκαιρίες για επίτευξη στόχων και η αίσθηση ελέγχου
ενθαρρύνουν τη διάθεση για δημιουργική, ευέλικτη και πρακτική επίλυση
προβλημάτων ενώ αντίθετα η φαταλιστική διάθεση οδηγεί στην παραίτηση και την
στρατηγική της αποφυγής (Wheaton, 1980). Στην εμπειρική μελέτη της Wheaton,
αυτή η φαταλιστική διάθεση βρέθηκε να μεσολαβεί της σχέσης ανάμεσα στην
κοινωνικο-οικονομική θέση και την ψυχιατρική συμπτωματολογία. Στην ίδια μελέτη,
η φαταλιστική οπτική των δρώντων υποκειμένων συσχετίστηκε με εξωτερικές
αποδόσεις που όταν ήταν επίμονες, είχαν βλαπτική επίδραση. Η ανασκόπηση της
Aneshensel (1992) επισημαίνει πως η σχετική σημασία των ψυχολογικών πόρων
διαμορφώνεται από τις ειδικές συνθήκες που συντρέχουν και το κοινωνικό πλαίσιο
στο οποίο κινητοποιούνται. Για παράδειγμα, σε καταστάσεις που ξεπερνούν τις
προσωπικές μας δυνάμεις, η αίσθηση ελέγχου μπορεί να έχει αντίστροφα ψυχολογικά
αποτελέσματα. Η έρευνα σε γενικές γραμμές καταδεικνύει, βλ. Pearlin & Radabaugh,
(1976), Thoits, (1987) και Mirowsky & Ross (1984. 1990) ότι οι ψυχολογικοί πόροι
της αίσθησης ελέγχου και προσωπικής επάρκειας διαμορφώνονται από τη θέση του
ατόμου στη επαγγελματική και την κοινωνική δομή, και ότι όσο αυξάνεται η
κοινωνικο-οικονομική θέση τόσο αυξάνονται οι ευκαιρίες για να δημιουργήσει κανείς
τον εαυτό του δυναμικά. Άλλοι ερευνητές έχουν συνδέσει τη γενική κοινωνικοοικονομική θέση του ατόμου με τα ειδικά και άμεσα χαρακτηριστικά στοιχεία της
επαγγελματικής του θέσης (βαθμοί αυτονομίας και προσωπικής δημιουργίας)
(Karasek et al., 1988. Rosenfield, 1989. Link, Lennon & Dohrenwend, 1993). Οι
έρευνες τους πέτυχαν να καταδείξουν ότι η χαμηλή θέση στην επαγγελματική
ιεραρχία καλλιεργεί στοιχεία, όπως χαμηλή αυτονομία και καταπίεση που
υπονομεύουν το χτίσιμο μιας σθεναρής και ανθεκτικής ψυχολογικής δομής.
Οι Gallo & Matthews αναφέρουν ευθύγραμμες και αντίστροφες συσχετίσεις
ανάμεσα στην εκπαίδευση, το εισόδημα, το επάγγελμα και τις υποκλίμακες της
επιθετικότητας αλλά και την συνολική. Είναι ενδιαφέρον ότι η έρευνα των Lynch,
Kaplan & Salonen (1997) έδειξε πώς η αναδρομική ανάκληση της δυσμενούς
κοινωνικο-οικονομικής θέσης κατά την παιδική ηλικία συσχετίστηκε με την
επιθετικότητα κατά την ενήλικη ζωή. Οι Carmelli, Rosenman & Swan (1988) βρήκαν
αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην μέτρηση της κοινωνικο-οικονομικής τάξης, όπως
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αυτή εγχειρηματοποιήθηκε από την ταξινόμηση της Hollingshead (1975), και την
επιθετικότητα. Με άλλα λόγια, η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα από ασθενέστερα
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν την τάση να είναι κυνικά και δύσπιστα
απέναντι στα άλλα άτομα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα ευρήματα των
Barefoot et al. (1991) και Scherwitz et al. (1991) τα οποία επεκτάθηκαν για να
καλύψουν συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαστάσεις της επιθετικότητας
καθώς η σχετική κλίμακα καλύπτει την γνωστική της μόνο διάσταση. Μολονότι, οι
έρευνες που ανασκοπήθηκαν είναι συγχρονικές και επομένως αποτρέπουν τη
διατύπωση αιτιωδών σχέσεων, οι ερευνητές προτείνουν πως η σχέση κοινωνικοοικονομικής θέσης και επιθετικότητας εδραιώνεται από εμπειρίες της παιδικής
ηλικίας (Lynch, Kaplan & Salonen, 1997). Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι τα άτομα
που κατέχουν υψηλή κοινωνικο-οικονομική θέση αναφέρουν σημαντικά λιγότερα
αρνητικά συναισθήματα όπως και σημαντικά λιγότερες αρνητικές σκέψεις. Έχει
ενδιαφέρον μελλοντικές έρευνες να συμπεριλάβουν μετρήσεις αρνητικών και
θετικών συναισθημάτων ώστε να διερευνάται η ειδική συνεισφορά του καθένα
(ανεξάρτητη ή αθροιστική) ως προς την σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και
ανισοτήτων στην υγεία.
Η δεύτερη κατεύθυνση αναφέρεται σε πόρους του περιβάλλοντος την
πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα, την κοινωνική και συναισθηματική συμμετοχή που
θεωρήθηκαν στοιχεία των ενεργών στρατηγικών αντιμετώπισης. Οι πρώτες κλασικές
μελέτες που συνέδεσαν την κοινωνική υποστήριξη με την κοινωνικο-οικονομική
θέση και την ψυχική υγεία είναι των Myers et al. (1975), Eaton (1978), Liem & Liem
(1978), Andrews et al. (1978), Williams et al. (1981) και Cohen & McKay (1984). Η
κοινωνική υποστήριξη είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία πόροι που
συνδέονται με στοιχεία και οντότητες της κοινωνικής δομής κινητοποιούνται για να
ικανοποιήσουν τις λειτουργικές ανάγκες τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε
περιόδους κρίσης. Πληθώρα ερευνών δείχνουν πως η κοινωνική και συναισθηματική
υποστήριξη συσχετίζονται αντίστροφα με την νοσηρότητα, την πρόωρη θνησιμότητα
και τα ψυχολογικά προβλήματα. Διαχρονικές μελέτες τεκμηριώνουν την αμοιβαία
σχέση τροφοδότησης ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την ψυχική υγεία. Οι
ερευνητές του συγκεκριμένου πεδίου ενδιαφέρονται να προσδιορίσουν κατά πόσο η
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κοινωνική υποστήριξη επηρεάζει την ψυχική υγεία ανεξάρτητα ή αντισταθμιστικά
των αρνητικών επιδράσεων του στρες. Οι έρευνες της δεκαετίας του ‘70 και ’80
τεκμηρίωσαν τόσο τις ανεξάρτητες επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης όσο και
τις αντισταθμιστικές. Σύμφωνα με τους Kessler & McLeod (1985), οι αρνητικές
επιδράσεις από ψυχοπιεστικές καταστάσεις αναχαιτίζονται κατά κύριο λόγο από τους
διαπροσωπικούς δεσμούς και δευτερευόντως από την συμμετοχή σε κοινωνικά
δίκτυα. Η ανάλυση του Eaton (1978) στα διαχρονικά δεδομένα των Myers και συν.
για την σχέση γεγονότων ζωής και ψυχιατρικής συμπτωματολογίας, βρήκε ότι αυτή
ήταν ισχυρότερη σε δύο συγκεκριμένες ομάδες συμμετεχόντων: τους ανύπανδρους
και αυτούς που μένουν μόνοι τους, αυτούς δηλαδή που λάμβαναν τη μικρότερη
υποστήριξη. Οι Lin και συν. (1979) εξέτασαν την σχέση στρεσογόνων συμβάντων,
κοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής υγείας και βρήκαν τις ανεξάρτητες και άμεσες
επιδράσεις των στρεσογόνων γεγονότων στην ψυχική υγεία όπως τις ανεξάρτητες
θετικές επιδράσεις της κοινωνικής υποστήριξης στην ψυχική υγεία. Είναι ενδιαφέρον
ότι η κοινωνική υποστήριξη εξήγησε το διπλάσιο ποσοστό μεταβλητότητας των
μεταβολών στην ψυχική υγεία σε σύγκριση με τα στρεσογόνα συμβάντα και τις
δημογραφικές μεταβλητές συνδυαστικά. Ωστόσο, μεταγενέστερη ανάλυση του Boyce
στα δεδομένα των Lin και συν. έδειξε πως οι επιδράσεις των στρεσογόνων γεγονότων
ήταν μεγαλύτερες όταν τα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης ήταν χαμηλά. Οι
Williams, Ware & Donald (1981) εξέτασαν τις δύο μεταξύ τους ανταγωνιστικές
υποθέσεις

ως

προς

το

ρόλο

της

κοινωνικής

υποστήριξης

(ανεξάρτητη-

αντισταθμιστική) και την σχέση της με τα γεγονότα ζωής και την ψυχική υγεία και τα
ευρήματα της ανάλυσης τους έδειξαν να πριμοδοτούν το μοντέλο της ανεξάρτητης
επίδρασης: άμεση και αρνητική σχέση ανάμεσα στα γεγονότα ζωής και την ψυχική
υγεία, άμεση και θετική για την σχέση ανάμεσα στην κοινωνική υποστήριξη και την
ψυχική υγεία. Είναι αξιοσημείωτο ότι ένας μικρός αριθμός στρεσογόνων παραγόντων
βρέθηκε να εξηγεί ένα σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας στα επίπεδα της
ψυχικής υγείας.
Σύνοψη
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Τα γεγονότα ζωής που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες καταγραφής επιλέγονται με
σχετικά αυθαίρετο τρόπο. Για παράδειγμα, έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές
ότι κάποια πεδία ζωής δεν συμπεριλαμβάνονται στις καθιερωμένες λίστες ενώ κάποια
άλλα που συμπεριλαμβάνονται δεν είναι ευαίσθητα του πληθυσμού στον οποίο
απευθύνονται. Ορισμένοι υποστήριξαν την στρωματοποίηση των γεγονότων ζωής
που θα καθορίζονται από τους στόχους της μελέτης και θα αντιπροσωπεύουν
διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής, θα είναι
ευαίσθητα στην ιεραρχική οργάνωση της κοινωνίας, και θα συνεξετάζουν στοιχεία
ταυ εαυτού όπως και την αναλογία θετικών και αρνητικών γεγονότων ζωής. Ωστόσο,
από την εφαρμογή αυτών των κλιμάκων, σήμερα γνωρίζουμε ότι η ψυχική
καταπόνηση προέρχεται κυρίως από τις χρόνιες αντιξοότητες τις οποίες δύσκολα
μπορεί να αλλάξει κανείς (Aneshensel, 1985. Pearlin, 1989). Σύμφωνα με τους
Avison & Turner (1988), οι χρόνιες δυσχέρειες, τα γεγονότα αλλαγής ζωής και τα
γεγονότα που είναι χρονικά απροσδιόριστα, όλα συνεισφέρουν ανεξάρτητα στην
αρνητική ψυχική υγεία, αλλά οι χρόνιες δυσχέρειες έχουν τις ισχυρότερες επιδράσεις.
1.6 Τα επόμενα βήματα
Να παρακολουθήσω την στροφή προς εθνογραφικές και ποιοτικά προσανατολισμένες
μελέτες και να εκλεπτύνω τα αναλυτικά εργαλεία που φανερώνουν τις επιδράσεις της
ταξικής προέλευσης και θέσης συνδέοντας τις προδιαθέσεις και τις πρακτικές (βλ.
εσωτερικό περιβάλλον και πόροι) με την έννοια του habitus.
Πρακτική, έξη, πεδίο και μορφές κεφαλαίου
Το θεωρητικό σχέδιο του Bourdieu στοχεύει στην υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ
αντικειμενισμού και υποκειμενισμού, δομής και δρώντος υποκειμένου, εξωτερικής
πραγματικότητας και ατομικής υπολογιστικής δράσης, παθητικής και ενεργητικής
σύλληψης του κόσμου. Προσπαθεί αυτή την υπέρβαση μέσα από την έννοια της έξης
και της σχέσης της με την πρακτική. Ορίζει τις έξεις ως «συστήματα διαρκών και
μεταθέσιμων προδιαθέσεων, δομημένες δομές, προδιατεθειμένες να λειτουργούν ως
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δομούσες δομές, ως γενεσιουργές και οργανωτικές αρχές των πρακτικών και των
αναπαραστάσεων…» (Bourdieu, 2006: 88). Η έξη είναι το ίχνος μιας ζωής, το
αποτύπωμα της

ιστορίας,

ατομικής

και

συλλογικής, το αποτέλεσμα της

εσωτερίκευσης των πρώιμων εμπειριών που είναι εγγεγραμμένες στις αντικειμενικές
συνθήκες και τις χαρακτηριστικές δομές μιας τάξης συγκεκριμένων όρων ύπαρξης. Η
έξη ως προϊόν κοινωνικοποίησης είναι ένα επίκτητο σύστημα σχημάτων αντίληψης,
γνώσης και εκτίμησης που με την ισχύ ενός εσωτερικού νόμου κατευθύνει ομόλογες
πρακτικές. Υπό αυτή την έννοια, η έξη είναι δομημένη δομή, ιδιοσυστατική
προδιάθεση που έχει παραχθεί από τα όρια μιας ορισμένης τάξης αντικειμενικών
κανονικοτήτων, εσωτερικευμένη ικανότητα που είναι ταυτόχρονα περιορισμένη και
άπειρη. Τα στοιχεία του ημι-αυτόνομου και του ημι-ασυνείδητου, βασικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έξης, αναγγέλλουν την αναπαραγωγή των
κανονικοτήτων μέσα από τις οποίες αρχικώς έχει παραχθεί. Υπό αυτή την έννοια, η
έξη είναι δομούσα δομή, η γενεσιουργός και η οργανωτική αρχή μιας πρακτικής
αίσθησης που ως μέρος μιας «κοινής λογικής» και μιας αίσθησης της
πραγματικότητας εγκαθιδρύει, σχεδόν με τρόπο αναπόφευκτο, μια πρακτική σχέση
με τον κόσμο που την συνοδεύει μια ενιαία θεώρηση της. Για τον Bourdieu, η έξη
είναι παρούσα κάθε στιγμή και παρά τις παραλλαγές των ατομικών ή μεμονωμένων
προδιαθέσεων, η ταξική (ή ομαδική) έξη, εναρμονισμένη και ενορχηστρωμένη των
ειδικών αντικειμενικών συνθηκών, παράγει ομόλογες προς την πρακτική σχέσεις. Η
έξη γεφυρώνει τις κοινωνικές δομές με τις κοινωνικές πρακτικές και μέσα από αυτή
την σχέση εξηγεί την κοινωνική αναπαραγωγή.
Ο Bourdieu σύμφωνα με τον Μουζέλη (2010: 181) στρέφεται στις
«προδιαθέσεις των δρώντων υποκειμένων που ως «ενσωματωμένη ιστορία»
συνεπάγεται αντικειμενικότητα, ενώ ως μέσα συσχέτισης με άλλα δρώντα
υποκείμενα σε συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο με πρακτικό τρόπο συνεπάγεται
υποκειμενικότητα… τονίζει και τα ημι-αυτόματα, ασυνείδητα δομικά στοιχεία και τα
κονστρουξιονιστικά στοιχεία των υποκειμενιστικών προσεγγίσεων». Η έξη έχοντας
εσωτερικεύσει τις εξωτερικές και ιστορικά καθορισμένες αναγκαιότητες παράγει τις
κοινωνικές πρακτικές μέσα από την σχέση της με το πεδίο. Η κριτική που ασκείται
στο θεωρητικό σχέδιο του Bourdieu είναι τα δρώντα υποκείμενα εμφανίζονται
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εγκλωβισμένα στις ορισμένες θέσεις του πεδίου που κατέχουν οι οποίες και
συνεπάγονται διαφορετικούς τύπους και βαθμούς κεφαλαίου, διαφορετικά μέσα
ιδιοποίησης δυνατοτήτων και πρόσβασης σε αγαθά. Η έξη συγχωνεύοντας τις
ιδιοσυστατικές προδιαθέσεις των δρώντων υποκειμένων με τις αντικειμενικές τους
θεσμικές θέσεις στα διαφορετικά πεδία δραστηριότητας εξηγεί την κοινωνική
αναπαραγωγή. Η έξη εκπροσωπεί την πρακτική γνώση που έχει σχηματιστεί από τις
πρωταρχικές εμπειρίες της κοινωνικοποίησης και ενεργοποιείται προσαρμοστικά
προς την κατεύθυνση των απαιτήσεων και των ορίων που το πεδίο δράσης επιβάλλει.
Οι πρακτικές παράγονται, ατομικά ή συλλογικά, μέσα από την κινητοποίηση των
προδιαθέσεων υπό το φως των περιορισμών/ δυνατοτήτων που προκύπτουν από τις
θεσμικές και διαδραστικές δομές του πεδίου.
Η αδυναμία του θεωρητικού σχεδίου του Bourdieu να εξηγήσει τον κοινωνικό
μετασχηματισμό, την κοινωνική αλλαγή και την αναστοχαστική, βολονταριστική
πτυχή της κοινωνικής δράσης και τη σημασία των διαδράσεων οδήγησε το Μουζέλη
(2010) στην αναθεώρηση του σχεδίου που περιλαμβάνει δύο μείζονες τροποποιήσεις:
α) τη σαφή διάκριση μεταξύ αρχικής φάσης (t1) όταν οι κοινωνικές δομές
εσωτερικεύονται από το υποκείμενο, και μιας μετέπειτα φάσης όπου το υποκείμενο
ως φορέας του habitus εμπλέκεται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο (t2), β) τη σαφή
διάκριση μεταξύ των θεσμικών δομών (ως δέσμης θέσεων ή ρόλων) και των
διαδραστικών/ απεικονιστικών δομών.
Ο Bourdieu αναλύει τέσσερις διαφορετικές μορφές κεφαλαίου: το πολιτισμικό
κεφάλαιο που συγκροτείται από γνώσεις, δεξιότητες, τα εκπαιδευτικά και
επαγγελματικά προσόντα ενός ατόμου, το οικονομικό κεφάλαιο που είναι τα
χρήματα, τα ακίνητα, και η περιουσία ενός ατόμου, το συμβολικό κεφάλαιο που
αναφέρεται στην κοινωνική αναγνώριση και το κύρος ενός ατόμου, και το κοινωνικό
κεφάλαιο που συγκροτείται από την συμμετοχή του ατόμου σε δίκτυα, ομάδες,
συλλογικότητες και θεσμικές οργανώσεις. Για τον Bourdieu, το κοινωνικό κεφάλαιο
αφορά στη ‘συσσώρευση των πραγματικών ή των δυνάμει πόρων που συνδέονται με
την κατοχή ενός σχετικά μόνιμου δικτύου περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένων
σχέσεων αμοιβαίας βοήθειας και αναγνώρισης ή με άλλα λόγια τη συμμετοχή σε μια
ομάδα η οποία διασφαλίζει στα μέλη της μέσα από το συλλογικά αποκτημένο της
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κεφάλαιο διαπιστευτήρια που νομιμοποιούν την αξιοποίηση του σε ποικίλες
εκφάνσεις της ζωής’ (1986: 248-249). Η καταγραφή και η μελέτη όλων των μορφών
του κεφαλαίου μας επιτρέπει, σύμφωνα με το Bourdieu (1986: 242), να
κατανοήσουμε τη δομή και τη λειτουργία του κοινωνικού κόσμου. Η υπόθεση του
θεωρητικού είναι ότι το άτομο τοποθετείται ιεραρχικά μέσα στο κοινωνικό πεδίο στο
οποίο συμμετέχει ανάλογα με το μέγεθος του κεφαλαίου -όλων των μορφών- που
διαθέτει, αποκτώντας ταυτόχρονα με τη συγκεκριμένη κοινωνική θέση, το σχετικό
συμβολικό κεφάλαιο και την κοινωνική αναγνώριση (1986: 257). Από την οπτική
του κοινωνικού κεφαλαίου ως ατομική κτήση και ως είδος πόρου που συσσωρεύει
αξία, ο Bourdieu θεωρεί ότι το κοινωνικό κεφάλαιο αποτελεί μηχανισμό παραγωγής
και αναπαραγωγής των κοινωνικών δομών και των κοινωνικο-οικονομικών
ανισοτήτων.
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ΕΑ1/ΕΕ2: Μεθοδολογικός Σχεδιασμός
Κοινωνικό στρες, καθημερινές πρακτικές, πρόσβαση σε πόρους και ψυχική
υγεία: Β’ μέρος
Αναστασία Ζήση
Μάιος 2013
Ποια είναι τα ερευνητικά αντικείμενα και οι στόχοι της μελέτης
Η στόχευση της παρούσας μελέτης είναι η εμπειρική έρευνα της σχέσης κοινωνικής
τάξης, κοινωνικο-οικονομικής θέσης και ψυχικής υγείας στην κοινότητα μέσα από
την εξέταση: (α) της έκθεσης σε αρνητικά και ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής και
χρόνιες αντιξοότητες, (β) πρόσβασης σε πόρους, προσωπικούς και κοινωνικούς, (γ)
ατομικές πρακτικές και υποκειμενικές στρατηγικές. Η τεκμηρίωση της σχέσης έχει
εξεταστεί στο πρώτο μέρος της ανασκόπησης (βλ. ΕΑ1/ΕΕ2, Ζήση) και σ’ αυτό το
μέρος θα παρουσιάσω το σκεπτικό και τα βήματα για την ανάπτυξη ενός οδηγού
συνέντευξης για τη διερεύνηση και την συλλογή πληροφοριών σχετικών με τα
αντικείμενα της έρευνας. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία της χώρας προσδιόρισε
σε σημαντικό βαθμό την έμφαση μας σε παράγοντες που σχετίζονται με την
οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τον αντίκτυπο τους στην ψυχική υγεία.
Η έκθεση σε χρόνιες δυσχέρειες και ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής συνδέεται με το
κοινωνικό πλαίσιο και τη θέση των κοινωνικών υποκειμένων στην κοινωνική δομή
εστιάζοντας σε κοινωνικούς ρόλους και διαχρονικές αρνητικές εμπειρίες ζωής. Η
πρόσβαση σε πόρους που αντιστοιχεί στις διαφορετικές μορφές κεφαλαίου/ισχύος,
όπως τις εξετάσαμε στο πρώτο μέρος της εργασίας, και με άλλα λόγια στους
διαφορετικούς βαθμούς αυτονομίας και περιορισμού θα εξεταστεί τόσο με όρους
προσωπικής ψυχολογικής δομής όσο και με όρους πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα
και συναισθηματικούς δεσμούς. Θα παρακολουθήσουμε αυτή την κατανομή της
πρόσβασης ως προς την ταξική προέλευση και την κοινωνικο-οικονομική παράλληλα
με τις πρακτικές των κοινωνικών υποκειμένων και τα ψυχολογικά τους
αποτελέσματα.
47

