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Ιςτορική αναδρομή
Δεν θα όταν υπερβολό αν διατυπώνονταν η ϊποψη ότι το ζότημα τησ
«μϋτρηςησ» ςτισ κοινωνικϋσ επιςτόμεσ, ειδικότερα δε ςτην ψυχολογύα,
ενυπϊρχει, ταυτόχρονα, με τη «γϋννηςη» τησ ύδιασ τησ επιςτόμησ τησ
ψυχολογύασ, το τρύτο τϋταρτο του 19ου αιώνα, ςτη Λειψύα. Ακολουθώντασ το
κυρύαρχο παρϊδειγμα τησ τότε επιςτημονικόσ ςκϋψησ, το καρτεςιανό, η νϋα
επιςτόμη θεώρηςε ότι το βαςικό τησ αντικεύμενο μελϋτησ - η ανθρώπινη
ςυμπεριφορϊ - δεν όταν τύποτε ϊλλο παρϊ ανεξϊρτητεσ λειτουργύεσ και
χαρακτηριςτικϊ που εντοπύζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ του εγκεφϊλου.
Αργότερα, ςτισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, ςε μια προςπϊθεια του νϋου πεδύου να
εδραιωθεύ ωσ επιςτόμη, αναπτύχθηκε από τουσ Watson (1913) και Skinner
(1972) ο ςυμπεριφοριςμόσ (behaviourism), μια κύνηςη, ο οπούα, τόςο ωσ θεωρύα
για την ερμηνεύα τησ ςυμπεριφορϊσ, όςο και ωσ πρακτικό για την αλλαγό τησ,
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αποτϋλεςε την κορύφωςη τησ θετικιςτικόσ μηχανιςτικόσ προςϋγγιςησ ςτην
ψυχολογύα. ύμφωνα με αυτό την προςϋγγιςη, τα ψυχικϊ φαινόμενα και
χαρακτηριςτικϊ ενδιϋφεραν τουσ ψυχολόγουσ μόνο ωσ ςχόματα ςυμπεριφορϊσ,
ενώ η ερμηνεύα τουσ βαςύζονταν μόνο ςτουσ νόμουσ τησ φυςικόσ και τησ χημεύασ
(Δραγώνα, 1991). την πρϊξη, οι ψυχολόγοι υιοθϋτηςαν το (ψυχολογικό)
πεύραμα ωσ την πλϋον αξιόπιςτη επιςτημονικό μϋθοδο αποτύπωςησ και
διερεύνηςησ των φαινομϋνων και μϊλιςτα αυτό περιορύςτηκε ςε αυτϊ τα
φαινόμενα που μπορούςαν να καταγραφούν αντικειμενικϊ, τόςο ςτα ζώα, όςο
και ςτουσ ανθρώπουσ. Χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα αποτελούν ο θϊλαμοσ
ςυντελεςτικόσ μϊθηςησ (Operant conditioning chamber) του Skinner (1959),
για τη μελϋτη τησ μϊθηςησ μϋςω τησ ενύςχυςησ και το πεύραμα των Watson και
Rayner (1920), για τη μελϋτη τησ εγκαθύδρυςησ του φόβου ςτα παιδιϊ. Άλλα
ψυχολογικϊ χαρακτηριςτικϊ, όπωσ οι ςκϋψεισ, τα ςυναιςθόματα και οι
προςδοκύεσ εύχαν «εξωβελιςτεύ» και θεωρόθηκαν ωσ μη μετρόςιμα. Εύναι
χαρακτηριςτικϊ τα λεγόμενα του Watson, ότι «Ο ςυμπεριφοριςτόσ βλϋπει την
ψυχολογύα ωσ καθαρϊ αντικειμενικό, εμπειρικό κλϊδο των θετικών επιςτημών,
που χρειϊζεται τη ςυνεύδηςη τόςο λύγο όςο οι επιςτόμεσ τησ χημεύασ και τησ
φυςικόσ» (Watson, 1914 cf Δραγώνα, 1991), αλλϊ και του Skinner, ότι «αυτό που
χρειαζόμαςτε εύναι μια τεχνολογύα τησ ςυμπεριφορϊσ…ανϊλογη ςε ιςχύ και
ακρύβεια τησ τεχνολογύασ τησ φυςικόσ και τησ βιολογύασ» (Skinner, 1972 cf
Δραγώνα 1991).
Ακόμη και ο Sigmund Freud, όδη από το 1895, με το αδημοςύευτο, ωσ το 1953,
ϋργο του Entwurf einer Psychologie (Freud, 1895), προςπϊθηςε να προςδώςει
ϋνα ςωματικό και βιολογικό υπόβαθρο ςτη μελϋτη του ψυχιςμού, παρϊ το
γεγονόσ ότι με τη γενικότερη θεωρύα τησ ψυχανϊλυςησ μετατόπιςε το

