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Ρερίλθψθ 

Ζ κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο βξίζθεηαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην 

επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηφζν ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο 

φζν θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ςπρνινγίαο. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην 

νπνίν δηακνξθψζεθε γχξσ απφ ηελ έλλνηα, νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε δηαζηάζεσλ νη 

νπνίεο, αλάινγα κε ην πξνηεηλφκελν ζεσξεηηθφ κνληέιν, απνηέιεζαλ ην θιεηδί γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνθηά έλαλ 

θαζνιηθφ ραξαθηήξα θαη νδεγεί ζηε δφκεζε ελφο νιηζηηθνχ κνληέινπ, φπνπ ην άηνκν 

πεξηβάιιεηαη απφ πνηθίιεο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ζε 

κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε θαη ζπληζηνχλ ηνλ ζπλδεηηθφ ηζηφ ηεο δσήο ηνπ. ην 

πιαίζην ηεο αλσηέξσ έλλνηαο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ κία απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πεξηιακβάλνπλ φινπο εθείλνπο ηνπο επηκέξνπο 

δείθηεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηε δηακφξθσζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ηελ νηθνγελεηαθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, κε ηειηθφ ζηφρν ηε 

ζπκπεξίιεςε ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία.  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Ν.Α.) αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηνπο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α..  

Σν δείγκα ηεο βαζηθήο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 140 άηνκα κε ήπηα θαη κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία, ειηθίαο 13 εηψλ θαη ηνπο γνλείο ηνπο (140). Σν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν δηακνξθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

δηεξεπλά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κέζα απφ 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ππνθιίκαθεο: (α) ζρέζεηο, (β) αιιειεπηδξάζεηο, (γ) 

ππνζηήξημε θαη (δ) πεξηνξηζκνί. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ ηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα νπνία είλαη (α) 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, (β) θηιηθέο ζρέζεηο, (γ) ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, (δ) 

ππνζηήξημε απφ θίινπο, (ε) ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, (ζη) ππνζηήξημε απφ θνξέα, (ζ) πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ θαη (η) ινηπνί 

πεξηνξηζκνί. Παξάιιεια, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ νη απφςεηο 

ησλ δχν νκάδσλ ζπγθιίλνπλ, κε δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε 
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επηκέξνπο δεηήκαηα φπσο νη πεγέο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, ν βαζκφο ζπκθσλίαο 

αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα αιιά θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Αλαθνξηθά 

κε ηνπο ηειεπηαίνπο  ε έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, αλαδείρζεθε σο 

ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α ζηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο θαη δηακφξθσζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε 

θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, φπσο ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλεηαη ν θξίζηκνο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν 

θνξέαο σο ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α..  

Χζηφζν αλαδείρζεθαλ θαη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο 

νκάδεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη γνλείο 

θαη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α.. Πην ζπγθεθξηκέλα νη γνλείο θξίλνπλ ιηγφηεξα ζεηηθά ηηο νηθνγελεηαθέο θαη 

θηιηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο 

νπνίνπο βηψλνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α..  

 

Λέμεηο θιεηδηά: λνεηηθή αλαπεξία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πνηφηεηα δσήο 
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Abstract  

During the last decades, the study of quality of life is at the core of research 

interest in the academic fields of education, social sciences and psychology. The 

conceptual framework around the concept, led to the creation of specific dimensions 

which, according to the proposed theoretical model, were the key for the evaluation 

the quality of life. The concept of quality of life acquires a universal character and 

leads to the construction of a holistic model, where individuals are surrounded by 

various dimensions of quality of life with which there is a continuous interaction and 

forms the connective tissue of their lives. Under this concept, interpersonal 

relationships are one of the most important and most crucial dimensions of quality of 

life as they include all those individual indicators which are linked to the participation 

in the community, in developing and maintaining friendships relations, in formation 

of social networks, in family functioning and social support, with the ultimate aim of 

inclusion of people with intellectual disabilities. 

The purpose of the study is to explore the views of parents and individuals 

with intellectual disability as far as concerned the interpersonal relationships of 

individuals with intellectual disability. The sample consists of 140 people with mild 

and moderate intellectual disability, aged 13 years and above as well as 140 parents of 

individuals with intellectual disability. The research tool, which was developed during 

the thesis, explores the level of interpersonal relationships of individuals with 

intellectual disability through four different subscales: (a) relationships, (b) 

interactions, (c) support and (d) limitations. 

An analysis of the survey results showed  the basic components of 

interpersonal relationships, which are: (a) family relations, (b) friendship relations, (c) 

family support, (d) support from friends, (e) support from relatives/extended family, 

(f) institution support, (g) limitations skills and (h) other limitations. Meanwhile the 

views of the two groups converge in the majority of the questions, with variations 

associated more with specific issues such as sources of friendly relationships, degree 

of agreement with respect to the factors that emerged from the survey and the 

limitations to the development and shaping interpersonal relations. As far as 

concerned the limitations, the lack of independent living skills, emerged as the most 

important obstacle faced by individuals with intellectual disability in the development 
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of interpersonal relationships. Furthermore it was found correlation between the basic 

components of interpersonal relationships with some demographic characteristics of 

the two research groups, such as educational level, gender, marital status, living 

conditions.  

However there were also revealed differences between the two research 

groups which are related to their different perspectives about family and friendly 

relations of individuals with intellectual disabilities. More specifically parents deem 

less positive family and friendly relations of their children focusing more on 

restrictions which experienced by people with SE 

 

Key words: intellectual disability, interpersonal relationships, quality of life 
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Ειςαγωγι  

Ζ κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηειεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

αληηθείκελν έξεπλαο ηφζν ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο φζν θαη ζε 

επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία θαη νη επηζηήκεο πγείαο (Renwick,  

Brown, & Raphael, 2000). Ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνριφο επαηζζεηνπνίεζεο απέλαληη ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία, θαη απηφ γηαηί παξείρε κία θνηλή γιψζζα ζηα δηάθνξα επηζηεκνληθά 

πεδία αιιά θαη ηαπηφρξνλα νδήγεζε ζηελ «επαλάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο» 

(Schalock, 2000 Keith, 2001). Παξάιιεια νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ θνηλφηεηα θαη ε πξνψζεζε ηνπ 

νιηζηηθνχ κνληέινπ, αλέδεημε δηάθνξνπο δείθηεο θαη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπληζηνχλ έλαλ απφ ηνπο δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εξεπλεζεί ελδειερψο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλδέζεθαλ κε ην κνληέιν ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, ζπληζηψληαο κία μερσξηζηή δηάζηαζε απνηεινχκελε απφ δείθηεο θαη 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

Δθηφο φκσο απφ ην κνληέιν ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ εξκελεχηεθε θπξίσο κέζα απφ ςπρνινγηθνχο φξνπο, θαζψο ζπλδέζεθε κε 

ηελ ςπρηαηξηθή, ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, ηελ ςπρνζεξαπεία (Kellett, Beail, & 

Newman, 2005). Χζηφζν ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα εζηηάζνπκε ζε κηα 

ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, αιιά ζα αληηκεησπίζνπκε ηελ έλλνηα σο ζπζηαηηθά ζηνηρείν 

ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Γηα πξψηε θνξά, παξνπζηάδεηαη κία ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία 

αληηκεησπίδεη ην άηνκν σο κία νιφηεηα, απνηεινχκελε απφ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ.  

Έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζε ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ζε επίπεδν δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ε 

ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, φπνπ ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζηελ αηνκηθή ηνπ επεκεξία. Ζ αλάγθε γηα κειέηε κηαο 

ελειηθνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ηφζν ζε εθπαηδεπηηθφ αιιά θπξίσο ζε θνηλσληθφ 
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επίπεδν, φπνπ ν ελήιηθαο κε λνεηηθή αλαπεξία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο σο νιφηεηα θαη ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηα πεξηβάιινληα πνπ ην 

θαζνξίδνπλ, απνηέιεζε αθνξκή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ησλ ελλνηψλ ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο εζηηάδνπλ θπξίσο ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ηα νπνία βξίζθνληαη 

πξηλ ηελ ελειηθίσζε θαη θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ή θαη πξψηκεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο, κε απνηέιεζκα λα παξακέλεη αλεμεξεχλεηε ε ζπζρέηηζε ηεο 

ελήιηθεο δσήο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ε 

ειηθία ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αλήιηθε ζηελ ελήιηθε δσή. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε κε 

απηφ ην ζεκείν φηη ε ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ππαγνξεχεηαη απφ φιεο 

ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο αλαπεξίαο. Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηειεί 

παξάδεηγκα, ην νπνίν  ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο. Έλα 

ζχζηεκα ππεξεζηψλ, ην νπνίν ηνπνζεηεί ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ην ίδην  

άηνκν σο νιφηεηα, κπνξεί λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα κηα θαιή πνηφηεηα δσήο. Σα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο (α) νηθνγέλεηα, (β) ζρνιείν θαη (γ) θνηλσλία είλαη εθείλα πνπ 

ζα ζηεξίμνπλ ηελ νπνηαδήπνηε επηινγή δσήο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηα νπνία ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία.  

Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη σο ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ππφ ην πξίζκα 

ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κειεηεζνχλ 

νη απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, νη ζπζρεηίζεηο ησλ δηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 

αλαθχπηνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Δπηπιένλ ζα δηεξεπλεζνχλ νη ζπζρεηίζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν νκάδσλ κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

αιιά θαη νη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο. 

Δπηπξνζζέησο, βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη επίζεο λα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ Γ.. ησλ αηφκσλ κε Ν.Α..  

   Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: (α) ην ζεσξεηηθφ θαη 

(β) ην εξεπλεηηθφ. ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο 

κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ζεκεξηλνχ νξηζκνχ θαη 
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αθνινπζεί ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηηο 

ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ φξνπ, ψζηε λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα αιιά θαη ζηνπο 

επηκέξνπο παξάγνληεο. Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο πεξηιακβάλεη 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε αλαθνξέο ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αιιά θαη 

παξαθνινπζψληαο ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο αθνινπζήζεθε έλαο εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηξία επηκέξνπο εξεπλεηηθά ζηάδηα. Σν πξψην 

εξεπλεηηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηηο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο είραλ σο βαζηθφ ζηφρν 

ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε δχν βαζηθνχο άμνλεο (α) ηελ πνηφηεηα δσήο θαη (β) ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζηαδίνπ απηνχ απνηειέζαλ ηε βάζε γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ απηνζρέδηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο ελψ ην ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην, 

πεξηιακβάλεη ηε δηεμαγσγή ηεο βαζηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Αθνινπζεί ην θεθάιαην ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ηξηψλ 

εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ελψ ην ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζπδήηεζε θαη 

ηα ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο δηαηππψλνληαη κε 

βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο.  
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΩΤΟ 

ΝΟΘΤΙΚΘ ΑΝΑΡΘΙΑ 

 

1.1 Εννοιολογικι οριοκζτθςθ τθσ αναπθρίασ 

Ο φξνο αλαπεξία αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο  ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ραξαθηεξήδνπλ νπνηνδήπνηε πιεζπζκφ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ. ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα κε καθξνρξφληεο ζσκαηηθέο, 

ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο ή αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ πιήξε 

θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία ζε ηζφηηκε βάζε. Καηά ηνλ 

νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο, αλαγλσξίδνπκε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία κπνξεί λα έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο, φπσο ην επίπεδν ηεο 

ππνζηήξημεο, ηεο εθπαίδεπζεο, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα, θαη ηελ 

εζληθφηεηα ή ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν.  

Ζ αλαπεξία (α) είλαη είηε εθ γελεηήο είηε επίθηεηε, (β) είλαη κία ιεηηνπξγηθή βιάβε 

πνπ θάλεη ηε δσή ηνπ αλάπεξνπ αηφκνπ ηδηαίηεξα δχζθνιε, (γ) είλαη κηα θαηάζηαζε 

πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ παξακνξθψζεηο, απφ βιάβε ηεο αλάπηπμεο ή απφ 

ηξαπκαηηζκνχο ζην ζχζηεκα θίλεζεο θαη (δ) πξνθαιεί ηα αξλεηηθά ζρφιηα ησλ 

αλζξψπσλ γηα ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία (Εψληνπ- ηδέξε, 2011:13).  

Ζ δηακφξθσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο απνηέιεζε 

αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο, πξνζδίδνληάο ηεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλζξψπηλεο κεηνλεμίαο αιιά θαη ηεο νηθνινγηθήο πξννπηηθήο. χκθσλα κε ηνλ 

Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ), άηνκα κε αλαπεξία ζεσξνχληαη φια ηα 

άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζνβαξή κεηνλεμία πνπ πξνθχπηεη απφ θπζηθή ή δηαλνεηηθή 

βιάβε. ρεηηθά κε απηή ηε ζεψξεζε πηνζεηήζεθε ε παξαθάησ ηαμηλφκεζε  

Ζ πξψηε ηαμηλφκεζε ηνπ ΠΟΤ παξνπζηάδεη ηξία βαζηθά αιιεινζπλδεφκελα 

κέξε ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο: 

 Βιάβε (impairment): νπνηαδήπνηε απψιεηα ή αλσκαιία ςπρνινγηθήο, 

θπζηνινγηθήο ή αλαηνκηθήο δνκήο ή ιεηηνπξγίαο.  
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 Αλαπεξία (disability): Οπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ή έιιεηςε (πνπ πξνθχπηεη 

απφ κηα βιάβε) ηθαλφηεηνο πξνο εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηνλ 

ηξφπν ή κέζα ζην θάζκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζεσξείηαη νκαιφ γηα έλα 

αλζξψπηλν σλ.  

 Μεηνλεμία (handicap): Έλα κεηνλέθηεκα γηα έλα δεδνκέλν άηνκν, πνπ 

πξνθχπηεη απφ κηα βιάβε ή αλαπεξία, πνπ πεξηνξίδεη ή εκπνδίδεη ηελ 

εθπιήξσζε ελφο ξφινπ πνπ είλαη νκαιφο (αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην θχιν θαη 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο) γηα ην άηνκν απηφ (Λεπίδα, 

2003).  

Ζ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο έρεη δηεξεπλεζεί δηεζλψο βάζεη ηεζζάξσλ κνληέισλ  

(α) ην βηνηαηξηθφ κνληέιν,( β) ην θνηλσληθφ κνληέιν, (γ) ην θνηλσληθφ-ηαηξηθφ 

κνληέιν θαη (δ) ην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν.  

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ην θχξην κνληέιν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εξκελεπηεί ην 

θαηλφκελν ηεο αλαπεξίαο, είλαη ην ιεγφκελν βηνταηξηθφ (biomedical model). Σν 

κνληέιν απηφ αληηιακβάλεηαη ηελ αλαπεξία σο «βλάβη» θαη πξνηείλεη ηελ 

απνθαηάζηαζή ηεο ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζε 

επίπεδν «πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο». Ζ φιε αληίιεςε ηνπ κνληέινπ λνείηαη 

σο κηα πνξεία απφ ηελ ελεξγή παζνγέλεηα ζηελ αλαπεξία (Λεπίδα, 2003). 

Τπνζηεξίδεη φηη ε αλαπεξία πεγάδεη απφ θπζηθά θαη εληειψο ειεγρφκελα αίηηα, 

αληηιακβάλνληαο ηελ ηειεπηαία σο «βιάβε» θαη πξνηείλνληαο ηελ απνθαηάζηαζή ηεο 

ή ηνπιάρηζηνλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζε επίπεδν «πεξηνξηζκνχ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο». Πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην νξηζκνχ ηεο 

αλαπεξίαο, ην νπνίν ζπληζηά αμηφπηζην εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη 

δεδνκέλσλ. Αληηθεηκεληθφ σο πξνο ην φ,ηη απνκνλψλεη θαη απινπνηεί ηελ ελ ιφγσ 

θαηάζηαζε αλαπεξίαο, σο κηα θφξκα, πνπ ζηεξίδεηαη θαη’ εμνρήλ ζε επηζηεκνληθή 

ηαηξηθή έξεπλα (Λεπηδά, 2003:7). Απφ ηελ άιιε ην θνηλσληθφ κνληέιν δίλεη βαξχηεηα 

ζηηο επηπηψζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αληηκεησπίδνληαο ηελ αλαπεξία σο ζηίγκα κηαο θνηλσληθά νξηδφκελεο νκάδαο. Αληί 

λα ςάρλεη γηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαπήξνπ, εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ 

θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο δηαβηνχλ ηα άηνκα. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε απνδίδεηαη ζηνπο άγξαθνπο θαλφλεο, αμίεο ή ζηεξεφηππα, παξά ζηελ 

αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ αλαπεξία. Με άιια ιφγηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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αλαπεξίαο πξνζδηνξίδνληαη φρη απφ ηε βιάβε ή ηνλ ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ, αιιά 

απφ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, πνπ απνηπγράλεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ κε αλαπεξίεο. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε δπλακηθή θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ην ζηίγκα, ηελ 

πξνθαηάιεςε θαη ηε δηάθξηζε, ζηνηρεία δειαδή ηα νπνία ην βηνταηξηθφ κνληέιν 

αγλνεί ή απνξξίπηεη ηειείσο (OECD, 2000). πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ κνληέια, 

δηακνξθψζεθε ην θνηλσληθφ-ηαηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη αμηνζεκείσηα 

ζηνηρεία γηα ηελ εμήγεζε ηεο αλαπεξίαο θαη παξέρεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα πην 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, θαζψο δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα απφ ηαηξηθή, 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζθνπηά (Λεπίδα, 2003:8). ηελ πξαγκαηηθή δσή, νη 

πξνζπάζεηεο λα κεησζνχλ νη απαηηήζεηο είλαη θνηλή παξαδνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαπεξίαο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εθδνρέο πνπ παξνπζηάδνληαη πξνο απηφ ην ζθνπφ 

πεξηιακβάλνπλ: ηηο πξνζαξκνγέο ζηε δξαζηεξηφηεηα, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρνινγηθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ εμσηεξηθή ππνζηήξημε. 

Ζ φιε βαξχηεηα δίλεηαη ινηπφλ ζηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ην άηνκν θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα πξψηε θνξά, ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο αλαπεξίαο 

εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηα δχν κέξε ηεο ζρέζεο αλαπεξίαο – 

πεξηβάιινληνο. Οη κελ παξάγνληεο δηαρσξίδνληαη ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο, 

ελψ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε επίδξαζε ηνπο ηφζν ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

φζν θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ (OECD, 2000). Τν νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν είλαη 

βαζηζκέλν ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη  ππνζηεξίδεη φηη ζρνιείν θαη νηθνγέλεηα 

είλαη κέξε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αλαγθαζηηθά αιιειεπηδξνχλ θαη πξέπεη λα 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Σν νηθνζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά νκφθεληξσλ 

θχθισλ πνπ ν κεγαιχηεξνο είλαη ην καθξνζχζηεκα. Μέζα ζε απηφλ είλαη ην 

εμσζχζηεκα, ην κεζνζχζηεκα θαη ην κηθξνζχζηεκα. ινη καο δερφκαζηε απηέο ηηο 

επηδξάζεηο. Δδψ βαζηθέο είλαη νη έλλνηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ κεξψλ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη παξαηεξεζεί έλα απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο. ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν Bronfennbrener, πηνζεηψληαο κία 

επξχηεξε αληίιεςε γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε, δελ ελδηαθέξζεθε ηφζν γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, φπσο επηρεηξνχλ άιιεο αλαπηπμηαθέο ζεσξίεο, 

αιιά θπξίσο γηα ηα «πιαίζηα» κέζα ζηα νπνία απηή ζπληειείηαη θαη ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (Αγαιηψηεο, 2006).  



23 

ια ηα παξαπάλσ κνληέια καξηπξνχλ ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη 

νξηνζέηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο, κε ην νηθνζπζηεκηθφ κνληέιν λα βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαζψο γηα πξψηε θνξά ε αλαπεξία ζπλδέεηαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ θαη φρη κε ηηο αδπλακίεο ηνπ.  Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

δηακνξθψζεθε θαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο 

κε ηε δηακφξθσζε πνηθίισλ νξηζκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ θπξίσο 

δεθαεηηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε σζηφζν ηνλ πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο αιιά θαη 

φηη απνηειείηαη απφ κηα αλνκνηνγελή νκάδα αηφκσλ κε αλαπεξία ηφζν αλαθνξηθά κε 

ηα αίηηα φζν θαη κε ηελ χπαξμε άιισλ πξνβιεκάησλ.   

1.2 Νοθτικι Αναπθρία: Προι και οριςμοί 

Γηα λα νξηνζεηήζνπκε ηνλ φξν λνεηηθή αλαπεξία, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 

καο ηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ έρεη ε θνηλσλία γηα ηνλ άλζξσπν, ηνπο ζεζκνχο, ην 

ππάξρνλ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ θαη κεζφδσλ αμηνιφγεζεο, ηνλ ηξφπν θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο θαη ηα πξφηππα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δεη θαη 

δξα ην άηνκν (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter, Craig, Reeve, 

Schalock, & Snell, 2002). Οη επηζηεκνληθέο απφςεηο, νη νπνίεο έρνπλ δηαηππσζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ είλαη αξθεηέο, μεθηλψληαο ην 1959 κε ηνλ Heber λα 

αλαθέξεηαη ζηνλ φξν ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο ζε κηα γεληθή λνεηηθή 

ππνιεηηνπξγία ε νπνία ζπλδέεηαη κε δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ζηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή (φ.π.). 

Σν 1973 ν Grossman ζπλδέεη ηε λνεηηθή αλαπεξία κε δπζιεηηνπξγίεο ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (Schalock, Borthwick-Duffy, Bradley, Buntinx, 

Coulter, Craig, Gomez, Lachapelle, Luckasson, & Reeve, 2010). Υξφληα αξγφηεξα νη 

Luckasson, Coulter, Polloway, Reese, Snell, Spitalnik θαη Stark (1992) πξνρσξνχλ ζε 

κηα πην αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ φξνπ θαηά ηελ νπνία, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζεκαληηθά ρακειή λνεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ ζπρλά ζπλππάξρεη κε ζπγγελείο 

πεξηνξηζκνχο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο δεμηνηήησλ φπσο: επηθνηλσλία, απηφ-

εμππεξέηεζε, δεμηφηεηεο δσήο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ρξήζε ηεο θνηλφηεηαο, απηφ-

θαζνδήγεζε, πγεία θαη αζθάιεηα, αθαδεκατθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ειεχζεξνο ρξφλνο 

θαη εξγαζία θαη εκθαλίδεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ.  

Ηζηνξηθά έρνπλ δηαηππσζεί ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο κε ζθνπφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξαπέκπνπλ ζε  ηέζζεξα 
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θξηηήξηα: (α) θνηλσληθφ, (β) θιηληθφ, (γ) λνεηηθφ θαη (δ) δηπιφ θξηηήξην (Devlieger, 

2003). Ζ ηαμηλφκεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κε βάζε ην θνηλσληθφ 

θξηηήξην ζεσξεί φηη ηα άηνκα απνηπγράλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ελψ ην θιηληθφ θξηηήξην βαζίδεηαη ζηα θιηληθά ζπκπηψκαηα ηνπ αηφκνπ, 

Απφ ηελ άιιε ην λνεηηθή θξηηήξην βαζίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηελ λνεκνζχλεο κε 

απνηέιεζκα λα κεηαηνπίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ζηνλ φξν ηεο 

λνεκνζχλεο θαη ζηε κέηξεζε ηνπ δείθηε ηεο. Σέινο ην  δηπιφ θξηηήξην απνηέιεζε κηα 

πξνζπάζεηα ζπλδπαζκνχ ηνπ λνεηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θξηηεξίνπ θαη εκθαλίζηεθε 

γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε ην 1959. 

Ο φξνο λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ν νπνίνο αξρηθά δηακνξθψζεθε αληηιακβάλεηαη ηελ 

αλαπεξία σο έλα ειάηησκα ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Ζ αδπλακία ηνπ νξηζκνχ απηνχ 

νδήγεζε ζηελ ζηαδηαθή αιιαγή ηνπ φξνπ αιιά θαη ηεο  κνξθή ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο. Ζ ζεκαληηθφηεηα απηήο ηεο αιιαγήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε λνεηηθή 

αλαπεξία ινγίδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ζην ξφιν 

πνπ νη ππνζηεξηθηηθέο δνκέο παίδνπλ θαη επηηξέπεη ηελ επηδίσμε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ηεο «ηαπηφηεηαο» ηεο αλαπεξίαο (Schalock et al., 2007).  

Ο λένο φξνο πνπ πξνηείλεηαη είλαη απηφο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. Δίλαη ν 

φξνο πνπ έρεη εγθξηζεί θαη απφ ηελ Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηε Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε, ε νπνία κεηαλνκάζηεθε ζε Ακεξηθαληθή Έλσζε ζηηο Ννεηηθέο θαη 

Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο – AAIDD, θαη ζην 11ν Δγρεηξίδην, ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά ν φξνο «λνεηηθή αλαπεξία» (intellectual disability). Ζ έλλνηα ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί φζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο 

πνπ ηηο απνδφζεθαλ, δηαηήξεζε ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία (α) νη πεξηνξηζκνί 

ζηελ λνεηηθή ιεηηνπξγία, (β) νη πεξηνξηζκνί ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο θαη (γ) ε εκθάληζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζε κηθξή ειηθία 

(Schalock et al., 2007). Γηα λα είλαη επνκέλσο έγθπξε θαη ζπλαθήο κε ηα ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα ε παξνχζα εξγαζία ζα αλαθέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ φξν 

Ννεηηθή Αλαπεξία (Ν.Α.), ελλνψληαο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο φιε ηε γλψζε πνπ 

ππάξρεη γχξσ απφ ηε λνεηηθή αλαπεξία. Άιισζηε θαη ζην λέν λφκν γηα ηελ εηδηθή 

αγσγή ζηελ Διιάδα (Ν.3699/2008), ην πεξηβάιινλ (εθπαηδεπηηθφ, νηθνγελεηαθφ, 

θνηλσληθφ) ηεο νπνίαο ελδηαθέξεη ζηελ παξνχζα εξγαζία, αλαθέξεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο λνεηηθή αλαπεξία.  
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Οη παξαθάησ πέληε αξρέο δηέπνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο 

(Schalock, et al., 2007:118): 

 «Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξέπεη λα αμηνινγείηαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν είλαη ηππηθφ γηα ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ. 

 Ζ έγθπξε αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε ηηο γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαθνξέο, θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθνηλσλία, ηνπο αηζζεηεξηαθνχο, 

θηλεηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηθνχο παξάγνληεο. 

 ε θάζε άηνκν νη πεξηνξηζκνί, ζπρλά, ζπλππάξρνπλ κε δπλαηφηεηεο. 

 Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί είλαη γηα 

λα αλαπηπρζεί έλα πξνθίι γηα ηηο επηπξφζζεηεο ππεξεζίεο, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο. 

 Με ηηο θαηάιιειεο αηνκηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, γεληθά, ζα 

βειηησζεί»  

Οη ιφγνη νη νπνίνη νδήγεζαλ ζηελ κεηαηφπηζε απηήο ηεο νξνινγίαο, είλαη φηη 

(α) αληαλαθιά ηελ αιιαγή ζηε δνκή ηεο αλαπεξίαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε απφ 

ηελ AAIDD (Ακεξηθαληθή Έλσζε γηα ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο) θαη 

ηνλ WHO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο), (β) ζπκβαδίδεη θαιχηεξα κε ηηο 

ηειεπηαίεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ αηφκνπ, (γ) παξέρεη κηα εχινγε βάζε εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο 

κε έκθαζε ζηελ νηθνζπζηεκηθή ζεσξία θαη (δ) ζπκβαδίδεη πεξηζζφηεξν κε ηε δηεζλή 

νξνινγία (Schalock et al., 2007). 

Χζηφζν γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε βαζχηεξα ηελ αιιαγή ζηελ 

νξνινγία, πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ λνεηηθή 

θαηαζθεπή (construct), πνπ ζπληζηά κία γεληθή ηδέα ή αληίιεςε, απνηεινχκελε απφ 

ζηνηρεία ζην πιαίζην κίαο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο, αιιά θαη ηνπ νξηζκνχ 

(definition), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεγήζνπκε αθξηβψο ηνλ φξν θαη λα 

θαζηεξψζνπκε ηελ έλλνηα θαη ηα φξηα ηνπ φξνπ. 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαθέξεηαη ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δσήο απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη θξίζηκε κηα ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ε νπνία 

αληηκεησπίδεη  ην άηνκν κε αλαπεξία σο έλα δπλάκεη ελεξγφ πνιίηε ηεο θνηλσλίαο θαη 
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ηεο θνηλφηεηαο, θαη φρη σο έλαλ αλήιηθν απφιπηα εμαξηεκέλν απφ ην νηθνγελεηαθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ ή άιινπο ελήιηθεο (Wehmeyer & Bolding, 1999) .  

Χζηφζν ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο ε νπνία είλαη, ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε 

λα απνηειεί, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε αιιαγή ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, κηθξή ή 

κεγάιε, είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε θαη δχζθνιε.  Ζ κεηάβαζε ζπληζηά κηα γέθπξα απφ 

κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε θαη αθνξά θάζε αιιαγή ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε, θαη ε κεγαιχηεξε κεηάβαζε, είλαη απηή ζηελ ελήιηθε δσή, φπνπ εδψ 

ην άηνκν θαιείηαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ θάλνπλ θαη νη ππφινηπνη ελήιηθνη 

άλζξσπνη ζηελ θνηλφηεηα. Χζηφζν φινη νη άλζξσπνη δελ πεξλνχλ απφ ηα ίδηα ζηάδηα 

κεηάβαζεο ηελ ίδηα ζηηγκή, νχηε ηα αληηκεησπίδνπλ κε ηελ ίδηα επθνιία. Δηδηθά γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία, ππάξρνπλ πνιιά επηπιένλ εξσηήκαηα θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ 

κεηάβαζε. Οη κεηαβαηηθέο θάζεηο, καδί κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη ηηο 

δηαπξνζσπηθέο δηαδηθαζίεο, επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζέζε ηνπο κέζα ζηελ 

θνηλσλία (Thomas & Woods, 2008). Ζ κεηάβαζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, δχν 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά 

παξάιιεια απνηεινχλ θαη δνκηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 

1.3 Μετάβαςθ ςτθν ενιλικθ ηωι και αυτοπροςδιοριςμόσ των 
Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Ζ κεηάβαζε απφ ηελ εθεβηθή ζηελ ελήιηθε δσή ζπληζηά ην πην θξίζηκν 

ζηάδην ζηε δσή ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά ηαπηφρξνλα θαη κία 

πξφθιεζε θαη αιιαγή. Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

δηάζεζε επθαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ηα άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ 

κία αλεμάξηεηε δσή, αλαιακβάλνληαο πεξηζζφηεξν «ελήιηθνπο» ξφινπο (Burack, 

Hodapp, & Zigler, 1998∙ McIntyre, Kraemer, Blacher, & Simmerman, 2004). Δθηφο 

απφ ηνλ φξν «κεηάβαζε» ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο, ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία εκθαλίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο «αλαδπφκελεο 

ελειηθίσζεο». ΟArnett (2000) πξφηεηλε ηελ έλλνηα ηεο αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο γηα 

λα αλαθεξζεί ζηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηα ηέιε ηεο 

δεχηεξεο δεθαεηίαο ηεο δσήο κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ησλ 20 εηψλ, δίλνληαο 

έκθαζε ζηηο ειηθίεο απφ 18 έσο 25 εηψλ. Πξφθεηηαη γηα κία πεξίνδν ζεκαληηθψλ 



27 

αιιαγψλ θαη εμεξεχλεζεο ηεο ηαπηφηεηαο, θαη κέρξη ην ηέινο ηεο ηα πεξηζζφηεξα 

άηνκα έρνπλ θάλεη επηινγέο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηε 

δσή ηνπο. Δγθαηαιείπνληαο ηελ εμάξηεζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη εθεβείαο θαη κελ 

έρνληαο αθφκα αλαιάβεη ηηο ππεπζπλφηεηεο θαη ηνπο θαλνληζηηθνχο ξφινπο ηνπ 

ελήιηθα, νη αλαδπφκελνη ελήιηθεο εμεξεπλνχλ πνηθίιεο θαηεπζχλζεηο ζηε δσή, ηηο 

ζρέζεηο ηνπο θαη ηελ εξγαζία (Γαιαλάθε, 2012). Σελ πεξίνδν απηή ηα άηνκα έξρνληαη 

αληηκέησπα κε κεηαβάζεηο θαη θαινχληαη λα πάξνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Χζηφζν ε έλλνα ηεο 

«αλαδπφκελεο ελειηθίσζεο» ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα πεξηγξάςεη πεξηζζφηεξν ηελ 

αλαγθαζηηθή είζνδν ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή κέζα απφ ηελ εξγαζία εμαηηίαο 

ηφζν ηεο εθβηνκεράληζεο ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ηεο επηθξάηεζεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. ηε παξνχζα δηαηξηβή αθνινπζψληαο ηε δηεζλή νξνινγία γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνλ φξν «κεηάβαζε» ζηελ ελήιηθε δσή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία ελίζρπζεο θαη ππνζηήξημεο  ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία γηα ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ κεηάβαζεο κε ζθνπφ ηελ επηηπρή αλάιεςε ελήιηθσλ ξφισλ  θαη 

ζπκπεξηθνξψλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηα δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, φπσο ε κεηάβαζε απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή ζηελ ζρνιηθή, ε έληαμε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη  ζηε 

ζπλέρεηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε Ν.Α., ε έλλνηα ηεο κεηάβαζεο πξνυπνζέηεη ηφζν 

ζεζκηθέο φζν θαη ςπρνινγηθέο αιιαγέο (Clegg, Sheard, Cahill, & Osbeck, 2001). Ο 

Dean (2003) αλαθέξεηαη ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο κε παξαδείγκαηα φπσο ηελ κεηάβαζε 

απφ ηελ αλήιηθε ζηελ ελήιηθε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. Οη ςπρνινγηθέο αιιαγέο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., κε ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία λα εζηηάδεη θπξίσο ζηελ αλάγθε γηα θαηαλφεζε ηνπ λένπ ξφινπ 

ηνπ αηφκνπ ηφζν απφ ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη απφ ηελ θνηλφηεηα. Χζηφζν ε έλλνηα 

ηεο κεηάβαζεο εξκελεχηεθε θαη κε φξνπο αιιαγήο ξφισλ (King et al.,  2005). Οη 

ξφινη ζπληζηνχλ απνδεθηέο θνηλσληθά ζπκπεξηθνξέο ή ζα ιέγακε έλα ζχκπιεγκα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα άηνκα ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπο 

(Wehmeyer & Schwartz, 1998).  

Γηα ηα άηνκα κε Ν.Α. ην δήηεκα ηεο κεηάβαζεο εγείξεη πνιιά εξσηήκαηα 

θαζψο θαη πξνθιήζεηο. Ο ρξφλνο θαη ν ηξφπνο ηεο κεηάβαζεο απφ έλα ζηάδην ζε έλα 

άιιν ζπλήζσο πνηθίιεη θαη πνιιέο θνξέο δελ πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ έιιεηςε βαζηθψλ 
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ιεηηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δήζνπλ κία πνηνηηθή δσή θάλεη 

εληνλφηεξε ηελ αίζζεζή ηεο θαηά ηελ ελήιηθε δσή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Πνιιά 

άηνκα κε Ν.Α. δελ θαηέρνπλ δεμηφηεηεο δηακνλήο ζηελ θνηλφηεηα, φπσο ε θξνληίδα 

θαη ζπληήξεζε ελφο ζπηηηνχ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο 

πγεηλή, κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη ε αλεμάξηεηε δηακνλή ηνπο, ρσξίο ηε 

ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ θάπνηνλ άιιν ελήιηθα (Burack, Hodapp & Zigler, 

1998). 

Σα πξνγξάκκαηα κεηάβαζεο ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ αιιαγή απφ ην ζρνιηθφ  

πεξηβάιινλ ζηελ ελήιηθε δσή κε ζθνπφ ηελ επηηπρή ζπκπεξίιεςε ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσλία, ζηελ αλάπηπμε δεμηφηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, ζηελ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Mc Leod, 

1999· Miller & Chan, 2008). Καηαζηάζεηο πνπ γηα έλα άηνκν ηππηθήο αλάπηπμεο 

απνηεινχλ θπζηνινγηθή εμέιημε ηεο δσήο ηνπο, φπσο επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε θαη πνιχπιεπξε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, γηα έλαλ ελήιηθν 

κε λνεηηθή αλαπεξία κνηάδνπλ λα είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε επηηεχμηκνη ζηφρνη 

(Chadsey-Rusch, Rusch, & O’ Reily, 1991, φπσο αλαθέξεηαη ζην Wehmeyer & 

Schalock, 2001). 

Γηα ηα ελήιηθα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, θξίζηκν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη 

δεμηφηεηεο δσήο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν. Δπηδεηθλχνληαο πςειφηεξε ηθαλφηεηα ζηηο παξαπάλσ 

δεμηφηεηεο δηεπθνιχλεηαη ε θνηλνηηθή αιιά θαη εξγαζηαθή ηνπο έληαμε, νδεγψληαο 

θαηά ζπλέπεηα ζε απμεκέλε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Miller & Chan, 2008).  

Ζ εξγαζηαθή απαζρφιεζε είλαη κηα απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο, ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο. Καζφιε ηε ζρνιηθή δσή ηνπ 

ην άηνκν πξνεηνηκάδεηαη γηα λα εληαρζεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ψζηε λα γίλεη 

νηθνλνκηθά αλεμάξηεην, παξαγσγηθφ θαη ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσλία. πλεπψο γίλεηαη 

θαλεξφ φηη επηθξαηεί κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηελ εξγαζία θαη ηελ 

θνηλσλία, θαζψο αθελφο ε θνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία θαη αθεηέξνπ 

ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε απφ ηελ εξγαζία (Υηδεξίδνπ-Μαλδαξή, 2014). 