Η βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι οι χρόνιες αντιξοότητες που
αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά των χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων
επιδεινώνονται από τα δυσμενή οικονομικά και εργασιακά γεγονότα της οικονομικής
κρίσης και από την αδυναμία πρόσβασης σε πόρους δημιουργώντας μια αλυσίδα
πολλαπλασιαστικών και αρνητικών επιδράσεων του κοινωνικού στρες που οδηγεί
στην οικονομική εξαθλίωση και την ψυχική κατάρρευση. Το υπόβαθρο της μελέτης
μας βασίζεται στο θεωρητικό πρότυπο του στρες ως κοινωνική διαδικασία (Pearlin,
1989), τη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση του Wright για την κοινωνική
τάξη, τη θεωρία της πρακτικής του Bourdieu για την κατανόηση των υποκειμενικών
στρατηγικών και της ταξικής τους προέλευσης, και τη θεωρητική εξήγηση των Ross
& Mirowsky για την ψυχική καταπόνηση και τη σημασία της αποξένωσης, της
προσωπικής αλλοτρίωσης και της κοινωνικής απομόνωσης. Θα παρουσιάσω όλα τα
βήματα που ακολούθησα για να καταλήξω στον μεθοδολογικό σχεδιασμό του
συγκεκριμένου οδηγού.
Ποιες είναι οι κυρίαρχες μεθοδολογικές στρατηγικές για την εμπειρική μελέτη του
κοινωνικού στρες και την σύνδεση του με την ψυχική υγεία;
Η πρώτη στροφή στην κοινωνική μελέτη του στρες καταγράφεται τη δεκαετία του
‘70 με την κλασική μελέτη των Brown & Harris (1978) Η Κοινωνική Προέλευση της
Κατάθλιψης που ενδιαφέρθηκε για τις κοινωνικές αιτιάσεις του στρες και την
σύνδεση του με αρνητικά γεγονότα αλλαγής ζωής, χρόνιες αντιξοότητες και τις
ειδικές συνθήκες που τις πλαισιώνουν σ’ αντίθεση με το μεθοδολογικό πρότυπο των
Holmes & Rahe που ενδιαφέρθηκε αποκλειστικά για την μελέτη των ποσοτικών
αλλαγών ζωής και το μέγεθος της αναπροσαρμογής που αυτές προκαλούν. Οι
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που ακολούθησαν τις επόμενες δύο δεκαετίες -’80 και
’90 - συμπεριέλαβαν στην εμπειρική μελέτη του στρες, ρυθμιστικούς παράγοντες
όπως πόρους και στρατηγικές αντιμετώπισης, και την κοινωνική υποστήριξη
(Wheaton, 1991. Dohrenwend et al., 1993).
Η έρευνα ωστόσο συνεχίζει να διχάζεται ανάμεσα στην ποσοτική καταγραφή
των γεγονότων ζωής μέσα από την χορήγηση λιστών και τις συνεντεύξεις, όπως
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αυτές που για πρώτη φορά αναπτύχθηκαν από τους Brown & Harris [Life Events and
Difficult Schedule], για να διερευνήσουν την αντικειμενική και υποκειμενική
αποτίμηση των γεγονότων ζωής, τις συνθήκες στις οποίες αυτά συμβαίνουν, τη
διάρκεια, τη σοβαρότητα τους και τον αντίκτυπο τους. Παρόμοιας προσέγγισης είναι
Η Συνέντευξη για τα Πρόσφατα Γεγονότα Ζωής του Paykel (1997) που αναπτύχθηκε
στο Πανεπιστήμιο του Yale το 1967 για τη μελέτη της κατάθλιψης και στοχεύει στη
συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
γεγονότων ζωής που έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Οι μεθοδολογικές
ατέλειες των πρώτων κλιμάκων των Holmes & Rahe (1967) οι οποίες έχουν
συζητηθεί από τον Paykel (1983) και αφορούν την ίδια την τεχνική της αυτοαναφοράς, την σύγχυση των θετικών και αρνητικών αλλαγών ζωής, όπως και των
εξωτερικών γεγονότων με συμπεριφορές που ενδεχομένως να αποτελούν τις
συνέπειες παρά τις αιτιάσεις της ασθένειας οδήγησαν τους ερευνητές του πεδίου
στην αναθεώρηση των αρχικών μεθοδολογικών προτύπων.
Μετά την αρχική ανάπτυξη της Συνέντευξης για τα Πρόσφατα Γεγονότα Ζωής
το 1964, ακολούθησαν διαδοχικές τροποποιήσεις, αποτέλεσμα των ερευνών που
διεξήχθησαν για τη σημασία των γεγονότων ζωής και την εκδήλωση της κατάθλιψης
και της σχιζοφρένειας (Paykel et al., 1969, 1975. Jacobs et al., 1974) σε σύγκριση με
το γενικό πληθυσμό. Οι μελέτες αυτές κατέληξαν σε μια Συνέντευξη που αποτελείται
από 64 γεγονότα τα οποία διερευνώνται με τη μορφή ημι-δομημένης συνέντευξης. Τα
γεγονότα αναφέρονται σε συγκεκριμένα και χρονικά προσδιορισμένα περιστατικά τα
οποία έχουν προκαλέσει αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον του ατόμου. Τα γεγονότα
καλύπτουν εξωτερικές αλλαγές και όχι ψυχολογικές ή συμπεριφοράς, ενώ για όλα τα
γεγονότα της Συνέντευξης, εκτός από ένα, δίνονται ορισμοί και συγκεκριμένες
περιγραφές. Για πρακτικούς λόγους, τα γεγονότα έχουν ταξινομηθεί σε 10
κατηγορίες: εργασία, εκπαίδευση, οικονομικά, υγεία, μετανάστευση, πένθος,
οικογένεια και γάμος, κοινωνικές σχέσεις, νομικά θέματα και συγκατοίκηση.
Επόμενες μελέτες ενσωμάτωσαν στην Συνέντευξη και χρόνιες αντιξοότητες που
αντιστοιχούν στις ‘δυσκολίες’ της συνέντευξης του Brown (Paykel et al., 1996). Το
κάθε γεγονός αξιολογείται ως προς τον μήνα που έχει συμβεί, την ανεξαρτησία, και
την αντικειμενική αρνητική του επίπτωση.
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Η Συνέντευξη αποβλέπει στην χρονική τοποθέτηση του γεγονότος και την
αγκυροβόληση του σε συγκεκριμένες εποχές ή περιόδους ενώ για γεγονότα που
εκτυλίσσονται ζητιούνται πληροφορίες για την έναρξη τους ή την μεγαλύτερη
αρνητική έκβαση που έχουν επιφέρει. Οι αλυσίδες των γεγονότων ζωής μπορεί να
είναι προβληματικές ως προς την αξιολόγηση τους. Σ’ αυτή την περίπτωση,
αξιολογούνται τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη επίδραση, αλλά και γεγονότα που
έχουν μεταξύ τους διάστημα 3 μηνών, ή δεν είναι μεταξύ τους διαδοχικά. Την
ανεξαρτησία την έχουν εισαγάγει οι Brown & Harris (1978) και αφορά στην
αξιολόγηση του γεγονότος ότι είναι απίθανο το συγκεκριμένο γεγονός να αποτελεί
συνέπεια ή δυνάμει συνέπεια μιας ψυχικής ασθένειας ή ενός ψυχολογικού
προβλήματος. Παραδείγματα γεγονότων που ταξινομούνται ως ανεξάρτητα είναι
αυτά που έχουν συμβεί σε τρίτους, ή γεγονότα που είναι συνέπειες των ευρύτερων
κοινωνικών αλλαγών, τυχαία ή εκτός του προσωπικού ελέγχου συμβάντα. Μια
πενταβάθμια κλίμακα εφαρμόζεται για την αποτίμηση της ανεξαρτησίας των
γεγονότων χωριστά. Η αντικειμενική αρνητική έκβαση αποτελεί τροποποιημένη
εκδοχή της συνέντευξης του Brown για τις απειλητικές συνθήκες ζωής. Ζητιέται από
τον αξιολογητή να αποτιμήσει το βαθμό της ανεπιθύμητης επίδρασης και της απειλής
που μπορεί να προκαλέσει το γεγονός όταν ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες που το
περιβάλλουν συνολικά. Άλλες διαστάσεις αξιολόγησης του γεγονότος- εκτός από την
ανεπιθύμητη επίδραση- είναι η προηγούμενη εμπειρία του γεγονότος, πόσο
αναμενόμενο ήταν, την υποστήριξη που λήφθηκε μετά το συμβάν, και τις ειδικές
συνθήκες που συντρέχουν. Σε περίπτωση, που δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση όλων
αυτών των διαστάσεων, μια σύνοψη που να υποδεικνύει τις πιο σημαντικές είναι
απαραίτητη. Να σημειωθεί ότι μόνο τα γεγονότα που έχουν προκαλέσει αρνητικό
αντίκτυπο, αξιολογούνται. Μια πενταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης της έντασης του
αρνητικού γεγονότος (πολύ σοβαρό έως καθόλου αρνητικό) συμπεριλαμβάνεται στην
Συνέντευξη. Οι αναλύσεις συνήθως βασίζονται σε γεγονότα που έχουν ταξινομηθεί
ως ανεπιθύμητα, και έχουν κριθεί από μετρίως έως πολύ σοβαρά.
Συνήθως, δύο εναλλακτικοί τρόποι ταξινόμησης των γεγονότων υιοθετούνται.
Ο πρώτος καλύπτει μείζονα γεγονότα ζωής τα οποία κρίνονται ως προς την αρνητική
τους επίδραση, και ο δεύτερος καλύπτει ανεπιθύμητα γεγονότα στη βάση των
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κυρίαρχων κοινωνικών αξιών. Άλλοι τρόποι ταξινόμησης των γεγονότων είναι:
γεγονότα εξόδου-εισόδου, εντός ή εκτός ελέγχου, και με κλιμακωτή ένταση. Οι
ψυχομετρικές ιδιότητες της αξιοπιστίας μεταξύ εκτιμητών έχουν εδραιωθεί επιτυχώς
από τουλάχιστον τρεις μελέτες όπως και της εγκυρότητας που έδειξε ότι μπορεί να
διαφοροποιήσει διαφορετικές ομάδες υποκειμένων ως προς το είδος και την ποιότητα
των γεγονότων. Μια από τις πιο σημαντικές μεθοδολογικές προκλήσεις είναι η
αναδρομική αξιόπιστη αναφορά των γεγονότων και η προσπάθεια που κάνουν τα
υποκείμενα να εξηγήσουν την κατάσταση τους παραμορφώνοντας συχνά το τι
πραγματικά συνέβη. Τέλος, η ποσοτική αθροιστική αποτίμηση των γεγονότων οδηγεί
σε σημαντική απώλεια των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών.
Έρευνες που συγκρίνουν τους δύο τύπους μεθοδολογιών, τις λίστες και τις
συνεντεύξεις, έχουν δείξει ότι ο δεύτερος είναι πιο αποτελεσματικός στην πρόβλεψη
των εκβάσεων ψυχικής υγείας καθώς περιορίζει τις πηγές της μεροληψίας που
σχετίζονται με την αναδρομική ανάκληση, τη διάθεση και άλλους παράγοντες
(McQuaid et al., 2000). Ωστόσο, οι συνεντεύξεις απαιτούν ειδική εκπαίδευση και
είναι χρονοβόρες. Η βιβλιογραφική μας αναζήτηση δεν εντόπισε ποιοτικές μελέτες
του κοινωνικού στρες με ελάχιστες εξαιρέσεις (Kaplan et al., 2013) και ένα νέο κύμα
ερευνών που εξετάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων, το άμεσο περιβάλλον της
γειτονιάς, τα κοινωνικά δίκτυα, τις σχέσεις που αναπτύσσουν και το επίπεδο της
ψυχικής τους υγείας (βλ. Ζήση, 2013).
Ο σχεδιασμός της συνέντευξης της παρούσας έρευνας αξιοποιεί την μακρά
παράδοση της εμπειρικής μελέτης του κοινωνικού στρες. Στην επόμενη ενότητα, θα
παρακολουθήσουμε τη βασική γνώση που έχουμε αποκομίσει από το συγκεκριμένο
πεδίο έρευνας και στην συνέχεια την αξιοποίηση της στον σχεδιασμό του οδηγού της
συνέντευξης.
Ποια είναι η βασική γνώση πάνω στην οποία στηριχτήκαμε για τον σχεδιασμό της
Συνέντευξης;
Οι χρόνιες αντιξοότητες είναι αυτές που προκαλούν τις μεγαλύτερες αρνητικές
επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία (Avison & Turner, 1988. Wheaton,
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1991) αλλά έχουν λάβει μικρότερης ερευνητικής προσοχής σε σύγκριση με τα
γεγονότα ζωής (Thoits, 1995). Ένας αριθμός ερευνών έχει δείξει ότι τα αρνητικά
γεγονότα προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας μόνο όταν τα ίδια τα γεγονότα
επιφέρουν δομικές -στην προσωπική και την οικογενειακή ζωή- αλλαγές που οδηγούν
σε επίμονες και διαρκείς δυσχέρειες (Aneshensel, 1992. Avison, 1993). Η διαχρονική
έκθεση σε δυσκολίες και αντιξοότητες της ζωής είναι μια ευκαιρία σύνδεσης του
παρελθόντος με την παρούσα κατάσταση. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η εμπειρία
από αρνητικά γεγονότα σε μια σφαίρα ζωής που είναι ήδη καταπονημένη, μπορεί να
προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα (Brown, Bifulco & Harris, 1987).
Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, ότι οι χρόνιες αντιξοότητες έχουν ταξική κατανομή
και πλήττουν άνισα τα χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (McLeod & Kessler,
1990. Turner, Wheaton & Lloyd, 1995). Τα ευρήματα είναι ασυνεπή ως προς την
ταξική κατανομή των ανεπιθύμητων και αρνητικών γεγονότων ζωής (Thoits, 1982).
Ενδεχομένως, η σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης και γεγονότων αλλαγής ζωής να
καθορίζεται από το είδος των γεγονότων που εξετάζεται. Τα πιο ευάλωτα τμήματα
του γενικού πληθυσμού, γυναίκες, ανύπανδροι, ηλικιωμένοι και χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης είναι εκείνα που εκδηλώνουν τις ισχυρότερες ψυχολογικές
αντιδράσεις στο στρες (Kessler & Cleary, 1980. McLeod & Kessler, 1990). Είναι
σημαντικό να σημειώσουμε ότι διαφορετικές κοινωνικές ομάδες είναι ευάλωτες σε
διαφορετικούς τύπους στρεσογόνων γεγονότων. Η σχέση αυτή είναι ευαίσθητη ως
προς το είδος της έκβασης που αξιολογείται.
Την κοινωνική προέλευση του στρες την έχουμε εξετάσει παρουσιάζοντας το
θεωρητικό πρότυπο του Pearlin (1989), την έννοια του ρόλου και την κοινωνική
διαστρωμάτωση, τη θεωρητική εργασία των Mirowsky & Ross (1989) για την
κοινωνική και προσωπική αποξένωση, την έλλειψη κυριότητας εαυτού και ισχύος και
την σύνδεση τους με στοιχεία της κοινωνικής δομής, και τα θεωρητικά επιχειρήματα
της Aneshensel (1992) για την σχετική αποστέρηση, και την συστημική διάκριση.
Παρά τη θεωρητική δουλειά για τη σημασία των παραγόντων μακρο-επιπέδου, λίγη
είναι η εμπειρική έρευνα που έχει συνδέσει αυτούς τους παράγοντες με το μικροεπίπεδο, με πιο χαρακτηριστικές τις μελέτες των Catalano, Dooley & Jackson (1981)
και Dooley & Catalano (1984a, 1984b).
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Οι Turner & Avison (1992) υποστηρίζουν ότι τα άλυτα θέματα που έχουν προκύψει
από αρνητικά γεγονότα ζωής είναι αυτά που προκαλούν μεγαλύτερο στρες ενώ η
επίλυση τους οδηγεί το άτομο σε θετικές εμπειρίες που δίνουν νόημα τόσο στον ίδιο
όσο και στο οικείο περιβάλλον του. Επομένως, η μεθοδολογία για την αξιολόγηση
της ψυχικής καταπόνησης δεν χρειάζεται να εστιάζει σ’ αυτά. Αυτό σημαίνει ότι τα
ανεπιθύμητα γεγονότα από μόνα τους δεν προκαλούν στρες καθώς κάποια από αυτά
μπορεί να είναι μέρος της επίλυσης ενός προβλήματος.
Οι νέες κατευθύνσεις στην εμπειρική μελέτη του στρες στοχεύουν στη διερεύνηση
του νοήματος των στρεσογόνων παραγόντων. Η Thoits (1995) διακρίνει τέσσερις
διαφορετικές προσεγγίσεις: η πρώτη αναφέρεται σύμφωνα με τους Lazarus &
Folkman (1984) στη γνωστική αποτίμηση του εξωτερικού γεγονότος ως απειλή/
απώλεια ή ως πρόκληση, εκτός του προσωπικού ελέγχου ή όχι και το είδος της
αξιολόγησης έχει καθοριστική σημασία για το είδος της στρατηγικής που θα
ακολουθηθεί, η δεύτερη αναφέρεται, σύμφωνα με τους Brown & Harris (1978, 1989)
στην απόδοση της σημασίας που αποδίδεται στο γεγονός ή τη συνθήκη (σοβαρότητα
και συναισθηματική σημασία) λαμβάνοντας υπόψη τη βιογραφία, τα σχέδια και τις
ειδικές συνθήκες τις οποίες το άτομο βιώνει (παρόμοιες προσεγγίσεις βλ. Shrout et
al., 1989. Dohrenwend et al., 1993), η τρίτη προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από τον
Wheaton που εστιάζει στις προϋπάρχουσες συνθήκες που πλαισιώνουν τη ζωή ενός
ανθρώπου και είναι αυτές που δίνουν νόημα στα γεγονότα που συμβαίνουν, και η
τελευταία βασίζεται στην πρόταση της Thoits (1992) ότι η βαρύτητα που θα αποδοθεί
σ’ ένα εξωτερικό γεγονός ή πιεστική συνθήκη εξαρτάται από το βαθμό ιεράρχησης
που έχει στην ταυτότητα του ατόμου ή τον ειδικό ρόλο που κατέχει. Οι τέσσερις
διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατανόηση του νοήματος (γνωστική αποτίμηση,
πλαίσιο, ταυτότητα-ρόλος και συστήματα πεποιθήσεων) δεν εξαντλούν τους
διαφορετικούς τρόπους νοηματοδότησης (Thoits, 1995).
Οι ρυθμιστικοί παράγοντες μεταξύ του στρες και της ψυχικής υγείας είναι οι πόροι ή
τα αποθέματα από τα οποία αντλεί κανείς για να αναπτύξει τις στρατηγικές
αντιμετώπισης και η κοινωνική υποστήριξη. Κατά τον ορισμό του Gore (1985: 266)
τα αποθέματα των πόρων είναι η λανθάνουσα διάσταση των στρατηγικών γιατί
καθορίζουν τις δυνατότητες για δράση αλλά όχι την ίδια τη δράση. Τα αποθέματα είναι
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κοινωνικά (κοινωνική υποστήριξη) και ατομικά, προσωπικά χαρακτηριστικά, όπως
κυριότητα εαυτού, αίσθηση ελέγχου και αυτό-εκτίμηση. Μια συναφής έννοια των
στρατηγικών αντιμετώπισης είναι το ύφος (coping style) που σχετίζεται με τις
προσωπικές ιδιότητες και προδιαθέσεις του ατόμου. Στη βιβλιογραφία, ο πόρος που
περισσότερο έχει μελετηθεί είναι η αίσθηση ελέγχου. Ανασκοπήσεις και ένας
μεγάλος αριθμός μελετών έχουν καταδείξει ότι η αίσθηση ελέγχου είναι καθοριστική
στο να μειώσει το στρες και τις αρνητικές του επιδράσεις, τόσο με άμεσο τρόπο όσο
και με έμμεσο τρόπο, αντισταθμιστικό (βλ. ανασκ., Rodin, 1986). Η αίσθηση ελέγχου
και η αυτό-εκτίμηση έχουν άνιση ταξική κατανομή και επηρεάζει σημαντικά τόσο το
επίπεδο της σωματικής και ψυχικής υγείας ενώ τα ευρήματα για την αυτό-εκτίμηση
είναι λιγότερο ξεκάθαρα ως προς τις επιδράσεις. Ωστόσο, η ανασκόπηση της Thoits
(1995) επισημαίνει ότι δεν είναι σαφής η σχέση ανάμεσα στα προσωπικά
χαρακτηριστικά, τις στρατηγικές αντιμετώπισης και την αποτελεσματικότητα τους.
Για παράδειγμα, ενώ υπάρχουν μελέτες που καταδεικνύουν ότι τα άτομα από μεσαία
και ανώτερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα έχουν την τάση να επιλέγουν
στρατηγικές προσανατολισμένες στο πρόβλημα, αυτές είτε δεν επιφέρουν την
επιθυμητή αλλαγή είτε επιδεινώνουν τα ψυχολογικά συμπτώματα (Menaghan, 1983).
Αρκετοί ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η διαφορική αντίδραση στο στρες
οφείλεται στη διαφοροποιημένη πρόσβαση σε πόρους που καταγράφεται στα χαμηλά
κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, και αφορά κυρίως στην έλλειψη αυτοπεποίθησης,
αίσθησης ελέγχου και κοινωνικής υποστήριξης (Kessler & Essex, 1982) αλλά δεν
είναι όλα τα ευρήματα πειστικά προς αυτή την κατεύθυνση ότι δηλαδή οι
ανεπάρκειες στους πόρους και τις στρατηγικές εξηγούν την κοινωνικο-οικονομικά
διαφοροποιημένη αντίδραση στο στρες.
Γνωρίζουμε από τη βιβλιογραφία, ότι οι άνθρωποι όταν έρχονται αντιμέτωποι με
μείζονα γεγονότα ζωής επιστρατεύουν μια ευρεία γκάμα τεχνικών και στρατηγικών
αντιμετώπισης που συχνά συνδυάζουν στρατηγικές προσανατολισμένες στο
πρόβλημα και στο συναίσθημα. Η τάση είναι οι πρώτες να υιοθετούνται σε
καταστάσεις που αξιολογούνται ότι είναι στο πεδίο του ελέγχου ενώ οι δεύτερες
υιοθετούνται σε καταστάσεις που θεωρούνται εκτός ελέγχου. Τα ευρήματα της
βιβλιογραφίας είναι συγκεχυμένα ως προς την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών
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που υιοθετούνται. Για παράδειγμα οι στρατηγικές επικεντρωμένες στο συναίσθημα
μπορεί να ωφελούν προσωρινά, αλλά να επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις
μακροπρόθεσμα. Φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα τους διαφοροποιείται του
προβλήματος (απροσδόκητο συμβάν ή χρόνια αντιξοότητα) και είδος στρεσογόνου
γεγονότος. Η ανασκόπηση της Thoits (1995) επισημαίνει ότι χρειάζεται περαιτέρω
εμπειρική διερεύνηση η σχέση ανάμεσα στην κοινωνικο-οικονομική θέση, το
εκπαιδευτικό επίπεδο και το είδος της στρατηγικής που υιοθετείται. Οι Pearlin &
Schooler (1978) γράφουν ότι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες και
μακροχρόνιες δυσκολίες είναι και αυτοί που στερούνται των αποθεμάτων και των
κατάλληλων στρατηγικών.
Ως προς την κοινωνική υποστήριξη, αρκετοί από τους ερευνητές του πεδίου έχουν
υποστηρίξει τη διάκριση μεταξύ των δομικών και των λειτουργικών της στοιχείων
(Barrera, 1986). Τα δομικά στοιχεία καλύπτουν οργανωτικές διαστάσεις, όπως τύπος
δικτύου, πυκνότητα σχέσεων και επαφών, κατανομή ρόλων και επίπεδο συνοχής και
δίνουν πληροφορίες για το βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης. Αυτός έχει βρεθεί να
προβλέπει την ψυχική και σωματική υγεία αλλά δεν έχει βρεθεί να λειτουργεί
αντισταθμιστικά των αρνητικών επιδράσεων που προκαλούνται από τα αρνητικά
γεγονότα ζωής και τις χρόνιες αντιξοότητες. Αντίθετα, η συναισθηματική υποστήριξη
συσχετίζεται με καλύτερους δείκτες υγείας ενώ έχει τεκμηριωθεί και η
αντισταθμιστική της επίδραση. Η πιο σημαντική διάσταση της κοινωνικής
υποστήριξης είναι το να έχει κανείς ένα προσωπικό δεσμό και σχέση εμπιστοσύνης
με σημαντικό πρόσωπο. Η διαθεσιμότητα της κοινωνικής υποστήριξης αυξάνεται της
κοινωνικο-οικονομικής θέσης (Ross & Mirowsky, 1989. Turner & Marino, 1994), το
ίδιο και η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα. Να σημειωθεί ότι ορισμένα στρεσογόνα
γεγονότα είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις κοινωνικές σχέσεις και άρα την αντιληπτή
κοινωνική υποστήριξη. Επιπλέον, οι χρόνιες αντιξοότητες μπορεί να προκαλέσουν
απώλειες στα κοινωνικά δίκτυα συρρικνώνοντας σταδιακά την αντιληπτή υποστήριξη
αλλά και την αντικειμενικά διαθέσιμη. Η Thoits (1995) επισημαίνει ότι σε περίπτωση
που βιώνονται συλλογικά οι αντιξοότητες, είναι πιθανόν να οργανωθούν αντίστοιχα
και συλλογικότητες κοινής αντίστασης και αμοιβαίας υποστήριξης (Griffin &
Korstad, 1995). Τα μέλη της οικογενείας σε περιόδους κρίσης είναι συνήθως
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ακατάλληλες πηγές υποστήριξης ενώ κρίσιμο ρόλο φαίνεται να έχουν τα άτομα με
παρόμοιες εμπειρίες και επιτυχή έκβαση.
Στην επόμενη ενότητα, θα συζητήσω τα εννοιολογικά εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσουμε για τη μελέτη μας: ορισμούς και μετρήσεις.
Έκθεση σε ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής και χρόνιες αντιξοότητες: Ορισμοί και
μεθοδολογία
Η μεθοδολογία για την εμπειρική μελέτη του κοινωνικού στρες έχει κυρίως βασιστεί
σε λίστες καταγραφής σημαντικών γεγονότων ζωής, και αντίστοιχα σε λίστες
χρόνιων ψυχοπιεστικών καταστάσεων. Αν και είναι δύσκολη η απεμπλοκή τους,
έχουν γίνει προσπάθειες για τη μεθοδολογική εκλέπτυνση της διάκρισης και της
ειδικής συνεισφοράς τους στην ψυχική υγεία αποτιμώντας τη χρονική διάρκεια των
επιδράσεων που ένα μείζον γεγονός επιφέρει, το χρονικό του περίγραμμα και την
επίλυση του ή μη (Avison & Turner, 1988). Θα εφαρμόσουμε το κριτήριο των 24
μηνών για τη διάκριση μεταξύ των πρόσφατων γεγονότων ζωής και των χρόνιων. Τα
απροσδόκητα γεγονότα ζωής ορίζονται ως αυτά που έχουν συμβεί κατά τους
τελευταίους 24 μήνες πριν την συνέντευξη, και οι χρόνιες δυσκολίες αυτές που έχουν
χρονική έναρξη μεγαλύτερης των 24 μηνών (Kessler, 1979).
Για τα απρόσμενα, ανεπιθύμητα και πρόσφατα γεγονότα ζωής, σχεδιάζεται να
απευθύνουμε στους συμμετέχοντες μια ανοιχτού τύπου ερώτηση: Υπάρχει κάποιο
γεγονός σημαντικό και απροσδόκητο το οποίο σας συνέβη μέσα στa τελευταία δύο
χρόνια; Σε περίπτωση καταγραφής ενός τέτοιου σημαντικού γεγονότος (όπως και
ημερομηνία του), θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τους
ανθρώπους από τους οποίους έλαβαν βοήθεια, όπως και τον τύπο της βοήθειας που
έλαβαν, για π.χ. ενεργητική ακρόαση, συζήτηση, επίλυση, επαναπροσδιορισμός του
προβλήματος, παραπομπή, και πρακτική συμβουλή.
Οι Wethington & Kessler (1986) εργάστηκαν με αυτή τη μέθοδο διευκρινίζοντας την
σημασία της διάκρισης ανάμεσα στην αντιληπτή και την πραγματική υποστήριξη που
έχει λάβει κανείς για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ανεπιθύμητου
συμβάντος. Άλλες πληροφορίες που θα συλλεχθούν, όπως προτείνουν οι Avison &
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Turner (1988) αφορούν στις επιπτώσεις που προκλήθηκαν, τη χρονική τους διάρκεια,
και την έκβαση (εάν επιλύθηκε ή όχι).
Αυτή η ανοιχτού τύπου ερώτηση, θα μπορούσε να συμπληρωθεί με μια λίστα
σημαντικών γεγονότων: διαζύγιο/χωρισμός, προβλήματα γάμου, απόλυση, εργασιακή
καταπόνηση, οικονομικές δυσκολίες, προβλήματα υγείας, απώλεια εισοδήματος,
νομικά θέματα, μακρύς αποχωρισμός, διαπροσωπικές διενέξεις, διάλυση συνεργασίας
ή στενής σχέσης, περιστατικό βίας, κλοπή/διάρρηξη, απώλεια αγαπημένου, κάποιο
τραυματικό γεγονός. Το άθροισμα των γεγονότων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
δείκτης του στρες που εκπορεύεται από πρόσφατα και ανεπιθύμητα γεγονότα ζωής.
Οι Lin & Ensel (1989) αλλά και πολλοί άλλοι ερευνητές (Kessler, 1979) προτείνουν
πως ακόμη και το απλό άθροισμα των ανεπιθύμητων γεγονότων μπορεί να
αποτελέσει μια αξιόπιστη μέτρηση για την συνολική αποτίμηση των γεγονότων ζωής.
Η έρευνα ταξινομεί αυτά τα γεγονότα σε έξι κατηγορίες: απώλεια εισοδήματος,
απώλεια αγαπημένου προσώπου, προβλήματα υγείας, διαπροσωπικές διενέξεις,
προβλήματα γάμου και απώλεια άλλου αγαπημένου (McLeod & Kessler, 1990).
Λόγω της τρέχουσας συγκυρίας και της οικονομικής κρίσης, ειδική έμφαση θα δοθεί
σε οικονομικά και επαγγελματικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τα τελευταία δύο
χρόνια, όπως αυτά έχουν εξεταστεί στην έρευνα των Catalano & Dooley (1983).
Βασισμένοι σ’ αυτή την έρευνα και στην κλασική μελέτη των Brown & Harris (1978)
διαμορφώσαμε μια λίστα από γεγονότα ζωής με χρονική αναφορά στα δύο
προηγούμενα χρόνια και μια σειρά από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις σε διαφορετικές
σφαίρες ζωής, όπως ασθένεια-απώλεια, εργασία, οικονομικά, κοινωνική ζωή και
αναψυχή, γάμος/συντροφική ζωή (βλ. ενότητα Γ, παρούσα κατάσταση και πρόσφατα
γεγονότα ζωής).
Οι επίμονες και διαρκείς αντιξοότητες έχουν βρεθεί να παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην ψυχική υγεία και η σημασία τους φαίνεται να είναι πιο κρίσιμη σε σχέση με τα
καθαυτά γεγονότα (Pearlin & Schooler, 1978. Wheaton, 1983. Eckenrode, 1984.
Avison & Turner, 1988). Ενδεχομένως γιατί αναφέρονται σε ανεπίλυτες και χρόνιες
δυσχέρειες της ζωής που εγκλωβίζουν και αιχμαλωτίζουν το άτομο σ’ αυτές
προκαλώντας ψυχική καταπόνηση. Ποιες είναι αυτές οι χρόνιες δυσχέρειες και πώς
θα τις μελετήσουμε;
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Σύμφωνα με τους Pearlin & Schooler (1978), οι χρόνιες αντιξοότητες πηγάζουν από
τη ματαίωση των προσδοκιών, τη σύγκρουση ρόλων και τα αισθήματα απειλής από
την πιθανή απώλεια ενός σημαντικού ρόλου. Η λειτουργιστική τους προσέγγιση
εστιάζει στους ρόλους και στις απογοητεύσεις από την επιτέλεση τους (ή την
αδυνατότητα για επιτέλεση) και η εμπειρική τους διερεύνηση προτείνει 11
παράγοντες που καλύπτουν: γονικό ρόλο, επαγγελματικό, συζυγικό, και οικονομικό.
Για τον Eckenrode (1984) οι χρόνιες αντιξοότητες αναφέρονται στις δομικές
συνθήκες ζωής: χαμηλό εισόδημα, φτωχή εκπαίδευση και υποβαθμισμένη κατοίκηση.
Κατά τον Wheaton (1983, σελ. 213-214), οι χρόνιες αντιξοότητες εκφράζουν ένα ή
παραπάνω από τα ακόλουθα στοιχεία: 1)

η αίσθηση ή αντίληψη ότι υπάρχουν

εμπόδια στην επίτευξη προσωπικών στόχων ή η αίσθηση της καθήλωσης και της
αδυναμίας για βελτίωση των συνθηκών ζωής (Merton, 1968), 2) η αίσθηση της
αδικίας (ή της εγωιστικής αποστέρησης) που εκπορεύεται από τη μικρή ανταμοιβή
μιας μεγάλης προσπάθειας, 3) υπερβολικές εξωτερικές απαιτήσεις που ξεπερνούν τις
δυνατότητες του ατόμου, κακή συναρμογή ατόμου-περιβάλλοντος, 4) ματαίωση
προσδοκιών, και 5) η απουσία πρόσβασης σε βασικούς αντικειμενικούς πόρους. Βλ.
το δείκτη χρόνιων δυσχερειών που ανέπτυξε ο Wheaton (1983, σελ. 214).
Οι Brown & Harris (1978) ορίζουν τις χρόνιες αντιξοότητες ως διαχρονικές
δυσκολίες στην προσωπική ζωή, κάτι που επιβεβαιώνουν στην έρευνα τους οι Avison
& Turner (1988).
Στη δική μας έρευνα, εξετάζουμε τις χρόνιες αντιξοότητες ως ανεπίλυτες καταστάσεις
στις οποίες το άτομο αισθάνεται χωρίς ισχύ, καθηλωμένο και παγιδευμένο. Συνήθως
αυτές είναι διαχρονικές, έχουν ταξική προέλευση και μεταβιβάζονται στις
διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής μέσα από τη διαδοχή εκπαίδευση-επάγγελμα
και οικονομική κατάσταση διαμορφώνοντας διαδρομές ζωής (Pearlin et al., 2005). Τη
σημασία των πρώιμων αρνητικών εμπειριών, τη ρήξη και την ανακολουθία στις
τροχιές ζωής των ανθρώπων που αυτές προκαλούν και το μεταγενέστερο αντίκτυπο
τους στην ψυχική υγεία έχουν εξετάσει μια σειρά από έρευνες (McLeod & Kaiser,
2004) όπως και τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης των γονέων στην εκπαίδευση
των παιδιών τους (Sewell & Hauser, 1972).
α) διαχρονική οικονομική στέρηση και φτώχεια που οδηγεί στην αδυναμία
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πρόσβασης σε πόρους και αγαθά που οδηγεί στον αποκλεισμό και την αποξένωση
από την πραγματικότητα (Kahn & Pearlin, 2006. McLeod & Shanahan, 1996). Δίνω
ένα παράδειγμα μέτρησης: α) εάν σκεφτείς τη ζωή σου μέχρι τα 18 σου χρόνια, πόσο
δύσκολο ήταν για την οικογένεια σου να ανταποκριθεί σε βασικές υλικές ανάγκες; (1)
καθόλου δύσκολο, (2) κάπως δύσκολο, (3) πολύ δύσκολα. Πόσο δύσκολα ήταν για
σένα να ανταποκριθείς σε βασικές υλικές ανάγκες στα χρόνια της νεότητας (18-35), της
μέσης ηλικίας (35-50), και μετά (50-65); (βλ. Kahn & Pearlin, 2006).
β) χρόνια συναισθηματική στέρηση που εκδηλώνεται με διαπροσωπικές διενέξεις ή
την απουσία ενός στενού δεσμού εμπιστοσύνης και βιώνεται ως ματαίωση
προσδοκιών, απόρριψη και μοναξιά, τραυματισμένη αυτό-εικόνα και αυτοπεποίθηση,
ισχυρές συναισθηματικές εμπειρίες που καταλήγουν στην προσωπική αλλοτρίωση
(Brown & Harris, 1978),
γ) χρόνια εργασιακή καταπίεση λόγω της εργασιακής διαδικασίας ή λόγω των
εργασιακών συνθηκών: υψηλή ιεράρχηση ή/και εκμετάλλευση λόγω μικρής
αυτονομίας, υψηλή εποπτεία και χαμηλή πρόσβαση στα μέσα και τους πόρους (Link
et al., 1993. Marmot et al., 1991), χαμηλή αναγνώριση και υποαμοιβή (Karasek &
Theorell, 1990) που οδηγούν στην πραγμοποίηση, την προσωπική αλλοτρίωση, και
την χρόνια ψυχική εξάντληση,
δ) καθήλωση στις απαιτήσεις ή τις συγκρούσεις ενός σημαντικό ρόλου, όπως
φροντίδα αγαπημένου προσώπου με αυξημένες ανάγκες, μονογονεϊκότητα,
ε) αρνητική διάκριση λόγω στίγματος και εμπειρίες αποκλεισμού (Williams et al.,
1997),
στ) τραυματικά γεγονότα ή άλλα εμπόδια που δημιούργησαν σοβαρές ασυνέχειες
στις τροχιές της σχολικής και εργασιακής ζωής (Broman et al., 2001. Horwitz et al.,
2001).
Η ταξινόμηση αυτή θα μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε την προέλευση του
χρόνιου κοινωνικού στρες και πώς αυτό οδηγεί σε εμπειρίες αλλοτρίωσης,
αποξένωσης και αποκλεισμού. Η συνέντευξη που σχεδιάζουμε στοχεύει να
φανερώσει τα περάσματα, τις ρήξεις, τις ασυνέχειες και τις ανακολουθίες στις
βιογραφίες των ανθρώπων (μη κατάκτηση ρόλων), το ρόλο των πρώτων αρνητικών
εμπειριών και το πώς αυτές πολλαπλασιάζονται για να οδηγήσουν το άτομο στην
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απώλεια ή την αδυναμίας κατάκτησης μιας κοινωνικής θέσης.
Στη δομημένη συνέντευξη που σχεδιάστηκε για το ΕΑ1, η αποτίμηση του χρόνιου
στρες βαίστηκε στην κλίμακα των Turner et al. (1995) που περιλαμβάνει 51 λήμματα
και καλύπτει διαφορετικές σφαίρες ζωής. Οι ερωτώμενοι καλούνται να δηλώσουν για
κάθε χρόνιο γεγονός εάν αληθεύει, εάν αληθεύει εν μέρει ή καθόλου (βλ. ενότητα Δ,
Χρόνιο Στρες).
Ενδοπροσωπικοί πόροι ως ρυθμιστικοί παράγοντες της σχέσης κοινωνικού στρες και
ψυχικής καταπόνησης: Ορισμοί και μεθοδολογία
Ένα μεγάλο σώμα ερευνών (βλ. μεθοδολογική ανασκόπηση, Ζήση, ΕΑ1/ΕΕ2) έχει
τεκμηριώσει τον κρίσιμο ρόλο των ενδοπροσωπικών παραγόντων που αποτελούν τα
προσωπικά αποθέματα πόρων από τα οποία αντλεί το άτομο για να διαμορφώσει τις
στρατηγικές του ως προς τη διαχείριση των ανεπιθύμητων γεγονότων, των χρόνιων
δυσχερειών και αντιξοοτήτων (Turner, Lloyd & Roszell, 1999). Προτείνουμε την
συμπερίληψη της κλίμακας της αίσθησης ελέγχου και προσωπικής κυριότητας των
Pearlin & Schooler (1978) στην συνέντευξη μας καθώς έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς
στην σχετική βιβλιογραφία, είναι απλή και κατανοητή και έχει τεκμηριωμένες
ψυχομετρικές ιδιότητες. Αποτελείται από 7 λήμματα και οι αποκρίσεις σημειώνονται
σε μια 5-βάθμια κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται η
κλασική Κλίμακα Αυτοεκτίμησης (Rosenberg, 1979) η οποία αποτελείται από 6
λήμματα και οι αποκρίσεις σημειώνονται σε μια 5-βάθμια κλίμακα συμφωνίαςδιαφωνίας.
Κοινωνικοί πόροι ως ρυθμιστικοί παράγοντες της σχέσης κοινωνικού στρες και
ψυχικής καταπόνησης: Ορισμοί και μεθοδολογία
Η σχέση κοινωνικο-οικονομικής θέσης, κοινωνικής υποστήριξης και ο ρόλος που
διαδραματίζει στην αντιμετώπιση του κοινωνικού στρες έχει εκτενώς τεκμηριωθεί
στη μεθοδολογική ανασκόπηση (ΕΑ1/ΕΕ2, Ζήση) όπως και οι διαφορετικοί τύποι
αλλά και λειτουργίες της. Σε προηγούμενες μελέτες μου, έχω κάνει τη διάκριση
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ανάμεσα στην διαπροσωπική κοινωνική υποστήριξη που περιλαμβάνει δύο λήμματα
και αντιστοιχεί σε μια ποσοτική αποτίμηση της συναισθηματικής και της πρακτικής
υποστήριξης και την συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα. Η εργασία των Schuster et al.
(1990) για την κοινωνική υποστήριξη που περιλαμβάνει: την συναισθηματική
υποστήριξη και την αποτίμηση της χωριστά για τον σύντροφο, του συγγενείς και τους
φίλους, τις αρνητικές αλληλεπιδράσεις, την συχνότητα επαφής με φίλους και
συγγενείς, και την συχνότητα προσωπικών εκμυστηρεύσεων. Ενδεικτικές ερωτήσεις:
Πόσο πολύ κατανοεί ο σύντροφος σας, τον τρόπο που αισθάνεστε; Πόσο συχνά σας
απογοητεύει, όταν εσείς υπολογίζετε σ’ αυτόν; Πόσο συχνά μιλάτε στο τηλ; Όταν
αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα, πόσο συχνά το εκμυστηρεύεστε; Η δουλειά αυτή έχει
αξιοποιηθεί από τους Mickelson & Kubzanksy (2003). Ο Newmann (1986, σ. 167)
χρησιμοποίησε δύο μετρήσεις για τη διαπροσωπική μειονεξία και τη σύνδεση της με
την κατάθλιψη: η πρώτη αναφέρεται στην απουσία συζύγου: α) ποτέ παντρεμένος/η,
β) διαζευγμένος/χωρισμένος, γ) χήρος, και η δεύτερη το να μένει κανείς μόνος ή με
άλλους. Η κλίμακα Provisions of Social Relations Scale (Turner, Frankel & Levin,
1983) θα μπορούσε να είναι μια μεθοδολογική πρόταση καθώς εξετάζει την
αντιληπτή υποστήριξη από τέσσερις διαφορετικές πηγές/σημαντικά πρόσωπα:
σύντροφο, φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Η κλίμακα έχει εφαρμοστεί από τους
Turner & Lloyd (1999). Οι Lin & Ensel (1989) χρησιμοποίησαν μια κλίμακα με δύο
λήμματα που αποτιμούν τη διαθεσιμότητα υποστήριξης από σχέσεις εμπιστοσύνης
και από φίλους: όχι αρκετοί στενοί δεσμοί, και όχι αρκετοί στενοί φίλοι με μια
τετραβάθμια κλίμακα. Η εποπτεία της βιβλιογραφίας δείχνει ότι ακόμη και δύο
τέτοιες μετρήσεις μπορούν να αποτυπώσουν τα στηρίγματα που έχει κανείς ή όχι.
Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες κλίμακες
ως προς την κοινωνική υποστήριξη: α) Κλίμακα υποστήριξης από σύζυγο/σύντροφο
των Schuster et al. (1990). Οι αποκρίσεις των ερωτωμένων σημειώνονται σε μια 4βάθμια κλίμακα έντασης (από καθόλου έως πολύ), β) Κλίμακα υποστήριξης από
συναδέλφους που αποτελείται από 3 λήμματα και οι αποκρίσεις των ερωτώμενων
σημειώνονται σε μια 5-βάθμια κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας, γ) Κλίμακα
υποστήριξης από φίλους που αποτελείται από 2 λήμματα και οι αποκρίσεις
σημειώνονται σε με μια 5-βάθμια κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας (Schuster et al.,
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1990). Επίσης, ζητήθηκε από τους ερωτώμενους να σημειώσουν κατά πόσο
συμμετέχουν και με τι συχνότητα σε κοινωνικά δίκτυα, όπως πρωτοβουλίες πολιτών,
επαγγλεματικές

ενώσεις,

συνδικαλιστικά

όργανα,

πολιτιστικούς

συλλόγους,

δανειστική βιβλιοθήκη και ΚΑΠΗ, ενορία (βλ. ενότητα Ζ5 Συμμετοχή σε κοινωνικά
δίκτυα).
Δείκτης ψυχικής υγείας
Θα χορηγηθεί το Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (Goldberg, 1972) το οποίο έχει
σταθμιστεί στην Ελλάδα, διαθέτει εδραιωμένες ψυχομετρικές ιδιότητες και σχετικές
επιστημονικές δημοσιεύσεις (Garyfallos et al., 1991). Επίσης, ζητήθηκε από τους
ερωτώμενους με μια ερώτηση να αποτιμήσουν την ψυχική τους κατάσταση συνολικά
και να σημειώσουν τους τύπους στρατηγικών που εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση
των δυσκολιών τους.
Κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες και κοινωνική θέση: εκτός από τις βασικές
κοινωνικο-δημογραφικές πληροφορίες του ερωτώμενου, σχεδιάστηκαν λήμματα που
να δείχνουν ποια είναι η κοινωνική θέση του ερωτώμενου βάσει των εκπαιδευτικών
διαπιστευτηρίων, του μηναίου εισοδήματος στο νυκοικοιριό, την επαγγελματική
θέση, την ιδιοκτησία, τον έλεγχο των οργανωσιακών πόρων, τη λήψη αποφάσεων και
το βαθμό αυτονομίας στην εργασία.