ενδιαφϋρον του ςτη φύςη και τη λειτουργύα τησ ςυνεύδηςησ και ειςόγαγε τον
καθοριςτικό ρόλο τησ δομόσ τησ προςωπικότητασ και των ενδο-ψυχικών
ςυγκρούςεων ςτη ςωματικό και ψυχικό υγεύα. Όμωσ, αναφορικϊ με την ιδϋα τησ
μϋτρηςησ (ωσ ϋνδειξη επιςτημονικότητασ), ςε επιςτημολογικό επύπεδο,
παραμϋνει ανοικτό η ςυζότηςη για το εϊν η ψυχανϊλυςη θεωρεύται επιςτόμη
(Kuhn, 1962; Μπαλτϊσ, 1999). Κι αυτό γιατύ, παρϊ τισ προςπϊθειεσ μϋτρηςησ
των αποτελεςμϊτων και των πρακτικών τησ (Dahl, 1974; Knapp et al., 1975), η
ψυχανϊλυςη, ςτην ουςύα, αςχολόθηκε με ϋννοιεσ και όρουσ – όπωσ το
αςυνεύδητο, το Εγώ και το Τπερεγώ – οι οπούεσ δεν όταν «ορατϋσ», δεν όταν
μετρόςιμεσ και ςυνεπώσ, δεν μπορούςαν να υποςτούν τον απαραύτητο
πειραματικό ϋλεγχο για να επιβεβαιωθεύ ό να διαψευςτεύ η ύπαρξό τουσ.
Οι δύο τϊςεισ που ςυνόδεψαν την επιςτόμη τησ ψυχολογύασ – η θετικιςτικό,
εμπειρικό και αυτό που ϋδινε ϋμφαςη ςτην ύδια την εμπειρύα του ατόμου,
μεταφερόμενεσ ςτο πεδύο τησ ϋρευνασ και τησ κλινικόσ πρακτικόσ, εμφανύζονται
ωσ «ποςοτικό» και «ποιοτικό» προςϋγγιςη / μεθοδολογύα και για πολλϊ χρόνια
η πρώτη θεωρούνταν περιςςότερο επιςτημονικό από τη δεύτερη. Και το
ερώτημα που τύθεται, τελικϊ, διατυπώνεται με τη μορφό: τι εύναι αυτό που
«μετρϊμε» ςτην ψυχολογύα; Και επύςησ: Αν μπορεύ το αντικεύμενο μελϋτησ τησ
ψυχολογύασ να μετρηθεύ, υπϊρχουν κϊποιεσ αρχϋσ που διϋπουν τισ διαδικαςύεσ
αυτών των μετρόςεων;

Η ψυχομετρία
τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα, όταν από την ψυψολογύα αναπτύχθηκε η μελϋτη των
ατομικών διαφορών και εξελύχθηκε η επαγωγικό ςτατιςτικό, αναπτύχθηκε και η
ψυχομετρύα, ο κλϊδοσ τησ ψυχολογύασ που αςχολεύται με την καταγραφό,

μϋτρηςη

και

αξιολόγηςη

των

ανθρώπινων

χαρακτηριςτικών:

τησ

προςωπικότητασ, τησ νοημοςύνησ, των ςυναιςθημϊτων, των ικανοτότων, των
κλύςεων, των επιτευγμϊτων και ενδιαφερόντων, αλλϊ και των πεποιθόςεων,
των ςτϊςεων, των αναγκών και των επιθυμιών (ταλύκασ, Ρούςη και Σριλύβα,
2002). Αργότερα, αναπτύχθηκαν περιςςότερο εξειδικευμϋνα εργαλεύα μϋτρηςησ
για να αποτυπώςουν και να μετρόςουν τη ςυμπεριφορϊ των ατόμων ςε
διϊφορα πλαύςια, για παρϊδειγμα, ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ και να καταγρϊψουν
και να αξιολογόςουν ϋννοιεσ όπωσ η ικανοπούηςη των χρηςτών των υπηρεςιών
και η επαγγελματικό εξουθϋνωςη του προςωπικού υγεύασ.
Οι μετρόςεισ ςτην ψυχολογύα, με τη χρόςη εξειδικευμϋνων εργαλεύων κλιμϊκων, δεν γύνονται αυθαύρετα, αλλϊ ακολουθούν και βαςύζονται ςε αρχϋσ, η
αποδοχό των οπούων, ςόμερα, θεωρεύται απολύτωσ απαραύτητη προκειμϋνου ο
ειδικόσ να χρηςιμοποιόςει τισ κλύμακεσ. Οι αρχϋσ αυτϋσ αφορούν (ταλύκασ,
2002): α) την de facto αναγνώριςη τησ ύπαρξησ των ψυχολογικών
καταςτϊςεων και χαρακτηριςτικών και τη δυνατότητα ποςοτικοπούηςόσ τουσ
και μϋτρηςόσ τουσ· β) τη χρόςη τησ ψυχομετρικόσ προςϋγγιςησ και τησ
μϋτρηςησ ωσ διαγνωςτικού εργαλεύου για την κατανόηςη, περιγραφό και, εν
τϋλει, επύλυςη των ψυχικών προβλημϊτων· γ) την αναγκαιότητα χρόςησ
διαφορετικών εργαλεύων για τη μϋτρηςη του ύδιου χαρακτηριςτικού· δ) την
αποδοχό του ςφϊλματοσ, ωσ μϋροσ τησ ψυχολογικόσ μϋτρηςησ και αξιολόγηςησ·
ε) την ιςότητα των ψυχομετρικών μεθόδων, ταυτόχρονα όμωσ, με την αποδοχό
ότι,

ςε

κϊποιεσ

περιπτώςεισ,

οριςμϋνεσ

μϋθοδοι

εύναι

καλύτερεσ

ό

αποτελεςματικότερεσ από ϊλλεσ.
Έχει ενδιαφϋρον να ςχολιϊςουμε αυτό την τελευταύα αρχό, αφού η αποδοχό τησ
απαντϊ ςτο βαςικό ερώτημα που διατυπώςαμε παραπϊνω, αυτό του

διαχωριςμού (ωσ προσ την επιςτημονικότητα) των ποςοτικών και ποιοτικών
μεθόδων και εργαλεύων ςτην ψυχολογύα. Ένα βαςικό διαχρονικό ζότημα ςτισ
μετρόςεισ, ςτο πλαύςιο τησ εμπειρικόσ και τησ κλινικόσ ϋρευνασ, αποτελεύ η
αλληλεπύδραςη του ερευνητό με τα αντικεύμενα τησ μϋτρηςησ (Ναυρύδησ, 1988;
Ναζύρη, 1989). Αναγνωρύζεται πλϋον ότι χαρακτηριςτικϊ του ερευνητό, όπωσ το
φύλο, η ηλικύα και η πολιτιςμικό του προϋλευςη, αλλϊ και το πλαύςιο ςτο οπούο
πραγματοποιεύται η μϋτρηςη ϋχουν επύδραςη ςτον τρόπο που τα υποκεύμενα
τησ ϋρευνασ αντιδρούν, αλλϊ και ςτο κλινικό αποτϋλεςμα (Yu, 2009; Ridda et al.,
2010; Ναυρύδησ, 1991; Bowling, 2005; Snyder and Anderson, 2009). Για τισ
ποςοτικϋσ μεθόδουσ, αυτό η επύδραςη αμβλύνεται, ςε κϊποιο βαθμό, με την
καταςκευό και χρόςη ςτατιςτικϊ αποδεδειγμϋνων, ωσ προσ την αξιοπιςτύα και
εγκυρότητϊ τουσ, ερωτηματολογύων, κατϊ τη χορόγη των οπούων, θεωρητικϊ, ο
ερευνητόσ αποςταςιοποιεύται από το υποκεύμενο τησ μϋτρηςησ. την
περύπτωςη, όμωσ, των ποιοτικών μεθοδολογιών, η βαςικό αρχό των οπούων
εύναι πωσ η γνώςη για τα ϊτομα εύναι αδύνατη χωρύσ την περιγραφό τησ
ανθρώπινησ εμπειρύασ, όπωσ αυτό βιώνεται και όπωσ περιγρϊφεται από τουσ
ύδιουσ τουσ πρωταγωνιςτϋσ (αχύνη-Καρδϊςη, 2004), θα οδηγούμαςταν
απευθεύασ ςτο ερώτημα κατϊ πόςο αυτό που «μετρϊμε», ό η ύδια η διαδικαςύα
τησ μϋτρηςησ εύναι ϋγκυρη, αξιόπιςτη ό/και αντικειμενικό, ϊρα, επιςτημονικό.
Με βϊςη την αρχό τησ ιςότητασ, που διϋπει την ψυχομετρύα, αυτϊ τα ερωτόματα
παύουν να ιςχύουν.