Ζ παξαπάλσ ζέζε ηζρχεη κνλφπιεπξα γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ππφ 

ηελ έλλνηα δειαδή φηη, ελψ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία έρνπλ αλάγθε απφ ηελ 

εξγαζηαθή έληαμε, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δελ ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο (Γειιαζνχδαο, 
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2006). Απηφ δε ζα πξέπεη, σζηφζν, λα απνηξέςεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ νθείινπλ λα 

γίλνληαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Πξφθεηηαη γηα κία πιεζπζκηαθή νκάδα κε ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνλ ινηπφ 

πιεζπζκφ αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα 

αληηζηνηρεί ζηηο δπλαηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο (Γειιαζνχδαο, 2006). ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηξεηο κνξθέο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, φπνπ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: α) εξγαζία κέζα ζηελ θνηλφηεηα κε ή ρσξίο 

ππνζηήξημε, β) πξνζηαηεπκέλε εξγαζία κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη γ) απαζρφιεζε ζε 

νκαδηθφ θαζεκεξηλφ πξφγξακκα κέζα ζην θνξέα πνπ ην ππνζηεξίδεη ή ζπκκεηνρή ζε 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πξνεπαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ (Wehmeyer & Bolding, 

2001). Αθφκε, φκσο, θαη γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζηαθέο επηινγέο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε απηέο θαίλεηαη φηη παίδεη ν βαζκφο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζνβαξφηεηαο ηεο αλαπεξίαο (Schafer, Wehman, Kregel, & 

West, 1990, φπσο αλαθέξεηαη ζην Burack, Hodapp, & Zigler, 1998). Tν κνληέιν 

εξγαζίαο πνπ επλνεί πεξηζζφηεξν ηελ θνηλσληθή έληαμε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαη 

εληζρχεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε άιια άηνκα είλαη ε ππνζηεξηδφκελε εξγαζία ζηελ 

θνηλφηεηα θαη είλαη απηφ ην νπνίν έρεη ππνζηεξηρζεί πεξηζζφηεξν δηεζλψο 

(Υηδεξίδνπ-Μαλδαξή, 2014). Παξφιν, φκσο, πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κε ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην ρψξν 

εξγαζίαο, δε θαίλεηαη απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο λα επεθηείλνληαη έμσ απφ απηφλ, κε 

απνηέιεζκα ε νηθνγέλεηα θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηήξημεο λα 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ην βαζηθφ, αλ φρη κνλαδηθφ ζηήξηγκά ηνπο (Jahoda, 

Kemp, Ridell, & Banks, 2008).  

Χζηφζν βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή είλαη θαη ε 

αλάπηπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία.  Ζ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ, ε απηνξξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

ζηνρνζεζία ζεσξνχληαη χςηζηεο ζεκαζίαο δεμηφηεηεο γηα ηε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ 

ζηελ ελήιηθε δσή ελψ ε αλεπηηπρήο απφθηεζή ηνπο νδεγεί ζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο (Murphy, Clegg, & Almack, 2011·Nota, Ferrari, Soresi, & 

Wehmeyer, 2007).  

Ζ απφθηεζε κεγαιχηεξεο απηνλνκίαο είλαη επίηεπγκα ηεο εθεβείαο γηα ηα 

άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Ζ απμεκέλε αλάγθε ησλ ηειεπηαίσλ γηα ζηήξημε ζε δεμηφηεηεο δηαβίσζεο θξαηάεη 

ρακειά ηα επίπεδα απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο ηνπο (Forte, Jahoda, & Dagnan, 
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2011), θαζηζηψληαο ηνπο εμαξηεκέλνπο απφ ηνπο γνλείο ή άιινπο ελειίθνπο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ζηεξψληαο ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε σο ψξηκνπο ελειίθνπο 

(Miettinen, 2012). Ζ αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο θαζεκεξηλψλ δεμηνηήησλ δηαβίσζεο 

θαη αλεμαξηεζίαο δείρλεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα θαη γηα ηνπο γνλείο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε ηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, ε νπνία δε 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο (McIntyre, Kraemer, Blacher, & 

Simmerman, 2004). Δπηπιένλ ε κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

επηηπρή αλάπηπμε θνηλσληθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ χπαξμε, θνηλσληθψλ 

ειιεηκκάησλ, ε νπνία επεξεάδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία φπνπ δεη 

θαη αλήθεη, ηηο θνηλσληθέο ηνπ αιιειεπηδξάζεηο, ηε ζχλαςε ζρέζεσλ θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ πξνζαξκνγή, έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ζπρλά απφ 

θαηαζηάζεηο θαη επθαηξίεο, πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία 

(Schalock, et al., 2002). H δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

βαζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ αηφκνπ θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο. Σν 

πεξηβάιινλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ ζεσξνχληαη σο δχν βαζηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

(Grigal, Neubert, Moon, & Graham, 2003∙Wehmeyer & Bolding, 2001). Οη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ δηακφξθσζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο κεηάβαζεο ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ έμνδν ηνπ απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Χζηφζν φπσο θαη ε αλεμαξηεζία έηζη θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη 

άξξεθηα κε ηελ δεμηφηεηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ (Wehmeyer & Bolding, 2001). 

Καζψο ε  κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο καο, 

ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κε ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δεμηφηεηαο θαη ε αλάγθε γηα ηελ απφθηεζή ηεο κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρή κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή.  

Ζ πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ηδηαίηεξα ζηα άηνκα κε 

λνεηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο βαζίδεηαη ζηελ αλάγθε ησλ αηφκσλ απηψλ γηα 

πεξηζζφηεξν έιεγρν θαη επηινγή ζηελ δσή ηνπο θαζψο βηψλνπλ πεξηνξηζκέλν 

απηνπξνζδηνξηζκφ θαη κεησκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη  επηινγέο 

(Field, Martin, Miller, Ward, & Wehmeyer, 1998). Σν γλσζηηθφ έιιεηκκα είλαη απηφ 

θπξίσο πνπ ζεσξείηαη φηη θαζηζηά ηα άηνκα αλίθαλα λα ειέγρνπλ ηελ δσή ηνπο θαη λα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα απηή. Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε δεμηφηεηεο 

απηνπξνζδηνξηζκνχ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ θαη ζηελ απφθηεζε θαη’ 
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επέθηαζε κηαο ζεηξάο επηκέξνπο δεμηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ 

ζεηηθά ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο ζπλνιηθά φζν θαη ζηελ βειηίσζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, φπσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Άιισζηε κέζα απφ ηελ 

δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ην άηνκν αλαπηχζζεη δεμηφηεηεο νη νπνίεο 

εληζρχνπλ ηελ απηνπξνζδηνξηδφκελε ζπκπεξηθνξά.  

Ο νξηζκφο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ζπληζηά έλα ζπλδπαζκφ δεμηνηήησλ, 

γλψζεσλ θαη ηάζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ηθαλφ έλα άηνκν λα εκπιέθεηαη ζε κία ζηφρν-

θαηεπζπλφκελε, απηνξξπζκηδφκελε θαη απηφλνκε ζπκπεξηθνξά. ηαλ ηα άηνκα 

δξνπλ κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα 

ειέγρνπλ ηε δσή ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ επηηπρεκέλνπ ελήιηθα. Απφ ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζεσξήζεσλ πνπ δφζεθαλ γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ είλαη θαλεξφ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε δεμηφηεηα απηή 

γηα ηα άηνκα αιιά θαη πφζν πην θξίζηκε είλαη γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ηα 

νπνία πξέπεη πξσηίζησο λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζεκειηψλνπλ κηα απηνπξνζδηνξηδφκελε 

ζπκπεξηθνξά είλαη ηα εμήο (Wehmeyer & Schwartz, 1998:5):  

 Τν άηνκν δξα απηφλνκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλεμάξηεην απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο. 

 Η ζπκπεξηθνξά είλαη απηνξξπζκηδφκελε. Σν άηνκν απνθαζίδεη θαη επηιέγεη 

πνηεο δεμηφηεηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζε θάζε θαηάζηαζε, αμηνινγεί ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ θαη ηηο επαλαπξνζδηνξίδεη.  

 Σν άηνκν αληηδξά ζε γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ δειψλεη ςπρνινγηθή 

ελδπλάκσζε. Γλσξίδεη ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο θαηέρεη γηα λα 

πεηχρεη ην απνηέιεζκα πνπ επηζπκεί θαη γηα λα έρεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. 

 Τν άηνκν ελεξγεί κε ηξφπν ν νπνίνο δειψλεη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ. 

Γλσξίδεη δειαδή ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

εθκεηαιιεχεηαη ηε γλψζε απηή ηνπ εαπηνχ ηνπ.   

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ εμαξηάηαη ηφζν 

απφ ην ίδην ην άηνκν, ηελ αλάπηπμε  ηνπ φζν θαη απφ ηηο επθαηξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ. Σα πεξηβάιινληα απηά ζπληζηνχλ πεγέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ κε 

Ν.Α θαη θαηέρνπλ είηε ηε κνξθή ζπζηεκάησλ είηε ππεξεζηψλ.  



32 

 

1.4 Νοθτικι Αναπθρία και Συςτιματα Υποςτιριξθσ  

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζπληζηνχλ έλα 

απφ ηα πην θξίζηκα ζηνηρεία ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, θαζψο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη θαη θαηαιήγνπλ ζηελ θνηλφηεηα, ζηελ 

έλλνηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ έλλνηα ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ αλαδχζεθε πεξίπνπ δέθα πέληε ρξφληα πξηλ θαη άιιαμε 

ηνλ ηξφπν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη πεξηζηάζεηο ηνπ θάζε αηφκνπ, αιιάδνπλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Ζ θαηαλφεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγθψλ ελφο αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ βαζηθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, θαζψο 

πιένλ ε εζηίαζε πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ. Γηακέζνπ απηήο ηεο νπηηθήο, ε αλαπεξία 

δελ απνηειεί κία έλλνηα ζηαζεξή ή δηρνηνκεκέλε αιιά ζπλερψο κεηαβαιιφκελε, ε 

νπνία εμαξηάηαη άκεζα ηφζν απφ ηνπο αηνκηθνχο πεξηνξηζκνχο φζν θαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ην πεξηβάιινλ. Σν ελδηαθέξνλ ινηπφλ εληνπίδεηαη πιένλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

αληαπνθξηζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο.  

Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, σο έλα πνιπδηάζηαην 

θαηλφκελν ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ην δνκηθφ ζρήκα ηφζν ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο φζν θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλαγθψλ. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνηεινχλ (α) πεγέο θαη 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ εθπαίδεπζε, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ην πξνζσπηθφ επ-δελ ελφο αηφκνπ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αηνκηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη (β) ςπρνινγηθέο δνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφηππν θαη ζηελ 

έληαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνζηήξημεο, πνπ ρξεηάδεηαη έλα άηνκν πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα θαλνληζηηθή αλζξψπηλε 

ιεηηνπξγία (Schalock, et al., 2010∙ Thompson, et al., 2009). 

Ζ θπξίαξρε ηάζε ηεο παξαπάλσ νπηηθήο είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α. απφ κηα νηθνινγηθή πξννπηηθή, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αιιά θαη ηνλίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε έλα θπξίαξρν γλψξηζκα ή κηα κφληκε 

θαηάζηαζε. Δπηπιένλ αλαγλσξίδεηαη ε πνηθηινκνξθία ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο αιιά 
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θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πην ζηελή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

ζηελ παξέκβαζε.  

ηε 10
ε
 έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηηο Ννεηηθέο 

θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο δηαηεξείηαη ε δνκή ηεο ππνζηήξημεο ζαλ έλα 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζαλ έλα ζρεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Riches, 

Parmenter, Llewellyn, Hindmarsh, & Chan, 2009). Ζ ππνζηήξημε ππνδεηθλχεη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ, ηε δηαβίσζε, ηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε 

είλαη απηή πνπ ζα επεξεάζεη θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ, 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Schalock, et al., 2010∙ 

Wehmeyer, et al., 2008). Δίλαη γεγνλφο φηη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α. είλαη απηά πνπ νξίδνπλ ηελ νκάδα, ρσξίο σζηφζν λα παξαβιέπνληαη νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αηφκσλ φπσο, ε αηνκηθφηεηα, ηα θίλεηξα, ε λνεκνζχλε θαη  ε 

πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

ην κνληέιν ππνζηήξημεο πνπ πξνσζείηαη κε ην 11ν εγρεηξίδην γηα ηελ Ν.Α., 

πξνηείλνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο βάζε ζηηο νπνίεο αλαπηχζζεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ην κνληέιν ππνζηήξημεο: (α) ε αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ αηνκηθή επάξθεηα θαη 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο είλαη απνηέιεζκα αλαγθψλ, νη νπνίεο απαηηνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θαη εληάζεηο αηνκηθήο ππνζηήξημεο, (β) εθφζνλ ε αηνκηθή 

ππνζηήξημε βαζίδεηαη πάλσ ζε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε 

βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ αηνκηθψλ απνηειεζκάησλ, (γ) ε 

επηθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο, ζηξέθνληαη ζην λα θαηαλνήζνπλ ηα άηνκα κε βάζε ηηο αλάγθεο πνπ 

έρνπλ θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη θαη φρη κε βάζε ηελ αλαπεξία ή ηε 

δπζιεηηνπξγία θαη (δ) νη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο πνπ 

εληζρχνπλ ηα αηνκηθά απνηειέζκαηα (Schalock, et al., 2007).  

Αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζα δνχκε 

φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ην θαηέρεη ε νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ νηθνγέλεηα, θαη 

γεληθά νη ζεκαληηθνί άιινη, ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ 

αηφκνπ θαη είλαη απηή πνπ θξνληίδεη λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ εθπαίδεπζεο – 
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θνηλσληθήο δσήο – πξνζσπηθνχ νθέινπο (Luckasson, et al., 2002). Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παξέρνπλ ζην άηνκν αλεπίζεκα ππνζηήξημε, 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή, ε νπνία ππεξβαίλεη ηελ επίζεκε 

ππνζηήξημε πνπ πηζαλφλ λα παξέρεηαη απφ ηελ νξγαλσκέλε θνηλσληθή πνιηηηθή ελφο 

θξάηνπο. Απηή ε αλεπίζεκε κνξθή ππνζηήξημεο έρεη κεγαιχηεξε αμία γηα ηα ίδηα ηα 

άηνκα, θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ηνπο, κεηψλεη ηε κνλαμηά θαη 

ηελ αλεζπρία, ην αίζζεκα ηεο αληθαλφηεηαο, ηε ζλεζηκφηεηα, πξνζθέξεη κεγαιχηεξν 

πξνζδφθηκν δσήο ζηα άηνκα θαη κεηψλεη ηνλ ηδξπκαηηζκφ (Heller, 2009). Πέξα φκσο 

απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ παξέρεη ε νηθνγέλεηα, ζεκαληηθή θαη επηηαθηηθή είλαη θαη ε 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα.  

Ζ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ε νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθή, 

ππνζηήξημε κε πξνζσπηθφ (γηα παξάδεηγκα λα ζηαινχλ εθπαηδεπηέο ή βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ ζηα ζπίηηα), ππνζηήξημε κε ηερλνινγηθέο ή πεξηβαιινληηθέο 

πξνζαξκνγέο, κε παξνρή ηαηξηθψλ βνεζεκάησλ, κε παξνρή ζεξαπεηψλ, 

νηθνγελεηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, κε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, κε ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ θ.ιπ.. Χζηφζν θαη 

ε ίδηα ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα ην ίδην ην άηνκν κε 

αλαπεξία.  Ζ δήηεζε γηα απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ππνζηήξημε θάζε ρξφλν απμάλεηαη θαη 

επνκέλσο εληζρχεηαη απφ θξαηηθά θνλδχιηα (Rizzolo, Hemp, Braddock, & Schindler, 

2009).  

Ζ νηθνγέλεηα ζπληζηά ζπλήζσο ηνλ θπξηφηεξν θνξέα παξνρήο ππνζηήξημεο ζε 

άηνκα κε Ν.Α. (Fujuira & Braddock, 1992∙ Turnbull & Turnbull, 2001). Ζ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζε απηήλ σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί 

αλαπφζηαην θνκκάηη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαη 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα κε Ν.Α. πξνηηκνχλ λα παξακείλνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο (Turnbull & Turnbull, 

2001). Χζηφζν αλεμάξηεηα απφ ηελ παξακνλή ηνπο ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ηα κέιε ηνπ ζπρλά παξέρνπλ άηππε θνηλσληθή ππνζηήξημε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηφζν ηεο θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθήο αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο, 

ε νπνία ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ηεο ηππηθήο δηαζέζηκεο ππνζηήξημεο. Ζ 

απφιπηε δέζκεπζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε αηνκηθή επνπηεία πνπ 

παξέρεη  ε νηθνγέλεηα σο έλα άηππν θνηλσληθφ ζηήξηγκα δελ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

αλαπαξαρζεί κε ηα επίζεκα θνηλσληθά εξείζκαηα (Bigby, 2000).  
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πκπεξαζκαηηθά ε ζεσξία πνπ έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα γχξσ 

απφ ηε Ν.Α. (Luckasson, et al., 2002) εζηηάδεη ζε κία ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε, 

ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α..  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΟ 

ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΘΤΙΚΘ ΑΝΑΡΘΙΑ 

 

2.1  Ροιότθτα Ηωισ: Ιςτορικι Αναδρομι και Οριςμόσ 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε ζχλδεζε ηεο κε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο 

ηνκείο μεπξφβαιε κφιηο πξηλ απφ δπν δεθαεηίεο, σζηφζν ε αλαθνξά ζε απηή μεθίλεζε 

πνιχ λσξίηεξα (Renwick, Brown, & Raphael, 2000). Ήδε ν Αξηζηνηέιεο θαη ν 

Πιάησλαο κίιεζαλ γηα ηελ επδαηκνλία, ελλνψληαο ηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία, ελψ 

θαη πνιιέο αλαηνιηθέο θηινζνθίεο κίιεζαλ γηα ηελ αηνκηθή ηζνξξνπία θαη ηελ 

επεκεξία (Lyons, 2010). Ζ πνηφηεηα δσήο ζπκπεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

Βαθαιηφ (1984), πιηθνχο φξνπο δσήο φπσο αζθάιεηα, γαιήλε, αξκνλία, ζεβαζκφ, 

ραξά, αμηνπξέπεηα, πγεία, θαιιηέξγεηα ζψκαηνο θαη ςπρήο. Ο Αξηζηνηέιεο 

αλαθεξφκελνο ζηε ιέμε «επδαηκνλία» - απνδίδνληαο φ,ηη θαη ν φξνο «πνηφηεηα 

δσήο»- ηελ νξίδεη σο έλα είδνο «ςπρηθήο ελέξγεηαο» ζηα κέηξα ηεο ηέιεηαο αξεηήο θαη 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη ην ζπνπδαηφηεξν αγαζφ (Οηθνλφκνπ, Κνθθψζε, Σξηαληαθχιινπ 

& Υξηζηνδνχινπ, 2001). Χζηφζν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε έξεπλα γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη ζε άιιεο επηζηήκεο, φπσο ε θηινζνθία, ε 

ςπρνινγία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο, νη επηζηήκεο πγείαο αιιά θαη ε εθπαίδεπζε θαη νη 

ππεξεζίεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο.  

Σε δεθαεηία ηνπ ’90 νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ ζε έλαλ 

αξηζκφ απφ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ηξηψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

«φξνπ» ηεο πνηφηεηαο δσήο: 

(α) ε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο φηη ε επηζηεκνληθή, ηερλνινγηθή, ηαηξηθή πξφνδνο 

απφ κφλε ηεο δελ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ αιιά κφλν ζε 

ζπκπφξεπζε κε ηελ νηθνγελεηαθή, αηνκηθή, θνηλσληθή επεκεξία ρσξίο θπζηθά λα 

μερλάκε ηηο αμίεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, 

(β) ε ηάζε πνπ αλαπηχρζεθε γηα κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη  

(γ) ε αλάδεημε θνηλσληνινγηθψλ αιιαγψλ νη νπνίεο ηφληζαλ ηελ ππνθεηκεληθή 

πιεπξά ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ ζπλέδεζαλ κε αηνκηθά θαη πξνζσπηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά (Schalock, Brown, Brown, Cummins, Felce, Matikka, Keith,  

Parmenter, 2002∙ Schalock, 2004). 

Χζηφζν ζηηο κέξεο καο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο εξκελείεο: 

(α) σο δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο, ε νπνία καο δίλεη κία αίζζεζε αλαθνξάο θαη 

θαζνδήγεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ, επηθεληξψλνληαο ζην ίδην ην άηνκν 

αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, 

(β) σο θνηλσληθφ ζπκβφιαην, ην νπνίν έρεη σο αξρή ηελ ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο 

ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία γηα ηελ αιιαγή ζε θνηλσληθφ επίπεδν θαη  

(γ) σο ελνπνηεκέλε ηδέα, ε νπνία παξέρεη έλα ζπζηεκαηηθφ πιαίζην εθαξκνγήο 

ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο (Schalock, 

2004∙ Schalock, Bonham, & Marchand, 2000).  

Ηδηαίηεξα ηελ πεληαεηία (2000-2005) έιαβε ρψξα έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλψλ θπξίσο γχξσ απφ ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο κε απνηέιεζκα ηε 

δηακφξθσζε δψδεθα βαζηθψλ αξρψλ ηεο πνηφηεηαο δσήο (βι. Πίλαθα 1), νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη ζηε δφκεζε κηαο ζηαζεξφηεξεο ελλνηνινγηθήο θαη εκπεηξηθήο βάζεο γηα 

ηε κέηξεζε θαη εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

 

  Ρίνακασ 1 Αρχζσ κεϊρθςθσ, Μζτρθςθσ και Εφαρμογισ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

Θεώξεζε 

1. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειεί κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία επεξεάδεηαη απφ αηνκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο αιιά θαη απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηεο. 

2. Ζ πνηφηεηα δσήο απνηειείηαη απφ ηα ίδηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία γηα φια ηα άηνκα. 

3. Ζ πνηφηεηα δσήο έρεη ηφζν ππνθεηκεληθά φζν θαη αληηθεηκεληθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. 

4. Ζ πνηφηεηα δσήο εληζρχεηαη απφ ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ, ηνπο ζθνπνχο γηα ην δεηλ  θαη απφ ηελ 

αίζζεζε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη θάπνπ. 

Μέηξεζε 

5. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν θαηέρεη 

εκπεηξίεο δσήο νη νπνίεο αμίδνπλ. 

6. Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζε κία  

πινχζηα θαη δηαζπλδεδεκέλε δσή.  

7.  Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ιακβάλεη ππφςε ηεο  ην ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ γηα έλα άηνκν. 

8.  Ζ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε εκπεηξηψλ θνηλέο ζε φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο αιιά θαη κνλαδηθέο γηα θάζε άηνκν μερσξηζηά. 
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Δθαξκνγή 

9. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο  εληζρχεη ηελ επεκεξία εληφο ησλ πνιηηηζκηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

10. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξέπεη λα απνηειεί ηε βάζε γηα παξεκβάζεηο θαη ππνζηήξημε.  

11. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη εκπεηξηθά. 

12. Ζ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη κία κφληκε ζέζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  

Πεγή: Schalock, 2004∙ Schalock, Bonham, & Marchand, 2000 

 

Οη αλσηέξσ αξρέο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηζρχνπλ γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, 

δειαδή δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο θαη γηα φιεο ηηο νκάδεο δείγκαηνο ζηηο νπνίεο 

αμηνινγείηαη θαη εθαξκφδεηαη ε πνηφηεηα δσήο. Ζ νξηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

απνηειεί κία ηδηαίηεξα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεη πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά, θαζψο νη εξεπλεηέο ηε ζεσξνχλ σο 

έλα εληαίν ζχλνιν παξαγφλησλ, πνπ ζαθψο ζρεηίδνληαη κε ηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη 

πνπ ε αλάιπζε θαη ε έξεπλα ηεο νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ην πψο 

δεη ην άηνκν. 

Χζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα ν δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηνλ νξηζκφ 

ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζπλερίδεηαη. Ο Farquhar (1995) παξνπζίαζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

νξηζκψλ: (α) παγθφζκηνη νξηζκνί (β) νξηζκνί ζηνηρείσλ (γ) εζηηαζκέλνη νξηζκνί  θαη 

(δ) ζπλδπαζκέλνη νξηζκνί.  

Οη παγθφζκηνη νξηζκνί ζπκπεξηιακβάλνπλ θπξίσο ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ επηπρία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε. Δκθαλίδνληαη πην ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν γεληθνί αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ θακία 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πνηφηεηαο δσήο ή γηα ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο (Hansson, 1999). Οη νξηζκνί ζηνηρείσλ θαηαθεξκαηίδνπλ  ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζε κηθξφηεξα ζηνηρεία ή δηαζηάζεηο. Σα ζηνηρεία/δηαζηάζεηο 

αλαγλσξίδνπλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη είλαη πην ρξήζηκα θπξίσο ζε εκπεηξηθέο κειέηεο 

θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο (Hansson et al, 2003). Ζ ηξίηε θαηεγνξία, νη 

εζηηαζκέλνη νξηζκνί, επηθεληξψλνληαη κφλν ζε έλα κηθξφ ζχλνιν ζηνηρείσλ ή ζε κία 

δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη δηαζηάζεηο απηέο ζπρλά είλαη είηε ζαθείο θαη 

επδηάθξηηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηελ πγεία,  είηε πην 

γεληθέο, φπνπ κεξηθά ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη κε ζθνπφ έλα πην παγθφζκην 
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κνληέιν (Evangelou, 2007). Δηδηθφηεξα ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηελ πγεία 

ζπληζηά έλαλ εζηηαζκέλν νξηζκφ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη πνιχ ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία. ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ελλνηνινγηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ φξνπ, ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization), ζε κηα πξνζπάζεηα 

θαζνξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο δσήο αξρηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πγεία, ηελ φξηζε σο 

«ηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο θπζηθήο, πλεπκαηηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη φρη 

κνλάρα ε απνπζία θάπνηαο αζζέλεηαο», ζπλδένληαο ηελ έλλνηα ηεο πγείαο κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επεκεξίαο (well-being) (World Health Organization, 1995:5). Καη’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ηεο πγείαο δελ κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη κφλν ζε δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπρλφηεηα ή ηε ζνβαξφηεηα 

δηαθφξσλ αζζελεηψλ αιιά θαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Αλαιφγσο ε αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (Evangelou, 2007). Ο παξαπάλσ νξηζκφο ηεο πγείαο 

έδσζε λέα θαηεχζπλζε ηφζν ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ φζν 

θαη ζηελ ππφινηπε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αθνχ γηα πξψηε θνξά ζπλδέεηαη ε 

έλλνηα ηεο πγείαο κε ηελ πνηφηεηα δσήο, θαλεξψλνληαο κηα απφιπηα 

αιιειεμαξηψκελε ζρέζε. ηελ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο θαη δηεξεχλεζεο ησλ 

βαζηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

(World Health Organization, 1996:2) δηαηχπσζε ηνλ παξαθάησ νξηζκφ «Η πνηφηεηα 

δσήο νξίδεηαη σο ε  πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ θάζε αηφκνπ γηα ηελ ζέζε ηνπ κέζα ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ζην νπνίν δεη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ. Επηπιένλ ε πνηφηεηα δσήο 

απνηειεί κηα επξένπ θάζκαηνο αληίιεςε ε νπνία επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ ζσκαηηθή 

πγεία ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε, ην επίπεδν αλεμαξηεζίαο ηνπ, ηηο 

θνηλσληθέο επαθέο αιιά θαη απφ ηα εμέρνληα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ». 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηε δσή ηνπ, δειαδή ην πψο αληηιακβάλεηαη ην ίδην ην 

άηνκν ηε δσή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη.  

H ηέηαξηε θαηεγνξία νξηζκψλ, νη ζπλδπαζκέλνη νξηζκνί, είλαη πεξηζζφηεξν 

θαηαλνεηνί θαζψο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ παγθφζκησλ 

νξηζκψλ αιιά σζηφζν θαζνξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία. Γηαηεξνχλ ινηπφλ 

ην πιενλέθηεκα θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ θαη αλακθηζβήηεηα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ  θαιχηεξα ζηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο.  
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Γίλεηαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ε πνιππινθφηεηα ηνπ νξηζκνχ ηεο πνηφηεηαο δσήο 

νδήγεζε ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξηνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ θαη 

ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Παξάιιεια δηακνξθψζεθαλ κηα ζεηξά 

απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ελλνηνινγηθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ φξνπ αιιά θαη 

πεξηγξαθήο ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο ηεο (Evangelou, 2007). Οη πξνζεγγίζεηο απηέο 

είλαη απνηέιεζκα ηεο γεληθφηεξεο πξνβιεκαηηθήο πνπ είρε ηεζεί γηα ηελ χπαξμε 

αληηθεηκεληθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

θαζψο ήδε ν Campel (1976, φπσο αλαθέξεηαη ζην Keith, 2001) αλέθεξε ηελ 

δπλακηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο.  

Παξάιιεια, νη Felce θαη Perry (1996) πξφηεηλαλ έλα ηξηκεξέο κνληέιν γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο ην νπνίν επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη ηελ αληηθεηκεληθή πεξηγξαθή ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο κε ηελ ππνθεηκεληθή εθηίκεζε γηα δηάθνξνπο ηνκείο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο (πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε), ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο-

ζηάζεηο. O Cummins (1996a∙1996b) κίιεζε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε/ επραξίζηεζε, 

ζέηνληαο ηελ σο βαζηθφ παξάγνληα κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Δπεθηείλνληαο ηηο 

παξαπάλσ ζεσξίεο ν Schalock (2000), ππνζηεξηθηήο ηεο χπαξμεο αληηθεηκεληθψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ, κίιεζε γηα πξψηε θνξά γηα ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε. Ζ 

ζεσξία ηεο πξνζσπηθήο αληίιεςεο επηθεληξψλεηαη ζην ίδην ην άηνκν θαη ζηνπο 

παξάγνληεο απηνχο πνπ νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αηνκηθή επεκεξία. Οπζηαζηηθά 

ππνζηήξημε κία αηνκνθεληξηθή πνηφηεηα δσήο φπνπ δείθηεο θαη δηαζηάζεηο 

θαζνξίδνπλ ηελ κέηξεζή ηεο. Σν άηνκν απνηειεί πιένλ ην ζεκείν αλαθνξάο θαη 

ζπγθξίλεηαη κφλν κε ην ίδην ην άηνκν θαη φρη κε άιιεο νκάδεο αλζξψπσλ. Ζ ζεσξία 

απηή ηνπ Schalock πξφζθεξε λέεο θαηεπζχλζεηο φρη κφλν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αηνκηθήο επεκεξίαο αιιά θαη ζηελ αμηνιφγεζε θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ. ε 

πξνζσπηθφ επίπεδν βνεζά ην άηνκν λα θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ, λα θξίλεη θαη λα 

αμηνινγεί ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη, λα αλαπηχζζεη λέεο ζηξαηεγηθέο θαη 

λα εθαξκφδεη πξνζσπηθφ πιάλν δσήο. ε επίπεδν θνξέσλ επηηξέπεη ζε  απηνχο πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο λα αμηνινγνχλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο θαη λα πινπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο ελδπλάκσζεο (Schalock 

et al. 2002). Σν κνληέιν ηνπ Schalock πξνζπαζεί λα ζπλδέζεη ηελ πνηφηεηα δσήο κε 

ηελ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη φπσο ηνλίδεη ν Schalock (1996), ε πνηφηεηα 

δσήο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο νη επηζπκεηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, πγείαο θαη 

επεκεξίαο ελφο αηφκνπ, θαη ππέδεημε ηελ ηθαλνπνίεζε σο δείθηε αληίιεςήο ηεο.  
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πσο παξαηεξνχκε νη ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαη νη απφςεηο πνπ 

δηαηππψζεθαλ είλαη αλαξίζκεηεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο. Χζηφζν αλ ζα 

ζέιακε λα εζηηαζηνχκε ζηηο αξηηφηεξεο εθδνρέο ζα αλαθεξφκαζηαλ ζηνπο εμήο (α) ε 

πνηφηεηα δσήο είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ελφο 

αηφκνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ (Goode, 1988, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Lyons, 2010), (β) ε πνηφηεηα δσήο είλαη κία πνιπδηάζηαηε 

έλλνηα ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα αξηζκφ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ ζρεηηθά κε  ηελ 

επεκεξία (Felce & Perry, 1997) θαη (γ) ε πνηφηεηα δσήο είλαη ε αληαλάθιαζε ησλ 

επηζπκεηψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, πγείαο θαη επεκεξίαο ελφο αηφκνπ (Schalock 1996, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Lyons, 2010). ην πιαίζην ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο, δηακνξθψζεθαλ δείθηεο αιιά θαη δηαζηάζεηο κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ αμηνιφγεζεο ηεο. 

 

2.2  Διαςτάςεισ και Δείκτεσ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ  

H πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο δηακφξθσζε κηα 

πιεηάδα νξηζκψλ, νδήγεζε σζηφζν θαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ βαζηθψλ δηαζηάζεσλ 

θαη δεηθηψλ ηεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Ήδε ηελ δεθαεηία ’80 κειεηήζεθε ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο 

απφ ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο, αιιά κφιηο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη 

κεηά αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε κεηξήζηκσλ δεηθηψλ (Schalock, 

1996). 

Οη δείθηεο ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηέιεζαλ ηνλ κφλν ηξφπν γηα λα θαηαζηεί 

κεηξήζηκε ε πνηφηεηα δσήο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ν απηνπξνζδηνξηζκφο ίζσο είλαη 

δχζθνιν λα θαηαλνεζεί σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο σζηφζν ε κέηξεζε ηνπ ζηε 

βάζε ηεο αηνκηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ, ηεο απηνλνκίαο θαη 

ηνπ αηνκηθνχ ειέγρνπ βνεζάεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ.  

ηελ πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε ησλ δεηθηψλ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο εκθαλίζηεθαλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο εζηίαδαλ 

είηε ζε αληηθεηκεληθνχο δείθηεο είηε ζε ππνθεηκεληθνχο είηε ζε ζπλδπαζκνχο θαη ησλ 

δχν. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ δεηθηψλ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη βαζηθέο πξνζεγγίζεηο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

ηεο πνηφηεηαο δσήο είλαη νη εμήο: (α) νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, (β) 
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θνηλσληθή/αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε, (γ) ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε, (δ) πξνζέγγηζε 

πξνζσπηθφηεηαο θαη (ε) νιηζηηθή πξνζέγγηζε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ζπλέδεζε ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ κε νηθνλνκηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο δσήο, ζπκπεξηιακβάλνληαο δείθηεο φπσο π.ρ. ην εηζφδεκα, θ.ιπ. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ε αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ 

είλαη πην εχθνιε, παξαηεξήζεθε κεγάιε δπζθνιία ζηελ ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο κε ηελ επηπρία. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη ηνλ ηξφπν 

πξνφδνπ ηεο θνηλσλίαο (Oliver, et al., 1996). Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, νη 

εξεπλεηέο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο θνηλσληθνχο/ αληηθεηκεληθνχο δείθηεο. 

Ζ θνηλσληθή/αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε πξνζπάζεζε λα θαζνξίζεη ηελ θνηλσληθή 

επκάξεηα ηεο θνηλσλίαο. ε αληίζεζε κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, ε θνηλσληθή 

εμέηαζε έλαλ επξχηεξν ζχλνιν δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ κία 

πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο δσήο ησλ αηφκσλ (Evangelou, 2007). Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ζπκπεξηιάκβαλε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφησλ, ηα νπνία, φκσο, δελ 

αληηθαηφπηξηδαλ ηελ νπηηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ δσή ηνπ. Χζηφζν ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, παξνπζίαζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα θαζψο 

πξνζαλαηνιηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζε αληηθεηκεληθνχο δείθηεο θαη επηθεληξψλνληαλ ζε 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη παξάγνληεο (Lauer, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Priebe, et 

al., 19). Αλάκεζα ζηνπο δείθηεο απηνχο ζπκπεξηιακβάλνληαλ  ην εηζφδεκα, ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε εξγαζία, ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα θ.ιπ.. Ζ θξηηηθή ε 

νπνία αζθήζεθε ζηελ πξνζέγγηζε απηή αθνξνχζε δχν βαζηθά δεδνκέλα: (α) δελ 

ιάκβαλε ππφςε ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο θαη ζηηο 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο γηα ηηο ζπλζήθεο, θαη (β) ηελ αδπλακία λα θαζνξίζεη πνηεο 

ζπλζήθεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Ζ αλάγθε απηή νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγηθή πξνζέγγηζεο, φπνπ ην 

βαζηθφ επηρείξεκά ηεο είλαη φηη νη ςπρνινγηθνί δείθηεο εμαξηψληαη απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπ αηφκνπ, ηνλίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ην θάζε άηνκν ηε 

δσή ηνπ. Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο  ππνθεηκεληθήο πνηφηεηαο δσήο είλαη ε ηθαλνπνίεζε, 

ε επηπρία, θαη ε επεκεξία. Ζ ζεκαζία ηεο ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο έγθεηηαη ζηελ 

δηπιή έκθαζε ηφζν ζηελ αηνκηθή αληίιεςε φζν θαη ζηνλ ςπρηζκφ σο παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ησλ ςπρηθψλ ζπκπησκάησλ. Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο είλαη ε απφιπηε απνπζία ησλ αληηθεηκεληθψλ δεηθηψλ νη 

νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Day & Jankey, 1996). Χζηφζν ην 
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εξψηεκα παξέκελε πψο κπνξεί λα κεηξεζεί ε επηπρία; Σν εξψηεκα απηφ πξνθάιεζε 

ηελ ζπλέρεηα ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζεί ε ζεσξία 

βαζηζκέλε ζε παξάγνληεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ινηπφλ ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο δηαδξακαηίδεη ζίγνπξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπο (Day & Jankey, 1996). Οη πην πνιιέο πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζηα 

ζηνηρεία πξνζσπηθφηεηαο, πεξηιακβάλνπλ ηελ κειέηε παξαγφλησλ, φπσο ε 

απηνπεπνίζεζε, ν απηνέιεγρνο, ε θνηλσληθφηεηα θ.ιπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο. Βέβαηα κηα πξνθαλήο θξηηηθή 

ζηελ πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηελ πξνζσπηθφηεηα είλαη φηη εζηηάδεη ζε πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε πξνζπάζεζε λα ελψζεη έλα ζχλνιν 

παξαγφλησλ ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη κέηξεζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηνηρεία (α) ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη αμίεο, (β) ηηο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη (γ) ηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθέο αληηδξάζεηο θαη 

επηηεχγκαηα. Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο είλαη φηη ζπγθεθξηκέλν κνληέιν θαηαλνεί θαη 

ηνλίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο (Evangelou, 2007).  

Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο, κέζα απφ ηα δηάθνξα κνληέια ηα νπνία 

δηακνξθψζεθαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ιεο νη δηαζηάζεηο πξνηάζεθαλ απφ 

ηνπο εξεπλεηέο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 κέρξη θαη ζήκεξα ελψ ν αξηζκφο ηνπο δελ 

είλαη ν ίδηνο γηα φινπο ηνπο εξεπλεηέο. Κνηλφο παξαλνκαζηήο σζηφζν φισλ είλαη φηη 

θάζε πξνηεηλφκελν κνληέιν, γηα λα ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πνηθίινπο άμνλεο.   

 

Ρίνακασ 2 Διαςτάςεισ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

Δξεπλεηήο  Γηαζηάζεηο  

Flanigan (1982)  σκαηηθή θαη πιηθή επεκεξία, ζρέζεηο κε άιινπο, ςπραγσγία, 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο  

World Health Organization (1997) σκαηηθή πγεία, ςπρνινγηθή, αλεμαξηεζία, θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

πεξηβάιινλ, πλεπκαηηθφηεηα, ζξεζθεία, πξνζσπηθέο ζηάζεηο  

Cummins (1996) Τιηθή επεκεξία, πγεία, παξαγσγηθφηεηα, νηθεηφηεηα, αζθάιεηα, 
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ζέζε ζηελ θνηλφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία.  