Ερευνητικό Σχέδιο, Δειγματοληψία και Συμμετέχοντες
Η μελέτη εφαρμόζει συγχρονικό ερευνητικό σχέδιο και τυχαία δειγματοληψία στην
οποία θα συμμετέχουν άτομα από την κοινότητα και από κοινωνικο-οικονομικά
αντιθετικές αστικές περιοχές/συνοικίες της Θεσσαλονίκης, ενώ μια περιοχή θα
επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική μιας ενδιάμεσης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.
Συνολικά, σχεδιάζεται να συμμετάσχουν 300 άτομα (100 ανά περιοχή), ηλικίας 1865, με ίση κατανομή φύλου. Η δομημένη συνέντευξη σχεδιάζεται να διεξαχθεί στα
σπίτια των συμμετεχόντων, πρόσωπο με πρόσωπο και χρονομετρείται στα 30’ λεπτά.
Οι συλλέκτες των δεδομένων θα λάβουν εκπαίδευση από την Ε.Υ. για τη διεξαγωγή
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της.
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Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ποιότητα ζωής και τις προσωπικές
εμπειρίες ενηλίκων με αυτισμό
Σοφία Μαυροπούλου
Μάιος 2013
Ένας δευτερεύων στόχος αυτής της ερευνητικής μελέτης είναι η ανίχνευση
των εμπειριών των ατόμων με ΔΑΦ ως προς την ποιότητα ζωής και την κοινωνική
υποστήριξη με άξονα την κοινωνική θέση τους. Οι περιορισμένες έρευνες σε αυτή
την κατεύθυνση ακολουθούν ποιοτικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν την αξία των
προσωπικών βιωμάτων των ατόμων με ΔΑΦ όπως καταγράφονται μέσα από ατομικές
ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Με αυτό το σκεπτικό, σε αυτή την ενότητα
περιγράφονται οι κυριότερες ερευνητικές προσπάθειες για την αποτύπωση των
δυσκολιών και αναγκών των εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό ως προς την ποιότητα
ζωής τους και την κοινωνική υποστήριξη.
Οι Carrington και Graham (2001) χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της μελέτης
περίπτωσης για να διερευνήσουν τις προσωπικές εμπειρίες και προκλήσεις που
αντιμετώπιζαν στο σχολείο δύο έφηβοι με σύνδρομο Asperger και οι μητέρες τους.
Με την τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης σε βάθος οι συμμετέχοντες
απάντησαν σε ερωτήσεις, όπως: α) τι σου αρέσει περισσότερο στο σχολείο και γιατί,
β) τι σε δυσκολεύει περισσότερο και γιατί, γ) τι είναι αυτό που κάνει η δασκάλα σου
για να σε βοηθήσει στη μάθηση, και δ) τι είναι αυτό που κάνει η δασκάλα σου που
δυσκολεύει τη μάθησή σου. Με τη μέθοδο της συνεχούς σύγκρισης (constant
comparison method) που υποστηρίζει την επαγωγική μέθοδο στην ποιοτική έρευνα,
αναδείχθηκαν

τέσσερα

κύρια

θέματα

από

τις

προσωπικές

ιστορίες

των

συμμετεχόντων: α) η αναγνώριση αναπτυξιακών διαφορών ανάμεσα σε αυτά τα
παιδιά και άλλα παιδιά χωρίς αναπηρίες, β) οι μεγάλες δυσκολίες στις κοινωνικές
σχέσεις και φιλίες με συνομιλήκους, γ) το στρες στο σχολείο λόγω των υψηλών
μαθησιακών και κοινωνικών απαιτήσεων, και δ) η συνειδητή απόκρυψη
(masquerading) των δυσκολιών από τους εφήβους, οι οποίοι είχαν επίγνωση ότι δεν
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ταίριαζαν με την κοινωνική ομάδα του σχολείου. Το τελευταίο στοιχείο ήταν μη
αναμενόμενο ως εύρημα και μπορεί να συνδέεται με επιπρόσθετο στρες και με
συμπτώματα κατάθλιψης στους εφήβους. Οι συγγραφείς προτείνουν τη συνέχιση της
ποιοτικής έρευνας με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των εμπειριών καθημερινής
ζωής αυτών των ατόμων μέσα από τη δική τους οπτική.
H Jenne-Coussens και οι συνεργάτες της (2006) συνέκριναν τις αντιλήψεις
νεαρών ενηλίκων με σύνδρομο Asperger και ενηλίκων με τυπική ανάπτυξη για την
ποιότητα ζωής και τα δίκτυα υποστήριξης. Με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης
χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια και μία ημι-δομημένη συνέντευξη σε 12 ενήλικες
με σύνδρομο Asperger και 13 ενήλικες χωρίς αυτό το σύνδρομο. Για την ποιότητα
ζωής χρησιμοποιήθηκε η συντομευμένη εκδοχή του ερωτηματολογίου World Health
Organization Quality of Life (WHOQOL Group, 1998) το οποίο περιλαμβάνει 24
ερωτήσεις 5-βάθμιας κλίμακας που καλύπτουν τέσσερις θεματικές περιοχές:
σωματική υγεία, ψυχολογική υγεία, κοινωνικές σχέσεις και σχέσεις με το περιβάλλον.
Για την κοινωνική υποστήριξη χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο The Perceived
Social Support Network Inventory (PSNI) του Orritt και άλλων (1985) που μετρά τα
χαρακτηριστικά του δικτύου, τις αντιλήψεις για την κοινωνική υποστήριξη και τις
ενέργειες για την αναζήτηση υποστήριξης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
ονομάσουν έως 12 πρόσωπα στα οποία απευθύνονται σε περιόδους έντονου στρες και
κατηγοριοποιούν τα πρόσωπα αυτά σε μέλη οικογένειας, φίλους ή συναδέλφους. Το
κάθε πρόσωπο αξιολογείται σε 7-βάθμια κλίμακα ως προς την πρωτοβουλία για
υποστήριξη, τη διαθεσιμότητα για υποστήριξη, την ικανοποίηση από την υποστήριξη,
την αμοιβαιότητα στην υποστήριξη, την σύγκρουση και την πολυδιάστατη
υποστήριξη. Η ημι-δομημένη συνέντευξη περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με το
επίπεδο αυτονομίας, τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και τις κοινωνικές
σχέσεις. Οι ενήλικες με σύνδρομο Asperger αξιολόγησαν χαμηλότερα το επίπεδο της
ποιότητας ζωής τους στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων (μέγεθος επίδρασης=0.35)
και της σωματικής υγείας (μέγεθος επίδρασης= 1.33) από την ομάδα σύγκρισης. Αυτό
δείχνει ότι αυτοί οι νεαροί ενήλικες είχαν επίγνωση των κοινωνικών δυσκολιών τους
και των επακόλουθων για την ποιότητα ζωής τους. Ένα μη αναμενόμενο εύρημα ήταν
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ότι δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων ως προς την κοινωνική
υποστήριξη. Τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο βρέθηκε μία σημαντική συσχέτιση (r=
0.54, p=0.005) ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και την συνολική κοινωνική
υποστήριξη.
Οι Renty και Roeyers (2006) διερεύνησαν την προβλεπτική αξία της
αναπηρίας και της υποστήριξης για την ποιότητα ζωής σε 58 ενήλικες με ΔΑΦ. Η
υπόθεση εργασίας τους ήταν ότι η υποστήριξη που λαμβάνουν άτομα με ΔΑΦ
εξηγούν ένα σημαντικό βαθμό της διακύμανσης της ποιότητας ζωής, πέρα από το
δείκτη νοημοσύνης και τη σοβαρότητα του αυτισμού. Οι ερευνητές βασίστηκαν στον
εννοιολογικό ορισμό της ποιότητας ζωής του Schalock (2004), σύμφωνα με τον οποίο
η έννοια αυτή περιλαμβάνει οκτώ πεδία: συναισθηματική υγεία, διαπροσωπικές
σχέσεις, Material well being, προσωπική ανάπτυξη, σωματική υγεία, αυτοπροσδιορισμός, κοινωνικός αποκλεισμός και δικαιώματα. Για τον σκοπό χορηγήθηκε
το ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής των Schalock και Keith (1993) που
αποτελείται από 40 ερωτήσεις 3-βάθμιας κλίμακας, κατανεμημένες σε τέσσερις
υποκλίμακες:

α)

ικανοποίηση,

β)

ικανότητα/παραγωγικότητα,

γ)

ενδυνάμωση/ανεξαρτησία και δ) αίσθημα του κοινωνικού ανήκειν (social
belonging)/κοινωνική ενσωμάτωση). Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 40 έως
120 βαθμούς και η υψηλότερη βαθμολογία δηλώνει καλύτερη συνολική ποιότητα
ζωής. Επιπλέον, αξιολογήθηκε το επίπεδο της σοβαρότητας του αυτισμού με το
Πηλίκο του Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Quotient) του Baron-Cohen και
άλλων (2001). Για την καταγραφή της διαθεσιμότητας της προσλαμβάνουσας άτυπης
κοινωνικής υποστήριξης χρησιμοποιήθηκε η Λίστα Αξιολόγησης της Διαπροσωπικής
Υποστήριξης (The Interpersonal Support Evaluation List,ISEL) του Cohen και άλλων
(1985) που περιλαμβάνει τέσσερις υποκλίμακες (δέκα ερωτήσεις σε καθεμία
υποκλίμακα): υλική/απτή βοήθεια (tangible), αποτίμηση, αυτο-εκτίμηση και αίσθημα
του ανήκειν. Ακόμη, για την αξιολόγηση των υποκειμενικών αντιλήψεων για τις
ανάγκες υποστήριξης και την προσλαμβάνουσα (τυπική και άτυπη) κοινωνική
υποστήριξη) δόθηκε η δομημένη συνέντευξη The Camberwell Assessment of Need
(CAN) των McCrone και άλλων (2000). Τα ευρήματα της ιεραρχικής πολλαπλής
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γραμμικής παλινδρόμησης παρουσιάζουν ενδιαφέρον: βρέθηκε ότι τα χαρακτηριστικά
της αναπηρίας δεν προβλέπουν σημαντικό ποσοστό της ποιότητας ζωής πέρα από τα
δημογραφικά στοιχεία, σε αντίθεση με την κοινωνική υποστήριξη που βρέθηκε ότι
εξηγεί το 51% της διακύμανσης της ποιότητας ζωής πέρα από τα δημογραφικά
στοιχεία και την αναπηρία. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι αυτό το εύρημα προσφέρει
εμπειρική στήριξη στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, με βάση το οποίο η
αναπηρία ορίζεται ως κοινωνική παθολογία, δηλαδή ως αλληλεπίδραση ατόμου και
κοινωνικών και υλικών συνθηκών του περιβάλλοντος και όχι ως απόρροια ενδοατομικών παραγόντων.
H Lynn Plimley (2007) στην επισκόπηση ορισμών και εργαλείων για την
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες προτείνει τον
προσωπο-κεντρικό σχεδιασμό ως κατάλληλη μέθοδο με απώτερο σκοπό την
ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου εργαλείου που θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των ατόμων με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η συλλογή στοιχείων παρατήρησης
και συνεντεύξεων από τα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να εμπλουτιστεί με δεδομένα
από τους γονείς και κηδεμόνες τους και με τη χρήση εφευρετικών και δημιουργικών
μέσων που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία (βίντεο, υπολογιστές και ψηφιακών
εικόνων).
Η έρευνα της Müller και των συνεργατών της (2008) είναι η πρώτη ποιοτική
μελέτη που εστιάζει στις προσωπικές εμπειρίες ενηλίκων με ΔΑΦ ως προς τις
κοινωνικές δυσκολίες και τα μέσα υποστήριξής τους. Με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ανίχνευσαν τα προσωπικά
βιώματα 18 ενηλίκων με ΔΑΦ σχετικά με τις κοινωνικές σχέσεις και τα μέσα
υποστήριξης και τις στρατηγικές που τους βοήθησαν να κατακτήσουν την σχέση με
άλλους ανθρώπους (social connectedness). Η ανάλυση των συνεντεύξεων με τη
προσέγγιση της θεμελιωμένης θεωρίας των Strauss και Corbin (1998) ανέδειξε έξι
θέματα ως προς το πεδίο των κοινωνικών εμπειριών: α) την έντονη απομόνωση, β) τη
δυσκολία στην ανάληψη πρωτοβουλίας για κοινωνική αλληλεπίδραση, γ) τις
προκλήσεις στον τομέα της επικοινωνίας, (4) την έντονη ανάγκη για στενές
διαπροσωπικές σχέσεις, (5) την επιθυμία για συνεισφορά στην κοινότητα και (6) την
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προσπάθεια για την ανάπτυξη μεγαλύτερης κοινωνικής και προσωπικής αυτογνωσίας.
Ως

προς

την

κοινωνική

υποστήριξη,

οι

απαντήσεις

των

συμμετεχόντων

κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις θεματικές κατηγορίες: α) εξωτερική βοήθεια (όπως
κοινές δραστηριότητες με άλλα άτομα, δομημένες κοινωνικές δραστηριότητες), β)
υποστήριξη με βάση την επικοινωνία (π.χ. χρήση εναλλακτικών μορφών
επικοινωνίας), γ) χρήση τεχνικών που βασίζονται στην προσωπική πρωτοβουλία (π.χ.
σωματική άσκηση, μοναχικές δραστηριότητες, παρακολούθηση θρησκευτικών
τελετών) και δ) υποστηρικτική στάση (π.χ. υπομονή, φροντίδα, ανοχή και σεβασμός
για τη διαφορετικότητα).
Η ποιοτική προσέγγιση στη μελέτη των προσωπικών εμπειριών των ατόμων
με σύνδρομο Asperger συνεχίστηκε με την έρευνα της Griffith και άλλων (2011),
όπου συμμετείχαν 11 ενήλικες με σύνδρομο Asperger. Για τους σκοπούς της έρευνας
αναπτύχθηκε μία ημι-δομημένη συνέντευξη με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, που
αφορούσαν τις εμπειρίες των ενηλίκων ως προς την υποστήριξη που είχαν και έχουν
ζώντας με το σύνδρομο Asperger, τις απόψεις τους γι’ αυτή την υποστήριξη καθώς
και τι θα ήθελαν να υπάρχει στο μέλλον. Πριν από τις συνεντεύξεις, όλοι οι
συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό σημείωμα με έναν γενικό οδηγό των θεμάτων
της συνέντευξης. Η μέθοδος διεξαγωγής και ανάλυσης των συνεντεύξεων ήταν η
ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (Interpretative Phenomenological Analysis,
IRA), η οποία σε αντίθεση με τη «θεμελιωμένη θεωρία» ανιχνεύει την υποκειμενική
εμπειρία και τις ψυχολογικές διεργασίας των συμμετεχόντων χωρίς να επιχειρείται η
ένταξή αυτών των δεδομένων σε μία θεωρία του αντικειμένου της έρευνας. Τα
θέματα που αναδείχθηκαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων ήταν: α) οι
σημαντικές και συνεχείς δυσκολίες ζωής, που ανακύπτουν από το σύνδρομο
Asperger, β) τα εμπόδια στην επαγγελματική τους κατάσταση και προοπτική, γ) οι
αρνητικές εμπειρίες και απογοητεύσεις τους από τις επαφές τους με επαγγελματίες σε
φορείς τυπικής υποστήριξης, και δ) οι εποικοδομητικές ιδέες τους για το σχεδιασμό
υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης στο μέλλον.
O Lasgaard και οι συνεργάτες του (2010) στη Δανία εκπόνησαν την πρώτη
συγκριτική μελέτη σε 39 εφήβους (13-17 ετών) με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας
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που φοιτούσαν σε σχολεία ειδικής αγωγής για να διερευνήσουν τις αντιλήψεις τους
για την μοναξιά και την κοινωνική υποστήριξη σε σύγκριση με 199 εφήβους χωρίς
ΔΑΦ ή άλλες δυσκολίες. Η κοινωνική υποστήριξη αξιολογήθηκε με την Κλίμακα
Κοινωνικής Υποστήριξης για Παιδιά της Harter (1985), η οποία αποτελείται από
τέσσερις υπο-κλίμακες που η καθεμία περιέχει έξι ερωτήσεις με 4-βάθμια κλίμακα
απάντησης. Οι συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν το βαθμό της κοινωνικής
υποστήριξης που αντιλαμβάνονται ότι δέχονται από γονείς, εκπαιδευτικούς,
συμμαθητές και στενούς φίλους. Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων με ΔΑΦ και
την υπέρβαση των δυσκολιών τους στην οργάνωση και την κατανόηση εννοιών, η
ομάδα των ερευνητών εφάρμοσε μικρές προσαρμογές στη χορήγηση του
ερωτηματολογίου, πέρα από την πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου σε
τέσσερις μαθητές. Το ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε με τη μορφή τεσσάρων
μικρών έργων (tasks) και οι χρωματικές ενδείξεις βοήθησαν τους συμμετέχοντες να
διακρίνουν τα επίπεδα των απαντήσεων. Επιπλέον, για την εξοικείωση των
συμμετεχόντων με το πλαίσιο της έρευνας και την καλύτερη αλληλεπίδραση με τους
ερευνητές, επιδόθηκε σε όλους τους εφήβους μία επιστολή με πληροφορίες για τον
στόχο της έρευνας, με παραδείγματα των ερωτήσεων και παρουσίαση του ερευνητή
που θα έκανε την συλλογή των δεδομένων. Η ποσοτική ανάλυση ανέδειξε ότι οι
αντιλήψεις των εφήβων με ΔΑΦ για τη μοναξιά είχαν σημαντική αρνητική συσχέτιση
με τις αντιλήψεις τους για την κοινωνική υποστήριξη από τους συμμαθητές (r =-.52,
p< .005), τους γονείς (r= -.43, p< .01) και ένα στενό φίλο (r= -.40, p< .05). Οι
απόψεις των εφήβων για την υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό ή τους συνομηλίκους
εκτός σχολείου δε φάνηκε να έχει καμία συσχέτιση με τις απόψεις τους για τη
μοναξιά. Συνεπώς, η κοινωνική υποστήριξη που οι έφηβοι αντιλαμβάνονται ότι έχουν
από γονείς, συμμαθητές και στενούς φίλους ενέχει προστατευτικό ρόλο σε σχέση με
την μοναξιά σε αυτή την ηλικία. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μελλοντικές
έρευνες σε αυτό το πεδίο θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβουν και μία αντικειμενική
μέτρηση για τη διαθέσιμη κοινωνική υποστήριξη πέρα από τη μέτρηση των
υποκειμενικών αντιλήψεων γι’ αυτή τη μεταβλητή.
Η Shipman και οι συνεργάτες της (2011) εξέτασαν την αξιοπιστία και την
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εγκυρότητα της ποιότητας ζωής σε εφήβους με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας
μέσα από ένα εργαλείο αυτό-αναφοράς. Συγκεκριμένα 39 έφηβοι (ηλικίας 12-18
ετών) συμπλήρωσαν το Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), το οποίο
αποτελείται από 23 ερωτήσεις. Για την καλύτερη και πιο αυτόνομη συμπλήρωση των
εργαλείων της έρευνας, ο κάθε συμμετέχων έβλεπε κάθε ερώτηση στην οθόνη του
υπολογιστή και άκουγε την ηχογραφημένη εκφώνηση της ερώτησης. Με αυτή τη
μέθοδο προβολής των ερωτήσεων εξασφαλίστηκε η καλύτερη κατανόηση του
περιεχομένου της κάθε ερώτησης από κάθε συμμετέχοντα και ενισχύθηκε η
πιθανότητα αποκάλυψης προσωπικών πληροφοριών σε ένα περιβάλλον που παρείχε
οργάνωση, προβλεψιμότητα και ποικιλία, καθώς η όψη της οθόνης άλλαζε σε κάθε
ερώτηση. Επιπλέον, για την καταγραφή των συναισθηματικών και συμπεριφορικών
δυσκολιών των εφήβων και την αξιολόγηση της σοβαρότητας του αυτισμού, οι γονείς
των συμμετεχόντων συμπλήρωσαν την Κλίμακα Αξιολόγησης της Συμπεριφοράς για
Παιδιά (the Behavior Assessment Scale for Children, 2nd edition, BASC-2) και την
Κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης (Social Responsiveness Scale, SRS) με τις 65
ερωτήσεις κατανεμημένες σε πέντε θεματικές περιοχές. Το κυριότερο εύρημα της
έρευνας ήταν ότι οι έφηβοι είχαν την τάση να αντιλαμβάνονται ότι η ποιότητα ζωής
τους σε όλα τα πεδία ήταν σε χαμηλότερο επίπεδο από τους εφήβους στο γενικό
πληθυσμό (νόρμα) αλλά όχι σε τόσο ακραία επίπεδα όπως οι γονείς τους.
Ο Sciutto και οι συνεργάτες του (2012) ανέλυσαν τις σχολικές εμπειρίες 27
ενηλίκων με σύνδρομο Asperger όπως καταγράφηκαν σε μία ηλεκτρονική
δημοσκόπηση με οδηγό τέσσερις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, που αναφέρονταν σε
θετικές και αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
δήλωσε την ανάγκη για μεγαλύτερη κατανόηση της διαφορετικότητας των
συμπεριφορών τους και του σημαντικού ρόλου του εκπαιδευτικού για τη δημιουργία
κλίματος αποδοχής και σύγχυσης ως προς τα κίνητρα και τις προθέσεις των ατόμων
αυτών από τα άλλα παιδιά μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ακόμη, οι περισσότεροι
συμμετέχοντες τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί που έδειχναν ενσυναίσθηση, σεβασμό,
γνήσιο ενδιαφέρον, ανοχή στη διαφορετικότητα και έκαναν προσπάθεια να
κατανοήσουν το κάθε παιδί με ΣΑ είχαν την πιο θετική επίδραση στα παιδιά στη
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διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι
συγκεκριμένες πρακτικές, όπως η δυνατότητα επιλογών και διαλλείματος, η χρήση
θετικής ενίσχυσης και οπτικών βοηθημάτων, καθώς και η καλλιέργεια κλίματος
αποδοχής και κατανόησης από τους συνομηλίκους είχαν θετικές συνέπειες για τις
σχολικές εμπειρίες των ατόμων με ΣΑ.
Τα κυριότερα συμπεράσματα της επισκόπησης των μεθόδων και των
ευρημάτων που αφορούν τις έρευνες με εστίαση στις προσωπικές εμπειρίες ατόμων
με ΔΑΦ είναι: α) καταγράφεται ένα ερευνητικό ενδιαφέρον για την αξιολόγηση του
επιπέδου της ποιότητας ζωής με έμφαση στα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ, Β) παρατηρείται
μία αναδυόμενη στροφή των ερευνητών στα ίδια τα άτομα με ΔΑΦ με σκοπό την
βαθύτερη ανίχνευση των προσωπικών βιωμάτων από τη σχολική και κοινωνική ζωή,
των αντιλήψεων και συναισθημάτων όπως διαμορφώνονται ζώντας με το σύνδρομο
Asperger ή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (ΥΛΑ). γ) φαίνεται ότι τα άτομα με
ΥΛΑ/ΣΑ έχουν επίγνωση των αναγκών, των εμποδίων και των μορφών υποστήριξης
που είναι απαραίτητες για μεγαλύτερη αυτονομία και ψυχική υγεία. δ) η ποιοτική
έρευνα με ενήλικες με ΥΛΑ/ΣΑ έχει αναδείξει τον προστατευτικό ρόλο της
κοινωνικής υποστήριξης σε σχέση με τα προβλήματα ψυχικής υγείας. ε) η ευελιξία
στην παρουσίαση και συμπλήρωση των εργαλείων από εφήβους και ενήλικες με
ΥΛΑ/ΣΑ ενδείκνυται για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων και την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου των ερευνητικών εργαλείων (είτε ερωτηματολογίων ή
συνεντεύξεων). στ) η διασύνδεση των εμπειριών κοινωνικής υποστήριξης όπως
διαμορφώνονται από την κοινωνική θέση και το βίωμα του αυτισμού δεν έχει
μελετηθεί διεξοδικά και με ποιοτικές μεθόδους, οι οποίες αποδίδουν κεντρικό ρόλο
στις διαδρομές, νοηματοδοτήσεις και τους αναστοχασμούς των ίδιων των ενηλίκων
με ΥΛΑ/ΣΑ. Η παρούσα έρευνα θα επιχειρήσει να προσεγγίσει αυτό το πεδίο και να
φωτίσει τις διαδικασίες που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις δυσκολίες και τα ψυχικά
προβλήματα των ενηλίκων με ΥΛΑ/ΣΑ και τις εμπειρίες κοινωνικής υποστήριξης σε
αναλογία με την κοινωνική τους θέση/κατάσταση.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ευγενία Γεωργάκα
Μάιος 2013
Στο κείμενο αυτό επιχειρείται μια μεθοδολογική ανασκόπηση ποιοτικών μελετών της
βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης. Στόχος είναι η παρουσίαση των κεντρικών ερευνητικών
ρευμάτων της ψυχωτικής εμπειρίας και η αποτίμηση της χρησιμότητας και καταλληλότητάς
τους για την προγραμματιζόμενη μελέτη του ρόλου των κοινωνικών ανισοτήτων στην
εμφάνιση, βίωση και διαχείριση της ψύχωσης.
Η παρουσίαση του ερευνητικού υλικού γίνεται με βάση τα κεντρικά επιστημολογικά
και μεθοδολογικά ρεύματα, στα οποία εντάσσονται οι επιμέρους μελέτες. Έτσι
παρουσιάζονται με τη σειρά: (α) η φαινομενολογική προσέγγιση, που ιστορικά αποτελεί την
πρώτη απόπειρα διερεύνησης του βιώματος της ψύχωσης και στοχεύει στον προσδιορισμό
της ουσίας της ψυχωτικής εμπειρίας, (β) η αφηγηματική και διαλογική προσέγγιση, που
επικεντρώνονται στη συγκρότηση του εαυτού στην ψύχωση, μέσω της εξέτασης των
χαρακτηριστικών των αφηγήσεων του εαυτού, (γ) η κοινωνική κονστρουξιονιστική
προσέγγιση, που μέσω της ανάλυσης του λόγου ατόμων με εμπειρία ψυχικού πόνου εξετάζει
την κοινωνική κατασκευή του ψυχικού πόνου, και τέλος (δ) εμπειρικές μελέτες που
χρησιμοποιούν θεματικού τύπου ποιοτική ανάλυση συνεντεύξεων με άτομα με εμπειρία
ψυχικού πόνου, προκειμένου να αναδείξουν τις εμπειρίες, απόψεις και θέσεις των ατόμων
αυτών σχετικά με ποικίλες πτυχές της ζωής με την ψύχωση. Η τελευταία κατηγορία είναι και
η πιο εκτεταμένη, καθώς σε αυτήν εντάσσεται ο μεγαλύτερος όγκος των σύγχρονων μελετών
της ψύχωσης.
Σε καθεμία από τις προσεγγίσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, γίνεται προσπάθεια
να καλυφθούν τα εξής: (α) το επιστημολογικό παράδειγμα που υιοθετείται (β) η θεώρηση της
ψύχωσης, και του ψυχικού πόνου εν γένει, (γ) η ερευνητική μεθολογία που ακολουθείται,
αναφορικά με τη συλλογή και την ανάλυση του ερευνητικού υλικού, (δ) τα κεντρικά
ευρήματα και συμπεράσματα των μελετών, (ε) ο ρόλος που η κάθε προσέγγιση αποδίδει στις
κοινωνικές παραμέτρους και διεργασίες (στ) γενικότερη αποτίμηση της χρησιμότητας των
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μελετών τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα για το στόχο της προγραμματιζόμενης μελέτης.

Φαινομενολογική προσέγγιση
Η εστίαση στην βιωμένη εμπειρία του ψυχικού πόνου γενικότερα και της ψύχωσης
ειδικότερα ανάγεται ιστορικά στη φαινομενολογική ψυχοπαθολογία. Επηρεασμένοι από τη
φαινομενολογία του Edmund Husserl, του Martin Heidegger και του Maurice Merleau-Ponty,
κάποιοι ψυχίατροι υποστήριξαν ότι η ψυχοπαθολογία, η κατανόηση και ταξινόμηση των
ψυχικών διαταραχών, πρέπει να στηρίζεται στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο τα άτομα με
ψυχικό πόνο αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και την επαφή τους με τον κόσμο. Σε αντίθεση
με την κυρίαρχη περιγραφική ψυχοπαθολογία, κατά την οποία η ταξινόμηση των ψυχικών
διαταραχών βασίζεται στην αντικειμενική περιγραφή των συμπτωμάτων, η φαινομενολογική
προσέγγιση διερευνά τον βιόκοσμο του ατόμου, την υποκειμενική εμπειρία της διαταραχής,
καθώς και την υπαρξιακή του σχέση με τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο,
προκειμένου να διαπιστώσει την ουσία της κάθε διαταραχής, τους παράγοντες δηλαδή που
την προκαλούν και τη διαμορφώνουν (Sass & Parnas, 2007).
Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της φαινομενολογικής προσέγγισης στην ψυχιατρική
διαδραμάτισε ο Karl Jaspers, ο οποίος στήριξε τη Γενική Ψυχοπαθολογία (1923/1963) του σε
φαινομενολογικές αρχές, όμως και άλλοι, όπως ο Eugene Minkowski, o Wolfgang
Blankenburg και ο Kimura Bin, διερεύνησαν και διατύπωσαν φαινομενολογικά τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ψυχωτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Minkowski, για
παράδειγμα, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της σχιζοφρένειας είναι η αλλοίωση της βασικής
υπαρξιακής δυναμικής σχέσης με τον κόσμο σε συνδυασμό με μια υπερβάλουσα διανοητική
λειτουργία, η οποία συχνά προκύπτει ως αποτέλεσμα του εγχειρήματος του ατόμου να
αποκαταστήσει κάποια σχέση με τον κόσμο. Παρομοίως, για τον Blankenburg, στη
σχιζοφρένεια τα άτομα χάνουν επαφή με την «κοινή λογική», τη βασική δομή της
συνείδησής τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να κατανοήσουν την σημασία των
καθημερινών συμβάντων και να συνεχίσουν να σχετίζονται με τους άλλους σε έναν κοινό
κόσμο. Άλλοι, όπως ο Bin, τοποθετούν το εναρκτήριο έναυσμα για την αλλοίωση του
βιόκοσμου στη σχιζοφρένεια σε μια υπαρξιακή αλλαγή του «εγώ», της αίσθησης του εαυτού
ως πηγής σκέψης και πράξης (Cheung Chung, 2007).
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Ο Βρετανός ψυχίατρος Ronald Laing (1959, 1961), συνεχίζοντας τη φαινομενολογική
παράδοση, υποστήριξε ότι η σχιζοφρένεια αποτελεί ακραία μορφή υπαρξιακής απελπισίας,
που χαρακτηρίζεται από οντολογική ανασφάλεια, αποσύνδεση του ατόμου από το σώμα και
το περιβάλλον του και βίωμα ακραίου άγχους αποπροσωποποίησης και αφανισμού. Ο Laing,
περισσότερο ίσως από άλλους φαινομενολογικά προσανατολισμένους ψυχιάτρους, τόνισε
τόσο τη δυνατότητα όσο και την ανάγκη τα άτομα να υποστηριχθούν στο να επεξεργαστούν
και τα κατανοήσουν το νόημα των εμπειριών αυτών, ώστε να τις ξεπεράσουν και να
επιτύχουν μια βιώσιμη ύπαρξη στον κόσμο.
Τις τελευταίες δεκαετίες η φαινομενολογική προσέγγιση της ψυχωτικής εμπειρίας
έχει επεκταθεί πέραν της ψυχιατρικής και στο πεδίο της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας. Σε
συμφωνία με τις διατυπώσεις των προγενέστερων φαινομενολογικά προσανατολισμένων
ψυχιάτρων, στις πιο πρόσφατες μελέτες, η σχιζοφρένεια προσεγγίζεται ως αποτέλεσμα
διατάραξης της βασικής προστοχαστικής συνείδησης και ως αλλοίωση του εαυτού, με ριζικές
επιπτώσεις στην ψυχική συνοχή και συγκρότηση, καθώς και στη σχέση του ατόμου με τους
άλλους και τον κόσμο (Stanghellini, 2001. Stephens & Graham, 2000).
Κεντρικό είναι εδώ το έργο του Louis Sass (1992, 1994, 2001). Κατά τον Sass,
κεντρικά χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας είναι η έκπτωση της αίσθησης του εαυτού ως
πηγής συνείδησης, η έλλειψη ορίων μεταξύ εαυτού και εξωτερικού κόσμου και συγχρόνως η
υπερβολική αυτο-συνειδητότητα και αυτο-αναστοχαστοχαστικότητα. Στη βάση της
σχιζοφρενικής εμπειρίας εντοπίζεται μια αλλοίωση στην προστοχαστική συνείδηση, στην
βασική δηλαδή αίσθηση του εαυτού μας ως αφενός κέντρου της συνείδησής μας και
αφετέρου ξέχωρου απο τον κόσμο. Η άλλη πλευρά αυτού είναι η υπερβολική αυτοσυνειδητότητα, η οποία επέρχεται ως συνέπεια της ρήξης της συνηθισμένης προστοχαστικής
σχέσης με τον εαυτό και το κόσμο και ως απόπειρα αποκατάστασης της σχέσης αυτής μέσω
συνειδητών διεργασιών, οι οποίες βεβαίως χωρίς το υπόβαθρο μιας ζωντανής και ενσώματης
σύνδεσης με τον κόσμο φαντάζουν υπερβολικά αποκομμένες και διανοητικές.
Πιο πρόσφατα το ενδιαφέρον των ερευνητών (Raballo & Larøi, 2011. Sass & Parnas,
2003) προσανατολίστηκε προς με τις αλλαγές στο πεδίο της συνείδησης που συνιστούν το
πέρασμα από τα πρόδρομα σημεία προς την κλινική εκδήλωση της σχιζοφρένειας. Είναι πια
τεκμηριωμένο ότι συχνά κατά το διάστημα μερικών μηνών ή εβδομάδων πριν την εκδήλωση
των ενεργών συμπτωμάτων, τα άτομα βιώνουν διάφορες αρχικά ανεπαίσθητες και
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αυξανόμενα έντονες αλλαγές στο αντιληπτικό πεδίο, τα συναισθήματα, την αίσθηση του
σώματος ή/και τη ροή της συνείδησης, οι οποίες ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή
προσομοιάζουν στα γνωρίσματα των επερχόμενων ψυχωτικών συμπτωμάτων. Οι μελέτες
αυτές παρουσιάζουν μια ξεκάθαρη εικόνα του συνεχούς μεταξύ της «φυσιολογικής» ψυχικής
κατάστασης και των ενεργών ψυχωτικών εμπειριών, αναδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ των
ψυχωτικών συμπτωμάτων και στοιχείων της ζωής του ατόμου και τέλος φωτίζουν τον ενεργό
ρόλο των ατόμων στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις αλλαγές
που βιώνουν.
Στη βάση των πρόδρομων εμπειριών, καθώς και εμπειριών σε σχιζότυπες
καταστάσεις, οι Sass και Parnas (Parnas & Sass, 2002. Sass & Parnas, 2007) διατύπωσαν την
υπόθεση ότι ο ψυχοπαθολογικός πυρήνας της σχιζοφρένειας έγκειται σε μια διαταραχή του
εαυτού, τόσο με την έννοια ότι αυτή η διαταραχή του εαυτού προηγείται χρονικά της
ανάπτυξης των οξέων συμπτωμάτων όσο και με την έννοια ότι μπορεί να αποτελέσει την
κεντρική εξηγητική αρχή των ποικίλων συμπτωμάτων που εμφανίζονται στην οξεία φάση. Οι
συγγραφείς θεωρούν ότι, σύμφωνα με τη νευρο-αναπτυξιακή υπόθεση για τη γένεση της
σχιζοφρένειας,

