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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
  

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των 

φοιτητών του Ρεθύµνου και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τις 

στάσεις τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια και στο αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια. 

Το δείγµα αποτελείται από 154 φοιτητές (36 άνδρες και 118 γυναίκες) - ηλικίας 17 

έως 36 χρόνων - από δύο τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το τµήµα της 

Ψυχολογίας και το τµήµα του Οικονοµικού. Τα ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν 

ήταν το «General Health Questionnaire» του Goldberg και το «Attitudes toward 

Seeking Professional Help» των Fischer και Turner. Από τις αναλύσεις των 

αποτελεσµάτων προέκυψαν τα εξής αξιοπρόσεκτα στοιχεία: 1) Οι γυναίκες δήλωσαν 

ότι υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήµατα σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι 

άνδρες. 2) Όσο µεγαλύτερο είναι το έτος φοίτησης τόσο περισσότερη είναι η 

κοινωνική δυσλειτουργία των φοιτητών. 3) Οι φοιτητές του τµήµατος του 

Οικονοµικού έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην ψυχοθεραπεία από τους φοιτητές 

του τµήµατος Ψυχολογίας 4) Οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους Λυκείου είναι πιο 

δεκτικοί απέναντι στην ψυχοθεραπεία συγκριτικά µε τους φοιτητές που οι πατέρες 

τους είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού, Γυµνασίου ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής. 5) Οι 

µόνιµοι κάτοικοι πολύ κλειστών (χωριά) και πολύ ανοιχτών κοινωνιών (µεγάλα 

αστικά κέντρα) δεν φαίνονται πρόθυµοι να εµπλακούν σε ψυχοθεραπεία. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι η αξία της ψυχοθεραπείας εξαρτάται πολύ από τον παράγοντα του 

άγχους, η ανοχή στο στίγµα από το άγχος και από την κοινωνική δυσλειτουργία και η 

διαπροσωπική δεκτικότητα από το τµήµα και την ηλικία. Τέλος, όταν συγκρίθηκαν τα 

δύο ερωτηµατολόγια βρέθηκε υψηλός βαθµός συσχέτισης µεταξύ τους σε αρκετούς 

παράγοντες.           
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   “∆εν ακούω πια φωνές                 
αλλά δεν µ’ ακούει κανείς”  

 
    Ανώνυµος. 

ΕΠΙΨΥ - Κυνηγοί Στίγµατος 
     

 
 
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, η ψυχική υγεία ορίζεται ως 

“η ενσάρκωση κοινωνικής, συναισθηµατικής και ψυχικής ευεξίας. ∆ιαµορφώνει 

άτοµα µε ζωτικότητα η οποία είναι απαραίτητη για δραστήρια ζωή, για την επίτευξη 

στόχων και για κοινωνική αλληλεπίδραση µε τρόπους σεβαστούς και δίκαιους και 

βασίζεται στην αίσθηση νοήµατος και ελέγχου της ζωής” (Wainer & Chesters, 2000).  

 Η επιδίωξη άριστης υγείας είναι πολλές φορές ανέφικτη, ενώ άλλοτε πάλι η 

αποδιοργάνωση των ψυχικών λειτουργιών είναι αδύνατο να αποφευχθεί. Κυρίαρχο 

ζήτηµα της ικανότητας για καλή υγεία είναι η αρτιότητα των ψυχικών λειτουργιών 

του ατόµου. Είναι προφανές λοιπόν ότι όλα τα άτοµα προσπαθούν να έχουν άριστη 

ψυχική υγεία αλλά αυτό δεν είναι πάντα ρεαλιστικό. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

αξιόπιστα κριτήρια της ψυχικής νόσου, ώστε να µπορούν να ληφθούν και κατάλληλα 

µέτρα θεραπείας. Επιπλέον, επειδή κάποιοι σοβαρά πάσχοντες είναι πιθανό να 

προκαλέσουν βλάβες στον εαυτό τους ή στους γύρω τους, κρίνεται απαραίτητο να 

λαµβάνονται µέτρα προστασίας (Παπαδάτος, 2003).   

 Ένα ζήτηµα που έχει σηµασία είναι εάν οι επιστηµονικές γνώσεις σήµερα 

επιτρέπουν τη διατύπωση αξιόπιστων κριτηρίων για την ψυχική υγεία και την ψυχική 

ασθένεια. Έχει γίνει προσπάθεια να διατυπωθούν τέτοιου είδους αντικειµενικά 

κριτήρια, όµως παρόλο που υπάρχει συµφωνία ως προς τα χαρακτηριστικά της 
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άριστης ψυχικής υγείας - όπως επίσης και της ψυχικής ασθένειας - εντοπίζονται 

δυσκολίες στην κατάταξη των ενδιάµεσων περιοχών. Κατά συνέπεια, δεν είναι 

εύκολο να καθοριστεί µια ευδιάκριτη διαχωριστική γραµµή. Γι’ αυτό, θεωρείται 

σκόπιµο να προσδιοριστούν τρεις βασικές καταστάσεις που σχετίζονται µε την 

ποιότητα της ψυχικής λειτουργίας:  

1) Η ικανοποιητική απόδοση των ψυχικών λειτουργιών που υπάρχει στα ψυχικά υγιή 

άτοµα. 

2) Η ενδιάµεση κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αλληλοκάλυψη της ψυχικής 

υγείας και της ψυχικής ασθένειας.  

3) Ο σαφής εντοπισµός ψυχικής ασθένειας µε ανάλογα αποτελέσµατα στις ψυχικές 

λειτουργίες και στη συµπεριφορά του ατόµου (Παπαδάτος, 2003).  

Γενικά, αναφέρονται τέσσερα βασικά κριτήρια για τον διαχωρισµό της 

ψυχικής υγείας από την ψυχική ασθένεια: α) το στατιστικό κριτήριο (σύµφωνα µε την 

καµπύλη κατανοµής του γενικού πληθυσµού) β) το κριτήριο της απουσίας ψυχικής 

νόσου γ) το κριτήριο της υποκειµενικής ενόχλησης και δ) το κριτήριο της κοινωνικής 

αποδοχής (Παπαδάτος, 2003).  

 Με βάση όλα τα παραπάνω, θα λέγαµε ότι η ψυχική ασθένεια υποβάλλει την 

κοινωνία σε σηµαντικά διλήµµατα. Το πλήθος των αντικρουόµενων απόψεων που 

περιβάλλουν την έννοια της ψυχικής ασθένειας, οδηγεί σε µια κατεύθυνση που 

απαιτεί µεγάλη προσοχή ως προς τις κρίσεις και τις αποφάσεις που θα πρέπει να 

λαµβάνονται (Ο’ Νeal, 2003).  Πολλοί είναι αυτοί που φοβούνται, στιγµατίζουν και 

αποµονώνουν τους ψυχικά ασθενείς επειδή τους θεωρούν επικίνδυνους, όπως και 

αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ψυχική ασθένεια είναι δηµιούργηµα της κοινωνίας για 

να προσάψει την ταµπέλα του «αρρώστου» στο άτοµο, ώστε να συµµορφωθεί µε τους 
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κοινωνικούς κανόνες που η πλειοψηφία έχει θέσει. Πιστεύεται δηλαδή ότι η κοινωνία 

είναι αυτή που νοσεί περισσότερο παρά το µεµονωµένο άτοµο (Παπαδάτος, 2003).  

  Ανεξάρτητα ωστόσο από τις αντίθετες απόψεις, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η 

ψυχική νόσος αποτελεί µια πραγµατικότητα. Οι δυσκολίες στη διάγνωση αφορούν 

κυρίως τις περιπτώσεις εκείνες που κυµαίνονται στα όρια της φυσιολογικότητας και 

της διαταραχής. Μέσω του ορισµού συγκεκριµένων ποσοτικών κριτηρίων που δεν 

επιτρέπουν την αυθαιρεσία, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µέχρι σήµερα, χωρίς 

όµως να έχουν βρεθεί τα ιδανικά µεθοδολογικά εργαλεία για την επιτέλεση αυτού του 

σκοπού (Παπαδάτος, 2003).  

 Ο σχετικός ορισµός που έχει δοθεί για την ψυχική ασθένεια είναι ότι 

πρόκειται για “µία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από σηµαντική δυσλειτουργία στη 

σκέψη, στη διάθεση, στην αντίληψη και στη µνήµη” (Ο’ Νeal, 2003). Πιο 

συγκεκριµένα, είναι µια αντίδραση του οργανισµού που παράγεται όταν ένας νέος 

παράγοντας - είτε κοινωνικός είτε βιολογικός - ανατρέψει την υπάρχουσα 

ψυχοσωµατική ισορροπία. Πρόκειται για µια διαδικασία που προκαλείται από την 

επίδραση έκτακτων ερεθισµάτων (βιολογικών, χηµικών, φυσικών, κοινωνικών), που 

έχουν ως αποτέλεσµα τη διαταραχή του µέτρου της υγείας και την ανάπτυξη 

αµυντικών και αντισταθµιστικών αντιδράσεων. Η αρρώστια οδηγεί στην παραβίαση 

της ενότητας του οργανισµού και στη διαταραχή της προσαρµογής του. Βασικό  

κριτήριο της αρρώστιας για τον άνθρωπο θεωρείται η µείωση ή η απώλεια της 

ικανότητάς του για εργασιακή δραστηριότητα. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα 

παρακάτω κλινικά χαρακτηριστικά ως αντιπροσωπευτικά της ψυχικής ασθένειας: 

έντονη ψυχική κατάπτωση, κακή προσαρµογή, αντισυµβατική, ακατανόητη ή 

απρόβλεπτη συµπεριφορά, έκδηλη δυσφορία και παραβίαση ηθικών, άγραφων 

κανόνων (Παπαδάτος, 2003).  
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Όσον αφορά στην ψυχική υγεία των φοιτητών και στη στάση τους απέναντι 

στην ψυχική ασθένεια και την ψυχοθεραπεία, κρίνεται απαραίτητο να επισηµάνουµε 

ότι πρόκειται για θέµατα που απασχολούν τους ψυχολόγους, τους κλινικούς και 

συµβούλους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς όλο και περισσότερο και 

αποτελούν αντικείµενο έρευνας παγκοσµίως. Αυτό συµβαίνει επειδή αναφέρονται σε 

µια ηλικιακή περίοδο όπου λαµβάνουν χώρα αρκετές προκλήσεις, όπως 

ανεξαρτητοποίηση από την οικογένεια (που συχνά περιλαµβάνει αποχώρηση από την 

οικογενειακή στέγη), διαµόρφωση ταυτότητας, ανάπτυξη στενών σχέσεων µε 

συνοµηλίκους, ανάληψη ευθυνών, λήψη σοβαρών αποφάσεων για το µέλλον, καθώς 

και προσαρµογή στο πανεπιστηµιακό περιβάλλον (Grayson, 1989).  

Οι προκλήσεις αυτές ενδέχεται να είναι στρεσσογόνες και δεν είναι σπάνιο το 

φαινόµενο να παρουσιάζονται σ’ αυτή τη φάση της ζωής διάφορα ψυχολογικά 

προβλήµατα, όπως αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη ή ακόµα και πιο σοβαρές 

διαταραχές όπως σχιζοφρένεια. Υπάρχει περίπτωση τα ψυχολογικά αυτά προβλήµατα 

να οδηγήσουν σε συµπεριφορά µε σοβαρές ενδεχοµένως επιπτώσεις για το άτοµο, 

όπως διακοπή των σπουδών, χρήση ναρκωτικών ουσιών και απόπειρα αυτοκτονίας 

(Herbert, 1992).     

Στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται παρόµοιες πιέσεις είναι σηµαντική η 

παρέµβαση κάποιου ειδικού φορέα ψυχικής υγείας, η οποία µπορεί να παίξει 

καθοριστικό ρόλο στο µέλλον και τη ζωή του ατόµου που αντιµετωπίζει το 

πρόβληµα. Το κατά πόσο όµως o ενδιαφερόµενος θα θελήσει να ζητήσει τη βοήθεια 

κάποιου επαγγελµατία, δεν εξαρτάται µόνο από την ύπαρξη ή όχι προβλήµατος και το 

µέγεθος αυτού αλλά και από παράγοντες όπως η ηλικία, το µορφωτικό και κοινωνικο-

οικονοµικό επίπεδο του ατόµου, το επάγγελµά του και ο τρόπος ανατροφής του 

(Halgin, Weaver, Edell & Spencer, 1987, Madianos, Madianou, Vlachonikolis & 
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Stefanis, 1987, Τριποδιανάκης, Σαραντίδης & Θεοδωροπούλου, 1990, Αγγελίδης, 

Αϊβαζιάν & Τεγοπούλου-Φωτιάδου, 1991). Επιπλέον, παίζουν ρόλο η προηγούµενη 

ενηµέρωση του ατόµου πάνω σε σχετικά θέµατα καθώς και οι απόψεις του για την 

ψυχική υγεία, για τους φορείς της και για την αξία της ίδιας της ψυχοθεραπείας 

(Μαδιανός, Γκαρέλης & Αλεβίζος, 1983, Bhurga, 1989, Battaglia, Coverdale & 

Bushong, 1990, Μπιλανάκης & Ζαχαριάδης, 1990, Drolen, 1993, Ρόντος, Λέβας & 

Τυροβολάς, 1993).  

Εποµένως, κρίνεται αναγκαίο να ανευρεθούν οι παράγοντες εκείνοι που 

σχετίζονται µε τις απόψεις των φοιτητών γύρω από θέµατα ψυχικής υγείας, καθώς 

και µε την απόφασή τους να ζητήσουν ψυχολογική βοήθεια. Η παρούσα έρευνα 

ασχολείται λοιπόν µε τα εξής θέµατα: µε την ψυχική υγεία των φοιτητών στο 

Ρέθυµνο Κρήτης και µε τις στάσεις τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια και στο 

αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  

1.1. Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ  

 

1.1.1. Ευρήµατα από το Φοιτητικό Πληθυσµό    

  

Η ψυχική υγεία των φοιτητών είναι εξέχουσας σηµασίας, γι’ αυτό και έχει 

αποτελέσει αντικείµενο ερευνών διεθνώς. Στην Ελλάδα βέβαια δεν έχουν διεξαχθεί 

αρκετές έρευνες, αλλά σε ότι αφορά τον διεθνή χώρο υπάρχουν αξιόλογα ευρήµατα 

πολλές φορές µάλιστα αντιφατικά µεταξύ τους. Σε µια έρευνά τους οι Offer, Howard, 

Schonert, & Ostrov (1991) βρήκαν ότι το 22.3% του δείγµατός τους υπέφερε από 

σοβαρή κατάθλιψη, το 4.9% από δυσθυµική διαταραχή, το 3.7% από γενικευµένη 

αγχώδη διαταραχή, το 2.5% από βουλιµία, το 1.9% από ψυχαναγκαστική 

καταναγκαστική διαταραχή, το 0.6% από διαταραχή πανικού και το 0.2% από 

ψυχογενή ανορεξία. Οι Riggs & Cheng (1988) αναφέρουν ότι το 27.9% των 

ερωτηθέντων έπασχαν από κατάθλιψη, το 17.6% είχε σκεφθεί να αυτοκτονήσει, το 

11.8% είχε διαπράξει απόπειρα, το 23.9% είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ενώ 

το 24.7% θεωρούσε τον εαυτό του υπέρβαρο.  

Οι  O’ Neil, Lancee & Freeman (1984) αναφέρουν ένα ποσοστό φοιτητών 10-

20% που υποφέρει από συναισθηµατικά προβλήµατα. Σύµφωνα µε µια πιο πρόσφατη 

έρευνα των Sidik, Rampal & Kaneson (2003), µε δείγµα φοιτητών από ένα 

πανεπιστήµιο της Μαλαισίας, η παρουσία συναισθηµατικών διαταραχών ήταν υψηλή 

και έφθανε το ποσοστό του 41.9%. Ωστόσο, αυτό το αποτέλεσµα θεωρείται χαµηλό 

συγκριτικά µε άλλες µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Σιγκαπούρη και στις 

Ηνωµένες Πολιτείες που το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 57%. Παράγοντες που 

φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παρουσία συναισθηµατικών διαταραχών 
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είναι η σχέση των ερωτώµενων µε τους γονείς, µε τ’ αδέρφια τους και µε τους 

διδάσκοντες, καθώς και το µέγεθος της πίεσης που υφίστανται πριν από τις εξετάσεις. 

Το πιο κοινό µάλιστα πρόβληµα των φοιτητών µε συναισθηµατικές ενοχλήσεις 

θεωρείται από τους Stangler & Printz (1980) η κατάθλιψη.  

Σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη Φιλανδία µε φοιτητές που είχαν 

ζητήσει ψυχολογική βοήθεια, το 35.1% υπέφερε από άγχος και φόβους  (σύµφωνα µε 

τα λεγόµενα των ίδιων των φοιτητών), το 26.2% από κατάθλιψη, το 17.8% 

αντιµετώπιζε προβλήµατα στις διαπροσωπικές σχέσεις και το 7.1% είχε δυσκολίες 

στις σπουδές και στη δουλειά. Στην ίδια έρευνα, σύµφωνα µε τη γνώµη των 

ψυχοθεραπευτών, συµπεραίνεται ότι το 28.8% των φοιτητών αντιµετωπίζει 

προβλήµατα ταυτότητας, το 21.9% έχει δυσκολίες αυτονοµίας και ανεξαρτησίας, το 

16.5% χαρακτηρίζεται από κατάθλιψη ή επιθετικότητα, το 15.5% έχει ακατάλληλη 

οργάνωση άµυνας και το 13.3% ναρκισσιστικά προβλήµατα (Niemi, 1988). Οι Cook, 

Park, Williams, Webb, Nicholson, Schneider & Bassman (1984) διαπιστώνουν ότι 

αυτό που αναφέρεται κυρίως από τους φοιτητές είναι ανησυχία για τις αλλαγές της 

ζωής τους, για τις πολλαπλές υπευθυνότητες και τους ρόλους που καλούνται να 

αναλάβουν και για τη σύγκρουση αξιών που αντιµετωπίζουν. Πάντως τα πιο συχνά 

προβλήµατα φαίνεται να είναι το άγχος, οι φοβίες, η κατάθλιψη και η κατάχρηση 

ουσιών.  

Μια επιπλέον έρευνα των Kahita, Takahashi, Hayashi, Fukuharu, Sato & Sato 

(2002) έχει αποκαλύψει σηµαντική αύξηση στον αριθµό των διαταραχών διατροφής 

σε φοιτητές πανεπιστηµίων. Σκοπός της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να διερευνήσει 

τα χαρακτηριστικά ψυχικής υγείας και τον βαθµό αυτοεκτίµησης των φοιτητών ενός 

πανεπιστηµίου στην Ιαπωνία. Από τα υποκείµενα ζητούνταν να περιγράψουν τα 

συναισθήµατα και τις εµπειρίες τους γύρω από θέµατα ψυχικής υγείας τον τελευταίο 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 11

χρόνο. Από τα αποτελέσµατα βρέθηκε ότι οι γυναίκες ανησυχούν πολύ περισσότερο 

για τις διατροφικές τους συνήθειες, εξαιτίας του ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

σχήµα και το βάρος του σώµατος. Επίσης, συσχετίζουν την αυτοεκτίµηση και την 

ψυχική υγεία µε την επιδίωξη της ωραίας εικόνας σώµατος. Σε γενικές γραµµές, η 

έρευνα αυτή έδειξε ότι οι αδύνατες γυναίκες ήταν οριακές προσωπικότητες και 

πολλές απ’ αυτές είχαν συµµετάσχει κατά το παρελθόν σε ψυχοθεραπευτικές οµάδες 

µε άτοµα που έπασχαν από διαταραχή ψυχογενούς ανορεξίας. Ωστόσο, είχαν το ίδιο 

επίπεδο ενηµερότητας γύρω από θέµατα ψυχικής υγείας συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους φοιτητές που δεν αντιµετώπιζαν τέτοιου είδους προβλήµατα.   