Felce (1997) σκαηηθή επεκεξία, πιηθή, θνηλσληθή, παξαγσγηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, δηθαηψκαηα 

Schalock (1996, 2000) πλαηζζεκαηηθή επεκεξία, δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πιηθή 

επεκεξία, πξνζσπηθή αλάπηπμε, ζσκαηηθή επεκεξία, 

απηνπξνζδηνξηζκφο, θνηλσληθή ελζσκάησζε, δηθαηψκαηα.  

Πεγή: Schalock, Verdugo, & Braddock, 2007 

 

πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 νη νρηψ δηαζηάζεηο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ηνλ 

Schalock (2002) κνηάδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ κε ηηο ππφινηπεο σζηφζν είλαη 

απηέο πνπ θπξηάξρεζαλ θπξίσο ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο αθνχ θαιχπηνπλ 

ζρεδφλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ ηνλίδνληαο ηηο πξνζσπηθέο ζηάζεηο 

θαη αμίεο ηνπ. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο (domains) ζπλαξηψληαη κε ηνπο δείθηεο 

(indicators) (βι. Πίλαθαο 3). Οη δείθηεο νξίδνληαη σο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλζήθεο πνπ επηβεβαηψλνπλ ή φρη ηελ πξνζσπηθή επεκεξία ηνπ 

αηφκνπ (Schalock, 2004).  

 

Ρίνακασ 3 Βαςικζσ Διαςτάςεισ  & Δείκτεσ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ  

Γηαζηάζεηο  Γείθηεο Πεξηγξαθή δεηθηώλ 

1. πλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε 

Ηθαλνπνίεζε Δπραξίζηεζε, δηαζέζεηο, απφιαπζε  

Απηναληίιεςε Σαπηφηεηα, απηνεθηίκεζε,  

Έιιεηςε άγρνπο Πξνβιεςηκφηεηα, έιεγρνο 

2. Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Αιιειεπηδξάζεηο  Κνηλσληθά δίθηπα, θνηλσληθέο επαθέο 

ρέζεηο  Οηθνγέλεηα, θίινη, ζπλνκήιηθνη 

Τπνζηήξημε  
πλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή, 

νηθνλνκηθή, αλαηξνθνδφηεζε  

3. Τιηθή ηθαλνπνίεζε 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε Δηζφδεκα, πξνλφκηα 

Δξγαζία  
Δξγαζηαθή θαηάζηαζε, εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

ηέγαζε Δίδνο θαηνηθίαο, ηδηνθηεζία 

4. Πξνζσπηθή αλάπηπμε 

Δθπαίδεπζε Δπηηεχγκαηα 

Πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε Ννεηηθή, θνηλσληθή,  

Δπίδνζε  
Δπηηπρία, παξαγσγηθφηεηα, 

επηηεχγκαηα 

5. σκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

Τγεία  Λεηηνπξγηθφηεηα, δηαηξνθή, επεμία 

Γξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο  

Γεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, 

θηλεηηθφηεηα 
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Διεχζεξνο ρξφλνο  Φπραγσγία, ρφκπη 

6. Απηνπξνζδηνξηζκφο 

Απηνλνκία/πξνζσπηθφο 

έιεγρνο  
Αλεμαξηεζία  

ηφρνη θαη πξνζσπηθέο αμίεο  Δπηζπκίεο, θηινδνμίεο 

Δπηινγέο 
Γπλαηφηεηεο, επηινγέο, 

πξνηεξαηφηεηεο 

7. Κνηλσληθή ζπκκεηνρή 

 

Κνηλσληθή ελζσκάησζε θαη 

ζπκκεηνρή  
 

Κνηλσληθνί ξφινη  Δζεινληηζκφο 

Κνηλσληθή ππνζηήξημε  
Γίθηπα ππνζηήξημεο, ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο 

8. Γηθαηψκαηα 
Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  εβαζκφο, αμηνπξέπεηα, ηζφηεηα 

Ννκηθά δηθαηψκαηα  Δζληθφηεηα, πξνζβαζηκφηεηα 

Πεγή: Schalock and Verdugo 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζην Schalock 2004 

 

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα απνηηκεζεί κε αθξίβεηα θαηά πφζν ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελέξγεηεο ή δέρεηαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεκέλνο ή 

φρη. Ζ δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ζεσξήζεθε σο κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο κε ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ επραξίζηεζε, ηηο δηαζέζεηο, ηελ 

απφιαπζε λα απνηεινχλ κεξηθνχο απφ ηνπο δείθηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Ζ δηάζηαζε 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

θπξίσο αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ζρέζεσλ. Οη αιιειεπηδξάζεηο αλαθέξνληαη ζηηο θνηλσληθέο επαθέο αιιά θαη ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Χζηφζν νη θηιηθέο ζρέζεηο δηακφξθσζαλ κηα πιεηάδα αλαθνξψλ 

θαζψο καδί κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε θαη 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Ζ δηάζηαζε ηεο πιηθήο ηθαλνπνίεζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία, ζηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ νηθνλνκηθή αζθάιεηα, ην 

εηζφδεκα (Buntinx & Schalock, 2010). Ζ δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

πεξηιακβάλεη δείθηεο φπσο π.ρ. ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο αιιά 

θαη ηεο επίδνζεο νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη απφ πηζαλά επηηεχγκαηα. Ζ 

δηάζηαζε ηεο ζσκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζε δείθηεο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

ηε ζσκαηηθή πγεία, ηηο δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο αιιά θαη ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπ αηφκνπ. Ζ δηάζηαζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ κε θχξηνπο δείθηεο ηελ 
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απηνλνκία, ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο θαη ηελ αλεμαξηεζία κειεηήζεθε ηδηαίηεξα, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαζψο ε ζεσξία γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ζπλδέζεθε κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο κε έξεπλεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ηνλ πςειφ βαζκφ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ κε κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Wehmeyer & Schwartz, 

1999∙Wehmeyer & Schalock, 2001). Ζ δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο 

ζπλδέεηαη κε δείθηεο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην ξφιν ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ 

θνηλσλία κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλφηεηα λνείηαη σο ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο θνηλφηεηαο. Ζ δηάζηαζε απηή ζεσξήζεθε σο ην θιεηδί ζηε ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηα 

δσήο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(Schalock, Verdugo & Braddock, 2007). Ζ δηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ πεξηιακβάλεη 

δηάθνξνπο δείθηεο, ρσξίο σζηφζν λα έρνπλ αλαπηπρζεί ελδειερψο απφ ηνπο 

εξεπλεηέο.  

Οη παξαπάλσ δηαζηάζεηο θαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Σν κνληέιν 

αμηνιφγεζεο είρε ζθνπφ λα θαιχςεη φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαζηάζεηο, κε ηειηθφ 

ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ αλαδηακφξθσζε θαη 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ αιιά θαη ηνπ 

αηνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία.  

 

2.2.1 Εφαρμογζσ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ  

Ζ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γχξσ απφ ηελ έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο δσήο θαηαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηφζν ζε επηζηεκνληθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο. πσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο λνείηαη σο κηα δηαδηθαζία επαηζζεηνπνίεζεο 

ε νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνλ θαζνξηζκφ εζληθψλ πνιηηηθψλ, 

αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ, αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο θαη ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο (Keith, 2001). Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο επηηξέπεη ηελ δηακφξθσζε κηαο λέαο νπηηθήο θπξίσο ζηα πεδία ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηεο ζηελ εηδηθή αγσγή πξνηάζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ έλα πιήζνο εξεπλεηψλ (Goode, 1997∙ Schalock, 1996∙ 

Verdugo, Schalock, & Stancliffe, 2005). Ζ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο 
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αλαπηχρζεθε κέζα απφ έλα ζχζηεκα αξρψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρνινγηθήο θαη 

ππνθεηκεληθήο επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ (βι. Πίλαθαο 4).  

 

Ρίνακασ 4 Αρχζσ Εφαρμογισ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

Δληζρχεη ηελ αηνκηθή επεκεξία 

Δθαξκφδεηαη ππφ ην πξίζκα ηεο πνιηηηζηηθήο θαη εζληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αηφκνπ 

πλεξγάδεηαη γηα ηελ αιιαγή ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν πξνγξακκάησλ, ζε 

επίπεδν θνηλφηεηαο θαη ζε εζληθφ επίπεδν 

Δληζρχεη ην βαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ειέγρνπ θαη ζηηο αηνκηθέο επθαηξίεο πνπ 

αζθνχληαη απφ ην άηνκν ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, ηηο 

παξεκβάζεηο , θαη ην πεξηβάιινλ  

Καηέρεη εμέρνληα ξφιν ζηε ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, εηδηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζεκαληηθψλ πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ γηα κηα πνηφηεηαο δσήο, κε ζηφρν λα 

κεγηζηνπνηεζνχλ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο 

Πεγή: Schalock, Verdugo & Braddock, 2007: 20 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε αηνκηθφ, νξγαλσηηθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν κεηαθξάδεηαη ζε ηξία βαζηθά επίπεδα ζπζηεκάησλ: (α) κηθξνζχζηεκα, 

(β) κεζνζχζηεκα θαη (γ) καθξνζχζηεκα (Schalock, & Verdugo, 2002∙ Bronfenbrenner, 

1986).  

Τν κηθξνζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη 

σξίκαλζε. ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο δηακνξθψλνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο 

σζήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο. Πξψηνλ ππάξρεη πνιχ κεγάιε 

ζπλεγνξία ζηελ αχμεζε ησλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία ηεο δσήο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ απμεκέλε ελζσκάησζε, ηελ ηζφηεηα, ηηο επηινγέο θαη ηνλ 

απηνπξνζδηνξηζκφ (Wehmeyer & Schalock, 2001∙Wehmeyer & Schwartz, 1998). 

Γεχηεξνλ ηα ίδηα ηα άηνκα εξγάδνληαη απφ θνηλνχ κε ηνπο εξεπλεηέο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζρεηηθή ζεκαζία ή ηελ αμία ηεο ησλ θεληξηθψλ ηνκέσλ ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Σξίηνλ ηα ίδηα ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπο (Shalock, Bonham, & Marchand, 2000) ελψ ηέηαξηνλ νη ηνκείο 

ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο ζπληζηνχλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα 

ππεξεζίεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα. 

Τν κεζνζχζηεκα ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερληθέο βειηίσζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη 
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πξνγξακκάησλ κέζσ ηεο πνηφηεηαο δσήο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηερληθέο 

ελίζρπζεο εζηηαζκέλεο ζην ίδην ην άηνκν. Οη πεξηβαιινληηθέο ηερληθέο ελίζρπζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία είλαη θηιηθά απέλαληη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη κεηψλνπλ ηελ αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζην άηνκν θαη ην 

πεξηβάιινλ. Ο Ferguson (1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην Schalock, Verdugo, & 

Braddock, 2007) παξαζέηεη κηα ζεηξά παξαδεηγκάησλ πεξηβαιινληηθψλ  ηερληθψλ 

ελίζρπζεο, φπσο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή (πξνεηνηκαζία ηνπ γεχκαηνο), εχθνιε 

πξφζβαζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηξνπνπνηήζεηο ρψξνπ (πφξηεο, ζθαιηά), 

πξνζβαζηκφηεηα ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα, παξνρή αηζζεηεξηαθψλ εξεζηζκάησλ, 

επθαηξίεο γηα επηινγή θαη έιεγρν. Οη ηερληθέο ελίζρπζεο βαζηζκέλεο ζε πξνγξάκκαηα 

δηακνξθψλνληαη γχξσ απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Έηζη ε 

δηάζηαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

αζθάιεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ πεξηβαιιφλησλ αιιά θαη ησλ 

ζεηηθψλ αλαηξνθνδνηήζεσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε πιηθή επεκεξία κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί απφ ηελ ζηαζεξή εξγαζία. Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

εληζρπζνχλ κε ηελ δηεπθφιπλζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηελ αχμεζε ηεο νηθεηφηεηαο 

θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ.  

Τν καθξνζχζηεκα αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο 

ζπλδένληαη άκεζα κε ην θνηλσληθφ επίπεδν εθαξκνγήο ηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο 

παξάγνληεο, φπσο ε πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα, νη θνηλσληθν-πνιηηηθέο ηάζεηο θαη ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ζ ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο ζπληζηά ην βαζηθφ ππξήλα 

ηνπ κηθξνζπζηήκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επεκεξίαο αιιά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αμίεο, ηηο 

επηινγέο, ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, ηελ εζσηεξηθή θαη ηελ ελδναηνκηθή 

κεηαβιεηφηεηα, ηελ απηνεηθφλα, αιιά θαη ηελ ελδπλάκσζε (Schalock, 2000). Έηζη 

ινηπφλ ε εζσηεξηθή θαη ελδναηνκηθή κεηαβιεηφηεηα. αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα αιιά θαη πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο. Άιισζηε ε πνηφηεηα δσήο δηαθέξεη αθφκα γηα ην ίδην ην άηνκν κέζα ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αιιά θαη αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ε «θαιή πνηφηεηα δσήο»  

νξηνζεηείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ θαζέλα. Δπίζεο ηα άηνκα θαηαλννχληαη θαιχηεξα 

κέζα ζην πιαίζην ζην νπνίν δνπλ, δειαδή απφ ηα δηάθνξα πεξηβάιινληα, φπσο ε 

εξγαζία, ε θνηλφηεηα θαη κεηαιιάζζνληαη γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο, ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο αμίεο ησλ αηφκσλ. Ζ δηάζηαζε απηή ηεο επεκεξίαο νλνκάδεηαη 
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αηνκηθφ πιαίζην. Απφ ηελ άιιε ε νιφηεηα, ζπληζηά κία δηάζηαζε ηεο επεκεξίαο ε 

νπνία νιηζηηθή νπηηθή ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θάζε δηάζηαζε ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη δξακαηηθά άιιεο δηαζηάζεηο θαη άιινπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο αιιά θαη 

ηελ αλάγθε γηα πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θηλήηξσλ 

κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Οη αμίεο, νη επηινγέο θαη ν πξνζσπηθφο 

έιεγρνο ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο αιιά θαη κε ηα πεξηβάιινληα πνπ 

πεξηθιείνπλ ην άηνκν. Μία δηάζηαζε ηεο επεκεξίαο ε νπνία βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ηε πξναλαθεξζείζα είλαη θαη ε ελδπλάκσζε. Ζ ελδπλάκσζε 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα επηινγέο θαη πξνζσπηθφ έιεγρν 

αλαθνξηθά κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία θηλείηαη θαη δεη. Πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκκεηέρνπλ νη δηάθνξνη θνξείο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίεο 

εληάζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο 

θνπιηνχξα. Σέινο ε απηνεηθφλα, ζπληζηά κία πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο 

επεκεξίαο θαζψο ε ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ε παξνρή 

πεξηβαιιφλησλ ελδπλάκσζεο απνηειεί θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δηαδηθαζία γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ αμηψλ ηνπ αηφκνπ. 

Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηα παξαπάλσ ηξία ζπζηήκαηα, 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηακνξθψζεθε ε έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν δεη 

ην άηνκν κε Ν.Α, κπνξεί λα αλαδείμεη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ 

είηε αλαζηαιηηθά είηε εληζρπηηθά πξνο ηελ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο κε 

ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη επεκεξίαο.  

 

2.2.2 Οικογενειακι Ροιότθτα Ηωισ 

Ηδηαίηεξα ε εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο κειεηήζεθε ζε βηβιηνγξαθηθφ θαη 

εξεπλεηηθφ επίπεδν κέζα απφ ηελ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα δσήο. Ζ νηθνγελεηαθή 

πνηφηεηα δσήο σο  ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε, εζηηάδεη ζην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο 

νηθνγέλεηαο γχξσ απφ ην νπνίν αλαπηχζζεηαη έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ θαη εκθαλίζηεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο 

θνκκάηη ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε σο απάληεζε ζηελ 
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αλάγθε γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ κέζα απφ ην νπνίν ζα 

αλαπηχζζνληαλ νηθνγελεηαθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α..  

 Ζ έξεπλα γηα ηελ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα δσήο απνηέιεζε ηελ αξρή γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηεο 

αλαπεξίαο ηφζν ζηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζηα κέιε ηεο. Έλαο νξηζκφο, ν νπνίνο 

απνδφζεθε ζηελ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα δσήο είλαη φηη απνηειεί κία δπλακηθή 

αίζζεζε επεκεξίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία νξίδεηαη ζπιινγηθά θαη ππνθεηκεληθά θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέιε ηεο, ζηα νπνία αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αλάγθεο 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε (Summers, Poston, Turnbull, Marquis, 

Hoffman, & Mannan, 2005).  

Παξάιιεια κε ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο δηακνξθψζεθαλ 

θαη πνηθίιεο ελλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζε κηα πξνζπάζεηα δφκεζεο ελφο κνληέινπ 

ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο (Poston et al., 2003). ε φιεο ηηο έξεπλεο, 

εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο βαζηθέο νκάδεο πξνζεγγίζεσλ ηεο έλλνηαο ηεο νηθνγέλεηαο: (α) 

ε νηθνγέλεηα σο κνλάδα, (β) ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο σο κεκνλσκέλα άηνκα, (γ) νη 

πξνζεγγίζεηο απφδνζεο θαη (δ) ζπζηεκηθέο  πξνζεγγίζεηο. 

 Η νηθνγέλεηα σο κνλάδα. Ζ νηθνγέλεηα σο κνλάδα νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηα νπνία ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέιε ηεο, θαη ηα 

νπνία εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπρλφηεηα, φπσο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, ζρνιηθέο εθδειψζεηο, θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο, αληηκεησπίδεηαη σο κηα νιφηεηα (Zuna, Summers, 

Turnbull, Hu, & Xu, 2011). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη δχν 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο: (α) ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη (β) ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο ή αιιηψο ηα γλσξίζκαηα απηά είλαη π.ρ. ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, ε γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε ηεο θαη ε 

εζληθφηεηα,. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη φιεο νη 

πηπρέο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο (Zuna, et al., 2005).  

 Τα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο σο κεκνλσκέλα άηνκα. ε αληίζεζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο, ε ζπγθεθξηκέλε αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, ή νπνηνδήπνηε άιινπ κέινπο ηεο 
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νηθνγέλεηαο, κέζα ζε απηήλ. Σα βαζηθά αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη π.ρ ε ειηθία ηνπ αηφκνπ κε 

αλαπεξία, ην είδνο ηεο αλαπεξίαο, ην γέλνο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ θ.ιπ.. Δπίζεο νη πεπνηζήζεηο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο πξνζέγγηζεο 

απηήο. Με ηνλ φξν πεπνηζήζεηο ελλννχκε ηελ εξκελεία πνπ απνδίδνπλ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζέκαηα φπσο π.ρ. ε αλαπεξία ηνπ αηφκνπ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, ν ξφινο ηνπ γνλέα κέζα ζε απηήλ, νη πξνζδνθίεο γηα ηελ 

κειινληηθή πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία.  

 Πξνζεγγίζεηο απφδνζεο. Δδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο, 

ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο θαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπο. Οη πξνζεγγίζεηο 

επίδνζεο ζπλεπάγνληαη κηα «δξάζε», δειαδή ν,ηηδήπνηε αθνξά ηα άηνκα κε 

αλαπεξία αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ (Turnbull, Brown, & Turnbull, 

2004). Οη ππεξεζίεο, πεξηιακβάλνπλ έλα εχξνο απφ εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο απψηεξν ζθνπφ ηελ βειηίσζε 

ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία αιιά θαη φιεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Σπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο. ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνγελεηαθήο 

πνηφηεηαο δσήο, αλαγλσξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα, νη πνιηηηθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα. Σα ζπζηήκαηα ζπληζηνχλ κηα ζπιινγή αιιειέλδεησλ δηθηχσλ  

κε ζηφρν ηελ  ηθαλνπνίεζε ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε κηα 

θνηλσλία. Οη πνιηηηθέο ζπληζηνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ίδξπζε, 

νξγάλσζε θαη ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ. Σα πξνγξάκκαηα νξίδνληαη σο επίζεκνη ή αλεπίζεκνη θνξείο, νη 

νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ 

(Santelli, Turnbull, Marquis, & Lerner, 2000). 

 Χο εθ ηνχηνπ φπσο θαη ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηα δσήο, έηζη θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή πνηφηεηα δσήο, δηακνξθψζεθαλ νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο κε ζθνπφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο (Summers, Poston, Turnbull, Marquis, Hoffman, Mannan,  

Wang, 2005), φπσο:  

 Οηθνγελεηαθέο αιιειεπηδξάζεηο: Οη νηθνγελεηαθέο αιιειεπηδξάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

 Καζεκεξηλή δσή: Οη θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηαο.  
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 Γνληθή θαζνδήγεζε: Οη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηνπο 

γνλείο κε ζθνπφ λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα ηεο 

νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ φιεο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο 

ηνπο.  

 Οηθνλνκηθή επεκεξία:  Ζ δηάζηαζε απηή ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο αιιά 

θαη ησλ βαζηθψλ επηζπκηψλ ηνπο.   

 πλαηζζεκαηηθή επεκεξία: Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Τγεία: Ζ δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Απφδνζε/παξαγσγηθφηεηα: Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηηπρίαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. 

 Κνηλσληθή επεκεξία: Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη απφ ηα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε άιια άηνκα αιιά θαη θνηλσληθά δίθηπα.  

 πλεγνξία: Ζ ζπλεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο ππνζηεξηθηηθέο/ζπκβνπιεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο πξνζθέξεη έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ζην άηνκν κε αλαπεξία αιιά θαη ζηα ππφινηπα κέιε. 

Μειεηψληαο ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο, είλαη εκθαλήο ε νκνηφηεηα 

κε ηηο αληίζηνηρεο δηαζηάζεηο αιιά θαη κε ηνπο επεμεγεκαηηθνχο δείθηεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Τπήξμαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα αμηνινγεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη 

ηνκείο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, φπσο ε αλαςπρή ζηελ νηθνγέλεηα θαη ε έιιεηςε 

απζνξκεηηζκνχ. Αθφκα, ππήξμαλ ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 

νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο κε έλαλ νινθιεξσκέλν νιηζηηθφ ηξφπν, ίζσο επεηδή ε 

ίδηα ε θχζε ηεο είλαη πνιχπινθε. Χζηφζν ιφγσ απηή ηεο πνιππινθφηεηαο, νη 

εξεπλεηέο ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο, αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκα κειέηεο 

ηεο αηνκηθήο πνηφηεηαο δσήο θαη μεθίλεζαλ λα ζεσξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα 

δσήο σο έλα πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα (Samuel, Rillota, & Brown, 

2012).  

Γνκψληαο ηελ έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

γίλεηαη πην εχθνιε ε θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηεο έλλνηαο αιιά θαη ηεο κέηξεζεο 

ηεο. Σν ζθεπηηθφ ήηαλ φηη θάζε δηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα κεηξεζεί αλεμάξηεηα, κε 

ηελ ρξήζε δεηθηψλ πνπ είλαη θνηλνί γηα ηηο νηθνγέλεηεο.  
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ηνλ Πίλαθα 5 ζπγθεληξψλνληαη νη αξρέο ζεψξεζεο, κέηξεζεο θαη εθαξκνγήο 

ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο κέηξεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο νη 

νπνίεο πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Verdugo, Córdoba θαη Gómez (2005).  

 

Ρίνακασ 5 Αρχζσ κεϊρθςθσ, Μζτρθςθσ και Εφαρμογισ τθσ Οικογενειακισ Ροιότθτασ Ηωισ 

Θεώξεζε 

1. Δίλαη πνιπδηάζηαηε θαη πεξηιακβάλεη δηαζηάζεηο θαη δείθηεο 

2. Ζ ρξήζε ηνπ κεζνδνινγηθνχ πινπξαιηζκνχ απαηηεί ηε ρξήζε  ππνθεηκεληθψλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ. 

3. Ζ ρξήζε ησλ πνιπκεηαβιεηψλ έξεπλαο ζρεδηάδεη λα αμηνινγεί ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνινγνχκελε αηνκηθή πνηφηεηα δσήο. 

4. Οη δηαζηάζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο αλαθέξνληαη ζηα ηξία επίπεδα 

ηα νπνία επεξεάδνπλ ηα άηνκα. 

5. Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο –θαζνδεγεί παξάιιεια θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη 

ηελ κέηξεζε ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο 

Πεγή: Verdugo,  et al., 2005 

 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο κειεηήζεθε ζε βηβιηνγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ 

επίπεδν θαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζην πεδίν απηφ νδήγεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη ζηελ βειηίσζε ηφζν ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη  ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 

2.2.3 Θ Εφαρμογι τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ςτα Άτομα με Νοθτικι Αναπθρία 

ην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, 

ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο ρξεζηκνπνηήζεθε σο κνριφο επαηζζεηνπνίεζεο 

απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξία, θαη απηφ γηαηί παξείρε κία θνηλή γιψζζα ζηα 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία αιιά θαη ηαπηφρξνλα νδήγεζε ζηελ «επαλάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο» (Schalock, 2000∙ Keith, 2001). Οη φξνη δείθηεο, δηαζηάζεηο, 

εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ελψ αληίζηνηρα αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο 

ζεσξίεο θαη κνληέια πνπ πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηνπο φξνπο ηθαλνπνίεζε θαη 
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επεκεξία. Παξάιιεια ε κειέηε ησλ αληηθεηκεληθψλ θαη ππνθεηκεληθψλ δεηθηψλ 

κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηειεί ηελ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε ζπδεηήζεσλ 

αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε δεθαεηία ηνπ ’80 ραξαθηεξίζηεθε σο ε δεθαεηία ηεο 

επαλάζηαζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. ην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο αγθαιηάζηεθε ε 

έλλνηα θαη ε θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαζψο γηα πξψηε θνξά πεξηειάκβαλε ηηο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ είραλ αλαπηπρζεί ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία σο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαλ ζηηο έλλνηεο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ, ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, ηεο ελδπλάκσζεο θαη ηεο ηζφηεηαο (Schalock, Gardner, & Bradley, 

2007). Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ε ζεσξία ηεο πνηφηεηαο δσήο 

έγηλε ην φρεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ελδπλάκσζε, ε ηζφηεηα θαη ε αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή κπνξνχζε λα επηηεπρζεί. Δπηπιένλ απνηέιεζε κία θνηλή 

γιψζζα ε νπνία αληαλαθινχζε ηνπο ζηφρνπο ηεο θαλνληθνπνίεζεο, ηεο 

απντδξπκαηνπνίεζεο αιιά θαη ελζσκάησλε επίζεο ηελ αλάγθε γηα αμηνιφγεζε ησλ 

παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ (Schalock, Gardner, & Bradley, 2007). Ζ εθαξκνγή ηεο 

ζεσξίαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ελίζρπζε ηηο πξνζδνθίεο γηα βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ αιιά θαη παξάιιεια γηα βειηίσζε ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Σε δεθαεηία ηνπ ’90 επηηαρχλζεθαλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ αλαδηαηχπσζε 

θαη επαλαπξνζέγγηζε ησλ πνιηηηθψλ ελίζρπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α.. Απηήλ ηελ πεξίνδν δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζε 

ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηα 

πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο επεξεάδνληαη απφ ην θίλεκα γηα ηελ ηζφηεηα, ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ηελ ζπκκεηνρή (Schalock, 2001). Σν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πνπ 

παξνπζηάζηεθε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

κέρξη θαη ζήκεξα ηα δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ φηη ε δηθή ηνπο πνηφηεηα δσήο είλαη 

πνιχ ρακειφηεξε απφ απηή ησλ αλζξψπσλ ρσξίο Ν.Α. (Schalock, 2004). Σν λα δεη 

θάπνηνο κε Ν.Α. απαηηεί πνιιέο θνξέο πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ απηήλ πνπ ζα 

ρξεηαδφηαλ έλαο  άλζξσπνο ηππηθήο αλάπηπμεο ηεο ίδηαο ειηθίαο ή ηνπ ίδηνπ θχινπ. 

Απαηηεί εηδηθή θαζνδήγεζε, εθπαίδεπζε, παξνρή ζπκβνπιψλ, ππεξεζηψλ θαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλεο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη έλα 

ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπ (Schalock 

& Verdugo, 2002). Ζ αλαπεξία  ζπλδέεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηα 

άηνκα κε Ν.Α. δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πνιιέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη επθαηξίεο ζε 
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αληίζεζε κε ηνπο ππνινίπνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, πνπ έρνπλ πιήζνο δπλαηνηήησλ 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Γηα  ην ιφγν απηφ ε ηδέα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηειεί 

θεληξηθφ δεηνχκελν γηα ηνλ άλζξσπν κε Ν.Α., πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην 

θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη νη απαξαίηεηεο ζπλζήθεο ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηα 

δηάθνξα θνηλσληθά αγαζά θαη λα κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα θαη ελεξγά ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (νχιεο & Πεηξνπνχινπ, 2010).   

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε πνπ δηαηεξεί ην άηνκν γηα ηε δσή ηνπ, δειαδή ην πψο 

αληηιακβάλεηαη ην ίδην ην άηνκν ηε δσή ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θνηλσλίαο ζηελ νπνία δεη. Χζηφζν θαηά ηνλ Schalock (1996) είλαη θαιχηεξα λα κελ 

επηρεηξείηαη έλαο απφιπηνο, εληαίνο πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο δσήο, αιιά ζα 

πξέπεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ φξν σο κία άξηηα θαη νξγαλσκέλε έλλνηα κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη δηαθξηηά κέξε, ηθαλά λα παξέρνπλ κία ζαθή εηθφλα  

φζνλ αθνξά ηε δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Οη δείθηεο νη νπνίνη δηακνξθψζεθαλ 

παξείραλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα κε Ν.Α., κε ζθνπφ λα ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ 

ελδπλάκσζεο (Schalock, et al, 2002). Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

επηθεληξψζεθε ζηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ θαη δηαζηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

ππνθεηκεληθή αιιά θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.  

Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή 

/αηνκηθή ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη έλα άηνκν κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζσπηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο ηνπ. Ηζηνξηθά ινηπφλ ε ηθαλνπνίεζε 

ζπλδέζεθε κε ηελ ππνθεηκεληθή κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ξσηψληαο απιά ηα 

άηνκα πφζν ηθαλνπνηεκέλα αηζζάλνληαη ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο 

(Verdugo, Schalock, Keith, & Stancliffe, 2005).  

H αληηθεηκεληθή αληίιεςε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, αλαθέξζεθε 

θπξίσο ζε δείθηεο νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη θαη’ επέθηαζε λα 

κεηξεζνχλ, φπσο ν αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α., ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ εξγάδνληαη θ.ιπ.. Χζηφζν νη κέζνδνη 

κέηξεζεο βαζηζκέλεο ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα είλαη ζπλήζσο πνζνηηθέο θαη 

εκθαλίδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ αλάιπζε θαη κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλαγλψξηζε ησλ αηνκηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη δελ 
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ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο ησλ αηφκσλ (Lefort & Fraser, 

2002). πσο ππνζηεξίδεη θαη ν Keith (1996) ν θαιχηεξνο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο δσήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο 

δείθηεο ψζηε λα αμηνινγεζνχλ ηφζν νη αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. αιιά θαη νη ππνθεηκεληθέο ζηάζεηο. 

 Ζ ππνθεηκεληθή αληίιεςε απνζθνπεί ζηελ κέηξεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

αληηιήςεσλ αμηνινγψληαο ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο δσήο. Αμηνινγεί ζε γεληθέο γξακκέο 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηθαλνπνίεζεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηε δσή ηνπ (Cummins, 

Gullone, & Lau, 2002). Έηζη ν Schalock πεξηγξάθεη ςπρνινγηθνχο δείθηεο σο 

ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηεο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηεο. Οη ςπρνινγηθνί δείθηεο 

ζπλδένληαη κε ηελ αηνκηθή επεκεξία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν 

απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ. Χζηφζν θαη ζηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

παξνπζηάδνληαη αξθεηέο δπζθνιίεο (Cummins, Gullone, & Lau, 2002 Keith, 1996). 

Γεληθφηεξα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δπζθνιία ζηελ ζπλέληεπμε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. 

θαζψο ππάξρεη έιιεηκκα ζηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Μέρξη ζηηγκήο δελ έρεη 

θαηαζηεί ζαθέο πνηεο κέζνδνη ζεσξνχληαη αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ην πφζν ηθαλνπνηεκέλα αηζζάλνληαη ηα άηνκα κε Ν.Α.. Δπίζεο ηα 

δηαθνξεηηθά λνήκαηα ηα νπνία απνδίδνληαη ζηηο ζπλεληεχμεηο θάλνπλ αθφκε πην 

δχζθνιε ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ 

δχζθνιν ηνλ νξηζκφ θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ 

ππφθεηληαη ζε ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ ζηακαηνχλ 

κφλν ζηελ επηινγή ππνθεηκεληθψλ ή αληηθεηκεληθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ ρξήζε 

κεζφδσλ απηναλαθνξάο εθ κέξνπο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. έρεη δεκηνπξγήζεη αξθεηέο 

ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αιιά θαη ακθηβνιίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, αλ θαη θαηά πφζν κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηεο κέζνδνη έξεπλαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο θνξέο πξνηηκάηαη ε ζπκκεηνρή κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ή 

άιισλ εθπξνζψπσλ (proxy respondents),  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άηνκα κε Ν.Α. ζε 

έξεπλεο. Πνιινί εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εγθπξφηεηα ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ν Burnett ην 1989 (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην McVilly, Smith, & Davidson, 2000), βξήθε ρακειά επίπεδα 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ δήισλαλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ δήισλαλ νη ίδηνη. 
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Αθφκε νη Wehmeyer θαη Metzler (1995) δηαπηζηψλνπλ φηη ηα άηνκα κε Ν.Α. 

αλέθεξαλ πςειφηεξν βαζκφ αλεμαξηεζίαο απφ ην πξνζσπηθφ νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο «εθπξφζσπνη» ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ, αιιά θαη έδσζαλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αμία ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Χζηφζν ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Schalock, 

Keith θαη Hoffman (1989) βξήθαλ έλαλ ζρεηηθά πςειφ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζε 374 

άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζε έξεπλα γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, θαη ηα άηνκα 

πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο εθπξφζσπνη. Δπνκέλσο παξαηεξείηαη φηη ε ρξήζε ησλ 

ιεγφκελσλ «εθπξνζψπσλ» (proxy respondents) ζηελ κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα 

ηα άηνκα κε Ν.Α. δεκηνπξγεί ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο πξνβιήκαηα. Πφζν θαιά 

κπνξνχλ νη «εθπξφζσπνη» λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο απφςεηο θαη επηζπκίεο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία; Αθφκε θαη φηαλ γλσξίδνπλ ην άηνκν πνιχ θαιά, 

φπσο π.ρ. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα δερηνχκε φηη 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή άπνςε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία.  

Αθφκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ 

πξνζέγγηζε είλαη ην αλ θαηά πφζν ε πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνπο 

«εθπξνζψπνπο» είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ ζα ιακβάλακε εάλ ξσηνχζακε θαηεπζείαλ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Stancliffe, Abery, & Smith, 2000). Μηα κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά είλαη ε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ «εθπξνζψπσλ» κε ηηο 

απηναλαθνξέο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε έρεη δείμεη φηη νη απαληήζεηο ησλ απηναλαθνξψλ θαη ησλ «εθπξνζψπσλ» 

κπνξνχλ αλακθηζβήηεηα λα δηαθέξνπλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ησλ εθπξνζψπσλ απαηηνχλ πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε 

θαη κειέηε (Renwick, Brown, & Raphael, 2000). Δπίζεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηελ κεηάθξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθπξνζψπσλ. πλήζσο νη 

ζπζρεηίζεηο δελ είλαη πνιχ πςειέο θαη ηα πηζαλά γλσζηηθά ειιείκκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπξνζψπσλ θαη ησλ απηναλαθνξψλ. ιν ην παξαπάλσ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηφζν 

γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο φζν θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο έρεη σο 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο ζε αηνκηθφ, θνηλσληθφ αιιά 

θαη εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.   

Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηελ 

ζπκπεξίιεςε ζέηεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ εζηίαζε ζην άηνκν θαη ηελ έληαμε ηεο 

έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ έλλνηα απηή σο κέξνο ηεο 



58 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο βάζε θαη θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα 

ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή. Παξάιιεια κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ αλάπηπμε 

κνληέισλ αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο.  

Χζηφζν ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηα 

ζρνιηθά ρξφληα ηεο εθεβείαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. Ζ εθεβεία είλαη κηα πνιχ θξίζηκε 

πεξίνδνο γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε θαη ηα κνληέια 

ηεο πνηφηεηαο δσήο έρνπλ κε επηηπρία ηνλίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά δεηήκαηα ηα νπνία 

αληηκεησπίδεη έλα άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο απηήο πεξηφδνπ (Rapley, 

2003). πσο αλαθέξνπλ θαη νη Schalock, Verdugo θαη Braddock (2002) κία 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα έιαβε ρψξα ζηελ 

Ηζπαλία παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο 

Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο (2000). Ζ 

πξφηαζε εζηίαδε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο καζεηέο κε Ν.Α. θαη ζπληζηά έλα 

εγρεηξίδην «θαιψλ πξαθηηθψλ» ην νπνίν παξέρεη  θαηεπζχλζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ.  

Παξάιιεια νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ καζήκαηνο ζρεηίδνληαη κε ην 

εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο γηα ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο, 

ηηο δεμηφηεηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο νρηψ δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

δσήο. Ζ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα 

απνηειεί ηελ αξρή γηα ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο. Βέβαηα 

νθείινπκε λα ηνλίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ππάξρνπλ πνηθίινη παξάγνληεο νη 

νπνίνη δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη εθπαηδεπηηθνί πφξνη αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ (καζεηψλ) θαζψο θαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία είλαη επέιηθηα θαη 

αλνηθηά ζε λέεο γλψζεηο θαη ζε λέα πεδία κάζεζεο.  

πλνιηθά, ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο απνηέιεζε γηα ην πεδίν ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε λνεηηθή αλαπεξία, έλα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο πξνζσπηθήο  επεκεξίαο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., 

κέζα απφ ηηο δηαζηάζεηο θαη αληίζηνηρνπο δείθηεο νη νπνίνη δηακνξθψζεθαλ. 