δυσμενείς

περιβαλλοντικοί

και

γενετικοί

παράγοντες

που

δρουν

προγεννητικά, περιγεννητικά και κατά την πρώιμη φάση της ανάπτυξης συμβάλλουν στην
επισφάλεια της συγκρότησης του εαυτού και κατά συνέπεια στην ευαλωτότητα στην
ανάπτυξη ψυχωτικών εμπειριών. Η βασική διαταραχή του εαυτού προκύπτει ως διατάραξη
της προστοχαστικής αμεσότητας της αυτο-συναίσθησης, της αίσθησης δηλαδή ότι βιώνουμε
μια υποκειμενική εμπειρία που προκύπτει κατά τρόπο άμεσο από την επαφή μας με την
πραγματικότητα. Αυτή η άμεση προστοχαστική εμπειρία παρέχει τον καμβά της αβίαστης
καθημερινής μας ύπαρξης στον κόσμο, πάνω στον οποίο στη συνέχεια χτίζουμε τις
περισσότερο συνειδητές και αναστοχαστικές διαδικασίες. Χαρακτηριστικό της διατάραξης
αυτής της διεργασίας στις πρόδρομες φάσεις της ψύχωσης είναι η αστάθεια στην αίσθηση
της πληρότητας και της πραγματικότητας του εαυτού, που συχνά συνοδεύεται από μία
αίσθηση αλλοτρίωσης από τον κόσμο. Το άτομο στη φάση αυτή βιώνει αδιόρατες αλλαγές
στην αίσθηση του εαυτού του και την αντίληψη του κόσμου, τις οποίες αδυνατεί να
περιγράψει. Συχνά αυτό συνοδεύεται από διαταραχές των σωματικών αισθήσεων, με πιο
συνήθη τη διάσταση μεταξύ υποκειμενικότητας και σωματικότητας, όπου το άτομο
αισθάνεται αποκομμένο από το σώμα του, μέρη του σώματός του αποκομμένα μεταξύ τους,
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αδυναμία να ελέγξει τις κινήσεις του σώματός του κλπ. Παρόμοιο χάσμα παρατηρείται
μεταξύ του εαυτού και των νοητικών περιεχομένων και δεργασιών, τα οποία βιώνονται ως
ημι-ανεξάρτητα και εκτός συνειδητού ελέγχου. Αυτές οι προ-σχιζοφρενικές αλλιώσεις στην
αίσθηση του εαυτού και τη σχέση εαυτού-κόσμου σε συγκεκριμένες συνθήκες εντείνονται
και μετασχηματίζονται στα αναγνωρίσιμα οξέα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, τα οποία
θεματοποιούν και συστηματοποιούν αυτές τις πρόδρομες εμπειρίες, τις προσδίδουν δηλαδή
περιεχόμενο και συνοχή. Αυτή η διαταραχή του εαυτού αποτελεί, σύμφωνα με τους Parnas
και Sass (2002), διακριτικό γνώρισμα της σχιζοφρένειας και μπορεί να τη διαφοροποιήσει
τόσο από οργανικές όσο και από συναισθηματικές διαταραχές, που εν μέρει παρουσιάζουν
παρόμοια κλινική εικόνα.
Παρόμοιες

διατυπώσεις

απαντώνται

σε

αρκετούς

από

τους

φιλοσοφικά

προσκείμενους σχολιαστές της ψυχοπαθολογίας. Ο Kraus (2007), για παράδειγμα,
υποστηρίζει ότι στη βάση της σχιζοφρενικής εμπειρίας βρίσκεται η αλλοίωση της ύπαρξηςστον-κόσμο, της πρωταρχικής δηλαδή δομής που καθιστά δυνατά και ρυθμίζει την
αγκυροβόληση και τον προσανατολισμό του ατόμου στο βιόκοσμό του. Αυτή η διατάραξη
των υπαρξιακών a priori αποτελεί την ουσία της αίσθησης τόσο των ατόμων με πρόδρομες
εμπειρίες όσο και των ψυχιάτρων τους ότι αυτά δε ζουν στην κοινή πραγματικότητα αλλά
κατοικούν ένα δικό τους κόσμο. Κατά τρόπο παρόμοιο με τους Sass και Parnas, ο Kraus
θεωρεί ότι οι ψευδαισθήσεις και οι παραληρητικές ιδέες προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας
δημιουργικής διεργασίας, μέσω της οποίας το άτομο επιχειρεί να μεταφράσει αυτές τις προστοχαστικές εμπειρίες σε μια κοινή γλώσσα, να τους προσδώσει πιστευτές ερμηνείες και να
τις εντάξει σε μια κοινή πραγματικότητα, να μετατρέψει με άλλα λόγια το άφατο σε κάτι
κατανοήσιμο.
Από τις μελέτες που αντλούν από τη φαινομενολογική προσέγγιση έχει προκύψει ένα
εξαιρετικά πλούσιο υλικό αναφορικά με τη βιωμένη εμπειρία της ψύχωσης, στις διάφορες
φάσεις της. Οι περιγραφές των αλλαγών στη βίωση του εαυτού, του σώματος και του κόσμου
που σταδιακά προκύπτουν κατά την ψυχωτική διεργασία μας δίνουν μια ξεκάθαρη και
συγχρόνως πλούσια εικόνα του βιώματος της ψύχωσης. Η φαινομενολογική προσέγγιση,
ωστόσο, δεν αρκείται σε μια περιγραφή του βιώματος, δεν είναι μόνο περιγραφική, αλλά
επιχειρεί να εξηγήσει την ποικιλομορφία των διάφορων πτυχών του βιώματος
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προσδιορίζοντας την ουσία της εμπειρίας, τον πυρήνα του βιώματος, και εξηγώντας στη
συνέχεια πώς οι επιμέρους πτυχές της εμπειρίας προκύπτουν από αυτή την πυρηνική
διεργασία (Sass & Parnas, 2007). Ήδη από την αρχή της φαινομενολογικής ψυχιατρικής,
στόχος των κλινικών ήταν να προσδιορίσουν την πυρηνική φαινομενολογική διεργασία στην
ψύχωση, που τη διακρίνει από άλλες διαταραχές. Η εξήγηση που παρέχεται, ωστόσο,
παραμένει εντός του φαινομενολογικού πεδίου, ασχολείται δηλαδή με τις διεργασίες μέσω
των οποίων το πρωταρχικό βίωμα μετασχηματίζεται στα δευτερεύοντα βιώματα, και δεν
εκτείνεται σε άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προσδώσουν αιτιολογικές ερμηνείες
του ψυχωτικού φαινομένου. Έτσι, στη φαινομενολογική βιβλιογραφία δεν συζητιέται ο
πιθανός αιτολογικός ρόλος βιολογικών ή κοινωνικών παραγόντων, ως προς τους οποίους θα
λέγαμε οι φαινομενολογικά προσανατολισμένοι μελετητές διατηρούν μια αγνωστικιστική
στάση. Στόχος της φαινομενολογικά προσανατολισμένης έρευνας είναι, από αυτή την άποψη,
να φωτίσει και εξηγήσει τη βιωμένη εμπειρία αυτή καθεαυτή. Η περιγραφή της εμπειρίας
θεωρείται χρήσιμη, ακόμη και απαραίτητη, για την κατανόηση του ψυχωτικού φαινομένου
και θεωρείται ότι μπορεί να συνδυαστεί και να εμπλουτίσει άλλα, βιολογικά ή κοινωνικά,
μοντέλα κατανόησης της ψύχωσης, χωρίς ωστόσο οι φαινομενολόγοι μελετητές να
ασχολούνται με αυτή τη σύνδεση οι ίδιοι.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία που οι φαινομενολογικές μελέτες ακολουθούν,
φαίνεται να στηρίζονται καθαρά σε κλινικά περιστατικά, μαρτυρίες ατόμων με εμπειρία
ψύχωσης και ανεκδοτολογικές πηγές. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, όχι συχνά, παρατίθενται
αποσπάσματα από το λόγο ατόμων με ψυχωτική εμπειρία, δεν εξηγείται ούτε από πού
προήλθε το συγκεκριμένο απόσπασμα ούτε με ποιον τρόπο έτυχε τυχόν αναλυτικής
επεξεργασίας. Αυτή η πρακτική είναι σύμφωνη με παραδόσεις επιχειρηματολογίας και
ανάπτυξης θεωρίας στο πεδίο της φιλοσοφίας, αλλά είναι δύσκολο να υποστηριχθεί
μεθοδολογικά στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
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Αφηγηματική / διαλογική προσέγγιση
Μία διακριτή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση της εμπειρίας της ψύχωσης έχει
προκύψει από τη σκοπιά των αφηγηματικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με την αφηγηματική
προσέγγιση, ο εαυτός διαμορφώνεται μέσω αφηγήσεων, που λέγονται από εμάς του ίδους και
από σημαντικούς άλλους. Η αίσθηση του εαυτού σχηματίζεται και μετασχηματίζεται μέσω
των ιστοριών της ζωής μας, οι οποίες με τη σειρά τους προσδιορίζονται από την πρηγούμενη
εμπειρία μας, τις παρούσες συνθήκες και κοινωνικά διαθέσιμες παραδοχές αναφορικά με τον
εαυτό και τον κόσμο. Από αυτή τη σκοπιά, οι αφηγήσεις του εαυτού είναι κεντρικές για την
κατανόηση του ατόμου και της εμπειρίας του. Οι αφηγήσεις του εαυτού παρέχουν
βιογραφική συνοχή στο άτομο, καθώς συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον,
συνεκτικότητα στην αίσθηση του εαυτού, καθώς συνδέουν σκέψεις, αισθήσεις και πράξεις,
και τέλος νόημα, κατεύθυνση και αξία στη ζωή, καθώς εντάσσουν την προσωπική βιογραφία
σε ένα ευρύτερο αξιακό πλαίσιο. Οι αφηγήσεις καθοδηγούν τη δράση του ατόμου στον
κόσμο, καθώς παρέχουν ένα πλέγμα νοημάτων σχετικά με τον εαυτό και τους άλλους και
σενάρια δράσης κατάλληλα για συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες.
Η αρτιότητα και ο πλούτος των αφηγήσεων του εαυτού σε κάποιες περιπτώσεις είναι
σημαντικά περιορισμένα και το ενδιαφέρον κάποιων ερευνητών έχει προσανατολιστεί στη
διερεύνηση των χαρακτηριστικών των αφηγήσεων ατόμων με διάφορα προβλήματα ψυχικής
υγείας. Οι Dimaggio και Semerari (2001, 2004), για παράδειγμα, προτείνουν μια τυπολογία
ψυχοπαθολογικών αφηγηματικών μορφών που απαντώνται στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας,
βασισμένη στη διάκριση μεταξύ φτωχών και αποδιοργανωμένων αφηγήσεων. Οι φτωχές
αφηγήσεις χαρακτηρίζονται από μονότονο σενάριο, μειωμένο ή απόν συναίσθημα και φτωχό
νόημα, και παραπέμπουν σε ενα ελλειμματικό γνωστικό σύστημα. Οι αφηγήσεις αυτές δεν
απεικονίζουν επαρκώς τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και δεν δύνανται να
προσανατολίσουν τις πράξεις του ατόμου στο σύνθετο πεδίο των σχέσεων, των ζητημάτων
που εκεί εγείρονται και των συναισθημάτων που προκαλούνται. Οι αποδιοργανωμένες
αφηγήσεις χαρακτηρίζονται από ανεπαρκή σύνθεση μεταξύ των αφηγούμενων γεγονότων,
μεταξύ πτυχών του εαυτού και των άλλων, μεταξύ διαφορετικών ιστοριών και τέλος μεταξύ
διαφορετικών νοητικών πεδίων, όπως η φαντασία, η μνήμη και η αντίληψη. Αυτού του
είδους οι αφηγήσεις αφήνουν το ατόμο σε μία κατάσταση σύγχυσης, αφού η εμπειρία
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συνίσταται σε συναισθήματα, σκέψεις, σωματικές αισθήσεις και εκφράσεις που ελάχιστα
συνδέονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία του ατόμου να εκφράσει με συνέπεια
επιθυμίες και ανάγκες και να οργανώσει σχέδια δράσης.
To περιεχόμενο, η μορφή και η ποιότητα των αφηγήσεων του εαυτού φαίνεται να
είναι ιδιαίτερα διαταραγμένα στην ψύχωση. Κεντρικό είναι εδώ το έργο του Lysaker και των
συνεργατών του (Lysaker & Lysaker, 2002, 2008), που αντλεί από τη διαλογική θεώρηση του
εαυτού. Σύμφωνα με τη διαλογική προσέγγιση, ο εαυτός συνίσταται σε ένα σύνολο
εσωτερικευμένων θέσεων, χαρακτήρων ή φωνών που βρίσκονται σε διάλογο. Ο εαυτός είναι
ένα ανοιχτό σύστημα, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα και δυναμικότητα, καθώς η
σχέση μεταξύ των φωνών μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες, αλλά και από συνέχεια και
οργάνωση, αφού οι φωνές που συγκροτούν τον εαυτό είναι ιεραρχικά οργανωμένες κι έτσι
σχετικά σταθερές στο χρόνο. Ο Lysaker υποστηρίζει ότι πρωταρχικό γνώρισμα της ψύχωσης
είναι η αλλοίωση της διαλογικής δομής του εαυτού, εξαιτίας της έκπτωσης των
νευρογνωστικών ικανοτήτων που χαρακτηρίζει τη διαταραχή, και ότι τα συμπτώματα της
ψύχωσης είναι αποτέλεσμα αυτής της βασικής αποδιοργάνωσης, αφού η δυσκολία του
ατόμου να συγκροτήσει κατάλληλες θέσεις του εαυτού έχει δραματικές επιπτώσεις στην
ικανότητά του να συνδιαλλαγεί με τους άλλους και να δράσει στον κόσμο. Ο Lysaker
(Lysaker & Lysaker, 2002, 2004a, 2006) προτείνει επίσης μια τυπολογία του εαυτού στη
σχιζοφρένεια, η οποία περιλαμβάνει τον άδειο εαυτό, που χαρακτηρίζεται από απουσία
εσωτερικού διαλόγου και εξαιρετικά μειωμένο αριθμό θέσεων του εαυτού, το μονολογικό
εαυτό, στον οποίο μία θέση κυριαρχεί με αποτέλεσμα την άκαμπτη συγκρότηση του εαυτού,
και τέλος τον κακόφωνο εαυτό, στον οποίο θέσεις εναλλάσσονται χωρίς οργάνωση και
συνοχή.
Οι Holma και Aaltonen (1997, 1998), αντλώντας από την περισσότερο κοινωνικά
προσανατολισμένη αφηγηματική και διαλογική προσέγγιση του Ανοιχτού Διαλόγου,
προτείνουν ότι στην οξεία ψυχωτική φάση η αφήγηση καταρρέει, αφήνοντας το άτομο σε μια
προ-αφηγηματική κατάσταση, η οποία αδυνατεί να αποτυπώσει και να νοηματοδοτήσει
πτυχές της βιωμένης εμπειρίας και να παράσχει συνοχή στον εαυτό. Αυτό προκύπτει,
σύμφωνα με τους συγγραφείς, όταν πολιτισμικά κυρίαρχες ιστορίες που εκφέρονται από
σημαντικούς άλλους εξοβελίζουν εναλλακτικές ιστορίες, που θα παρείχαν άλλους τρόπους
κατανόησης της εμπειρίας, και συγχρόνως παραμερίζουν το ίδιο το άτομο που βιώνει την
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ψύχωση από τη θέση του συγγραφέα της αφήγησής του, αφήνοντάς το σε μια θέση
ακροατηρίου της ιστορίας του. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ψύχωση μπορεί να λειτουργήσει
ως διέξοδος, μέσω της κατασκευής μιας εναλλακτικής ιστορίας και μιας εναλλακτικής
ταυτότητας, που επιτρέπει στο άτομο να ξεφύγει από την επιβολή μιας ξένης προς αυτό
αφήγησης. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η βιωμένη εμπειρία του ατόμου παραμένει
εκτός αφήγησης και επομένως δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας.
Κυρίαρχο μέλημα των παραπάνω αφηγηματικών και διαλογικών προσεγγίσεων είναι,
όχι μόνο η περιγραφή των αλλοιώσεων της αφήγησης στην ψύχωση αλλά και η ανάδειξη των
διαδικασιών μετασχηματισμού της που αποτελούν συστατικά στοιχεία της ανάρρωσης.
Δεδομένου ότι οι προσεγγίσεις αυτές αντλούν από το πεδίο της ψυχοθεραπείας της ψύχωσης,
ενδιαφέρονται να περιγράψουν τόσο τις διεργασίες μετασχηματισμού της αφήγησης στην
πορεία της ψυχοθεραπείας όσο και τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να αποδειχθούν
αποτελεσματικές στην υποστηρίξη αυτού του μετασχηματισμού στο πλαίσιο της
ψυχοθεραπείας (Dimaggio, Salvatore & Catania, 2004. Dimaggio & Semerari, 2001, 2004.
Lysaker, Davis & Lysaker, 2006. Lysaker & Gumley, 2010. Lysaker, Lancaster & Lysaker,
2003. Lysaker & Lysaker, 2004b, 2006. Lysaker et al, 2005. Salvatore et al., 2006).
Αντλώντας

από

τα

ρεύματα

του

μεταμοντερνισμού,

του

κοινωνικού

κονστρουξιονισμού και του κονστρουκτιβισμού, οι αφηγηματικές προσεγγίσεις στην
ψυχοθεραπεία της ψύχωσης προσεγγίζουν τις διαταράξεις της αφήγησης του εαυτού στην
ψύχωση ως αποτέλεσμα τόσο δυσκολιών του ατόμου να υφάνει ένα αφηγηματικό πλέγμα
που να καλύπτει επαρκώς την εμπειρία του όσο και της μονολογικής επιβολής πολιτισμικά
κυρίαρχων αφηγήσεων, που αφαιρεί το νόημα από την εμπειρία (France & Uhlin, 2006), με
διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως είδαμε πριν, να δίνουν προτεραιότητα στην πρώτη ή τη
δεύτερη εκδοχή. Στόχος της αφηγηματικά εμπνευσμένης ψυχοθεραπείας της ψύχωσης είναι
να δημιουργησει ή να ενθαρρύνει περισσότερο συνεκτικές και πολύπλοκες αφηγήσεις, που
να εκφράζουν τη βιωμένη εμπειρία του ατόμου και κατά συνέπεια να του παρέχουν τη
δυνατοτητα να εκφράσει ανάγκες, επιθυμίες, σκέψεις και συναισθήματα, καθώς και να
αποκτήσει μια ρεαλιστική αίσθηση αυτονομίας και ελέγχου (Holma & Aaltonen, 1997, 1998.
Lysaker, Lysaker & Lysaker, 2001).
Σταδιακά στην πορεία της ανάρρωσης φαίνεται ότι δεν κατασκευάζεται μια νέα
αφήγηση του εαυτού, αλλά ότι η αφήγηση εμπλουτίζεται, μέσω της αύξησης των
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αλληλεπιδράσεων μεταξύ των χαρακτήρων στην αφήγηση, της αύξησης στον αριθμό και την
πολυπλοκότητα των θέσεων του εαυτού και της αύξησης των θετικών έναντι των αρνητικών
θέσεων του εαυτού (Lysaker, Lancaster & Lysaker, 2003). Η ανάρρωση συνδέεται με
αλλαγές τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή των αφηγήσεων. Οι αναφερόμενες
αλλαγές στο περιεχόμενο της αφήγησης περιλαμβάνουν την αύξηση της αίσθησης ελέγχου
και αυτονομίας, την αύξηση της πολυπλοκότητας, συνθετότητας και πιστευτότητας της
αφήγησης, την αλλαγή των απόψεων για τον εαυτό, την ικανότητα ανάληψης κοινωνικών
ρόλων και δραστηριοτήτων, και την ικανότητα ένταξης των εμπειριών της ψύχωσης στην
προσωπική αφήγηση. Το κεντρικό στοιχείο αναφορικά με τη μορφή της αφήγησης είναι η
αύξηση της αφηγηματικής συνοχής, δηλαδή η παροχή λογικών συνδέσεων μεταξύ των
στοιχείων της ιστορίας, η τοποθέτησή τους σε μια χρονική συνέχεια, η ευέλικτη μετακίνηση
μεταξύ θέσεων εαυτού και η παρουσίαση της ιστορίας της ψύχωσης με τρόπο κατανοητό
στον εαυτό και τους άλλους (France & Uhlin, 2006. Lysaker & Lysaker, 2004b). Ωστόσο,
φαίνεται ότι πρωταρχικές είναι οι αλλαγές στη μορφή της αφήγησης, στην ικανότητα δηλαδή
του ατόμου να παράγει μια συνεκτική, πλούσια και πιστευτή ιστορία κι έτσι να εγκαθιδρύει
και να συντηρεί ένα διάλογο με τον εαυτό του και τους άλλους. Αυτό φαίνεται να αποτελεί
τη βάση για την αναστοχαστική και συνεργατική αναθεώρηση του περιεχομένου της
αφήγησης, που ακολουθεί χρονικά (Lysaker et al., 2005).
Από μια πιο κοινωνική σκοπιά, στην πρακτική του Ανοιχτού Διαλόγου, στόχος της
ψυχοθεραπείας της ψύχωσης είναι να υποστηριχθεί το άτομο να αναπτύξει μία αφήγηση που
να δίνει νόημα στην εμπειρία του, να παρέχει υποκειμενική συνοχή και συγκρότηση και να
προσδίδει βιογραφική συνέχεια, συνδεόντας παρελθούσες εμπειρίες με την παρούσα
κατάσταση. Αρκετές μελέτες δείχνουν πώς αυτό επιτελείται μέσω μιας διεργασίας αφήγησης
και επαναφήγησης, δημιουργίας πολλαπλών εναλλακτικών αφηγήσεων, στην οποία
εμπλέκονται το ίδιο το άτομο, οι σημαντικοί του άλλοι και επαγγελματίες ψυχικής υγείας
(Holma & Aaltonen, 1997, 1998. Seikkula, Alakare & Aaltonen, 2001ab. Seikkula et al,
2003).
Ανακεφαλαιώνοντας, η έμφαση των μελετών που βασίζονται στην αφηγηματική ή/και
διαλογική προσέγγιση εντοπίζεται στη διαμόρφωση του εαυτού και της εμπειρίας στην
ψύχωση μέσω των αφηγήσεων που παράγει το ψυχωτικό υποκείμενο. Η αφήγηση στο
παράδειγμα αυτό θεωρείται κομβική για τη συγκρότηση τόσο του εαυτού όσο και της σχέσης
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με τους άλλους και τον κόσμο. Γι αυτό το λόγο, στην ψύχωση, η μελέτη των αλλοιώσεων
των αφηγήσεων θεωρείται κεντρική για την κατανόηση της ψυχωτικής εμπειρίας. Κατ’
αντιστοιχία, η αναδόμηση των αφηγήσεων αποτελεί κεντρικό μέλημα της αφηγηματικά
προσανατολισμένης ψυχοθεραπείας της ψύχωσης, αφού θεωρείται ο κύριος μοχλός για την
ανασυγκρότηση του εαυτού και την ανάρρωση.
Αξίζει εδώ να τονιστεί ότι, σύμφωνα με την αφηγηματική προσέγγιση, τόσο η μορφή
όσο και το περιεχόμενο της αφήγησης συγκροτούνται κοινωνικά. Αυτό ισχύει καταρχάς σε
διαχρονικό επίπεδο, καθώς οι αφηγήσεις του εαυτού διαμορφώνονται στη βιογραφική πορεία
του ατόμου μέσα από τις διαδράσεις του με άλλους και την πρόσβαση σε κοινωνικά
διαθέσιμους τρόπους κατανόησης του εαυτού και των άλλων. Κατά δεύτερο λόγο, οι
αφηγήσεις διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με το διαδραστικό και ευρύτερο κοινωνικό
πλαίσιο, εντός του οποίου παράγονται. Παρότι το ζήτημα αυτό δε συζητιέται ιδιαίτερα στην
αφηγηματική βιβλιογραφία, θα μπορούσαμε κάλλιστα να υποθέσουμε ότι τόσο η διαχρονική
διαμόρφωση όσο και η παροντική παραγωγή μιας αφήγησης του εαυτού καθορίζεται και
διαφοροποιείται στη βάση κοινωνικών ανισοτήτων και της θέσης του ατόμου στην κοινωνική
διαστρωμάτωση, και ότι αυτό, επομένως, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση
του εαυτού.
Αναφορικά με την εξήγηση των αλλοιώσεων της αφήγησης που παρατηρούνται στην
ψύχωση, οι απόψεις των μελετητών, όπως είδαμε παραπάνω, διίστανται. Κάποιοι θεωρούν
την κατάρρευση της αφήγησης στην ψύχωση αποτέλεσμα και έκφραση της χαρακτηριστικής
για την ψύχωση έκπτωσης νευρογνωστικών ή γνωστικών λειτουργιών. Άλλοι ερμηνεύουν
την κατάρρευση της αφήγησης ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των διαθέσιμων ως εκείνη τη
στιγμή διαθέσιμων αφηγήσεων του ατόμου να νοηματοδοτήσουν τις αλλαγές στη βιωμένη
εμπειρία του και την επιβολή έξωθεν κοινωνικά κυρίαρχων αφηγήσεων, που αντλούνται
κατά κύριο λόγο από το ιατρικό μοντέλο της ψυχικής ασθένειας, οι οποίες αφενός αδυνατούν
να νοηματοδοτήσουν την εμπειρία και αφετέρου αποδυναμώνουν το άτομο και το λόγο του.
Η εμπειρική μελέτη, επομένως, της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης από
αφηγηματική άποψη, τόσο με την έννοια της συλλογής αφηγηματικού τύπου υλικού όσο και
με την έννοια της αναλυτικής επεξεργασίας του υλικού αυτού με βάση αφηγηματικές αρχές,
παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης της βιωμένης εμπειρίας με κοινωνικές παραμέτρους, παρότι
η βιβλιογραφία δεν έχει κινηθεί ιδιαίτερα σε τέτοια κατεύθυνση. Θα μπορούσε να
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διερευνηθεί δηλαδή πώς οι κοινωνικές συνθήκες διαμορφώνουν, στη βιογραφική πορεία του
ατόμου, συγκεκριμένες μορφές αφήγησης, τόσο αναφορικά με τη μορφή όσο και με το
περιεχόμενο της αφήγησης, και επομένως συγκεκριμένες μορφές συγκρότησης του εαυτού
και βίωσης της πραγματικότητας. Θα μπορούσαμε επίσης να δούμε πώς αυτό επηρεάζεται
από την εμφάνιση των ψυχωτικών εμπειριών και πώς αλλάζει κατά τη διάρκεια της βίωσης
της ψύχωσης. Θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε στοιχεία που παραπέμπουν στην κοινωνική
διάσταση της ιστορίας και του τωρινού βιώματος του ατόμου, μέσα από την ανάλυση του
περιεχομένου και της μορφής της αφήγησης του ατόμου, καθώς αυτό αφηγείται την ιστορία
της ζωής του πριν και μετά την εμφάνιση της ψύχωσης.
Αναφορικά με την ερευνητική μεθολοδολογία που ακολουθείται, η μεγάλη
πλειοψηφία των μελετών που αναφέρθηκαν παραπάνω βασίζεται σε υλικό από
ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και συνήθως αποτελούν μελέτες κλινικών περιπτώσεων, στις
οποίες οι αφηγήσεις των πελατών έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας με κάποιον συνήθως
ποιοτικό τρόπο ανάλυσης (Holma & Aaltonen, 1997, 1998. Dimaggio & Semerari, 2001,
2004. Lysaker, Davis & Lysaker, 2006. Lysaker & Gumley, 2010. Lysaker, Lancaster &
Lysaker, 2003. Lysaker & Lysaker, 2004b, 2006. Lysaker et al, 2005).
Τα στοιχεία της αφήγησης που έχουν μελετηθεί περιλαμβάνουν: (α) την πλοκή, τους
χαρακτήρες, τις περιγραφόμενες συνθήκες και τις θεματικές της αφήγησης (β) την
οργάνωση, συνεκτικότητα και χρονική συνέχεια της αφήγησης (γ) την πολυπλοκότητα της
αφήγησης και τον αριθμό των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται (δ) τον αριθμό, τύπο και
ευελιξία των διαλογικών θέσεων (ε) το ρόλο και τη θέση του αφηγητή (στ) τη σχέση της
αφήγησης με το διαπροσωπικό πλαίσιο (France & Uhlin, 2006).
Κάποιες μελέτες χρησιμοποιούν δομημένα εργαλεία για να αξιολογήσουν την
ποιότητα της αφήγησης και τις αλλαγές που επιτυγχάνονται κατά τη διάρκεια της
ψυχοθεραπείας. Για παράδειγμα, ο Lysaker και συνεργάτες του ανέπτυξαν την Κλίμακα για
την Αξιολόγηση της Αφηγηματικής Ανάπτυξης, η οποία εξετάζει την κοινωνική αξία, την
κοινωνική αλλοτρίωση, την προσωπική ανάληψη ευθύνης και την ενσυναίσθηση της
ασθένειας (Lysaker, Wickett, Campbell & Buck, 2003), και την Κλίμακα Αφηγηματικής
Συνοχής, η οποία εξετάζει τις λογικές συνδέσεις, την πολυπλοκότητα και την πιστευτότητα
της αφήγησης (Lysaker et al, 2002). Άλλες μελέτες περιγράφουν μια ποιοτική διεργασία
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κωδικοποίησης του προς ανάλυση υλικού, στη βάση, για παράδειγμα, της αίσθησης ελέγχου,
της αφηγηματικής ταυτότητας και της προ-αφηγηματικής ποιότητας της εμπειρίας (Holma &
Altonen, 1997) ή του αριθμού και των χαρακτηριστικών των χαρακτήρων και των θέσεων
του εαυτού στην αφήγηση (Lysaker, Lancaster & Lysaker, 2003). Κάποιες άλλες δηλώνουν
ότι χρησιμοποιήθηκε θεματική ανάλυση περιεχομένου (Lysaker, Davis & Lysaker, 2006.
Lysaker & Gumley, 2010. Lysaker & Lysaker, 2004b). Η διαδικασία της ανάλυσης συνήθως
δεν γίνεται φανερή, και οι μελέτες έχουν τη μορφή μελετών κλινικών περιπτώσεων, στις
οποίες οι διαδικασίες αλλαγής αποτυπώνονται περιγραφικά, ενώ αποσπάσματα από το λόγο
των θεραπευόμενων απλώς παρατίθενται ως παραδείγματα ή ως απόδειξη των διαδικασιών
που περιγράφονται.
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Κοινωνική κονστρουξιονιστική προσέγγιση
Σύμφωνα με την οπτική του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, η κοινωνική
πραγματικότητα κατασκευάζεται τόσο μέσω καθημερινών πρακτικών και διαπροσωπικών
διεργασιών όσο και μέσω κυρίαρχων συστημάτων λόγου, δηλαδή συστηματικών τρόπων
θέασης του κόσμου που διαπνέουν και ρυθμίζουν τις κοινωνικές πρακτικές, τους θεσμούς και
την ανθρώπινη εμπειρία. Στο χώρο της ψυχικής υγείας, οι μελέτες κοινωνικής
κονστρουξιονιστικής κατεύθυνσης βασίζονται στην παραδοχή ότι οι τρόποι διαμόρφωσης,
βίωσης, κατανόησης και διαχείρισης του ψυχικού πόνου προσδιορίζονται από τα πολισμικά
διαθέσιμα συστήματα λόγου αναφορικά με τον ψυχικό πόνο, με κυρίαρχο βεβαίως το ιατρικό
μοντέλο, τα οποία πραγματώνονται στις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και ερμηνείες,
καθώς

και

τις

θεσμικές

επαγγελματικές

πρακτικές.

