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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Ihmiselämän sosiaalinen luonne edellyttää yksilöillä monia perusoletuksia ihmisestä ja yhteiskunnasta. Tällaisia arkiselitysmalleja ovat myös
käsitykset sairauksista ja sairaista ihmisistä. Tässä tutkimuksessa pyritään Bernard Weinerin attribuutioteorian pohjalta selvittämään millaisia
syitä mielisairauteen liitetään ja millaisia tunteita mielisairas herättää sekä miten nämä kaksi asiaa liittyvät yhteen. Weinerin teorian mukaan
attribuutioprosessi alkaa lopputuloksesta. Lopputulokseen liittyvä tunneprosessi alkaa jo ennen sitä, kun ympäristössä olevat tapahtumat pyritään
arvottamaan hyviksi tai pahoiksi. Arviointia seuraa yleinen positiivinen tai negatiivinen tunnereaktio. Jos tapahtuman lopputulos arvioidaan
negatiiviseksi, odotusten vastaiseksi tai tärkeäksi, alkaa ihminen attribuutioprosessin avulla etsiä lopputulokselle syytä. Syyn eri dimensiot
vaikuttavat niihin eriytyneisiin tunteisiin, jotka jokin tapahtuma, lopputulos tai henkilö ihmisessä (havainnoitsijassa) herättää. Nämä eriytyneet
tunteet puolestaan antavat suunnan mahdolliselle toiminnalle, kuten auttamiselle. Ihmisten reagointia sosiaaliseen stigmaan, kuten
mielisairauteen, voidaan tutkia Weinerin esittämällä tavalla olettaen, että stigma itsessään edustaa lopputulosta. Sosiaaliseen stigmaan liitetyt
syyt vaikuttavat Weinerin mukaan vahvasti siihen, tunteeko henkilö stigman kantajaa kohtaan vihaa vai sääli. Weinerin mukaan mielisairauteen
liitetään enemmän sisäisiä kuin ulkoisia syitä. Ulkoisiin syihin liittyvä tunne on sääli tai sympatia, sisäisiin kontrolloitavissa oleviin syihin
liittyvä tunne on suuttumus ja sisäisiin, ei-kontrolloitaviin syihin liittyvä tunne on sääli tai sympatia. Weinerin mukaan mielisairauteen liitetään
enemmän sisäisiä kontrolloitavissa olevia syitä kuin sisäisiä, ei-kontrolloitavia syitä, joten mielisairaat herättävät ihmisissä enemmän
suuttumuksen kuin säälin tai sympatian tunnetta. Mielisairauden selitysmalleja tutkitaankin tässä tutkimuksessa syyn alkulähteen ja kontrollin
mahdollisuuden dimensioista saatavana nelikentällä, jossa osatekijöinä ovat sisäiset vs. ulkoiset syyt sekä kontrollin mahdollisuus vs. sen puute.
Lisäksi pyritään selvittämään millaisia tunteita mielisairaat herättävät sekä onko kokemus tai sukupuoli yhteydessä mielisairauden
selitysmalleihin tai mielisairaiden herättämän tunteisiin.
Mielisairauteen liitettiin tässä aineistossa enemmän ulkoisia kuin sisäisiä syitä ja sekä sääliä että sympatiaa tunnettiin enemmän kuin
suuttumusta. Weinerin teorian oletusten mukaisia yhteyksiä mielisairauteen liitettyjen syiden ja mielisairaan herättämien tunteitten välillä ei
myöskään löytynyt. Mielenkiintoisimpia tuloksia tässä tutkimuksessa saatiin sukupuolen ja kokemuksen yhteyksistä sekä syihin että tunteisiin.
Sillä, miten miehet selittivät mielisairauksia, ei ollut yhteyttä heidän tunteisiinsa mielisairaita kohtaan. Mitä enemmän naiset puolestaan liittivät
mielisairauteen sisäisiä, mielisairaan itsensä kontrolloitavissa olevia syitä, sitä enemmän he tunsivat pelokasta sääliä. Ne, jotka eivät olleet
lainkaan tekemisissä mielisairaiden kanssa liittivät mielisairauteen enemmän sisäisiä, mielisairaan omassa kontrollissa olevia syitä ja tunsivat
enemmän inhoa tai pelkoa kuin ne, jotka olivat olleet paljon tai jonkun verran mielisairaiden kanssa tekemisissä. Näin ollen kokemus näyttää
olevan yhteydessä positiivisempaan mielikuvaan mielisairaasta.
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