Παξάιιεια παξείραλ ηε δπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο ησλ θνξέσλ θαη ησλ 
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νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα κε Ν.Α., κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Ζ επηινγή δηεξεχλεζεο ζηελ 

παξνχζα δηαηξηβή ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ήηαλ απφξξνηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ειιείκκαηνο ην νπνίν πθίζηαηαη ηφζν ζε επίπεδν 

δηεζλνχο αιιά θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Δπηπιένλ ε έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ έρεη απνηειέζεη θπξίσο αληηθείκελν έξεπλαο είηε σο θνκκάηη ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είηε σο πεδίν ηεο ςπρνινγίαο. Αθνινπζψληαο κία 

ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε ε δηαηξηβή εζηηάδεηαη ζηε ζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.  κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο  σο δηάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΟ 

 

ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΘΤΙΚΘ ΑΝΑΡΘΙΑ 

 

3.1  Διαπροςωπικζσ Σχζςεισ: Οριςμοί και Ερευνθτικά δεδομζνα   

Ζ έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εθηφο απφ δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

εξκελεχηεθε θπξίσο κέζα απφ ςπρνινγηθνχο φξνπο, θαζψο ζπλδέζεθε κε ηελ 

ςπρηαηξηθή, ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη ηελ ςπρνζεξαπεία (Kellett, Beail, & 

Newman, 2005). ηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα εζηηάζνπκε ζε κηα ςπρνινγηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά ζα κειεηήζνπκε ηελ έλλνηα σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπ αηφκνπ. Ζ πξνζέγγηζε καο ζα εζηηάζεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, πψο πηζαλά επεξεάδνπλ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία 

αιιά θαη πνηνπο πεξηνξηζκνχο αληηκεησπίδεη ην άηνκν κε ΝΑ θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηακφξθσζήο ηνπο.  

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο νξίδνληαη σο ν,ηηδήπνηε «δηαδξακαηίδεηαη» κεηαμχ 

δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπλνιηθέο ελέξγεηεο ελφο αηφκνπ 

νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ, έηζη ψζηε λα έρνπκε 

αιιειεπίδξαζε θαη ακνηβαία ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Lunsky, 2006). Έλαο άιινο 

νξηζκφο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηηο ζπλδέεη κε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε δχν ή παξαπάλσ άηνκα ή θαη αλάκεζα 

ζε νκάδεο αηφκσλ (Lunsky & Havercamp, 1999). Οη ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζηελ «θνηλσληθή ππνζηήξημε» (social support) ελψ νη 

αξλεηηθέο σο «θνηλσληθή πίεζε» (social strain). Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηηο νπηηθέο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαλννχληαη νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο (α) δνκηθή νπηηθή θαη (β) ιεηηνπξγηθή νπηηθή (Lunsky, 2006).  

Ζ δνκηθή νπηηθή αληηιακβάλεηαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο σο δηάηαμε κηαο 

νκάδαο ε νπνία παξέρεη αιιά θαη πξνζιακβάλεη ππνζηήξημε απφ θαη πξνο ηα κέιε 

ηεο. Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο, ηελ ππθλφηεηα, ηελ 

νκνηνγέλεηα αιιά θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (Lunsky, 2006).  

Ζ ιεηηνπξγηθή νπηηθή απφ ηελ άιιε πιεπξά επηθεληξψλεηαη ζην είδνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο πνπ εμππεξεηνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ην πεδίν βέβαηα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο θαη εηδηθφηεξα ζηα άηνκα κε Ν.Α., ε έκθαζε δφζεθε πεξηζζφηεξν ζηα δνκηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά παξά ζηελ ιεηηνπξγία, θαζψο είλαη αξθεηά δχζθνιν λα κειεηεζεί. 

Παξαδείγκαηα ηεο ιεηηνπξγηθήο νπηηθήο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη ε 

θαζνδήγεζε, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε ζεηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θ.ιπ. (Barrera 

& Ainlay, 1983). Οξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ επεκεξία ηνπ 

αηφκνπ απφ φ,ηη άιιεο, φπσο π.ρ. νη ζρέζεηο νη νπνίεο παξέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε ελψ πνιιέο θνξέο ε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο ζρέζεο πνηθίιεη 

αλάινγα κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ φπσο π.ρ. ε ειηθία.  

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., έρνπλ 

δείμεη φηη νη έθεβνη θαη ελήιηθεο κε Ν.Α. ηείλνπλ λα έρνπλ θηιίεο θπξίσο κε άηνκα κε 

Ν.Α. αιιά θαη κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο ζε πνιχ κηθξφηεξν σζηφζν βαζκφ 

(Emerson & McVilly, 2004∙ Heiman, 2000∙ McVilly, Stancliffe, Parmenter, & 

Burton-Smith, 2006). Παξάιιεια δελ ζπλάπηνπλ κε επθνιία θηιίεο κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία (Emerson & McVilly, 2004) ελψ νη θίινη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην 

ζρνιηθφ ρψξν θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Knox & Hickson, 2001). Οη 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο πνπ εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θηιίαο ελψ νη 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηνξίδνληαη ζηα ίδηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

νηθνγέλεηα άιισζηε είλαη απηή πνπ δηακνξθψλεη θαη εληζρχεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.  (Summers, Poston, Turnbull, Marquis, Hoffman, 

Mannan, & Wang, 2005) αιιά ζπληζηά θαη ηε βαζηθή πεγή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη θνηλσληθνχ δηθηχνπ (Brown, Schalock,  Brown, 2009). Σν κέγεζνο ηνπ 

θνηλσληθνχ δηθηχνπ ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ αιιά θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ 

είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλν, ελψ ην θνηλσληθφ δίθηπν ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην 

επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, καθξηλνχο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο, κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο είλαη πην εθηεηακέλν (Lippold & Burns, 2009 ∙Ager, Myers, Kerr, Myles, 

& Green, 2001).  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα κειεηεζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α κέζα απφ ηηο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο. Οη ππνθιίκαθεο απηέο ζπληζηνχλ 

νπζηαζηηθά ηνπο δείθηεο απφ ηνπο νπνίνπο απνηεινχληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Schalock (2004) γηα ηελ 

πνηφηεηα δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κία βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ 
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παξαθάησ δεηθηψλ (α) νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, (β) θηιηθέο ζρέζεηο, (γ) θνηλσληθά 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη (δ) θνηλσληθά δίθηπα  

 

3.2  Οικογενειακζσ Σχζςεισ: Οριςμοί και Εννοιολογικό πλαίςιο 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θάζε αλζξψπηλεο θνηλσληθήο 

δνκήο. Ζ γλψζε καο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο 

κέζα ζε απηήλ, φπσο επίζεο θαη ζε άιια πεξηβάιινληα, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζε 

δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε θηινζνθία, ε βηνινγία αιιά πην πξφζθαηα ε 

θνηλσληνινγία, αλζξσπνινγία, ςπρνινγία. Ζ νηθνγέλεηα είλαη έλα θνηλσληθφ 

ζχζηεκα θαη θπζηθά αθνινπζεί ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο, έρεη ηε δηθή ηεο δνκή θαζψο 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν αηφκσλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ξφινπο 

(Goldenberg & Goldenberg, 2012). Σα ππνζπζηήκαηα θάζε νηθνγέλεηαο απνηεινχληαη 

απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο θαη κπνξεί λα είλαη γηα παξάδεηγκα νη δπάδεο κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ, κεηαμχ ηνπ ελφο γνληνχ θαη ηνπ παηδηνχ ή κεηαμχ ησλ αδειθψλ θ.ιπ.. Κάζε 

ππνζχζηεκα έρεη ηνπο δηθνχο ηνπ ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα 

κέιε ηνπ (Asen, 2002).  

Χζηφζν ε νηθνγέλεηα, ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, 

δηαθέξεη φζνλ αθνξά ηνπο νξηζκνχο ηνπο νπνίνπο ηεο έρνπλ απνδψζεη, ηφζν ζηε 

δνκή φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Ο νξηζκφο κηαο ηέηνηαο έλλνηαο ζπληζηά έλα 

ηδηαίηεξν δχζθνιν εγρείξεκα ζην ζεκεξηλφ θφζκν, θαζψο ππάξρεη κηα επξεία 

απνδνρή δηαθφξσλ ηχπσλ νηθνγέλεηαο. Άιισζηε νη πνιηηηζηηθέο θαη εζλνηηθέο 

δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο εηδηθά ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε πςειά πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο (Samuel, Rillota, & Brown, 

2012). Ζ δηαξζξσηηθή, πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή πνιπκνξθία ζηελ νηθνγέλεηα νδεγεί 

ζε εηεξνγελείο νηθνγελεηαθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπρλά δελ 

αληηκεησπίδνληαη επαξθψο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, κε απνηέιεζκα, ε 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο λα απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα.  

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: ε δεκηνπξγία 

παηδηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθή θαη ηελ θξνληίδα ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή 

αλεμαξηεηνπνίεζή ηνπο, ε παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο αιιά 

θαη ε δηακφξθσζε ελφο βαζηθνχ δηθηχνπ γχξσ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα δνκεζνχλ νη 

θνηλσληθέο δνκέο ηνπ αηφκνπ (Turnbull, Brown, & Turnbull, 2004).  
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Άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε 

αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ κειψλ (Turnbull, Turnbull,  Soodak, 2006), επίζεο 

ε θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, ε θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θ.ιπ.. 

Δπίζεο παξαηεξνχληαη θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξνηεξαηφηεηα εθπιήξσζή ηνπο, ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηα δηάθνξα κέιε (Seligman & Darling, 

1997). Απηέο νη ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα έρνπλ μερσξηζηή ππφζηαζε, σζηφζν 

αιιειεπηδξνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο κεηαμχ ηνπο θαη γηα απηφ κηα δηάζηαζε κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηηο άιιεο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο είλαη φηη κεηαμχ ηφζν ησλ κειψλ ηεο θαη 

φζν ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο αλαπηχζζνληαη πνιχπινθα ζρήκαηα αιιειεπηδξάζεσλ, 

ηα νπνία δελ έρνπλ γξακκηθή κνξθή, αιιά θπθιηθή. Μηα αιιαγή ζε έλα ππνζχζηεκα 

π.ρ. παηέξα-παηδηνχ ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηεο 

νηθνγέλεηαο. Με άιια ιφγηα, νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο 

ζπκβάιινπλ ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ησλ κειψλ 

ηεο, αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο επηθέξεη κεηαβνιέο ζε 

φιν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα (Asen, 2002). Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο ζπρλά 

επαλαιακβάλνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη κνηίβα ζρέζεσλ, 

ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ην ηδηαίηεξν ζηπι ηεο. Σα κνηίβα ησλ ζρέζεσλ 

έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο, ηα αηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηελ 

θνπιηνχξα πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηεο. ια απηά ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

επηηξέπνπλ ζηελ νηθνγέλεηα λα ιεηηνπξγεί σο φινλ, σο κηα ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηνπο δηάθνξνπο ζθνπνχο ηεο (Turnbull, et al., 2008). 
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3.2.1 Οικογενειακζσ Σχζςεισ Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Ζ επξεία απνδνρή ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ ’70 θαη 

κεηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

βαζηζκέλεο ζηελ θνηλφηεηα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία απφ ην ίδξπκα ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία, κε ηνπο γνλείο λα 

αλαιακβάλνπλ ηελ θξνληίδα ηνπο (Brown, et al., 2003). To γεγνλφο απηφ νδήγεζε 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, 

θαζψο ηα κέιε ηεο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα γηα ηελ απνδνρή κηαο ηέηνηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο  

Παξάιιεια, ε νηθνγέλεηα απνηεινχζε πάληα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ κε Ν.Α., θαζψο γηα ρξφληα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ θξνληίδα θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο. Μφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα μεθίλεζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία (Brown & Brown, 2009). 

Αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε βαξηά ή/θαη πνιιαπιή αλαπεξία, ε θαηάζηαζε παξακέλεη 

ε ίδηα κε ηελ νηθνγέλεηα λα θπξηαξρεί απνθιεηζηηθά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο θξνληίδα. 

Άιισζηε ε νηθνγέλεηα απνηειεί ίζσο ηελ πην ζηαζεξή θνηλσληθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ 

κε Ν.Α., θαζψο φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ νη θηιηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα είλαη ζπλήζσο αξθεηά πεξηνξηζκέλα (Brown, 2010). Αιιά δελ είλαη 

κφλν ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο φζν ην γεγνλφο φηη ζπληειεί ζηηο απνθάζεηο 

ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. ηφζν ζε δεηήκαηα θαζεκεξηλήο θχζεσο φζν θαη ζε απνθάζεηο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

πλεπψο ν δηαξθήο θαη ζπλερήο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

δεκηνχξγεζε κία λέα θαηεχζπλζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

πξφλνηαο εζηηάδνληαο (α) ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε Ν.Α., 

(β) ζηε δηαζθάιηζε ελφο πιήζνπο επηινγψλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη (γ) 

ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνχ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο 

ζηα άηνκα κε Ν.Α. (Turnbull, Beegle, & Stowe, 2001).  

Σν ελδηαθέξνλ απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηελ δηακφξθσζε 

θαη δφκεζε νηθνγελεηαθν-θεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, ηφζν απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ φζν θαη απφ ην ίδην ην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα.  
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Ήδε απφ ηελ δεθαεηία ‘80, θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο, ε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ Bronfenbrenner ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ηα νπνία απαηηνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

επηηπρία ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηελ 

ειιηπή παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζην πιήζνο ησλ αλαγθψλ ησλ γνλέσλ. Γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα πιηθήο θαη πξαθηηθήο θχζεσο πνπ βηψλνπλ νη 

νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη έξεπλεο 

έθαλαλ εκθαλέο φηη δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμχ απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη γηα απηφ θαζεκηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

σο μερσξηζηή θαη κνλαδηθή (Brown, Anand, Fung, Isaacs, & Baum, 2003).  

Ζ νηθνγέλεηα ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. έξρεηαη αληηκέησπε θαζεκεξηλά κε 

πξνζθιήζεηο νη νπνίεο άιιεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ θαη 

άιιεο απνηεινχλ απιά απνηέιεζκα δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηνλ ππξήλα 

ηεο. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αλαπεξία κέζα 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο ή 

ησλ κειψλ ηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε ελδηαθέξνληα, θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο πνπ 

είηε ζέηεη ην ίδην ην άηνκν είηε είλαη απφξξνηα ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο (Dowling 

& Dolan, 2001∙ Green, 2007). Έηζη, νη γνλείο αλαπηχζζνπλ ηχςεηο θαη ελνρέο αιιά 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο (Khamis, 2007). Πνιινί γνλείο 

παξαδείγκαηνο ράξε αιιά θαη αδέξθηα αηφκσλ κε Ν.Α. αηζζάλνληαη ην θνηλσληθφ 

ζηίγκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπεξία (Farrugia, 2009∙ Francis, 2012∙Gill & 

Liamputtong, 2011) θαη παιεχνπλ αθφκα ζε ηνκείο νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αλαπεξία φπσο ν εξγαζηαθφο ρψξνο, ην βηνηηθφ επίπεδν (Gordon, Rosenman, & 

Cuskelly, 2007∙ Owen, Gordon, Frederico, & Cooper, 2002). Δπηπιένλ, παξάγνληεο 

φπσο ην θησρφ ζχζηεκα ππεξεζηψλ, νη αλεπαξθείο δνκέο ππνζηήξημεο, απνηεινχλ 

πξνζθιήζεηο πνπ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη γνλείο, νη νπνίεο φκσο ζε θάζε πεξίπησζε 

επηβαξχλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δνκή (Brown, et al., 2013∙ McManus, et al., 2011). 

Άιισζηε, ε ζπλερήο παξνρή θξνληίδαο ζέηεη πνιινχο θαζεκεξηλνχο πεξηνξηζκνχο 

αιιά θαη απαηηήζεηο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπλερήο απηή πίεζε κπνξεί λα 

είλαη αζξνηζηηθή θαη κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε γνληθή 

ιεηηνπξγία (Rodger & Mandich, 2005). Βέβαηα παξάγνληεο φπσο ε επαγγεικαηηθή 

θαηάζηαζε, ή ε ειηθία ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πξφβιεςεο 

αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο επίπησζε απφ 
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ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη απέλαληη ζην άηνκν κε Ν.Α., δεκηνπξγψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αλεπάξθεηα ηφζν ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαη κεηψλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

πεξαηηέξσ δεμηνηήησλ (Crnic, Friedrich, & Greenberg, 2002). 

ια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ αλακθηζβήηεηα απμεκέλα επίπεδα 

άγρνπο ηφζν ζηελ κεηέξα φζν θαη ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα (Bailey, Golden, Roberts, & 

Ford, 2007 ∙Emerson, Hatton, Llewellyn, Blacker, & Graham, 2006 ∙Emerson, et al., 

2010). ε έξεπλα ησλ Turnbull, Summers, Little θαη Poston (2004), φπνπ κειεηήζεθε 

ε νηθνγελεηαθή επεκεξία ησλ γνλέσλ αηφκσλ κε Ν.Α., δηαπηζηψζεθε φηη ν βαζκφο 

θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ε ίδηα ε αλαπεξία ηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη πεξηνξηζκφο. ε έξεπλα ησλ Grant θαη 

Ramcharan (2002), αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. 

θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πεξηγξάθνληαη πεξηζζφηεξν σο 

δηαθνξέο ζηελ νπηηθή απέλαληη ζε δηάθνξα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη 

ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία εληφο θαη εθηφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ.  

Χζηφζν, φπσο αλαθέξνπλ νη Blacher θαη Baker (2007), ε αξλεηηθή απηή 

εηθφλα ηεο αλαπεξίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δελ θπξηαξρεί πάληα θαζψο κηα κεγάιε 

πιεηνςεθία, δηαηεξεί κε επηηπρία ηελ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Glidden, Bamberger, Turek θαη Hill (2010) αιιά θαη νη  Hatton, 

Emerson, Graham, Blacher θαη Llewellyn (2010), ζε γνλείο αηφκσλ κε Ν.Α. ζρεηηθά 

κε ηε ζπλνιηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο, αλίρλεπζαλ πεξηνξηζκέλεο ή αζήκαληεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., νη νπνίεο 

δελ επεξεάδνπλ ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο.  

ην πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ 

αζθεί ε αλαπεξία ζε απηήλ, δηεξεπλήζεθαλ θαη νη αδεξθηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη γπλαίθεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα ζην κέινο κε Ν.Α., 

απφ φ,ηη νη άληξεο θαη δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα απηά 

(Orsmond & Seltzer, 2000). Σα αδέξθηα ζπληζηνχλ ηνπο «πξνζσπηθνχο θξνπξνχο» 

ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία αθνχ φπσο ζεκεηψλνπλ νη Bray θαη ζπλ. (2000) ην 

18% απφ απηνχο αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπο. 

Χζηφζν πνιιέο θνξέο ε νπηηθή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. απέλαληη ζηα αδέξθηα ηνπο είλαη 
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αξθεηά δηαθνξεηηθή, θαζψο βηψλνπλ αηζζήκαηα απνγνήηεπζεο φηαλ ηα αδέξθηα ηνπο 

εθπιεξψλνπλ ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ.   

Οη έξεπλεο ινηπφλ ζηξάθεθαλ ζηελ πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, ζέινληαο 

λα θσηίζνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί 

ε χπαξμε ελφο κέινπο κε Ν.Α. ζε απηή. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε ηάζε γηα 

απντδξπκαηνπνίεζε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαη ε επηζηξνθή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, είρε 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο ηα κέιε ηεο δελ ήηαλ 

πξνεηνηκαζκέλα γηα κηα ηέηνηα κεηάβαζε (Cummins & Baxter, 1997). Οη νηθνγέλεηεο 

βηψλνπλ πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά δίθηπα θαη έρνπλ άκεζα αλάγθε γηα ππνζηήξημε 

απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ηνπο παξέρνπλ παξάιιεια ηηο 

απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη ηελ αλαγθαία εθπαίδεπζε γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

επηηπρεκέλνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ (φ.π.). Ζ νηθνγελεηαθή πνηφηεηα δσήο, ινηπφλ, 

δελ απνηειεί κηα ζεσξεηηθή έλλνηα, αιιά κηα πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία απνηέιεζε 

αληηθείκελν έξεπλαο, δεδνκέλεο ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ξφινπ ηεο. Ζ αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο γίλεηαη θαζψο είλαη αλαγθαίν λα 

θαηαλνεζεί ε δνκή θαη ε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο, κέζα απφ ηνπο δείθηεο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ ηελ απνηεινχλ. Παξάιιεια είλαη απαξαίηεην λα δνζεί κηα ζπλνιηθή 

εηθφλα ηεο έλλνηαο ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο ζπληζηά κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο λα απνηεινχλ 

κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. 

Δθηφο απφ ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, ζην πιέγκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη θηιηθέο ζρέζεηο, κηα έλλνηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαζψο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ αηφκνπ  ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ιφγσ ηεο δεδνκέλεο 

αδπλακίαο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Μειεηψληαο 

ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο έλλνηαο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φπσο επίζεο θαη ηα 

είδε κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηελ ζπζρέηηζε ηεο κε ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία αιιά θαη λα ηελ αμηνινγήζνπκε αξηηφηεξα.  
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3.3  Φιλικζσ Σχζςεισ: Ζννοια, Χαρακτθριςτικά, Είδθ  

Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο απφ έλα πιήζνο εξεπλεηψλ, δηεξεπλψληαο ηε θηινζνθηθή νπηηθή ηνπ 

φξνπ. Ζ αλαδήηεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ φξνπ ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ μεθίλεζε απφ ηελ 

επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο ηελ πεξηέγξαςε σο κία ακθίδξνκε ζρέζε ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα θαη ζηελ ακνηβαία ραξά θαη ηθαλνπνίεζε (Vanier, 2001). Οη 

ζεκεξηλνί νξηζκνί ηνπ φξνπ επεξεάζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηνπ 

Αξηζηνηέιε, ν νπνίνο απνηέιεζε ην πιαίζην γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπο. 

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ νξίδεη ηελ θηιία σο κία ζηελή θαη νηθεία ζρέζε, 

ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληξνθηθφηεηα, νκνηνκνξθία ελδηαθεξφλησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ (Newcomb & Bagwell, 1995).Ο Chappell 

(1994) ηζρπξίδεηαη φηη ε θηιία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη έλα 

κεγάιν εχξνο ζρέζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ, 

θαζψο ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ λέεο θηιίεο θαη δηαθφπηνπλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο. Oη 

Bukowski θαη ζπλ. (1996) αλαγλσξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ηα 

νπνία είλαη ε ακνηβαηφηεηα, ε ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε.  

Ζ βηβιηνγξαθία έρεη επεξεαζηεί ηδηαίηεξα απφ ηελ δηαπξνζσπηθή ζεσξία ηνπ 

Sullivan (Buhrmenster, 1996) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα δηαθαηέρνληαη απφ κία 

ζεηξά δηαπξνζσπηθψλ αλαγθψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο θαη ηηο νπνίεο 

ηθαλνπνηνχλ κέζα απφ ζρέζεηο κε απψηεξν ζθνπφ λα παξακέλνπλ επηπρηζκέλνη θαη 

ςπρνινγηθά πγηείο (φ.π.).  

 ηελ ίδηα ζεσξία ν Sullivan ηνλίδεη ηελ έληνλε αλάγθε πνπ πξνθχπηεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο γηα αλάπηπμε θηιηθψλ δεζκψλ, φπνπ νη θνηλσληθέο αλάγθεο 

φπσο ε θνηλσληθή απνδνρή, ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, ε 

ζπληξνθηθφηεηα θαη ε νηθεηφηεηα, δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ζ 

δηαπξνζσπηθή ζεσξία ηνπ Sullivan επεξέαζε αξθεηνχο εξεπλεηέο, κε ηνλ Buhrmester 

(Lunsky, 2006) λα απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζπλερηζηεί ηεο ζεσξίαο ηνπ. Ο ίδηνο 

ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία δηαπξνζσπηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

εθήβσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ηθαλνί: (α) λα δεκηνπξγνχλ αιιά θαη λα δηαηεξνχλ 

κία ζπδήηεζε, (β) λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θίινπο θαη πεξλνχλ ρξφλν εθηφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, (γ) λα απνθαιχπηνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη 
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θαηαλννχλ ηελ ζέζε ηνπ άιινπ θαη (δ) λα δηαρεηξίδνληαη κε επηηπρία πηζαλέο 

δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεηο  (φ.π.).  

Παξάιιεια κε ηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο, ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε θχζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. Ζ έλλνηα ηεο νηθεηφηεηαο (intimacy) 

ζεσξήζεθε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο. Ζ νηθεηφηεηα νξίδεηαη σο ε πξνζσπηθή αίζζεζε ζχλδεζεο κε έλα άιιν 

άηνκν, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηναπνθάιπςεο (self-

disclosure) θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ (Laurenceau, Rivera, Schaffer, 

& Pietromonaco, 2004). Θα ιέγακε φηη ην θιεηδί ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη ν 

δεζκφο ή ε ζχλδεζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα θαη δηαηεξείηαη κε ηελ 

ακνηβαία απνθάιπςε ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ (Laurenceau, et 

al., 2004).   

Δθηφο απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νηθεηφηεηαο, ε ακνηβαηφηεηα, ζπληζηά έλα 

θξίζηκν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ζηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ (Laursen, Wilder, 

Noack, & Williams, 2000). Οη Hartup θαη Stevens (1999), αλέθεξαλ φηη ε 

ακνηβαηφηεηα ζπκπεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ κνίξαζκα θαη ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία. Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπλδένληαη άκεζα κε ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ απφ θνηλνχ νη θίινη. Ζ αλάγθε γηα θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα, ζπδεηήζεηο θ.ιπ. πξνάγεη ην αίζζεκα 

ηεο ζπληξνθηθφηεηαο, ην νπνίν θαη απηφ απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηέο αλάκεζα ζε 

ζπλνκήιηθνπο θαη έθεβνπο, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πην θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμεο 

ησλ θηιηθψλ ηνπο ζρέζεσλ (Coleman & Hendry, 1999). Οη έθεβνη αηζζάλνληαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη φηαλ πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο θαη 

ιηγφηεξν κε ελήιηθεο (Hartup, 2001). ια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ κεξηθά απφ ηα 

θπξίαξρα ζηνηρεία ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο θηιίαο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ θαη δηακνξθψλνληαη ζε ζρέζε πάληα κε 

ηνλ βαζκφ εθνχζηαο ζπκκεηνρήο ζε απηή.  

Αθφκα ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίνη θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ βαζκφ ηεο εθνχζηαο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ ζε απηή αιιά θαη κε βάζε ηελ πνηφηεηα θαη ζπρλφηεηα ησλ 

επαθψλ (Adler & Adler, 1998). Οη βαζηθνί ηχπνη είλαη (α) ν «θνιιεηφο» θίινο, (β) ν 

θαιφο θίινο θαη (γ) «επθαηξηαθφο»/γλσζηφο θίινο (φ.π.). Ο πξψηνο ηχπνο 
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δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη αληηπξνζσπεχεη κία 

ζρέζε αθνζίσζεο θαη  απηναπνθάιπςεο (Brendt, 2002).  

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε απηναπνθάιπςε είλαη ην θιεηδί ζηελ 

κεηακφξθσζε κηαο ζρέζεο ζε θηιηθή. πσο ηνλίδεη ν Brendt (2002), ν θνιιεηφο 

θίινο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα ππνζηήξημεο, αζθάιεηα, νηθεηφηεηα, 

ζπληξνθηθφηεηα αιιά θαη απφ ρακειφ επίπεδν ζπγθξνχζεσλ θαη δηαθσληψλ. Ζ 

πεξηγξαθή ηεο παξαπάλσ ζρέζεο, ηνλίζηεθε θαη απφ ηνλ Lutz (2001), ν νπνίνο 

εμήγεζε φηη «ν θαιχηεξνο θίινο» πξνυπνζέηεη βαζηά θαη πξαγκαηηθή αθνζίσζε, 

δέζκεπζε θαη ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο ζρέζεο. Δπηπιένλ ε 

εθηίκεζε θαη ε εκπηζηνζχλε είλαη δχν αθφκε ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

«θνιιεηνχ» θίινπ (Lutz  Herrick, 2001) ελψ ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Hartup θαη Stevens (1999), δηαπηζηψζεθε φηη ην 80% κε 90% ησλ εθήβσλ 

δηαηεξνχλ έλαλ ή δπν «θνιιεηνχο θίινπο».  

Ο δεχηεξνο ηχπνο θίινπ «ν θαιφο», πεξηιακβάλεη παξφκνηα ζηνηρεία, φπσο 

ακνηβαηφηεηα, νηθεηφηεηα, εκπηζηνζχλε, ζε κηθξφηεξν σζηφζν βαζκφ (Lutz, Herrick, 

& Lehman, 2001). Οη πεξηζηαζηαθέο θηιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ιηγφηεξε ζπρλφηεηα 

επαθψλ, κηθξφηεξε νηθεηφηεηα θαη ζπρλά αθνχζηα ζπκκεηνρή ζε απηή (Adler & 

Adler, 1998). Οη ζρέζεηο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη σο «πεξηζηαζηαθέο θηιίεο» ή 

«γλσζηνί» ή «επθαηξηαθνί θίινη» ζπλήζσο είλαη άηνκα ηα νπνία θαηνηθνχλ θνληά θαη 

πνιιέο θνξέο είλαη άηνκα απφ ηνλ επξχηεξν ζπγγεληθφ θχθιν, άηνκα ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ θαηεγνξία απηή θηιηθψλ ζρέζεσλ απνηειεί πηζαλή πεγή ππνζηήξημεο θαη βνήζεηαο 

αιιά θαη ζπληξνθηθφηεηαο, κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα είδε 

θηιίαο (φ.π.). Άιισζηε ε θνηλφηεηα αιιά θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ 

(νηθνγελεηαθφ, θηιηθφ, ζπγγεληθφ) απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε πνιχ κηθξφηεξν σζηφζν βαζκφ. Ζ αλαθνξά ζηηο θηιηθέο 

ζρέζεηο εζηηάζηεθε ζηελ δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη δηαηήξεζεο, κέζα απφ ηελ 

αλαδήηεζε ησλ παξαγφλησλ αιιά θαη πεξηβαιιφλησλ ή πεγψλ ππνζηήξημεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε.  

 

3.3.1 Διαμόρφωςθ, Διατιρθςθ και Ανάπτυξθ Φιλικϊν Σχζςεων Ατόμων με 
Νοθτικι Αναπθρία  

Ζ δηακφξθσζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ αλαθέξεηαη ζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηέο δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηα άηνκα αιιά θαη ζηα «θξηηήξηα» επηινγήο. Ζ 

νκνηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, ιεηηνπξγεί 
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ζπλήζσο σο θξηηήξην γηα ηελ δηακφξθσζε θηιηθψλ δεζκψλ (Urberg, Degirmencioglu, 

& Pilgrim, 2000). Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα νκάδα δξαζηεξηνηήησλ εληζρχεη ηελ 

δηακφξθσζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα άηνκα επηιέγνπλ 

ηελ νκνηφηεηα σο θξηηήξην επηινγήο.  

ην πεδίν ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηηο 

θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο 

ελειηθίσζεο, ηηο πεγέο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηνπο ηχπνπο θηιίαο 

πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ.  

Ση είλαη απηφ φκσο πνπ επεξεάδεη ή αιιηψο εληζρχεη ηε δηακφξθσζε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ; Δίλαη απηνλφεην φηη ηα πεξηβάιινληα ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. πσο αλαθέξζεθε θαη 

ζην πξψην θεθάιαην, ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο φπσο ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ε 

θνηλφηεηα ζπληζηνχλ πεγέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη ελίζρπζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ.  

Σν νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ δηακφξθσζε 

ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ζρνιείνπ (Larson, 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα ε νηθνγέλεηα θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε εμσζρνιηθέο νκάδεο αιιά 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπ (φ.π.). Οη ηειεπηαίεο απνηεινχλ 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο 

έιιεηκκα ζην ηνκέα απηφ νδεγεί ζε πξνβιεκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Herbert, 

2003). Ζ έξεπλα ησλ Turnbull, Pereira, θαη Blue-Banning (1999) ηνλίδεη ηελ ηάζε 

ησλ γνλέσλ γηα ελίζρπζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε N.Α. αιιά παξάιιεια 

ηνλίδεη θαη ηνπο ηξφπνπο ελίζρπζήο ηνπο. ε δείγκα ηξηάληα ελφο (31) αηφκσλ ην 

νπνίν απνηεινχληαλ απφ γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, αλέδεημε ην ξφιν ησλ γνλέσλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

κεηέξεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., αλαδεηνχζαλ ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ (ζπίηη, εμσηεξηθφο ρψξνο), «πξνζέθεξαλ» ζην άηνκν κε Ν.Α. έλα 

κεγάιν εχξνο θίισλ θαη δελ ην πεξηφξηδαλ ζε ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Σα πην ζεκαληηθά 

φκσο ζπκπεξάζκαηα ηεο αλσηέξσ έξεπλαο είλαη φηη νη γνλείο δελ επηθεληξψλνληαλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο αιιά αληηκεηψπηδαλ ην άηνκν σο ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ, δεκηνπξγνχζαλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ 

(ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο), παξείραλ πιεξνθφξεζε ζε φζνπο 
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δελ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κε ην άηνκν κε Ν.Α. θαη 

ελίζρπαλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αδεξθψλ σο πξνηχπσλ κίκεζεο γηα ηελ αλάπηπμε 

επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. πσο ηνλίδνπλ νη Gaertner, Fite θαη 

Colder (2010), ε δηακφξθσζε ελφο θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο, εθ κέξνπο ησλ 

γνλέσλ, φπνπ παξαδείγκαηνο ράξε ζα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. ζην ρψξν, ζα παξέρνληαη εξεζίζκαηα γηα επηθνηλσλία, κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνλίζηεθε θαη απφ άιινπο αξθεηνχο εξεπλεηέο (Lunsky, 2006 · Day & 

Harry, 1999 ·Knox & Hickson, 2001 ·Heiman, 2000) θαζψο ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία ζπληζηά ην πξσηαξρηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία 

θαη ζπληζηά ην πην ζεκαληηθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ. 

Ζ δηαηήξεζε σζηφζν ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζπληζηά κηα εμίζνπ ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία, αθνχ είλαη απαξαίηεην ηα άηνκα λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο ηθαλέο λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο (Oswald, Clark, & Kelly, 2004). Ζ δηαδηθαζία 

απηή είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε θαζψο πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη 

καθξνρξφληα δέζκεπζε (Brendt, 2002). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ε δηαηήξεζε 

ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζρνιηθή ηάμε, ηελ θνηλφηεηα (θνηλφ 

ηφπν θαηνηθίαο), ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα φκνηα ελδηαθέξνληα (φ.π.).  

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη ηέζζεξηο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ (Oswald, et al., 2004) : 

(α) Θεηηθφηεηα (positivity) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο 

πηνζεηεί ην άηνκν γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ραξά θαη δηαζθέδαζε   

(β) Τπνζηεξηθηηθφηεηα (supportiveness) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θπξίσο ππνζηήξημε κεηαμχ ησλ θίισλ  

(γ) Δηιηθξίλεηα (openness) πνπ αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ηεο απηναπνθάιπςεο 

(self-disclosure) φπνπ θαη ηα δχν κέξε κνηξάδνληαη πξνζσπηθέο ζθέςεηο. 

(δ) Αιιειεπίδξαζε (interaction) πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ απφ θνηλνχ νη θίινη.  

Οη θηιηθέο ζρέζεηο ινηπφλ δελ απνηεινχλ κηα ζηαηηθή δηαδηθαζία αιιά 

αληίζεηα κεηαιιάζζνληαη θαη εμειίζζνληαη ζπλερψο, φπσο π.ρ. νη επθαηξηαθέο θηιίεο 

κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε βαζηέο θαη νπζηαζηηθέο θηιηθέο ζρέζεηο. ην πιαίζην ηεο 
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αλάπηπμεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, δηακνξθψζεθε θαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

δηείζδπζεο (social penetration). Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηείζδπζεο, πεξηιακβάλεη 

έλα κνληέιν αλάπηπμεο ζρέζεσλ φπνπ ην θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ε απηναπνθάιπςε 

(self-disclosure), ε ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ αηφκνπ λα κνηξάδεηαη ηηο βαζχηεξεο 

ζθέςεηο ηνπ (Bordens & Horowithz, 2001). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζε απηφ ην 

ζηάδην ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ (Parks, 2006).  

Οη Cukle θαη Wilson (2002) έθαλαλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε ζχλδξνκν Down. ε ζπλεληεχμεηο ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε δεθαηέζζεξηο (14) εθήβνπο κε ζχλδξνκν Down, ειηθίαο 12-18 

εηψλ, ζηνπο γνλείο ηνπο αιιά θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπο, ν θίινο 

παξνπζηάζηεθε σο έλα άηνκν ην νπνίν είλαη πηζηφ θαη επγεληθφ θαη ζπκπεξηιάκβαλε, 

κνηξαδφηαλ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηιάκβαλε 

νπνηνδήπνηε άηνκν παξείρε ηελ ειάρηζηε πξνζνρή ζην άηνκν κε ζχλδξνκν Down 

(Cukle & Wilson , 2002).  

Ζ Heiman (2000), ζπλέθξηλε ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία ηφζν ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα 

εηδηθήο αγσγήο φζν θαη ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζπλεληεχμεηο, φπνπ ηα άηνκα κε Ν.Α. εξσηήζεθαλ γηα ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξίζεθαλ κε 

άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Σν δείγκα θαηαλεκήζεθε ζε ηξεηο (3) νκάδεο, ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο, άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Heiman, αλέδεημαλ δηαθνξέο ζην ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν θάζε νκάδα ηνπ δείγκαηνο αληηιακβάλεηαη ηελ θηιία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πξνηηκνχζαλ λα ζπλδένληαη κε άηνκα κε αλαπεξία θαη 

λα δηαηεξνχλ πην ζηελέο ζρέζεηο. Παξάιιεια ηφληζαλ φηη γηα απηνχο νη θίινη είλαη 

δηαζθέδαζε, επραξίζηεζε αιιά θαη ππνζηήξημε ελψ αληίζεηα ηα άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία ηφληζαλ ηελ νηθεηφηεηα ζηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο.  