Στόχος

των

κοινωνικών

κονστρουξιονιστικών μελετών στο χώρο της ψυχικής υγείας είναι να καταδειχθεί ο ιστορικά
καθορισμένος και κοινωνικά κατασκευασμένος χαρακτήρας των γνώσεων και πρακτικών
αναφορικά με τον ψυχικό πόνο. Ειδικότερα, αυτό το ερευνητικό πεδίο επικεντρώνεται στους
πόρους του λόγου, από τους οποίους αντλείται η κατανόηση του ψυχικού πόνου, στις
πρακτικές του λόγου, μέσω των οποίων κατασκευάζονται συγκεκριμένες εκδοχές του
ψυχικού πόνου, καθώς και στις επιπτώσεις αυτών των κατασκευών για τους θεσμούς, την
υποκειμενικότητα και τις κοινωνικές πρακτικές. Η βασική θέση περι κοινωνικής κατασκευής
του ψυχικού πόνου δεν αρνείται βεβαίως την ύπαρξη ψυχικού πόνου. Αντιθέτως,
υποστηρίζεται ότι η αποδόμηση των κυρίαρχων συστημάτων λόγου δύναται να διευκολύνει
την ανάδυση περισσότερο χρήσιμων και κατάλληλων τρόπων κατανόησης και διαχείρισης
των επώδυνων εμπειριών που συνήθως χαρακτηρίζονται ως ψυχικές διαταραχές (Georgaca,
2013, in press).
Οι εμπειρικές μελέτες που επιστημολογικά εμπνέονται από τον κοινωνικό
κονστρουξιονισμό τείνουν να αναζητούν συμβατές ερευνητικές μεθοδολογίες, με κυρίαρχη
την ανάλυση λόγου. Η ανάλυση λόγου ως αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση συνίσταται
σε μια σειρά από ρεύματα, που εκτείνονται σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία και
χαρακτηρίζεται από ανομοιομορφία μεταξύ τους αναφορικά με τον τρόπο θεώρησης και
ανάλυσης του λόγου. Στην ψυχολογία έχουν διαμορφωθεί δύο ρεύματα. Αφενός, η
μεταδομική ή Φουκωική ανάλυση του λόγου εστιάζει στους πόρους του λόγου, δηλαδή στα
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διαθέσιμα συστήματα λόγου από τα οποία οι άνθρωποι αντλούν για να περιγράψουν την
εμπειρία τους, τα οποία με τη σειρά τους διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία. Αφετέρου, η
ψυχολογία του λόγου εστιάζει στις πρακτικές του λόγου, δηλαδή στις στρατηγικές που
χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να υποστηρίξουν τη θέση τους και να παρουσιάσουν τον
εαυτό τους ως αξιόπιστο (Georgaca & Avdi, 2012).
Οι μελέτες που χρησιμοποιούν ανάλυση του λόγου για να εξετάσουν ζητήματα που
άπτονται του ψυχικού πόνου τείνουν να οργανώνονται γύρω από τέσσερις θεματικές: (α) τη
διερεύνηση των περιγραφών και των εμπειριών των ατόμων που βιώνουν ψυχικό πόνο (β)
την εξέταση των επαγγελματικών εκδοχών και πρακτικών (γ) την ανάλυση δημόσιων
εγγράφων που αφορούν την ψυχική υγεία (δ) την αποδόμηση των κλινικών κατηγοριών (για
επισκόπηση των μελετών αυτών βλ. Georgaca, in press).
Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, αυτή της διερεύνησης της εμπειρίας του
ψυχικού πόνου, που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, οι μελέτες τείνουν να
αναλύουν συνεντεύξεις με άτομα που βιώνουν ψυχικό πόνο με στόχο να αναδείξουν τον
τρόπο που τα ίδια παρουσιάζουν και επεξεργάζονται την εμπειρία τους. Κατά κύριο λόγο οι
μελέτες αυτές εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες αντλούν από κοινωνικά
διαθέσιμα συστήματα λόγου και εξετάζουν πώς αυτή η διαδικασία με τη σειρά της
διαμορφώνει την εμπειρία τους, την ερμηνεία που δίνουν για αυτό που βιώνουν και τις
πρακτικές διαχείρισης του ψυχικού τους προβλήματος που υιοθετούν (Burns & Gavey, 2000.
LaFrance & Stoppard, 2006. Lewis, 1995). Παραδείγματος χάριν, σε μια από τις πρώτες
μελέτες, ο Lewis (1995) εξέτασε τα συστήματα λόγου από τα οποία αντλούν άτομα με
διάγνωση κατάθλιψης για να κατανοήσουν την ‘κατάθλιψή’ τους και τις επιτώσεις της
χρήσης καθενός συστήματος λόγου για την κατανόηση και διαχείριση της εμπειρίας και του
εαυτού των συμμετεχόντων.
Διάφορα συστήματα λόγου έχουν ταυτοποιηθεί, ωστόσο στην πλειοψηφία των
μελετών διαφαίνεται η κεντρικότητα του ιατρικού λόγου, της άποψης δηλαδή ότι ο ψυχικός
πόνος είναι ασθένεια που προκαλείται από εγκεφαλική δυσλειτουργία, στο λόγο των
συμμετεχόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες επικαλούνται οι ίδιοι τον ιατρικό
λόγο, συνήθως προκειμένου να εξηγήσουν τις εμπειρίες τους με βιολογικούς όρους κι έτσι να
αποφύγουν την απόδοση ευθύνης, πρόθεσης ή αδυναμίας στους ίδιους (LaFrance, 2007.
Swann & Ussher, 1995). Σε άλλες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες έχουν ήδη τοποθετηθεί
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εντός του ιατρικού λόγου ως ασθενείς, μέσω της επαφής τους με το σύστημα υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, και επιχειρούν να επαναδιαπραγματευθούν αυτή τη θέση στο πλαίσιο της
μελέτης (Benson et al., 2003). Ίσως το πιο ακραίο παράδειγμα της τοποθέτησης των ατόμων
ως ασθενείς εντός του ιατρικού λόγου είναι η περίπτωση των παραληρητικών ιδεών, στην
οποία αυτό που διακυβεύεται είναι η ίδια η πραγματικότητα του ατόμου, η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως παραληρητική κι επομένως αναληθής. Οι τρόποι με τους οποίους άτομα με
διάγνωση παραληρητικών ιδεών επιχερειριούν να διαπραγματευθούν αυτή τη θέση έχει
διερευνηθεί στις μελέτες των Georgaca (2000, 2004) και Harper (1995).
Εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα αποτελεί ίσως η μελέτη της Goldsmith (2012)
των συστημάτων και στρατηγικών λόγου που χρησιμοποιούν άτομα που ακούνε φωνές, τα
οποία χειρίζονται αποτελεσματικά τις φωνές τους και βρίσκονται εκτός του συστήματος
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στη μελέτη αυτή τεκμηριώνεται η χρήση μιας πληθώρας
στρατηγικών και συστημάτων λόγου, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ο ιατρικός λόγος, κάτι
που υποδεικνύει ότι εναλλακτικοί τρόποι κατανόησης συμβάλουν πιο αποτελεσματικά στη
διαμόρφωση ενός πλαισίου νοήματος που βοηθά τα άτομα να ζουν μια ικανοποιητική ζωή με
τις φωνές.
Οι μελέτες που χρησιμοποιούν ανάλυση του λόγου ειναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την
ανάδειξη του κοινωνικά κατασκευασμένου χαρακτήρα της εμπειρίας, κατανόησης και
διαχείρισης του ψυχικού πόνου, κι επομένως διαπνέονται από μια κριτική αποδομητική και
συχνά

πολιτικά

συνειδητοποιημένη

θέση

περί

ψυχικού

πόνου.

Στην

κοινωνική

κονστρουξιονιστική οπτική η εμφάνιση, βίωση, κατανόηση και αντιμετώπιση του ψυχικού
πόνου είναι κατεξοχήν κοινωνικές διεργασίες.
Οι μελέτες κοινωνικής κονστρουξιονιστικής έμπνευσης δεν είναι κατάλληλες για τη
διερεύνηση της φαινομενολογίας του ψυχικού πόνου, την ανάδειξη δηλαδή της υφής της
ίδιας της εμπειρίας, και γι αυτό το λόγο η ανάλυση του λόγου δεν υιοθετείται από τέτοιες
μελέτες. Επίσης, δεδομένης της βασικής θέσης ότι ο λόγος των κοινωνικών υποκειμένων
φέρει κοινωνικά διαθέσιμα νοήματα και επιτελεί διαπροσωπικές και κοινωνικές λειτουργίες
που βρίσκονται πέρα από τη συνειδητή πρόθεση των ατόμων, η ανάλυση λόγου τείνει να
υπονομεύει την έννοια των ομιλητών ως φορέων του λόγου τους κι επομένως δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη των απόψεων και θέσεων των ατόμων με εμπειρία ψυχικού
πόνου, όπως άλλου τύπου ποιοτικές μελέτες, που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. Τέλος,
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παρά την κριτική τους στάση προς τα κυρίαρχα συστήματα γνώσεων και πρακτικών, οι
θιασώτες του κοινωνικού κονστρουξιονισμού δεν έχουν προτείνει εναλλακτικούς τρόπους
κατανόησης και αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου, καθώς κινούνται περισσότερο στην
κατεύθυνση της αποδόμησης των κυρίαρχων γνώσεων και πρκατικών παρά της
επαναδόμησης διαφορετικών γνώσεων και πρακτικών για τον ψυχικό πόνο.
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Εμπειρικές ποιοτικές μελέτες
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πληθύνει οι εμπειρικές μελέτες που διερευνούν
πτυχές της βιωμένης εμπειρίας της ψύχωσης μέσω ποιοτικής ανάλυσης λεκτικού υλικού που
αντλείται από άτομα που έχουν βιώσει ή που βιώνουν ψυχωτικές εμπειρίες. Με μια έννοια το
ερευνητικό αυτό ρεύμα αποτελεί συνέχεια της φαινομενολογικής προσέγγισης, αφού
επιχειρεί να φωτίσει την εμπειρία της ψύχωσης, όπως αυτή βιώνεται από τα ίδια τα άτομα, να
αναπτύξει δηλαδή την οπτική της εμπειρίας σε πρώτο πρόσωπο. Το ρεύμα των ποιοτικών
μελετών στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες υγείας, ωστόσο, ενδιαφέρεται να
αναδείξει το λόγο και την εμπειρία των ίδιων των δρώντων κοινωνικών υποκειμένων, χωρίς
να θεωρεί ότι προσεγγίζει την ουσία ή τον πυρήνα της εμπειρίας, κάτι που το διαφοροποιεί
σε κάποιο βαθμό από την καθαρή φαινομενολογική προσέγγιση. Κάποιες από τις μελέτες
κάνουν αναφορά στη φαινομενολογική προσέγγιση της εμπειρίας (Kilkku, Munnukka, &
Lehtinen, 2003. Koivisto, Janhonen, & Vaisanen, 2002, 2004. Nixon, Hagen, & Peters,
2010ab. Usher, 2001) με αυτή την διευρυμένη έννοια, ενώ οι περισσότερες δεν
χρησιμοποιούν καν τον όρο.
Το επιχείρημα που καθοδηγεί τις μελέτες αυτές είναι η αξία της ανάδειξης της
προσωπικής ματιάς και των προσωπικών θέσεων, απόψεων και εμπειρών των ατόμων με
εμπειρία ψυχικού πόνου, τα οποία εντός του κυρίαρχου παραδείγματος αντιμετωπίζονται ως
αντικείμενα του λόγου και των πράξεων των ειδικών, οι οποίουν προσδιορίζουν, ταξινομούν
και παρεμβαίνουν στην εμπειρία του ψυχικού πόνου, επιβάλλοντας προκαθορισμένες
επιστημονικές και επαγγελματικές έννοιες, που είναι ξένες προς την ίδια την εμπειρία. Για
κάποιους περισσότερο κριτικούς και πολιτικοποιημένους ερευνητές η ανάδειξη της
προσωπικής εμπειρίας και η τοποθέτηση των ατόμων με εμπειρία ψυχικού πόνου ως
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υποκείμενα του λόγου τους στοχεύουν στην αποδόμηση του κυρίαρχου μοντέλου και στην
ώθηση προς εναλλακτικές μορφές γνώσης και πρακτικών. Άλλοι θέτουν το επιχείρημα σε
περισσότερο ανθρωπιστική ή λειτουργική/πραγματιστική βάση, διατυπώνοντας τη θέση ότι
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, θέσεις, προτιμήσεις κλπ των ίδιων των χρηστών των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας μπορούμε να αναπτύξουμε κατάλληλες και επαρκείς υπηρεσίες
αντιμετώπισης του ψυχικού πόνου. Σε αυτή τη κατεύθυνση κάποιες μελέτες εκπονούνται σε
συνεργασία με άτομα με ψυχιατρική εμπειρία (π.χ. Laithwaite & Gumley, 2007. Pinfold,
2000. Usher, 2001), ενώ άλλες, λίγες, ελέγχονται και κατευθύνονται από χρήστες υπηρεσιών
ψυχικής υγείας (π.χ. Pitt, Kilbride, Welford, Nothard, & Morrison, 2009).
Αναφορικά με τον τρόπο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων, σε συμφωνία με την
κυρίαρχη τάση στις ποιοτικές μελέτες, εκτός από λίγες μελέτες που αντλούν το υλικό τους
από ομάδες εστίασης (Abba, Chadwick, & Stevenson, 2008. Bassett, Lloyd, & Bassett, 2001.
Chernomas, Clarke, & Chisholm, 2000. Gonzalez-Torres, Oraa, Aristegui, Fernandez-Rivas,
& Guimon, 2007. Karlsson, 2008. Nelson, Lord & Ochocka, 2001. Ng, Pearson, Lam, Law,
Chiu, & Chen, 2008. O’Toole, et al., 2004. Schulze, & Angermeyer, 2003. Wagner & King,
2005) ή από «προσωπικές μαρτυρίες» δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, σε επιστημονικά
περιοδικά και σε ομάδες χρηστών (Geanellos, 2005. Rose, Fleischmann, & Wykes, 2004), ο
μεγάλος όγκος των μελετών που παρουσιάζονται σε αυτή την επισκόπηση χρησιμοποιεί
συνεντεύξεις. Κατά την παράδοση της ποιοτικής ερευνητικής προσέγγισης, ο λόγος των
συμμετεχόντων αντλείται μέσα από εκ βάθους, συνήθως ημι-δομημένες, αλλά κάποιες φορές
αφηγηματικές ή μη-δομημένες, ατομικές συνεντεύξεις, στις οποίες ζητείται από τους
συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα με βάση
κάποιους άξονες/ερωτήματα που υποδεικνύουν τα προς κάλυψη πεδία.
Το υλικό στη συνέχεια οργανώνεται και συστηματοποιείται βάσει των νοημάτων που
εκφράζονται στις συνεντεύξεις. Ο μεγάλος όγκος ερευνών χρησιμοποιεί τη θεμελιωμένη
θεωρία και την ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, τις δύο καλύτερα τεκμηριωμένες και
πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους θεματικής ανάλυσης ερευνητικού υλικού, ή
δηλώνουν γενικά ότι διενέργησαν θεματική ανάλυση, ποιοτική ανάλυση περιεχομένου ή
συστηματική ποιοτική ανάλυση. Κάποιες λίγες μελέτες χρησιμοποιούν αφηγηματική
ανάλυση, δίνοντας έμφαση στην αφήγηση ως ολότητα και παρακολουθώντας την ανάπτυξη
της αφηγούμενης ιστορίας (Kennedy-Jones, Cooper, & Fossey, 2005. Ko, Yeh, Hsu, Chung,
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& Yen, 2006. Yilmaz, Josephsson, Danermark, & Ivarsson, 2009). Άλλες αντλούν από την
ερευνητική παράδοση της φαινομενολογίας (Karlsson, 2008. Kilkku, Munnukka, & Lehtinen,
2003. Koivisto, Janhonen, & Vaisanen, 2002, 2004. Leiviskä Deland, Karlsson, & FatourosBergmann, 2011. Skodlar, Tomori & Parnas, 2008) και της ερμηνευτικής (Geanellos, 2005.
Jarosinski, 2008. Sanseeha, Chontawan, Sethabouppha, Disayavanish, & Turale, 2009), και
δίνουν κατά την ανάλυση μεγαλύτερη έμφαση στην αποτύπωση της ουσίας της εμπειρίας
των συμμετεχόντων καθώς και στην υποκειμενική εμπλοκή του αναλυτή. Το απαύγμασμα
της αναλυτικής διαδικασίας, σε όλες τις μελέτες, είναι η συστηματική και συγκροτημένη
παρουσίαση κάποιας πτυχής της βιωμένης εμπειρίας των συμμετεχόντων.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσω να παρουσιάσω τις πτυχές της βιωμένης εμπειρίας της
ψύχωσης που έχουν ερευνηθεί, καθώς και πολύ συνοπτικά τα κεντρικά ευρήματα.
Λίγες είναι οι μελέτες που έχουν εξετάσει, σε σύμπνοια με το φαινομενολογικό
εγχείρημα, το ίδιο το βίωμα της ψύχωσης, τις αλλαγές δηλαδή που συντελούνται στη ροή της
συνείδησης, την αίσθηση του εαυτού και τη σχέση με τον εξωτερικό κόσμο στα διάφορα
στάδια της ψυχωτικής διεργασίας. Οι Møller και Husby (2000) επεξεργάστηκαν τις εμπειρίες
που τα άτομα αναφέρουν κατά την πρόδρομη φάση της σχιζοφρένειας και κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι δύο πυρηνικές κατηγορίες είναι η διατάραξη της αίσθησης του εαυτού και
η υπερβολική ενασχόληση και απορρόφηση από συγκεκριμένες ιδέες, ενώ δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελούν η εγκατάλειψη του σχολείου ή της εργασίας, η
σημαντική μετατόπιση των ενδιαφερόντων, η παθητικότητα και απόσυρση, και τέλος η
αλλαγή στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά. Οι Leiviskä Deland, Karlsson και FatourosBergmann (2011) κατέγραψαν αντίστοιχα τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά την κύρια φάση
της ψυχωτικής διεργασίας, βασικές διαστάσεις της οποίας βρήκαν ότι είναι η αίσθηση
αποξένωσης από τον κόσμο, η απορρύθμιση της αίσθησης του χρόνου, η απώλλεια της
διαισθητικής κοινωνικής γνώσης, η αποξένωση από τον εαυτό και τέλος η απώλλεια της
βούλησης και του ελέγχου. Για τους Geekie και Read (2008) τα τρία βασικά γνωρίσματα της
ψυχωτικής εμπειρίας είναι η απώλλεια της εμπιστοσύνης του ατόμου στην ικανότητά του να
κατανοήσει και να μεταδώσει την εμπειρία του, η αποσύνδεση μεταξύ πτυχών του εαυτού με
αποτέλεσμα την αίσθηση του κατακερματισμού και η απόδοση στην εμπειρία μιας
μεταφυσικής διάστασης, με την έννοια ότι ενέχει κάποια υπαρξιακή και ηθική αξία.
Άλλες μελέτες έχουν ασχοληθεί με την πρόδρομη φάση, όχι από καθαρά
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φαινομενολογική άποψη, αλλά επιχειρώντας να σκιαγραφίσουν τους τρόπους με τους
οποίους τα ίδια τα άτομα και το περιβάλλον τους αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τα
πρόδρομα σημεία μιας ψυχωτικής διαταραχής (Judge, Estroff, Perkins, & Penn, 2008.
Woodside, Krupa, & Pocock, 2008). Οι έρευνες αυτές αναδεικνύουν τις στρατηγικές που
αναπτύσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί στην καθημερινότητα η αυξανόμενη
λειτουργική και κοινωνική έκπτωση που χαρακτηρίζει την πρόδρομη ψυχωτική φάση, όπως
επίσης και τα μοντέλα ερμηνείας της εμπειρίας που υιοθετούνται, τα οποία προχωρούν
σταδιακά από την κανονικοποίηση προς την αποδοχή της ύπαρξης ενός ψυχικού
προβλήματος.
Η βίωση ενός ψυχωτικού επεισοδίου είναι τραυματική για το άτομο και το
περιβάλλον του, και αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την επίπτωση της ψύχωσης στην
ζωή των ατόμων. Η βίωση ενός σχιζοφρενικού επεισοδίου φαίνεται να αντιμετωπίζεται από
τα ίδια τα άτομα ως απώλεια, που κινητοποιεί μια έντονη διεργασία πένθους, την οποία τα
άτομα επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μέσω της αποδοχής της διάγνωσης και της θεραπείας,
της ταύτισης με άλλους ασθενείς, της αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τη σχιζοφρένεια
και την αναζήτηση νοήματος στην εμπειρίας τους (Mauritz, & van Meijel, 2009). Η απώλεια,
στις πολλαπλές εκφάνσεις της απώλειας μιας κοινής πραγματικότητας, του εαυτού, της
ελπίδας, της ασφάλειας και των σχέσεων, προέκυψε επίσης ως κεντρικό στοιχείο της
εμπειρίας της ψύχωσης, σύμφωνα με μια μετα-σύνθεση ποιοτικών ερευνών της ψύχωσης
(McCarthy-Jones, Marriott, Knowles, Rowse & Thompson, 2013). Η διάγνωση της ψύχωσης
σε αυτή τη φάση έχει για κάποιους θετική επίπτωση, εφόσον ονοματίζει την εμπειρία και
παρέχει πρόσβαση σε θεραπεία, ενώ για άλλους η επίπτωση είναι αρνητική, αφού συνδέεται
με αποδυνάμωση, στίγμα και κοινωνικό αποκλεισμό (Pitt et al., 2009).
Η βίωση της ψύχωσης και η επακόλουθη διάγνωση και θεραπεία έχουν σοβαρές
επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της ζωής του ατόμου, στις συνθήκες διαβίωσης, την
οικογενειακή δυναμική, το σχολείο ή την εργασία, τις διαπροσωπικές και ρομαντικές
σχέσεις. Αρκετές είναι οι μελέτες που διερευνούν την ποιότητα ζωής των ατόμων με
διάγνωση ψύχωσης ή σχιζοφρένειας και βρίσκουν ότι αυτή περιορίζεται σημαντικά όχι μόνο
από τα ψυχωτικά συμπτώματα και τις επιπτώσεις της φαρμακευτικής αγωγής, αλλά κυρίως
από την έκπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων, την αίσθηση μειωμένου ελέγχου του ατόμου
στον εαυτό και τη ζωή του, την έλλειψη ευκαιριών για ανάληψη κοινωνικών και
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επαγγελματικών ρόλων, και τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες (Chernomas, Clarke,
& Chisholm, 2000. Gee, Pearce, & Jackson, 2003. Laliberte-Rudman, Yu, Scott, &
Pajouhandeh, 2000. Ma, Lin, Hu, Hsiung, 2005. Stein & Wemmerus, 2001. Sung & Puskar,
2006).
Σε πολλές από τις μελέτες που διερευνούν την εμπειρία της ψύχωσης ο κοινωνικός
στιγματισμός αναδεικνύεται ως πυρηνική κατηγορία, καθώς οι συμμετέχοντες τονίζουν τον
επιβαρυντικό ρόλο που διαδραματίζει το στίγμα στη ζωή τους και συζητούν τις επιπτώσεις
τους κοινωνικού στίγματος στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, τη μείωση του ελέγχου στη ζωή
τους και την ένταξή του στην αίσθηση του εαυτού μέσω του αυτο-στιγματισμού (Knight,
Wykes, & Hayward, 2003. Lloyd, Sullivan, & Williams, 2005). Το στίγμα φαίνεται να
βρίσκεται στη βάση της βίας που ασκείται σε άτομα με ψυχικές διαταραχές (Rice, 2008).
Κάποιες μελέτες που επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση του στίγματος συγκεκριμένα
σκιαγραφούν τη σκοτεινή εικόνα των πολλαπλών εκφάνσεων του στίγματος και των
σοβαρών επιπτώσεων στη ζωή των ατόμων που είναι αποδέκτες του (Gonzalez-Torres et al.,
2007. Schulze & Angermeyer, 2003).
Δεδομένων των πολλαπλών και σοβαρών επιπτώσεων της ψύχωσης στη ζωή των
ανθρώπων, το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών στράφηκε στην αποτύπωση των αναγκών, των
προτεραιτοτήτων και των επιθυμιών των ανθρώπων με ψυχωτικές εμπειρίες, όπως επίσης και
των στρατηγικών που αναπτύσσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτές.
Τόσο σε αυτή την ομάδα ερευνών όσο και στην προηγούμενη, αυτή που ασχολείται με τις
επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής, οι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται είναι «η ζωή με τη
σχιζοφρένεια» ή «ζώντας με την ψύχωση», όροι που αφενός εκφράζουν την παραδοχή ότι τα
άτομα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ζωή τους και την έμφαση στην ερμηνεία και
αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής από τους ίδους τους ανθρώπους που βιώνουν
δυσκολίες, και αφετέρου εκφράζουν την σύγχρονη τάση, τουλάχιστον στον πιο προοδευτικό
χώρο μελετών της ψυχικής υγείας, το ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον να διευρύνεται
πέρα από τα συμπτώματα της διαταραχής στη συνολική εξέταση της ζωής του ατόμου. Οι
άνθρωποι με ψυχωτικές εμπειρίες φαίνεται να ορίζουν τις ανάγκες τους ως καταρχάς
υπαρξιακές, κάνοντας λόγο για ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη, ακεραιότητα του εαυτού,
σεβασμό, αυτονομία, αγάπη, αποδοχή, κατανόηση και πνευματικότητα (Wagner & King,
2005). Η Laliberte-Rudman και οι συνεργάτες της (Laliberte-Rudman, et al., 2000)
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συνοψίζουν τις ανάγκες και επιθυμίες των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία σε τρεις
κατηγορίες: να συνδέονται με άλλους και να ανήκουν κάπου, να έχουν δυνατότητες επιλογών
και να διατηρούν τον έλεγχο του εαυτού και της ζωής του. Παρόμοιες διατυπώσεις
συναντώνται και σε άλλες μελέτες, από τις οποίες αναδεικνύεται η σημασία αφενός της
αυτονομίας και του ελέγχου και αφετέρου της κοινωνικής συμμετοχής (Stein & Wemmerus,
2001, Yilmaz et al., 2009). Εν τέλει, σύμφωνα με τον Gianellos (2005), το να αντιμετωπίζει
κανείς τις δυσκολίες που επιφέρει η σχιζοφρένεια, να αναπτύσσει ανθεκτικότητα προς αυτήν
και να αποκτά μια ποιότητα ζωής σημαίνει δύο πράγματα, αφενός να μάθει να κατανοεί τον
εαυτό του και να ζει με τη σχιζοφρένεια και δεύτερον να αναλάβει ενεργό και εμπρόθεση
δράση για τον έλεγχο της ζωής του.
Η εργασία είναι από τους τομείς της ζωής που πλήττεται από την εμφάνιση σοβαρών
ψυχικών διαταραχών και η εργασιακή επανενταξη αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους
της κοινωνικής ένταξης. Από τη διερεύνηση των απόψεων ατόμων με διάγνωση ψύχωσης
σχετικά με τη δυνατότητα ανάκτησης απασχόλησης διαφαίνονται από τη μια πλευρά η
επιθυμία τους να εργαστούν και η σημασία που αποδίδουν στην εργασία και από την άλλη τα
εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν, τόσο ατομικά, όπως η χαμηλή αυτοπεποίθηση, όσο
και κοινωνικά, όπως το στίγμα (Bassett et al., 2001. Marwaha & Johnson, 2005). Άτομα με
σοβαρές ψυχικές διαταραχές που εργάζονται καταθέτουν, κατα παρόμοιο τρόπο, τη σημασία
της εργασίας για τους ίδους, αλλά συγχρόνως τη συνεχή πάλη με τα συμπτώματα της
διαταραχής τους και τις δυσκολίες της εργασίας τους, και εκφράζουν την ανάγκη για
περισσότερη υποστήριξη (Kennedy-Jones et al., 2005. Nithsdale, Davis, & Croucher, 2008).
Αναφορικά με τη στέγαση, τα ατομα με εμπειρία ψύχωσης προτιμούν να μένουν στο σπίτι
τους, όπου αισθάνονται ασφαλείς και έχουν τη δυνατότητα απόκτησης και διατήρησης
διαπροσωπικών σχέσεων (Browne & Courtney, 2005ab), και περιγράφουν τη διαμονή τους
σε υποστηριζόμενες δομές με όρους συνεχούς πάλης για επιβίωση (Humberstone, 2002).
Επιμέρους μελέτες εξετάζουν συγκεκριμένες πτυχές της ζωής με την ψύχωση, όπως ο
αυτοκτονικός ιδεασμός (Skodlar et al., 2008), η σεξουαλικότητα (Volman & Landeen, 2007),
οι ρομαντικές σχέσεις (Redmond, Larkin, & Harrop, 2010), η μητρότητα (Diaz-Caneja &
Johnson, 2004), η πατρότητα (Evenson, Rhodes, Feigenbaum, & Solly, 2008) και η
κατάχρηση ουσιών (Costain, 2008. Lobbana et al., 2010), καθώς και συγκεκριμένες
κατηγορίες διαγνώσεων, οπως η εμπειρία της επιλόχειας κατάθλιψης (Robertson & Lyons,
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2003) και οι στρατηγικές αυτο-φροντίδας ατόμων με διάγνωση σχιζοφρένειας και ζαχαρώδη
διαβήτη (El-Mallakh, 2006), που δεν θα συζητηθούν περαιτέρω σε αυτό το κείμενο.
Μεγάλο μέρος των ποιοτικών μελετών της εμπειρίας της ψύχωσης επικεντρώνεται
στη διαδικασία της ανάρρωσης και επιχειρεί να αναδείξει το νοήμα της ανάρρωσης και τις
διαδικασίες και στρατηγικές που εμπλέκονται σε αυτήν, κυρίως μέσω συνεντεύξεων με
άτομα που βρίσκονται σε διαδικασία ανάρρωσης ή που θεωρούν ότι έχουν αναρρώσει από
κάποια σοβαρή ψυχική διαταραχή. Η ανάρρωση σκιαγραφείται ως μια σχετικά μακροχρόνια
και ασυνεχής διαδικασία αναδόμησης της ζωής σε πολλαπλά επίπεδα (Noiseux & Ricard,
2008), που εκτείνεται πολύ πέρα από τη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη συμμόρφωση
με τη φαρμακευτική αγωγή, οι οποίοι προωθούνται ως στόχοι από το κυρίαρχο μοντέλο των
επγαγελματιών της ψυχικής υγείας (Lam et al., 2010). Κεντρική σε αυτή τη διεργασία είναι η
οικοδόμηση ενός νέου εαυτού μέσω σταδιακών αλλαγών στην ταυτότητα (Laithwaite &
Gumley, 2007, Shea, 2010). Βασικός κινητήριος μοχλός για τη διεργασία της ανάρρωσης
είναι η ελπίδα για αλλαγή και για μια ολοκληρωμένη ζωή (Laithwaite & Gumley, 2007. Noh,
Choe, & Yang, 2008). Κεντρικά στοιχεία της ανάρρωσης είναι η αναδόμηση του εαυτού, η
κοινωνική συμμετοχή, η επαναδόμηση διαπροσωπικών σχέσεων και η απόκτηση ελέγχου της
ζωής (Lam et al., 2010. Noiseux & Ricard, 2008. Pinfold, 2000), στοιχεία που συνδέονται
άρρηκτα με την ενδυνάμωση (Nelson, Lord & Ochocka, 2001). Αντίστοιχα οι στρατηγικές
που υιοθετούν τα άτομα προκειμένου να επιτύχουν την ανάρρωση περιλαμβάνουν τον
προσωπικό αγώνα και ενεργοποίηση, την κινητοποίηση διαπροσωπικών υποστηρικτικών
σχέσεων και την επαφή με επαγγελματίες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Dilks, Tasker, &
Wren, 2010. Nixon et al., 2010ab. Schon, Denhov, & Topor, 2009). Στη μετα-σύνθεση των
ποιοτικών μελετών της ψύχωσης, η McCarthy-Jones και οι συνεργάτες της (McCarthy-Jones,
Marriott, Knowles, Rowse, & Thompson, 2013) περιγράφουν τις διεργασίες της ανάρρωσης
με όρους αναδόμησης του εαυτού και του κόσμου, της ελπίδας και του αγώνα, της ασφάλειας
στο σώμα και τον κόσμο, και τέλος των διαπροσωπικών σχέσεων.
Πέρα από το μεγάλο όγκο ποιοτικών ερευνών που εξετάζουν διάφορες πτυχές της
εμπειρίας της ψύχωσης, της ζωής με την ψύχωση και τη διαδικασία ανάρρωσης από αυτήν,
ένα άλλο μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας διερευνά τις απόψεις των ατόμων με εμπειρία
σοβαρών ψυχικών διαταραχών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
τις παρεχόμενες θεραπείες. Η Hines-Martin και οι συνεργάτες της (Hines-Martin, Brown105

Piper, Kim, & Malone, 2003), για παράδειγμα, εξετάζουν τους παράγοντες που διευκολύνουν
την πρόσβαση Αφρικανών Αμερικανών ατόμων με ψυχικές διαταραχές στις υπηρεσίες
ψυχικής υγείας των Η.Π.Α., στους οποίους περιλαμβάνονται η στάση της οικογένειας και
σημαντικών άλλων, καθώς και οι προσωπικές πεποιθήσεις. Ο Thérien και οι συνεργάτες του
(Thérien, Tranulis, Lecompte, & Bérubé, 2012) διερεύνησαν τόσο τα θεραπευτικά μονοπάτια
όσο και τις εκτιμήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ατόμων με διάγνωση ψύχωσης
και μεταιχμιακής διαταραχής της προσωπικότητας και περιγράφει την πολυπλόκοτητα της
πορείας των συμμετεχόντων εντός του συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των
απόψεών τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Άλλες μελέτες διερευνούν τις απόψεις
των συμμετεχόντων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως μια παρέμβαση για πρώτο
ψυχωτικό επεισόδιο (O’Toole et al., 2004) ή την ακούσια περίθαλψη στην κοινότητα
(Canvin, Bartlett & Pinfold, 2002), συγκεκριμένα θεραπευτικά περιβάλλοντα, όπως κλειστές
ψυχιατρικές μονάδες (Goodwin, Holmes, Newnes, & Waltho, 1999. Koivisto et al., 2002,
2004), συγκεκριμένους τύπους ασθενών, όπως ‘δύσκολοι ασθενείς’ (Breeze & Repper, 1998)
και συγκεκριμένες πτυχές της θεραπευτικής λειτουργίας, όπως η συνεργασία (Romakkaniemi
& Järvikoski, 2012) ή η πληροφόρηση (Kilkku et al., 2003. Powell & Clarke, 2006). Οι
Byrne, Davies και Morrison (2010), στην επισκόπησή τους ποιοτικών μελετών που
εξετάζουν τις προτεραιότητες και τις προτιμήσεις ατόμων με ψύχωση αναφορικά με τη
θεραπεία τους, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι προτεραιότητες σχετικά με τη θεραπεία
αποτελούν η βελτίωση των κοινωνικών και λειτουργικών ικανοτήτων, η ικανοποίηση από τη
ζωή και η διαχείριση των συμπτωμάτων, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες προτιμούν
προσωποκεντρικές συνεργατικές προσεγγίσεις, καθώς και προσεγγίσεις εναλλακτικές προς
το συμβατικό ιατρικό μοντέλο, όπως ψυχοθεραπεία και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις.
Οι απόψεις των ατόμων σχετικά με συγκεκριμένου τύπου θεραπευτικές παρεμβάσεις
έχουν επίσης τύχει προσοχής. Μια σειρά μελετών, για παράδειγμα, αναδεικνύει την
ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των εκτιμήσεων των χρηστών ψυχοφαρμακευτικών
ουσιών σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις τους (Day, Bentall, & Warner,
1996. Knudsen, Holme Hansen, Morgan Traulsen, & Eskildsen, 2002. Rofail, Heelis, &
Gournay, 2009. Usher, 2001), όπως επίσης και τους ενεργητικούς τρόπους με τους οποίους οι
χρήστες διαχειρίζονται τη φαρμακευτική τους αγωγή. Αντιθέτως, η αποτίμηση της
ηλεκτροσπαμοθεραπείας από τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε αυτήν φαίνεται να είναι
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πολύπλοκη μεν, κατεξοχήν αρνητική δε (Johnstone, 1999. Rose et al., 2004). Τέλος, οι
επιπτώσεις των ψυχολογικών θεραπειών φαίνεται να είναι περισσότερο θετικές, αφού η
ψυχοθεραπεία φάνηκε να βοηθά στη δημιουργία συνδέσεων μεταξύ του εσωτερικού και του
κοινωνικού κόσμου (Dilks, Tasker, & Wren, 2008), η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα
βοηθά στην επίγνωση και αποδοχή, και επομένως στην αποτελεσματικότερη διαχείριση, των
ψυχωτικών συμπτωμάτων (Abba et al., 2008), ενώ στους παράγοντες που ενισχύουν την
αποτελεσματικότητα