Σχετικές έρευνες έχουν διεξαχθεί και για την ψυχική υγεία φοιτητών που 

σπουδάζουν σε άλλη χώρα από τη χώρα καταγωγής τους. Σε µία από αυτές τις 

έρευνες, τέσσερις οµάδες αλλοδαπών φοιτητών από διαφορετικά µέρη του κόσµου 

συγκρίθηκαν µε δύο οµάδες Βρετανών φοιτητών πάνω σε θέµατα ψυχικής υγείας. Αν 

και οι Βρετανοί φοιτητές δήλωναν περισσότερο ικανοποιηµένοι από την ποιότητα 

ζωής τους συγκριτικά µε τους αλλοδαπούς φοιτητές, δε σηµειώθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές σε ότι αφορά πιθανές ψυχικές διαταραχές (Furnham & Trezise, 

1983). Ωστόσο, µια πιο πρόσφατη έρευνα της Bradley (2000) είχε αντίθετα ευρήµατα 

καθώς κατέδειξε ότι οι αλλοδαποί φοιτητές βίωναν µεγαλύτερη οικονοµική, 

κοινωνική και ακαδηµαϊκή πίεση, που φαινόταν να είναι διαφορετικής φύσης και 

έντασης απ’ αυτή των εγχώριων φοιτητών. Τέτοιου είδους παράγοντες µπορούν σε 

πολλές περιπτώσεις να πυροδοτήσουν ή να επιδεινώσουν προβλήµατα ψυχικής 

υγείας. Παρόµοια αποτελέσµατα έχει επισηµάνει και η έρευνα των Fisher & Hood 

(1988) που έδειξε ότι η µακρόχρονη απουσία από το σπίτι επηρεάζει αρνητικά την 

ψυχική υγεία των φοιτητών.   
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Ένας άλλος παράγοντας που έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει αρνητικά την 

ψυχική υγεία είναι το ενδεχόµενο να υπάρχει στην οικογένεια του ατόµου κάποια 

ψυχοκοινωνική πηγή άγχους, είτε αυτή είναι η απώλεια του ενός γονέα, είτε διαζύγιο, 

είτε κάποια αλλαγή στις οικογενειακές συνθήκες (Fisher & Hood, 1988).   

Οι Rimmer, Halikas, Schuckit & Mc Clure (1978) σηµείωσαν διαφορές και ως 

προς τον παράγοντα του έτους φοίτησης, όπου οι πρωτοετείς και οι τελειόφοιτοι 

φοιτητές παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά συναισθηµατικών προβληµάτων (18% 

και 19% αντίστοιχα) από τους δευτεροετείς και τριτοετείς (14%). Σε µια παρεµφερή 

έρευνα των Tyssen, Per Vaglum, Gronvold & Ekeberg (2001) διαπιστώθηκε ότι οι 

τεταρτοετείς φοιτητές ανέφεραν προβλήµατα ψυχικής υγείας σε ποσοστό 17.2% 

χωρίς ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς το φύλο, σε αντίθεση µε τους πρωτοετείς που 

το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν µόλις στο 11%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και σε 

αυτή τη µελέτη η κατάθλιψη και το άγχος φάνηκαν να είναι οι πιο κοινές διαγνώσεις, 

αλλά ακολουθούνταν και από µια σειρά άλλων διαγνώσεων συµπεριλαµβανοµένης 

και της κακοποίησης. 

Αναφορικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, θα λέγαµε ότι οι γυναίκες 

παραπονιούνται για συναισθηµατικές δυσκολίες και ψυχολογικά προβλήµατα 

περισσότερο απ’ ότι οι άνδρες. Έτσι, στην έρευνα των Offer, Howard, Schonert & 

Ostrov (1991) το ποσοστό των γυναικών που δήλωνε κάποια προβλήµατα ήταν 25% 

ενώ των ανδρών 19.7%. Αλλά και στην έρευνα των Whitaker, Johnson, Shaffer, 

Rapoport & Kalikow (1990) το ποσοστό των γυναικών που - σύµφωνα µε τη 

βαθµολογία τους στα ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν - υπέφεραν από σοβαρή 

κατάθλιψη και από γενικευµένη αγχώδη διαταραχή ήταν σηµαντικά µεγαλύτερο από 

το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Στην ίδια έρευνα φάνηκε επίσης από τις 

δηλώσεις των υποκειµένων µεγαλύτερη τάση δυσθυµικής διαταραχής στις γυναίκες 
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απ’ ότι στους άνδρες. Παρόµοια αναφορά έγινε και από τους Fisher & Hood (1988), 

όπου οι γυναίκες είχαν υψηλότερη βαθµολογία στις µετρήσεις του άγχους, της φοβίας 

και της κατάθλιψης. Αλλά και ο Klerman (1988), µέσω µιας σειράς ερευνών µε 

φοιτητές, σηµειώνει ότι µαρτυρείται µια αύξηση κινδύνου στις γυναίκες όσον αφορά 

στην κατάθλιψη και στον αυτοκτονικό ιδεασµό.   

 

1.1.2. Ευρήµατα από το Γενικό Πληθυσµό 

 

Όσον αφορά στην ψυχική υγεία του γενικού πληθυσµού της Ελλάδας, κάποιες 

πληροφορίες µας δίνει η έρευνα του Τσαχαγέα (1994). Στην έρευνα αυτή όµως δεν 

χρησιµοποιήθηκε κάποιο ψυχοµετρικό εργαλείο για ενδεχόµενο εντοπισµό 

συµπτωµάτων που να υποδηλώνουν ψυχικά προβλήµατα. ∆όθηκαν µόνο γενικές 

ερωτήσεις, που σχετίζονταν µε την προσωπική κρίση του ερωτώµενου για την 

κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Έτσι, δύο χιλιάδες άτοµα από την Αθήνα και την 

επαρχία ρωτήθηκαν αν θεωρούν τους εαυτούς τους ψυχικά υγιείς. Το 57.8% 

απάντησε θετικά, το 8.4% αρνητικά και το 32.3% απάντησε ότι δεν ξέρει. Στην 

ερώτηση αν αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα ψυχικής υγείας, το 12.9% έδωσε 

καταφατική απάντηση, το 62.4% αρνητική και το 22.9% δήλωσε ότι δε γνωρίζει. 

Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν το πρόβληµα, οι πιο συχνά αναφερθείσες 

περιγραφές ήταν το άγχος, η κατάθλιψη και η νευρικότητα. Επίσης, το 53.9% φάνηκε 

να ανησυχεί για το µέλλον της ψυχικής του υγείας. Οι στοιχειώδους µορφώσεως 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι υποφέρουν από κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους πτυχιούχους.  

Σχετικά µε την ψυχική υγεία του γενικού πληθυσµού στον διεθνή χώρο, η 

έρευνα των Jacobi, Wittchen, Hölting, Höfler, Pfister, Müller & Lieb (2004) έδειξε 

ότι η παρουσία κάποιας διαταραχής σύµφωνα µε το DSM-IV είναι 31% στον γενικό 
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πληθυσµό µε τις αγχώδεις διαταραχές, της διαταραχές της διάθεσης και τις 

σωµατόµορφες διαταραχές να παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα. Αυτές οι 

διαταραχές φαίνεται να εµφανίζονται σε νεαρή ηλικία. Η συννοσηρότητα µε άλλες 

ψυχικές διαταραχές κυµαίνεται από 44% µέχρι 94%. Οι παραπάνω ψυχικές 

διαταραχές φάνηκε επίσης να έχουν µεγαλύτερη συσχέτιση µε το θηλυκό φύλο, µε 

άγαµα άτοµα, µε χαµηλή κοινωνική τάξη και µε φτωχή σωµατική κατάσταση υγείας. 

Επίσης, η συννοσηρότητα µε περιπτώσεις κακοποίησης έφθανε το 33% και µε 

περιπτώσεις διαταραχής πανικού το 75%. Γενικά, στη συγκεκριµένη έρευνα τα 

ποσοστά βρέθηκαν να είναι υψηλότερα από µε άλλες µελέτες αλλά χαµηλά σε ότι 

αφορά τον γενικό πληθυσµό.  

Κάποια ακόµη έρευνα στον γενικό πληθυσµό έδειξε ότι η ψυχική υγεία 

σχετίζεται άµεσα µε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Πιστεύεται ότι τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας συµβάλουν τόσο στην αντίληψη όσο και στην 

εξέλιξη της καλής ψυχικής υγείας. Πιο συγκεκριµένα, στα υποκείµενα που δεν 

ανέφεραν ψυχικά προβλήµατα, η δεκτικότητα στην εµπειρία, η εξωστρέφεια και η 

ευσυνειδησία σχετίζονταν µε την αντίληψη για καλή υγεία, ενώ τα νευρωτικά 

συµπτώµατα σχετίζονταν µε την αντίληψη για κακή υγεία. Αυτές οι συσχετίσεις 

έδειξαν να είναι στατιστικά σηµαντικές, ανεξάρτητα από παράγοντες όπως το φύλο, η 

ηλικία, η φυλή, η οικογενειακή κατάσταση και η µόρφωση (Goodwin & Engstrom, 

2002).   

Συµπερασµατικά, τα ψυχικά προβλήµατα καταλαµβάνουν το 8.1% του 

συνολικού ποσοστού ασθενειών στον κόσµο. Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι η 

τέταρτη κατά σειρά αιτία ψυχικής νόσου στο γενικό πληθυσµό και προβλέπεται να 

γίνει η δεύτερη κατά σειρά αιτία µέχρι το έτος 2020 (Eisenberg, 1997).         
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1.2. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ    

 

1.2.1. Η Έννοια του Όρου «Στάση» 

 

Ως προς τις στάσεις των φοιτητών απέναντι στην ψυχική ασθένεια και τους 

παράγοντες που τις επηρεάζουν έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες διεθνώς. Προτού 

προχωρήσουµε όµως σε συστηµατική παρουσίαση αυτών των ερευνών κρίνεται 

σηµαντικό να διευκρινίσουµε τι εννοούµε µε τον όρο “στάση” και πως αυτή 

διαµορφώνεται.  

«Στάση προς κάποιο αντικείµενο, ιδέα ή πρόσωπο εννοείται ένα διαρκές 

σύστηµα µε γνωστικό και συναισθηµατικό στοιχείο και µε κάποια τάση προς την 

έκφραση συµπεριφοράς» (Γεώργας, 1995, σελ. 124). Ειδικότερα, η στάση συνίσταται 

σε µία λίγο ως πολύ αποκρυσταλλωµένη θέση ενός υποκειµένου ως προς ένα 

αντικείµενο (πρόσωπο, οµάδα, αξία, κατάσταση) και εκφράζεται περισσότερο ή 

λιγότερο ανοιχτά µέσω διαφόρων συµπτωµάτων ή δεικτών (λόγος, τόνος, κίνηση, 

πράξη, επιλογή) ή την απουσία τους (Maisonneuve, 2001).  

Γενικά, ο όρος τείνει να γίνεται ολοένα και πιο συνηθισµένος στην 

καθηµερινή ζωή και να χρησιµοποιείται σε όλο και πιο ποικίλα πλαίσια. Άλλοτε 

χρησιµοποιείται για να εκφράσει την ιδιαιτερότητα µιας αντίδρασης και άλλοτε ένα 

ευρύτερο συλλογικό ρεύµα. Στην καθηµερινότητά µας µιλάµε για διερεύνηση, 

σύγκριση, ερµηνεία και αλλαγή των στάσεων, κάτι που συνεπάγεται ότι ανάλογα µε 

την περίσταση είτε έχουν έναν άκαµπτο και ανένδοτο είτε έναν ευµετάβλητο και 

µεταβαλλόµενο χαρακτήρα. Σχεδόν πάντα συνδέονται όχι µόνο µε καταστάσεις αλλά 

και µε συστήµατα αξιών. Μέσω των στάσεων πάντως, ένα άτοµο παίρνει θέση ως 

προς τους άλλους και ως προς τα γεγονότα του κόσµου. Συναρτήσει αυτών 

αισθάνεται, αξιολογεί και επιλέγει (Maisonneuve, 2001).  
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Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι οι στάσεις µαθαίνονται από το άµεσο και το 

έµµεσο περιβάλλον. Οι συνήθεις κοινωνικοί φορείς που τις διαµορφώνουν είναι το 

οικογενειακό, το συγγενικό, το σχολικό, το φιλικό περιβάλλον και τα µέσα µαζικής 

ενηµέρωσης (Γεώργας, 1995). 

Τέλος, όσον αφορά στην αξιολόγηση των στάσεων θα λέγαµε ότι η πιο 

συνηθισµένη µέθοδος µέτρησης βασίζεται σε ερωτηµατολόγια που δίνονται σε 

δείγµατα πληθυσµού, µια διαδικασία που έλαβε χώρα και στην περίπτωση της 

παρούσας έρευνας. Η µέτρηση των στάσεων, οι αποκαλούµενες σφυγµοµετρήσεις της 

κοινής γνώµης, οι δηµοσκοπήσεις και οι έρευνες αγοράς είναι πολύ δηµοφιλείς  στη 

σύγχρονη κοινωνία, επειδή αποκαλύπτουν τις στάσεις του λαού απέναντι στα 

επίκαιρα θέµατα της κοινωνίας (Γεώργας, 1995). 

  

1.2.2. Ευρήµατα από το Φοιτητικό Πληθυσµό στην Ελλάδα  

 

Ένας παράγοντας που έχει µελετηθεί ως προς τις στάσεις των Ελλήνων 

φοιτητών απέναντι στους ψυχικά ασθενείς είναι αυτός του αντικειµένου των σπουδών 

τους. Έτσι, σε µια έρευνα βρέθηκε ότι οι φοιτητές ιατρικής διακατέχονται από 

λιγότερη αυταρχικότητα απέναντι στους ψυχικά αρρώστους σε σύγκριση µε τους 

σπουδαστές των ΚΑΤΕΕ (παραϊατρικό τµήµα) και τις µαθήτριες της σχολής 

Αδερφών Νοσοκόµων. Παρόλα αυτά, δεν παρατηρήθηκαν µεγάλες διαφορές µεταξύ 

των παραπάνω οµάδων ως προς τους παράγοντες του ανθρωπισµού προς τον ψυχικά 

πάσχοντα και της αιτιολόγησης της ψυχικής ασθένειας βάσει των διαπροσωπικών 

σχέσεων κατά την παιδική ηλικία. Επιπλέον, οι απόψεις τους συνέκλιναν προς τη 

θέση ότι η ψυχική νόσος είναι σαν οποιαδήποτε άλλη νόσο (Αλεβίζος, Μαδιανός & 

Στεφανής, 1983). Από µια παρόµοια µελέτη προέκυψε ότι οι φοιτητές ιατρικής - και 

µάλιστα πριν από την επαφή τους µε τον κλάδο της ψυχιατρικής - ήταν λιγότερο 
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αυταρχικοί και υποστήριζαν την ίση µεταχείριση των ψυχικά ασθενών από την 

κοινωνία περισσότερο απ’ ότι οι σπουδαστές των παραϊατρικών κλάδων των ΚΑΤΕΕ 

(Μαδιανός, Γκαρέλης & Αλεβίζος, 1983).  

Στην παραπάνω έρευνα εξετάστηκε ακόµα ο παράγοντας της εκπαίδευσης. 

Συγκρίθηκαν οι απόψεις των φοιτητών ιατρικής - πριν και µετά την επαφή τους µε 

την ψυχιατρική - και παρατηρήθηκε ότι µετά την εκπαίδευσή τους έδειξαν λιγότερη 

αυταρχικότητα προς τους ψυχικά ασθενείς (Μαδιανός, Γκαρέλης & Αλεβίζος, 1983). 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί και µια σύγκριση των στάσεων µεταξύ 

διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων στο γενικό πληθυσµό της Αθήνας, όπου οι 

φοιτητές επέδειξαν τη µικρότερη τάση σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες 

επαγγελµατικές οµάδες να διαχωρίσουν και να περιορίσουν κοινωνικά τους ψυχικά 

ασθενείς. Επίσης, έδειξαν τη µεγαλύτερη τάση να ενθαρρύνουν την ίση συµµετοχή 

και ένταξη των ασθενών σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα και συµφώνησαν 

λιγότερο από τις υπόλοιπες οµάδες ότι τα αίτια της ψυχικής ασθένειας ανευρίσκονται 

στις οικογενειακές σχέσεις (Madianos, Madianou, Vlachonikolis & Stefanis, 1987).       

 Αντικείµενο έρευνας έχει αποτελέσει επιπλέον ο πολιτισµικός παράγοντας. 

Με σκοπό τη σύγκριση των στάσεων Ελλήνων και Αµερικανών φοιτητών, δόθηκαν 

σε δύο οµάδες 10 περιγραφές συµπεριφοράς - 9 ψυχικά ασθενών και 1 ψυχικά υγιούς 

ατόµου - συνοδευόµενες η καθεµία από σειρά ερωτήσεων. Τόσο οι Έλληνες όσο και 

οι Αµερικανοί, αν και φάνηκε να µην έχουν ξεκάθαρες απόψεις σχετικά µε τη φύση 

της ψυχικής ασθένειας, κατέταξαν τις περιπτώσεις ως προς τη σοβαρότητά τους 

παρόµοια µε τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Επίσης, και οι δύο οµάδες όσο πιο 

σοβαρές θεωρούσαν τις περιπτώσεις τόσο πιο πολύ έτειναν να πιστεύουν ότι 

επρόκειτο για ασθένεια και ότι τα άτοµα αυτά είχαν µικρό έλεγχο του εαυτού τους. 

Όµως, οι Αµερικάνοι φοιτητές θεώρησαν τις περιπτώσεις πιο σοβαρές απ’ ότι οι 
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Έλληνες και υποστήριζαν περισσότερο τη φαρµακευτική αντιµετώπιση καθώς και 

την κοινωνική - περιβαλλοντική αιτιολόγηση της ασθένειας. Από την άλλη πλευρά, οι 

Έλληνες υποστήριζαν περισσότερο την οικογενειακή αιτιολόγηση των προβληµάτων 

(Stogianidou, 1986).  

Από µια παρόµοια σύγκριση των απόψεων Ελλήνων και Αµερικανών 

φοιτητών των κοινωνικών επιστηµών, προέκυψε ότι οι Έλληνες ήταν πιο αυταρχικοί 

από τους Αµερικάνους, έδειχναν µεγαλύτερο φόβο και απόρριψη προς τον ψυχικά 

πάσχοντα και συµφωνούσαν περισσότερο ότι οι σχέσεις µε τους γονείς παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση της ψυχικής ασθένειας (Koutrelakos & Zarnari, 

1983).  