H μέτρηςη ςτισ υπηρεςίεσ υγείασ
Η ψυχολογύα τησ υγεύασ εύναι ϋνασ νϋοσ κλϊδοσ, ο οπούοσ χρηςιμοποιεύ τισ
θεωρύεσ και τα εργαλεύα τησ ψυχολογύασ για να εςτιϊςει ςτην προαγωγό και

διατόρηςη τησ ςωματικόσ υγεύασ, ςτην πρόληψη και τη θεραπεύα τησ
αρρώςτιασ,

ςτον

προςδιοριςμό

των

αιτιολογικών

και

διαγνωςτικών

ςυςχετιςμών ςτην υγεύα, την αρρώςτια και τη ςχετικό δυςλειτουργύα, και ςτην
ανϊλυςη και βελτύωςη του ςυςτόματοσ φροντύδασ υγεύασ και τη διαμόρφωςη
πολιτικών για την υγεύα (Matarazzo, 1982).
H ανϊγκη να καταγραφεύ και να εκτιμηθεύ η ψυχολογικό κατϊςταςη των
αςθενών - χρηςτών των υπηρεςιών υγεύασ, ςτο πλαύςιο μιασ ολιςτικόσ
αντιμετώπιςόσ τουσ, αλλϊ και το γεγονόσ ότι οι επαγγελματύεσ ψυχικόσ υγεύασ
που εργϊζονται ςτα ςυςτόματα υγεύασ παρϊγουν γνώςη, μϋςω ερευνητικών
προγραμμϊτων που εκπονούν, οδηγεύ επύμονα ςτο αύτημα για χρόςη ϋγκυρων
και αξιόπιςτων εργαλεύων. Έτςι, οι ψυχολόγοι τησ υγεύασ χρηςιμοποιούν για την
ψυχολογικό

εκτύμηςη

και

την

ϋρευνα,

εξειδικευμϋνα

ςταθμιςμϋνα

ερωτηματολόγια, πειρϊματα, αλλϊ και ποιοτικϋσ μεθοδολογύεσ και διαγνωςτικϊ
εργαλεύα, όπωσ οι ςυνεντεύξεισ και οι αφηγόςεισ ζωόσ, για να ςταθμύςουν και να
μετρόςουν ϋννοιεσ όπωσ η ποιότητα ζωόσ του ατόμου (Ware & Sherbourne,
1992; Τφαντόπουλοσ & αρρόσ, 2001) και η κοινωνικό υποςτόριξη (Sarason, et
al., 1987; Roussi & Vassilaki, 2001)· για να μελετόςουν τον τρόπο που οι
ϊνθρωποι αντιλαμβϊνονται την αρρώςτια ό μια απειλό, αντιδρούν και
προςαρμόζονται ςε αυτό (Moss-Morris et al., 2002; Watson, et al., 1994;
Anagnostopoulos et al., 2006)· για να αξιολογόςουν το ρόλο του χρόνιου ςτρεσ
και των ςτρατηγικών αντιμετώπιςησ ςε κρύςιμα θϋματα υγεύασ (Lazarus &
Folkman, 1984; Καραδόμασ, 1998)· για να αποτυπώςουν ςτοιχεύα τησ
προςωπικότητασ των αςθενών (Eysenck & Eysenck, 1975; Παπαπϋτρου, 2002)·
για να μελετόςουν την ικανοπούηςη των χρηςτών και του προςωπικού ςτισ
υπηρεςύεσ υγεύασ (Koustelios & Bagiatis, 1997)· για να μετρόςουν την

επαγγελματικό εξουθϋνωςη του προςωπικού (Maslach & Jackson, 1986;
Papadatou, Anagnostopoulos & Monos, 1994)· για να διερευνόςουν την
επύδραςη των θετικών ςυναιςθημϊτων, όπωσ η χαρϊ, το ενδιαφϋρον, η αγϊπη, η
περηφϊνια και η ευχαρύςτηςη, ςτην υγεύα (Johnson & Fredrickson, 2005).
Σην ύδια ςτιγμό, όμωσ, εγεύρονται ερωτόματα για τισ δυνατότητεσ τησ
ψυχολογικόσ αξιολόγηςησ, ωσ διαδικαςύασ και πρακτικόσ, αλλϊ και των ύδιων
των εργαλεύων να αποτυπώςουν με ακρύβεια την υφιςτϊμενη ψυχολογικό
κατϊςταςη των αςθενών και να προβλϋψουν τη ςυμπεριφορϊ τουσ. Ακόμα,
αςκεύται κριτικό για το γεγονόσ ότι, πολλϋσ φορϋσ, αςθενεύσ ςτιγματύζονται, ό
«υγιό» ϊτομα από το γενικό πληθυςμό κατηγορούνται ότι ευθύνονται για τισ
«μη λογικϋσ» ςυμπεριφορϋσ που ϋχουν ςτόχο την υγεύα τουσ, εγεύροντασ ϋτςι
ςημαντικϊ ζητόματα δεοντολογύασ (ταλύκασ, Σριλύβα και Ρούςςη, 2002).