Χζηφζν αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη ζρέζεηο ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξία κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο 

ζέινληαο λα δηεξεπλήζνπλ ηηο απφςεηο θαη ησλ δπν νκάδσλ. Απηφ ην νπνίν αλέδεημε 

ε έξεπλα ζην πεδίν απηφ είλαη φηη κέζα απφ  δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο φζν θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ε δηακφξθσζε θηιηθψλ 
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ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ νκάδσλ είλαη δπλαηή (Green, Shcleien, 

Mactavish, & Benepe, 1995). Βέβαηα κία ηέηνηνπ είδνπο θηιηθή ζρέζε 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία σο αδεξθηθή, κε ηνπο ίδηνπο λα 

δηαηεξνχλ ην ξφιν ηνπ κεγάινπ αδεξθνχ/εο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη 

γηα κία αιηξνπηζηηθή ζρέζε, ε νπνία φκσο δηαηεξεί ηα ζεηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ χπαξμε αιεζηλήο θηιίαο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο νκάδεο αηφκσλ 

επηβεβαηψζεθε εξεπλεηηθά θαη απφ ηελ Lutfiyya (1991), ππνζηεξίδνληαο φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη φκνηα κε απηά κεηαμχ ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία: 

ακνηβαηφηεηα, απνδνρή, θαηαλφεζε. Ζ ππφζεζε φηη ε ακνηβαηφηεηα, απνηειεί 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, κειεηήζεθε θαη ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, θαζψο ζεσξήζεθε φηη δελ κπνξνχλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ αιιά θαη 

νχηε λα δηακνξθψζνπλ θηιηθέο ζρέζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ακνηβαηφηεηα. Οη Knox θαη 

Hickson (2001), κειέηεζαλ ηελ ακνηβαηφηεηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ ελειίθσλ κε 

Ν.Α., φπνπ έγηλε θαλεξή ε χπαξμε ηεο, θπξίσο κέζα απφ ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε βξίζθνληαη θαη νη έξεπλεο ησλ Day θαη Harry (1999) θαη 

ηνπ Castle (1996), φπνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ ακνηβαηφηεηα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζπλήζσο κε άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζπρλή 

επαθή.  

Ζ ζπρλή απηή επαθή πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ή 

ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θπξίσο κε άιια άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Mc 

Villy, et al., 2006). Σφζν νη ελήιηθνη κε Ν.Α. φζν θαη νη έθεβνη, ζεσξνχλ σο 

«θνιιεηφ θίιν» έλα άιιν άηνκν κε αλαπεξία θαη ηνλ πεξηγξάθνπλ σο έλαλ 

ζπκκαζεηή απφ ην ζρνιείν, απφ ηνλ ρψξν απαζρφιεζεο /εξγαζίαο ή θαη σο εξσηηθφ 

ζχληξνθν (φ.π.). Σν ζπίηη είλαη ην κέξνο ζην νπνίν ηα άηνκα κε Ν.Α., ζπλαληηνχληαη 

κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ιηγφηεξν νη εμσηεξηθνί ρψξνη, θαζψο νη γνλείο είλαη απηνί 

πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο (Sepperdson, 2006).  

Σα εκπφδηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηηο θηιηθέο, κειεηήζεθαλ 

ηδηαίηεξα θαη ην 1990 ην Roeher Insitute, αλαγλψξηζε ηνπο παξαθάησ πεξηνξηζκνχο 

ηφζν γλσζηηθνχο φζν θαη θνηλσληθνχο: (α) αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, (β) 

έιιεηςε αηζζήκαηνο απηνεηθφλαο, (γ) έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, (δ) Πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο, (ε) αξλεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο, (ζη) 

έιιεηςε εκπεηξίαο ζηελ δηακφξθσζε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη  (ε) αξλεηηθή ζηάζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξίγπξν.  



75 

Οη πεγέο ππνζηήξημεο αιιά θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη  

γχξσ απφ ην άηνκν κε Ν.Α., απνηεινχλ θαη απηά αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Σφζν νη ίδηεο νη έλλνηεο φζν θαη νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο καο βνεζνχλ λα ηα θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο θαη δηακφξθσζήο ηνπο. 

 

3.4  Κοινωνικι Υποςτιριξθ:  Ζννοια, λειτουργίεσ, χαρακτθριςτικά 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο 

έξεπλεο αλέδεημαλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλσληθέο επαθέο θαη 

ε θνηλσληθή ππνζηήξημε ζηελ πξνψζεζε ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επδσίαο 

(Kef, 2005). Παξά ην γεγνλφο φηη θαηαλνείηαη απφιπηα ε ζεκαληηθή ππνζηεξηθηηθή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ζηνλ πεξίγπξν ηνπο 

(νηθνγέλεηα, θίινη, επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, νη ζεκαληηθνί άιινη) αιιά θαη 

ζην πφζν θξίζηκε ζεσξείηαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο, ε έξεπλα ζην γλσζηηθφ απηφ πεδίν αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. απαξηίδεηαη απφ ηα ίδηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ αλάγθε γηα θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. μεθηλάεη κε ηελ πξψηε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ην άηνκν ην 

νπνίν ην θξνληίδεη.  

πσο αλαθέξνπλ νη Blacher θαη Meyers, (1983) ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πσο παηδηά κε Ν.Α. ζπλδένληαη κε ηνπο γνλείο ηνπο ζε ζχγθξηζε 

πάληα κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν φπσο είλαη θαηαλνεηφ ππάξρεη 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ζηα άηνκα 

κε Ν.Α., θαζψο ππάξρεη έιιεηκκα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Μπνπρνξίθνπ, 2009). 

Γεληθά ζα ιέγακε φηη ιακβάλνπλ πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή ππνζηήξημε, πνιχ ιηγφηεξε 

απφ ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο (Richardson, Katz,  Κoller, 1993). Παξφιν πνπ 

αξθεηνί απφ απηνχο θαηαθέξλνπλ λα θαηαθηήζνπλ σο έλα βαζκφ ηε δσή ελφο 

ελήιηθα, ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζπλερίδεη θαη ζηελ ελήιηθε 

δσή λα ιακβάλεη ππνζηήξημε απφ επαγγεικαηίεο αιιά θαη λα αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Lunsky & 

Benson, 1999). 

 Ζ έξεπλα ησλ Lippold θαη Burns (2009) ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία καο απέδεημε φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ 
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πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά δίθηπα, ιακβάλνπλ θνηλσληθή ππνζηήξημε θπξίσο απφ κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή απφ ην άηνκα ρσξίο λνεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε αλαπεξία. 

Έηζη ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψλνπλ 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ηα ελήιηθα άηνκα κε Ν.Α. ζπλερίδνπλ λα έρνπλ 

σο θπξίαξρν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Σν 85% πεξίπνπ ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. ζπλερίδνπλ λα δηακέλνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο αθφκα θαη θαηά ηελ 

ελειηθίσζε (Lakin, 1998). Χο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α. ζπλερίδεη λα απνηειεί αθφκε θαη ζήκεξα πξσηαξρηθή πξφθιεζε ηφζν γηα ηηο 

ππεξεζίεο φζν θαη γηα ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Forrester-Jones, et al, 2006).  

H ζχλδεζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε ηελ 

δπλαηφηεηα γηα θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε έρεη ηεζεί πνιιέο θνξέο ζην επίθεληξν ησλ 

εξεπλεηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

(Kef, 2005∙ Lippold & Burns, 2009∙ Lunsky & Benson, 2001).  

πσο δηαπηζηψλεηαη νη έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ έθαλαλ  ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζπλδέζεθαλ κε ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο αιιά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία. Ζ αλάγθε 

γηα αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζρέζεσλ κε άιια άηνκα, απνηειεί ζεκειηψδνπο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. Ζ θπζηθή παξνπζία ζηελ 

θνηλφηεηα δελ είλαη  πάληνηε αξθεηή απφ κφλε ηεο γηα λα επηηεπρζεί θνηλσληθή 

ζπκπεξίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη εηδηθφηεξα ελφο αηφκνπ κε Ν.Α. (Lippold & Burns, 

2009).  

Οη θηιίεο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη ζρέζεηο κε ην επξχηεξν ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ αιιά κε ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα δηακνξθψλνληαη κε δπζθνιία θαη δελ 

ζεσξνχληαη δεδνκέλεο φπσο ζε έλα άηνκν ηππηθήο αλάπηπμεο. Άιισζηε, φπσο 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα άηνκα κε Ν.Α. απνθηνχλ ειάρηζηεο 

θηιίεο αιιά θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ειάρηζηεο «θηιηθέο» δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη κε άηνκα ηα νπνία έρνπλ θαη απηά Ν.Α. (Emerson & 

McVilly, 2004). Ζ έξεπλα ησλ McVilly, Stancliffe, Trevor, Parmenter θαη Burton-

Smith (2006), αλαθνξηθά κε ην αίζζεκα κνλαμηάο πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ νη ελήιηθεο 

κε Ν.Α., δηαπηζηψζεθε φηη ε έιιεηςε θηιηθψλ ζρέζεσλ ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθά δίθηπα θαη νη πεξηνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, 

απμάλνπλ ην αίζζεκα ηεο κνλαμηάο ζηα άηνκα κε Ν.Α. αιιά θαη έρνπλ επίπησζε 

ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. Ζ έξεπλα ησλ Heiman θαη Margalit (2001), ζε πεληαθφζηα 

εβδνκήληα πέληε (575) άηνκα κε Ν.Α. έδεημε φηη ηα άηνκα αηζζάλνληαη κνλαμηά θαη 
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απνκφλσζε ηα νπνία είλαη πην έληνλα ζηελ ειηθία πξηλ απφ ηελ εθεβεία θαη θαηά ηε 

θνίηεζή ζηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηα νπνία θνηηνχζαλ ζε 

εηδηθφ ζρνιείν, ελψ ηα ελήιηθα άηνκα κε Ν.Α. βίσλαλ θαη απηά ηα ίδηα αηζζήκαηα 

ρσξίο φκσο λα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρεη πξνζειθχζεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

‘80 θαη έπεηηα ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκφλσλ θπξίσο ζην πεδίν ησλ ςπρηθψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ αιιά θαη ζε πεδία φπσο ε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Χζηφζν  ε 

δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο μεθίλεζε απφ ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο 

κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ησλ ζρέζεσλ.  

Δλλνηνινγηθά ε θνηλσληθή ππνζηήξημε (social support) είλαη ν φξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία 

θαη κπνξεί λα αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκσλ ή αθνξά θαη ηελ αληίιεςε ή 

ηε γλψζε απφ ην άηνκν φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκα κέζα ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα 

ρξεηαζηεί. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε  κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ην γνληθφ πεξηβάιινλ, 

ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην θηιηθφ αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα 

(Taylor, 2007). Πην ζπγθξηκέλα, κε ηε ζηελή ζεκαζία ηεο αλαθέξεηαη ζηε βνήζεηα 

πνπ παξέρεηαη πξνο ην άηνκν ή ηελ νηθνγέλεηα απφ ηνπο «άιινπο», ελψ κε ηελ επξεία 

ζεκαζία ηεο αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε νηθνγέλεηα ή ην 

άηνκν πεξηέρεηαη θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ κέζα ζε απηφ είηε κε 

άιια άηνκα είηε κε άιια ζπζηήκαηα (Μπνπρνξίθνπ, 2009).  

Κάπνηνη άιινη κηινχλ γηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ θαη 

αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ είηε κε πξφζσπα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο, 

φπσο νη ζπγγελείο ηνπ είηε κε άηνκα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο, φπσο νη 

επαγγεικαηίεο. Θεσξνχλ φηη ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ κειψλ πνπ ζπληζηνχλ ην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ αηφκνπ (Taylor, 2007). Οη 

πεξηζζφηεξεο κειέηεο γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε επηθεληξψζεθαλ ζε ελήιηθεο 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, σζηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νη έξεπλεο 

επηθεληξψζεθαλ ζε άηνκα κε λνεηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία (Lunsky, 2006).   

 πσο αλαθέξεηαη ζηνπο Alloway θαη Rebbington (1987), έλαο απφ ηνπο 

πξψηνπο εξεπλεηέο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, ν νπνίνο κειέηεζε ηφζν ηε 

δνκή φζν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, είλαη ν Cooley (1909). Ο Cooley αλαθέξζεθε ζηελ 

«πξσηαξρηθή νκάδα», ε νπνία πεξηιακβάλεη άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζα 

επαθή κεηαμχ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηδεψλ θαη ζηάζεσλ ηνπ 

αηφκνπ. Αθφκε έρνπλ αλαθεξζεί έξεπλεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ην ρακειφ επίπεδν 
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θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κε ηελ θαηάζιηςε, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή πίεζε (ην 

αληίζηξνθν ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο) κε ηελ ςπρνπαζνινγία (Lunsky & Havercamp, 

1999). 

 Ζ θνηλσληθή δσή ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηνπο ηέζζεξηο 

παξαθάησ φξνπο: (α) πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά δίθηπα, (β) θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο, (γ) θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη (δ) θνηλσληθή ππνζηήξημε. Οη 

πξψηνη ηξεηο φξνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ηελ νπνία ην άηνκν 

κπνξεί λα απνθηήζεη (Lippold & Burns, 2009).  

Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε μεθηλάεη κε ηνλ δεζκφ πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο κε ην πξψην άηνκν πνπ αλαιακβάλεη ηε 

θξνληίδα ηνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο, γηα ηα παηδηά νη έξεπλεο έρνπλ εζηηαζηεί 

θπξίσο ζηελ πξνζηαηεπηηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ησλ ζρέζεσλ (Lunsky, 2006). 

Σα παηδηά καζαίλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο πψο λα ιακβάλνπλ θαη λα αληαπνδίδνπλ 

ππνζηήξημε κε άιια παηδηά, ελήιηθεο αιιά θαη κε ηελ θνηλφηεηα, ελψ γηα ηνπο 

έθεβνπο βαζηθή πξφθιεζε είλαη ε επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηε ιήςε 

ππνζηήξημεο θαη ηελ απφθηεζε απηνλνκίαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο (Bryant, 1994). Χο εθ 

ηνχηνπ ε θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη αλαγλσξηζηεί σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηα παηδηά αιιά θαη παξάγνληαο θνηλσληθνπνίεζεο. 

  πγρξφλσο ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 

θνηλσληθά δίθηπα, αθνχ ηα δεχηεξα απνηεινχλ πεγέο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Ζ δνκή 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αθνξά (α) ην κέγεζνο θαη (β) ηε ζχλζεζε ην δηθηχνπ, ελψ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ζρεηίδεηαη, κε ηελ θνηλσληθή ζηήξημε πνπ δέρεηαη 

ην άηνκν (πξαθηηθή/ ζπλαηζζεκαηηθή) (Chien, Huey-Chang, & Schaller, 2000 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Kef, 1997) Σν θνηλσληθφ δίθηπν παξέρεη θνηλσληθή ζηήξημε 

δηαθφξσλ κνξθψλ (πξαθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή,) (Xiaolan & Ensel 1999). Απηή ε 

ζηήξημε δηαθνξνπνηείηαη ζε αληηιακβαλφκελε θαη ιακβαλφκελε.   

Αληηιακβαλφκελε θνηλσληθή ζηήξημε (perceived social support) νξίδεηαη σο ε 

ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε πνπ δηεμάγεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν γηα ηελ θνηλσληθή 

ζηήξημε πνπ ιακβάλεη, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία πνπ πξνζδίδεη ην ίδην ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη. χκθσλα κε κηα δεχηεξε εθδνρή, ε αληηιακβαλφκελε 

θνηλσληθή ζηήξημε αλαθέξεηαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ δηαηίζεηαη ζην άηνκν, φηαλ ηε 

ρξεηάδεηαη (Okun & Keith, 1998 φπσο αλαθέξεηαη ζην Cimarolli & Boerner 2005).   
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Λακβαλφκελε θνηλσληθή ζηήξημε (received social support) νξίδεηαη σο ην 

πξαγκαηηθφ πνζνζηφ ηεο ππνζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

αλζξψπνπο, ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο, φπσο π.ρ. ε ζηήξημε πνπ έρεη ιάβεη 

έλα άηνκν απφ ηνπο γνλείο ηνπ ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο (Μπνπρνξίθνπ, 2009). Ζ 

αληηιακβαλφκελε θνηλσληθή ζηήξημε  απνηειεί πην αμηφπηζην παξάγνληα σο πξνο ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε έλα πεξηβάιινλ ζπγθξηηηθά κε ηελ ιακβαλφκελε 

ππνζηήξημε ή ηελ θαηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπ δίθηπν (Cauce, et al., 1994   φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Kef, 1997). 

Παξά ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, ζε 

αληηιακβαλφκελε θαη ιακβαλφκελε, ζπλερίδεη λα απνηειεί κηα ζχλζεηε ελλνηνινγηθή 

θαηεγνξία, ε νπνία νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Παξαηεξείηαη κηα 

αλεπάξθεηα σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο απφ ηνπο 

δηάθνξνπο εξεπλεηέο (Brough & Pears, 2004), γη’ απηφ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε σο 

πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηεο παξνπζηάδεη αλνκνηνγέλεηα. Γπν βαζηθέο δηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη (α) ε πξαθηηθή θαη (β) ε 

ζπλαηζζεκαηηθή - θνηλσληθή ζηήξημε (Brough, & Pears, 2004).  

Οη Chien, Huey-Chang θαη  Schaller (2000), φξηζαλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε  κε 

βάζε ηηο ηξεηο παξαθάησ δηαζηάζεηο:  

 H ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πεξηιακβάλεη ηελ έθθξαζε αγάπεο, ην ζεβαζκφ 

ζηηο απφςεηο ηνπ αηφκνπ, ηελ ελζάξξπλζε θαη θαηαλφεζε απφ αλζξψπνπο ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ, νη νπνίνη ζα αθνχζνπλ ην πξφβιεκά ηνπ θαη ζα είλαη 

δηαζέζηκνη, φηαλ ην άηνκν ηνπο ρξεηαζηεί. Δπίζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε 

αθνξά ηελ απνδνρή ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ νηθείσλ ηνπ πξνζψπσλ. Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο είλαη ε αζθάιεηα ηνπ ηφπνπ, ε ελζσκάησζε θαη ε ελζπλαίζζεζε. 

 Ζ πιεξνθνξηαθή ζηήξημε αλαθέξεηαη ζηηο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο, 

αμηνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο πεγέο ζηήξημεο 

πνπ δηαηίζεληαη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο. 

 Ζ απηή ζηήξημε πεξηιακβάλεη βνήζεηα ζε θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζηελ παξαγσγή πιηθψλ πεγψλ ή νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ζε ηνκείο φπσο ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα, νη επαγγεικαηηθνί 

ζηφρνη θαη ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο.  



80 

Μηα αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλνπλ νη Cohen θαη Hoberman (1983), 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε θνηλσληθή ζηήξημε δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο  

ππνθαηεγνξίεο είλαη ε εμήο: 

 Τπνζηήξημε απνηίκεζεο. Απνηειεί δείθηε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θαηάζιηςεο. 

ηαλ έρεηο θάπνηνλ λα ζε βνεζά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ελ δπλάκεη 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νξγάλσζε αμηνπνίεζεο ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ.  

 Τπνζηήξημε απηνεθηίκεζεο. Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πξφβιεςε 

ηφζν ςπρνινγηθψλ φζν θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ. 

 Απηή Τπνζηήξημε. Δθηφο απφ ην θξηηήξην ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν έρεη 

επίδξαζε ε ππνζηήξημε θαη ηνπ είδνπο ππνζηήξημεο (πξαθηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, πιεξνθνξηαθή) θαζψο επίζεο θαη ην θξηηήξην ηεο πεγήο απφ 

ηελ νπνία εθπνξεχεηαη ε ππνζηήξημε (νηθνγελεηαθή, θηιηθή), ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαηεγνξηνπνηείηαη θαη κε βάζε ην θξηηήξην ηεο νπηηθήο 

γσλίαο ζεψξεζεο ηεο ζηήξημεο (Μπνπρνξίθνπ, 2009). 

χκθσλα κε ηνπο Huurre θαη ζπλ. (1999), νη δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

παξνπζηάδνληαη πην εκπινπηηζκέλεο (έμη ππνθαηεγνξίεο ζην ζχλνιν) σο εμήο: 

 Τιηθή ζηήξημε  

 Φπζηθή Βνήζεηα  

 Καζνδήγεζε  

 ηελή αιιειεπίδξαζε  

 Αλαηξνθνδφηεζε  

 Κνηλσληθή πκκεηνρή 

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη εθηφο απφ ηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, ε νπνία ιακβάλεη ζεηηθή δηάζηαζε, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζηελ θνηλσληθή ζηήξημε κε δπζκελείο επηδξάζεηο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ 

(Μπνπρνξίθνπ, 2009). Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ έξεπλα ζπλαληνχκε δπν ηχπνπο 

ππνζηήξημεο: (α) ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε θαη (β) ηελ αξλεηηθή θνηλσληθή 

(Antonucci, et al., 2002 φπσο αλαθέξεηαη ζην Cimarolli, et al., 2005), ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο, ζηηο θνηλσληθέο πηέζεηο, ζηελ θνηλσληθή 

ππνλφκεπζε θαη ζηα θνηλσληθά εκπφδηα (Cimarolli, et al., 2005).  
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Ζ θνηλσληθή πίεζε ζπληζηά ηελ αξλεηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη πξνθαιεί αηζζήκαηα πίεζεο, άγρνπο θαη θαηαπίεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ηελ ιακβάλεη. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαθεξζεί ηξείο ηξφπνη 

έθθξαζεο ηεο θνηλσληθήο πίεζεο (Rook, 1990): 

(α) Κνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο εθθξάδνληαη κε ζεηηθφ ηξφπν αιιά 

εθιακβάλνληαη απφ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία αξλεηηθά. 

(β) Ο βαζκφο ππνζηήξημεο είλαη πνιιέο θνξέο είηε πνιχ κηθξφο είηε πνιχ κεγάινο κε 

απνηέιεζκα ην άηνκν λνεηηθή αλαπεξία λα αηζζάλεηαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλν. 

(γ) Πνιιέο κνξθέο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κεηαιιάζζνληαη κε ην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ θαη απνθηνχλ αξλεηηθή δηάζηαζε, θαζψο νη αλάγθεο ηνπ αηφκνπ 

ηξνπνπνηνχληαη. 

Δίλαη γεγνλφο σζηφζν φηη ε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη ειάρηζηεο αλαθνξέο 

γηα ηελ θνηλσληθή πίεζε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. (Lunsky & Benson, 2001 Lunsky & 

Havercamp, 1999). Οη Nabarah, Roy, Harris θαη Corbett (1995), πεξηέγξαςαλ 

δηάθνξα παξαδείγκαηα θνηλσληθήο πίεζεο ππνζηεξίδνληαο φηη απνηειεί ηελ βαζηθή 

αηηία θαηάζιηςεο ζε ελήιηθεο κε λνεηηθή αλαπεξία. ε αληίζεζε κε ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ε θνηλσληθή πίεζε κπνξεί λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ζηα άηνκα 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηνλ ιφγν φηη κπνξνχλ λα ηελ αληηκεησπίζνπλ.  

 

3.5 Κοινωνικά Δίκτυα Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία  

Σα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχλ ηελ πεγή ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ απνηεινχληαη απφ άηνκα κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θαζεκεξηλή επαθή θαη είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ δσήο ηνπο .  

Οη κέρξη ηψξα έξεπλεο γηα ηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., 

εζηηάδνληαη ζηελ κειέηε ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζχλζεζεο θαη  ηνπ βαζκνχ ηεο 

ιακβαλφκελεο θνηλσληθήο ζηήξημεο (Forrester-Jones, et al., 2004). Σα θνηλσληθά 

δίθηπα ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. αλαιχνληαη κε φξνπο δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αθνξνχλ (α) ην κέγεζνο, 

(β) ηε ζχλζεζε, (γ) ηελ πξνζβαζηκφηεηα, (δ) ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ θαη (ε) ηελ ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ.  

Ζ έξεπλα ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., έθεξε ζηελ 

επηθάλεηα δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο φζν θαη 
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ζπζρεηηζκνχο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο 

(Forrester-Jones, et al., 2006 McConkey, 2007 Robertson, et al., 2001). Οη 

Dusseljee, Rijken, Cardol, Curfs, θαη Groenewegen (2011) βξήθαλ φηη άηνκα κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία είραλ πεξηζζφηεξνπο θίινπο (κε ή/θαη ρσξίο αλαπεξία) απφ απηά 

κε κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, σζηφζν ν βαζκφο αιιειεπίδξαζεο κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία ήηαλ ηδηαίηεξα κηθξφο. Πνηθίιεο κειέηεο επίζεο αλέδεημαλ φηη ε δηαβίσζε 

ζε ππνζηεξηδφκελα πεξηβάιινληα ελίζρπε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ επαθψλ ζε 

αληίζεζε κε απηή ζε ηδξπκαηηθή πεξηβάιινληα ή νκαδηθέο θαηνηθίεο (Forrester-Jones, 

et al., 2006 McConkey, 2007 Robertson, et al., 2001) 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ αλαθέξνληαη (α) 

ζηελ πνηφηεηα θαη (β) ζην πεξηερφκελν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, (γ) ζηελ 

ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ δίλεη θαη παίξλεη ην άηνκν), (δ) ζηελ νηθεηφηεηα θαη (ε) ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ην άηνκν κε  λνεηηθή αλαπεξία (Kef, 2002). Σα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζπλδένληαη θαη κε ηε ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Ζ ιεηηνπξγηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρέζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ θαη πεξηιακβάλεη: (α) ηε 

δηαζεζηκφηεηα, (β) ην πεξηερφκελν θαη (γ) ηηο πεγέο ηεο ππνζηήξημεο (Μπνπρνξίθνπ, 

2009). Ζ έλλνηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο πξνέθπςε απφ ηελ έκθαζε πνιιψλ εξεπλεηψλ 

λα δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αληίιεςεο φηη ε ππνζηήξημε είλαη 

δηαζέζηκε φηαλ ρξεηαζηεί θαη ηεο πξαγκαηηθήο πξφζβαζεο ζε απηήλ (Krahn, 1993). 

Μεξηθέο θνξέο απιά θαη κφλν ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ φηη ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφ 

ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε 

ηνπ άγρνπο, φπσο έδεημαλ ζρεηηθέο έξεπλεο (Pierce, Sarason, & Sarason, 1996). 

Τπάξρνπλ πνιιέο πξνζεγγίζεηο σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 

παξέρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε. Άιινη εξεπλεηέο πξαγκαηνπνηνχλ πην επξείεο 

νκαδνπνηήζεηο ησλ δνκψλ, ελψ άιινη αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηηο νκάδεο 

αηφκσλ πνπ παξέρνπλ θνηλσληθή ζηήξημε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε έξεπλαο θαη 

ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ. χκθσλα κε ηελ Kef (2002), ην θνηλσληθφ δίθηπν  

απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ νρηψ παξάγνληεο: (α) ζηελνί ζπγγελείο, (β) επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, (γ) θηιηθφ πεξηβάιινλ, (δ) ζπκκαζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, 
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ζπλεξγάηεο – ζπλάδειθνη, (ε) κέιε ζπιιφγσλ, (ζη) γείηνλεο (ε) ζεξαπεπηέο/ εηδηθνί 

επαγγεικαηίεο θαη (ζ) ζπλνκήιηθνη απφ θνηλέο νκάδεο.  

Σα ζπρλφηεξα θνηλσληθά δίθηπα απνηεινχληαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο 

θαη ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζηελνχο θίινπο αιιά θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ κνξθή 

απηή θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη πέληε 

πεξίπνπ άηνκα (Ager, Myers, Kerr, Myles, & Green, 2001 Lippold & Burns, 2009). 

Ζ δεχηεξε πην ζπρλή κνξθή θνηλσληθνχ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη άηνκα απφ ην 

επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, καθξηλνχο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο, κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Ο αξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ κπνξεί λα αλέιζεη θαη 

ζηα είθνζη άηνκα (Lunsky, 2006). Οη Forrester-Jones θαη ζπλ (2006), κειέηεζαλ 

είθνζη δχν ελήιηθα άηνκα κε Ν.Α. κε ηελ ρξήζε απηναλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηα 

θνηλσληθά δίθηπα θαη ην κέγεζφο ηνπο. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξα 

απφ φ,ηη αλαθέξζεθε πξηλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ηα νπνία απνηεινχληαλ θπξίσο απφ 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ νκνηνγέλεηα απηή ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ απνδεηθλχεη ηελ έιιεηςε θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ χπαξμή ηνπο 

ζηα θνηλσληθά δίθηπα ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. (Duvdevany & Arar, 2004). 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ 

αιιά θαη γεληθά νη επαγγεικαηηθέο ηεο εηδηθήο αγσγήο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. θαη ζπληεινχλ ζηελ ζπκπεξίιεςε 

(Holburn, et al., 2004 Robertson, et al., 2006). ε πξφζθαηε έξεπλα ε νπνία 

κειέηεζε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. κέζα απφ δηάθνξα πεξηβάιινληα 

δηαβίσζεο, αλέδεημε ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζηφρσλ νη νπνίνη ζπλδένληαη ηφζν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

κέζα απφ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο φζν θαη ζηε πξαθηηθή ζηήξημε ζηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία (McConkey & Collins, 2009). Ζ ίδηα έξεπλα ηφληζε φηη δελ 

δηαδξακαηίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ην πεξηβάιινλ δηαβίσζεο φζν νη ξφινη πνπ 

αλαιακβάλεη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ εληζρχνληαο ή ιεηηνπξγψληαο 

θαηαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία ζηελ θνηλφηεηα (McConkey & Collins, 2009).  

Αμίδεη λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία 

δηαβηψλνπλ αλεμάξηεηα ζηελ θνηλφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα αλαθνξηθά κε ηα 

θνηλσληθά ηνπο δίθηπα. ε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε άηνκα κε ήπηα 
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Ν.Α.  ηα νπνία δνπλ ζηελ θνηλφηεηα, αλαδεηθλχεηαη φηη (α) πεξηνξηζκνί ζηελ 

πξνζαξκνζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά (π.ρ. έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ) κπνξεί λα 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, θαη φηη (β) νη 

επαγγεικαηίεο θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ 

ελδπλάκσζε θαη επέθηαζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, αιιά ζπλήζσο δηαζέηνπλ πνιχ 

ιίγν ρξφλν γηα ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία (Embregts & Grimbel du Bois, 2005).  

πλνιηθά ζα κπνξνχζακε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηα κέρξη ηψξα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, φηη φιν θαη πεξηζζφηεξα άηνκα κε Ν.Α. πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ δηακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα, ρσξίο σζηφζν επηηπγράλνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε ηνπο ζε απηή. Άιισζηε ε έξεπλα δείρλεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλφηεηα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε (Dusseljee, et al., 2011∙ Lippold & Burns, 2009∙ 

Verdonschot, et al., 2009).  

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο ζπκπεξίιεςεο είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε ζπκκεηνρή ζε θηιηθά, νηθνγελεηαθά θνηλσληθά δίθηπα αιιά θαη ζε 

θνηλσληθά δίθηπα ηεο θνηλφηεηαο (Abbott & McConkey, 2006∙ McConkey & Collins, 

2010). Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ιηγφηεξα ζηα ιεηηνπξγηθά (Lunsky, 2006). Σν κέγεζνο 

θαη ε ζχλζεζε είλαη ηα δχν βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκθαλίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε βηβιηνγξαθία ελψ ιηγφηεξε πξνζνρή έρεη απνδνζεί ζηε 

πνηθηινκνξθία, ζηελ πξνζβαζηκφηεηα, ζηε ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ παξά ην γεγνλφο 

φηη  ζπληζηνχλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ηνπ αηφκνπ (McConkey & Collins, 2010).  

 

3.6  Σκοπόσ τθσ ζρευνασ-Διερευνθτικά ερωτιματα  

Ζ παξνχζα δηαηξηβή επηθεληξψλεηαη ζε κηα ελειηθνθεληξηθή πξνζέγγηζε 

φπνπ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη σο νιφηεηα ππφ ην πξίζκα ησλ 

πεξηβαιιφλησλ πνπ ην θαζνξίδνπλ. πληζηά κία πξψηε πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη απνηειεί αθεηεξία επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ θαη 

ζπζηεκαηηθήο γλψζεο γηα ην ζέκα. Ο ζαθήο πξνζδηνξηζκφο κέζσ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ 

Διιάδα, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάδεημε ηεο έλλνηαο, απμάλεη ηελ 

επηζηεκνληθή ελεκεξφηεηα, θαζψο θαη επηηξέπεη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 

πνπ εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Πξέπεη λα 
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ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη δελ επηρεηξείηε κία εξκελεία ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ςπρνινγηθνχο φξνπο αιιά νχηε θαη κία εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε 

βαζηζκέλε ζηελ δηδαζθαιία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο.  

Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κπνξνχλ λα βξνπλ 

εθαξκνγή ζηνλ πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε θαη ελλνηνινγηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηξνπνπνηήζεηο 

θαη αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο 

θαη απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ καζεηή. Παξάιιεια κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζηελ αλάπηπμε κνληέισλ αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ. Έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν ζα δηεξεπλά 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε πηζαλά ειιείκκαηα θαη πεξηνξηζκνχο ζε δεμηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη ζε δπζθνιίεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη 

φξσλ. 

Αθφκε ζε επίπεδν θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε 

Ν.Α., ε παξνχζα κειέηε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνχ κε 

ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ζηα αηνκηθά απνηειέζκαηα, ζηελ ελίζρπζε εθείλσλ ησλ 

πεγψλ ππνζηήξημεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνπ θπξηαξρνχλ ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ αιιά θαη ζηε κείσζε φισλ ησλ ππφινηπσλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα 

δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηε δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ επηινγή ηεο 

κειέηεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ πνηφηεηα δσήο, ζπληζηά κία 

ζπλεηδεηή επηινγή θαζψο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εθδειψλεηαη έλα φιν θαη 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή δπλακηθή ηεο 

αληηιακβαλφκελεο επεκεξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ππνζηήξημεο, ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξίιεςεο αιιά θαη φισλ ησλ αμηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

εξγαζία θαη ηε δσή γεληθφηεξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξείηαη έιιεηκκα ζε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν ηφζν ζηε δηεζλή φζν θαη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, αλαθνξηθά 

κε ηελ κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ήηαλ 

απφξξνηα ηεο κειέηεο ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 
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πνηφηεηα δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλνληαη 

αλαθνξέο ηφζν ζε εξγαιεία απηναλαθνξψλ φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ γνλέσλ σο 

«εθπξνζψπσλ». Οη γνλείο δηαδξακάηηζαλ ηνλ ξφιν ησλ «εθπξνζψπσλ» (proxy 

respondents) ζε αξθεηέο έξεπλεο κέρξη ζηηγκήο ζε δηεζλέο επίπεδν, δίλνληαο έηζη 

«θσλή» ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ηα νπνία αδπλαηνχλ ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο αλαπεξίαο ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε κηα έξεπλα. Χζηφζν ζηφρνο ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο δελ είλαη ε ρξήζε ησλ γνλέσλ σο «εθπξνζψπσλ» αιιά σο 

ππνζηεξηθηψλ πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα θξίζηκν ξφιν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη σο άκεζα εκπιεθνκέλσλ  ζηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπο.  

Ζ επηινγή άξα ησλ γνλέσλ σο κέξνπο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ θξίλεηαη 

παξαπάλσ απφ αλαγθαία ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ (Γ..) ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Δπηπιένλ, ε κειέηε ησλ απφςεσλ 

θαη ηα ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ (γνλέσλ-αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία) ζα θέξεη 

ζην θσο ζεκαληηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπσο νη θηιηθέο ζρέζεηο, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε, ηα 

θνηλσληθά δίθηπα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα βάζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, 

δηακνξθψζεθαλ ηα αθφινπζα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ Γ.. (ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο θαη 

θνηλσληθή ππνζηήξημε); 

 Πψο ζπζρεηίδνληαη νη δηαζηάζεηο ησλ Γ.. κεηαμχ ηνπο; 

 Πνηνη πεξηνξηζκνί αλαθχπηνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.; 

 Πψο ζπζρεηίδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ κε 

ηηο δηαζηάζεηο ησλ Γ.. (ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο, θνηλσληθή ππνζηήξημε 

θαη πεξηνξηζκνί); 

 Πνηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθχπηνπλ αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο 

αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ Γ.. (ζρέζεηο, αιιειεπηδξάζεηο θαη 

θνηλσληθή ππνζηήξημε); 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ Γ. 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.; 
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Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ δηακνξθψζεθε ν 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη ν νπνίνο αλαιχεηαη ζην επφκελν 

θεθάιαην.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1  Ερευνθτικό Σχζδιο   

Σν εξεπλεηηθφ ζρέδην ην νπνίν δηακνξθψζεθε απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σα ειιηπή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζε επίπεδν δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, απνηέιεζαλ ηα θπξίαξρα ζηνηρεία, ηα νπνία δηακφξθσζαλ ηε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί θαη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηιέρζεθε λα 

δηαρσξηζηεί ε έξεπλα ζε ηξία εξεπλεηηθά ζηάδηα (βι. εηθφλα 1).  

 

                                   Εικόνα 1 Πορεία ερευνθτικϊν ςταδίων 

 

Το πρώηο ερεσνηηικό ζηάδιο έρεη σο ζηφρν ηελ αξρηθή δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ηνπο δπν 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο (α) ηελ πνηφηεηα δσήο θαη (β) ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Απηή ε πξψηε δηεξεχλεζε ζεσξήζεθε απαξαίηεηε, θαζψο δελ ππήξραλ 

ειιεληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πάλσ ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζε λα βαζηζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ην νπνίν ζα αθνξά ην 

δήηεκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, σο δηάζηαζε 

Ρρϊτο ερευνθτικό ςτάδιο-Διερευνθτικι μελζτθ 

Θμιδομθμζνεσ υνεντεφξεισ  

 

Δεφτερο ερευνθτικό ςτάδιο  

Πιλοτικι ζρευνα αυτοςχζδιου εργαλείου 

Τρίτο ερευνθτικό ςτάδιο  

Βαςικι ζρευνα: Σελικό ερωτθματολόγιο 
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ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη εξσηήζεηο αιιά θαη νη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κειέηε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο δηακφξθσζαλ ην απηνζρέδην 

αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ.  

Σηο δεύηερο ερεσνηηικό ζηάδιο ην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην πεξηιάκβαλε 

ηέζζεξηο βαζηθέο ππνθιίκαθεο δειψζεσλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαλ ζηηο δχν 

εξεπλεηηθέο νκάδεο, (α) γνλείο θαη (β) άηνκα  κε Ν.Α.. Οη ππνθιίκαθεο απηέο είλαη 

(α) νη θηιηθέο ζρέζεηο, (β) νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, (γ) ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη (δ) νη πεξηνξηζκνί. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ απηνζρέδηνπ 

αξζξσηνχ εξσηεκαηνινγίνπ αλέδεημε ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηε δηαηχπσζε ησλ 

δειψζεσλ θαη κεηά ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη δειψζεηο 

αλαδηαηππψζεθαλ ή νκαδνπνηήζεθαλ θαζψο π.ρ. θάπνηεο αιιεινθαιχπηνληαλ. 

Tο ηρίηο ερεσνηηικό ζηάδιο ηης έρεσνας πεξηιάκβαλε ηε ρνξήγεζε ηνπ 

ηειηθνχ αξζξσηνχ εξσηεκαηνιφγηνπ, ην νπνίν απνηέιεζε απφξξνηα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ θαη ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ελψ 

επηιέρζεθε θαη ε χπαξμε απφιπηεο αληηζηνηρίαο ησλ δειψζεσλ ηνπ γνλέα κε ην 

άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ είραλ ηεζεί ζε γνλείο θαη 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαζψο θαη κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαηά ηελ πηινηηθή έξεπλα.  