Στην τελευταία έρευνα εκτός από τον πολιτισµικό παράγοντα διερευνήθηκε 

και ο παράγοντας του χρόνου. Μελετήθηκαν δηλαδή οι στάσεις των Ελλήνων και 

Αµερικανών φοιτητών κατά τα έτη 1969 και 1979. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά 

της, οι Έλληνες φοιτητές που έλαβαν µέρος στην έρευνα του 1979 ήταν λιγότερο 

αυταρχικοί προς τον ψυχικά ασθενή και υποστήριζαν λιγότερο τον κοινωνικό του 

περιορισµό απ’ ότι οι οµόεθνοι του 1969. Επιπλέον, οι πρώτοι απέδιδαν λιγότερο από 

τους δεύτερους τα αίτια της ψυχικής νόσου στην οικογένεια. Από την άλλη πλευρά, 

οι Αµερικανοί φοιτητές της έρευνας του 1979 παρουσίασαν χαµηλότερα ποσοστά 

στον παράγοντα του ανθρωπισµού από τους Αµερικανούς ερωτώµενους του 1969 και 

πίστευαν λιγότερο ότι η ψυχική νόσος είναι θεραπεύσιµη. Επίσης οι πρώτοι 

υποστήριζαν λιγότερο από τους τελευταίους τον κοινωνικό περιορισµό του ασθενούς, 

όπως και την άποψη ότι οι οικογενειακές σχέσεις προκαλούν την ασθένεια. 

(Koutrelakos & Zarnari, 1983).  
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1.2.3. Ευρήµατα από το Φοιτητικό Πληθυσµό στο ∆ιεθνή Χώρο 

 

Σε ότι αφορά το διεθνή χώρο, η εκπαίδευση των φοιτητών φαίνεται να παίζει 

εξίσου σηµαντικό ρόλο µε αυτόν της Ελλάδας. Σε µια έρευνα στην Αγγλία µε 

φοιτητές ιατρικής που είχαν κάποια επαφή µε ψυχικά ασθενείς, οι µισοί από τους 

ερωτηθέντες δήλωσαν ότι «δεν τους είναι και τόσο συµπαθείς». Μετά την 

ολοκλήρωση όµως της ψυχιατρικής τους εκπαίδευσης µόνο το 1/3 των φοιτητών της 

ίδιας οµάδας εξακολουθούσε να έχει την ίδια άποψη (Wilkinson, 1983).   

Σε κάποια άλλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Ιαπωνία εφαρµόστηκε 

ένα µονόωρο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, προκειµένου να διαπιστωθεί αν και κατά 

πόσο αλλάζουν οι στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Το πρόγραµµα αυτό 

έλαβε χώρα σε 95 πρωτοετείς φοιτητές ιατρικής και χρησιµοποιήθηκε ένα 

ερωτηµατολόγιο το οποίο έπρεπε να συµπληρώσουν οι φοιτητές πριν και µετά την 

εφαρµογή του προγράµµατος. Η ίδια διαδικασία χωρίς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

πραγµατοποιήθηκε και σε µια οµάδα ελέγχου 94 πρωτοετών φοιτητών ιατρικής. Τα 

αποτελέσµατα στην πειραµατική οµάδα έδειξαν µεγαλύτερη δεκτικότητα απέναντι 

στους ψυχικά ασθενείς, καθώς και αλλαγή στη στάση τους όταν αναφέρονταν σε 

όρους όπως «ψυχιατρικές υπηρεσίες», «ανθρώπινα δικαιώµατα του ψυχικά 

πάσχοντα», «ασθενείς», «κοινωνική ανεξαρτησία», «αίτια και χαρακτηριστικά της 

ψυχικής ασθένειας». Αντίθετα, καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά δεν 

παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου (Mino, Yasuda, Tsuda & Shimodera, 2001).   

Και σε άλλες έρευνες έχει γενικά επισηµανθεί µεταβολή στο συναισθηµατικό 

επίπεδο των φοιτητών ιατρικής απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα µετά από εκπαίδευση 

ή επαφή µε τον κλάδο της ψυχιατρικής (Chadirian & Engelsmann, 1982, Wilkinson, 

Toone & Greer, 1983). Τα ευρήµατα αυτά είναι αρκετά σηµαντικά, προπάντων αν 
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ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σύµφωνα µε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση όπου 

αναφέρονται τα αποτελέσµατα αρκετών ερευνών στις Η.Π.Α. και στην Αγγλία, οι 

φοιτητές ιατρικής θεωρούν την ψυχιατρική αντιεπιστηµονική, ανακριβή και 

αχρήστευση των ιατρικών τους γνώσεων (Ρόντος, Λέβας & Τυροβολάς, 1993).  

Ακόµα όµως και σε περιπτώσεις όπου δεν πραγµατοποιείται κάποια 

ολοκληρωµένη εκπαίδευση, η επίδραση της επαφής και µόνο µε τον ψυχικά 

πάσχοντα φαίνεται να είναι θετική. Σε µια έρευνα εξετάστηκαν οι απόψεις φοιτητών 

στις Η.Π.Α. πριν και µετά την επαφή τους µε ψυχικά ασθενείς και συγκρίθηκαν µε τις 

απόψεις φοιτητών που δεν είχαν τη σχετική επαφή. Η πρώτη οµάδα φοιτητών µετά 

από την επαφή φάνηκε να έχει θετικότερη στάση απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες, 

συγκριτικά τόσο µε την προηγούµενη στάση της όσο και µε την οµάδα που δεν είχε 

έρθει καθόλου σε επαφή (Nosse, 1993). Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε 

µια άλλη έρευνα, όπου οι στάσεις των φοιτητών έγιναν πιο θετικές µετά από την 

επαφή τους µε ψυχιατρικούς ασθενείς χωρίς σηµαντικές διαφορές ως προς το φύλο. 

Ειδικότερα, θεώρησαν την επαφή τους αυτή αντάξια των προσδοκιών τους, έγιναν 

πιο δεκτικοί απέναντι στις κοινωνικές υπηρεσίες και απέκτησαν µεγαλύτερη 

εκτίµηση προς το θεραπευτικό δυναµικό των ψυχιατρικών δοµών (Singh, Baxter, 

Standen & Duggan, 1998).       

Στην έρευνα ωστόσο των Sadow, Ryder & Webster (2002) που θέλησαν να 

διερευνήσουν την παρουσία στίγµατος µετά από τη λήψη εκπαίδευσης και σχετικής 

εµπειρίας, τα αποτελέσµατα φάνηκαν να είναι κάπως απρόβλεπτα. Συγκεκριµένα, η 

εκπαίδευση και η εµπειρία δεν έδειξε να επηρεάζει τις στάσεις απέναντι στους ψυχικά 

ασθενείς, διαπιστώθηκε όµως φιλικότερη στάση απέναντι στα επαγγέλµατα ψυχικής 

υγείας. Τα ευρήµατα ήταν γενικά αντιφατικά, καθώς κάποιοι φοιτητές µετά τη 
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σχετική εκπαίδευσή τους περιόρισαν τη διάθεσή τους για στιγµατισµό ενώ κάποιοι 

άλλοι την ενίσχυσαν.  

∆ιαφοροποίηση στις στάσεις των φοιτητών απέναντι στους ψυχικά ασθενείς 

έχει παρατηρηθεί και σε συνάρτηση µε το αντικείµενο των σπουδών τους. Σε µια 

έρευνα στην Αυστραλία διερευνήθηκαν οι απόψεις των φοιτητών σε επαγγέλµατα 

θεραπείας και οι απόψεις των φοιτητών σε επιχειρησιακά επαγγέλµατα. Οι φοιτητές 

της πρώτης οµάδας παρουσίασαν µικρότερη τάση να αποστασιοποιηθούν κοινωνικά 

από τους ψυχικά αρρώστους σε σχέση µε τους φοιτητές της δεύτερης οµάδας (Lyons 

& Hayes, 1993). Μια παρόµοια έρευνα στην Ινδία έδειξε ότι οι φοιτητές Ψυχολογίας 

ήταν λιγότερο αυταρχικοί προς τους ψυχικά πάσχοντες απ’ ότι οι φοιτητές άλλων 

επιστηµών και υποστήριζαν περισσότερο την άποψη ότι η ψυχική ασθένεια είναι µια 

ασθένεια όπως όλες τις άλλες (Gupta & Bonell, 1993).  

Άλλοι παράγοντες που έχουν διερευνηθεί ως προς το θέµα αυτό είναι το φύλο, 

η ηλικία των φοιτητών καθώς και το πεδίο ελέγχου τους. Από µια έρευνα στον 

Καναδά προέκυψε ότι οι άνδρες φοιτητές, οι πιο νέοι και αυτοί που είχαν εξωτερικό 

πεδίο ελέγχου ήταν πιο αυταρχικοί προς τους ψυχικά πάσχοντες και υποστήριζαν 

περισσότερο τον κοινωνικό τους περιορισµό σε σύγκριση µε τις γυναίκες, τους πιο 

µεγάλους σε ηλικία φοιτητές και αυτούς που είχαν εσωτερικό πεδίο ελέγχου 

(Morrison, de Man & Drumheller, 1993). Στην παρούσα έρευνα επίσης, δεν βρέθηκαν 

διαφορές σε ότι αφορά τους φοιτητές των επαγγελµάτων θεραπείας ανάµεσα σε νέους 

και µεγαλύτερους σε ηλικία ερωτηθέντες (Lyons & Hayes, 1993).  

Αντικείµενο έρευνας έχει αποτελέσει και ο φυλετικός παράγοντας. Έτσι, από 

µια µελέτη που συγκρίθηκαν οι απόψεις Ασιατών και λευκών φοιτητών στις Η.Π.Α. 

προέκυψε ότι οι Ασιάτες πίστευαν περισσότερο από τους λευκούς ότι οι ψυχικά 

πάσχοντες φαίνονται να είναι διαφορετικοί, ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες από 
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τους άνδρες στην ψυχική ασθένεια, ότι µε το να αποφεύγει κάποιος τις δυσάρεστες 

σκέψεις καταπολέµα την ψυχική νόσο και ότι αυτή οφείλεται σε οργανικούς 

παράγοντες (Atkinson & Gim, 1989).    

Ας σηµειωθεί και µια µελέτη στις Η.Π.Α. σχετικά µε την αποδοχή των 

φοιτητών για άτοµα µε ψυχολογικά προβλήµατα, όπου οι ερωτηθέντες φοιτητές 

δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται τα άτοµα αυτά σε θέµατα κοινωνικότητας και 

ασφάλειας, τα αποδέχονται όµως ως προσωπικότητες. Ωστόσο, η έρευνα αυτή δε 

διαχώρισε τους τύπους της ασθένειας, γεγονός που θα µπορούσε να επιφέρει 

διαφορετικά αποτελέσµατα (Dovidio, Fishbane & Sibicky, 1985). Τέλος, στην έρευνα 

που διεξήχθη στην Αυστραλία και αναφέρθηκε παραπάνω, ζητήθηκε από τους 

φοιτητές να δηλώσουν τη συµπάθειά τους για διάφορες οµάδες ατόµων µε κάποια 

ανικανότητα. Τη λιγότερη συµπάθεια έδειξαν οι ερωτώµενοι προς την κατηγορία των 

ψυχικά πασχόντων (Lyons & Hayes, 1993).  

 

1.2.4. Ευρήµατα από το Γενικό Πληθυσµό στην Ελλάδα 

 

Αναφορικά µε τις στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια έχουν 

πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες και στο γενικό πληθυσµό. Σε µια τέτοια έρευνα 

στην Ελλάδα ζητήθηκε από τα υποκείµενα να δηλώσουν αν θα προσλάµβαναν στη 

δουλειά τους κάποιο άτοµο που είχε προηγουµένως νοσηλευτεί σε ψυχιατρική 

κλινική. Το 43% απάντησε θετικά, το 40% αρνητικά και το 17% ότι δεν ξέρει. Στην 

ερώτηση αν θα δέχονταν ως σύζυγο κάποιο τέτοιο άτοµο, το 58% έδωσε αρνητική 

απάντηση, το 19% θετική και το 23% απάντησε ότι δεν ξέρει (Γεώργας, Τζανάκης, 

Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & Πράττου, 1978).      

Σε κάποια άλλη έρευνα εξετάστηκε ο επαγγελµατικός τίτλος του ασθενή, 

κατά πόσο δηλαδή επηρεάζει τις στάσεις των ατόµων και αν υπάρχει διαφοροποίηση 
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στις στάσεις τους ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες τους ζητείται να 

δείξουν την αποδοχή τους. Για το σκοπό αυτό παρουσιάστηκαν στους ερωτώµενους 

οι περιπτώσεις τριών υποθετικών προσώπων, πρώην νοσηλευόµενων σε ψυχιατρείο, 

ενός τυχαίου-αγνώστου, ενός µορφωµένου-εργαζόµενου και ενός προικισµένου 

καλλιτέχνη. Έπειτα τους ζητήθηκε να δηλώσουν το βαθµό εµπιστοσύνης που θα 

έδειχναν σε καθένα από τα τρία πρόσωπα σε οκτώ διαφορετικές συνθήκες. 

Θετικότερα αντιµετωπίστηκε ο µορφωµένος-εργαζόµενος και έπειτα ο καλλιτέχνης. 

Τον µεγαλύτερο βαθµό εµπιστοσύνης τον έδειξαν οι ερωτηθέντες στις συνθήκες «για 

παρέα» και «για συνεργασία» ενώ το χαµηλότερο τον έδειξαν στις συνθήκες «για 

φύλαξη παιδιών», «γάµο µε συγγενή» και «για συγκατοίκηση» (Αγγελίδης, Αϊβαζιάν 

& Τεγοπούλου-Φωτιάδου, 1991).  

Ένας παράγοντας που φαίνεται ότι επηρεάζει τις στάσεις του ελληνικού 

γενικού πληθυσµού απέναντι στην ψυχική ασθένεια είναι το επάγγελµα του 

ερωτώµενου. Σε µια σύγκριση των απόψεων ψυχιάτρων, γιατρών διαφόρων 

ειδικοτήτων, κοινωνικών λειτουργών καθώς και ψυχιατρικού και µη ψυχιατρικού 

νοσηλευτικού προσωπικού, βρέθηκε ότι οι ψυχίατροι ήταν λιγότερο αυταρχικοί και 

πιο ανθρωπιστές από τους υπόλοιπους απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα. Επίσης, 

υποστήριζαν περισσότερο ότι η ψυχική αρρώστια είναι σαν οποιαδήποτε άλλη 

αρρώστια και ότι οφείλεται στις διαπροσωπικές σχέσεις της παιδικής ηλικίας. Οι 

ψυχίατροι φάνηκαν ακόµα να είναι πιο φιλελεύθεροι προς τον ψυχικά ασθενή 

συγκριτικά µε το ψυχιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Οι κοινωνικοί λειτουργοί από 

την άλλη πλευρά έτειναν να συµµερίζονται τις απόψεις των ψυχιάτρων, αν και 

έδειχναν περισσότερο αυταρχικοί απ’ αυτούς (Αλεβίζος, Μαδιανός & Στεφανής, 

1983). Σε µια άλλη σύγκριση των στάσεων ψυχιάτρων και νοσηλευτών, οι ψυχίατροι 

παρουσίασαν χαµηλότερα ποσοστά αυταρχικότητας και υποστήριξης του κοινωνικού 
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αποκλεισµού των ασθενών απ’ ότι οι νοσηλευτές. Επίσης, παρουσίασαν υψηλότερα 

ποσοστά στην υποστήριξη της κοινωνικής ενσωµάτωσης των πασχόντων και της 

θέσης ότι η ψυχική ασθένεια δεν διαφέρει από τις άλλες ασθένειες (Μπιλανάκης & 

Ζαχαριάδης, 1990). Στα πλαίσια µιας παρόµοιας µελέτης των Koutrelakos, Gedeon & 

Struening (1978), παρατηρήθηκαν µειωµένα ποσοστά αυταρχικότητας µεταξύ των 

ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών σε σύγκριση µε τους σπουδαστές 

κοινωνικής εργασίας και τους διοικητικούς υπαλλήλους.       

Το µορφωτικό επίπεδο αποτελεί έναν παράγοντα που παίζει εξίσου σηµαντικό 

ρόλο. Έχει διαπιστωθεί ότι οι πιο µορφωµένοι διακατέχονται από λιγότερη 

αυταρχικότητα σε σχέση µε τους λιγότερο µορφωµένους (Madianos, Madianou, 

Vlachonikolis & Stefanis, 1987, Τριποδιανάκης, Σαραντίδης & Θεοδωροπούλου, 

1990).  

Οι απόψεις των ατόµων διαφοροποιούνται και ανάλογα µε τον τόπο 

προέλευσής τους. Έτσι, όσοι ζουν στην επαρχία είναι πιο αυταρχικοί και επιθυµούν 

περισσότερο τον κοινωνικό περιορισµό του ασθενούς απ’ όσους ζουν σε πόλεις και 

κωµοπόλεις (Madianos, Madianou, Vlachonikolis & Stefanis, 1987, Τριποδιανάκης, 

Σαραντίδης & Θεοδωροπούλου, 1990). Επίσης, οι κάτοικοι της Αθήνας, όταν 

ρωτήθηκαν αν θα προσλάµβαναν στη δουλειά τους κάποιο άτοµο που είχε 

προηγουµένως νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, έδειξαν πιο θετική στάση απ’ ότι 

οι κάτοικοι της επαρχίας (Γεώργας, Τζανάκης, Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & Πράττου, 

1978).      

Επιπλέον, έχει σηµειωθεί και ο παράγοντας της εκπαίδευσης. Όταν 

συγκρίθηκαν οι απόψεις του προσωπικού δύο Κέντρων Ψυχικής Υγιεινής στην 

Αθήνα, δύο ψυχιατρικών τµηµάτων Γενικών Νοσοκοµείων και του Ψυχιατρικού 

Νοσοκοµείου Αττικής, βρέθηκε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού 
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Νοσοκοµείου Αττικής που είχε σχεδόν παντελή έλλειψη εκπαίδευσης - τόσο στη 

γενική νοσηλευτική όσο και στην ψυχιατρική νοσηλευτική - ήταν πιο αρνητικό προς 

τους πάσχοντες από το νοσηλευτικό προσωπικό των άλλων τµηµάτων που είχαν 

λάβει περισσότερη εκπαίδευση. Αντίθετα, µεταξύ των ψυχιάτρων των παραπάνω 

ψυχιατρικών υπηρεσιών, των οποίων η εκπαίδευση ήταν ισότιµη, δεν 

παρουσιάστηκαν διαφορές ως προς τις απόψεις τους (Μπιλανάκης & Ζαχαριάδης, 

1990). 

Ο παράγοντας της επαφής µε κάποιον ψυχικά πάσχοντα εξετάστηκε από µια 

έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας δεν συµφωνούν µε αυτά αντίστοιχων ερευνών 

στο εξωτερικό. Έτσι, όσοι ερωτώµενοι είχαν µόνο επαγγελµατική επαφή µε ψυχικά 

ασθενείς ήταν λιγότερο αυταρχικοί απ’ όσους είχαν ψυχικά ασθενείς στο συγγενικό 

τους περιβάλλον. Επιπλέον, οι πρώτοι υποστήριζαν περισσότερο από τους δεύτερους 

ότι η ψυχική πάθηση οφείλεται σε εµπειρίες της παιδικής ηλικίας (Τριποδιανάκης, 

Σαραντίδης & Θεοδωροπούλου, 1990).  