της

γνωστικής-συμπεριφορικής

θεραπείας

της

ψύχωσης

περιλαμβάνονται η ικανότητα αποσύνδεσης με αρνητικές σκέψεις, η ικανότητα λογικής
σκέψης και η θεραπευτική συμμαχία (McGowan, Lavender, & Garety, 2005).
Λίγες είναι τέλος οι ποιοτικές μελέτες που εξετάζουν τα πλαίσια κατανόησης και
ερμηνείας της ψυχωτικής εμπειρίας που αναπτύσσουν τόσο ίδια τα άτομα όσο και οι οικείοι
τους. Οι μελέτες αυτές καταγράφουν την ποικιλομορφία των ερμηνευτικών μοντέλων που
χρησιμοποιούνται, τα οποία κυμαίνονται από κοινωνικές και διαπροσωπικές ερμηνείες –
όπως η κοινωνικοποίηση, στρεσογόνες σχέσεις, τραυματικές εμπειρίες, το κοινωνικό
σύστημα – ψυχολογικές ερμηνείες – που αφορούν συναισθήματα, πτυχές του εαυτού,
επεξεργασία πληροφοριών κλπ. – βιολογικές ερμηνείες – όπως κληρονομικότητα,
εγκεφαλικές διεργασίες, ναρκωτικές ουσίες – και τέλος μεταφυσικές ερμηνείες – που
περιλαμβάνουν τη δράση υπερφυσικών δυνάμεων (Geekie, 2004. Holzinger, Kilian,
Lindenbach, Petscheleit, & Angermeyer, 2003. Sanseeha et al., 2009). Στις δυτικές κοινωνίες
παρατηρείται γενικά ποικιλομορφία ερμηνευτικών σχημάτων, με προεξάρχουσες τις
ψυχοκοινωνικές ερμηνείες (Holzinger et al., 2003), ενώ σε κάποιους ασιατικούς πολιτισμούς
φαίνεται να επικρατούν οι μεταφυσικές ερμηνείες (Sanseeha et al., 2009). Κοινό εύρημα
είναι επίσης ότι τα άτομα με εμπειρία ψυχικών διαταραχών αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν
την εξήγηση της «ασθένειας» για την εμπειρία τους (Kinderman, Setzu, Lobban, & Salmon
2006) και το κάνουν μόνο σε προχωρημένο στάδιο, με επιφυλακτικότητα, και υπό την πίεση
να αποκτήσουν «ενσυναίθηση» της κατάστασής τους (Ko et al., 2006). Η ενσυναίσθηση
τείνει να ταυτίζεται με την αποδοχή από την πλευρά του ατόμου της βιολογικής ερμηνείας
των ψυχικών διαταραχών, της εκδοχής δηλαδή ότι πάσχει από κάποια ψυχική ασθένεια, και
τείνει να αποφεύγεται από τα ίδια τα άτομα εξαιτίας του στιγματιστικού της χαρακτήρα.
Έτσι, όπως υποστηρίζουν ο Roe και οι συνεργάτες του (Roe, Hasson-Ohayon, Kravetz,
Yanos, & Lysaker, 2008), οι αφηγήσεις της ασθένειας, ή με πιο μετριοπαθείς όρους οι
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αφηγήσεις των δυσκολιών, που αναπτύσσουν τα άτομα είναι πολυεπίπεδες και δεν
αταποκρίνονται στη συμβατική έννοια της ενσυναίσθησης.
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει
αναπτυχθεί ένα αυξανόμενο και πλούσιο ρεύμα ποιοτικών μελετών της εμπειρίας της
ψύχωσης που, μέσα από το λόγο και την οπτική γωνία των ίδιων των ατόμων με ψυχωτικές
εμπειρίες, φωτίζουν διάφορες πτυχές της ψυχωτικής εμπειρίες και σκιαγραφούν μια
πολύπλοκη εικόνα της ζωής με την ψύχωση. Πέρα από την ανάδειξη της φωνής και της
οπτικής των ίδιων των ατόμων που βιώνουν ψύχωση, αυτό το ερευνητικό ρεύμα κατέδειξε
την πολυπλοκότητα και το εύρος των παραγόντων που εμπλέκονται στη ψύχωση. Άνοιξε έτσι
την οπτική γωνία από τα συμπτώματα της διαταραχής και τη διαχείρισή τους σε μια σειρά
παραγόντων που εμπλέκονται τόσο στην πορεία της ψύχωσης όσο και στην αντιμετώπισή
της. Σε κεντρικό στοιχείο των αφηγήσεων των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές
αναδεικνύεται η ποιότητα ζωής, αφού εκεί επικεντρώνονται όταν συζητούν τις επιπτώσεις
της ψύχωσης και αυτό αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της ανάρρωσης και της εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και θεραπειών. Η ποιότητα ζωής,
όπως φάνηκε από την παραπάνω επισκόπηση, εκτείνεται πολύ πέρα από τη διαχείριση των
συμπτωμάτων στην αποκατάσταση ή την οικοδόμηση ενός φάσματος λειτουργιών, σχέσεων
και ρόλων στο διαπροσωπικό, το κοινωνικό και το εργασιακό πεδίο, όπως και την απόκτηση
αυτενέργειας, αυτονομίας και ελέγχου.
Σε αντίθεση με τις φαινομενολογικές και τις αφηγηματικές και διαλογικές
προσεγγίσεις, που περιγράφηκαν σε προηγούμενες ενότητες, αυτό το ερευνητικό ρεύμα
εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο των διαπροσωπικών και κοινωνικών διεργασιών στην εμπειρία της
ψύχωσης. Παρότι η αφετηρία αυτών των μελετών δεν είναι μια κοινωνική θεωρία της
ψύχωσης, αφού οι μελέτες είναι μάλλον ουδέτερες αναφορικά με την αιτιολόγηση της
ψύχωσης, ο κεντρικός ρόλος των κοινωνικών διεργασιών φαίνεται να προκύπτει μέσα από το
λόγο των συμμετεχόντων, οι οποίοι τονίζουν τις κοινωνικές διαστάσεις της βιωμένης
εμπειριας τους. Αυτού του είδους η μεθοδολογία είναι, επομένως, χρήσιμη για την ανάδειξη
των κοινωνικών παραμέτρων που εμπλέκονται στη βιογραφική διαδρομή των ατόμων προς
την ψύχωση και μέσα σε αυτήν, μέσω της επεξεργασίας του λόγου των συμμετεχόντων, όταν
μιλούν για τη βιωμένη εμπειρία τους.
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Βιογραφικές μελέτες
Οι εμπειρικές ποιοτικές μελέτες που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα
διερευνούν την εμπειρία της ψύχωσης, πτυχές της ζωής μετά την εμφάνιση της ψύχωσης και
τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης της εμπειρίας, με άλλα λόγια επικεντρώνονται στο
χρονικό διάστημα μετά την εμφάνιση της ψύχωσης. Έχουν έτσι συγχρονικό χαρακτήρα,
εξετάζουν δηλαδή εμπειρίες και απόψεις σχετικά με θέματα που απασχολούν τους
συμμετέχοντες στην παρούσα φάση της ζωής τους ή κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν.
Ελάχιστες είναι οι μελέτες που διερευνούν τη βιογραφική πορεία του ατόμου προς τη βίωση
μιας ψυχικής διαταραχής. Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο, δεδομένης της αυξανόμενης
αναγνώρισης του ρόλου των συνθηκών ζωής και των γεγονότων ζωής στην ανάπτυξη
ψυχικών διαταραχών. Δεδομένης της έμφασης της προτεινόμενης μελέτης στην εξέταση της
βιογραφικής ιστορίας του ατόμου, οι λίγες αυτές μελέτες θα παρουσιαστούν πιο αναλυτικά.
Η εργασία των Strand και Tidefors (2012) διερευνά τη βιογραφική πορεία ατόμων με
διάγνωση ψύχωσης. Η μελέτη έλαβε χώρα στη Σουηδία με συμμετέχοντες 12 ενήλικα άτομα
με διάγνωση και μακρόχρονη εμπειρία ψύχωσης, που παρακολουθούνταν από κοινοτικές
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να περιγράψουν την ιστορία
της ζωής τους, από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τις παρούσες συνθήκες ζωής, με έμφαση
στους παράγοντες που θεωρούν ότι σχετίζονται με τη διαγνωσμένη τους διαταραχή, σε μια
ημι-δομημένη συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις αναλύθηκαν θεματικά. Οι αφηγήσεις
περιγράφονται μέσω τριών κεντρικών κατηγοριών. Πρώτον, οι συμμετέχοντες σκιαγραφούν
εικόνες των γονέων τους ως είτε παρεισφρητικών, ασυνεπών και καταχρηστικών, είτε ως
παθητικών και ανίκανων να τους στηρίξουν. Δεύτερον, οι συμμετέχοντες περιέγραψαν μια
οικογενειακή ατμόσφαιρα που χαρακτηριζόνταν από σιωπή, αποξένωση, έλλειψη
επικοινωνίας και έλλειψη συνοχής. Τρίτον, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τον εαυτό τους
ως παιδιά αποσυρμένα και συμμορφωμένα, που έμαθαν να διαχειρίζονται το θυμό και τη
θλίψη τους μόνα, χωρίς υποστήριξη, και που χειρίζονταν την απόγνωσή τους μέσω της
ανάπτυξης ενος φανταστικού κόσμου. Οι συγγραφείς τονίζουν την αισθηση του τραύματος
που διαπερνά τις αφηγήσεις αυτές, με ιστορίες κακοποίησης και παραμέλησης εντός του
οικογενειακού περιβάλλοντος, που συνδυάζονται με έλλειψη επικοινωνίας και υποστήριξης,
και επιβεβλημένη σιωπή σχετικά με τις εμπειρίες αυτές. Έτσι, η απόσυρση και διαφυγή σε
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ένα φανταστικό κόσμο, στοιχεία που παραπέμπουν στην κατοπινή εμφάνιση ψυχωτικών
εμπειριών, ήταν οι μόνες στρατηγικές διαθέσιμες στα παιδιά αυτά, προκειμένου να
επιβιώσουν σε ένα ασταθές, απρόβλεπτο και κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον.
Οι Nixon, Hagen και Peters (2010) εξέτασαν επίσης τη βιογραφία ατόμων με
ψυχωτικές εμπειρίες, και συγκεκριμένα ατόμων που βίωσαν την ψύχωση ως θετική εμπειρία
μετασχηματισμού του εαυτού και της ζωής τους. Το υλικό συλλέχθηκε μέσω αφηγηματικών
συνεντεύξεων, στις οποίες ζητήθηκε από τους 6 συμμετέχοντες να αφηγηθούν χρονολογικά
τη ζωή τους από την προψυχωτική περίοδο έως την παρούσα φάση. Το υλικό αναλύθηκε
θεματικά μέσα από μια ερμηνευτική φαινομενολογική οπτική, που στόχευε να αναδείξει την
ουσία της βιωμένης εμπειρίας στις διαφορετικές βιογραφικές φάσεις. Κεντρικά
χαρακτηριστικά της προ-ψυχωτικής περιόδου, που μας ενδιαφέρει εδώ, ήταν για κάποιους
συμμετέχοντες η βίωση κυρίως θετικών ατυπικών εμπειριών ήδη από την παιδική ηλικία,
ενώ για άλλους η βίωση αρνητικών γεγονότων τραύματος και κακοποίησης. Η ψυχωτική
φάση ήταν για τους συμμετέχοντες ξαφνική και δραματική, συνοδευόμενη από ασυνήθιστες
αντιληπτικές εμπερίες, έκπτωση της καθημερινής λειτουργικότητας, εμπειρίες που
προσομοιάζουν το θάνατο και αίσθηση επικοινωνίας με κάτι υπερφυσικό. Στην έξοδο από
την κρίση και τον προσωπικό μετασχηματισμό συντέλεσαν η ικανότητα αποστασιοποίησης
και επεξεργασίας της εμπειρίας, η αλλαγή της αίσθησης του χρόνου, η υιοθέτηση μιας
πνευματικής οδού και η αντίστοιχη προσαρμογή της επαγγελματικής προοπτικής των
συμμετεχόντων.
Η σύνδεση των ακουστικών ψευδαισθήσεων, των φωνών, με τη βιογραφία του
ατόμου, είναι σημαντική στην προσέγγιση των φωνών των Marius Romme και Sandra
Escher. Αφετηρία της προσέγγισης αυτής είναι η παραδοχή ότι, όπως όλες οι εκφάνσεις της
ψυχωτικής εμπειρίας, έτσι και οι φωνές σχετίζονται με πτυχές της ζωής του ατόμου, συνήθως
εμπειρίες τραύματος και απώλειας, τις οποίες οι φωνές με κάποιον τρόπο εκφράζουν. Οι
Romme και Escher (2000) έχουν διαμορφώσει τη συνέντευξη του Maastricht, ένα ερευνητικό
και κλινικό εργαλείο, που στόχο έχει να βοηθήσει άτομα που ακούνε φωνές να διερευνήσουν
αυτή τη σχέση. Κατά τη συνέντευξη διερευνώνται συνεργατικά η ταυτότητα των φωνών, τα
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο των φωνών, οι πυροδότες των φωνών, το ιστορικό των
φωνών, καθώς και συνολικά η ιστορία του ατόμου, με έμφαση στις πρώιμες εμπειρίες. Η
εφαρμογή της συνέντευξης καταλήγει σε μια διατύπωση, η οποία προσδιορίζει (α) ποιον ή τι
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εκπροσωπούν οι φωνές, και (β) ποια διαπροσωπικά, κοινωνικά ή συναισθηματικά
προβλήματα εκφράζουν οι φωνές. Αυτή η διεργασία νοηματοδότησης των φωνών, βοηθά το
άτομο να εντάξει τις φωνές στη ζωή του, να κατανοήσει το νόημά τους και να τις διαχειριστεί
με καταλληλότερο τρόπο (Longden, Corstens, Escher, & Romme, 2012).
Με τη βιογραφική πορεία ατόμων, αυτή τη φορά με διάγνωση νευρικής ανορεξίας,
ασχολήθηκαν οι O’Shaughnessy, Dallos και Gough (2013). Στόχος και αυτής της μελέτης
ήταν να αναδομηθεί η ιστορία ζωής 4 ενήλικων γυναικών με διάγνωση νευρικής ανορεξίας,
που παρακολουθούνταν από εξειδικευμένη υπηρεσία στη Βρετανία. Το υλικό συλλέχθηκε με
αφηγηματικές συνεντεύξεις, στις οποίες ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να αφηγηθούν
χρονολογικά την ιστορία τους, ακολουθούμενες από ημι-δομημένες συντεύξεις, στις οποίες
εμπλουτίστηκε το υλικό των αφηγήσεων. Η μέθοδος ανάλυσης ήταν επίσης αφηγηματική:
μέσω της ανάλυσης του περιεχομένου και της δομής της αφήγησης, σε πρώτη φάση
ανασυγκροτήθηκε η ιστορία κάθε μίας συμμετέχουσας και στη συνέχεια διατυπώθηκαν οι
κοινοί άξονες μεταξύ των ιστοριών. Οι κοινές αφηγηματικές θεματικές αφορούσαν: (α) την
απόσυρση των συμμετεχουσών στον κόσμο τους και την έλλειψη υποστήριξης σε μικρή
ηλικία, που συνέβαλε σε μια συνεχιζόμενη πάλη μεταξύ επιθυμίας και φόβου σχετικά με
στενές σχέσεις, (β) παιδικές εμπειρίες κινδύνου, απώλειας, φόβου και άγχους, που
δημιουργούν μια αίσθηση του κόσμου ως απειλητικού και αγχογόνου, (γ) οι συμμετέχουσες
φαίνονταν να δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν την οπτική γωνία σημαντικών τους άλλων,
ειδικά σε συγκρουσιακές σχέσεις και καταστάσεις, (δ) οι συμμετέχουσες περιέγραψαν
δύσκολες σχέσεις με τους πατέρες και καλές σχέσεις με τις μητέρες τους, τις οποίες δεν
φαίνεται να έχουν ξεπεράσει στο παρόν, και (ε) σε όλες τις αφηγήσεις υπήρχαν κενά σε
σημαντικά τμήματα της βιογραφικής αφήγησης. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει, σύμφωνα με
τους συγγραφείς, τον καθοριστικό ρόλο των διαπροσωπικών σχέσεων στην ανάπτυξη της
νευρικής ανορεξίας, με κεντρικά στοιχεία την αμφιθυμία αναφορικά με τις σχέσεις, την
έντονη εμπλοκή σε αυτές και την συνεχή αίσθηση έλλειψης υποστήριξης ή αποχωρισμού από
τα πρόσωπα φροντίδας.
Όπως διαφαίνεται από τις μελέτες που παρουσιάστηκαν, η βιογραφική πορεία των
ατόμων προς την ψύχωση και εντός αυτής δεν έχει τύχει εκτεταμένης ερευνητικής προσοχής.
Οι λίγες μελέτες που έχουν εκπονηθεί δίνουν μια αρκετά καλή αρχική εικόνα των στοιχείων
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της ζωής που προεικάζουν την ανάπτυξη ψυχωτικών εμπειριών. Κεντρικές παράμετροι
φαίνεται να είναι οι εμπειρίες τραύματος, κακοποίησης και απώλειας, καθώς και οι
διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις. Η έμφαση των ερευνών φαίνεται να επικεντρώνεται
στους οικογενειακούς και διαπροσωπικούς παράγοντες, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να
διερευνηθούν με αυτό τον τρόπο και παράγοντες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Αναφορικά με τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί, οι έρευνες συλλέγουν υλικό μέσω
ατομικών συνεντεύξεων, είτε ημι-δομημένων είτε αφηγηματικών, και το αναλύουν είτε
θεματικά είτε αφηγηματικά. Όλες αυτές οι παραλλαγές στη συλλογή και ανάλυση των
ιστοριών ζωής θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στη βιογραφική διερεύνηση της ψύχωσης.
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ΕΑ3 ΕΕ2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ευγενία Γεωργάκα
Μάιος 2013
Σκεπτικό και στόχοι
Στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος των κοινωνικών παραγόντων στη
βιογραφική πορεία των ατόμων προς την εκδήλωση ψυχωτικών φαινομένων, καθώς και στη
θεραπευτική τους πορεία στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μετά την εκδήλωση της
ψύχωσης. Αναμένεται ότι η πορεία τόσο προς την ψύχωση όσο και μετά διαφοροποιείται
ανάλογα με τη θέση του ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση και την ταξική του
προέλευση.
Ο ρόλος κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην ανάπτυξη των ψυχικών διαταραχών έχει
τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά. Έχει επίσης μελετηθεί διεξοδικά το πώς διάφοροι παράγοντες
που εμπλέκονται στην ψυχική υγεία, όπως η οικονομική κατάσταση, το επάγγελμα, η
εκπαίδευση, το κοινωνικό κεφάλαιο, τα γεγονότα ζωής, οι χρόνιες αντιξοότητες, η διαβίωση
σε αστικές περιοχές κλπ, διαπλέκονται με τρόπο που συσσωρευτικά επιδρούν στην
επιδείνωση της ψυχικής υγείας αναφορικά με τις κοινές ψυχικές διαταραχές. Οι μελέτες,
ωστόσο, που διερευνούν την αλληλεπίδραση κοινωνικών παραγόντων στην πορεία προς τη
σχιζοφρένεια είναι σημαντικά λιγότερες [βλ. μεθοδολογική ανασκόπηση Ζήση ΕΑ1 ΕΕ2]. Η
παρούσα μελέτη επιχειρεί να σκιαγραφήσει τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες
διαπλέκονται στη βιογραφική πορεία των ατόμων που έχουν βιώσει ψυχωτικά επεισόδια.
Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, η οποία εξετάζει το ρόλο των κοινωνικών παραγόντων
αναδρομικά σε δύο χρονικούς άξονες: (α) τη συνδυαστική λειτουργία των κοινωνικών
παραμέτρων σε κάθε φάση της βιογραφίας του ατόμου, και (β) τη χρονική ακολουθία των
κοινωνικών παραμέτρων σε διαφορετικές φάσεις της ατομικής βιογραφίας, δηλαδή της
χρονικής συνέχειας και της μετεξέλιξής τους.
Στη βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας της ψυχικής υγείας οι κοινωνικοί παράγοντες έχουν
μελετηθεί κυρίως ως αντικειμενικές συνθήκες που επιδρούν στην ψυχική υγεία, μέσω
ποσοτικών ερευνών που αξιολογούν τις συνθήκες αυτές και επιχειρούν να τις συσχετίσουν
στατιστικά με δείκτες ψυχικής υγείας. Αυτή η προσέγγιση έχει αναδείξει τους
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διαμεσολαβητικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες, όπως για παράδειγμα μορφές
κοινωνικοποίησης, πρόσβαση σε πόρους, κοινωνική υποστήριξη κλπ., μέσω των οποίων οι
αντικειμενικοί κοινωνικοοικονομικοί δείκτες επιδρούν στην ψυχική υγεία. Η παρούσα
μελέτη, χρησιμοποιώντας ποιοτική μεθοδολογία, επιχειρεί να διερευνήσει περαιτέρω τους
μηχανισμούς και τις διεργασίες μέσω των οποίων οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες
επιδρούν επιβαρυντικά στην ψυχική υγεία, αναδεικνύοντας το εύρος και τον πλούτο των
παραμέτρων αυτών, το περιεχόμενο που παίρνουν στην ατομική βιογραφία, καθώς και τη
βαρύτητά τους στη βιογραφική πορεία των ατόμων. Η βιβλιογραφία της κοινωνιολογίας της
ψυχικής υγείας έχει εξετάσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι αντικειμενικές κοινωνικές
συνθήκες αλληλεπιδρούν με την υποκειμενική θέση και δράση των κοινωνικών
υποκειμένων, τη σχέση δηλαδή μεταξύ κοινωνικών δομικών παραγόντων και ατομικών
ερμηνειών και στρατηγικών των δρώντων υποκειμένων. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να
διευρύνει αυτό το πεδίο, εξετάζοντας πώς αυτές οι διεργασίες πραγματώνονται και
διαμορφώνονται στο μικρο-επίπεδο της βιογραφικής διαδρομής των ατόμων με ψυχωτικές
εμπειρίες. Η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει (α) τη σύνθετη διεργασία μέσω της
οποίας αντικειμενικοί κοινωνικοί δείκτες επηρεάζουν τη βιογραφική πορεία και την ψυχική
υγεία των ατόμων, (β) την αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνικών παραγόντων και των
ερμηνειών και στρατηγικών των δρώντων υποκειμένων, και (γ) την πρόσληψη του ρόλου
των κοινωνικών παραγόντων στην προσωπική τους βιογραφία από τα ίδια τα άτομα και τις
ερμηνείες που δίνουν για την πορεία της προσωπικής τους βιογραφίας και των προβλημάτων
της ψυχικής τους υγείας. Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη στηρίζεται στην υπάρχουσα
βιβλιογραφία αναφορικά με το ρόλο κοινωνικών παραγόντων στην ψυχική υγεία και
προσπαθεί να την αξιοποιήσει και να της δώσει ώθηση, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα
των εν λόγω διεργασιών, τον τρόπο πραγμάτωσής τους στις ατομικές βιογραφίες και την
πρόσληψη και νοηματοδότησή τους από τα δρώντα υποκείμενα.
Η εκτεταμένη βιβλιογραφία αναφορικά με τη βιωμένη εμπειρία της ψύχωσης [βλ.
μεθοδολογική ανασκόπηση Γεωργάκα ΕΑ3 ΕΕ2] εξετάζει τα χαρακτηριστικά της βίωσης της
ψυχωτικής εμπειρίας από τα ίδια τα άτομα και διερευνά τις ερμηνείες, θέσεις και απόψεις
των ατόμων με ψυχωτική εμπειρία αναφορικά με την ψυχική τους διαταραχή και τις
επιπτώσεις της διαταραχής στη ζωή τους. Η βιβλιογραφία αυτή χρησιμοποιεί ποιοτικές
μεθόδους έρευνας και έτσι αφενός μελετά τα υπό εξέταση φαινόμενα στην πολυπλοκότητά
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τους και αφετέρου αναδεικνύει την οπτική γωνία των ατόμων με εμπειρία ψύχωσης. Η
βιβλιογραφία αυτή έχει, ωστόσο, δύο περιορισμούς, που η παρούσα έρευνα επιχειρεί να
ξεπεράσει. Πρώτον, τείνει να επικεντρώνεται στο βίωμα και τις απόψεις των συμμετεχόντων
και έτσι εστιάζει σε ψυχικές διεργασίες, παραμελώντας το ρόλο των κοινωνικών
παραγόντων. Δεύτερον, πρόκειται στη μεγάλη πλειοψηφία τους για συγχρονικές μελέτες, που
εξετάζουν εμπειρίες και απόψεις για την παρούσα κατάσταση του ατόμου, κι έτσι δεν
παρέχουν πληροφορίες για τη διαχρονική πορεία προς την παρούσα φάση και τους
παράγοντες της βιογραφίας του ατόμου που τη διαμόρφωσαν. Η παρούσα μελέτη, όπως
περιγράφηκε νωρίτερα, (α) δίνει έμφαση στη διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών
παραγόντων, και συγκεκριμένα αυτών που σχετίζονται με την ταξική προέλευση, στην
ψυχική υγεία, και (β) μελετά αναδρομικά τη διαχρονική βιογραφική πορεία προς την ψύχωση
και εντός της.
Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται δύο φάσεις της βιογραφικής πορείας των ατόμων με
εμπειρία ψύχωσης:
(α) Η πρώτη αφορά τη βιογραφική διαδρομή έως την εκδήλωση της ψύχωσης. Η φάση αυτή
καλύπτει τις εμπειρίες και τα γεγονότα ζωής του ατόμου από την πρώιμη παιδική ηλικία έως
τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής, που είναι η συνήθης ηλικία εμφάνισης μιας ψυχωτικής
διαταραχής. Στόχος είναι αναδειχθούν οι εμπειρίες, τα γεγονότα, οι σχέσεις, οι ερμηνείες και
οι στρατηγικές του ατόμου σε κάθε φάση της βιογραφικής του πορείας, οι οποίες εν δυνάμει
συνδέονται με την κατοπινή εμφάνιση της ψυχικής του διαταραχής, και να σκιαγραφηθεί η
αλληλεπίδραση μεταξύ τους και η διαχρονική τους αλληλουχία. Η μελέτη της φάσης αυτής
συνδέεται με τη βιβλιογραφία αναφορικά με την επίπτωση των κοινωνικών παραγόντων στην
ψυχική υγεία και με τη βιβλιογραφία πανω στη βιωμένη εμπειρία της ψύχωσης. Αναμένεται,
στη βάση της βιβλιογραφίας, ότι η βιογραφική πορεία θα διαφοροποιείται ανάλογα με τη
θέση του ατόμου στην κοινωνική διαστρωμάτωση, και ότι θα προκύψουν, ως αποτέλεσμα
της ανάλυσης των δεδομένων, διαφοροποιημένα πρότυπα βιογραφικών διαδρομών προς την
ψύχωση, που θα βρίσκονται σε συνάρτηση με την κοινωνικοοικονομική αφετηρία των
υποκειμένων.
(β) Η δεύτερη φάση της βιογραφικής πορείας που θα εξετάσουμε στην παρούσα μελέτη
καλύπτει το χρονικό διάστημα κάποιων ετών από την πρώτη εκδήλωση της ψύχωσης μέχρι
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το παρόν, δηλαδή τη βιογραφική διαδρομή εντός της ψύχωσης. Αυτή εστιάζει στο βίωμα της
ψύχωσης, την πρόσληψή του από το υποκείμενο, τις επιπτώσεις της ψύχωσης στη ζωή του,
την αντιμετώπιση της ψύχωσης μέσω επαφής με επαγγελματίες και υπηρεσίες ψυχικής υγείας
και τέλος τις στρατηγικές αντιμετώπισης που το άτομο υιοθετεί. Η διερεύνηση του βιώματος,
της ερμηνείας, των επιπτώσεων και των στρατηγικών συνδέεται με τη βιβλιογραφία σχετικά
με τη βιωμένη εμπειρία της ψύχωσης, ενώ η εξέταση της θεραπευτικής πορείας του ατόμου
σχετίζεται με την έννοια των θεραπευτικών μονοπατιών [βλ. μεθοδολογική ανασκόπηση
Πεγκλίδου ΕΑ3 ΕΕ2] και με τη βιβλιογραφία αναφορικά με το ρόλο των επαγγελματικών
ιδεολογιών και πρακτικών στην πορεία της ψυχικής υγείας ατόμων με διάγνωση ψύχωσης.
Και σε αυτή τη φάση αναμένεται η θεραπευτική πορεία των ατόμων και οι επιπτώσεις της
ψυχωτικής εμπειρίας στη ζωή τους να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση με την
κοινωνικοοικονομική τους θέση, έτσι ώστε να προκύπτουν διακριτές, κοινωνικά
διαφοροποιημένες διαδρομές εντός της ψύχωσης.
Ερευνητική προσέγγιση / ερευνητικό σχέδιο
Η μελέτη υιοθετεί μεθοδολογικά το ερευνητικό παράδειγμα της βιογραφικής προσέγγισης. Η
βιογραφική προσέγγιση αντλεί από την ερμηνευτική ποιοτική ερευνητική παράδοση και
μελετά τον τρόπο με τον οποίο τα δρώντα υποκείμενα προσλαμβάνουν, ερμηνεύουν και
νοηματοδοτούν πτυχές της προσωπικής τους βιογραφίας.
Η βιογραφική προσέγγιση αποτελεί προσπάθεια σύζευξης του ατομικού και του κοινωνικού,
αφού εξετάζει αφενός την οπτική των υποκειμένων αναφορικά με την πορεία της ζωής του
και τα γεγονότα που την επηρέασαν και αφετέρου τις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες,
όπως αυτές εγγράφονται στις ατομικές ιστορίες ζωής των δρώντων υποκειμένων. Το πεδίο
εστίασης της βιογραφικής προσέγγισης είναι η ιστορικά διαμορφωμένη και κοινωνικά και
υλικά συγκροτημένη υποκειμενικότητα, αφού αφενός, στο επίπεδο του περιεχομένου της
αφήγησης, αναπαρίσταται η κοινωνικά συγκροτημένη ιστορία ζωής του υποκειμένου και
αφετέρου, στο επίπεδο της μορφής της αφήγησης, ο αφηγητής αντλεί από κοινωνικά
διαθέσιμους πόρους για τη δόμηση και τη νοηματοδότηση της ιστορίας της ζωής του. Έτσι,
μέσω της βιογραφικής προσέγγισης μελετώνται τόσο οι διαδικασίες μέσω των οποίων
κοινωνικές συνθήκες και διεργασίες εγγράφονται στην ατομική ιστορία των υποκειμένων

123

όσο και οι τρόποι με τους οποίους τα υποκείμενα προσλαμβάνουν και διαχειρίζονται αυτές
τις κοινωνικές διεργασίες. Επιπλέον, βασική αρχή της βιογραφικής προσέγγισης είναι ότι ο
τρόπος με τον οποίο τα υποκείμενα προσλαμβάνουν τη διαδρομή του βίου τους και την
παρούσα κατάσταση προσδιορίζεται βιογραφικά, με την έννοια ότι το κάθε δρων υποκείμενο
αποκρυσταλλώνει, πάντοτε με βάση τους κοινωνικά διαθέσιμους πόρους, μία βιογραφική
αφήγηση στην πορεία της ζωής του, η οποία χρησιμεύει ως οδηγός για την κατανόηση του
παρελθόντος και του παρόντος και καθοδηγεί τη δράση του στο κοινωνικό πεδίο (Πανταζής,
2004. Τσιώλης, 2006).
Η βιογραφική αφήγηση θεωρείται ένα πολύπλοκο και πολυεπίπεδο κείμενο, το οποίο
παραπέμπει σε πολλαπλές διεργασίες και επομένως μπορεί να αναλυθεί σε πολλαπλά επίπεδα
(Τσιώλης, 2006):
 Παρέχει πληροφορίες για τη διαδρομή του βίου του υποκειμένου, δηλαδή για τις
κοινωνικές συνθήκες, τα γεγονότα που επηρέασαν την πορεία της ζωής, τη δράση του
υποκειμένου στις διαφορετικές φάσεις της ζωής του
 Παρέχει πληροφορίες για τη βιωμένη ιστορία ζωής, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο
το υποκείμενο βίωσε, κατανόησε και κατά συνέπεια έδρασε στα συγκεκριμένα
πλαίσια της διαδρομής του βίου του
 Παρέχει πληροφορίες για τη βιογραφία του υποκειμένου, τον τρόπο δηλαδή που, από
τη σκοπιά του παρόντος, ο αφηγητής επιλεκτικά νοηματοδοτεί και συγκροτεί το
παρελθόν του και κατά συνέπεια προσανατολίζεται προς το μέλλον του
 Παραπέμπει στους κοινωνικά διαθέσιμους πόρους, από τους οποίους αντλεί και μέσω
των οποίων έχει συγκροτηθεί η βιογραφική αφήγηση, όπως για παράδειγμα οι
παραδόσεις, νοοτροπίες, συλλογικές αναπαραστάσεις, καθώς και τα κοινωνικά και
θεσμικά συστήματα λόγων
 Παραπέμπει στην υποκειμενικότητα του αφηγητή, δηλαδή στον προσωπικά διακριτό
τρόπο με τον οποίο το υποκείμενο προσοικειώνεται το κοινωνικό για να ερμηνεύσει
την πορεία της ζωής του και τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται ως υποκείμενο
εντός της
 Παραπέμπει στο επικοινωνιακό πλαίσιο εντός του οποίου παράγεται, αφού το
συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο παράγεται η αφήγηση επηρεάζει τον τρόπο
συγκρότησής της
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Στη βιογραφική έρευνα το ερευνητικό υλικό αντλείται από μη δομημένες αφηγηματικές
συνεντεύξεις, οι οποίες αναλύονται τόσο στο επίπεδο καθεμίας αφήγησης χωριστά όσο και
στο επίπεδο των κανονικοτήτων μεταξύ των συνεντεύξεων.
Η συγκεκριμένη μελέτη, όπως αναφέρθηκε στην πρηγούμενη ενότητα, επικεντρώνεται στη
βιογραφική διαδρομή των ατόμων με εμπειρία ψύχωσης τόσο από την πρώιμη ηλικία έως το
πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο όσο και κατά το διάστημα των πρώτων χρόνων μετά τη βίωση
του πρώτου επεισοδίου. Η μελέτη της βιογραφικής διαδρομής των υποκειμένων προς την
ψύχωση και εντός της στοχεύει, κατ’ αναλογία με τους παραπάνω στόχους της βιογραφικής
προσέγγισης:
 Να αποτυπώσει τη διαδρομή του βίου των συμμετεχόντων, δηλαδή τις κοινωνικές
συνθήκες και τα γεγονότα ζωής που συνδέονται με τη εμφάνιση της ψύχωσης και τις
επακόλουθες διεργασίες διαχείρισης της ψύχωσης
 Να κατανοήσει τη βιωμένη ιστορία ζωής των υποκειμένων, τον τρόπο δηλαδή που
στην