 

4.2 Διερευνθτικό Στάδιο (Αϋ Στάδιο ζρευνασ)  

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ είλαη λα εμεηάζεη ηηο 

απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. Δπηιέρζεθε ε εκηδνκεκέλε 

ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ρσξηζκέλε ζηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο (α) 

πνηφηεηα δσήο θαη (β) δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

 

4.2.1 Διαδικαςία  

Καηά ην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ 

ηειεθσληθά γηα ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη παξάιιεια απνδέρνληαλ ή φρη ηελ 

πξφζθιεζε γηα ζπκκεηνρή ζηελ ζρεηηθή έξεπλα. Όζηεξα απφ ηελ αξρηθή ηνπο 

απνδνρή, ελεκεξψλνληαλ γηα (α) ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη (β) 

γηα ηελ ερεκχζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αιιά θαη γηα ηε δνκή ηεο. 
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Παξάιιεια (Παξαζθεπφπνπινο 1993 ∙Verma & Mallick, 2000), θαηαβιήζεθε 

πξνζπάζεηα νη εξσηψκελνη λα αηζζαλζνχλ άλεηα θαη νη ζπλεληεχμεηο λα δηεμαρζνχλ 

κε θπζηθφηεηα θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε ψζηε λα εθκαηεπηνχλ εηιηθξηλείο θαη 

πιήξεηο απαληήζεηο. Οη ζπλεληεχμεηο δηήξθεζαλ πεξίπνπ είθνζη ιεπηά ε θαζεκία θαη 

ερνγξαθήζεθαλ κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ.  

 

4.2.2 Συμμετζχοντεσ   

Σν δείγκα ην νπνίν ζπκκεηείρε ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην, απνηεινχληαλ 

απφ δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο: (α) 20 γνλείο αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη (β) 34 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. ινη επηιέρζεθαλ απφ ηξία εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ παξνπζηαζηεί θάπνηα άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία.  

Σν  βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ήηαλ λα έρνπλ έλα ηνπιάρηζηνλ παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία, ηεξψληαο 

πάληα ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο -13 εηψλ θαη άλσ (βι. Πίλαθαο 6). 

Ρίνακασ 6 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Γονζων 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ν % 

Φχιν  

   Άλδξεο  

   Γπλαίθεο 

 

4 

16 

 

80 

20 

Ζιηθία 

   31-40 

   41-50 

   51-60 

   61-70 

   71-80 

 

1 

1 

10 

5 

3 

 

5 

5 

50 

25 

15 

Δπάγγεικα  

   Γεκφζηνο Τπάιιεινο  

   Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  

   πληαμηνχρνο 

   Οηθηαθά  

 

1 

5 

7 

7 

 

5 

25 

35 

35 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

   Παληξεκέλνο/ε  

   Γηαδεπγκέλνο/ε 

   Υήξνο/α 

 

14 

4 

2 

 

 

70 

20 

10 

Αθαδεκατθέο  ζπνπδέο  

   Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

   Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

 

11 

9 

 

55 

45 
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Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ ήηαλ κεηαμχ 51-60 εηψλ (n=10, 50%), ζπκκεηείραλ 

ζηελ πιεηνςεθία γπλαίθεο (n=16, 80%) ελψ φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, ήηαλ ζπληαμηνχρνη (n=7, 35%). Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ εξσηψκελσλ ε πιεηνςεθία ήηαλ παληξεκέλνη (n=14, 70%) ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ είραλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (n=11, 

55%), (βι. Πίλαθαο 6).  

Ζ νκάδα ησλ αηφκσλ κε Ν.Α, ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα επηιέρηεθε 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα ηα νπνία είραλ ήδε επηιεγεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

νη γνλείο Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ηξηάληα ηέζζεξηο (34) θαη 

βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ήηαλ λα είλαη 

απφ 13 εηψλ θαη άλσ αιιά θαη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ιεθηηθήο 

επηθνηλσλίαο.  

Ρίνακασ 7 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά  Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ν % 

Φχιν  

   Άλδξαο  

   Γπλαίθα 

 

13 

21 

 

38,2 

61,8 

Ζιηθία 

   18-20 

   20-30 

   30-40 

   40-50 

 

4 

18 

7 

6 

 

11,4 

51,4 

20 

17,1 

Αλαπεξία  

   Ήπηα  

   Μέηξηα  

 

12 

19 

 

34,3 

54,3 

Αδέιθηα  

   0 

   1 

   2 

   3 

   4 

 

2 

20 

10 

2 

1 

 

5,7 

57,1 

28,6 

5,7 

2,9 

Δθπαίδεπζε 

   Φνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ΑκΔΑ 

   Γεπηεξνβάζκηα  εθπαίδεπζε  

 

20 

14 

 

57,1 

40 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ήηαλ κεηαμχ 20-30 εηψλ (n=18, 51,4%), 

ζπκκεηείραλ γπλαίθεο ζε πνζνζηφ 61,8% (n=21), ελψ φζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο 

λνεηηθήο αλαπεξίαο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο είραλ δηαγλσζζεί κε κέηξηα 

λνεηηθή αλαπεξία (n=19, 54,3%). Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

εξσηψκελσλ ε πιεηνςεθία είρε αθφκε έλαλ αδειθφ/ε (n=20, 57,1%) ελψ θνηηνχζαλ 
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ζηα εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) 

(n=20, 57,1%) (βι. Πίλαθαο 7).  

 

4.2.3  Ερευνθτικό εργαλείο  

Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ επηιέρζεθε βαζίδεηαη ζηε δηεμαγσγή 

ζπλεληεχμεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

(semi-structured interviews) ρσξηζκέλεο ζε δχν βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο: (α) 

πνηφηεηα δσήο θαη (β) δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ αξρηθή επηινγή ηεο ρξήζεο 

ζπλεληεχμεσλ, σο κηαο πνηνηηθήο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, βαζίζηεθε ζηα 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδεη (Ησζεθίδεο, 2005) : 

 Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξία ζε βάζνο 

ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηθνξψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. 

 Ζ ζπλέληεπμε πξνυπνζέηεη ηελ ακεζφηεηα ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηνπ εξσηψκελνπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δηεξεχλεζε ζεκάησλ πνπ δελ 

είραλ πξνθαζνξηζηεί απφ πξηλ, κεηαβάιινληαο ή ηξνπνπνηψληαο πνιιέο θνξέο 

αθφκε θαη ην ίδην ην αξρηθφ εξεπλεηηθφ πιαίζην 

 Ζ ζπλέληεπμε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα θαηαλνήζεη θνηλσληθέο 

ζπκπεξηθνξέο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εξσηψκελσλ, δειαδή λα δεη ηνλ 

θνηλσληθφ θφζκν θαη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

«κάηηα» ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ  

Δπηπιένλ ε παξαπάλσ κέζνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη παξνπζηάδεη πνιχ πεξηζζφηεξε επειημία σο πξνο 

ηελ ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν θαη σο πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ 

θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε. Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζηελ εκη-δνκεκέλε 

ζπλέληεπμε ήηαλ φιεο αλνηθηέο (open questions) θαζψο αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν 

ειεχζεξν λα αλαπηχμεη ηελ απάληεζε ηνπ δίρσο πξνθαζνξηζκνχο.  

Αθφκε νη εξσηήζεηο ζπληάρζεθαλ κε επαγσγηθφ ηξφπν δειαδή θάζε ζεκαηηθή 

ελφηεηα μεθηλνχζε κε ηε δηαηχπσζε κίαο επξείαο εξψηεζεο ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζνχηαλ απφ πην εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο (Cohen & Manion, 2008). Ζ δνκή 

ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ήηαλ ε ίδηα γηα ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο θπκάλζεθε πεξίπνπ ζηα είθνζη ιεπηά θαη ερνγξαθήζεθαλ κε ηελ 
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ζπγθαηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν εξεπλεηήο ήηαλ 

επηθεληξσκέλνο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ (Verma & Mallick, 2004).  

 

4.2.4 Ανάλυςθ Δεδομζνων  

ιεο νη ζπλεληεχμεηο ερνγξαθήζεθαλ θαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ ε απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο. Σν πιηθφ ρσξίζηεθε ζε κηθξφηεξεο 

κνλάδεο, δειαδή πξνηάζεηο πνπ δειψλαλε γλψκε ή άπνςε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηεο θάζε εξψηεζεο. Σν επφκελν βήκα ήηαλ λα απνθσδηθνπνηεζνχλ νη κνλάδεο ζε 

ιέμεηο θιεηδηά αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Cohen, 

Manion, & Morrison, 2000). Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηερληθή θαηαθέξακε λα 

νξγαλψζνπκε φιεο ηηο απαληήζεηο θαη λα πξνζδηνξίζνπκε δηαθνξεηηθέο απφςεηο φζνλ 

αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Παξάιιεια,  

πξνζπαζήζακε λα εμεηάζνπκε ηα πνηνηηθά ζηνηρεία θαη απφ πνζνηηθή νπηηθή, κέζσ 

ζηαηηζηηθψλ αλαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ησλ απαληήζεσλ.  

 

4.3  Ριλοτικό Στάδιο (Βϋ Στάδιο Ζρευνασ) 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ ζηάδην πεξηιάκβαλε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αξζξσηνχ 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν βαζίζηεθε ηφζν ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ φζν θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Άιισζηε ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη θάπνην εληαίν εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ην νπνίν δηεξεπλά ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Τπφ ην θσο ησλ παξακέηξσλ απηψλ, απνθαζίζηεθε ε δφκεζε ελφο 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην νπνίν αληιήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

 

4.3.1  Διαδικαςία  

Σν απηνζρέδην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιάκβαλε θαη κία 

ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ε νπνία δηαζαθήληδε ην εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ηελ αλαγθαηφηαηα ηεο αιιά θαη παξείρε επεμεγήζεηο γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Φπζηθά ηνλίζηεθε ε δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο 
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ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πην αλαιπηηθά κεηά απφ ηειεθσληθή θαη γξαπηή επηθνηλσλία κε 

ηνπο θνξείο, θαη αληίζηνηρα κε ηνπο γνλείο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

απνζηάιζεθε θφξκα απνδνρήο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ππφδεηγκα  ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε ηελ ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ απφ ηνλ 

ίδην ηνλ εξεπλεηή ρσξίο φκσο λα ππάξμεη θάπνηα εκπινθή ηνπ ζηελ δηαδηθαζία 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ζπλνιηθή αληίδξαζε ζην εξσηεκαηνιφγην 

ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή θαζψο εθηφο απφ ηελ ζαθήλεηα ησλ δειψζεσλ δελ απαηηνχληαλ 

ηδηαίηεξνο ρξφλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ. Χζηφζν γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απφ ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάζηεθε θαη ε ζπλδξνκή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ή γνλέα 

ζηελ επεμήγεζε ησλ δειψζεσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ 

ήηαλ ε ρνξήγεζε ηνπ απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ 

πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα αλαδηακνξθσζεί ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν. O ζπλνιηθφο 

αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ ηα νπνία απεζηάιεζαλ ζηνπο θνξείο εηδηθήο αγσγήο αιιά 

θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εηδηθή αγσγή, αλήιζε ζε 130 ελψ ηειηθά επεζηξάθεζαλ 105 

απφ νπνία ηα έγθπξα αλήιζαλ ζε 94.  

 

4.3.2 Συμμετζχοντεσ  

Σν δείγκα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ (πηινηηθή έξεπλα) πεξηιακβάλεη 

γνλείο θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Ο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζηα 94 

άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 44 είλαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ελψ νη γνλείο ησλ 

αηφκσλ αλήιζαλ ζε 50.  

Σν δείγκα ηνπ δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ πξνήιζε απφ θνξείο εηδηθήο 

αγσγήο θαη ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΣΔΔ εηδηθήο αγσγήο, εηδηθά 

γπκλάζηα, ΔΔΔΔΚ). Σα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα 

θαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζηάιζεθαλ ηαρπδξνκηθά.   

 

Ρίνακασ 8 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Γονζων 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ν % 

Φχιν  

   Άλδξαο  

   Γπλαίθα 

 

13 

37 

 

26 

74 
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Ζιηθία 

   31-40 

   41-50 

   51-60 

   61-70 

   71-80 

 

5 

14 

18 

11 

2 

 

10 

28 

36 

22 

4 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

   Παληξεκέλνο/ε  

   Υήξνο/α 

   Γηαδεπγκέλνο/ε 

 

38 

6 

6 

 

 

76 

12 

12 

 

Δπάγγεικα  

   Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

   Ηδησηηθφο Τπάιιεινο  

   Άιιν  

 

10 

7 

33 

 

20 

14 

66 

Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν 

   Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

   Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  

   Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

   Σερληθή εθπαίδεπζε 

   Μεηαπηπρηαθφ 

   Άιιν  

 

6 

23 

12 

4 

2 

3 

 

12 

46 

24 

8 

4 

6 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε  

   Καιή  

   Μέηξηα  

   Καθή  

 

10 

30 

10 

 

20 

60 

20 

Πεξηνρή θαηνηθίαο  

   Αγξνηηθή  

   Ζκηαζηηθή  

   Αζηηθή  

 

6 

4 

40 

 

12 

8 

80 

 

Σα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ γνλέσλ είλαη ηα αλακελφκελα, θαζψο 

ζπλήζσο νη κεηέξεο είλαη απηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Άιισζηε θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο ηηο 

νπνίεο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, πάιη νη γπλαίθεο ήηαλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα κε ηδηαίηεξα κεγάιε δηαθνξά απφ ηνπο άληξεο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

γνλέσλ ήηαλ παληξεκέλνη ελψ αλαθνξηθά κε ην επάγγεικα ε πιεηνςεθία δελ 

εξγάδνληαλ νχηε ζηνλ ηδησηηθφ νχηε ζηνλ δεκφζην ηνκέα, γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ 

εκθαλέο κεηά απφ κηα πην ελδειερή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ. Καζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ ππήξρε ζηηο πηζαλέο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα πξνζηεζεί θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο θχξηαο έξεπλαο (βι. 

Πίλαθαο 8). 

Ρίνακασ 9 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά  Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ν % 
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Φχιν  

   Άλδξαο  

   Γπλαίθα 

 

28 

16 

 

63,6 

36,4 

Ζιηθία 

   13-19 

   20-30 

   31-40 

   41-50 

 

21 

16 

6 

1 

 

47,7 

36,4 

13,6 

2,3 

Ννεηηθή αλαπεξία  

   Ήπηα λνεηηθή αλαπεξία 

   Μέηξηα λνεηηθή αλαπεξία  

 

22 

20 

 

50 

45,5 

Δθπαίδεπζε  

   ΔΔΔΔΚ 

   Σερληθή εθπαίδεπζε  

   Δηδηθφ Γπκλάζην 

   Ίδξπκα/ζσκαηείν 

   Άιιν  

 

14 

9 

8 

2 

8 

 

31,8 

20,5 

18,2 

4,5 

18,2 

Αδέξθηα  

   1-3 

   4 θαη πάλσ  

   Καλέλα  

 

28 

6 

10 

 

63,6 

13,6 

22,7 

πλζήθεο Γηαβίσζεο 

   Μέλσ κε ηνπο γνλείο  

   Μέλσ ζην ζσκαηείν/ίδξπκα  

   Μέλσ κφλνο/ε ή θνληά ζηνπο δηθνχο κνπ  

 

39 

4 

1 

 

88,6 

9,1 

2,3 

 

Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ηέζεθε ην 

θξηηήξην ηεο ειηθίαο αιιά θαη ηνπ είδνπο ηεο αλαπεξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο θαη 

ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην ηα άηνκα κε αλαπεξία ήηαλ απφ 13 εηψλ θαη άλσ ελψ 

ζπκκεηείραλ άηνκα κε ήπηα θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία κε ζθνπφ λα θαιπθζεί 

εξεπλεηηθά κία επξεία ειηθηαθή νκάδα αηφκσλ ε νπνία ζα μεθηλάεη απφ ηελ πξψηκε 

εθεβεία θαη ζα εθηίλεηαη κέρξη θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε.  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία κειεηήζεθαλ αθνξνχζαλ ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ 

λνεηηθή αλαπεξία, ηελ εθπαίδεπζε, ηα αδέιθηα θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο (βι. 

Πίλαθαο 9).  

 

4.3.3  Ερευνθτικό εργαλείο 

To απηνζρέδην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαλ απφ ηξεηο 

ππνθιίκαθεο (α) νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, (β) θηιηθέο ζρέζεηο θαη (γ) θνηλσληθή ζηήξημε 

θαη θνηλσληθά δίθηπα. ηηο αλσηέξσ ηξεηο ππνθιίκαθεο πξνζηέζεθε θαη ε 

ππνθιίκαθα «πεξηνξηζκνί», ε νπνία ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ λα 

πξνζθέξεη πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηα εκπφδηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε 

Ν.Α. αλαθνξηθά κε ηηο ηξεηο παξαπάλσ ππνθιίκαθεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 
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Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη νη πεξηνξηζκνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ Schalock γηα ηελ πνηφηεηα δσήο, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηε 

ζεσξεηηθή βάζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Χζηφζν επηιέρζεθε ε ζπκπεξίιεςε 

ηνπο θαζψο γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηνχο ζηνλ λέν νξηζκφ γηα ηελ λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 11ν εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο  Έλσζεο γηα 

ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, ην νπνίν εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηφζν ζε επίπεδν λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζε επίπεδν δεμηνηήησλ. 

Κξίζεθε ινηπφλ αλαγθαίν λα εκπεξηέρνληαη ζην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν 

δηακνξθψζεθε θαζψο ζα πξνζέθεξαλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α..  

Πην αλαιπηηθά, ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

 Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέα θαη αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πεξηιάκβαλαλ κεηαβιεηέο φπσο ε ειηθία, ην θχιν,  ην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θ.ιπ. ζν αθνξά ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πεξηιάκβαλαλ ζηνηρεία φπσο ε ειηθία, ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο, ηα αδέξθηα, θ.ιπ.. 

 Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. ηελ ελφηεηα απηή βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα 

δηεξεπλεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηφζν απφ ηε ζθνπηά ησλ γνλέσλ φζν θαη απφ ηε ζθνπηά ησλ 

αηφκσλ. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπλ ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

δεηήκαηα.  

 Φηιηθέο ζρέζεηο. Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο αλαθέξνληαλ ζε φιν ην 

θάζκα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ εξεπλψληαο κε πνηα άηνκα δηαηεξεί 

θηιηθέο ζρέζεηο ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία, πψο δηακνξθψλεη θηιηθέο 

ζρέζεηο θαη ζε πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηέρεη.  

 Κνηλσληθή ζηήξημε θαη θνηλσληθά δίθηπα. Ζ θνηλσληθή ζηήξημε πνπ ιακβάλεη 

ην άηνκν αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθά δίθηπα ηέζεθαλ ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε απηή ηελ ελφηεηα. Οη κνξθέο ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο αιιά θαη νη πεγέο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζπάζεζαλ λα 

αμηνινγεζνχλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ αιιά θαη ησλ 

γνλέσλ.  
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 Πεξηνξηζκνί. Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα θαη ζηηο ηξείο 

παξαπάλσ ππνθαηεγνξίεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, απνηέιεζαλ κηα 

μερσξηζηή ελφηεηα.  

Δπηπιένλ, επηιέρζεθε ε θιίκαθα Likert ε νπνία ήηαλ δηακνξθσκέλε σο εμήο: 1 

=πάξα πνιχ, 2=πνιχ, 3=κέηξηα, 4=ιίγν, 5=θαζφινπ θαη ηα ππνθείκελα θιήζεθαλ λα 

δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο κε βάζε ηελ αλσηέξσ πεληαβάζκηα θιίκαθα. Ζ 

επηινγή θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηεκάησλ βαζίζηεθε ζην γεγνλφο φηη απαηηείηαη ιηγφηεξνο 

ρξφλνο αιιά θαη ελέξγεηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπο, απμάλνληαο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ππνθεηκέλσλ φπσο επίζεο θαη ηελ εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ηεο έξεπλαο. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ήηαλ 

αθξηβψο ίδηα ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ζηηο δειψζεηο θαζψο βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ 

ε δηαζθάιηζε ηεο απφιπηεο αληηζηνηρίαο ησλ δειψζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία. 

ζνλ αθνξά ην έιεγρν αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αξρηθά 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα ειεγρζεί ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ. Αλαθνξηθά κε ην πξψην κέξνο ηνπ δείγκαηνο (γνλείο) ζε δείγκα 50 

εξσηεκαηνινγίσλ, ζην πιαίζην ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ηεο αμηνπηζηίαο κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε alpha ηνπ Cronbach. ην 

ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ε ηηκή ηνπ δείθηε α θπκάλζεθε απφ 0,912 έσο 0,802, 

πξάγκα πνπ δείρλεη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία. 

 ηνλ Πίλαθαο 10 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα θάζε 

ππνθαηεγνξία μερσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή αμηνπηζηία (total reliability) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 0,831. 

Ρίνακασ 10 Cronbach Ερωτθματολόγιο Γονζων 

Τπνθιίκαθεο Cronbach’s  a 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 0,700 

Φηιηθέο ρέζεηο 0,912 

Κνηλσληθή ηήξημε θαη Κνηλσληθά Γίθηπα 0,802 

Πεξηνξηζκνί 0,911 
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Αλαθνξηθά κε ην δείγκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ε ηηκή ηνπ δείθηε 

α θπκάλζεθε απφ 0,912 έσο 0,802. Ζ ηηκή ε νπνία ζπληζηάηαη πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 0,70.  

ηνλ Πίλαθαο 11 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο γηα θάζε 

ππνθαηεγνξία μερσξηζηά ελψ ε ζπλνιηθή αμηνπηζηία (total reliability) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 0,787.  

 

Ρίνακασ 11 Δείκτθσ Cronbach Ερωτθματολογίου Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Μέζνο όξνο Σππηθή Απόθιηζε 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 0.784 

Φηιηθέο ρέζεηο 0.857 

Κνηλσληθή ηήξημε θαη Κνηλσληθά Γίθηπα 0.617 

Πεξηνξηζκνί 0.891 

 

4.3.4  Ανάλυςθ Δεδομζνων  

Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπγθεληξψζεθαλ κεηά ην πέξαο ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπο 

θαη αλαιχζεθαλ κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνπηζηία, 

εγθπξφηεηα θαη εζσηεξηθή εζνρή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Σα απνηειέζκαηα ηα 

νπνία πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο, αλαιχζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ 

νη κέζνη φξνη ησλ δειψζεσλ ησ δχν νκάδσλ κε ζθνπφ λα εμαρζνχλ ηα πξψηα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία γηα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

 

4.4  Στάδιο Βαςικισ Ζρευνασ (Γϋ Στάδιο ζρευνασ)  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ρνξεγήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ην ηειηθφ απηνζρέδην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην. Σν απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ απφξξνηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ θαη ην 

νπνίν αλαδηακνξθψζεθε φζνλ αθνξά ηηο δειψζεηο θαη ηελ αληίζηνηρε νκαδνπνίεζε 

ηνπο. ζνλ αθνξά ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ηα νπνία ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, πξνέξρνληαλ ηφζν απφ δνκέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εηδηθήο αγσγήο 

(ΔΔΔΔΚ, ΣΔΔ, εηδηθά γπκλάζηα) φζν θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ 

εηδηθήο αγσγήο (ηδξχκαηα, ζσκαηεία).  

 

4.4.1 Διαδικαςία  
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ην ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην, δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην, ην 

νπνίν ζπληζηά κηα πξψηε πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

δηεξεχλεζεο ην νπνίν ζα κειεηά ην δήηεκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α.. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθεληξψζεθε παλειιαδηθά, ψζηε λα θαιπθηνχλ 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ηφζν αζηηθέο φζν θαη εκηαζηηθέο 

θαη αγξνηηθέο, ελψ είρε πξνεγεζεί θαη ε παξνρή άδεηαο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο απφ 

ηνλ αξκφδην θνξέα (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο) κε ζθνπφ λα ηεξεζνχλ 

φιεο νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ γνλέα ζπκπιεξψζεθε 

απφ ην έλα κέινο (παηέξαο ή κεηέξα) θαζψο βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ε 

απφιπηε αληηζηνηρία ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ησλ δειψζεσλ (βι. Πίλαθα 12 & 13).  

 

4.4.2 Συμμετζχοντεσ  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ αλήιζαλ 

ζπλνιηθά ζε 280 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ ηα 140 ήηαλ γνλείο αηφκσλ κε Ν.Α. θαη ηα 140 

άηνκα κε Ν.Α..  

Ζ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. είλαη γπλαίθεο κε πνζνζηφ 52,1% ελψ 

αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, ην 31,4% θνηηνχζε ή είρε θνηηήζεη ζην 

παξειζφλ ζε ΔΔΔΔΚ, πνζνζηφ ην νπνίν εξκελεχεηαη θαζψο ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο 

αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 13 εηψλ θαη άλσ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη επηιέρζεθαλ άηνκα κε κέηξηα θαη ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία, εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα εξγαζηήξηα εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν πην ελδηαθέξνλ ίζσο, αλ θαη 

αλακελφκελν δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, αθνξνχζε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ 

αηφκνπ (βι. Πίλαθαο 12). Σν 97,1 % δήισζε φηη κέλεη κε ηνπο γνλείο ηνπ, δειαδή 

ζρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο. Βέβαηα ε δηαδηθαζία ηεο 

κεηάβαζεο θαη ηδηαίηεξα ε απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία, απνηειεί κία 

πνιχ θξίζηκε δηαδηθαζία ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξερφκελεο ππνζηήξημεο ηφζν απφ ην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην φζν θαη ζε επίπεδν ππεξεζηψλ (Alborz, 2003) (βι. Πίλαθαο 

12). 

 

Ρίνακασ 12 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά N % 
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 Ρίνακασ 13 Δθμογραφικά Χαρακτθριςτικά Γονζων 

Φχιν  

   Άλδξαο  

   Γπλαίθα 

 

67 

73 

 

47,9 

52,1 

Ζιηθία 

   13-20 

   21-30 

   31-50 

 

38 

55 

47 

 

27,1 

39,3 

33,6 

Ννεηηθή αλαπεξία  

   Ήπηα  

   Μέηξηα  

 

70 

70 

 

 

50 

50 

Αδέξθηα 

   0 

   1-3 

   4 θαη άλσ 

 

17 

109 

14 

 

12,1 

77,9 

10 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν   

   ΔΔΔΔΚ 

   Σερληθή εθπαίδεπζε  

   Δηδηθφ Γπκλάζην 

   Ίδξπκα/ζσκαηείν 

   Άιιν  

 

44 

33 

21 

15 

27 

 

31,4 

23,6 

15 

10,7 

19,3 

πλζήθεο Γηαβίσζεο 

   Μέλσ κε ηνπο γνλείο  

   Μέλσ ζην ζσκαηείν/ίδξπκα  

   Μέλσ κφλνο/ε ή θνληά ζηνπο δηθνχο κνπ  

 

136 

2 

1 

 

97,1 

1,4 

0,7 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Ν % 

 

Φχιν 

   Άλδξαο  

   Γπλαίθα 

 

 

44 

96 

 

 

31,4 

68,6 

Ζιηθία 

   31-50 

   51-60 

   61-80 

 

51 

56 

33 

 

36,4 

40 

23,6 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε  

   Παληξεκέλνο/ε  

   Άιιν  

 

92 

48 

 

65,7 

34,3 

Δξγαζηαθφο Σνκέαο  

   Γεκφζηνο Τπάιιεινο 

   Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 

   Άιιν  

 

35 

47 

58 

 

25 

33,6 

41,4 

Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν 

   Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  

   Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε  

   Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε /κεηαπηπρηαθφ 

 

21 

76 

43 

 

15 

54,3 

30,7 
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Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη θαλεξφ φηη νη ζπκκεηέρνληεο γνλείο ήηαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο γπλαίθεο (κεηέξεο) (68,6%) ελψ νη άληξεο ζπκκεηείραλ κε αξθεηά 

κηθξφηεξν πνζνζηφ (31,4%). Ζ αλαληηζηνηρία απηή δηθαηνινγείηαη θαζψο νη κεηέξεο 

είλαη απηέο πνπ παξέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θξνληίδαο ζην άηνκν κε λνεηηθή 

αλαπεξία, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο ηνπ αηφκνπ (Gartner et al., 

1991 McConkey et al., 2008) (βι. Πίλαθαο 13). H νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 

γνλέσλ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ λα είλαη έγγακνη (65,7%). 

Έλα δεκνγξαθηθφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ είλαη ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξέζεθε φηη ην 59,3% 

δήισζε κέηξηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ελψ ην 18,6% άζρεκε (βι. Πίλαθαο 13). 

Βεβαίσο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ε έξεπλα έιαβε ρψξα θαηά 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δηακνξθψζεθαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, φπνπ ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ησλ πνιηηψλ ζπξξηθλψζεθαλ. 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία βέβαηα γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε ζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κε ηελ χπαξμε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα. πγθεθξηκέλα 

έρεη βξεζεί φηη νη νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία βξίζθνληαλ ζε 

ζεκαληηθά κεηνλεθηηθφηεξε νηθνλνκηθή ζέζε απφ φ,ηη νηθνγέλεηεο ρσξίο άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία (Emmerson, 2003).  

 

4.4.3  Ερευνθτικό Εργαλείο  

Ζ απνπζία εξεπλεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

αλαθνξηθά κε ην πεδίν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, καο νδήγεζε ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

βαζίζηεθε ηφζν ζηα δηεζλή πξφηππα φζν θαη ζηα  απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ γηα 

ηελ Διιάδα απφ ηα δχν πξψηα εξεπλεηηθά ζηάδηα. Οη δεκνθηιέζηεξεο απαληήζεηο 

πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ πηινηηθή έξεπλα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε  

   Καιή  

   Μέηξηα  

   Άζρεκε 

 

31 

83 

26 

 

 

22,1 

59,3 

18,6 

 

Πεξηνρή θαηνηθίαο 

   Αγξνηηθή  

   Ζκηαζηηθή  

   Αζηηθή   

 

14 

25 

101 

 

10 

17,9 

72,1 
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ηεο βαζηθήο έξεπλαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ζέκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά θαη δελ απνηεινχζαλ δεκνθηιή απάληεζε ζηελ πηινηηθή έξεπλα, 

απνξξίθζεθαλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψλνληαλ αλψλπκα θαη ηα κνλαδηθά 

ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ ήηαλ ηα απαξαίηεηα δεκνγξαθηθά. ε πεξίπησζε πνπ ην 

άηνκν δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκπιεξψζεη ην εξσηεκαηνιφγην, ην ζπκπιήξσλε ν 

εθπαηδεπηηθφο ή ν γνλέαο ηνπ δίλνληάο ηνπ ζε κνξθή ζπλέληεπμεο. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο έξεπλαο, ε αξρηθή ζειίδα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πεξηέρεη έλα ζχληνκν θείκελν ζην νπνίν δηαζαθελίδεηαη ε 

θηινζνθία, νη ζθνπνί αιιά θαη παξαηίζεληαη νη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ. Δπίζεο, 

δίλνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εξεπλεηή γηα ηπρφλ απνξίεο ή επηζπκία 

επηθνηλσλίαο εθ κέξνπο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα αηνκηθά.  

Οη βαζηθέο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακνξθψζεθαλ ζε πίλαθεο αλά 

νκάδεο, πνπ απνηεινχλ ηηο ππνθιίκαθεο. Δπηιέρζεθε ε θιίκαθα Likert ε νπνία ήηαλ 

δηακνξθσκέλε σο εμήο: 1 =πάξα πνιχ, 2=πνιχ, 3=κέηξηα, 4=ιίγν, 5=θαζφινπ θαη ηα 

ππνθείκελα θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο κε βάζε ηελ αλσηέξσ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα.  

Οη ηειηθέο ππνθιίκαθεο νη νπνίεο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ αλάιπζε ηνπ 

δεχηεξνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ νη εμήο (α) Σρέζεηο (20 δειψζεηο) (β) 

Αιιειεπηδξάζεηο (6 δειψζεηο) (γ) Υπνζηήξημε (6 δειψζεηο) (δ) Πεξηνξηζκνί (9 

δειψζεηο). Κάζε ππνθιίκαθα απνηεινχληαλ απφ επηκέξνπο δειψζεηο κε ζθνπφ ηε 

δηεξεχλεζε ηνπο (βι. Παξάξηεκα Η). πλνιηθά  ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 

ζαξάληα κία (41) δειψζεηο.   

Γηα λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζνχλ παξαθάησ 

ελδεηθηηθέο δειψζεηο απφ θάζε ππνθιίκαθα: 

 Δξωηεκαηνιόγην Γνλέα  

(α) ρέζεηο  

Σπκθσλψ φηη: Πάξα πνιχ Πνιχ Μέηξηα Λίγν Καζφινπ 

1. ηελ νηθνγέλεηα καο 

βξίζθνπκε πάληα ειεύζεξν 

ρξόλν. 

□ □ □ □ □ 

 2.ηελ νηθνγέλεηα καο 

απνιακβάλνπκε ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν όινη καδί. 

□ □ □ □ □ 
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(β) Αιιειεπηδξάζεηο  

Κνηλσληθφ Γίθηπν  Αξηζκφο 

Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ  1-5  5-10  10-20 

Φίινη/ζπκκαζεηέο  1-5  5-10  10-20 

 

(γ) Τπνζηήξημε 

Τν παηδί κνπ  Οηθνγέλεηα Φίινη Σπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ 

Επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Σχιινγνο/

Σσκαηείν 

1. Λακβάλεη 

ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε  

□ □ □ □ □ 

2. Λακβάλεη πξαθηηθή 

ππνζηήξημε 

□ □ □ □ □ 

 

(δ) Πεξηνξηζκνί 

 Πάξα πνιχ Πνιχ Μέηξηα Λίγν Καζφινπ 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ:  

1.Σελ αδπλακία ηνπ παηδηνύ κνπ λα 

εθθξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

□ □ □ □ □ 

2.Σελ ζπλερή ηνπ εμάξηεζε από ηελ 

νηθνγέλεηα.   

□ □ □ □ □ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. δηαηεξνχζε ηελ ίδηα δνκή θαη ηηο ίδηεο 

δειψζεηο κε απηφ ησλ γνλέσλ, σζηφζν ππήξμαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

εθθψλεζε θαη δηαηχπσζε ησλ δειψζεσλ γηα λα είλαη πην εχθνιν λα θαηαλνεζνχλ 

απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ε ίδηα δνκή 

θαη νη ίδηεο δειψζεηο θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κία  

αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε Ν.Α..  

4.4.4 Στατιςτικι Ανάλυςθ 

Σν ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο νκάδεο δειψζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ππνθιίκαθεο: Σρέζεηο, Αιιειεπηδξάζεηο, Υπνζηήξημε θαη 

Πεξηνξηζκνί. Γηα ηε ζηαηηζηηθή πεξηγξαθή ησλ δειψζεσλ πνπ δφζεθαλ 
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θαηαζθεπάδνληαη πίλαθεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ αλά εξεπλεηηθή νκάδα 

εξσηψκελσλ (γνλείο – άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία), ζεκαηηθή ελφηεηα (ππνθιίκαθα) 

θαη δήισζε. 

ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε 

(Exploratory Factor Analysis – EFA) αλά εξεπλεηηθή νκάδα θαη αλά ππνθιίκαθα, 

εμαηξνπκέλεο ηεο ελφηεηαο "Αιιειεπηδξάζεηο" ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ έμη (6) 

εξσηήζεσλ (κεηαβιεηψλ) πνπ ζπληζηνχλ ηελ ελφηεηα απηή. Ζ EFA εθαξκφδεηαη γηα 

λα πξνζδηνξηζηνχλ παξάγνληεο - ππνθιίκαθεο (factors) θαη λα ππνινγηζηνχλ νη ηηκέο 

ηνπο (factor scores), έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ πεξηγξαθέο θαη ζπγθξίζεηο αλά 

παξάγνληα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξηηθήο εμέηαζεο εμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα 

ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο EFA κέζσ ηνπ ειέγρνπ ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) (Bartlett, 1954) θαη ηεο επάξθεηαο ηεο 

δεηγκαηνιεςίαο κε βάζε ην κέηξν ησλ Kaiser – Meyer – Olkin (KMO Measure of 

Sampling Adequacy) (Kaiser, 1970).  

Ζ EFA δηελεξγείηαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο Αλάιπζεο Κπξίσλ 

πληζησζψλ (Principal Component Analysis) κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζηξνθή παξαγφλησλ κε ηελ κέζνδν 

Varimax, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε κίαο απινχζηεξεο θαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηήο 

παξαγνληηθήο ιχζεο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ειήθζεζαλ ππφςε ηα 

παξαθάησ θξηηήξηα: Πξψηνλ, γηα θάζε εξψηεζε εμεηάζηεθε ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο 

κε θάζε έλαλ παξάγνληα (factor loading). Χο ειάρηζηε απνδεθηή ηηκή νξίζηεθε λα 

είλαη ην 0,5 κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε ζηαηηζηηθή θαη ε πξαθηηθή ζεκαζία ηεο 

παξαγνληηθήο ιχζεο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζηεθαλ θαη νη ππφινηπνη βαζκνί ζπζρέηηζεο 

(cross-loadings) κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη δειψζεηο εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

πςειή θφξηηζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληα. Γηα ηα ζηνηρεία απηά 

απνθαζίζηεθε γηα ην αλ ζα παξακείλνπλ ή ζα δηαγξαθνχλ. Γεχηεξνλ, απαηηήζεθε ην 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 50%, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο αληίζηνηρεο παξαγνληηθήο 

ιχζεο. Σξίηνλ, ζπλδπάζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα θξηηήξηα κε ην πιήζνο θαη κε ηελ 

εξκελεπζηκφηεηα ησλ παξαγφλησλ πξνζδηνξίδνληαο κία ζεηξά απφ κνληέια κε ζθνπφ 

λα επηιεγεί ε ηειηθή παξαγνληηθή ιχζε. 
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Ζ αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθχπηνπλ αμηνινγείηαη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ζπζρέηηζεο γηα θάζε έλαλ παξάγνληα κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ Cronbach’s alpha. Ζ ηηκή ηνπ alpha ζεσξείηαη απνδεθηή φηαλ ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 

0.70 (Cronbach, 1953 ∙Cortina, 1991).  