Ως προς το φύλο, σε κάποια άλλη έρευνα παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες ήταν 

πιο αυταρχικές προς τον πάσχοντα από τους άνδρες (Τριποδιανάκης, Σαραντίδης & 

Θεοδωροπούλου, 1990). Επιπλέον, οι άντρες θα προσλάµβαναν πιο εύκολα στη 

δουλειά τους ένα άτοµο µε ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρική κλινική απ’ ότι οι 

γυναίκες (Γεώργας, Τζανάκης, Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & Πράττου, 1978).      

Σε ότι αφορά την ηλικία, σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Madianos, Madianou, 

Vlachonikolis & Stefanis (1987), οι µεγαλύτεροι δείχνουν να είναι λιγότεροι 

ανεκτικοί από τους νεώτερους πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα.  

O πολιτιστικός παράγοντας διερευνήθηκε σε µια µελέτη όπου ζητήθηκε από 

εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και φοιτητές Παιδαγωγικής στην Ελλάδα, 

στις Η.Π.Α., στη Γαλλία και στη ∆υτική Γερµανία να ορίσουν την ψυχική υγεία. 
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Έτσι, διαπιστώθηκε ότι και στις τέσσερις χώρες η ψυχική υγεία σχετίζεται µε την 

κοινωνική προσαρµογή και την αυτοπραγµάτωση και κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι 

ψυχικά υγιείς «νιώθουν ότι αξίζουν να ζήσουν τη ζωή». Επίσης φάνηκαν και 

διαπολιτιστικές διαφορές ανάµεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες, καθώς οι 

Έλληνες ερωτώµενοι έδωσαν µεγαλύτερη σηµασία στον παράγοντα του ελέγχου της 

συµπεριφοράς, ως προϋπόθεση για την παρουσία ψυχικής υγείας, και έδειξαν 

χαµηλότερο βαθµό κοινωνικής ανεκτικότητας προς την αρρώστια απ’ ότι οι 

ερωτώµενοι των υπολοίπων χωρών. Ας σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα η ψυχική υγεία 

σχετίζεται επίσης µε την επιτυχία και την ικανοποίηση από τη εργασία, καθώς και µε 

την πίστη στους θρησκευτικούς και κοινωνικούς κανόνες (Καλαντζή-Αζίζι, 1990).  

 

1.2.5. Ευρήµατα από το Γενικό Πληθυσµό στο ∆ιεθνή Χώρο 

 

Οι στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια σε ότι αφορά το γενικό πληθυσµό 

έχουν απασχολήσει τους µελετητές και στο εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια. Τα 

ευρήµατά τους όµως δεν είναι σύµφωνα µεταξύ τους. Σε παλαιότερες έρευνες όπως 

αυτή των Cumming & Cumming (1957), αναφέρεται ότι το κοινό συναίσθηµα προς 

τους ψυχικά πάσχοντες χαρακτηρίζεται από φόβο, άγχος, στιγµατισµό, απόρριψη και 

παραπληροφόρηση. Μια σειρά από µετέπειτα µελέτες σκιαγραφούν ένα αισιόδοξο 

κλίµα στο χώρο αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί µια έρευνα µε 

εντυπωσιακά αποτελέσµατα, όπου το 50% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα 

ερωτεύονταν κάποιον ψυχικά ασθενή και θα τον δέχονταν για συγκάτοικο, το 62% 

υποστήριζε ότι οι ψυχικά πάσχοντες δεν είναι επικίνδυνοι και ότι έχουν την ίδια 

πιθανότητα µε οποιονδήποτε άλλο να διαπράξουν έγκληµα και το 81% θα δεχόταν 

ένα τέτοιο άτοµο για συνάδελφο. Επίσης, παρόλο που το 49% του δείγµατος ήταν 
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χαµηλής µόρφωσης, µπόρεσαν να αναγνωρίσουν στις περιγραφές ατόµων που τους 

δόθηκαν ότι επρόκειτο για ψυχικά ασθενείς (Lemkau & Crocetti, 1962).  

∆υστυχώς όµως τα θετικά αυτά ευρήµατα δεν επιβεβαιώνονται από όλες τις 

µελέτες. Αξιοσηµείωτο είναι ένα πείραµα που φάνηκε ότι η “ταµπέλα” του ψυχικά 

ασθενή µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άτοµο που τη φέρει. Κατά το 

πείραµα αυτό, µερικοί συµµετέχοντες είχαν πληροφορηθεί για κάποιο άτοµο ότι ήταν 

ψυχικά πάσχων - ενώ στην πραγµατικότητα δεν ήταν - και κάποιοι άλλοι όχι. Από τη 

διαδικασία αυτή κατέστη φανερό ότι οι πρώτοι έδειχναν λιγότερη συµπάθεια προς 

τον υποτιθέµενο ψυχικά ασθενή. Σε µια επόµενη φάση διαπιστώθηκε ότι όσα άτοµα 

νόµιζαν ότι οι ερευνητές είχαν πληροφορήσει το συνοµιλητή τους ότι τα ίδια είναι 

πρώην ψυχικά ασθενείς φέρονταν µε τρόπο που αποξένωνε τον συνοµιλητή τους 

(στην πραγµατικότητα ο συνοµιλητής δεν είχε λάβει τέτοια πληροφορία). Σε µια 

τρίτη φάση προέκυψε ότι τα άτοµα που δανείστηκαν την “ταµπέλα” του ψυχικά 

ασθενή - ακόµα κι όταν στην πραγµατικότητα δεν έπασχαν από κάποια ασθένεια - 

ένιωθαν λιγότερο άνετα, είχαν φτωχότερη επίδοση σε ένα απλό καθήκον και έδιναν 

στους άλλους την εντύπωση ότι έχουν περισσότερο άγχος απ’ ότι τα άτοµα που δεν 

δανείστηκαν τη συγκεκριµένη “ταµπέλα”. Τέλος, όταν ζητήθηκε από τα υποκείµενα 

να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο κοινωνικής απόστασης για 21 κατηγορίες 

ατόµων µε κάποια ανικανότητα, η µεγαλύτερη κοινωνική απόσταση εκφράστηκε 

απέναντι στον ψυχικά άρρωστο (Tringo, 1970).  

Επίσης, σε µια πιο πρόσφατη έρευνα των Corrigan, River, Lundin, Wasowski, 

Campion, Mathisen, Goldstein, Bergman, Gagnon & Kubiak (2000), τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δυσλειτουργίες που αφορούν την ψυχική υγεία 

αξιολογούνται πιο αρνητικά συγκριτικά µε τις σωµατικές δυσλειτουργίες. Τα 

υποκείµενα διαχώρισαν ξεκάθαρα τις δύο κατηγορίες ανάµεσα σε ψυχικές και 
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σωµατικές παθήσεις. Μάλιστα σε ότι αφορά τις πρώτες, οι δυο περιπτώσεις που 

κρίθηκαν πιο αυστηρά από τις υπόλοιπες ήταν: α) η εξάρτηση από τα ναρκωτικά ως 

προς το βαθµό ελέγχου και β) η νοητική υστέρηση ως προς το επίπεδο σταθερότητας.  

Όσον αφορά στις έρευνες σε χώρες εκτός της Αµερικής αναφέρονται τα 

παρακάτω στοιχεία. Στην Ιρλανδία εξετάστηκαν οι απόψεις του γενικού πληθυσµού 

απέναντι στους πρώην πάσχοντες και οι συµµετέχοντες εξέφρασαν χαµηλό ποσοστό 

φόβου και υψηλό ποσοστό συµπάθειας προς αυτούς (Murphy, Black, Dyffy & 

Kieran, 1993). Στο Χονγκ-Κονγκ διερευνήθηκαν οι στάσεις των κατοίκων µιας 

συνοικίας απέναντι στην ενδεχόµενη ίδρυση ενός ξενώνα ψυχικής υγείας στη 

γειτονιά τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να παρουσιαστούν αντιδράσεις λόγω των 

λανθασµένων απόψεων για την υπηρεσία, της αρνητικής αντίληψης για την ψυχική 

ασθένεια και του φόβου για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει µια 

τέτοια υπηρεσία στην ευηµερία της κοινότητάς τους (Pearson & Yiu, 1993). Στη 

Νιγηρία µελετήθηκαν οι στάσεις των πολιτών απέναντι στην εργασιακή συµπεριφορά 

των πρώην ασθενών. Προέκυψε ότι οι στάσεις τους απέναντι στους πρώην πάσχοντες 

ήταν αρνητικές και χαρακτηρίζονταν από πολλά στερεότυπα. Η πλειοψηφία δεν 

ήθελε να εργαστεί µε κάποιον πρώην ασθενή. Πάντως, οι απόψεις αυτές δεν φάνηκε 

να προέκυπταν από άµεση εµπειρία (Oyefeso, 1994).  

Αντικείµενο έρευνας έχουν αποτελέσει και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του 

ερωτώµενου, ως παράγοντας που επηρεάζει τις στάσεις του γενικού πληθυσµού 

απέναντι στους ασθενείς. Πιο συγκεκριµένα, το µορφωτικό επίπεδο δείχνει να παίζει 

σηµαντικό ρόλο καθώς σε µια παλαιότερη έρευνα βρέθηκε ότι οι πιο µορφωµένοι 

ερωτηθέντες ήταν πιο θετικοί από τους ερωτηθέντες χαµηλότερης µόρφωσης. Επίσης, 

σηµείωσαν υψηλότερα ποσοστά στην υποστήριξη της θέσης ότι οι ψυχικά ασθενείς 

δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους (Cohen & Struening, 1962). Από µια 
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παρόµοια µελέτη προέκυψε ότι οι πιο µορφωµένοι έδειξαν µικρότερη κοινωνική 

απόσταση απέναντι στους πάσχοντες, σε σύγκριση µε όλους τους υπόλοιπους 

ερωτώµενους του γενικού πληθυσµού (Dorhenwend & Shong, 1967). Τα ευρήµατα 

αυτά επιβεβαιώνονται και από µετέπειτα έρευνες που διεξήχθησαν εκτός Αµερικής. 

Έτσι, από το γενικό πληθυσµό της Ιρλανδίας µεγαλύτερη έλλειψη συµπάθειας προς 

τους ψυχικά ασθενείς εκφράστηκε από τους χαµηλότερου µορφωτικού επιπέδου 

ερωτώµενους (Murphy, Black, Dyffy & Kieran, 1993). Επιπλέον, όταν εξετάστηκαν 

οι στάσεις των Αράβων στο Ισραήλ, οι πιο µορφωµένοι ήταν θετικότεροι απέναντι 

στην ψυχική ασθένεια από τους λιγότερο µορφωµένους (Shurka, 1983).  

Ένας παράγοντας που συµβάλλει στη διαφοροποίηση των απόψεων του 

γενικού πληθυσµού είναι και το επάγγελµα. Από µια σύγκριση των στάσεων 

διαφορετικών οµάδων, προέκυψε ότι οι ψυχίατροι και οι κοινωνικοί λειτουργοί 

παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά δεκτικότητας σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 

οµάδες επαγγελµάτων (Cohen & Struening, 1962). Σε παρόµοια αποτελέσµατα 

κατέληξε και µια άλλη έρευνα, όπου οι ψυχίατροι εξέφρασαν την µικρότερη 

κοινωνική απόσταση προς τους πρώην ασθενείς συγκριτικά µε τις άλλες οµάδες του 

γενικού πληθυσµού (Dorhenwend & Shong, 1967). Αξίζει να αναφερθούν στο σηµείο 

αυτό και τα συµπεράσµατα µιας µελέτης στην Αγγλία σχετικά µε τις στάσεις των 

γιατρών. Το 56% του δείγµατος που αποτελείτο από νέους γιατρούς δήλωσε ότι οι 

ψυχικά ασθενείς «δεν είναι εύκολα αρεστοί». Όµως, το 65% του ίδιου δείγµατος 

υποστήριξε ότι τα άτοµα αυτά είναι µια επιστηµονική πρόκληση όσον αφορά στην 

εξεύρεση τρόπου βοήθειάς τους (Sivakumar, Wilkinson, Toone & Greer, 1986). 

Μάλιστα, σύµφωνα µε µια άλλη έρευνα υπάρχουν ορισµένες διαγνωστικές 

κατηγορίες που προκαλούν στους νεαρούς γιατρούς µεγαλύτερη αντιπάθεια. Οι 

κατηγορίες αυτές είναι ο αλκοολισµός, ο αυτοκτονικός ιδεασµός και η αντικοινωνική 
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συµπεριφορά. Βέβαια, κάποιο ρόλο φαίνεται να παίζει και η εµπειρία των γιατρών, 

αφού στα πλαίσια της ίδιας έρευνας βρέθηκε ότι οι παλαιότεροι γιατροί ήταν 

λιγότερο επιθετικοί προς τους αποπειρώµενους από τους νεότερους γιατρούς (Barber, 

Hodgin, Patel & Nilson, 1975).  

Οι παράγοντες της επαφής µε τους πάσχοντες και της ενηµέρωσης γύρω από 

το ζήτηµα αυτό έχουν επίσης διερευνηθεί. Στη Νιγηρία, συγκρίθηκαν οι απόψεις 

ατόµων που είχαν επαφή µε κάποιον πρώην ψυχικά άρρωστο και ατόµων που δεν 

είχαν παρόµοια εµπειρία. Η πρώτη οµάδα έδειξε να έχει πιο θετικές αντιλήψεις 

απέναντι στους πρώην ασθενείς απ’ ότι η δεύτερη και τους θεωρούσε σε µεγαλύτερο 

ποσοστό ικανούς να συµπεριφερθούν και να αποδώσουν όπως οι φυσιολογικοί 

άνθρωποι (Ogedengbe, 1993). Αλλά και στην Αγγλία, ένας από τους παράγοντες που 

διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει το επίπεδο ανεκτικότητας ήταν η εµπειρία της γνωριµίας 

µε άτοµα που υποφέρουν από κάποια ψυχική πάθηση (Brockington, Hall, Levings & 

Murphy, 1993). Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσµα µιας άλλης έρευνας, που έδειξε 

ότι οι ψυχικά πάσχοντες έχουν πιο ρεαλιστικές απόψεις για την ψυχική ασθένεια από 

τους φοιτητές ιατρικής και τους ψυχολόγους. Το αποτέλεσµα αυτό αποδόθηκε από 

τους ερευνητές στο γεγονός ότι οι απόψεις των ψυχικά πασχόντων βασίζονται στις 

προσωπικές τους εµπειρίες (Hese & Kret, 1980).    

Άλλοι παράγοντες που έχει σηµειωθεί ότι σχετίζονται µε τις αντιλήψεις για 

την ψυχική ασθένεια είναι η ηλικία, όπου οι νεότεροι δείχνουν θετικότερη στάση από 

τους µεγαλύτερους (Brockington, Hall, Levings & Murphy, 1993, Murphy, Black, 

Dyffy & Kieran, 1993) και το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, όπου οι χαµηλότερου 

κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου παρουσιάζονται πιο αρνητικοί σε σχέση µ’ αυτούς 

που ανήκουν σε υψηλότερα κοινωνικά και οικονοµικά στρώµατα (Murphy, Black, 
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Dyffy & Kieran, 1993). Παρατηρήθηκε ακόµα ότι µεταξύ των Αράβων του Ισραήλ, 

οι χριστιανοί στο θρήσκευµα είχαν τη λιγότερο αρνητική στάση (Shurka, 1983).  

Τέλος, αξιοσηµείωτη είναι µια πρωτότυπη έρευνα όπου επιχείρησε να 

εξετάσει αν η πηγή από την οποία έλαβε βοήθεια ο πάσχων - και όχι µόνο η 

σοβαρότητα της ασθένειας αυτής καθ’ αυτής - επηρεάζει τις στάσεις των 

υποκειµένων. Έτσι, ο µελετητής χώρισε το δείγµα σε πέντε οµάδες και έδωσε στους 

συµµετέχοντες τις περιγραφές 1 υγιούς και 4 ασθενών ατόµων, αναφέροντας εναλλάξ 

είτε ότι δεν είχε λάβει καµία ψυχολογική βοήθεια, είτε ότι είχε απευθυνθεί σε 

κληρικό, παθολόγο ή ψυχίατρο ή ότι έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Η 

απορριπτική στάση των ερωτώµενων αυξανόταν ανάλογα µε την πηγή στην οποία 

είχε απευθυνθεί ο ασθενής. Είναι παράδοξο ωστόσο το εύρηµα ότι, το υγιές - 

σύµφωνα µε την περιγραφή της συµπεριφοράς - άτοµο που είχε ιστορικό νοσηλείας 

σε κλινική, δέχτηκε µεγαλύτερη απόρριψη από το άτοµο που έπασχε από 

σχιζοφρένεια και δεν είχε λάβει καµία µορφή ψυχιατρικής βοήθειας κατά το 

παρελθόν (Phillips, 1963). Αργότερα όµως ασκήθηκε κριτική στην παραπάνω έρευνα 

µε τον αντίλογο ότι, η απορριπτική στάση που φάνηκε να επηρεάζεται έντονα από 

την πηγή της βοήθειας δεν απηχεί απαραίτητα τον στιγµατισµό του να λαµβάνει 

κάποιος βοήθεια από τις συγκεκριµένες πηγές, αλλά το γεγονός ενδεχοµένως ότι 

αυτές δίνουν πληροφορίες στον ερωτώµενο για τη σοβαρότητα της κατάστασης του 

ασθενή (Bord, 1971).     
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1.3. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

1.3.1. Ευρήµατα από το Φοιτητικό Πληθυσµό  

 

Αναφορικά µε τις στάσεις απέναντι στο αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια και 

τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, υπάρχουν αρκετά στοιχεία από το διεθνή χώρο 

µε δείγµα από το φοιτητικό πληθυσµό.  

 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µιας έρευνας, µόνο το 34.2% από τους ερωτηθέντες 

που αντιµετώπιζαν συναισθηµατικά προβλήµατα έχει επισκεφθεί επαγγελµατία 

ψυχικής υγείας και µόνο το 20% έχει κάνει θεραπεία (Offer, Howard, Schonert & 

Ostrov, 1991). Παρόµοια είναι και τα ευρήµατα µιας άλλης µελέτης, όπου από τους 

φοιτητές που υπέφεραν από κατάθλιψη ή γενικευµένη αγχώδη διαταραχή ή νευρική 

ανορεξία ή διαταραχή πανικού, µόνο το 41% είχε λάβει ψυχολογική βοήθεια 

(Whitaker, Johnson, Shaffer, Rapoport & Kalikow, 1990). Αξιοπρόσεκτο θεωρείται 

ακόµα το αποτέλεσµα της έρευνας των Tyssen, Per Vaglum, Gronvold & Ekeberg 

(2001), που καταδεικνύει ότι το 58% νέων φοιτητών στο τέταρτο έτος των σπουδών 

τους µε προβλήµατα ψυχικής υγείας δεν είχε αναζητήσει ποτέ ψυχολογική βοήθεια. 