πορεία της ζωής τους οι συμμετέχοντες προσέλαβαν τις συνθήκες και τα

γεγονότα της ζωής τους και αντέδρασαν σε αυτά
 Να περιγράψει τη βιογραφία των υποκειμένων, τον τρόπο δηλαδή που από την
παρούσα θέση οι συμμετέχοντες κατανοούν τόσο τους παράγοντες που οδήγησαν
στην ψύχωση όσο και το ίδιο το βίωμα της ψύχωσης και τον τρόπο που το
διαχειρίστηκαν
 Να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικά και πολιτισμικά διαθέσιμοι
πόροι προσδιορίζουν τον τρόπο συγκρότησης τόσο της βιογραφικής διαδρομής των
υποκειμένων όσο και της συγκεκριμένης βιογραφικής αφήγησης
 Να εξετάσει τον τρόπο συγκρότησης της υποκειμενικότητας των συμμετεχόντων
καθώς και το είδος της υποκειμενικότητας που συγκροτείται, τόσο στο επίπεδο της
αφηγούμενης υποκειμενικότητας όσο και στο επίπεδο της διαδικασίας της αφήγησης
 Να λάβει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο το ερευνητικό και επικοινωνιακό πλαίσιο
επιδρά στο περιεχόμενο και τη μορφή της αφήγησης
Για τις ανάγκες της μελέτης θα διεξαχθούν 80 αφηγηματικές συνεντεύξεις με 40 άτομα με
εμπειρία ψύχωσης
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Δείγμα / Συμμετέχοντες
Στρατηγική δειγματοληψίας
Σε συμφωνία με τις αρχές και τη συνήθη καλή πρακτική σε ποιοτικές μελέτες, η επιλογή των
συμμετεχόντων θα γίνει στη λογική της θεωρητικής δειγματοληψίας. Θα επιλεγούν δηλαδή
τα άτομα εκείνα που, λόγω θέσης ή εμπερίας, είναι πιο κατάλληλα για να καταθέσουν την
πλουσιότερη εμπειρία πάνω στα θέματα εστίασης της μελέτης.
Κριτήρια δειγματοληψίας
Καταρχας, η μελέτη αφορά ενήλικα άτομα με εμπειρία και διάγνωση ψύχωσης.
Μέριμνά μας είναι το διάστημα των πρώτων χρόνων μετά την εκδήλωση της ψύχωσης να
είναι σχετικά πρόσφατο για τα υποκείμενα, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση η περιγραφή
αυτού του διαστήματος να αλλοιωθεί ειτε λόγω χρονικής απόστασης είτε λογω
χρονιοποίησης. Για το λόγο αυτό θα επιλεγούν άτομα που βρίσκονται 5-10 έτη από την
πρώτη εκδήλωση της ψύχωσης.
Μας ενδιαφέρει επίσης, σύμφωνα με το σκεπτικό της μελέτης, να περιληφθούν άτομα που
προέρχονται

από

διαφορετικά

κοινωνοοικονομικά

στρώματα,

και

που

έχουν

διαφοροποιημένες βιογραφικές πορείες και θεραπευτικές διαδρομές. Για το λόγο αυτό στη
δειγματοληψία θα υιοθετηθεί μια στρατηγική μέγιστης δυνατής εσωτερικής διαφοροποίησης
του δείγματος ως προς τις υπό εξέταση παραμέτρους. Συγκεκριμένα:
 Θα γίνουν επαφές με διαφορετικές πιθανές πηγές, π.χ. δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
ψυχικής υγείας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφορετικών κατευθύνσεων, συλλόγους
ατόμων με ψυχικές διαταραχές και οικογενειών κλπ, ώστε να συμπεριληφθούν άτομα με
διαφορετική κοινωνικοοικονομική προέλευση, βιογραφικές εμπειρίες και θεραπευτικές
διαδρομές.
 Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για να περιληφθούν άτομα που ακολούθησαν εναλλακτικές
θεραπευτικές διαδρομές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω επαφών με οργανώσεις ψυχικής
υγείας και ομάδες αυτοβοήθειας ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία.
Θα διεξαχθούν 60 συνολικά συνεντεύξεις με 30 συμμετέχοντες που εμπίπτουν στα κριτήρια
αυτά, από τους οποίους:
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 15 θα έχουν ακολουθήσει συμβατικές θεραπευτικές διαδρομές, και
 15 θα έχουν εναλλακτικές διαδρομές κατανόησης και διαχείρισης των ψυχωτικών τους
εμπειριών
Εκτός από τους συμμετέχοντες που προαναφέρθηκαν, μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε την
επιτυχή πορεία ανάρρωσης από την ψύχωση, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή
διαφοροποιείται ταξικά και κοινωνικά, τόσο αναφορικά με την πρότερη βιογραφική
διαδρομή του ατόμου όσο και αναφορικά με τη θεραπευτική διαδρομή του μετά την
εμφάνιση των ψυχωτικών εμπειριών. Για το λόγο αυτό θα επιλεγούν άτομα που στην
παρούσα φάση έχουν αναρρώσει από την ψύχωση, σύμφωνα με τη δική τους εκτίμηση,
δηλαδή τα οποία θεωρούν ότι έχουν επιτύχει μια ικανοποιητική ζωή με ή χωρίς ψυχωτικές
εμπειρίες. Επειδή η επιτυχής διαχείριση της ψύχωσης είναι συνήθως αποτέλεσμα μιας
μακράς διεργασίας, θεωρούμε ότι οι εν λόγω συμμετέχοντες θα έχουν διανύσει περισσότερα
χρόνια βίωσης ψυχωτικών εμπειριών, και επομένως δεν θα εμπίπτουν στο χρονικό περιθώριο
5-10 ετών από την εμφάνιση της ψύχωσης που τέθηκε για την προηγούμενη ομάδα. Και με
τους συμμετέχοντες αυτούς θα διεξαχθούν βιογραφικές συνεντεύξεις, όπως περιγράφηκαν
παραπάνω. Στόχος αυτού του τμήματος της μελέτης είναι να διακρίνει τις διεργασίες και τους
παράγοντες που διαφοροποιούν την επιτυχή από τη μη επιτυχή διαχείριση της ψύχωσης.
Εν κατακλείδει, στο τμήμα αυτό θα διεξαχθούν 20 συνολικά συνεντεύξεις με
 10 συμμετέχοντες που θα έχουν αναρρώσει επιτυχώς από την ψύχωση
Διαδικασία εύρεσης και προσέγγισης συμμετεχόντων
Όπως ήδη προαναφέρθηκε, θα γίνουν συστηματικές επαφές με ένα εύρος πιθανών πηγών:
δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδιωτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιδιώτες
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σύλλογοι ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, σύλλογοι
οικογενειών ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία, εναλλακτικές οργανώσεις στο χώρο της
ψυχικής υγείας, ομάδες και οργανώσεις αυτοβήθειας. Στις πρώτες επαφές θα εξηγηθεί ο
σκοπός και η διαδικασία της μελέτης και θα ζητηθεί από τις υπηρεσίες, τους επαγγελματίες ή
τις οργανώσεις, εφόσον συμφωνούν, είτε να μας δώσουν τα στοιχεία πιθανών
συμμετεχόντων ώστε να έρθουμε απευθείας σε επικοινωνία μαζί τους είτε να ειδοποιήσουν οι
ίδιοι πιθανούς συμμετέχοντες και να μας φέρουν σε επαφή μαζί τους εφόσον αυτοί έχουν
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δεχθεί να συμμετέχουν, ανάλογα με το ποια είναι γι αυτούς η συνήθης ή δεοντολογικά
αρμόζουσα πρακτική. Σε όσες υπηρεσίες απατείται, θα προχωρήσουν διαδικασίες για τη
λήψη άδειας από το αρμόδιο επιστημονικό συμβούλιο.
Στους πιθανούς συμμετέχοντες θα εξηγηθούν ο στόχος, ο φορέας και το πλαίσιο της μελέτης,
θα περιγραφεί η διαδικασία της συνέντευξης και θα δοθούν δεοντολογικές εγγυήσεις.
Εφόσον οι συμμετέχοντες είναι ικανοποιημένοι από την ενημέρωση και δεχτούν να
συμμετέχουν, θα λάβουν έντυπο ενημέρωσης και θα υπογράψουν σχετικό έντυπο
συγκατάθεσης (βλ. πρότυπο έντυπο ενημέρωσης και έντυπο συγκατάθεσης στο παράρτημα).
Διαδικασία συλλογής υλικού
Το βιογραφικό υλικό συλλέγεται μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας που περιλαμβάνει δύο
συνεντεύξεις με κάθε συμμετέχοντα:
Η πρώτη συνέντευξη έχει αφηγηματική μορφή. Ζητείται από κάθε συμμετέχοντα να
αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, για ένα προσδιορισμένο χρονικό διάστημα – στη
συγκεκριμένη μελέτη από τη γέννηση έως το παρόν – και αναφορικά με κάποια πτυχή της
ζωής του – στη συγκεκριμένη μελέτη αναφορικά με την εμπειρία της ψύχωσης. Η
συνέντευξη ξεκινά με ένα έναυσμα από την ερευνήτρια, το οποίο δίνει ξεκάθαρες οδηγίες για
το τι ζητείται από τον συμμετέχοντα (βλ. οδηγίες για τη συνέντευξη στο παράρτημα).
Συνήθως στις βιογραφικές αφηγηματικές μελέτες η πρώτη αυτή συνέντευξη έχει ανοιχτή, μη
δομημένη μορφή, και αφότου ο συμμετέχων ξεκινήσει, ο ερευνητής δεν διακόπτει τη ροή της
αφήγησης, παρά μόνο σε σημεία όπου διαφαίνεται δυσκολία από την πλευρά του
συμμετέχοντα ή όπου η αφήγηση ξεφεύγει σημαντικά από το θέμα της συνέντευξης. Ωστόσο,
στη συγκεκριμένη μελέτη, λόγω της ιδιαίτερότητας των συμμετεχόντων, οι οποίοι ενδέχεται
να δυσκολεύονται να παράγουν μια αβίαστη αλλά και πλούσια αφήγηση των βιωμάτων τους,
η συνέντευξη αυτή θα έχει περισσότερο ημι-δομημένη μορφή, ώστε να διευκολυνθούν οι
συμμετέχοντες να καλύψουν σημαντικές πτυχές της βιογραφικής τους διαδρομής, με
ερωτήσεις που θα λειτουργούν ως εναύσματα προς εξιστόρηση. Η ερευνήτρια θα έχει στη
διάθεσή της έναν κατάλογο με τα προς διερεύνηση θέματα και πιθανές ερωτήσεις που
μπορούν να τεθούν, εφόσον ο συμμετέχων δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στη διαδικασία ή
δεν καλύπτει κεντρικές ενότητες του θέματος (βλ. κατάλογο θεμάτων και ερωτήσεων στο
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παράρτημα). Αυτή η πρώτη αφηγηματική συνέντευξη μπορεί να λάβει χώρα σε μία ή
περισσότερες συναντήσεις, που θα προσδιορίζονται ανά περίπτωση, ανάλογα με τον πλούτο
της αφήγησης και τη δυνατότητα συγκέντρωσης των συμμετεχόντων.
Η δεύτερη συνέντευξη είναι ημι-δομημένη, και λαμβάνει χώρα αφού γίνει μια πρώτη
επεξεργασία της αφηγηματικής συνέντευξης. Σε αυτήν η ερευνήτρια έχει την ευκαιρία να
θέσει ερωτήματα και να καλύψει θέματα που έμειναν ακάλυπτα στην πρώτη συνέντευξη. Οι
ερωτήσεις έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα και κινητοποιούν νέες αφηγήσεις από την πλευρά
των συμμετεχόντων τόσο αναφορικά με τμήματα της βιογραφικής διαδρομής που
παραλήφθηκαν όσο και αναφορικά με τις συνδέσεις και τη χρονική αλληλουχία μεταξύ των
αφηγούμενων γεγονότων. Στόχος γενικότερα είναι να ολοκληρωθεί και να εμπλουτιστεί η
αρχική αφήγηση.
Οι συνεντεύξεις θα λάβουν χώρα μετά από συννενόηση των συμμετεχόντων και της
ερευνήτριας σε κοινά συμφωνημένο τόπο και χρόνο. Θα γίνει προσπάθεια οι συνεντεύξεις να
διεξαχθούν με τρόπο που οι συμμετέχοντες να αισθάνονται άνετα και ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με την ερευνήτρια.
Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνούνται εν γνώσει και με τη ρητή συγκατάθεση των
συμμετεχόντων.
Αμέσως μετά το τέλος κάθε συνέντευξης, η ερευνήτρια θα συντάσει έκθεση που να
αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά, τη διαδικασία και τυχόν ιδιαιτερότητες της συνέντευξης.
Στη συνέχεια οι συνεντεύξεις θα απομαγνητοφωνηθούν, ωστε να υποβληθούν σε
επεξεργασία και ανάλυση.
Διαδικασία ανάλυσης υλικού
Η ανάλυση του υλικού βιογραφικών συνεντεύξεων είναι μια ποιοτική, ανοιχτή και
επαγωγική διαδικασία. Η αναλυτική διεργασία αφενός θεμελιώνεται στο κείμενο της
συνέντευξης και προκύπτει από αυτό και αφετέρου πληροφορείται από τα ερευνητικά
ερωτήματα της μελέτης και τη θεωρητική κάλυψη του υπό ανάλυση θέματος. Η ανάλυση
εξετάζει στοιχεία τόσο (α) του περιεχομένου της αφήγησης, αυτά δηλαδή που ο αφηγητής
λέει αναφορικά με την παρελθούσα εμπειρία του, όσο και (β) της μορφής της αφήγησης, του
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τρόπου δηλαδή με τον οποίο τα λεγόμενα αυτά συγκροτούνται και αποδίδονται. Η
επεξεργασία του αφηγηματικού κειμένου κινείται σε δύο ορίζοντες: (α) το παρελθοντικό
παρόν, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο γεγονότα, εμπειρίες και δράσεις εκτυλίχθηκαν σε
κάθε φάση του βιογραφικού βίου των υποκειμένων, και (β) το παροντικό παρελθόν, τον
τρόπο δηλαδή με τον οποίο ο αφηγήτης στο παρόν της αφήγησης ανασυγκροτεί τη
βιογραφική του πορεία (Τσιώλης, 2006).
Η βιβλιογραφική έρευνα αποτελεί μορφή μελέτης περίπτωσης. Ο στόχος της ανάλυσης είναι
διττός:
(α) Σε πρώτο επίπεδο η ανάλυση αποσκοπεί στην αποτύπωση της διαδρομής του βίου και της
βιογραφίας καθενός υποκειμένου, μέσω της ανάδειξης του τρόπου με τον οποίο τα στοιχεία
της βιογραφικής προσέγγισης – διαδρομή του βίου, βιωμένη ιστορία ζωής, βιογραφία,
κοινωνικά διαθέσιμοι πόροι, υποκειμενικότητα & επικοινωνιακό πλαίσιο – πραγματώνονται
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μια
ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας ζωής του υποκειμένου, της αλληλοδιαπλοκής των
γεγονότων, ερμηνειών και δράσεων στις διάφορες φάσεις του βίου του, καθώς και της
διαδοχής μεταξύ διαφορετικών φάσεων, και τέλος του ιδιαίτερου τρόπου με τον οποίο η
βιογραφία του υποκειμένου συγκροτείται στο παρόν της αφήγησης.
Στη συγκεκριμένη μελέτη αναμένουμε αυτή η φάση ανάλυσης να αναδείξει (α) τη διαδρομή
του βίου των ατόμων με εμπειρία ψύχωσης πριν και μετά την εμφάνιση του πρώτου
ψυχωτικού επεισοδίου και τη συνθετότητα των παραγόντων που την επηρέασαν, και (β) την
οπτική που τα άτομα υιοθετούν στο παρόν αναφορικά με την κατανόηση και ερμηνεία της
βιογραφικής τους διαδρομής και τη διαχείριση της ψυχωτικής τους εμπειρίας.
(β) Σε δεύτερο επίπεδο η ανάλυση αποσκοπεί στην περιγραφή των κανονικοτήτων που
διέπουν το σύνολο των αφηγήσεων. Στη φάση αυτή γίνεται συγκριτική ανάλυση των
επιμέρους περιπτώσεων, των στοιχείων ως προς τα οποία επιμέρους περιπτώσεις
ενοποιούνται και διαφοροποιούνται, με στόχο τη εξεύρεση διακριτών προτύπων που
καλύπτουν το καθένα έναν αριθμό περιπτώσεων. Στο επίπεδο αυτό, το σύνολο των
περιπτώσεων συγκροτείται σε ένα συγκεκριμένο αριθμό τύπων διαδρομών του βίου και
βιογραφιών, οι οποίοι περιγράφονται.
Στην παρούσα μελέτη αναμένεται ότι, ως αποτέλεσμα αυτής της φάσης ανάλυσης, θα
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προκύψουν διακριτοί τύποι βιογραφικής πορείας προς την ψύχωση και εντός της, οι οποίοι
αναμένεται να είναι κοινωνικοοικονομικά διαφοροποιημένοι, όπως επίσης και διακριτοί
τύποι συγκρότησης της βιογραφίας από την οπτική του παρόντος.
Η αναλυτική διαδικασία ακολουθεί συνήθως τα παρακάτω βήματα για την επεξεργασία της
καθεμίας αφήγησης (βλ. Τσιώλη, 2006):


Συγκρότηση χρονολογικού πίνακα, στον οποίο καταγράφονται με χρονική σειρά οι
κύριοι σταθμοί της βιογραφικής πορείας του ατόμου. Έτσι αποκτάται μια συνοπτική
εποπτική εικόνα των αντικειμενικών γεγονότων της βιογραφικής πορείας του
υποκειμένου, που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την κατοπινή πιο λεπτομερή
ανάλυση.



Διαχωρισμός του κειμένου της αφήγησης σε ενότητες και περιγραφή των κεντρικών
χαρακτηριστικών, θεματικών και μορφολογικών, κάθε ενότητας. Έτσι προκύπτει μια
περίληψη της αλληλουχίας των επεισοδίων που αποτελούν την αφήγηση, του
περιεχομένου και της μορφής

τους. Αυτό επιτρέπει την διατύπωση υποθέσεων

αναφορικά με την εσωτερική αλληλουχία της βιογραφικής αφήγησης, όπως και τη
συνάρθρωση των επιμέρους μερών της.


Δομική περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων. Πρόκειται για την πιο χρονοβόρα και
λεπτομερή φάση της αναλυτικής διαδικασίας, κατά την οποία επιτελείται σειρά προς
σειρά επεξεργασία του υλικού, και πάλι στη βάση τόσο του περιεχομένου όσο και της
μορφής, με στόχο την ανασυγκρότηση των στοιχείων της αφηγηματικής προσέγγισης,
όπως αυτά συγκεκριμενοποιούνται στο συγκεκριμένο απόσπασμα.



Ανασυγκρότηση της βιογραφικής αφήγησης. Εδώ η ανάλυση περνά και πάλι από το
ειδικό στο γενικό και επιχειρεί να ανασυγκροτήσει την εσωτερική λογική της
βιογραφικής διαδρομής του ατόμου και της βιογραφικής οπτικής του αφηγητή.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, η διαδικασία αυτή θα τροποποιηθεί μερικώς, σε δύο
κατευθύνσεις:


Πρώτον,

η

μελέτη

στοχεύει

συγκεκριμένα

στη

μελέτη

του

ρόλου

κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην εμπειρία της ψύχωσης. Αυτό συνεπάγεται ότι
τα στοιχεία της αφήγησης που παραπέμπουν σε κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες θα
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τύχουν περισσότερο εστιασμένης ανάλυσης σε σύγκριση με αυτά που παραπέμπουν σε
άλλους παράγοντες.


Επίσης, η εκτεταμένη βιβλιογραφία γύρω από το υπό μελέτη θέμα υποδεικνύει
συγκεκριμένους παράγοντες ως περισσότερο σημαντικούς και επομένως επιτρέπει τη
διατύπωση συγκεκριμένων αξόνων, οι οποίοι θα κατευθύνουν την ανάλυση (βλ.
εννοιολογικούς πίνακες). Με αυτή την έννοια, η ανάλυση θα έχει περισσότερο αξονική
μορφή από όσο συνηθίζεται, καθώς οι άξονες θα επηρεάσουν την ανάλυση σε διάφορα
στάδιά της.

Για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ευρημάτων, προβλέπεται
τριγωνοποίηση μεταξύ ερευνητών σε κάθε φάση της ανάλυσης. Με την ολοκλήρωση κάθε
φάσης της αναλυτικής επεξεργασίας του υλικού μια δεύτερη ερευνήτρια θα εξετάζει τυχαία
επιλεγμένα τμήματα του προς ανάλυση υλικού και των αναλυτικών κατηγοριών που
προέκυψαν. Σε καίρια σημεία της ανάλυσης θα γίνεται τυφλή παράλληλη ανάλυση από
δεύτερη ερευνήτρια και σύγκριση των αναλυτικών κατηγοριών μεταξύ των ερευνητριών. Σε
όλη τη διαδικασία θα υπάρχει επίσης εποπτεία από τις επιστημονικά υπεύθυνες του
ερευνητικού προγράμματος.
Δεοντολογικά ζητήματα
Η μελέτη θα διεξαχθεί μέσω συνεντεύξεων με ενήλικα άτομα, τα οποία θα είναι ικανά να
κατανοήσουν το στόχο και τη διαδικασία της μελέτης και να δώσουν συγκατάθεση κατόπιν
ενημέρωσης. Δεν θα περιληφθούν στη μελέτη άτομα με κατάσταση ψυχωτικής κρίσης ή
οξείας φάσης της ψυχωτικής τους διαταραχής. Σε περίπτωση αμφιβολίας αναφορικά με την
ικανότητα κάποιου να δώσει ενήμερη συγκατάθεση, το εν λόγω άτομο θα αποκλείεται από τη
μελέτη.
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη μελέτη και τα θέματα για τα οποία θα κληθούν να
μιλήσουν. Θα ενημερωθούν επίσης σχετικά με τα δικαιώματά τους, που προκύπτουν από
τους δεοντολογικούς κανόνες περί ερευνών, ότι δηλαδή διασφαλίζεται η ανωνυμία και η
εχεμύθεια, ότι μπορούν να μην απαντήσουν σε κάτι εάν δεν επιθυμούν, μπορούν να
σταματήσουν τη συνέντευξη όποτε επιθυμούν ή και να αποχωρήσουν τελείως από τη μελέτη,
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αποσύροντας το υλικό της συνέντευξής τους. Σε έρευνες με ευάλωτους πληθυσμούς, που
συνήθως είναι εξαρτώμενοι από υπηρεσίες και επαγγελματίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διασφαλιστεί η εθελοντική συμμετοχή. Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίσουμε
ότι η αποδοχή της συμμετοχής στην έρευνα δεν είναι αποτέλεσμα φανερής ή
συγκεκαλυμμένης πίεσης απο άλλους.
Επειδή η συνέντευξη αφορά προσωπικές και πιθανόν οδυνηρές εμπερίες των συμμετεχόντων,
κατά τη διαδικασία της συνέντευξης θα δοθεί προσοχή στην ψυχική κατάσταση των
συμμετεχόντων. Οποιοδήποτε τυχόν σημάδι αναστάτωσης κάποιου συμμετέχοντα, πιθανόν
λόγω των θεμάτων που διαπραγματεύεται στη συνέντευξη, θα εντοπιστεί και θα
αντιμετωπιστεί κατάλληλα.
Θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων
και του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που δίνονται στη
συνέντευξη. Τα ηχητικά αρχεία των συνεντεύξεων και τα έντυπα συγκατάθεσης θα
φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αντικατασταθούν με
ψευδωνυμα, όλα τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και οτιδήποτε άλλο μπορεί να
προδώσει την ταυτότητά τους θα αλλοιωθούν στο απομαγνητοφωνημένο γραπτό υλικό. Σε
δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη θα παρουσιάζονται σύντομα ενδεικτικά
αποσπάσματα, στη βάση των οποίων και πάλι δεν θα είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί ο
ομιλητής.
Λόγω του θέματος της μελέτης και των ιδιαιτεροτήτων του πληθυσμού των συμμετεχόντων,
κρίνουμε ότι δε θα ήταν σκόπιμη ή χρήσιμη, τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τις
ερευνήτριες, η εμπλοκή των συμμετεχόντων στην επεξεργασία του υλικού και την εξαγωγή
των αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ωστόσο, ότι μπορούν, εάν το
επιθυμούν, να λάβουν ένα αντίγραφο της συνέντευξής τους, να σχολιάσουν τα αποτελέσματα
της δικής τους συνέντευξης και να λάβουν αντίγραφο των πορισμάτων της μελέτης.
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Από την ανθρωπολογία της ψύχωσης στην ανθρωπολογία του εαυτού
Αθηνά Πεγκλίδου
Μάιος 2013
Οι ψυχωσικές διαταραχές και οι διαφορετικές εκφράσεις τους που
ομαδοποιούνται συνήθως στη διαγνωστική κατηγορία της σχιζοφρένειας θεωρούνται
ότι διαπερνούν την πολιτισμική και κοινωνική εμπειρία και ορίζονται ως
οικουμενικές. Ο Bleurer (1950) ήταν ο πρώτος που ανέδειξε την «ομάδα των
σχιζοφρενειών» ως ιδιαίτερα ετερογενή και αυτή η ανομοιομορφία των ψυχωσικών
εκδηλώσεων σχετίζεται με την κοινωνιολογική και πολιτισμική της, όπως
σκοπεύουμε να ανιχνεύσουμε, διαφοροποίηση της. Κι ενώ η σύγχρονη επίσημη
θετικιστική ψυχιατρική με βάση νευροβιολογικά δεδομένα τυποποίησε μια
ομογενοποιημένη εικόνα της ψύχωσης επικαλούμενη πρακτικούς λόγους διάγνωσης
και θεραπείας, η ανθρωπολογία και οι κοινωνικές επιστήμες ευρύτερα πρότειναν έναν
επιστημολογικό σκεπτικισμό σε ουσιοκρατικές και ουνιβερσαλιστικές προσεγγίσεις
της ψυχικής διαταραχής και οδύνης.
Σκοπός του συγκεκριμένου ερευνητικού λοιπόν έργου είναι να διερευνήσει
τους τρόπους με τους οποίους μέσα σε διαφορετικά κοινωνικά συγκείμενα
αναδεικνύονται διαφορετικές εμπειρίες και επινοούνται διαφορετικές

πρακτικές

γνώσης, διαχείρισης και ίασης της ψυχωσικής κατάστασης. Θα εξετάσουμε λοιπόν το
πώς η κοινωνική τάξη θραυσματοποιεί και συνθετοποιεί την απλουστευμένη και
τυποποιημένη διάγνωση της σχιζοφρένειας, θέση η οποία γενικά υπονοείται στη
στερεοτυπική και ασαφή αιτιολόγηση της «σχιζοφρένειας ως βιοψυχοκοινωνικής
ασθένειας» (Brenner et all, 1992) ή στην επίδραση των κοινωνικών παραγόντων
διακινδύνευσης (social risk factors) σε μια βιολογική προδιάθεση.

Ωστόσο, η

υπερίσχυση του βιολογικού/γενετικού/γνωστικού μοντέλου μείωσε το ενδιαφέρον
των προηγούμενων δεκαετιών για τις κοινωνικές συνισταμένες (τάξη, εκπαίδευση,
οικογένεια, κοινωνικά δίκτυα, γεγονότα ζωής) αν και κάποιες όπως η σχέση της
ενδοοικογενειακής

επικοινωνίας

με

την

επανεμφάνιση

παραληρηματικών

συμπεριφορών, κατέληξαν να θεωρούνται τόσο βέβαιες και αξιωματικές όσο και τα
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βιολογικά δεδομένα (Κleinman, 2004 : xv).
Αντίθετα, οι ανθρωπολογικές προσεγγίσεις αν και εξακολουθούν να
καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό της ερευνητικής παραγωγής πάνω στην ψύχωση
έχουν προκαλέσει μια ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη συζήτηση για «τη σχιζοφρένεια
μέσα στην κοινωνία», η οποία μπορεί να φωτίσει τόσο τη σύνθεση του κοινωνικού
κόσμου όσο και της ίδιας της ψύχωσης. Ιδιαίτερα μάλιστα σε μια εποχή στην οποία
κυριαρχούν στην ψυχιατρική και ακόμα και στην ψυχολογία, τα μακριά-από-τηνεμπειρία-εξηγητικά μοντέλα και οι τηλε-κατευθυνόμενες έρευνες (Kleinman, 2004:
xvi) η ανθρωπολογική ματιά δίνει έμφαση στην κοντά-στην-εμπειρία φαινομενολογία
της διαταραχής και στις θεραπευτικές εμπειρίες. Η εθνογραφική περιγραφή, η οποία
στηρίζεται σε μακρόχρονη έρευνα πεδίου που περιλαμβάνει συνεντεύξεις και
συνομιλίες σε διαφορετικά επίπεδα τυπικότητας, συμμετοχική παρατήρηση της
καθημερινών αντιλήψεων, συμπεριφορών, συνηθειών και καταγραφή των γραπτών,
μιντιακών και προφορικών δεδομένων, δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους
οι τοπικοί κόσμοι (local worlds) διαμορφώνουν την επώδυνη εμπειρία των
πασχόντων, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών υγείας. Αυτές περιγραφές,
ωστόσο κάνουν κάτι περισσότερο απ’αυτό. Αποδομούν τις κυρίαρχες ψυχιατρικές και
ψυχολογικές ιδεολογίες για το πώς αιτιολογείται και πλάθεται μια παθολογία.
Επανεξετάζουν τη συμπτωματολογία και τις κατηγοριοποιήσεις της σχιζοφρένειας.
Κάνουν την κοινωνική πορεία της ασθένειας ένα δυναμικό εναλλακτικό αναλυτικό
εργαλείο στο γνωστό μοντέλο της πρόγνωσης ως φυσικής ιστορίας. Περιγράφουν την
ανταπόκριση του πάσχοντος, της οικογένειας του και της κοινότητας στην ψύχωση
και καταδεικνύουν ότι η πρόγνωση και η θεραπεία περιλαμβάνουν πολλές στάσεις
εκτός από τις παρεμβάσεις των επαγγελματιών υγείας. Τέλος, οι εθνογραφίες της
σχιζοφρένειας φωτίζουν τους τρόπους με τους οποίους σκεφτόμαστε το ενδοψυχικό
και τις διαπροσωπικές διασυνδέσεις του.
Η ανθρωπολογία της ψυχιατρικής όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, με επίκεντρο
την ανάδειξη της σχέσης των ψυχιατρικών θεσμών και της ψυχιατρικής γνώσης με
όψεις της κοινωνικής ζωής, της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, της κοινωνικής
επιδημιολογίας και της φαινομενολογίας της κοινωνικής οδύνης, σχηματίστηκε
αρκετά πρόσφατα. Το νέο πεδίο διαμορφώνεται στις αρχές του 1970, μια δεκαετία
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πριν την επανάσταση του DSM-III, την περιθωριοποίηση της μέχρι τότε κυρίαρχης
ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στην αμερικανική ψυχιατρική πρακτική, την ανάδυση
του κινήματος της αντι-ψυχιατρικής, τη μετάφραση στα αγγλικά του έργου του Μ.
Foucault (1961), Ιστορία της Τρέλας στην κλασσική εποχή (Madness and civilization:
A history of insanity in the age of reason) (1964) και την απαρχή της χρυσής εποχής
της ψυχοφαρμακολογίας (Young 2008: 299).
Η ψύχωση λοιπόν μέσα από την οπτική της ανθρωπολογίας έχει σε κάθε
χωροχρόνο όχι μόνο μια πολιτική οικονομία αλλά και μια ηθική οικονομία γιατί όπως
σε κάθε είδους ασθένεια συγκεκριμένα ζητήματα φαίνεται να διακυβεύονται
περισσότερο από κάποια άλλα για τους πάσχοντες και τις οικογένειες τους. Αξίες
ενσωματώνονται και αναφαίνονται τόσο στα συμπτώματα και στην εξέλιξη της
ψύχωσης όσο και στις εμπειρίες των θεραπευτών και των ερευνητών (Corin, 1993: 7
), με αποτέλεσμα όλο το σύμπλοκο της κατανόησης και της διαχείρισης της να
διαμορφώνεται κάτω από τη σύγκλιση και απόκλιση αυτών των διαφορετικών και
ασύμπτωτων αξιών καθώς και της πολιτικής οικονομίας που τις υποστηρίζει.
Συνεπώς, η ψύχωση δεν προσεγγίζεται ως μια υποστασιοποιημένη βιοιατρική
ασθένεια αλλά ως ένα σύμπλεγμα λόγων και πρακτικών, του ιατρικού, του ηθικού,
του οικονομικού και του πολιτικού.
Ψύχωση, κοινωνική τάξη και κουλτούρα
Η ψύχωση θεωρείται ως η πιο σοβαρή ψυχική διαταραχή η οποία προκαλεί
σημαντικές επιπλοκές τόσο στους ίδιους του πάσχοντες όσο και στα άτομα που τους
φροντίζουν λόγω της έκδηλης κοινωνικής αναπηρίας όσο και των υψηλών ποσοστών
θνησιμότητας που τη συνεπάγονται. Η ευρεία κοινωνική και πολιτισμική διασπορά
της όπως και η αξιοσημείωτη διαφοροποίηση της συμπτωματολογίας της αποτελούν
δυο από τα πιο ενδιαφέροντα, σε κοινωνιολογικό βάθος, χαρακτηριστικά της. Και ενώ
φαίνεται ότι αγγίζει όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τα χαμηλά δείχνουν πιο
ευάλωτα (Cohen, 1993). H σχέση ψύχωσης και κοινωνικής τάξης θεωρείται ως το πιο
αξιόπιστο κοινωνιολογικό εύρημα της ψυχιατρικής επιδημιολογίας (Fox, 1990) όπως
εκείνο που καταδεικνύει τη σχέση κατάθλιψης και γυναικείου φύλου. Ως συνέπεια
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της παραπάνω συσχέτισης μπορεί να θεωρηθεί ένα επίσης διαδομένο εύρημα στην
περιγραφή του κοινωνιολογικού προφίλ της ψύχωσης, το οποίο τη συνδέει με τη
μετανάστευση (Mallett et al, 2002), (McKenzie et al, 2002). Οι τρόποι με τους
οποίους τα τραυματικά γεγονότα ζωής μεταβολίζονται σε βιωμένη εμπειρία της
ψύχωσης αποτελεί τη βάση της προβληματικής του συγκεκριμένου ερευνητικού
σχεδίου.
Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για την κοινωνική τάξη αναθερμαίνεται,
ειδικά στη Βρετανία (Atkinson et al. 2013: 1-3), χάρη στην ανάπτυξη ενός
θεωρητικού προβληματισμού πάνω σε ζητήματα που είχαν αποκλειστεί από
προηγούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η κοινωνική τάξη λοιπόν δεν συσχετίζεται
πλέον μόνο με την εκμετάλλευση και τις οικονομικές ανισότητες αλλά και με την
πολιτισμική και συμβολική υποτέλεια, όχι μόνο με τις ευκαιρίες ζωής και «τις ίσες
ευκαιρίες» αλλά και με την αυτοεκτίμηση, την υποτίμηση και την εμπειρία της
δυστυχίας και του πόνου, όχι μόνο με τις πολιτικές αναδιανομής αλλά και με τις
πολιτικές αναγνώρισης. Στις νέες αυτές προσεγγίσεις οι θεωρητικές αναφορές δεν
προέρχονται από τους μεγάλους διανοητές που αποτέλεσαν τους πυλώνες της μελέτης
της κοινωνικής τάξης καθ’όλη της διάρκεια του 20αι., τον Karl Marx ή τον Max
Weber αλλά από τις θέσεις του Pierre Bourdieu. Για τον τελευταίο, η κοινωνική τάξη
δεν προσδιορίζεται από την πρόσβαση της στα μέσα παραγωγής ούτε κι από την
κατοχή συγκεκριμένων προσόντων και ικανοτήτων στην αγορά εργασίας αλλά με την
απόκτηση όλων των μορφών οικονομικού κεφαλαίου (πλούτου και εισοδήματος),
πολιτισμικού κεφαλαίου (μόρφωσης και «καλού γούστου») και κοινωνικού
κεφαλαίου (κοινωνικών επαφών, κοινωνικών δικτύων, τίτλων) οι οποίες από κοινού
οριοθετούν τις εμπειρίες που μπορεί κάποιο συγκεκριμένο υποκείμενο να έχει, τα
αγαθά και τις ευκαιρίες στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση, τους ανθρώπους με τους
οποίους μπορεί να αλληλεπιδρά και τέλος τις αξίες, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες, το
γούστο και γενικότερα τον τρόπο ζωής. Υποκείμενα λοιπόν με μεγαλύτερο κοινωνικό
κύρος και εξουσία το οποίο απορρέει και υλοποιείται μέσω των παραπάνω
συνιστωσών επιβάλλουν τον τρόπο ζωής τους (οικονομικές και εκπαιδευτικές
επιτυχίες, «καλλιέργεια», «καλούς τρόπους») και τον νομιμοποιημένο, τον αξιόλογο
και κυρίως τον κοινωνικά ορθό τρόπο να γίνονται τα πράγματα υποτιμώντας όσους δε
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διαθέτουν τις υλικές προϋποθέσεις για να τα πετύχουν. Ο Bourdieu ονομάζει την
παραπάνω διαδικασία «συμβολική βία» (1970). Η συμβολική βία, ως μη βίαιη και
«μαλακή» μορφή βίας βρίσκεται στις καθημερινές κοινωνικές συνήθειες και
αλληλεπιδράσεις και επιβεβαιώνει τη θέση των ατόμων στην κοινωνική ιεραρχία.
Υποστηρίζει λοιπόν στη «Διάκριση» (1979) ότι περισσότερο από το οικονομικό
κεφάλαιο και την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, το συμβολικό κεφάλαιο (βλ.
Ζήση, Αλεξίου Παραδοτέο Ι) είναι καθοριστικό στην εδραίωση των σχέσεων
εξουσίας. Βέβαια, ο συνδυασμός οικονομικού και συμβολικού κεφαλαίου αποτελεί
τον πιο δυναμικό συνδυασμό στην κοινωνική κατάταξη.
Η σχέση της κοινωνικής θέσης με το πολιτισμικό κεφάλαιο μέσα από την
οπτική του Bourdieu μας οδηγεί στην έννοια της κουλτούρας που αποτελεί και
κυρίως αποτέλεσε την πιο βασική στο αναλυτικό λεξιλόγιο της κοινωνικής
ανθρωπολογίας. Μέσα από τις θεωρητικές θέσεις του Geertz (1973, 1983) o οποίος
αποπειράθηκε την προσέγγιση ψυχολογικών και πολιτισμικών ζητημάτων φέρνοντας
στο επίκεντρο της συζήτησης το υποκείμενο από το 1950 και το 1970, η
ανθρωπολογία κατανοεί την υποκειμενική ζωή αναλύοντας τις συμβολικές μορφές
(λέξεις, εικόνες, θεσμούς, συμπεριφορές) μέσα από τις οποίες τα άτομα
αναπαριστούν τον εαυτό τους στους ίδιους και στους άλλους. Η κουλτούρα ενυπάρχει
στου θεσμούς και στις διαπροσωπικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις ως ένα φαινόμενο
σε διαρκεί εξέλιξη, διαρκώς ανανεώσιμο και πραγματοποιήσιμο μέσα από τις
κοινωνικές συνάψεις, πολιτικές διαδικασίες, ηθικά διλήμματα. Η κουλτούρα, γράφει
ο Fischer (2003:7) δεν είναι μεταβλητή, είναι σχεσιακή, βρίσκεται στα περάσματα,
εκεί που το νόημα υφαίνεται και ανανεώνεται συχνά μέσα από τα κενά και τις σιωπές,
εξουσιάζει πέρα από τη συνειδητή θέληση των υποκειμένων και αναφαίνεται στο
διάκενο της κοινωνικής και ηθικής ευθύνης ατόμων και θεσμών.
Σύμφωνα με την κοντά-στην-εμπειρία έννοια της κουλτούρας η οποία δεν την
εξισώνει πλέον αποκλειστικά με το Άλλο, περιλαμβάνει κοινά σύμβολα και νοήματα
που τα κοινωνικά υποκείμενα χρησιμοποιούν και δημιουργούν κατά τη διαδικασία
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Διαμορφώνει την ατομική και συλλογική εμπειρία
(όπως και την εμπειρία της ψύχωσης), την ερμηνεία και τη δράση. Προσανατολίζει
138