ηελ πξψηε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηαηηζηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εξσηψκελσλ  αλά παξάγνληα θαη εξεπλεηηθή 

νκάδα. Γηα ηηο ππνθιίκαθεο Σρέζεηο, Υπνζηήξημε θαη Πεξηνξηζκνί, νη παξάγνληεο 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο Γηεξεπλεηηθήο Παξαγνληηθήο 

Αλάιπζεο (Exploratory Factor Analysis – EFA) θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπο 

σο κέζσλ φξσλ ησλ αληίζηνηρσλ εξσηήζεσλ. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη, θαηαξρήλ, ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο (kolmogorov-Smirnov test) θαηά 

πεξίπησζε κε ζηφρν ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ ζχγθξηζε 

κέζσλ ηηκψλ. πγθεθξηκέλα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο 

χπαξμεο θαλνληθφηεηαο, εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο Student’s t-test (ζχγθξηζε 2 νκάδσλ) 

θαη ε αλάιπζε δηαζπνξάο ANOVA (ζχγθξηζε 3 ή πεξηζζνηέξσλ νκάδσλ) κε ηνλ 

post-hoc έιεγρν Bonferroni. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο ANOVA δηελεξγείηαη 

έιεγρνο δηαθπκάλζεσλ (Levene’s test). ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο θαλνληθφηεηαο, εθαξκφδεηαη ν έιεγρνο Mann-Whitney 

(ζχγθξηζε 2 νκάδσλ) θαη ν έιεγρνο Kruskal-Wallis (ζχγθξηζε 3 ή πεξηζζνηέξσλ 

νκάδσλ) κε post-hoc έιεγρν ηνλ Mann-Whitney (κε θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ 

επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ δηφξζσζε Bonferroni). ε θάζε 

πεξίπησζε, ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο  κέζεο ηηκέο θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο. Γηα 

ηελ ππνθιίκαθα Αιιειεπηδξάζεηο, ε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο θαη νκνηνγέλεηαο x
2
.  

ηε δεχηεξε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, δηεξεπλείηαη ε 

χπαξμε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ αλά εξεπλεηηθή νκάδα. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson (r).  

ηελ ηξίηε θάζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζπγθξίλνληαη νη 

απφςεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αλά παξάγνληα. 

Γηα ηηο ππνθιίκαθεο Σρέζεηο, Υπνζηήξημε θαη Πεξηνξηζκνί, γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δηελεξγεζεί Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

θαηάιιεινη παξάγνληεο, ε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ 

t-test γηα δχν εμαξηεκέλα δείγκαηα. Γηα ηελ ππνθιίκαθα Αιιειεπηδξάζεηο, ε ζχγθξηζε 
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πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ θαιήο πξνζαξκνγήο x
2
 

(Kolmogorov). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΡΕΜΡΤΟ 

 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζα δηαηξηβήο παξνπζηάδνληαη αλά εξεπλεηηθφ 

ζηάδην, μερσξηζηά γηα θαζεκηά απφ ηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο. Δπηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο παξνπζίαζεο θαζψο γίλεηαη πην θαηαλνεηή ε πνξεία ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ θαη ε κεηάβαζε ζην επφκελν ζηάδην.  

5.1  Αποτελζςματα Διερευνθτικοφ Σταδίου (Αϋ Στάδιο Ζρευνασ)  

Ζ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηεινχληαλ απφ δπν ζεκαηηθνχο άμνλεο (α) ηελ 

πνηφηεηα δσήο θαη (β) ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλά νκάδα θαη μερσξηζηά γηα θάζε 

άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο.  

 

5.1.1  Απόψεισ Γονζων  

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξνχζε ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

Απηφ ην νπνίν δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηψκελνπο ήηαλ λα ηεο απνδψζνπλ έλαλ 

νξηζκφ, ζχκθσλα κε ηα αηνκηθά ηνπο θξηηήξηα. Οη εξσηψκελνη έδσζαλ ηηο παξαθάησ 

απαληήζεηο (α) απηνλνκία-αλεμαξηεζία, (β) ζπλδπαζκφο βαζηθψλ αλαγθψλ θαη 

πλεπκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο, (γ) νηηδήπνηε ζε θάλεη επηπρηζκέλν θαη (δ) ηθαλνπνίεζε 

βαζηθψλ αλαγθψλ δηαβίσζεο.  

Ζ δεχηεξε εξψηεζε απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο πξψηεο θαζψο δεηήζεθε απφ 

ηνπο εξσηψκελνπο λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο. Οη 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνηθίινπλ θαζψο πνιινί ήηαλ απηνί νη νπνίνη δελ 

αλέθεξαλ θακία δηάζηαζε, ζεσξψληαο φηη ε πνηφηεηα δσήο είλαη κηα έλλνηα 

ππνθεηκεληθή θαη δελ κπνξεί λα αλαιπζεί ή λα θαηαθεξκαηηζηεί ζε δηαζηάζεηο ή 

ηνκείο. Χζηφζν αξθεηνί ήηαλ θαη εθείλνη νη νπνίνη πξνζδηφξηζαλ ηηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο (βι. Πίλαθαο 1 Παξάξηεκα ΗΗ) θαη νη νπνίεο 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηηο παξαθάησ απαληήζεηο (α) νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, (β) 

θνηλσληθέο επαθέο, (γ) νηθνλνκηθή επεκεξία, (δ) πγεία, (ε) εθπαίδεπζε θαη (ζη) 

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία.  

Η πνηφηεηα δσήο φκσο δηαθνξνπνηείηαη γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζνιηθφηεηα; Οη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ φηη ε έλλνηα ηεο 
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πνηφηεηαο δσήο δηαθνξνπνηείηαη γηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζδηφξηζαλ ηελ απάληεζε ηνπο (βι. Πίλαθαο  2  Παξάξηεκα ΗΗ). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππνζηήξημαλ φηη νη ηνκείο νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη ζηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία είλαη (α) ε κεησκέλε πξφζβαζε, (β) ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη (γ) ε 

κεησκέλε απηνλνκία.  

Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή νδήγεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε ηεο ζπλέληεπμεο, 

ζηελ νπνία νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ έλα παξάδεηγκα αηφκνπ κε 

λνεηηθή αλαπεξία κε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο. Πέληε ήηαλ νη βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο δσήο (βι. Πίλαθαο  2  Παξάξηεκα ΗΗ) νη νπνίεο ηνλίζηεθαλ 

απφ ηνπο γνλείο: (α) θνηλσληθέο επαθέο, (β) εθπαίδεπζε, (γ) απηνλνκία, (δ) δπλαηφηεηα 

επηινγψλ θαη (ε) έληαμε/ελζσκάησζε. 

 Ζ ηειεπηαία εξψηεζε πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ εξσηψκελσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλάθεξαλ πέληε βαζηθνχο ηξφπνπο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηα δηάθνξα 

πεξηβάιινληα (ζρνιείν, θνηλφηεηα, νηθνγέλεηα): (α) ελίζρπζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

(β) απαζρφιεζε, (γ) βειηίσζε θξαηηθψλ παξνρψλ (δ) ελίζρπζε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο, θαη (ε) εθπαίδεπζε. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε 

θαηάθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ζπλδέζεθε άκεζα κε 

ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, θαζψο θαη νη δχν έλλνηεο βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

ζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

απνζαθεληζηεί ην πψο αληηιακβάλνληαη νη γνλείο ηελ έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Οη εξσηψκελνη, φξηζαλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο σο ηνπο δεζκνχο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνπο θίινπο θαη ζην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο, σο κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηάζηαζε. Δίλαη επίζεο 

πνιχ ελδηαθέξνλ φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ αλέθεξε ηηο ζεμνπαιηθέο/εξσηηθέο 

ζρέζεηο σο κέξνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, πηζαλψο επεηδή θξίλνπλ αδχλαηε ηε 

δηακφξθσζε ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεσλ απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (βι. 

Πίλαθαο  2 ,Παξάξηεκα ΗΗ). 

Έηζη, νη εξσηήζεηο επηθεληξψζεθαλ ζην πξψην ζηνηρείν ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ηηο θηιηθέο ζρέζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ αλ πηζηεχνπλ φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δηακνξθψλνπλ θηιηθέο ζρέζεηο. Οη απαληήζεηο ηνπο 
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επηβεβαίσζαλ ηελ χπαξμε θηιηθψλ δεζκψλ θαη κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Χζηφζν νη 

γνλείο ηφληζαλ φηη είλαη αδχλαην λα δνκήζνπλ πξαγκαηηθέο θαη βαζηέο θηιηθέο 

ζρέζεηο κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία, θαζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαπεξίαο ηνπο 

εκπνδίδεη σο ζσκαηηθφ κεηνλέθηεκα (πξφζβαζε ζε κέξε, πξνβιήκαηα πγείαο) αιιά 

θαη ηα πηζαλά ειιείκκαηα ζε επηθνηλσληαθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δπίζεο 

ππνγξάκκηζαλ ηελ απξνζπκία ησλ αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο γηα ζχλαςε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, είηε ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ 

είηε ιφγσ ησλ δεδνκέλσλ δπζθνιηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε (βι. 

Πίλαθαο  2  Παξάξηεκα ΗΗ). 

ηε ζπλέρεηα εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο πεγέο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

Οη γνλείο αλέθεξαλ κε ζεηξά πξνηίκεζεο: (α) επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, (β) 

ζρνιείν θαη (γ) θνξέα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε θνηλφηεηα σο πεγή δηακφξθσζεο 

θαη δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ κε ΝΑ απείρε 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαζψο, φπσο δήισζαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Ζ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, 

ζεψξεζε ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο ηελ πην ζεκαληηθή πεγή γηα ηελ 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, δεδνκέλνπ φηη, φπσο έρεη ζεκεησζεί ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία είλαη δχζθνιν λα ελεξγνπνηεζνχλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα φπνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη επθαηξίεο γηα θνηλσληθνπνίεζε είλαη ιίγεο. Οη απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξνληαη δχν βαζηθά ζηνηρεία (α) ε ζπλνιηθή 

εμάξηεζε ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, θαη (β) ε 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ απηφ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη 

νη γνλείο ραξαθηήξηζαλ ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηνπο σο ζρέζεηο εμάξηεζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνλίδνληαο σζηφζν πεξηζζφηεξν ην αίζζεκα ηεο απφιπηεο ππνζηήξημεο 

πξνο ηα παηδηά ηνπο (βι Πίλαθαο  2 ,Παξάξηεκα ΗΗ).  

ρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία (ζπλαηζζεκαηηθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή), ε πιεηνλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απάληεζαλ ζεηηθά, ελψ φηαλ ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο θχξηεο πεγέο 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, δήισζαλ ηέζζεξηο (α) ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, (β) ην ζρνιείν, (γ) ηελ νηθνγέλεηα, θαη (δ) ην θνξέα (βι. Πίλαθαο  2, 

Παξάξηεκα ΗΗ). Ζ νηθνγέλεηα είλαη ζηελ θνξπθή ησλ απαληήζεσλ θαη ζπλζέηεη ηελ 

θχξηα πεγή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, αιιά επίζεο έρεη βξεζεί λα ζπκκεηέρεη θαη ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα.  
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Σα θνηλσληθά δίθηπα εμεηάζηεθαλ επίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, θαζψο έρνπλ κειεηεζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε ζπλάξηεζε 

κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθά δίθηπα, κε κεγαιχηεξν 

βέβαηα ην πνζνζηφ ησλ γνλέσλ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε 

επηζεκαίλνληαο σζηφζν θαη νη δχν ηελ ππεξνρή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ζε απηφ ην επίπεδν. Σνλίζηεθε επίζεο ην κηθξφ εχξνο δηθηχσλ φπσο ην θηιηθφ θαη 

ε θνηλφηεηα, ζέηνληαο πνιιέο θνξέο ην πιήζνο ησλ αηφκσλ σο έλα απφ ηα θξηηήξηα 

ηεο κεησκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε απηά. Γίλεηαη ινηπφλ 

θαλεξφ φηη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δελ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηινκνξθία αιιά απφ ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη εξσηψκελνη ηφληζαλ ηελ αδπλακία ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ 

απνθιεηζηηθά άηνκα κε αλαπεξία, θαζψο θαη δελ πξνζθέξεηαη νχηε ε ίδηα ε 

θνηλφηεηα αληηζέησο πνιιέο θνξέο δπζαλαζρεηεί αιιά θαη δελ εληζρχεηαη νχηε απφ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα αλαθέξνπλ ζε πνηα ζεκεία 

πηζηεχνπλ φηη δηαθνξνπνηνχληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

απφ απηέο ησλ αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ πνηφηεηα ησλ επαθψλ θαη ε ζπρλφηεηα 

θπξηάξρεζαλ ζηηο απαληήζεηο ηνπο. πσο αλαθέξζεθε είλαη αδχλαην λα δνκήζεηο 

θηιηθέο ζρέζεηο φηαλ είλαη δχζθνιν λα ειέγμεηο ηε ζπρλφηεηα ησλ επαθψλ ζνπ αιιά 

θαη φηαλ ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ είλαη ρακειή. Πεξηζηαζηαθέο θαη επηθαλεηαθέο 

ζρέζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

παξνπζηάδνπλ βαζηθά ειιείκκαηα ζε δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο αιιά αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη ζε δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο (βι. Πίλαθαο  2, Παξάξηεκα 

ΗΗ).  

Αιιά πνηα είλαη ηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αλάπηπμεο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ; Οη απαληήζεηο είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο 

θαζψο πνιιέο απφ απηέο ηαπηίδνληαη. νη γνλείο αλέθεξαλ ηέζζεξα εκπφδηα: (α) ε 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία, (β) ε έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

(γ) ε ίδηα ε αλαπεξία θαη (δ) ε αδπλακία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ.  

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε εμέηαζε ηηο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Οη πξνηάζεηο ησλ γνλέσλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο ζηξαηεγηθέο (α) 
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ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία, (β) απνδνρή νπ 

αηφκνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη (γ) ππνζηήξημε θαη δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Χζηφζν ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη εξσηεζέληεο παξαηήξεζαλ 

ηελ αμία ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαγλψξηζαλ ηελ αλάγθε γηα ελζσκάησζε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηε ζρνιηθή πξάμε.  

 

5.1.2  Απόψεισ Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία  

ηελ πξψηε εξψηεζε δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα καο ελεκεξψζνπλ 

γηα ην αλ αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ δσή ηνπο θαη λα πεξηγξάςνπλ κε ιίγα 

ιφγηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ζ πιεηνςεθία έδσζε θαηαθαηηθή απάληεζε κε έλα 

πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (βι. Πίλαθαο  2, Παξάξηεκα ΗΗ) ελψ αλαθνξηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο ηα άηνκα δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη (α) ραξά, (β) ηθαλνπνίεζε (γ) 

ζηελαρψξηα θαη(δ)  κνλαμηά. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη πνιιά άηνκα 

ελψ δήισζαλ φηη αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλα απφ ηε δσή ηνπο, σζηφζν αλέθεξαλ θαη 

αξθεηά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο απηά ηεο ζιίςεο θαη ηεο κνλαμηάο. ηελ 

εξψηεζε πνηνλ ηνκέα ηεο δσήο ηνπο ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ θαη γηαηί νη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζα ήζειαλ λα είλαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηνη, λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο θηιηθέο ζρέζεηο, λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, λα έρνπλ δηθά ηνπο ρξήκαηα θαη λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη 

(βι. Πίλαθαο  3 Παξάξηεκα ΗΗ).  

Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηα άηνκα θιήζεθαλ 

λα πεξηγξάςνπλ ηε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο αιιά θαη απφ πνηα  

πεξηβάιινληα πξνέξρνληαη νη θίινη ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δήισζε φηη 

δηαηεξεί κηα (α) πνιχ θαιή θαη (β) θαιή ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ ελψ 

δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην (α) ζρνιηθφ ρψξν, (β) ηελ νηθνγέλεηα θαη (γ) ηνλ 

θνξέα. Ζ θνηλφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο γεηηνληάο, δελ δειψζεθε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

αηφκσλ κε ΝΑ θαη ζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ην ξφιν ηεο, ηα άηνκα κε 

ΝΑ δηαηχπσζαλ ηελ δπζθνιία ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηή αιιά θαη ηελ απνπζία 

ππνζηήξημεο ηνπο εθ κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο (βι. Πίλαθαο  4 Παξάξηεκα ΗΗ). 

ηε ζπλέρεηα ηα άηνκα θιήζεθαλ λα δειψζνπλ πψο πεξλνχλ ηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν ηνπο. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ήηαλ πξψηε ζηελ πξνηίκεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ελψ αθνινχζεζαλ ηα αζιήκαηα, ην παηρλίδη, νη βφιηεο θαη ε κνπζηθή.  

Αθφκε φζνλ αθνξά ηε δπζθνιία ζηε δηακφξθσζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 
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ελψ απηνί νη νπνίνη απάληεζαλ θαηαθαηηθά ππνζηήξημαλ φηη ηα θπξηφηεξα εκπφδηα 

είλαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο θαη γεληθφηεξα ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ ηξίησλ απέλαληη 

ηνπο (βι. Πίλαθαο  4 Παξάξηεκα ΗΗ). Χζηφζν είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο 

φηη φπσο δήισζε ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ νη γνλείο ηνπο βνεζνχλ ηδηαίηεξα ζηελ 

δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ θπξίσο κε ηελ πξνζπάζεηα γηα γλσξηκία κε άιια άηνκα 

αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο. ζνλ αθνξά ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

ηνπο ηα άηνκα πεξηέγξαςαλ κηα πνιχ θαιή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο ελψ ζηελ εξψηεζε απφ πνηα άηνκα ζα κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ 

ππνζηήξημε εθηφο απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δελ αλέθεξε 

θαλέλα άιιν άηνκν (βι Πίλαθαο  4 Παξάξηεκα ΗΗ).  

 Οη θίινη σζηφζν παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσήο ηνπο θαζψο φπσο 

ππνζηήξημαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, πξνηηκνχλ λα κνηξάδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα καδί ηνπο θπξίσο ηα αξλεηηθά ελψ αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο θαη ε 

νηθνγέλεηα.   

Τη ζα ήζειαλ φκσο λα αιιάμεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο; Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξσηψκελσλ δήισζε φηη ζέιεη κηα πην αλεμάξηεηε ζρέζε φπσο επίζεο πεξηζζφηεξεο 

θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν γνλέσλ.  

Tα επξήκαηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ παξείραλ κία αξρηθή εηθφλα 

γηα ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, αλαδεηθλχνληαο ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ ηηο αληηιακβάλνληαη φζν θαη 

ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά θάζε έλλνηαο.  

 

5.1.3 Σφνοψθ Αποτελεςμάτων Αϋ Σταδίου Ζρευνασ 

Ζ κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην πξψην εξεπλεηηθφ ζηάδην είρε σο βαζηθφ 

ζηφρν λα αλαδείμεη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

δχν νκάδσλ θαη λα αλαδεηρζεί σο δηάζηαζε ε έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο έγηλε θαλεξφ φηη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, νη θνηλσληθέο επαθέο, ε ζπκπεξίιεςε, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαζψο 

ζπλζέηνπλ ζπλνιηθά ηελ έλλνηα. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ δπζθνιία 

αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ θπξίσο 

άηνκα κε αλαπεξία. Σν ζρνιείν θαη ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αλαθέξζεθαλ σο 

βαζηθέο πεγέο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ γηα ηα άηνκα κε Ν.Α. θαη ηνλίζηεθε ε 
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πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζε θνηλσληθά δίθηπα εθηφο ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αθφκα ε αλαθνξά ησλ εκπνδίσλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα δηακνξθψζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, παξείρε κία πξψηε νπηηθή ησλ δχν 

νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά θαη απνηέιεζε 

αθνξκή γηα πεξαηηέξσ κειέηε ηνπο ζην επφκελν εξεπλεηηθφ ζηάδην. Ζ αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία, ε έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε ίδηα ε 

αλαπεξία θαη  ε αδπλακία έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξζεθαλ σο νη βαζηθνί 

πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. 

 

 

5.2  Αποτελζςματα Ριλοτικοφ Σταδίου (Βϋ Στάδιο Ζρευνασ)  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα νδήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ επηινγψλ πνπ 

δφζεθαλ ζηηο δειψζεηο ηνπ πηινηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πηινηηθή έξεπλα ηνπ 

απηνζρέδηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηέιεζε ην δεχηεξν ζηάδην ηεο έξεπλαο φπνπ 

βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εμαγσγή ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ θαη ελ ζπλερεία ε 

δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ. 

5.2.1 Απαντιςεισ Γονζων 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, πξψηε εκθαλίδεηαη ε δήισζε 

«Σηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα 

θαη λα ηα ιχλνπκε» (Μ.Ο: 4,52, Σ.Α: 4,28), ελψ αθνινπζεί ε δήισζε «Τν παηδί κνπ 

εληζρχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο γηα ηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ» (Μ.Ο: 4,00, 

Σ.Α: 1,049). Σξίηε ζηε ζεηξά ε «Τν παηδί κνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηα καο», (Μ.Ο: 3,88, Σ.Α: 1,20 (βι.Πίλαθαο  5, Παξάξεκα ΗΗ). Δίλαη 

θαλεξφ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε ππνθιίκαθα φηη 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κία κνξθή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε 

ηα πηζαλά πξνβιήκαηα λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο ελψ απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φπσο δειψλνπλ θαη ην ίδην ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία εθθξάδεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ νη γνλείο ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, δήισζαλ φηη «Τν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο» (Μ.Ο:. 3,58, 

Σ.Α: 1,162), ελψ ε δήισζε κε ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν κέζν φξν ήηαλ «Τν παηδί κνπ 

δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ» (Μ.Ο: 3,44, Σ.Α: 1,21) θαη «Τν 
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παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν» (ΜΟ: 3,40, Σ.Α: 1,26). Οη 

παξαπάλσ δειψζεηο νη νπνίεο ζπγθέληξσζαλ ηνπο κεγαιχηεξνπο κέζνπο φξνπο, καο 

δίλνπλ κία εηθφλα γηα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηφζν γηα 

ηελ χπαξμε απηψλ φζν θαη γηα ηηο πεγέο αλάπηπμεο ηνπο φπνπ ε νηθνγέλεηα θαη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θπξηαξρνχλ (βι. Πίλαθαο  6 Παξάξηεκα ΗΗ). 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ε 

δήισζε πνπ ζπγθέληξσζε ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν είλαη «Τν παηδί κνπ ιακβάλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ ρξεηάδεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο» 

(Μ.Ο: 4,00, Σ.Α: 1,30) θαη αθνινπζεί «Η νηθνγέλεηα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ ηνπ παηδηνχ κνπ» (Μ.Ο: 3,64, Σ.Α: 1,25) ελψ ηξίηε εκθαλίδεηαη ε 

δήισζε «Υπάξρεη έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν ζην νπνίν ην παηδί κνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο» (Μ.Ο: 3,60, Σ.Α: 1,29) (βι. Πίλαθαο  7 Παξάξηεκα ΗΗ). Οη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πξνθεηκέλε ππνθιίκαθα, καξηπξνχλ γηα αθφκε κία 

θνξά ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο εθηφο απφ ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζπληζηά θαη ην θνηλσληθφ δίθηπν πνπ θπξηαξρεί ζηε δσή ηνπ 

αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία.  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ πεξηνξηζκψλ, νη εξσηψκελνη θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο αλέθεξαλ σο ζεκαληηθφηεξν πεξηνξηζκφ «Τελ ζπλερή εμάξηεζε 

ηνπ αηφκνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα»  (Μ.Ο: 3,16, Σ.Α: 1,41), ελψ ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο 

ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ζεσξήζεθε «Έιιεηςε εξγαζίαο/απαζρφιεζεο» (Μ.Ο: 

3,26, Σ.Α: 1,50). ζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηελ θνηλσληθή ζηήξημε εδψ ν 

πεξηνξηζκφο ν νπνίνο αληρλεχζεθε κε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν ήηαλ «Η αξλεηηθή 

ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία» (Μ.Ο: 3,42, Σ.Α: 1,35) (βι. Πίλαθα 8, 

Παξάξηεκα ΗΗ).  

Οη δειψζεηο ησλ εξσηψκελσλ αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο κε ηνπο 

νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπα ηα άηνκα κε αλαπεξία, θαηαδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπο απφ ηε νηθνγέλεηα αιιά θαη ηελ άκεζε ζπλάξηεζε ηνπο κε 

ηελ έιιεηςε εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπιάρηζηνλ ζε έλα βαζκφ. Παξάιιεια ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία θαίλεηαη φηη πθίζηαηαη αιιά θαη επηδξά ζχκθσλα κε ηνπο 

γνλείο ζηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ φζν θαη ζηελ θνηλσληθή ζηήξημε 

πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  

 

5.2.2 Απαντιςεισ Ατόμων με Νοθτικι Αναπθρία  
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Ζ δεχηεξε εξεπλεηηθή νκάδα, άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην ίδην εξσηεκαηνιφγην, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δειψζεσλ ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηελ ππνθιίκαθα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ, ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία δήισζαλ φηη «Σηελ νηθνγέλεηα κνπ βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν 

ρξφλν», (Μ.Ο: 3,75, Σ.Α: 0,99) θαη αθνινπζεί ε δήισζε  «Η νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά 

λα κπνξψ λα δήζσ θαη κφλνο /ε κνπ» (Μ.Ο: 3,75, Σ.Α: 0,91). Ζ δήισζε κε ηνλ ηξίην 

κεγαιχηεξν κέζν φξν είλαη «Η νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζάεη λα  θάλσ θίινπο/εο» (Μ.Ο: 

3,63, Σ.Α: 0,96) (βι. Πίλαθαο  9  Παξάξηεκα ΗΗ). Οη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη φηη 

ππνγξάκκηζαλ ζε φιεο ηηο δειψζεηο ηνπο ηελ ζπκβνιή ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν ζηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ φζν θαη ζηελ ελίζρπζε ηελ νπνία ιακβάλνπλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηελ δηαδηθαζία αλεμαξηεηνπνίεζεο ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία ηφληζαλ ηξείο δειψζεηο (α) «Έρσ θίινπο/ εο» (Μ.Ο: 3,50, Σ.Α: 1,35), (β) 

«Με ηνπο θίινπο κνπ πξνηηκψ λα βιέπσ ηειεφξαζε» (Μ.Ο: 3,47, Σ.Α: 1,24) θαη (γ) 

«Έρσ θίινπο απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν» (Μ.Ο: 3,34, Σ.Α: 1,09) (βι. Πίλαθαο  10 

Παξάηεκα ΗΗ). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία δειψλνπλ φηη δηαηεξνχλ θίινπο ελψ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ζπληζηά ηε βαζηθή πεγή θηιηθψλ ζρέζεσλ. Παξάιιεια εκθαλίδεηαη σο επηζπκεηή 

δξαζηεξηφηεηα ε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, κηαο παζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αδπλακία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θνηλφηεηαο είηε κε άηνκα κε αλαπεξία είηε ρσξίο αλαπεξία.  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη «Η νηθνγέλεηα κνπ ππνζηεξίδεη ζπλερψο θαη κε βνεζάεη 

φπνηε έρσ αλάγθε», (Μ.Ο: 3,90, Σ.Α: 1,21), «Τν ζρνιείν/ζσκαηείν/ζχιινγνο κε 

βνεζάεη λα θάλσ θίινπο» (Μ.Ο: 3,52, Σ.Α: 0,97) θαη φηη «Η νηθνγέλεηα κνπ κε 

βνεζάεη λα θάλσ θηιίεο» (Μ.Ο: 3,50, Σ.Α: 1,28) (βι. Πίλαθα10, Παξάξηεκα ΗΗ). Γηα 

αθφκε κία θνξά ε νηθνγέλεηα είηε σο θνηλσληθφ δίθηπν είηε σο πεγή θνηλσληθήο 

ζηήξημεο εκθαλίδεηαη πξψηε ζηηο δειψζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία 

ηνλίδνληαο γηα αθφκε κία θνξά ηνλ ξφιν ηεο.  

Ζ ππνθιίκαθα ησλ πεξηνξηζκψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ε δήισζε κε ηνλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζχκθσλα κε ηα άηνκα 

κε λνεηηθή αλαπεξία ήηαλ «Η ζπλερήο κνπ εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ» (Μ.Ο: 
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3,56, Σ.Α: 1,10) ελψ ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο «Ο θφβνο ηεο νηθνγέλεηαο κνπ» (Μ.Ο: 3,56, 

Σ.Α: 1,16) απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν πεξηνξηζκφ. Αλαθνξηθά κε ηα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη ηελ θνηλσληθή ζηήξημε, ηα άηνκα ηφληζαλ ηνλ πεξηνξηζκφ «Η  ίδηα ε 

αλαπεξία»  (Μ.Ο: 3,52, Σ.Α: 1,04) (βι. Πίλαθαο  12  Παξάξηεκα ΗΗ).  

Σα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δεχηεξν  ζηάδην ηεο έξεπλαο νπζηαζηηθά 

επηβεβαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ αιιά θαη πνζνηηθνπνηνχλ ηηο 

δειψζεηο δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα κηα βαζχηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ θαη ηνλίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία εκθαλίζηεθαλ θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ε 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, νη πεγέο δηακφξθσζεο θίισλ αιιά θαη νη ζρέζεηο ησλ 

κειψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη κεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή. Αλαδείρζεθαλ νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ζπλδένληαη κε 

ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.  

 

5.2.3 Σφνοψθ των αποτελεςμάτων των δφο πρϊτων ερευνθτικϊν ςταδίων 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξψησλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ αλαδεηθλχνπλ θνηλέο 

απφςεηο ηφζν αλάκεζα ζηηο εξεπλεηηθέο νκάδεο φζν θαη αλάκεζα ζηα εξεπλεηηθά 

ζηάδηα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθξαηνχζεο δειψζεηο πνπ επηιέρζεθαλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα, είλαη ίδηεο ή παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ είραλ δνζεί θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο. Οη γνλείο αιιά θαη άηνκα κε Ν.Α., εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα ζηηο θηιηθέο 

ζρέζεηο αιιά θαη ζην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Σνλίδνληαη ηα ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. κε ην νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ λα 

παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Οη πεξηνξηζκνί πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α. 

απαζρφιεζαλ θαη ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο, θπξίσο κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζπλδένληαη  κε δεμηφηεηεο.  

Χζηφζν παξαηεξήζεθαλ θαη θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο θπξίσο 

ησλ γνλέσλ αλάκεζα ζηα δχν εξεπλεηηθά ζηάδηα. Αλαθνξηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α., ε ίδηα ε αλαπεξία θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο 

ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ελψ ζην δεχηεξν ζηάδην δελ ζπγθέληξσζε πνιχ πςειφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο. Δπίζεο, ελψ ζηηο ζπλεληεχμεηο ν πεξηνξηζκφο πνπ ζπλδέζεθε κε ην 

έιιεηκκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αλαθέξζεθε απφ ηνπο γνλείο θαη βξέζεθε λα 

ζπγθεληξψλεη κεγάιν πνζνζηφ ζπκθσλίαο, ζην δεχηεξν ζηάδην εκθαλίδεηαη 

απνδπλακσκέλνο θαη ηνλίδνληαη άιινη πεξηνξηζκνί. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή ζηηο 
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δειψζεηο αλάκεζα ζηα δχν εξεπλεηηθά ζηάδηα ζίγνπξα ζπλδέεηαη κε ην είδνο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, θαζψο ζηηο ζπλεληεχμεηο δελ αθνινπζείηαη κία απζηεξά 

δνκεκέλε κνξθή. Δπίζεο δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ είλαη αξθεηά πεξίπινθν θαη ίζσο λα κελ θαηαλνείηαη 

επαξθψο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Οη δειψζεηο νη νπνίεο ηειηθψο ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην 

ηνπ ηξίηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ ήηαλ απφξξνηα ηεο κειέηεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δχν πξψησλ ζηαδίσλ. Οη ππνθιίκαθεο ζην εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζζεθε 

πξνέθπςαλ απφ ην απηνζρέδην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην ηεο πηινηηθήο έξεπλαο, 

σζηφζν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ δειψζεσλ κεηψζεθε. Γηαηεξήζεθαλ νη δειψζεηο 

πνπ ζπκθσλνχζαλ ζηα δχν πξψηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο, ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην πηινηηθήο έξεπλαο, θαη νη δειψζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο. Παξάιιεια 

νη δειψζεηο θαη ησλ δχν νκάδσλ κειεηήζεθαλ μαλά θαη νκαδνπνηήζεθαλ θάπνηεο 

απφ απηέο, νη νπνίεο απφ ηα απνηειέζκαηα απνδείρζεθε, φηη θάιππηαλ ην ίδην πεδίν 

ελδηαθέξνληνο. Οη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαδηακνξθψζεθαλ κε 

απνηέιεζκα νη νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο λα ζπληζηνχλ ηελ ππνθιίκαθα ησλ 

ρέζεσλ, ηα θνηλσληθά δίθηπα νκαδνπνηήζεθαλ ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

Αιιειεπηδξάζεσλ, ελψ ε Τπνζηήξημε απνηέιεζε μερσξηζηή ππνθιίθακα φπσο θαη νη 

Πεξηνξηζκνί. Ζ αιιαγή απηή ζηε δνκή ησλ ππνθιηκάθσλ πξνζέθεξε κεγαιχηεξε 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ζπλνρή ζην εξσηεκαηνιφγην θαζψο θάζε κία μερσξηζηά απνηειεί 

κία εληαία νκάδα δειψζεσλ αλαθνξηθά κε κία δηάζηαζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Παξάιιεια κε ε λέα απηή δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκθσλεί θα 

αθνινπζεί πηζηά ην κνληέιν πνηφηεηαο δσήο ηνπ Schalock (2004), ζην νπνίν νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ μερσξηζηή δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ ζρέζεσλ, αιιειεπηδξάζεσλ, ππνζηήξημεο λα ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα. 

Ζ ππνθιίκαθα ησλ πεξηνξηζκψλ πξνζηέζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην θαζψο φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζε απηνχο ζηνλ λέν νξηζκφ γηα ηελ λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 11ν εγρεηξίδην ηεο Ακεξηθαληθήο  Έλσζεο γηα 

ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, ην νπνίν εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηφζν ζε επίπεδν λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο φζν θαη ζε επίπεδν δεμηνηήησλ.  

Σν λέν αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν αλαπηχρζεθε απνηειεί ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο βαζηθήο έξεπλαο κε βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία.  
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5.3  Αποτελζςματα  Βαςικι Ζρευνασ (Γϋ Ερευνθτικό Στάδιο) 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ πεξηγξαθή ησλ πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ φζν θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάκεζα ζηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε φισλ ησλ πηζαλψλ πηπρψλ 

ηνπο. 

5.3.1 Ρεριγραφι Ρρωτογενϊν Δεδομζνων -Ερευνθτικι ομάδα Γονζων   

ηε πξψηε ππνθιίκαθα «ρέζεηο» (βι. Πίλαθα 14) δηεξεπλήζεθαλ νη ζρέζεηο 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κέζα απφ έλα ζχλνιν είθνζη (20) δειψζεσλ, νη 

νπνίεο δηεξεπλνχζαλ ηηο θηιηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. Οη δειψζεηο 

αμηνινγήζεθαλ κε θιίκαθα likert 1 =πάξα πνιχ, 2=πνιχ 3=κέηξηα, 4=ιίγν, 

5=θαζφινπ θαη ηα ππνθείκελα θιήζεθαλ λα δειψζνπλ ηνλ βαζκφ 

ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο ηνπο κε βάζε ηελ αλσηέξσ πεληαβάζκηα θιίκαθα.  

Γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ησλ απαληήζεσλ ν βαζκφο ζπκθσλίαο 

θσδηθνπνηήζεθε σο εμήο: (α) Μηθξή (Καζφινπ – Λίγν), (β) Μέηξηα (Μέηξηα) θαη (γ) 

Μεγάιε (Πνιχ – Πάξα Πνιχ). Οη εξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά, 

ηαμηλνκψληαο ηηο κε βάζε ηηο απαληήζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκθσλία.  

 

Ρίνακασ 14 Σχζςεισ –Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

ρέζεηο  Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

1 Σν παηδί κνπ εληζρχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο γηα ηελ 

δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

12,9 27,9 59,3 

2 Ζ νηθνγέλεηα καο ηνλ/ηελ βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 8,6 32,9 58,6 

3 ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε. 

14,3 27,1 58,5 

4 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε 

κεηαμχ καο.  

19,1 32,1 55 

5 Σν παηδί κνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηα καο. 

29,3 24,3 46,4 

6 Πξνηξέπσ θαη εληζρχσ ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε  άηνκα 

ρσξίο αλαπεξία.  

28,5 32,1 45,8 

7 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία.  

22,2 32,1 45,7 

8 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ. 

27,2 28,6 44,3 

9 ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη 

καδί. 

20 38,6 41,4 

10 Σν παηδί κνπ κπνξεί κε επθνιία λα ζπλάςεη θηιηθέο ζρέζεηο. 37,2 23,6 39,3 
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11 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 36,4 24,3 39,2 

12 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. 15,7 46,4 37,9 

13 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο. 35 30 35 

14 Σν παηδί κνπ ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο.  43,5 25 31,4 

15 Σν παηδί κνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 47,9 22,1 30 

16 Σν παηδί κνπ ζπλαληάεη ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)  ηνπο 

θίινπο ηνπ.  

47,9 22,1 30 

17 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κφλν κε άηνκα κε 

αλαπεξία 

42,8 27,9 29,3 

18 Σν παηδί κνπ έρεη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηε 

ραξά θαη ηε ζιίςε ηνπ. 

47,1 25,7 27,2 

19 Σν παηδί κνπ κπνξεί  λα βαζηζηεί ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε 

πνπ θάηη πάεη ζηξαβά. 

54,3 21,4 24,2 

20 Σν παηδί κνπ εκπηζηεχεηαη ηνπο θίινπο ηνπ θαη ζπδεηάεη καδί 

ηνπο ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο. 

55 22,9 22,1 

 

ηελ ππνθιίκαθα «ρέζεηο» ε απάληεζε ε νπνία ζπγθέληξσζε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο είλαη «Τν παηδί κνπ εληζρχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο 

γηα ηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ ζρέζεσλ», ελψ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε απάληεζε «Η 

νηθνγέλεηα καο ηνλ/ηελ βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε» κε πνζνζηφ 58,6%. Δπίζεο 

αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, ε απάληεζε «Σν παηδί κνπ δηαηεξεί 

θηιηθέο ζρέζεηο»  ζπγθέληξσζε αξθεηά πςειφ βαζκφ ζπκθσλίαο (39,3%) ελψ ε 

ηειεπηαία απάληεζε, ε νπνία ζπγθέληξσζε ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο είλαη 

«Τν παηδί κνπ εκπηζηεχεηαη ηνπο θίινπο ηνπ θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο» (22,1%).  

ηε δεχηεξε ππνθιίκαθα «Αιιειεπηδξάζεηο» (βι. Πίλαθαο 15) 

δηεξεπλήζεθαλ ην εχξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ/αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Σν εχξνο θσδηθνπνηήζεθε ζε ηξεηο νκάδεο 1-5, 5-10 & 10-20. 