Επίμετρο
όμερα, γύνεται περιςςότερο από ποτϋ επιτακτικό το αύτημα για καλύτερο
προςδιοριςμό των αναγκών υγεύασ του πληθυςμού και ολιςτικότερη
αντιμετώπιςό τουσ, μϋςω μιασ διεπιςτημονικόσ ςυνεργατικόσ φροντύδασ, η
οπούα οδηγεύ ςε πιο αποτελεςματικϋσ, ςε ςχϋςη με το κόςτοσ, θεραπεύεσ. Αυτό,
αναπόφευκτα, οδηγεύ ςτον επαναπροςδιοριςμό τησ θϋςησ των επιςτημών και
των μεθόδων τουσ, ςτο χώρο τησ υγεύασ.
ε ϋνα επιςτημολογικό επύπεδο, η ψυχολογύα τησ υγεύασ επαναπροςδιορύζει την
ύδια

την

ϋννοια

«τησ

ςυμπεριφορϊσ»

(Jonhston

επαναδιατυπώνει τισ υφιςτϊμενεσ θεωρύεσ τησ και

&

Dixon,

2008),

επανεξετϊζει την

αποτελεςματικότητα των παρεμβϊςεών τησ, τονύζοντασ την ανϊγκη αυτϋσ να
βαςύζονται περιςςότερο ςτη θεωρύα (Michie, Rothman & Sheeran, 2007) και

επιδιώκει την προςϋγγιςη με ϊλλεσ επιςτόμεσ, όπωσ τα Οικονομικϊ τησ Τγεύασ
(Hanoch & Gummerum, 2008), προςβλϋποντασ ςε αμοιβαύα οφϋλη: οι
ψυχολόγοι, να εξοικειωθούν με τισ μεθόδουσ, τισ θεωρύεσ και τα εργαλεύα των
οικονομικών, για παρϊδειγμα,

με την ανϊλυςη κόςτουσ οφϋλουσ, ό

ενςωματώνοντασ τα νομιςματικϊ κύνητρα ςτο ςχεδιαςμό των πειραματικών
ςχεδύων τουσ. Από την ϊλλη πλευρϊ, οι οικονομολόγοι, να δεχθούν ότι η χϊραξη
πολιτικόσ για την υγεύα δεν εύναι ϋνα αμιγώσ οικονομικό ζότημα, για
παρϊδειγμα, ο τρόποσ που παρουςιϊζονται τα δεδομϋνα ςτουσ αςθενεύσ ό ςτον
πληθυςμό επηρεϊζει την αποδοχό τουσ και τη λόψη αποφϊςεων, ό ότι μια
παρϋμβαςη δεν αξιολογεύται αποκλειςτικϊ με όρουσ νομιςματικού κόςτουσ οφϋλουσ.
ε επύπεδο μεθοδολογύασ, το ζότημα τησ εγκυρότητασ και αξιοπιςτύασ των
εργαλεύων μϋτρηςησ ςυνεχύζει να εύναι επύκαιρο, επειδό οι καταςτϊςεισ τισ
οπούεσ οι επαγγελματύεσ τησ ψυχικόσ υγεύασ καλούνται να αξιολογόςουν
ςυνεχύζουν να εύναι περύπλοκεσ και «μη ορατϋσ», για παρϊδειγμα, η
προςωπικότητα, η ψυχοπαθολογύα, η ικανοπούηςη, η ποιότητα ζωόσ κ.λ.π. και
επειδό, ςόμερα, εύναι διαθϋςιμα εκατοντϊδεσ «τεςτ», ϋτοιμα να μετρόςουν
οποιοδόποτε από τα ατομικϊ χαρακτηριςτικϊ και να δώςουν, ϊμεςα, μια
απϊντηςη ςτον ενδιαφερόμενο. Έτςι το αύτημα εύναι να χρηςιμοποιούνται από
τουσ ειδικούσ εκεύνα τα ψυχομετρικϊ εργαλεύα και οι μϋθοδοι που αποτυπώνουν
όςο το δυνατόν πιο αντικειμενικϊ την υφιςτϊμενη πραγματικότητα και όχι να
διερωτϊται κανεύσ αν οι ψυχολόγοι μετρούν, τελικϊ, το μη μετρόςιμο.
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