Στην ίδια µελέτη, το 54% των φοιτητών µε προβλήµατα κατά τη διάρκεια του πρώτου 

έτους των σπουδών τους δεν είχε επίσης αναζητήσει ψυχολογική βοήθεια. Γενικά, οι 

φοιτητές φαίνεται να είναι συντηρητικοί ως προς το θέµα της ψυχολογικής 

παρέµβασης και δείχνουν προτίµηση κυρίως στη συζήτηση µε φίλους ή συγγενείς 

(Cook, Park, Williams, Webb, Nicholson, Schneider & Bassman, 1984). 

 Ένας παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των φοιτητών να ζητήσουν 

ψυχολογική βοήθεια είναι η πιθανότητα στίγµατος. Σύµφωνα µε την έρευνα των 

Chew-Graham, Rogers & Yassin (2003), η αποφυγή αναζήτησης της κατάλληλης 
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ψυχολογικής βοήθειας ξεκινά νωρίς στην ενήλικη ζωή και συνδέεται µε αντιλήψεις 

και νόρµες, που υπαγορεύουν ότι η εµπειρία ενός ψυχολογικού προβλήµατος 

θεωρείται αδυναµία και συνεπάγεται διαφόρων ειδών δυσκολίες ως προς την 

προώθηση µιας επιτυχηµένης καριέρας. Τα ευρήµατα µιας άλλης έρευνας έδειξαν ότι 

οι φοιτητές αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε ότι αφορά την παροχή της κατάλληλης 

φροντίδας για τους εαυτούς τους και η αλλαγή της στάσης και της συµπεριφοράς 

τους είναι εντυπωσιακή πάνω σε θέµατα προσωπικής ψυχικής υγείας. Πολύ 

σηµαντικό ρόλο παίζει ακόµα για τους φοιτητές ο βαθµός εµπιστοσύνης στις 

υπηρεσίες ψυχολογικής φροντίδας και εκπαίδευσης. Φαίνεται να είναι πολύ 

επιφυλακτικοί ως προς τον αντίκτυπο που µπορεί να έχει στην προσωπική τους ζωή 

το ενδεχόµενο στίγµατος από µια πιθανή διαταραχή. Από τη συγκεκριµένη έρευνα 

κρίνεται τέλος ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχει µια επιπόλαιη αντιµετώπιση της 

επικινδυνότητας που σχετίζεται µε τη δική τους πιθανή ψυχική αποδιοργάνωση 

(Roberts, Warner & Trumpower, 2000).   

 Σηµαντικά θεωρούνται και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Roberts, 

Warner, Lyketsos, Frank, Ganzini, Carter & the Collaborative Research Group on 

Medical Student Health (2001), όπου το 90% των φοιτητών ανέφερε ότι χρειάζεται 

ψυχολογική φροντίδα και το 47% ότι αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα που αφορά ή 

σχετίζεται µε θέµατα ψυχικής υγείας. Οι περισσότεροι ωστόσο από τους φοιτητές, για 

λόγους εχεµύθειας, εξέφρασαν την ανάγκη να λάβουν βοήθεια σε κάποιο χώρο 

διαφορετικό από τον χώρο εκπαίδευσής τους. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι η 

πλειοψηφία τους αναγνωρίζει τη ανάγκη για προσωπική ψυχολογική στήριξη αλλά ο 

φόβος των ενδεχόµενων ακαδηµαϊκών επιπτώσεων φαίνεται να τους αποτρέπει από 

την αναζήτηση της ανάλογης φροντίδας, κυρίως κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

τους.     
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 Ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των φοιτητών είναι η 

µορφή του προβλήµατος που τους απασχολεί. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες µιας 

έρευνας δήλωσαν ότι θα απευθύνονταν σε επαγγελµατία ψυχικής υγείας µόνο για 

θέµατα επαγγελµατικής επιλογής ή προβλήµατα άγχους, όχι όµως για τις συγκρούσεις 

που βιώνουν λόγω των αλλαγών στη ζωή τους και των ευθυνών που αναλαµβάνουν 

(Cook, Park, Williams, Webb, Nicholson, Schneider & Bassman, 1984). Σε µία άλλη 

µελέτη ρωτήθηκαν αν θα ζητούσαν ψυχολογική παρέµβαση σε περίπτωση που 

κάποια στιγµή στη ζωή τους αντιµετώπιζαν συναισθηµατικό πρόβληµα. Παράλληλα, 

τους δόθηκαν και κάποιες ερωτήσεις σχετικές µε την κατάσταση της ψυχικής τους 

υγείας. Όσοι ερωτώµενοι υπέφεραν από κατάθλιψη, όσοι είχαν σκεφτεί ή 

αποπειραθεί να αυτοκτονήσουν και όσοι είχαν πρόβληµα µε το βάρος τους ήταν πολύ 

πιο πρόθυµοι να ζητήσουν ψυχολογική στήριξη απ’ όσους δεν παρουσίαζαν τέτοιου 

είδους συµπτώµατα. Όσοι επίσης έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή 

καπνού ήθελαν µεν να ζητήσουν βοήθεια αλλά όχι σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους 

υπόλοιπους (Riggs & Cheng, 1988). Τέλος, σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Halgin, 

Weaver, Edell & Spencer (1987), όσοι από τους φοιτητές υπέφεραν από κατάθλιψη 

είχαν µεγαλύτερη διάθεση να ζητήσουν επαγγελµατική παρέµβαση συγκριτικά µ’ 

αυτούς που δεν παρουσίαζαν καταθλιπτικά συµπτώµατα.  

 Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί από παλαιότερες έρευνες ότι υπάρχει άµεση 

συνάφεια µεταξύ σοβαρότητας του προβλήµατος και θετικής στάσης απέναντι στο 

αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια (Calhoun & Selby, 1974). Κάτι τέτοιο όµως δεν 

µπορεί να λεχθεί µε σιγουριά καθώς δεν επιβεβαιώνεται και από πιο πρόσφατες 

έρευνες (O’ Neil, Lancee & Freeman, 1984). Έχει βρεθεί όµως ότι το επίπεδο 

προσωπικής προσαρµογής παίζει βασικό ρόλο στις στάσεις των φοιτητών ως προς το 

συγκεκριµένο ζήτηµα (Bosmajian & Mattson, 1980).     
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 Σε µια σειρά από έρευνες έχουν προκύψει διαφορές και µεταξύ των δύο 

φύλων. Οι γυναίκες δηλαδή έχουν δείξει µεγαλύτερη προθυµία να ζητήσουν 

ψυχολογική βοήθεια σε σχέση µε τους άνδρες (Fischer & Turner, 1970, Cook, Park, 

Williams, Webb, Nicholson, Schneider & Bassman, 1984, O’ Neil, Lancee & 

Freeman, 1984, Tedeshi & Willis, 1993), ενώ αλλού αναφέρεται ότι οι γυναίκες θα 

στρέφονταν συχνότερα προς τους φίλους και οι άνδρες συχνότερα προς τους γονείς 

σε περίπτωση που αντιµετώπιζαν προσωπικά προβλήµατα (Hodgson, Feldman, 

Corber & Quinn, 1986). Σε κάποιες άλλες ωστόσο - παλαιότερες όµως - µελέτες δεν 

παρατηρήθηκε διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων (Christensen & Magoon, 1974, 

Parish & Kappes, 1979).   

 Ένας άλλος παράγοντας που έχει διερευνηθεί είναι η γνώση των φοιτητών 

γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκαν από κάποιους 

ερευνητές σεµινάρια ενηµέρωσης και συγκρίθηκαν οι απόψεις όσων ενηµερώθηκαν 

µε τις απόψεις όσων δεν ενηµερώθηκαν. Παρόλο που και οι δύο οµάδες έδειξαν 

θετική στάση απέναντι στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, η πρώτη οµάδα (που 

είχε ενηµερωθεί) δήλωνε πιο συχνά από τη δεύτερη (που δεν είχε λάβει τη σχετική 

ενηµέρωση) ότι θα απευθυνόταν σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο σε περίπτωση 

συναισθηµατικού προβλήµατος. Αντίθετα, η δεύτερη οµάδα παρουσίασε την τάση να 

απευθυνθεί κυρίως στην οικογένεια (Battaglia, Coverdale & Bushong, 1990). Σε µια 

άλλη έρευνα των Halgin, Weaver, Edell & Spencer (1987), αναφέρεται ότι όσοι 

φοιτητές έχουν λάβει ψυχολογική βοήθεια κάποια στιγµή κατά το παρελθόν έχουν 

πιο θετική στάση απέναντι στην ενδεχόµενη επαφή µε επαγγελµατία ψυχικής υγείας 

απ’ όσους δεν έχουν παρόµοια εµπειρία.  

 ∆ιαφοροποίηση παρουσιάζεται και ανάλογα µε την προσωπικότητα των 

φοιτητών. Από µια µελέτη προέκυψε ότι οι πιο αυταρχικοί φοιτητές και αυτοί που 
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είχαν εξωτερικό πεδίο ελέγχου εξέφρασαν αρνητική στάση στο αίτηµα για 

ψυχολογική βοήθεια. Αντίθετα, οι φοιτητές που είχαν ανάγκη από κοινωνική 

αποδοχή και αυτοί που έδειχναν εµπιστοσύνη στους άλλους παρουσίασαν πιο θετική 

στάση (Fischer & Turner, 1970).  

 Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι οι τελειόφοιτοι φοιτητές και αυτοί που ζουν 

µακριά από το σπίτι τους ζητούν συχνότερα επαγγελµατική παρέµβαση σε σύγκριση 

µε τους φοιτητές των υπολοίπων ετών φοίτησης κι αυτούς που δεν έχουν φύγει από 

το σπίτι τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αντίστοιχα (O’ Neil, Lancee & 

Freeman, 1984).  

 Καθοριστικής σηµασίας θεωρείται ακόµα ο φυλετικός και πολιτιστικός 

παράγοντας. Σε µια σύγκριση των απόψεων Ασιατών και λευκών φοιτητών, οι λευκές 

γυναίκες έδειξαν περισσότερη ανεκτικότητα στο ενδεχόµενο του στίγµατος και 

περισσότερη προθυµία να εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήµατα και να 

εµπιστευθούν κάποιον επαγγελµατία ψυχικής υγείας απ’ ότι οι Ασιάτες και οι 

Ασιάτισσες. Επίσης, οι Ασιάτισσες δήλωσαν ότι θα προτιµούσαν κάποιον 

µεγαλύτερης ηλικίας και ίδιας εθνικότητας σύµβουλο (Tedeshi & Willis, 1993). Όταν 

συγκρίθηκαν οι απόψεις µαύρων και λευκών φοιτητών βρέθηκε ότι οι στάσεις των 

µαύρων φοιτητών απέναντι στη συµβουλευτική ήταν παρόµοιες µ’ αυτές των λευκών 

(Johnson, 1977).   

 Σε µια άλλη έρευνα µε δείγµα Αµερικάνους από την Ιαπωνία και 

Αµερικάνους από τον Καύκασο διαπιστώθηκε ότι οι πρώτοι φάνηκαν λιγότερο 

πρόθυµοι από τους δεύτερους να κατατάξουν τα επαγγέλµατα ψυχικής υγείας ως 

πρώτη επιλογή για βοήθεια σε περίπτωση διαπροσωπικού / συναισθηµατικού 

προβλήµατος και έδειξαν µεγαλύτερη προτίµηση στο στενό φιλικό περιβάλλον (Suan 

& Tyler, 1990). Από µια εξέταση των στάσεων Αµερικανών και Ελλήνων φοιτητών 
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φάνηκε ότι και οι δύο οµάδες συµφωνούσαν ότι τα άτοµα που υπέφεραν από κάποια 

ψυχική ασθένεια θα τα βοηθούσε η επαφή µε έναν επαγγελµατία ψυχικής υγείας και 

θεωρούσαν προτιµότερους τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους από τους 

κοινωνικούς λειτουργούς και τους παθολόγους. Όµως, οι Έλληνες ανέφεραν 

συχνότερα από τους Αµερικάνους ότι τα άτοµα που χρήζουν βοήθειας θα µπορούσαν 

να λύσουν µόνοι τους τα προβλήµατά τους και ότι οι πιο κατάλληλες πηγές γι’ αυτό 

το σκοπό είναι οι φίλοι και η οικογένεια (Stogianidou, 1986). Τέλος, σε µία έρευνα µε 

δείγµα Ιταλούς και Έλληνες Αµερικανούς φοιτητές διαπιστώθηκε ότι οι χαµηλότερου 

πολιτιστικού επιπέδου Έλληνες και Ιταλοί Αµερικάνοι, έδειξαν - ανεξάρτητα από το 

γένος - µεγαλύτερη προτίµηση στην επιλογή ενός επαγγελµατίας ψυχικής υγείας ίδιας 

εθνικότητας µε τη δική τους (Ponterotto, Rao, Zweig, Rieger, Schaefer, Michelakou, 

Armenia & Goldstein, 2001).   

Ως προς τις στάσεις των Ελλήνων φοιτητών πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα 

δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία πέραν των όσων προέκυψαν από τις 

προαναφερθείσες διαπολιτιστικές µελέτες.     

 

1.3.2. Ευρήµατα από το Γενικό Πληθυσµό  

 

Σχετικά µε τις στάσεις του γενικού πληθυσµού της Ελλάδας απέναντι στην 

ψυχοθεραπεία υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες. Όταν οι συµµετέχοντες µιας 

έρευνας ρωτήθηκαν ποια θα ήταν η αντίδρασή τους σε περίπτωση εµφάνισης ψυχικής 

νόσου σε άτοµα του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος, το 64% απάντησε ότι 

θα ζητούσε τη βοήθεια του γιατρού ενώ το 27% ότι θα προσπαθούσαν οι ίδιοι να 

βοηθήσουν. Αναφορικά µε το πιο κατάλληλο άτοµο για βοήθεια, το 29% έδειξε 

προτίµηση στον ψυχίατρο, το 29% στην παρέµβαση της οικογένειας, το 27% 

θεώρησε καταλληλότερο ένα στενό φίλο, το 7% τον οικογενειακό γιατρό, το 6% τον 
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ψυχολόγο και νευρολόγο και το 2% τον ιερέα (Γεώργας, Τζανάκης, Γερετσίδου, 

Τσιµογιάννη & Πράττου, 1978).  Βέβαια, η έρευνα αυτή διεξήχθη αρκετά χρόνια πριν 

και δεν είναι σίγουρο ότι τα αποτελέσµατά της είναι αξιόπιστα.   

Σε µια άλλη µελέτη που έλαβε χώρα στην Αθήνα και στην επαρχία, όταν 

ρωτήθηκαν τα υποκείµενα αν παίρνουν κάποια µέτρα για την ψυχική τους υγεία µόνο 

το 27% απάντησε θετικά, παρόλο που το 53.9% δήλωσε ότι ανησυχεί για το µέλλον 

της ψυχικής του ισορροπίας. Επίσης, από τα άτοµα που είχαν αλλάξει κάτι στη ζωή 

τους για λόγους ψυχικής υγείας, το 13.7% το έπραξε από προσωπική πρωτοβουλία, 

το 2.6% του το συνέστησε η οικογένεια ή το κοινωνικό περιβάλλον και το 2% ο 

γιατρός (Τσαχαγέας, 1994).   

Όσον αφορά στους παράγοντες διαφοροποίησης των στάσεων στις δύο 

παραπάνω έρευνες, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες παίρνουν κάποια µέτρα για την 

ψυχική τους υγεία σε µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι άνδρες. Από µια εξέταση της 

αλληλεπίδρασης του φύλου και του µορφωτικού επιπέδου προέκυψε ότι οι άνδρες 

µέσης µόρφωσης και οι γυναίκες πτυχιούχοι λαµβάνουν περισσότερα µέτρα από τους 

άνδρες στοιχειώδους µόρφωσης και τις γυναίκες µέσης µόρφωσης, αντίστοιχα 

(Τσαχαγέας, 1994). Ακόµα, οι ηλικιωµένοι ερωτώµενοι και οι κάτοικοι της επαρχίας 

δήλωσαν την οικογένεια ως καταλληλότερη πηγή βοήθειας σε ενδεχόµενη ψυχική 

ασθένεια, ενώ οι νέοι και οι κάτοικοι της Αθήνας την ψυχιατρική παρακολούθηση 

(Γεώργας, Τζανάκης, Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & Πράττου, 1978). 

Κάποια στοιχεία είναι διαθέσιµα και για τις στάσεις του γενικού πληθυσµού 

στο εξωτερικό απέναντι στην επαγγελµατική παρέµβαση. Σε µια παλαιότερη έρευνα 

αναφέρεται ότι, παρόλο που οι ερωτηθέντες διέβλεπαν από τις περιγραφές ατόµων 

που τους δόθηκαν ότι αντιµετωπίζουν συναισθηµατικά προβλήµατα, µόνο ένα µικρό 

ποσοστό αναγνώρισε την ανάγκη για επαγγελµατική υποστήριξη των ατόµων αυτών 
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(Dohrenwend & Shong, 1967). Αλλά και σε µια άλλη µελέτη, όταν ζητήθηκε από 

λευκούς και Ασιάτες Αµερικάνους να δηλώσουν την προτίµησή τους για τις πιθανές 

πηγές βοήθειας σε περίπτωση ψυχολογικών δυσκολιών, δεν προτιµήθηκαν οι 

σύµβουλοι. Και οι δύο οµάδες εκδήλωσαν την τάση να απευθυνθούν σε 

εκκλησιαστικούς φορείς για τέτοιου είδους ζητήµατα (Misumi, 1993).   

Ένας από τους παράγοντες που έχει παρατηρηθεί από πολύ νωρίς ότι 

σχετίζεται µε το αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια είναι και το κοινωνικό-οικονοµικό 

επίπεδο. Τα άτοµα υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου είναι πιο θετικά στο να 

ζητήσουν επαγγελµατική παρέµβαση συγκριτικά µε τα άτοµα χαµηλού κοινωνικο-

οικονοµικού επιπέδου (Redlich, Hollingshead & Bellis, 1955). 

Επιπλέον, έχει σηµειωθεί ότι η ικανότητα του ατόµου να αποκαλύψει τον 

εαυτό του καθώς και ένα συγκεκριµένο επίπεδο άγχους, έχουν υψηλή συνάφεια µε τη 

θετική στάση απέναντι στο αίτηµα για ψυχολογική βοήθεια (Jourard, 1964).  

Ως προς τον πολιτιστικό παράγοντα, από µια σύγκριση των στάσεων 

Βρετανών και Αµερικανών ενηλίκων προέκυψε ότι οι Αµερικανοί ερωτηθέντες είχαν 

πιο θετική στάση απέναντι στην ψυχοθεραπεία από τους Βρετανούς (Todd & Shapira, 

1974). Όσον αφορά στον φυλετικό παράγοντα, σε µια διερεύνηση των προτιµήσεων 

Ασιατών και λευκών Αµερικάνων ως προς την πηγή βοήθειας στην οποία θα 

απευθύνονταν για τυχόν ψυχολογικά προβλήµατα, οι λευκοί έδειξαν µεγαλύτερη 

προτίµηση στον σύµβουλο συγκριτικά µε τους Ασιάτες (Misumi, 1993).  