τους τρόπους που τα άτομα αισθάνονται, σκέφτονται και υπάρχουν μέσα στον κόσμο.
Αποτελεί όμως και το ηθικό και νοηματικό πεδίο από όπου τα άτομα μπορούν να
αποκλίνουν. Η σχιζοφρένεια μέσα από αυτήν την προοπτική αποτελεί παράδειγμα
υπέρβασης που βρίσκεται στο όριο της κουλτούρας, στα κρόσσια της εμπειρίας με
νόημα. Έτσι, ενώ από τη μια η κουλτούρα μπορεί να ειδωθεί ως ένα αντικείμενο (ένα
σώμα από κοινές γνώσεις και αξίες όπως και καθημερινές πρακτικές) από την άλλη
αποτελεί

ουσιαστικά

μια

διαδικασία

μεταμόρφωσης της πρακτικής και

παραγωγής

και

υλοποίησης

γνώσης,

αναπαραγωγής των αξιών. Σύμφωνα με τον

Obeyesekere (1990: xix) η «λειτουργία της κουλτούρας» συνίσταται στην
υποκειμενική διαδικασία διαμόρφωσης και μεταμόρφωσης «βάσει των οποίων τα
υπάρχοντα συμβολικά σχήματα δημιουργούνται και ξαναδημιουργούνται στο μυαλό
των ανθρώπων». Η πολιτισμική θεωρία έχει προτείνει τη διάκριση ανάμεσα στην
πειθαρχική και λογοθετική επιστημονική γνώση που ενυπάρχει στις θεσμοθετημένες
μορφές εξουσίας και στην αυτόχθονη γνώση που συγκροτείται ως ατομικός τρόπος
αντίστασης και ενδυνάμωσης. Ο συσχετισμός τους ωστόσο θεωρείται ότι στηρίζεται
όχι στον αμοιβαίο αποκλεισμό αλλά στην από κοινού συνδιαμόρφωση (Bourgois,
1995; Ortner, 1996).
Οι JenKins και Barrett (2004) έδειξαν ότι στο επίπεδο της έρευνας δεν είναι
καθόλου χρήσιμο να εξομοιώνουμε την κουλτούρα με το έθνος-κράτος ή με την
κοινωνία ευρύτερα αλλά να την αναλύσουμε μέσα σε συγκεκριμένα πεδία όπως στη
ενδοοικογενειακή αλληλεπίδραση, στο φύλο, στη θρησκεία, στην εθνοτική ταυτότητα
ή στην αίσθηση του εαυτού τα οποία θα πρέπει να προσδιορίζονται κάθε φορά
εθνογραφικά, δηλ. χωροχρονικά. Στα παραπάνω μικροσκοπικά επίπεδα μπορεί να
καταδειχθεί

ότι

κατακερματισμένη,

η

κουλτούρα

μπορεί

αμφισβητήσιμη,

να

είναι

πολιτικοποιημένη

περισσότερο
παρά

αντιφατική,

ομοιογενής

και

συνεκτική. Αρκετές φορές τα πολιτισμικά νοήματα που αποδίδονται στη
σχιζοφρένεια εκκινούν από συγκρουσιακά δίπολα όπως παράδοση/νεωτερικότητα,
μαγεία /ιατρική, ομάδες υποστήριξης ασθενών και ομάδες αυτοβοήθειας/ορθόδοξη
ψυχιατρική, επίσημη

θρησκεία/

παραθρησκευτικές

ομάδες. Η μελέτη

της

σχιζοφρένειας χρειάζεται ένα ερμηνευτικό σχήμα, όπως υποστηρίζει η Jenkins, όπου
η προσέγγιση της κουλτούρας ως μικροαλληλεπίδρασης θα συναντά την έννοια της
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διυποκειμενικότητας αφού και τα δυο εμπλέκονται με τις σημασιολογικές δομές και
τις ερμηνευτικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα υποκείμενα κατανοούν το ένα το
άλλο ειδικά στη σχιζοφρένια κατά την οποία αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι ιδιαίτερα
επιφορτισμένες για τους ίδιους τους πάσχοντες όσο και για τα άτομα του στενού τους
περιβάλλοντος. Αντλεί λοιπόν από κοινωνικούς επιστήμονες όπως τον Sapir (1924) οι
οποίοι αντιλαμβάνονται την κουλτούρα με επίκεντρο την αλληλεπίδραση και τη
νοηματοδότηση και ψυχιάτρους όπως ο Sullivan (1962) o οποίοι κατανοούν τη
σχιζοφρένεια με βάση της καθημερινές λεπτομέρειες της βιωμένης εμπειρίας.
Η μετατόπιση του θεωρητικού βάρους στις έννοιες της υποκειμενικότητας
(subjectivity) και της βιωμένης εμπειρίας (lived experience) ουσιαστικά έλαβε χώρα
στην ανθρωπολογία σε μια εποχή που η συμβατική ψυχιατρική και η ψυχολογία
άρχισαν να τις αγνοούν και να επικεντρώνονται σε βιολογικά και γνωστικά
προσανατολισμένα θεωρητικά μοντέλα. Εδώ θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τρεις
βασικές θέσεις της πολιτισμικής θεωρίας που διαπερνούν το μεθοδολογικό σχεδιασμό
και μας βοηθούν στο να αναζητήσουμε τη σχέση κοινωνικοοικονομικής/ταξικής
εμπειρίας και ψύχωσης στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο, τριγωνοποιώντας τη σχέση
θέτοντας ως τρίτη αναλυτική κατηγορία την υποκειμενικότητα και την βιωμένη
εμπειρία:
-

η βιωμένη εμπειρία αποκτά προτεραιότητα σε σχέση με αναλυτικές

κατηγορίες της ανθρωπολογικής θεωρίας (Kleinman, 1988)
-

τα υποκείμενα (ασθενείς, πληροφορητές, οικεία και συγγενικά

πρόσωπα, γιατροί και θεραπευτές διαφορετικών θεραπευτικών προσανατολισμών)
εμπλέκονται ενεργά στις διαδικασίες της πολιτισμικής κατασκευής (νοήματος)
-

η υποκειμενικότητα υλοποιείται μέσα από σημασιολογικά και

νοηματικά δίκτυα τα οποία διαπλέκονται μέσα από διυποκειμενικούς τρόπους
Το

παθογόνο/παθοπλαστικό

μοντέλο

(pathogenic/pathoplastic

model)

αποτέλεσε ένα συμβατικό πλαίσιο κατανόησης της σχέσης κοινωνικής θέσης ή
κουλτούρας και ψυχικής διαταραχής σύμφωνα με το οποίο τα συμπτώματα
παραμένουν σταθερά στη μορφή αλλά διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο. Ο
Kleinman (1988) καταρχήν όπως και άλλοι (Jenkins, Barrett, Corin) εντόπισαν το
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δυαδικό σχήμα μορφή/περιεχόμενο και διαπίστωσαν το περιοριστικό εύρος του. Στα
εναλλακτικά μοντέλα που προτάθηκαν στη συνέχεια οι κοινωνικοί παράγοντας
παίζουν καθοριστικό ρόλο ως ερμηνευτικά πλαίσια στη μορφοποίηση της
παθολογικής εμπειρίας και επιτρέπουν στο πάσχοντα να οικοδομήσει μια
διυποκειμενική κατανόηση της κατάστασης του μαζί με τους άλλους. Από την άλλη
πλευρά, κάποιοι άλλοι μπορούν να αντλούν από το κοινωνικό και πολιτισμικό
περιβάλλον τους για να αποκρύψουν ή να συσκοτίσουν εμπειρίες από τους ίδιους και
τους άλλους, δημιουργώντας ένα εμπόδιο στην κατανόηση το οποίο στη συνέχεια
δημιουργεί κοινωνική απόσταση και αποξένωση (Jenkins and Barrett, 2004: 6).
Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η κοινωνικοοικονομική
εμπειρία είναι καθοριστική σε όλα τα επίπεδα του βιώματος της ψύχωσης: στην
αναγνώριση, στον ορισμό και στη νοηματοδότηση του στις προδρομικές, οξείς και
μόνιμες φάσεις του, στο χρόνο και τον τρόπο της έναρξης των ψυχωσικών
επεισοδίων, στη διαμόρφωση των συμπτωμάτων ως προς τη μορφή και το
περιεχόμενο, στην πρόσληψη της θεραπείας και στην αναζήτηση της.
Μεθοδολογικός σχεδιασμός
Λαμβάνοντας

υπόψη

τα

θεωρητικά

και

ερευνητικά

δεδομένα

που

αναπτύχθηκαν στο Παραδοτέο Ι τόσο από την πλευρά της ψυχολογίας (Α.Ζήση, Ε.
Γεωργάκα) όσο και της κοινωνιολογίας (Θ. Αλεξίου), θεωρούμε ότι η εισαγωγή της
έννοιας της υποκειμενικότητας (subjectivity) ως στρατηγικής ύπαρξης στον κόσμο
και ως πεδίο και μέσο άσκησης ποικίλων εξουσιών βοηθά στην κατανόηση του
περάσματος από το κοινωνικό στο ψυχικό και το αντίστροφο. Θραυσματοποιημένες
μέσα σε πολιτικές, τεχνολογικές, ψυχολογικές και γλωσσολογικές διαχειρίσεις
(Foucault, 1982), οι διαδικασίες της εσωτερικής ζωής απορροφούν τη βία και τους
αποκλεισμούς της καθημερινότητας. Εδώ η έννοια της δομικής βίας (structural
violence) (Galtung, 1969) μπορεί να μας βοηθήσει ως αναλυτική κατηγορία στην
ερμηνεία των βιογραφιών των πασχόντων (βλ. μεθοδολογικός σχεδιασμός,
Γεωργάκα) και αφορά στις μορφές βίας που ασκούν κοινωνικοί θεσμοί και δομές
εμποδίζοντας συγκεκριμένα άτομα να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες τους. Ο
θεσμοθετημένος

ελιτισμός,

σεξισμός,

ρατσισμός,

εθνοκεντρισμός,

ταξισμός,
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εθνικισμός είναι κάποια παραδείγματα δομικής βίας που υπογράμμισε ο Galtung. Στις
υπηρεσίες υγείας στις οποίες ο Farmer (1999, 2003) ανέλυσε τις μορφές δομικής
βίας, η βία παραβλέπεται και γίνεται αντιληπτή από το ιατρικό προσωπικό ως
βιολογική παθολογία παρά ως κοινωνική.
Αναλύοντας λοιπόν μέσα από μια εθνογραφική και συγκριτική προοπτική τα
ιστορικά ζωής ατόμων που έχουν διαγνωσθεί ως ψυχωσικά, ερχόμαστε αντιμέτωποι
με συγκεκριμένους αστερισμούς γεγονότων μέσα στους οποίους τα υποκείμενα
σφυρηλατούν και διαπραγματεύονται την ασθένεια και τη ζωή τους. Οι αφηγήσεις
ασθένειας που σκοπεύουμε να καταγράψουμε καταρχήν στο δημόσιο ψυχιατρείο της
Θεσσαλονίκης και σε ψυχιατρικές κλινικές και εξωτερικά ιατρεία δημόσιων
νοσοκομείων με «σχετικά νέα περιστατικά» (5-15 χρόνια από την εκδήλωση των
πρώτων ψυχωσικών επεισοδίων) τα οποία δεν έχουν μακρόχρονο ιστορικό νοσηλείας
και δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες της ιδρυματοποίησης αποτελεί το βασικό τρόπο
προσέγγισης της κατασκευής της εμπειρίας της σχιζοφρένειας. Θεωρούμε ότι η
αφηγηματοποίηση της εμπειρίας όπως και η ακρόαση της είναι μια ενεργητική
διαδικασία κατασκευής νοήματος κι όχι μια παθητική καταγραφή γεγονότων ζωής.
«Η δομή των βιογραφικών αφηγήσεων ουσιαστικά προυπάρχει του περιεχομένου
τους» γράφει ο Α.Young (1995) και «μπορούμε να διαβάσουμε σ’αυτές τις
εντυπώσεις των θεσμοθετημένων ιδεολογιών και πρακτικών». Ωστόσο, η αφήγηση
κατασκευάζεται αλλά και η αφήγηση κατασκευάζει (εμπειρία) (Mattingly and Garro,
2000:16). Μέσα σε αυτήν τα υποκείμενα διαπλέκουν το ατομικό με το κοινωνικό
δράμα και δίνουν μορφή στην εμπειρία τους και στην υποκειμενικότητας τους.
Η συγκριτική ανάλυση των αφηγήσεων της ψύχωσης (βιογραφικών
συνεντεύξεων,

βλ,

Γεωργάκα,

μεθοδολογικός

σχεδιασμός)

σε

διαφορετικά

θεραπευτικά πλαίσιο (δημόσιο ψυχιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο, ομάδες και συλλόγους
αυτοβοήθειας) και των αφηγήσεων των θεραπευτών μπορεί να αναδείξει τις
διαφορετικές εμπειρίες που κατασκευάζονται σε κάθε πλαίσιο καθώς και την
αξιολόγηση των κοινωνικών ανισοτήτων σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση της
ψύχωσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξετάσουμε πως το υποκείμενο οργανώνει
μέσα από κοινωνικά και πολιτισμικά σημαίνοντα την εμπειρία της παθολογίας η
οποία θεωρείται κατακερματισμένη, εκτός ελέγχου και επικοινωνιακών τεχνικών.
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Μας ενδιαφέρει λοιπόν να προσέξουμε τους τρόπους με τους οποίους το ψυχωσικό
υποκείμενο δανείζεται, μετατοπίζει, μεταμορφώνει και μεταποιεί τελικά τα κοινωνικά
σύμβολα σε μια προσπάθεια να ονοματίσει και να καθυποτάξει τον ακατανόητο
εαυτό του και την εμπειρία του. Κατά πόσο η κοινωνική δυστυχία με τις τρέχουσες
συνδηλώσεις της τις οποίες θα αναδείξουμε στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο
αποτελεί ένα τέτοιο σημαίνον το οποίο χρησιμοποιείται και χρησιμεύει κατά
περίπτωση;
Μέσα από αυτό το πρίσμα είναι κρίσιμο να επισημάνουμε το τι θεωρεί ως
αιτίες της κατάστασης, το πώς οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας ενσωματώθηκαν
στην αφήγηση τους, ποιες μορφές συμβολικής και δομικής βίας γνώρισε και με
ποιους τρόπους, ποιες θεραπείες δοκίμασε και γιατί απέκλεισε κάποιες άλλες.
Παράλληλα, οι αφηγήσεις των θεραπευτών ποικίλων θεραπευτικών πρακτικών στις
οποίες θα μας οδηγήσουν οι μαρτυρίες των ασθενών αναμένουμε να αναδείξουν το
πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την κοινωνική δυστυχία και πως οργανώνουν την
παθολογική εμπειρία μέσα από τα τραυματικά γεγονότα ζωής στις διαδικασίες της
ερμηνείας και της «κατάλληλης» θεραπείας.
Στη σχιζοφρένεια υποστηρίζει η Corin (2007:276-277) μια τέτοια αναζήτηση
φωτίζει τα όρια των λέξεων και της αφήγησης και ξεσκεπάζει το αναπόφευκτο κενό
ανάμεσα στην «πραγματικότητα», την εμπειρία και την λεκτικοποίηση της. Και
σημειώνει «εδώ, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί (ως ερευνητές) στο τι έρχεται
στην επιφάνεια στην άκρη της γλώσσας και του νοήματος, να ακούσουμε τις σιωπές
και τις εκφράσεις που ξεπερνούν τη γλωσσική εκφορά και λέγονται με
σωματοποιημένους τρόπους». Η καταγραφή ενσώματων τρόπων έκφρασης κατά το
χρόνο των αφηγήσεων θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αξιοποίηση και
ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων.
Ιατρικός και Θεραπευτικός λόγος
Ο ιατρικός λόγος και η διαμορφωτική του δύναμη προκάλεσαν δυο μεγάλα
ρεύματα μελετών από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Το ένα, μικροαναλυτικό,
προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Strauss et al.,1964; Scheflen, 1973) και την
κοινωνιολογία και επικεντρώνεται στη μετωπική επικοινωνία γιατρών και ασθενών η
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οποία προσεγγίζεται μεθοδολογικά μέσα από την ανάλυση συνομιλίας. Το δεύτερο,
μακροαναλυτικό εμπνέεται και βασίζεται στο έργο του Φουκώ (1963, 1978) και
ασχολείται κυρίως με τη μελέτη της θεραπείας και της εμπειρίας της ασθένειας ως
ιστορικό γεγονός και με τους τρόπους με τους οποίους η ιατρική γνώση/εξουσία
ορίζει το αντιληπτό και το εκφωνήσιμο της ασθένειας.
Το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας πάνω στην λεκτική οικοδόμηση του
ιατρικού λόγου εξαντλείται στην αλληλεπίδραση γιατρών/ασθενών μέσα σε ιατρικές
δομές και σε έμμεσες ή άμεσες προτάσεις βελτίωσης της επικοινωνίας τους μέσα από
βιοιατρικά μοντέλα κατανόησης της όπως «αρρωστοκεντρικά» (“patient-centered”) ή
«βιοψυχοκοινωνικά» (Kuipers, 1989). Εδώ υποβαθμίζεται το νοηματικό φορτίο του
θεσμοθετημένου πλαισίου διάγνωσης και θεραπείας, της αλληλεπίδρασης του
θεραπευτικού προσωπικού, της ιατρικής ιδεολογίας που δρομολογείται μέσα από
ποικίλες εκπαιδευτικές διαδικασίες (ιατρικές σχολές, απόκτηση ειδίκευσης και
επιστημονικά συνέδρια) (Good, 1994) και οι διαχειρίσεις της πολιτισμικής διαφοράς
ανάμεσα σε θεραπευτές και ασθενείς με ανόμοια κοινωνική, πολιτισμική και
θρησκευτική εμπειρία.
Η κατανόηση της ιατρικής και κατ’ επέκταση της ψυχιατρικής και της
ψυχολογίας ως σημασιολογικής διαδικασίας δηλαδή ως λόγου και τελετουργίας η
οποία δίνει φωνή, μορφή και όνομα στη διαταραχή παραβλέπει την ουσιοκρατική
θεώρηση του ιατρικού. Ο ιατρικός λόγος λοιπόν έχει «αποτέλεσμα» ως συμβολικό
σύστημα αφηγηματοποίησης του ψυχικού πόνου (Lévi-Strauss, 1963) αλλά και ως
μηχανισμός δημιουργίας και διατήρησης ηγεμονικών ομάδων «ειδικών» (MacDonald,
2002). Αυτό την εξισώνει ως θεραπευτικό σύστημα με μια ποικιλία σχημάτων που
κατά

καιρούς

προσδιορίζονται

ως

ανεπίσημα,

εναλλακτικά,

παράλληλα,

παραδοσιακά, θρησκευτικά, μη δυτικά και μπαινοβγαίνουν στη θεραπευτική αρένα
ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1990 όταν η ζήτηση του ψυχικού ευζήν διευρύνθηκε
(Ehrenberg,

1998)

και

νέες

«τεχνολογίες

του

ψυχισμού»

(Rose,

1998)

θεσμοθετήθηκαν. Ωστόσο, η ψυχιατρική νομιμοποιείται μέσα από γλωσσολογικές
μεταρρυθμίσεις επινοώντας νέες ψυχικές ασθένειες και επιστημονικούς λόγους οι
οποίοι ως μετακείμενα υποστηρίζουν τις νέες διαγνώσεις. Οι νέες διαγνώσεις δομούν
το εννοιολογικό πεδίο της ψυχιατρικής οντολογίας και αναδεικνύουν τις κλινικές
144

κατηγορίες ως φυσικές.
Η ετερογλωσσία των ποικίλων θεραπευτικών πλαισίων δημιουργεί πολυφωνία
αφηγήσεων ασθένειας οι οποίες, στην προσπάθεια ασθενών και θεραπευτών να
επικοινωνήσουν, φαίνεται να προσαρμόζονται στον κυρίαρχο εξουσιαστικό λόγο της
κάθε συνθήκης (Estroff 1995, Kirmayer 2000). Έτσι, οι αφηγήσεις ασθένειας
αποτυπώσουν διαφορετικά στρώματα θεραπευτικών λόγων και με κανένα τρόπο
αφηγητές και αφηγήσεις

δεν συνιστούν μια μονοδιάστατη και ομόκεντρη

υποκειμενική δράση (Wilce, 2009). Κι ενώ γενικά οι αφηγήσεις των ασθενών
εξαφανίζονται από τα ιατρικά και θεσμοθετημένα θεραπευτικά πλαίσια (Radley et al.
2008) και ιστορίες που ενσωματώνουν αντιλήψεις για τη μαγεία για παράδειγμα
αποκρύπτονται τόσο από τους ασθενείς όσο και από την οικογένεια τους (Wilce
2004, Peglidou 2010), έξω από το επίσημο ιατρικό περίγραμμα η παραγωγή και η
κοινωνική απήχηση τους πολλαπλασιάζεται (σχετικά με τη μεγάλη κυκλοφορία και
τις συνέπειες της ιστοριών ασθενών του AIDS βλ. Farmer, 2004). Ένα τέτοιο
παράδειγμα για την Ελλάδα αποτελεί το «Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακα. Εμπειρίες
επιτυχημένης διακοπής νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, λιθίου και άλλων
ρυθμιστικών της διάθεσης, Ritalin και αγχολυτικών» των Πέτερ Λέμαν και Άννα
Εμμανουηλίδου (επιμ.) (2008) τον αντίκτυπο του οποίου σκοπεύουμε να
διερευνήσουμε στις ομάδες αυτοβοήθειας.
Η κυρίαρχη ιδεολογία στο πεδίο της ψυχοθεραπείας και πολύ περισσότερο της
ψυχιατρικής αναπαριστά τους ασθενείς/πελάτες ως ολότητες που υφίστανται
ανεξάρτητα από τη διαμορφωτική δύναμη του (θεραπευτικού) λόγου. Ωστόσο, μέσα
από την φουκωική προσέγγιση, η θεραπευτική συνθήκη παράγει υπο-κείμενα στον
κυρίαρχο λόγο και συνεπώς δεν υπάρχει αυθεντικός εαυτός ή τουλάχιστον δεν είναι
δυνατόν να αποκαλυφθεί.
Αφού λοιπόν θέσαμε ως αφετηρία του ερευνητικού σχεδιασμού τη
διερεύνηση της σχέσης κοινωνικής εμπειρίας και ψύχωσης μέσα από τις αφηγήσεις
ασθένειας στη συνέχεια, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το πώς διαμορφώνονται
οι ιστορίες αυτές σε διαφορετικά θεραπευτικά συμφραζόμενα (ψυχιατρικά, ομάδες
αυτοβοήθειας, θρησκευτικές θεραπείες και άλλα που θα μας υποδείξουν οι
συνομιλητές μας) καταγράφοντας και τις αφηγήσεις των θεραπευτών τους μέσα από
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τους οποίους το βίωμα της κοινωνικής εμπειρίας διαθλάται, αναβαθμίζεται ή
υποβαθμίζεται, αναφαίνεται ή καταπνίγεται. Όπως καταλήγει η Velpry (2008:255)
στην έρευνα της σε μια ανοιχτή ψυχιατρική δομή στη Γαλλία σε ψυχωσικούς
ασθενείς, η σκοπιά του ασθενούς (patient’s view) δεν είναι ένα σταθερό και
ανεξάρτητο δεδομένο το οποίο παραμένει ανενεργό μέχρι να έρθει η κατάλληλη
στιγμή για να εκφωνηθεί αλλά είναι ενδιαφέρον να το εξετάζουμε κάθε φορά μέσα
στις διαδικασίες κατασκευής του. Εδώ οι λόγοι των θεραπευτών θα ενταχθούν μέσα
στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες συγκρότησης του συγκεκριμένου
θεραπευτικού λόγου στο ελληνικό πλαίσιο.
Θεωρούμε σκόπιμο να προτείνουμε ένα σύνολο ερωτήσεων που θα
χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό στη συλλογή των βιογραφιών των ασθενών και των
αφηγήσεων της ασθένειας τους λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της
συνομιλίας και της επικοινωνίας. Σκόπιμα αποφεύγουμε τον όρο ερωτηματολόγιο
υποδηλώνοντας ότι κατά περίπτωση νέες ερωτήσεις μπορούν να προκύψουν όπως και
άλλες να παραληφθούν.
Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους ασθενείς:
α. Πως έζησες ως παιδί;
που, με ποιους, σε ποιο σπίτι, πως ήταν το σπίτι, τι θυμάσαι από τότε; τι θα
ήθελες να μην θυμάσαι; Ζούσατε άνετα ή όχι; Ποιος/ποιοι δούλευαν στην οικογένεια;
Πως σου φέρονταν τα μέλη οικογένειας; Υπήρχε καλή ή κακή σχέση; Ποιο ήταν το
όνειρο σου; Έπαιζες με άλλα παιδιά; που; τι;
β. Πως ήταν τα χρόνια στο σχολείο;
που πήγες σχολείο; πως ήσουν ως μαθητής/τρια; Ποια ήταν η αγαπημένη σου
δασκάλα/ος, καθηγητής/τρια, γιατί; το τελείωσες; σταμάτησες; γιατί; ποιο ήταν το
αγαπημένο σου μάθημα; τι ήθελες να γίνεις όταν θα μεγάλωνες; τι θυμάσαι από τα
άλλα παιδιά; ερωτεύτηκες; που οδήγησε αυτό το συναίσθημα; Πως θυμάσαι τον
εαυτό σου εξωτερικά (περιγραφή); τι θα ήθελες να ξεχάσεις από κείνα τα χρόνια;
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γ. Πως ήταν τα χρόνια μετά το σχολείο;
Τι ακολούθησε; Σπουδές; Σχέση; Γάμος; Εργασία; Τίποτα; Με ποιους, με
ποιον ζούσες; Τι αισθανόσουν για το μέλλον; Τι αισθανόσουν για το παρελθόν; Τι
δεν πήγαινε καλά; Τι σου έλειπε; Τι σκόπευες να κάνεις στη συνέχεια;
δ. Η αρρώστια
τι έχεις τώρα; πότε κατάλαβες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά; τι είχες τότε; τι
έκανες; ποιος ήταν κοντά σου; τι σου έλεγαν οι άλλοι για αυτό; τι σε εμπόδιζε να
κάνεις αυτό που είχες; τι σταμάτησες να κάνεις; Τι είναι αυτό που έχεις; Πως το λένε;
Ποιος σου μίλησε για αυτό;
ε. Αιτίες της αρρώστιας
τι έφταιξε; τι νομίζεις ότι έφταιξε; ποιος νομίζεις ότι έφταιξε; τι σου είπαν οι
γιατροί; τι θα μπορούσες να κάνεις για να το αποφύγεις; Ή δεν θα μπορούσες να το
αποφύγεις;
στ. Θεραπείες
τι έκανες στην αρχή; που πήγες; ποιος σου μίλησε για αυτόν; ποιος σε πήγε
σ’αυτόν; τι κάνετε ακριβώς εδώ (περιγραφή); Τι άλλο έκανες για να γιατρευτείς; Για
να νοιώσεις καλύτερα; Ποιος σε βοήθησε; Πήρες φάρμακα; Τι έγινε μετά; Που
πηγαίνεις σήμερα για να βρεις θεραπεία; Με ποιον; Τι σου αρέσει εδώ που έρχεσαι; τι
περίμενες να βρεις; Τι δεν σου αρέσει; Τι σου κάνει καλό τελικά; Τι σε βοηθάει
στ’αλήθεια; Θεραπεύεται αυτό που έχεις; Τι σκέφτεσαι για το μέλλον; Τι
ονειρεύεσαι; Τι σχεδιάζεις;

Ενδεικτικές ερωτήσεις προς γιατρούς/θεραπευτές
α. συμπτώματα
τι έχει ο Α; με ποιους έρχεται εδώ; γιατί το έπαθε; τι είναι η σχιζοφρένεια;
πότε την παθαίνει κανείς; Τι ασθενείς έρχονται σε σας; Τι προβλήματα
αντιμετωπίζουν; Σε τι διαφέρει η σχιζοφρένεια ή σε τι μοιάζει με άλλες ψυχικές
διαταραχές;
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β. αιτίες
τι έφταιξε κατά τη γνώμη σου; τι φταίει; τι επιδείνωσε το πρόβλημα;
γ. θεραπεία/ες
υπάρχουν προοπτικές θεραπείας; με ποιους τρόπους; τι κάνεις συνήθως; Πως
δουλεύεις; Πως /που το έμαθες να το κάνεις έτσι (σπουδές, μόρφωση);Μιλάς με τον
ασθενή; Τι λέτε; Τι έκαναν παλιά; Τι έχει αποτέλεσμα; Σε ποιους; Πότε;
δ. ο θεραπευτής
σου αρέσει η δουλειά σου; Γιατί; Γιατί τη διάλεξες; τι άλλους ασθενείς
βοηθάς; Με ποιον τρόπο; Θεραπεύεται η σχιζοφρένεια; ποιος είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα στη δουλειά σου; Ποιο είναι το μεγαλύτερο όφελος; Τι θα ήθελες να
κάνεις ως επάγγελμα εκτός από αυτό; Τι αμοιβές έχεις; Σε ικανοποιούν;
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