   Ολοκληρώνοντας θα λέγαµε ότι, σύµφωνα µε την έρευνα των Tyssen, Per 

Vaglum, Gronvold & Ekeberg (2001) στο γενικό πληθυσµό, ένα σηµαντικό ποσοστό 

των ατόµων που έχουν ανάγκη από ψυχολογική στήριξη - βραχυπρόθεσµα 

τουλάχιστον - δε φαίνεται να την αναζητούν. Εποµένως, κρίνεται απαραίτητο να 
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πραγµατοποιηθούν περαιτέρω έρευνες ώστε να διευκρινιστούν οι πραγµατικές αιτίες 

αυτού του φαινοµένου. 

  

1.4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η ψυχική υγεία των φοιτητών και οι 

στάσεις τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια και την ψυχοθεραπεία είναι πολύ 

σηµαντικά θέµατα κι έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες για τη διερεύνησή τους. 

Στην Ελλάδα όµως δεν υπάρχουν έρευνες σχετικές µε την ψυχική υγεία του 

φοιτητικού πληθυσµού. Επίσης, σε ελάχιστες έρευνες - οι οποίες έχουν διεξαχθεί και 

αρκετά χρόνια πριν - εξετάζονται οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στην ψυχολογική 

παρέµβαση. Σε καµία µελέτη, ωστόσο, δεν αποτελούν αντικείµενο και τα τρία αυτά 

θέµατα.  

 Η παρούσα έρευνα έχει λοιπόν στόχο:  

1) Να συλλέξει κάποια στοιχεία για την ψυχική υγεία των φοιτητών του τµήµατος 

Ψυχολογίας και του τµήµατος του Οικονοµικού του Πανεπιστηµίου Ρεθύµνης. 

2) Να διερευνήσει τις στάσεις τους απέναντι στην ψυχική ασθένεια και στο αίτηµα 

για ψυχολογική βοήθεια καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.  

 Όσον αφορά στις ερευνητικές υποθέσεις, αναµένεται να παρουσιαστούν 

διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς την ψυχική τους υγεία. Υποθέτουµε δηλαδή 

ότι οι γυναίκες θα δηλώνουν συχνότερα από τους άνδρες ότι υποφέρουν από κάποια 

ψυχολογικά προβλήµατα (Fisher & Hood, 1988, Klerman, 1988, Whitaker, Johnson, 

Shaffer, Rapoport & Kalikow, 1990, Offer, Howard, Schonert & Ostrov, 1991). 

Επίσης περισσότερες ψυχολογικές δυσκολίες αναµένεται ότι θα αντιµετωπίζουν οι 

φοιτητές που κατάγονται από την επαρχία (O’ Neil, Lancee & Freeman, 1984, Fisher 

& Hood, 1988) καθώς και οι τεταρτοετείς φοιτητές και των δύο τµηµάτων, δεδοµένου 
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ότι κυριεύονται από περισσότερο άγχος κατά τη λήξη των σπουδών τους (Tyssen, Per 

Vaglum, Gronvold & Ekeberg, 2001).  

  Τέλος, ως προς τις στάσεις απέναντι στους ψυχικά ασθενείς και στο αίτηµα 

για ψυχολογική βοήθεια είναι πιθανό να παρουσιαστεί διαφοροποίηση ως προς το 

φύλο, τη σχολή, το έτος φοίτησης, τον τόπο διαµονής και το κοινωνικο-οικονοµικό 

επίπεδο. Αναµένεται δηλαδή ότι οι γυναίκες θα έχουν θετικότερες στάσεις από τους 

άνδρες, (Fischer & Turner, 1970, Cook, Park, Williams, Webb, Nicholson, Schneider 

& Bassman, 1984, O’ Neil, Lancee & Freeman, 1984, Tedeshi & Willis, 1993, 

Τσαχαγέας, 1994), οι τεταρτοετείς φοιτητές του τµήµατος Ψυχολογίας θα είναι πιο 

δεκτικοί σε σχέση µε τους πρωτοετείς φοιτητές του ίδιου τµήµατος και τους 

τεταρτοετείς φοιτητές του τµήµατος του Οικονοµικού (O’ Neil, Lancee & Freeman, 

1984, Battaglia, Coverdale & Bushong, 1990), οι µόνιµοι κάτοικοι αστικών κέντρων 

θα είναι θετικότεροι από τους µόνιµους κατοίκους της επαρχίας (Γεώργας, Τζανάκης, 

Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & Πράττου, 1978, Madianos, Madianou, Vlachonikolis & 

Stefanis, 1987, Τριποδιανάκης, Σαραντίδης & Θεοδωροπούλου, 1990) και οι φοιτητές 

υψηλού κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου δεκτικότεροι από τους φοιτητές χαµηλού 

κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου (Γεώργας, Τζανάκης, Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & 

Πράττου, 1978, Redlich, Hollingshead & Bellis, 1955, Murphy, Black, Dyffy & 

Kieran, 1993).  
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ΜΕΘΟ∆ΟΣ  
  

2.1. ∆ΕΙΓΜΑ 
  

Το δείγµα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 154 φοιτητές συνολικά, οι 

οποίοι ανήκουν σε δύο διαφορετικά πανεπιστηµιακά τµήµατα, το τµήµα της 

Ψυχολογίας και το τµήµα του Οικονοµικού. Η ηλικία τους κυµαίνεται από 17 έως 36 

ετών, µε µέσο όρο την τιµή 20.2 και τυπική απόκλιση την τιµή 2.4. Οι 36 (23.4%) 

είναι άνδρες και οι 118 (76.6%) γυναίκες.  

 Η κατανοµή του δείγµατος ως προς το τµήµα φοίτησης έχει ως εξής: οι 103 

(66.9%) είναι φοιτητές του τµήµατος της Ψυχολογίας και οι 51 (33.1%) είναι 

φοιτητές του τµήµατος του Οικονοµικού.  

Όσον αφορά στο έτος φοίτησης, οι 52 (33.8%) διανύουν το πρώτο έτος των 

σπουδών τους, οι 52 (33.8%) το τρίτο και οι 50 (32.5%) φοιτούν στο τέταρτο έτος. 

Σχετικά µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα των συµµετεχόντων, οι 36 

(23.4%) δήλωσαν ότι o πατέρας τους είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού, οι 20 (13%) ότι 

είναι απόφοιτος Γυµνασίου, οι 54 (35.1%) ότι είναι απόφοιτος Λυκείου και οι 44 

(28.6%) ότι είναι απόφοιτος Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής. (Πίνακας 1).     

 
 

Πίνακας 1. Κατανοµή του δείγµατος 
 ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 
  

 Συχνότητα Επί τις Εκατό (%) 
Απόφοιτος ∆ηµοτικού 36 23.4 
Απόφοιτος Γυµνασίου 20 13.0 
Απόφοιτος Λυκείου 54 35.1 
Απόφοιτος Ανώτερης / 
Ανώτατης Σχολής 

54 28.6 

Σύνολο 154 100.0 
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Ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 

καταδεικνύουν τα παρακάτω: Οι 25 (16.2%) δήλωσαν ότι η µητέρα τους είναι 

απόφοιτη ∆ηµοτικού, οι 16 (10.4%) ότι είναι απόφοιτη Γυµνασίου, οι 70 (45.5%) ότι 

είναι απόφοιτη Λυκείου και οι 43 (27.9%) ότι είναι απόφοιτη Ανώτερης / Ανώτατης 

Σχολής.  

 
Πίνακας 2. Κατανοµή του δείγµατος  

ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 
 

 Συχνότητα Επί τις Εκατό (%) 
Απόφοιτη ∆ηµοτικού 25 16.2 
Απόφοιτη Γυµνασίου 16 10.4 
Απόφοιτη Λυκείου 70 45.5 
Απόφοιτη Ανώτερης / 
Ανώτατης Σχολής 

43 27.9 

Σύνολο 154 100.0 
 

 

Τέλος, ως προς τον τόπο διαµονής, οι 51 (33.1%) έχουν ως µόνιµη κατοικία 

µια πόλη πάνω από 500.000 κατοίκους, οι 25 (16.2%) µια πόλη έως 500.000 

κατοίκους, οι 40 (26%) έως 100.000 κατοίκους, οι 14 (9.1%) έως 10.000 κατοίκους 

και οι 24 (15.6%) µια πόλη µικρότερη των 10.000 κατοίκων (Πίνακας 3).   

 

Πίνακας 3. Κατανοµή του δείγµατος ως προς τη µόνιµη κατοικία 
 
 

 Συχνότητα Επί τις Εκατό (%) 
Πόλη πάνω από 
500.000 Κατοίκους  

51 33.1 

Πόλη έως 500.000 
Κατοίκους 

25 16.2 

Πόλη έως 100.000 
Κατοίκους 

40 26.0 

Πόλη έως 10.000 
Κατοίκους 

14 9.1 

Πόλη Μικρότερη των 
10.000 κατοίκων 

24 15.6 

Σύνολο 154 100.0 
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2.2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

  
 1. Οι συµµετέχοντες απάντησαν αρχικά σε µια σειρά ερωτήσεων σχετικά µε 

τα δηµογραφικά τους στοιχεία. Το συγκεκριµένο δηλαδή ερωτηµατολόγιο αφορούσε 

τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε το φύλο των υποκειµένων, την ηλικία τους, 

το τµήµα, το έτος φοίτησης, το µορφωτικό επίπεδο των γονιών τους και τον τόπο 

µόνιµης κατοικίας τους (βλ. Παράρτηµα). 

2. Η ψυχική τους υγεία αξιολογήθηκε µε το Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας 

(General Health Questionnaire - GHQ) που σχεδιάστηκε από τον Goldberg (1972). 

Πρόκειται για ένα αυτοσυµπληρώµενο τεστ που έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της 

ψυχικής κατάστασης του ερωτώµενου. Ο ερωτώµενος δηλαδή καλείται να απαντήσει 

αν τις τελευταίες εβδοµάδες έχει ενοχληθεί από κάποια συµπτώµατα ή έχει εµφανίσει 

κάποια είδη συµπεριφοράς, σε µία κλίµακα τεσσάρων διαβαθµίσεων που εκτείνεται 

από το «καθόλου» µέχρι το «πολύ περισσότερο απ’ ό,τι συνήθως». Το GHQ έχει 

τρεις µορφές: των 60 ερωτήσεων, των 30 ερωτήσεων και των 28 ερωτήσεων. Στην 

παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η µορφή των 28 ερωτήσεων.  

Από την παραγοντική ανάλυση του ερωτηµατολογίου έχουν προκύψει οι 

παρακάτω παράγοντες:      

Παράγοντας Ι. Αναφέρεται στην αντίληψη του ατόµου για την υγεία του και 

περιλαµβάνει τα θέµατα 1 έως 7.  

Παράγοντας ΙΙ. Αναφέρεται στο άγχος που βιώνει ο ερωτώµενος και 

περιλαµβάνει τα θέµατα 8 έως 14.  

Παράγοντας III. Αναφέρεται στην κοινωνική δυσλειτουργία και περιλαµβάνει 

τα θέµατα 15 έως 21.  
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Παράγοντας IV. Αναφέρεται στην κατάθλιψη και περιλαµβάνει τα θέµατα   

22 έως 28 (Moutzoukis, Adamopoulou, Garyfallos & Karastergiou, 1990).   

Η εσωτερική αξιοπιστία Cronbach a στην παρούσα έρευνα για το GHQ 

βρέθηκε να είναι 0.74, 0.75, 0.65 και 0.87 για τις κλίµακες κατά σειρά και 0.87 για το 

σύνολο.  

Όσον αφορά στην εγκυρότητα περιεχοµένου, η µέθοδος κατασκευής του 

ερωτηµατολογίου αποδεικνύει ότι διαχωρίζει ευδιάκριτα τους ψυχικά πάσχοντες από 

τους ψυχικά υγιείς. Για την επισήµανση των κλινικών περιπτώσεων µε τιµή ουδό 4/5 

το GHQ-28 προσφέρει ευαισθησία 85.6% και εξειδίκευση 86.8%. Η συσχέτιση 

µεταξύ συνολικής βαθµολογίας και συνολικής κλινικής εκτίµησης από έναν ψυχίατρο 

είναι 0.76 (Goldberg & Hillier, 1979). H ευαισθησία και η εξειδίκευση του GHQ-28 

µε άτοµα ηλικίας 17 ετών βρέθηκε να είναι 100% και 85%, αντίστοιχα (Weyerer, 

Elton, Diallina & Fichter, 1986).  

Στην ελληνική γλώσσα το GHQ-28 µεταφράστηκε από τους Μουτζούκης, 

Αδαµοπούλου, Γαρύφαλλος, και Καραστεργίου (1990) οµαδικά και µε κοινή 

συµφωνία. Η αξιοπιστία της µετάφρασης ελέγχθηκε µε τη µέθοδο µελέτης των 

δίγλωσσων. Ο συντελεστής alpha για την εσωτερική σταθερότητα της αγγλικής 

έκδοσης ήταν 0.94 και της ελληνικής έκδοσης 0.93. Η συσχέτιση των απαντήσεων 

µεταξύ των δύο εκδοχών, τόσο για κάθε ερώτηση χωριστά όσο και για τη συνολική 

βαθµολογία ήταν στατιστικώς σηµαντική (p<0.001). Επίσης, η συσχέτιση των δύο 

εκδοχών για κάθε άτοµο χωριστά ήταν 96% (Κολαΐτης, 1990).   

Η εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης του GHQ-28 βρέθηκε να είναι 89.1% 

για την ευαισθησία και 81.5% για την εξειδίκευση µε τιµή ουδό 4/5. Από τις 

συσχετίσεις των κλιµάκων µεταξύ τους βρέθηκε ότι δεν είναι ανεξάρτητες. Οι 

συσχετίσεις κάθε κλίµακας Α, Β, Γ, ∆ µε τη συνολική βαθµολογία είναι 0.78, 0.83, 
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0.66 και 0.70 αντίστοιχα. Η στάθµιση του ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα δεν έγινε 

σε φοιτητικό πληθυσµό (Κολαΐτης, 1990). Έχει όµως χρησιµοποιηθεί για την 

αξιολόγηση της υγείας Ελλήνων εφήβων που ζουν στην Ελλάδα και την ∆υτική 

Γερµανία (Weyerer, Elton, Diallina & Fichter, 1986).  

Το GHQ-28 βαθµολογείται µε δύο τρόπους. Στην παρούσα έρευνα κάθε 

ερώτηση βαθµολογείται από 0 έως 3, οπότε κάθε υποκλίµακα έχει εύρος 0-28. Η 

υψηλή βαθµολογία φανερώνει ότι η υγεία του ερωτώµενου είναι δυσλειτουργική. 

Υπολογίζεται τόσο η βαθµολογία κάθε κλίµακας χωριστά όσο και η συνολική. Η 

συγκεκριµένη µέθοδος βαθµολόγησης επιλέχθηκε επειδή έχει βρεθεί ότι προσφέρει 

καλύτερη συσχέτιση µε ανεξάρτητες κλινικές µετρήσεις για τις υποκλίµακες 

(Goldberg & Hillier, 1979).   

Το Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας έχει χρησιµοποιηθεί και σταθµιστεί σε 

διάφορους πληθυσµούς και χώρες, όπως η Ισπανία, το Μεξικό, η Ιταλία, η Αγγλία,         

η Αυστρία, η Τουρκία, η Κίνα, το Χονγκ - Κονγκ και άλλες (Κολαΐτης, 1990, 

Weyerer, Elton, Diallina & Fichter, 1986).  

3. Για την αξιολόγηση των στάσεων των φοιτητών απέναντι σε θέµατα 

ψυχικής υγείας χρησιµοποιήθηκε το «Attitudes toward Seeking Professional Help» 

που σχεδιάστηκε από τους Fischer & Turner (1970) και αποτελείται από 29 

ερωτήσεις. Έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των στάσεων απέναντι στην ψυχική 

ασθένεια, στους επαγγελµατίες, στα κέντρα ψυχικής υγιεινής και στο αίτηµα για 

ψυχολογική βοήθεια. Ο ερωτώµενος εκφράζει την άποψή του σε µία κλίµακα µε 

τέσσερις διαβαθµίσεις, που εκτείνεται από το «Συµφωνώ» µέχρι το «∆ιαφωνώ». 

Κάθε απάντηση βαθµολογείται από 0 έως 3, οπότε η συνολική βαθµολογία που 

µπορεί θεωρητικά να λάβει ένα άτοµο κυµαίνεται από 0 έως 87. Η πιο υψηλή 

βαθµολογία καταδεικνύει και πιο θετική στάση. 
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Οι παράγοντες που ορίζουν το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι οι εξής:  

Παράγοντας Ι. Σχετίζεται µε την αξία της ψυχοθεραπείας και περιλαµβάνει τα 

εξής στοιχεία: Εµπιστοσύνη στους παράγοντες του συστήµατος ψυχικής υγείας και 

προσωπική χρήση αυτών των παραγόντων. Απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 4, 5, 6, 9, 

18, 24, 25 και 26. 

Παράγοντας ΙΙ. Αφορά την ανοχή στο στίγµα και αποτελείται από τα 

παρακάτω στοιχεία: Συσχέτιση της ψυχικής ασθένειας µε το αίσθηµα της ντροπής και 

ανάγκη κάλυψης της ψυχικής ασθένειας ώστε να µη γίνει γνωστή. Αποτελείται από 

τις ερωτήσεις 3, 14, 20, 27 και 28.  

Παράγοντας ΙΙΙ. Αναφέρεται στην διαπροσωπική δεκτικότητα και ορίζεται 

από την ευκολία στη συζήτηση προσωπικών και οικογενειακών προβληµάτων. 

Περιλαµβάνει τις ερωτήσεις 7, 10, 13, 17, 21, 22 και 29.  

Παράγοντας ΙV. Συνίσταται στην προτίµηση σε άλλες λύσεις. Αφορά τις εξής 

κατηγορίες: υποστήριξη της άποψης ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι αναγκαία και ότι 

υπάρχουν άλλοι τρόποι αντιµετώπισης των ψυχολογικών δυσκολιών. Αποτελείται 

από τις ερωτήσεις 1, 2, 8, 11, 12, 15, 16, 19 και 23 (Fischer & Turner, 1970).  

Η εσωτερική αξιοπιστία Cronbach a στην παρούσα έρευνα για το «Attitudes 

toward Seeking Professional Help» βρέθηκε να είναι 0.68, 0.69, 0.63 και 0.64 για τις 

κλίµακες κατά σειρά.  

Η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε σε δύο οµάδες, µία που δεν 

είχε προηγούµενη επαφή µε επαγγελµατία ψυχικής υγείας και µία που είχε. Επίσης 

ελέγχθηκε σε δύο οµάδες, όπου η µία βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το µέσο όρο της 

οµάδας που δεν είχε επαφή µε επαγγελµατία ψυχικής υγείας και η άλλη βρισκόταν 

λίγο πιο κάτω από τον µέσο όρο της οµάδας που είχε επαφή. Και τις δύο φορές, η 

διαφορά µεταξύ των οµάδων ήταν στατιστικώς σηµαντική (Fischer & Turner, 1970).   
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 Το «Attitudes toward Seeking Professional Help» έχει χρησιµοποιηθεί ξανά 

στον ελληνικό πληθυσµό και η προσαρµογή του στην ελληνική γλώσσα έγινε από την  

κ. Χριστοπούλου (Christopoulos, 1997).  

 Τέλος, επισηµαίνουµε ότι η ανάλυση των δεδοµένων στα ερωτηµατολόγια 

έγινε µε τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες (Statistical 

Package for the Social Sciences) S.P.S.S. 12 for Windows (Howitt & Cramer, 2004).    

  

2.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  

 

Από τους φοιτητές της έρευνας ζητήθηκε να συµπληρώσουν τρία 

ερωτηµατολόγια κατά τη διάρκεια µιας διδακτικής ώρας του Πανεπιστηµίου, αφού 

είχε προηγηθεί συνεννόηση µε τον υπεύθυνο καθηγητή. Μετά από µια σύντοµη 

ενηµέρωση σχετικά µε την έρευνα (χωρίς να γίνεται γνωστός ο σκοπός της), τα 

υποκείµενα παρακαλούνταν να διαβάσουν και να συµπληρώσουν προσεκτικά τα 

ερωτηµατολόγια.  

Επίσης, τους γινόταν γνωστό ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα είναι 

προαιρετική και ότι υπήρχε η δυνατότητα να πληροφορηθούν τα αποτελέσµατα σε 

περίπτωση που τους ενδιέφερε. ∆ύο άτοµα παρευρίσκονταν, υπεύθυνα για τυχόν 

διευκρινίσεις που θα χρειάζονταν, οι οποίες δίνονταν προφορικά. Τα ερωτηµατολόγια 

συµπληρώνονταν ανώνυµα και η διάρκεια συµπλήρωσής τους ήταν περίπου 20 

λεπτά.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
  

3.1. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  
 

 

Με την ανάλυση διακύµανσης διαπιστώνουµε µε ποιο τρόπο 

διαφοροποιούνται οι εξαρτηµένες µεταβλητές σε σχέση µε τις ανεξάρτητες. Πιο 

συγκεκριµένα, όσον αφορά στο Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ) 

επιχειρήσαµε να βρούµε πώς διαφοροποιούνται οι παράγοντες του ερωτηµατολογίου 

ανάλογα µε το φύλο, το τµήµα, το έτος, το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, το 

µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και τη µόνιµη κατοικία.  

Όπως φαίνεται παρακάτω στον Πίνακα 1, ως προς τη µεταβλητή του φύλου 

βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον παράγοντα της αντίληψης για την 

υγεία του GHQ. (F (1, 148) = 4.275, p < 0.05). Οριακά στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά σηµειώθηκε και στον παράγοντα  ΙΙ (άγχος) του GHQ (F (1, 151) = 3.822,    

p < 0.05). Επίσης, ο µέσος όρος των γυναικών στη συνολική τους βαθµολογία στο 

GHQ είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο µέσο όρο των ανδρών.      

 
 
Πίνακας 1. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

για το GHQ ως προς το φύλο 
 
 

 Μ.Ο. 
Ανδρών 

Μ.Ο. 
Γυναικών

F Sig. 

Αντίληψη για  
την Υγεία 

11.6970 13.0427 4.275 0.040* 

Άγχος 12.1111 13.4701 3.822 0.052* 
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

13.6389 13.2479 0.582 0.447 

Κατάθλιψη  9.4118 9.8305 0.353 0.553 
Γενικός ∆είκτης 46.5625 49.6174 2.475 0.118 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 
    

Ως προς τη µεταβλητή του τµήµατος, όπως καταδεικνύει και ο Πίνακας 2, δεν 

παρατηρήθηκε καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά.    
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Πίνακας 2. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

για το GHQ ως προς το τµήµα 
 
 

 Μ.Ο. στο 
Τµήµα 
Ψυχολογίας 

Μ.Ο. στο 
Οικονοµικό 
Τµήµα 

F Sig. 

Αντίληψη για 
την Υγεία 

12.9307 12.3673 0.939 0.334 

Άγχος 13.0392 13.3725 0.277 0.599 
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

13.2233 13.5800 0.592 0.443 

Κατάθλιψη  9.8932 9.4082  0.597 0.441 
Γενικός ∆είκτης 49.0100 48.8292 0.011 0.917 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 
    

 Στατιστικώς σηµαντική διαφορά παρατηρήθηκε ως προς τη µεταβλητή του 

έτους φοίτησης στον παράγοντα ΙΙΙ (κοινωνική δυσλειτουργία) του GHQ (F (2, 150) 

= 4.051, p < 0.05) (Πίνακας 3). ∆ιαπιστώνουµε ακόµα ότι και στον παράγοντα του 

άγχους όσο αυξάνονται τα χρόνια φοίτησης τόσο αυξάνεται και ο µέσος όρος στη 

βαθµολογία του GHQ. 

 
Πίνακας 3. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

για το GHQ ως προς το έτος 
 
 

 Μ.Ο. 
στο 
Πρώτο 
Έτος  

Μ.Ο. 
στο 
Τρίτο 
Έτος  

Μ.Ο. 
στο 
Τέταρτο 
Έτος 

F Sig. 

Αντίληψη για 
την Υγεία 

12.4600 13.0769 12.6875 0.443 0.643 

Άγχος 12.2885 13.4314 13.7600 2.298 0.104 
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

12.5385 13.9808 13.5102 4.051 0.019* 

Κατάθλιψη 10.2885 9.4423 9.4583 0.921 0.400 
Γενικός ∆είκτης 47.3800 49.9412 49.5652 1.000 0.370 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

    

Τέλος, καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά δεν παρουσιάστηκε στις 

µεταβλητές «µορφωτικό επίπεδο πατέρα», «µορφωτικό επίπεδο µητέρας» και 

«µόνιµη κατοικία», όπως φαίνεται καθαρά στους Πίνακες 4, 5 και 6.       
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Πίνακας 4. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το GHQ ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 
 

 Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
∆ηµοτικού 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Γυµνασίου 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Λυκείου 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Ανώτερης/Ανώτατης 
Σχολής 

F Sig. 

Αντίληψη για 
την Υγεία 

12.1667 13.3000 12.7255 13.0000 0.624 0.601 

Άγχος 12.6111 12.2500 13.7547 13.2727 1.152 0.330 
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

13.7143 13.1500 13.1852 13.3182 0.316 0.813 

Κατάθλιψη 9.6944 8.9474 9.8302 10.0000 0.389 0.761 
Γενικός ∆είκτης 48.3429 47.7368 49.1800 49.7209 0.238 0.870 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 
 
 
 

Πίνακας 5. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το GHQ ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

 
 

 
 

 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
∆ηµοτικού 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
Γυµνασίου

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
Λυκείου 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτους 
Ανώτερης/Ανώτατης 
Σχολής 

F Sig. 

Αντίληψη για 
την Υγεία 

13.4000 12.5000 12.4265 12.9756 0.616 0.605 

Άγχος 14.2800 12.5000 12.5942 13.6279 1.743 0.161 
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

13.7200 13.5000 13.2286 13.2381 0.242 0.867 

Κατάθλιψη 10.6250 9.3750 9.3143 10.0714 0.977 0.406 
Γενικός ∆είκτης 52.2083 47.8750 47.5522 49.7750 1.524 0.211 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 
 
 
 

Πίνακας 6. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το GHQ ως προς τη µόνιµη κατοικία 

 
 

 Μ.Ο. για 
Πόλεις 
πάνω από 
500.000 
Κατοίκους 

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

500.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

100.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

10.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 

Μικρότερες 
των 10.000 
Κατοίκων 

F Sig. 

Αντίληψη για 
την Υγεία 

12.1800 13.2800 13.2000 12.8462 12.5455 0.722 0.579 

Άγχος 12.4902 14.2000 13.4750 13.1429 12.9130 1.021 0.399 
Κοινωνική 

∆υσλειτουργία 
12.7255 13.9200 13.7000 13.0000 13.6250 1.267 0.286 

Κατάθλιψη 10.0200 10.1200 8.9750 11.0714 9.2174 1.195 0.315 
Γενικός ∆είκτης 47.3061 51.5200 49.3500 50.5833 48.0476 0.924 0.452 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 52

Όσον αφορά στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο, επιχειρήσαµε µε τον ίδιο τρόπο να 

βρούµε πώς διαµορφώνονται οι παράγοντες του «Attitudes toward Seeking 

Professional Help» - οι παράγοντες δηλαδή των στάσεων απέναντι στην ψυχική 

ασθένεια - ανάλογα µε το φύλο, το τµήµα, το έτος, το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, 

το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και τη µόνιµη κατοικία. 

 Ως προς το φύλο, δε φάνηκε να υπάρχει καµία στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά. (Πίνακας 7).    

 
 

Πίνακας 7. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το «Attitudes toward Seeking Professional Help» ως προς το φύλο 

 
 

 Μ.Ο. 
Ανδρών 

Μ.Ο. 
Γυναικών

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

20.8333 21.2991 0.866 0.354 

Ανοχή στο Στίγµα 12.2778 12.3814 0.062 0.804 
∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

17.0278 17.1795 0.053 0.818 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

22.2500 21.9831 0.036 0.563 

Γενικός ∆είκτης 72.3889 72.7155 0.066 0.798 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 

 Αντίθετα, σηµειώθηκε στατιστικώς σηµαντική διαφορά στους παράγοντες 

«αξία της ψυχοθεραπείας» (F (1, 151) = 4.670, p < 0.05) και «διαπροσωπική 

δεκτικότητα» (F (1, 151) = 5.167, p < 0.05) ως προς τη µεταβλητή του τµήµατος. 

Επίσης, στατιστική σηµαντικότητα παρουσιάστηκε οριακά και στο γενικό δείκτη (F 

(1, 150) = 3.562, p < 0.05). Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι ο µέσος όρος και στις 

τρεις αυτές κατηγορίες είναι κατά παράδοξο και µη αναµενόµενο τρόπο υψηλότερος 

στο τµήµα του Οικονοµικού από το τµήµα της Ψυχολογίας. Το αποτέλεσµα αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τον παράγοντα «προτίµηση σε άλλες λύσεις», όπου ο 

υψηλότερος µέσος όρος µετατίθεται εύλογα στο τµήµα της Ψυχολογίας (βλ. Πίνακα 

8).    
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Πίνακας 8. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το «Attitudes toward Seeking Professional Help» ως προς το τµήµα 

 
 

 Μ.Ο. στο 
Τµήµα 
Ψυχολογίας 

Μ.Ο. στο 
Οικονοµικό 
Τµήµα 

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

20.8738 21.8400 4.670 0.032* 

Ανοχή στο 
Στίγµα 

12.2233 12.6275 1.173 0.280 

∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

16.7087 18.0400 5.167 0.024* 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

22.1359 21.8627 0.436 0.510 

Γενικός ∆είκτης 71.9417 74.1020 3.562 0.061* 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 

 Όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 9), καµία στατιστική 

σηµαντικότητα δεν παρουσιάστηκε στη µεταβλητή του έτους φοίτησης.    

 
 
Πίνακας 9. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 

για το «Attitudes toward Seeking Professional Help» ως προς το έτος 
 
 

 Μ.Ο. 
στο 
Πρώτο 
Έτος  

Μ.Ο. 
στο 
Τρίτο 
Έτος  

Μ.Ο. 
στο 
Τέταρτο 
Έτος 

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

20.9808 20.9020 21.7000 1.424 0.244 

Ανοχή στο 
Στίγµα 

12.2308 12.2500 12.6000 0.457 0.634 

∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

17.2115 17.4423 16.7551 0.514 0.599 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

22.2500 21.7115 22.1800 0.760 0.469 

Γενικός ∆είκτης 72.6731 72.1569 73.1020 0.251 0.778 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 

 Στη µεταβλητή όµως «µορφωτικό επίπεδο πατέρα» παρατηρήθηκε 

στατιστικώς σηµαντική διαφορά στον παράγοντα «διαπροσωπική δεκτικότητα» (F (3, 

149) = 3.560, p < 0.05). Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι ο µεγαλύτερος µέσος όρος τόσο 

στον παράγοντα της διαπροσωπικής δεκτικότητας όσο και στο γενικό δείκτη 

εντοπίζεται στους φοιτητές όπου οι πατέρες τους είναι απόφοιτοι Λυκείου κι έπειτα 
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ακολουθούν οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους ∆ηµοτικού, απόφοιτους Ανώτερης / 

Ανώτατης Σχολής και απόφοιτους Γυµνασίου (Πίνακας 10).     

 
 

Πίνακας 10. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το «Attitudes toward Seeking Professional Help» 

 ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 
 
 
 Μ.Ο. στους 

Απόφοιτους 
∆ηµοτικού 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Γυµνασίου 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Λυκείου 

Μ.Ο. στους 
Απόφοιτους 
Ανώτερης/Ανώτατης 
Σχολής 

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

21.5278 20.9000 21.3019 20.9091 0.475 0.700 

Ανοχή στο 
Στίγµα 

12.2500 12.1000 12.4815 12.4091 0.186 0.906 

∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

17.4286 15.5000 18.0741 16.5227 3.560 0.016* 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

21.7222 22.0500 22.3704 21.9091 0.584 0.626 

Γενικός ∆είκτης 72.7143 70.5500 74.1132 71.7500 1.818 0.146 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 

 Τέλος, καµία στατιστικώς σηµαντική διαφορά δεν φάνηκε να υπάρχει στη 

µεταβλητή «µορφωτικό επίπεδο µητέρας» (Πίνακας 11), ενώ ως προς τη µόνιµη 

κατοικία βρέθηκε στατιστική σηµαντικότητα στον παράγοντα της διαπροσωπικής 

δεκτικότητας (F (4, 148) = 3.659, p < 0.05). Ο χαµηλότερος µέσος όρος σηµειώθηκε 

στα µεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων (Πίνακας 12).   
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Πίνακας 11. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το «Attitudes toward Seeking Professional Help» 

ως προς το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 
 

 
 Μ.Ο. στις 

Απόφοιτες 
∆ηµοτικού 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
Γυµνασίου 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
Λυκείου 

Μ.Ο. στις 
Απόφοιτες 
Ανώτερης/Ανώτατης 
Σχολής 

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

22.0400 20.0000 21.0000 21.4419 2.278 0.082 

Ανοχή στο 
Στίγµα 

12.6400 11.8750 12.2143 12.6047 0.682 0.565 

∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

17.0800 17.0000 17.7571 16.2143 1.800 0.150 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

22.1600 21.3125 22.1429 22.0930 0.550 0.649 

Γενικός ∆είκτης 73.9200 70.1875 73.0145 72.1905 1.174 0.322 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 
 
 

Πίνακας 12. Ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) 
για το «Attitudes toward Seeking Professional Help»  

ως προς τη µόνιµη κατοικία 
 
 

 Μ.Ο. για 
Πόλεις 
πάνω από 
500.000 
Κατοίκους 

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

500.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

100.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 
έως 

10.000 
Κατοίκους

Μ.Ο. για 
Πόλεις 

Μικρότερες 
των 10.000 
Κατοίκων 

F Sig. 

Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

20.7800 21.6400 20.6250 22.1429 21.9583 1.976 0.101 

Ανοχή στο 
Στίγµα 

12.4706 12.4400 12.3250 12.5000 12.0000 0.217 0.929 

∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

16.3137 17.8400 17.4000 19.8462 16.2917 3.659 0.007* 

Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

21.7059 22.5200 21.9250 22.7857 22.0417 0.845 0.499 

Γενικός ∆είκτης 71.1000 74.4400 72.2750 76.8462 72.2917 2.577 0.040 
(Στατιστική σηµαντικότητα όπου *p < 0.05) 

 
 
 
3.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ  
 

 
Στόχος της παλινδρόµησης ήταν να διαπιστώσουµε από ποιον παράγοντα 

επηρεάζονται περισσότερο οι στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Έτσι 

χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι παράγοντες του Ερωτηµατολογίου Γενικής Υγείας (GHQ) 

καθώς και οι ανεξάρτητες µεταβλητές του φύλου, της ηλικίας, του έτους και του 

τµήµατος.   
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 Όπως δηλώνει ο Πίνακας 1, ο παράγοντας που προβλέπει καλύτερα την αξία 

της ψυχοθεραπείας είναι το άγχος (B = 0.216, t = 2.661, p < 0.01). 

 
 

Πίνακας 1. Παλινδρόµηση (Regression) 
ως προς την αξία της ψυχοθεραπείας 

 
 

Παράγοντας 
Πρόβλεψης 

Beta T. Sig. 

Άγχος του 
GHQ  

0.216 2.661 0.009 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται ότι οι αντίστοιχοι παράγοντες για την ανοχή στο 

στίγµα είναι το άγχος και η κοινωνική δυσλειτουργία (B = 0.230, t = 2.638, p < 0.01), 

(Β = - 0.302, t = - 3.460, p < 0.001).  

 
 

Πίνακας 2. Παλινδρόµηση (Regression) 
ως προς την ανοχή στο στίγµα 

 
 

Παράγοντες 
Πρόβλεψης 

Beta T. Sig. 

Άγχος 
τουGHQ 

0.230 2.638 0.009 

Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 
του GHQ 

-0.302 -3.460 0.001 

 
 

 

 Όσον αφορά στη διαπροσωπική δεκτικότητα, οι παράγοντες πρόβλεψης είναι 

το τµήµα και η ηλικία (B = 0.244, t = 2.868, p < 0.01), (Β = - 0.174, t = - 2.047, p < 

0.01) (Πίνακας 3).   

 
Πίνακας 3. Παλινδρόµηση (Regression) 
ως προς τη διαπροσωπική δεκτικότητα  

 
 

Παράγοντες 
Πρόβλεψης 

Beta T. Sig. 

Τµήµα 0.244 2.868 0.005 
Ηλικία -0.174 -2.047 0.043 

 

Τέλος, καµία µεταβλητή δεν φαίνεται να προβλέπει την προτίµηση σε άλλες 

λύσεις, καθώς δε βρέθηκε καµία στατιστική σηµαντικότητα.    
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3.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

   
 

Στη συνέχεια, προσπαθήσαµε να ελέγξουµε το βαθµό συσχέτισης του 

«General Health Questionnaire» (GHQ) και του «Attitudes toward Seeking 

Professional Help». Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι παράγοντες κάθε 

ερωτηµατολογίου και συσχετίστηκαν µεταξύ τους.  

Όπως φανερώνουν τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα, υψηλό βαθµό 

συσχέτισης έχουν:  

1) Η κοινωνική δυσλειτουργία µε την αντίληψη για την υγεία.       

2) Το άγχος µε την αντίληψη για την υγεία και την κοινωνική δυσλειτουργία.  

3) Η κατάθλιψη µε την αντίληψη για την υγεία, την κοινωνική δυσλειτουργία και το 

άγχος.  

4) Ο γενικός δείκτης του GHQ µε την αντίληψη για την υγεία, την κοινωνική 

δυσλειτουργία, το άγχος και την κατάθλιψη.  

5) Η αξία της ψυχοθεραπείας µε το άγχος, την κατάθλιψη και το γενικό δείκτη του 

GHQ. 

6) Η ανοχή στο στίγµα µε την κοινωνική δυσλειτουργία και την αξία της 

ψυχοθεραπείας.  

7) Η διαπροσωπική δεκτικότητα µε την αξία της ψυχοθεραπείας. 

8) Η προτίµηση σε άλλες λύσεις µε την αξία της ψυχοθεραπείας, την ανοχή στο 

στίγµα και τη διαπροσωπική δεκτικότητα.  

9) Ο γενικός δείκτης του «Attitudes toward Seeking Professional Help» µε την αξία 

της ψυχοθεραπείας, την ανοχή στο στίγµα, τη διαπροσωπική δεκτικότητα και την 

προτίµηση σε άλλες λύσεις (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1. Συσχέτιση του «General Health Questionnaire» (GHQ) και του «Attitudes toward Seeking Professional Help» 
 

 
  GHQ-

Αντίληψη 
για την 
Υγεία 

GHQ-
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

GHQ-
Άγχος 

GHQ-
Κατάθλιψη 

GHQ-
Γενικός 
∆είκτης 

Attitudes 
toward Seeking 
Professional 
Help-Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-Ανοχή 
στο Στίγµα 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
Προτίµηση 
σε Άλλες 
Λύσεις 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
Γενικός 
∆είκτης 

GHQ-Αντίληψη 
για την Υγεία 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα)  

          

GHQ-
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

0.422** 
 
0.000 
 
149 

         

GHQ-Άγχος Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

0.585** 
 
0.000 
 
149 

0.413** 
 
0.000 
 
152 

        

GHQ-
Κατάθλιψη 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

0.225** 
 
0.006 
 
149 

0.170* 
 
0.036 
 
151 

0.385** 
 
0.000 
 
151 

       

GHQ-Γενικός 
∆είκτης 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

0.769** 
 
0.000 
 
147 

0.647** 
 
0.000 
 
147 

0.838** 
 
0.000 
 
147 

0.646** 
 
0.000 
 
147 

      

Attitudes 
toward Seeking 
Professional 
Help-Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

  0.204* 
 
0.012 
 
152 

0.190* 
 
0.019 
 
151 

0.224** 
 
0.007 
 
146 

     

Attitudes 
toward Seeking 
Professional 
Help-Ανοχή 
στο Στίγµα 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

 -0.224** 
 
0.005 
 
153 

   0.191* 
 
0.018 
 
153 
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Πίνακας 1 (συνέχεια). Συσχέτιση του «General Health Questionnaire» (GHQ) και του «Attitudes toward Seeking Professional Help» 
 

 
 

  GHQ-
Αντίληψη 
για την 
Υγεία 

GHQ-
Κοινωνική 
∆υσλειτουργία 

GHQ-
Άγχος 

GHQ-
Κατάθλιψη 

GHQ-
Γενικός 
∆είκτης 

Attitudes 
toward Seeking 
Professional 
Help-Αξία της 
Ψυχοθεραπείας 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-Ανοχή 
στο Στίγµα 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
Προτίµηση 
σε Άλλες 
Λύσεις 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
Γενικός 
∆είκτης 

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
∆ιαπροσωπική 
∆εκτικότητα 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

     0.293** 
 
0.000 
 
152 

    

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-
Προτίµηση σε 
Άλλες Λύσεις 

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

     0.187* 
 
0.020 
 
153 

0.233** 
 
0.004 
 
154 

0.187* 
 
0.021 
 
153 

  

Attitudes 
toward 
Seeking 
Professional 
Help-Γενικός 
∆είκτης  

Pearson 
(Συσχέτιση) 
Sig.(Στατιστική 
Σηµαντικότητα) 
N.(∆είγµα) 

     0.672** 
 
0.000 
 
152 

0.483** 
 
0.000 
 
152 

0.694** 
 
0.000 
 
152 

0.606** 
 
0.000 
 
152 

 

(Στατιστική σηµαντικότητα όπου **p < 0.01 και *p < 0.05) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
 

Όπως φαίνεται στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα ευρήµατα που προέκυψαν από 

τις αναλύσεις διακύµανσης στο Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ) δείχνουν ότι 

υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο φύλων ως προς τις αναφορές τους σχετικά µε την 

ψυχική τους υγεία. Αναλυτικότερα, η σύγκριση της βαθµολογίας ανδρών και 

γυναικών φανερώνει ότι οι γυναίκες παραπονιούνται περισσότερο από τους άνδρες 

ότι ενοχλούνται από ψυχολογικά συµπτώµατα. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί και µε τις 

έρευνες των Fisher & Hood (1988), του Klerman (1988), των Whitaker, Johnson, 

Shaffer, Rapoport & Kalikow (1990) και των Offer, Howard, Schonert & Ostrov 

(1991), κατά τις οποίες οι γυναίκες δηλώνουν συχνότερα από τους άνδρες ότι 

αντιµετωπίζουν ψυχολογικά προβλήµατα.  

Εκείνο ωστόσο που θεωρείται µη αναµενόµενο ως αποτέλεσµα είναι ότι δεν 

παρουσιάστηκε διαφορά µεταξύ των δύο φύλων ως προς τον παράγοντα της 

κατάθλιψης. Σύµφωνα µε προηγούµενες έρευνες των Klerman (1988), Fisher & Hood 

(1988) και Whitaker, Johnson, Shaffer, Rapoport & Kalikow (1990), οι γυναίκες 

αναφέρουν ότι υποφέρουν από κατάθλιψη συχνότερα από τους άνδρες. Ενδεχοµένως 

βέβαια, η διαφορά αυτή να οφείλεται στο γεγονός ότι η παρούσα έρευνα διερευνά τη 

σοβαρή κατάθλιψη ενώ οι προαναφερθείσες αναφέρονται σε ελαφριά κατάθλιψη. 

Επιπλέον, ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγµα των προηγούµενων ερευνών 

αποτελούταν από φοιτητές που ζούσαν µακριά από το σπίτι τους, ένας παράγοντας 

που σύµφωνα µε άλλες µελέτες επηρεάζει την ψυχική υγεία (Fisher & Hood, 1988, 

Bradley 2000). Παρόλα αυτά, παραµένει κρίσιµο το ερώτηµα αν οι διαφορές που 

προκύπτουν µεταξύ των δύο φύλων είναι διαφορές στην κατάσταση της ψυχικής τους 
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υγείας ή στην ευκολία µε την οποία δηλώνουν ότι υποφέρουν από κάποια 

συµπτώµατα.  

Ως προς τη µεταβλητή του έτους φοίτησης παρατηρήσαµε ότι οι φοιτητές 

είναι περισσότερο δυσλειτουργικοί κοινωνικά όσο αυξάνουν τα χρόνια φοίτησης. 

Ειδικότερα, οι τελειόφοιτοι φαίνεται να διακατέχονται από περισσότερο άγχος 

συγκριτικά µε τους πρωτοετείς φοιτητές. Το αποτέλεσµα αυτό είναι σύµφωνο και µε 

τη σχετική έρευνα των Tyssen, Per Vaglum, Gronvold & Ekeberg (2001), όπου 

διαπιστώθηκε ότι οι τεταρτοετείς φοιτητές αναφέρουν συναισθηµατικές δυσκολίες σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους πρωτοετείς φοιτητές.     

Τέλος, οι υπόλοιπες ανεξάρτητες µεταβλητές δε φάνηκε να επηρεάζουν τη 

βαθµολογία των φοιτητών στο Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας (GHQ).  

 Όσον αφορά στο ερωτηµατολόγιο των στάσεων απέναντι στην ψυχική 

ασθένεια και την ψυχοθεραπεία παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το τµήµα, που 

εντοπίστηκαν κυρίως στον παράγοντα Ι και ΙΙΙ, δηλαδή στην Αξία της 

Ψυχοθεραπείας και στη ∆ιαπροσωπική ∆εκτικότητα. Στην παρούσα περίπτωση 

διαπιστώνουµε ότι τα αποτελέσµατα είναι µη αναµενόµενα, αφού καταδεικνύουν ότι 

οι φοιτητές του τµήµατος του Οικονοµικού έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην 

αξία της ψυχοθεραπείας και δηλώνουν πιο ανοιχτοί και δεκτικοί συγκριτικά µε τους 

φοιτητές του τµήµατος της Ψυχολογίας. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα 

επιβεβαιώνεται και από τον παράγοντα «Προτίµηση σε Άλλες Λύσεις», όπου 

φαίνεται ότι αυτοί που προτιµούν περισσότερο άλλες λύσεις πέραν της 

ψυχοθεραπείας είναι οι φοιτητές Ψυχολογίας.  

Το εύρηµα αυτό θα µπορούσε πιθανόν να ερµηνευθεί, αν λάβουµε υπόψη µας 

τον παράγοντα της άγνοιας των φοιτητών του Οικονοµικού πάνω σε τέτοιου είδους 

ζητήµατα. Μπορούµε δηλαδή να υποθέσουµε ότι οι φοιτητές Ψυχολογίας, επειδή 
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κατέχουν το συγκεκριµένο αντικείµενο και αναγνωρίζουν τις απαιτήσεις του, είναι 

πιο προσεκτικοί και µετριοπαθείς όσον αφορά στην απόφασή τους να εµπλακούν σε 

ψυχοθεραπεία. Μια άλλη όµως υπόθεση µπορεί να είναι και ότι η στάση των 

φοιτητών Ψυχολογίας διαφοροποιείται και γίνεται πιο υποκειµενική όταν πρόκειται 

για κάποιο προσωπικό τους πρόβληµα. Πάντως, το παρόν εύρηµα θα µπορούσε να 

θεωρηθεί και ανησυχητικό, οπότε το φαινόµενο χρήζει περαιτέρω έρευνας.  

Συνάφεια βρέθηκε ακόµα µεταξύ των στάσεων των φοιτητών απέναντι στην 

ψυχική ασθένεια και στο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα τους. Η διαφορά 

εντοπίστηκε στον τρίτο παράγοντα του ερωτηµατολογίου, δηλαδή στη 

«∆ιαπροσωπική ∆εκτικότητα». Αυτό σηµαίνει ότι οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους 

Λυκείου είναι πιο δεκτικοί απέναντι στην ψυχοθεραπεία συγκριτικά µε τους 

υπόλοιπους. Αµέσως µετά, ακολουθούν οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους 

∆ηµοτικού, οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής και 

τέλος οι φοιτητές µε πατέρες απόφοιτους Γυµνασίου. Ωστόσο, παρατηρούµε ότι η 

δεκτικότητα των ερωτώµενων δεν φάνηκε να είναι ανάλογη του µορφωτικού 

επιπέδου του πατέρα τους. 

Στον παράγοντα της διαπροσωπικής δεκτικότητας βρέθηκε στατιστική 

σηµαντικότητα και ως προς τη µόνιµη κατοικία. Σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες 

(Madianos, Madianou, Vlachonikolis & Stefanis, 1987, Τριποδιανάκης, Σαραντίδης 

& Θεοδωροπούλου, 1990), οι κάτοικοι της επαρχίας επιθυµούν περισσότερο τον 

κοινωνικό περιορισµό του ψυχικά πάσχοντα σε σύγκριση µε τους κατοίκους των 

πόλεων. Επίσης, στην έρευνα των Γεώργα, Τζανάκη, Γερετσίδου, Τσιµογιάννη & 

Πράττου (1978), βρέθηκε ότι οι κάτοικοι της Αθήνας θα παρέπεµπαν ένα άτοµο από 

την οικογένειά τους µε ψυχολογικά προβλήµατα στον ψυχίατρο, ενώ οι κάτοικοι της 

επαρχίας θεωρούσαν την οικογένεια καταλληλότερη ως πηγή βοήθειας. Βέβαια, η 
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έρευνα αυτή διεξήχθη στον γενικό πληθυσµό και όχι µόνο σε φοιτητές. Επιπλέον, 

έλαβε χώρα πριν από εικοσιπέντε χρόνια, οπότε οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο 

διάστηµα αυτό µπορεί να έχουν επιδράσει και στις στάσεις των ατόµων απέναντι 

στην ψυχοθεραπεία.  

Σε αντίθεση λοιπόν µε τα παραπάνω ευρήµατα, στην παρούσα έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι πιο δεκτικοί απέναντι στην ψυχοθεραπεία είναι οι φοιτητές των 

πόλεων έως 10.000 κατοίκους και οι λιγότερο δεκτικοί είναι οι φοιτητές που έχουν ως 

µόνιµη κατοικία πόλεις µικρότερες των 10.000 κατοίκων. Ωστόσο, παρατηρούµε ότι 

υπάρχει ελάχιστη διαφορά ανάµεσα στους τελευταίους και στους φοιτητές των 

πόλεων πάνω από 500.000 κατοίκους. Αυτό µπορεί να ερµηνευθεί δεδοµένου ότι 

τόσο στις πολύ κλειστές κοινωνίες όσο και στις πολύ ανοιχτές, οι άνθρωποι για 

διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυµοι να 

υποβληθούν σε ψυχοθεραπεία.     

   Έπειτα, προέκυψαν από την παλινδρόµηση οι παράγοντες που επηρεάζουν 

περισσότερο τις στάσεις απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Ειδικότερα, όσον αφορά 

στις αντιλήψεις των φοιτητών για την αξία της ψυχοθεραπείας το σηµαντικότερο 

ρόλο φαίνεται να παίζει ο παράγοντας του άγχους. ∆ηλαδή, όσο πιο αγχωµένοι 

νιώθουν τόσο πιο πολύ εµπιστεύονται την ψυχοθεραπεία και αναγνωρίζουν την αξία 

της. Επίσης, η ανοχή τους στο στίγµα εξαρτάται από το µέγεθος του άγχους που 

βιώνουν καθώς και από το πόσο δυσλειτουργικοί είναι κοινωνικά. Τέλος, τον 

παράγοντα της διαπροσωπικής δεκτικότητας τον προβλέπουν καλύτερα το τµήµα και 

η ηλικία. Πιο αναλυτικά, οι φοιτητές που παρουσιάζονται πιο δεκτικοί απέναντι στην 

ψυχοθεραπεία είναι οι φοιτητές του τµήµατος του Οικονοµικού και οι φοιτητές 

µικρής ηλικίας. 
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Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της ανάλυσης των αποτελεσµάτων, 

αναζητήθηκαν οι παράγοντες των δύο ερωτηµατολογίων που σχετίζονται 

περισσότερο µεταξύ τους. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η κοινωνική δυσλειτουργία 

σχετίζεται µε την αντίληψη για την υγεία, το άγχος µε την αντίληψη για την υγεία και 

την κοινωνική δυσλειτουργία, η κατάθλιψη µε την αντίληψη για την υγεία, την 

κοινωνική δυσλειτουργία και το άγχος, η συνολική βαθµολογία στο Ερωτηµατολόγιο 

Γενικής Υγείας µε την αντίληψη για την υγεία, την κοινωνική δυσλειτουργία, το 

άγχος και την κατάθλιψη. Μεταβλητές που αλληλοεπηρεάζονται είναι ακόµα: η αξία 

της ψυχοθεραπείας µε το άγχος, την κατάθλιψη και τη συνολική βαθµολογία στο 

Ερωτηµατολόγιο Γενικής Υγείας, η ανοχή στο στίγµα µε την κοινωνική 

δυσλειτουργία και την αξία της ψυχοθεραπείας, η διαπροσωπική δεκτικότητα µε την 

αξία της ψυχοθεραπείας και η προτίµηση σε άλλες λύσεις µε την αξία της 

ψυχοθεραπείας, την ανοχή στο στίγµα και τη διαπροσωπική δεκτικότητα. Τέλος, η 

συνολική βαθµολογία στο Ερωτηµατολόγιο των Στάσεων απέναντι στη Ψυχική Υγεία 

σχετίζεται µε την αξία της ψυχοθεραπείας, την ανοχή στο στίγµα, τη διαπροσωπική 

δεκτικότητα και την προτίµηση σε άλλες λύσεις.   

  Όπως φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, οι φοιτητές είναι ένας πληθυσµός µε 

ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και βιώµατα. Τα ευρήµατα που προέκυψαν δίνουν πολύ 

σηµαντικές και χρήσιµες πληροφορίες για τον κλινικό και εκπαιδευτικό χώρο και 

κατά συνέπεια για τον ερευνητικό. Συγκρίνοντας και µε παλαιότερες έρευνες, θα 

λέγαµε ότι οι φοιτητές στο σύνολό τους παρουσιάζουν µια σταθερή αν και αργή 

εξαφάνιση του φόβου και του άγχους προς την ψυχική ασθένεια. Ωστόσο, από την 

παρούσα µελέτη δεν φάνηκε να υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ως προς τις 

στάσεις των φοιτητών των δύο διαφορετικών τµηµάτων. Αντίθετα µάλιστα, όπως έχει 
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ήδη αναφερθεί, οι φοιτητές Ψυχολογίας φάνηκαν να είναι πιο επιφυλακτικοί 

συγκριτικά µε τους υπόλοιπους.  

Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµο να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω µελέτες 

πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα, µε µεγαλύτερο δείγµα φοιτητών που να 

περιλαµβάνει και άλλα τµήµατα. Θα ήταν καλό, για παράδειγµα, να ενταχθούν στο 

δείγµα τµήµατα από συναφή αντικείµενα σπουδών και συναφείς επιστήµες, δηλαδή 

άτοµα που πρόκειται να έχουν επαγγελµατικά συχνότερη επαφή µε τους ψυχικά 

πάσχοντες. Επίσης, θα ήταν βοηθητικό να λάβουν χώρα περισσότερα σεµινάρια 

ευαισθητοποίησης πάνω σε θέµατα ψυχικής ασθένειας, όπως και µεγαλύτερη 

πρακτική εµπειρία των φοιτητών Ψυχολογίας σε χώρους ψυχικής υγιεινής. 

Ενδιαφέρον θα ήταν ακόµα να διερευνηθεί κατά πόσο τα προσωπικά ψυχολογικά 

προβλήµατα των φοιτητών επηρεάζουν τη στάση τους και αν η αρνητική τους στάση 

έχει επίδραση στην µετέπειτα επαγγελµατική τους πορεία και ακεραιότητα. Οι 

µελλοντικές έρευνες θα ήταν σωστό τέλος να εξετάσουν σε ποιο βαθµό το επίπεδο 

και ο οδηγός σπουδών των τµηµάτων Ψυχολογίας επηρεάζει τις στάσεις των 

φοιτητών απέναντι στην ψυχική ασθένεια. 

Όσον αφορά στους περιορισµούς της παρούσας έρευνας, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι δεν πρόκειται για µια µακροχρόνια έρευνα αλλά για µετρήσεις που έγιναν 

µια δεδοµένη στιγµή. Επιπλέον, δεν έχουµε στη διάθεσή µας αντικειµενικές 

µετρήσεις που θα ήταν πιο έγκυρες, αλλά αυτοαναφορές δηλαδή δηλώσεις των 

φοιτητών για τον εαυτό τους. Κατά συνέπεια χρειάζεται σύνεση ως προς τη 

γενίκευση των αποτελεσµάτων.   

 Γενικά πάντως, επισηµαίνουµε ότι η επανένταξη του ασθενούς στην κοινωνία 

µετά από µακρά νοσηλεία χωρίς την προηγούµενη προετοιµασία τόσο του πάσχοντος 

όσο και της κοινωνίας, ενέχει πολλούς κινδύνους που σχετίζονται µε την αρνητική 
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αντιµετώπιση των νοσηλευθέντων από το κοινωνικό περιβάλλον. Συνεπώς, κρίνεται 

απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν περισσότερες µελέτες στον ευρύτερο πλέον 

πληθυσµό για πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα.     
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