 

Ρίνακασ 15 Αλλθλεπιδράςεισ – Ρλικοσ Ατόμων (%) 

Αιιειεπηδξάζεηο  1-5 5-10 10-20 

Μέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ 53,5 29,3 17,1 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 49,3 35 15,7 

Φίινη/ζπκκαζεηέο 63,6 27,9 8,6 

Γείηνλεο  67,9 36,4 7,1 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 56,4 36,4 7,1 

Θεξαπεπηέο  73,5 22,1 4,3 
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ηελ ππνθιίκαθα «Αιιειεπηδξάζεηο» ην δίθηπν ην νπνίν ζπγθέληξσζε ηνλ 

κεγαιχηεξν εχξνο, είλαη «Μέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ» (17,1%) ελψ δεχηεξν είλαη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (15,7%). Σα ππφινηπα δίθηπα «Φίινη/ζπκκαζεηέο», 

«Γείηνλεο», «Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ», παξνπζηάδνπλ αξθεηά κηθξφηεξν εχξνο  

 

Ρίνακασ 16 Συναιςκθματικι Υποςτιριξθ-Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο  Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 2,9 2,1 95 

Φίινη 40 25,7 34,3 

πγγελείο 21,4 40,7 37,9 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 30,7 43,6 25,7 

Ίδξπκα /θνξέαο 24,3 33,6 42,1 

 

Ρίνακασ 17 Ρρακτικι Υποςτιριξθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 0,7 5 94,3 

Φνξέαο  22,9 32,9 44,3 

πγγελείο 25 47,9 27,1 

Φίινη 41,4 35 23,6 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 34,3 45,7 20 

 

Ρίνακασ 18 Οικονομικι Υποςτιριξθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 1,4 7,1 91,4 

πγγελείο 39,3 39,3 21,4 

Φίινη 58,6 25,7 15,7 

Ίδξπκα/θνξέαο  55,7 31,4 12,9 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 48,6 40 11,4 

 

Ρίνακασ 19 Υποςτιριξθ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 4,3 4,3 91,4 

Φνξέαο  31,4 35 33,6 

πγγελείο 31,4 37,1 31,4 
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Ρίνακασ 20 Οικογζνεια & Είδθ Υποςτιριξθσ Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 2,9 2,1 95 

Πξαθηηθή 0,7 5 94,3 

Οηθνλνκηθή 1,4 7,1 91,4 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 4,3 4,3 91,4 

 

Ρίνακασ 21 Φίλοι & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 40 25,7 34,3 

Πξαθηηθή 41,4 35 23,6 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 48,6 30 21,4 

Οηθνλνκηθή 58,6 25,7 15,7 

 

Ρίνακασ 22 Συγγενείσ & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 21,4 40,7 37,9 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 31,4 37,1 31,4 

Πξαθηηθή 25 47,9 27,1 

Οηθνλνκηθή 39,3 39,3 21,4 

 

Ρίνακασ 23 Ευρφτερο Οικογενειακό Ρεριβάλλον & Είδθ Υποςτιριξθσ Βακμόσ Υποςτιριξθσ 
(%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 30,7 43,6 25,7 

Πξαθηηθή 34,3 45,7 20 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 43,6 39,3 17,1 

Οηθνλνκηθή 48,6 40 11,4 

 

Ρίνακασ 24 Φορζασ & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Φίινη 48,6 30 21,4 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 43,6 39,3 17,1 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 
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Ρίνακασ 25 Απτι Υποςτιριξθ - Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Απηή Τπνζηήξημε Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ζηήξημε ζε 

επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ 

40 29,3 30,7 

 

Ρίνακασ 26 Κοινωνικι Ρίεςθ Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Κνηλωληθή Πίεζε Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Σν παηδί κνπ Λακβάλεη αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε σο 

(πίεζε, εμάξηεζε) 

50,7 32,1 17,1 

 

ηελ Σξίηε ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε» δηεξεπλήζεθε ηφζν ην είδνο ηεο 

ππνζηήξημεο φζν νη πεγέο ππνζηήξημεο. ηνπο πίλαθεο 16-24 παξνπζηάδεηαη ν 

βαζκφο ζπκθσλίαο αλά δίθηπν θαη αλά είδνο ππνζηήξημεο. Ζ νηθνγέλεηα 

ζπγθέληξσζε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο (95%), φπσο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο ππνζηήξημεο, πξαθηηθή ππνζηήξημεο (94,3%), νηθνλνκηθή (91,4%), ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο (91,4%). Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνρή 

πξαθηηθήο ππνζηήξημεο, κεηά ηελ νηθνγέλεηα αθνινπζεί ν θνξέαο φπσο επίζεο θαη 

ζηελ ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε αλάγθεο (44,3%, βι. Πίλαθαο 17 & 33,6%, βι. 

Πίλαθαο 19).  

Ζ απηή ππνζηήξημε, εκθαλίδεη κηθξφ βαζκφ ζπκθσλίαο, 40% ελψ ε θνηλσληθή 

πίεζε, ηελ νπνία κπνξεί λα ιακβάλεη ην άηνκν κε αλαπεξία, παξνπζηάδεη κηθξφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο (50,7%).  

ηελ ηέηαξηε ππνθιίκαθα «Πεξηνξηζκνί» δηεξεπλήζεθαλ νη πηζαλνί 

πεξηνξηζκνί/εκπφδηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ζηε 

δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί, φπσο θαη ζηηο παξαπάλσ 

ππνθιίκαθεο, σο εμήο: (α) Μηθξή (Καζφινπ – Λίγν), (β) Μέηξηα (Μέηξηα) θαη (γ) 

Πξαθηηθή 22,9 32,9 44,3 

πλαηζζεκαηηθή 24,3 33,6 42,1 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 31,4 35 33,6 

Οηθνλνκηθή 55,7 31,4 12,9 
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Μεγάιε (Πνιχ – Πάξα Πνιχ). Οη εξσηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά, 

ηαμηλνκψληαο ηηο κε βάζε ηηο απαληήζεηο κε ηε κεγαιχηεξε ζπκθσλία.  

 

Ρίνακασ 27 Ρεριοριςμοί- Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Πεξηνξηζκνί  Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Σελ έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 24,2 19,3 56,4 

Σελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 23,6 21,4 55 

Σελ ζπλερή ηνπ εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα. 20,8 25 54,3 

Σελ έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 24,3 27,9 47,8 

Σνλ θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο. 32,2 20 47,8 

Σελ αδπλακία ηνπ παηδηνχ κνπ λα εθθξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

28,6 25 46,4 

Σελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 33,6 21,4 45 

Σνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο. 33,6 25 41,5 

Σελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 42,8 25,7 31,4 

 

ηελ ππνθιίκαθα «Πεξηνξηζκνί» ε έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο, ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο (56,4%, βι. Πίλαθαο 27) 

ελψ ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ θαη ε ζπλερήο εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζπληζηνχλ ηηο δεκνθηιέζηεξεο επηινγέο ζηελ ππνθιίκαθα 

ησλ πεξηνξηζκψλ (55% & 54,3%).   

 

5.3.2 Ρεριγραφι Ρρωτογενϊν Δεδομζνων -Ερευνθτικι ομάδα Ατόμων με 
Νοθτικι Αναπθρία 

πσο θαη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ γνλέσλ έηζη θαη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία, νη απαληήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ έληαζε/βαζκφ ζπκθσλίαο, 

παξνπζηάδνληαη αλά ππνθιίκαθα κε θζίλνπζα ζεηξά, ηαμηλνκψληαο ηηο απαληήζεηο κε 

βάζε ηε κεγαιχηεξε ζπκθσλία.  

Οη απαληήζεηο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί σο εμήο: (α) Μηθξή (Καζφινπ – Λίγν), 

(β) Μέηξηα (Μέηξηα) θαη (γ) Μεγάιε (Πνιχ – Πάξα Πνιχ).  
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Ρίνακασ 28 Σχζςεισ- Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

ρέζεηο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε  βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 10 19,3 70,7 

ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα 

πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε. 

10,8 22,1 67,2 

Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά λα θάλσ θηιίεο. 15 24,3 60,7 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε 

κεηαμχ καο.   

15,7 25 59,3 

Οη θίινη  κνπ είλαη απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 25 22,1 52,8 

Μπνξψ κε επθνιία λα θάλσ  θηιηθέο ζρέζεηο. 27,1 22,1 50,7 

ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη 

καδί. 

15 35 50 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. 11,4 40,7 47,9 

Έρσ θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ  λα κνηξαζηψ ηε ραξά θαη ηε 

ζιίςε κνπ. 

37,8 24,3 47,9 

Δθθξάδσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ  ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα κνπ. 24,3 28,6 47,1 

Οη γνλείο κε βνεζνχλ λα θάλσ θίινπο  θαη κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία. 

23,6 33,6 42,9 

Έρσ θίινπο. 27,2 30 42,8 

Έρσ  ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 38,6 19,3 42,2 

Οη θίινη κνπ είλαη κφλν άηνκα κε αλαπεξία. 35,7 25 39,3 

Οη θίινη κνπ είλαη  επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 33,6 27,9 38,5 

πλαληάσ ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ηνπο θίινπο κνπ. 37,1 25 37,8 

πκκεηέρσ ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο.  31,4 31,4 37,2 

Δκπηζηεχνκαη ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπδεηάσ καδί ηνπο ηα 

πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο ζθέςεηο κνπ. 

43,6 25 31,4 

Μπνξψ λα βαζηζηψ  ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη 

πάεη ζηξαβά. 

48,5 21,4 30 

Οη θίινη κνπ είλαη θαη άηνκα ρσξίο αλαπεξία. 45 26,4 28,6 

 

ηελ ππνθιίκαθα «ρέζεηο» (βι. Πίλαθαο 28) ε απάληεζε κε ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζπκθσλίαο είλαη ε «Η νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε» 

(70,7%) ελψ αθνινπζεί ε απάληεζε «Σηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε 

καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε» (67,2%). Ζ ηξίηε 
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δεκνθηιέζηεξε απάληεζε είλαη «Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά λα θάλσ θηιίεο» 

(60,7%). Οη απαληήζεηο κε ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο είλαη  «Εκπηζηεχνκαη 

ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπδεηψ καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο ζθέςεηο κνπ» 

(31,4%), «Μπνξψ λα βαζηζηψ  ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά» 

(30%) θαη «Οη θίινη κνπ είλαη θαη άηνκα ρσξίο αλαπεξία»(28,6%).  

 

Ρίνακασ 29 Αλλθλεπιδράςεισ - Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Αιιειεπηδξάζεηο 1-5 5-10 10-20 

Μέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ 47,1 27,9 25 

Οηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 48,6 27,9 23,6 

Φίινη/ζπκκαζεηέο 50 32,9 17,1 

Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 55,7 34,3 10 

Γείηνλεο 64 26,4 8,6 

Θεξαπεπηέο  70 24,3 5,7 

 

ηελ ππνθιίκαθα «Αιιειεπηδξάζεηο» ην δίθηπν ην νπνίν ζπγθέληξσζε ηνλ 

κεγαιχηεξν εχξνο, είλαη «Μέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ» (25%) ελψ δεχηεξν είλαη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (23,6%). Σα ππφινηπα δίθηπα «Φίινη/ζπκκαζεηέο», 

«Γείηνλεο», «Δθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ», παξνπζηάδνπλ αξθεηά κηθξφηεξν εχξνο. 

Ρίνακασ 30 Συναιςκθματικι  Υποςτιριξθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο  Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 3,6 3,6 92,9 

Ίδξπκα /θνξέαο 30 20,7 49,3 

Φίινη 40,7 30,7 28,6 

πγγελείο 36,4 35 28,6 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 45 34,3 20,7 

 

Ρίνακασ 31 Ρρακτικι Υποςτιριξθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 1,4 2,9 95,7 

θνξέαο 22,9 27,9 49,3 
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πγγελείο 45,7 31,4 22,9 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 49,3 27,9 22,9 

Φίινη 52,9 30 17,1 

 

Ρίνακασ 32 Οικονομικι Υποςτιριξθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 2,9 4,3 92,9 

θνξέαο 50,7 25,7 23,6 

πγγελείο 52,9 27,1 20 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 61,4 21,4 17,1 

Φίινη 65 21,4 13,6 

 

Ρίνακασ 33 Υποςτιριξθ ςε Ρερίπτωςθ Ανάγκθσ-Ζνταςθ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Πεγή Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Οηθνγέλεηα 2,9 3,6 93,6 

θνξέαο 38,6 26,4 35 

πγγελείο 46,4 27,1 26,4 

Δπξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 54,3 25,7 20 

Φίινη 59,3 22,1 18,6 

 

Ρίνακασ 34 Οικογζνεια &Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πξαθηηθή 1,4 2,9 95,7 

ε πεξίπησζε αλάγθεο 2,9 3,6 93,6 

πλαηζζεκαηηθή 3,6 3,6 92,9 

Οηθνλνκηθή 2,9 4,3 92,9 

 

Ρίνακασ 35 Φίλοι & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 40,7 30,7 28,6 
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ε πεξίπησζε αλάγθεο 59,3 22,1 18,6 

Πξαθηηθή 52,9 30 17,1 

Οηθνλνκηθή 65 21,4 13,6 

 

 

Ρίνακασ 36 Συγγενείσ & Είδθ Υποςτιριξθσ- Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 36,4 35 28,6 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 46,4 27,1 26,4 

Πξαθηηθή 45,7 31,4 22,9 

Οηθνλνκηθή 52,9 27,1 20 

 

Ρίνακασ 37 Ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ 
Υποςτιριξθσ (%). 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Πξαθηηθή 49,3 27,9 22,9 

πλαηζζεκαηηθή 45 34,3 20,7 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 54,3 25,7 20 

Οηθνλνκηθή 61,4 21,4 17,1 

 

Ρίνακασ 38 Φορζασ & Είδθ Υποςτιριξθσ - Βακμόσ Υποςτιριξθσ (%) 

Δίδνο Τπνζηήξημεο Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

πλαηζζεκαηηθή 30 20,7 49,3 

Πξαθηηθή 22,9 27,9 49,3 

ε πεξίπησζε Αλάγθεο 38,6 26,4 35 

Οηθνλνκηθή 50,7 25,7 23,6 

 

Ρίνακασ 39 Απτι Υποςτιριξθ- Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Τπνζηήξημε Τπεξεζηώλ  Μικρή Μέηξηα Μεγάιε 

Λακβάλσ ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή ζηήξημε ζε επίπεδν παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

22,9 39,3 37,9 
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Ρίνακασ 40 Κοινωνικι Ρίεςθ – Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Κνηλωληθή Πίεζε   Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Λακβάλσ αξλεηηθά ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε σο (πίεζε, 

εμάξηεζε). 

59,3 21,4 19,3 

 

ηελ ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε», αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξία, ε 

νηθνγέλεηα ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο ζε φια ηα είδε 

ππνζηήξημεο ελψ πνιχ ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ν θνξέαο, παξνπζηάδεη πςειφ 

βαζκφ ζπκθσλίαο κεηά ηελ νηθνγέλεηα ζε φια ηα είδε ππνζηήξημεο (βι. Πίλαθαο 38). 

Ζ απηή ππνζηήξημε, εκθάληζε αξθεηά κηθξφ βαζκφ ζπκθσλίαο (22,9%) ελψ ε πηζαλή 

θνηλσληθή πίεζε, ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπγθέληξσζε θαη απηή 

κηθξφ βαζκφ ζπκθσλίαο (59,3% βι. Πίλαθα 39).  

Ρίνακασ 41 Ρεριοριςμοί – Βακμόσ Συμφωνίασ (%) 

Πεξηνξηζκνί  Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε 

Σελ έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο.  25,7 24,3 50 

Σελ ζπλερή κνπ εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα. 32,8 20,7 46,4 

Σελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 27,2 27,1 45,7 

Σελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 25,7 30,7 43,5 

Σνλ θφβν θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο. 33,6 23,6 42,9 

Σελ αδπλακία κνπ λα εθθξάζσ ηα πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο 

αλάγθεο κνπ. 

38,9 20 39,3 

Σνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο κνπ. 37,1 23,6 39,3 

Σελ έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ. 38,5 22,9 38,6 

Σελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 34,3 32,1 33,5 

 

ηελ ππνθιίκαθα «Πεξηνξηζκνί» (βι. Πίλαθα 41) παξαηεξνχκε φηη ε 

απάληεζε κε ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο είλαη ε έιιεηςε δεμηνηήησλ 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ε ζπλερήο εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ε έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζίαζαλ ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζπκθσλίαο (46,4% & 45,7%, αληίζηνηρα). Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν πεξηνξηζκφο, 

ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ αλαπεξία, ζπγθέληξσζε κηθξφ βαζκφ ζπκθσλίαο 

(39,3%) φπσο επίζεο θαη ε έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

(38,6%).  
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5.3.3 Αποτελζςματα Ραραγοντικισ Ανάλυςθσ 

ην πιαίζην ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 

ηξίην ζηάδην ηεο έξεπλαο, δηεμήρζε θαη παξαγνληηθή αλάιπζε θαη γηα ηηο δχν 

εξεπλεηηθέο νκάδεο. Παξαθάησ αλαιχεηαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλά εξεπλεηηθή νκάδα θαη ππνθιίκαθα. 

 

5.3.4 Υποκλίμακα «Σχζςεισ» –Ερευνθτικι ομάδα Γονζων 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζρέζεσλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ 

γνλέσλ ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) παξέρεη 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα (x
2
=1132,782, β.ε.=105, p<0,001), ελψ ε 

κέηξεζε K.M.O ηεο επάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα πςειή θαη ίζε κε 

0,867. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα 

ηεο εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ δχν (2) παξαγφλησλ κε αξρηθέο 

ηδηνηηκέο 6,288 θαη 2,324. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ 

ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 57,410%. Δθαξκφδνληαο ηελ πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (33,7% θαη 23,6%) (βι. Πίλαθαο 41).  

 

Ρίνακασ 41 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ 
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

 

Παξάγνληαο Πξηλ ηελ πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 
Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

1 6,288 41,917 41,917  5,067 33,779 33,779 

2 2,324 15,492 57,410  3,545 23,631 57,410 

 

Ρίνακασ 42 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ μετά τθν περιςτροφι 
(loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 
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 1 2 

Σν παηδί κνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 0,825 0,146 

Σν παηδί κνπ έρεη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηε ραξά θαη 

ηε ζιίςε ηνπ. 
0,817 0,085 

Σν παηδί κνπ ζπλαληάεη ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)  ηνπο θίινπο ηνπ. 0,808 0,098 

Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο. 0,807 0,298 

Σν παηδί κνπ εκπηζηεχεηαη ηνπο θίινπο ηνπ θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ζθέςεηο. 
0,762 0,044 

Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 0,729 0,071 

Σν παηδί κνπ κπνξεί κε επθνιία λα ζπλάςεη θηιηθέο ζρέζεηο. 0,703 0,384 

Σν παηδί κνπ κπνξεί  λα βαζηζηεί ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε  πνπ θάηη 

πάεη ζηξαβά. 
0,546 0,127 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε κεηαμχ καο. 0,134 0,777 

Ζ νηθνγέλεηα καο ηνλ/ηελ βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 0,214 0,766 

ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη καδί. -0,019 0,719 

ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε. 

0,287 0,640 

Σν παηδί κνπ εληζρχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο γηα ηελ δεκηνπξγία 

θηιηθψλ ζρέζεσλ. 

0,361 0,640 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. -0,068 0,634 

Σν παηδί κνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα καο. 0,478 0,565 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππήξμαλ πέληε (5) 

δειψζεηο πνπ δηεγξάθεζαλ. Οη δειψζεηο απηέο ήηαλ νη εμήο: 

 Σν παηδί κνπ ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο κφλν κε άηνκα κε αλαπεξία  

 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία 

  Πξνηξέπσ θαη εληζρχσ ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε  άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία. 

 Οη θίινη ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη (α) νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη (β) νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (βι. 

Πίλαθαο 43): 
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Ρίνακασ 43 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1: Φηιηθέο ρέζεηο 

Relations11 Σν παηδί κνπ έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 

Relations19 Σν παηδί κνπ έρεη θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα κνηξαζηεί ηε ραξά θαη ηε 

ζιίςε ηνπ. 

Relations13 Σν παηδί κνπ ζπλαληάεη ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα)  ηνπο θίινπο ηνπ. 

Relations9 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο. 

Relations12 Σν παηδί κνπ εκπηζηεχεηαη ηνπο θίινπο ηνπ θαη ζπδεηάεη καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

Relations14 Σν παηδί κνπ δηαηεξεί θηιηθέο ζρέζεηο απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 

Relations10 Σν παηδί κνπ κπνξεί κε επθνιία λα ζπλάςεη θηιηθέο ζρέζεηο. 

Relations20 Σν παηδί κνπ κπνξεί  λα βαζηζηεί ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε  πνπ θάηη πάεη 

ζηξαβά. 

Παξάγνληαο 2: Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 

Relations8 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε κεηαμχ καο.   

Relations3 Ζ νηθνγέλεηα καο ηνλ/ηελ βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 

Relations2 ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη καδί. 

Relations4 ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε. 

Relations7 Σν παηδί κνπ εληζρχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα καο γηα ηελ δεκηνπξγία θηιηθψλ 

ζρέζεσλ 

Relations1 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. 

Relations5 Σν παηδί κνπ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα καο. 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s alpha έδεημε φηη νη 

δχν παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 45, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s alpha ήηαλ πάλσ 

απφ 0,7. Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ 

ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,413 έσο 0,789, δειαδή πάλσ απφ ην 0,3. 

Ρίνακασ 44 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

Παξάγνληαο  Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Φηιηθέο ρέζεηο 8 0,902 0,475 – 0,789 
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Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 7 0,832 0,413 – 0,697 

 

5.3.5 Υποκλίμακα «Υποςτιριξθ» –Ερευνθτικι ομάδα Γονζων 

ηελ ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε» ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett 

(Bartlett’s test of sphericity) παξέρεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

(x
2
=1387,465, β.ε.=171, p<0,001), ελψ ε κέηξεζε KMO ηεο επάξθεηαο 

δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη θαιή θαη ίζε κε 0,712. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ 4 παξαγφλησλ κε αξρηθέο ηδηνηηκέο 

5,351, 2,392, 1,055 θαη 1,751. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη 

απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 60,781%. Δθαξκφδνληαο ηελ πεξηζηξνθή 

ησλ παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (21,7%, 15,6%, 11,75% θαη 11,6%) (βι. 

Πίλαθαο 45). ιεο νη εξσηήζεηο ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζε έλα παξάγνληα (βι.  

Πίλαθαο 46) 

 

Ρίνακασ 45 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ 
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

 

Παξάγνληαο  Πξηλ ηελ πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 

  Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

  Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

1  5,351 28,162 28,162  4,125 21,713 21,713 

2  2,392 12,590 40,751  2,974 15,650 37,363 

3  2,055 10,814 51,566  2,233 11,751 49,114 

4  1,751 9,216 60,781  2,217 11,667 60,781 

 

Ρίνακασ 46 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ μετά τθν Ρεριςτροφι 
(loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 

 1 2 3 4 
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Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
0,767 0,041 -0,056 -0,220 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ  
0,756 0,121 0,044 0,327 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
0,703 0,108 -0,111 -0,168 

Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 
0,697 0,099 0,069 -0,243 

Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 
0,679 0,221 0,065 0,115 

Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 
0,670 0,281 0,224 0,094 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ην ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ   
0,653 0,209 0,001 0,267 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ  
0,648 0,137 0,090 -0,355 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο  

0,264 0,848 -0,014 0,024 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο  0,163 0,811 -0,108 -0,064 

ε πεξίπησζε αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνπο 

θίινπο 

0,246 0,793 0,153 -0,116 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηνπο θίινπο  

0,127 0,757 0,115 -0,219 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα. -0,003 -0,124 0,831 0,044 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ 

θνξέα 

-0,088 0,142 0,761 0,106 

Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνλ 

θνξέα 

0,182 -0,008 0,730 -0,104 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηνλ θνξέα.  

0,089 0,334 0,543 -0,404 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηελ νηθνγέλεηα 

-0,002 -0,059 0,025 0,735 

Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα -0,091 -0,093 -0,006 0,721 

ε πεξίπησζε αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ 

νηθνγέλεηα 

0,021 -0,082 -0,042 0,664 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππήξμε κία δήισζε ε 

νπνία δηαγξάθεθε. Ζ δήισζε απηή ήηαλ ε εμήο: 
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 Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη (α) ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, (β) ππνζηήξημε απφ Φίινπο, (γ) ππνζηήξημε απφ Φνξέα θαη (δ) 

ππνζηήξημε απφ Οηθνγέλεηα (βι. Πίλαθα 48).  

 

Ρίνακασ 47 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1: Τπνζηήξημε από πγγελείο /Δπξύηεξν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ 

Support2_F_Enviroment Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Support1_Relatives Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

Support1_F_Enviroment Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Support4_F_Enviroment Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Support4_Relatives Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζην 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

Support3_Relatives Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζην ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ 

Support2_Relatives Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ην ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ   

Support3_F_Enviroment Σν παηδί κνπ ιακβάλεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

Παξάγνληαο 2: Τπνζηήξημε από Φίινπο 

Support1_Friends Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο 

Support2_Friends Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο 

Support4_Friends ε πεξίπησζε αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνπο 

θίινπο 

Support3_Friends ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηνπο θίινπο 

Παξάγνληαο 3: Τπνζηήξημε από Φνξέα 

Support2_Institution Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα. 

Support1_Institution Σν παηδί κνπ ιακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα 

Support4_Institution Σν παηδί κνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξεί λα βαζηζηεί ζηνλ 

θνξέα 

Support3_Institution ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηνλ θνξέα. 
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Παξάγνληαο 4: Τπνζηήξημε από Οηθνγέλεηα 

Support3_Family ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα 

βαζηζηεί ζηελ νηθνγέλεηα 

Support2_Family Σν παηδί κνπ ιακβάλεη πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

Support4_Family ε πεξίπησζε αλάγθεο ην παηδί κνπ κπνξεί λα βαζηζηεί ζηελ 

νηθνγέλεηα 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s Alpha έδεημε φηη νη 3 

απφ ηνπο 4 παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 49, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s 

alpha ήηαλ πάλσ απφ 0,7. Ο παξάγνληαο «Τπνζηήξημε απφ Οηθνγέλεηα» παξνπζηάδεη 

πξνβιεκαηηθφ δείθηε αμηνπηζηίαο (0,659), αλ θαη δελ βξίζθεηαη ζε κε απνδεθηφ 

επίπεδν.  Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ 

ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,380 έσο 0,766, δειαδή πάλσ απφ ην 0,3. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ πνιχ θαιή αμηνπηζηία γηα ηνπο παξάγνληεο 1 θαη 

2, απνδεθηή αμηνπηζηία γηα ηνλ παξάγνληα 3 θαη πξνβιεκαηηθή αμηνπηζηία γηα ηνλ 

παξάγνληα 4 (βι. Πίλαθαο 48).  

Ρίνακασ 48 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

 

Παξάγνληαο  Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Τπνζηήξημε απφ πγγελείο /επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ Πεξηβάιινλ 

8 0,864 0,557 - 0,654  

Τπνζηήξημε απφ Φίινπο 4 0,859 0,629 - 0,766 

Τπνζηήξημε απφ Φνξέα 4 0,715 0,380 - 0,596 

Τπνζηήξημε απφ Οηθνγέλεηα 3 0,659 0,412 - 0,522 

 

5.3.6  Υποκλίμακα «Ρεριοριςμοί»-Ερευνθτικι ομάδα Γονζων 

ηελ ππνθιίκαθα «Πεξηνξηζκνί» ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett 

(Bartlett’s test of sphericity) παξέρεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

(x
2
=319,107, β.ε.=28, p<0,001), ελψ ε κέηξεζε KMO ηεο επάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο 

ζεσξείηαη θαιή θαη ίζε κε 0,777. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα 

δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηεο εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ 2 παξαγφλησλ κε αξρηθέο ηδηνηηκέο 

3,291 θαη 1,383. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 58,4%. Δθαξκφδνληαο ηελ πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (31,5% θαη 26,8%) (βι. Πίλαθαο 49). ιεο νη 

εξσηήζεηο ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζε έλα παξάγνληα (βι. Πίλαθαο 50). 

Ρίνακασ 49 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ 
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

 

Παξάγνληαο Πξηλ ηελ πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 
Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

1 3,291 41,143 41,143  2,526 31,578 31,578 

2 1,383 17,291 58,434  2,148 26,855 58,434 

 

Ρίνακασ 50 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ μετά τθν περιςτροφι 
(loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 

 1 2 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ Σελ έιιεηςε 

ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία 
0,812 0,10 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ  ηνλ θφβν θαη ηελ  

αλαζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο 
0,811 0,135 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ  ηελ έιιεηςε 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 
0,777 0,159 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 
0,679 0,223 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε 

δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο  δηαβίσζεο. 

0,256 0,749 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε 

θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

0,262 0,716 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ ζπλερή ηνπ 

εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα.   

0,092 0,703 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ 

παηδηνχ κνπ λα εθθξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

0,036 0,691 
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Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππήξμε κία δήισζε πνπ 

δηαγξάθεθε.  

  Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

αλαπεξίαο  

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη (α) πεξηνξηζκνί Γεμηνηήησλ θαη (β) ινηπνί Πεξηνξηζκνί (βι. 

Πίλαθα 52).  

Ρίνακασ 51 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1:Λνηπνί Πεξηνξηζκνί  

Limitations8 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο 

αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία 

Limitations7 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ  ηνλ θφβν θαη ηελ  αλαζθάιεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Limitations9 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ  ηελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Limitations6 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ ρσξίο 

αλαπεξία. 

Παξάγνληαο 2: Πεξηνξηζκνί Γεμηνηήηωλ 

Limitations4 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο. 

Limitations3 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

Limitations2 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ ζπλερή ηνπ εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα.   

Limitations1 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ παηδηνχ κνπ λα 

εθθξάζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s alpha έδεημε φηη νη 

δχν παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 52 αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s alpha ήηαλ πάλσ 

απφ 0,7. Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ 

ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,424 έσο 0,579, δειαδή πάλσ απφ ην 0,3. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαιή αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ (βι.  

Πίλαθαο 52). 
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Ρίνακασ 52 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

Παξάγνληαο Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Λνηπνί Πεξηνξηζκνί 4 0,796 0,532 - 0,659 

Πεξηνξηζκνί Γεμηνηήησλ 4 0,714 0,424 - 0,579 

 

5.3.7  Υποκλίμακα «Σχζςεισ» –Άτομα με νοθτικι Αναπθρία  

ηελ ππνθιίκαθα «ρέζεηο» o έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett (Bartlett’s 

test of sphericity) παξέρεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα (x
2
=1036,531, 

β.ε.=105, p<0,001), ελψ ε κέηξεζε KMO ηεο επάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη 

ηδηαίηεξα πςειή θαη ίζε κε 0,846. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα 

δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ 2 παξαγφλησλ κε αξρηθέο ηδηνηηκέο 

5,499 θαη 2,837. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 55,57%. Δθαξκφδνληαο ηελ πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (31,492% θαη 24,085%) (βι. Πίλαθαο 53). 

ιεο νη εξσηήζεηο ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζε έλαλ παξάγνληα (βι. Πίλαθαο 54). 

 

Ρίνακασ 53 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ  
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

 

Παξάγνληαο Πξηλ ηελ πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 
Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

1 5,499 36,662 36,662  4,724 31,492 31,492 

2 2,837 18,915 55,577  3,613 24,085 55,577 
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Ρίνακασ 54 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ μετά τθν Ρεριςτροφι 
(loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 

 1 2 

Έρσ  ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 0,856 0,107 

Δκπηζηεχνκαη ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπδεηάσ καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα κνπ  θαη ηηο 

ζθέςεηο κνπ 
0,804 0,068 

 Έρσ θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ  λα κνηξαζηψ ηε ραξά θαη ηε ζιίςε κνπ. . 0,80 0,062 

Έρσ θίινπο 0,776 0,306 

πλαληάσ ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ηνπο θίινπο κνπ 0,763 0,071 

Μπνξψ κε επθνιία λα θάλσ  θηιηθέο ζρέζεηο. 0,736 0,286 

Οη θίινη  κνπ είλαη  απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 0,691 0,054 

Μπνξψ λα βαζηζηψ  ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε  πνπ θάηη πάεη ζηξαβά. 0,608 -0,002 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε κεηαμχ καο.   -0,003 0,798 

ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε 

0,098 0,777 

Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά λα θάλσ θηιίεο 0,114 0,699 

Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε  βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 0,052 0,674 

ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη καδί. 0,028 0,664 

Δθθξάδσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ  ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα κνπ 0,300 0,632 

ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. 0,125 0,620 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππήξμαλ πέληε δειψζεηο πνπ 

δηεγξάθεζαλ. Οη δειψζεηο απηέο ήηαλ νη εμήο: 

 πκκεηέρσ ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Οη θίινη κνπ είλαη απφ ην  επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Οη θίινη κνπ είλαη κφλν άηνκα κε αλαπεξία  

 Οη θίινη κνπ είλαη θαη άηνκα ρσξίο αλαπεξία  

 Οη γνλείο κε βνεζνχλ λα θάλσ θίινπο  θαη κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία 

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη (α) νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη (β) νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (βι. 

Πίλαθα 56).  
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Ρίνακασ 55 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1: Φηιηθέο ρέζεηο 

Relations11 Έρσ  ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν «θνιιεηνχο θίινπο». 

Relations12 Δκπηζηεχνκαη ηνπο θίινπο κνπ θαη ζπδεηάσ καδί ηνπο ηα πξνβιήκαηα κνπ  θαη ηηο 

ζθέςεηο κνπ 

Relations19  Έρσ θίινπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ  λα κνηξαζηψ ηε ραξά θαη ηε ζιίςε κνπ 

Relations9 Έρσ θίινπο 

Relations13 πλαληάσ ζπρλά (2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα) ηνπο θίινπο κνπ 

Relations10 Μπνξψ κε επθνιία λα θάλσ  θηιηθέο ζρέζεηο. 

Relations14 Οη θίινη  κνπ είλαη  απφ ην ζρνιείν/ζχιινγν. 

Relations20 Μπνξψ λα βαζηζηψ  ζηνπο θίινπο κνπ ζε πεξίπησζε  πνπ θάηη πάεη ζηξαβά. 

Παξάγνληαο 2: Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 

Relations8 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε ρξφλν πάληα γηα λα ζπδεηάκε κεηαμχ καο.   

Relations4 ηελ νηθνγέλεηα καο πξνζπαζνχκε λα ζπδεηνχκε καδί ηνπ/ηεο ηα πηζαλά 

πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχλνπκε 

Relations7 Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε βνεζά λα θάλσ θηιίεο 

Relations3 Ζ νηθνγέλεηα κνπ κε  βνεζά λα γίλεη αλεμάξηεηνο/ε. 

Relations2 ηελ νηθνγέλεηα καο απνιακβάλνπκε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν φινη καδί. 

Relations5 Δθθξάδσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ  ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηα κνπ 

Relations1 ηελ νηθνγέλεηα καο βξίζθνπκε πάληα ειεχζεξν ρξφλν. 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s alpha έδεημε φηη νη 

δχν παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 57, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s alpha ήηαλ πάλσ 

απφ 0,7. Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ 

ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,505 έσο 0,793, δειαδή ζεκαληηθά πάλσ απφ ην 

0,3. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ πνιχ θαιή αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ 

(βι. Πίλαθαο 56). 

Ρίνακασ 56 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

Παξάγνληαο Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Φηιηθέο ρέζεηο 8 0,899 0,505 - 0,793 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο 7 0,828 0,517 - 0,669 
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5.3.8  Υποκλίμακα «Υποςτιριξθ» -Ερευνθτικι ομάδα Ατόμων με Νοθτικι 
Αναπθρία  

ηελ ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε» ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett 

(Bartlett’s test of sphericity) παξέρεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

(x
2
=1647,466, β.ε.=190, p<0,001), ελψ ε κέηξεζε KMO ηεο επάξθεηαο 

δεηγκαηνιεςίαο ζεσξείηαη θαιή θαη ίζε κε 0,768. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ φηη ηα δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηεο εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ 5 παξαγφλησλ κε αξρηθέο ηδηνηηκέο 

6,033, 2,882, 2,544, 1,341 θαη 1,092. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ 

εξκελεχεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 69,466%. Δθαξκφδνληαο ηελ 

πεξηζηξνθή ησλ παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη 

πεξηζζφηεξν νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (24,6%, 13,2%, 12,5%, 11,1 θαη 

7,9%) (βι. Πίλαθαο 57). ιεο νη εξσηήζεηο ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζε έλαλ 

παξάγνληα (βι. Πίλαθαο 58). 

 

Ρίνακασ 57 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ  
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

Παξάγνληαο Πξηλ ηελ πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 

Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

1 6,033 30,167 30,167  4,926 24,630 24,630 

2 2,882 14,410 44,577  2,651 13,255 37,886 

3 2,544 12,722 57,299  2,507 12,537 50,423 

4 1,341 6,705 64,04  2,224 11,118 61,541 

5 1,092 5,462 69,466  1,585 7,925 69,466 

 

Ρίνακασ 58 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ τθσ παραγοντικισ 
μετά περιςτροφισ (loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 

 1 2 3 4 5 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα 

βαζηζηψ ζην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ κνπ 

πεξηβάιινλ 

0,802 -0,093 0,080 0,092 -0,237 
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Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ 
0,798 -0,211 0,001 0,025 0,075 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα 

βαζηζηψ ζηνπο ζπγγελείο κνπ 
0,775 0,135 -0,009 0,159 0,254 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο 

ζπγγελείο κνπ 
0,764 0,209 -0,148 0,328 0,135 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζην 

επξχηεξν νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ 
0,747 -0,037 -0,104 0,367 -0,299 

Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

ζπγγελείο κνπ 
0,725 -0,194 -0,003 0,150 -0,035 

Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

ζπγγελείο κνπ 
0,703 0,082 -0,058 -0,006 0,513 

Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

ζπγγελείο κνπ 
0,684 0,160 -0,172 0,314 0,352 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα 

βαζηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ 

-0,135 0,821 0,010 -0,005 0,086 

Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ 

-0,056 0,806 -0,027 0,037 -0,150 

Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ.  

0,120 0,704 0,060 -0,174 -0,192 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ 

νηθνγέλεηα κνπ  

0,006 0,659 0,038 -0,399 0,308 

Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα κνπ 

-0,126 0,019 0,801 -0,067 0,311 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα 

βαζηζηψ ζηνλ θνξέα 

-0,007 -0,099 0,799 0,042 -0,055 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνλ 

θνξέα  

0,049 -0,004 0,745 0,084 -0,221 

Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα -0,095 0,189 0,704 0,108 0,250 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο 

θίινπο κνπ 

0,295 -0,042 0,042 0,884 0,028 

Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο 

κνπ 

0,340 -0,202 0,117 0,638 0,411 

ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα 

βαζηζηψ ζηνπο θίινπο κνπ 

0,372 -0,251 0,172 0,544 0,115 

Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο κνπ. 

0,102 -0,248 0,235 0,354 0,638 

 

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη (α) ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, (β) ππνζηήξημε απφ Φίινπο, (γ) ππνζηήξημε απφ Φνξέα θαη (δ) 

ππνζηήξημε απφ Οηθνγέλεηα (βι. Πίλαθα 60).  

Ρίνακασ 59 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1: Τπνζηήξημε από πγγελείο / Δπξύηεξν Οηθνγελεηαθό Πεξηβάιινλ 
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Support3_Enviroment ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ κνπ πεξηβάιινλ 

Support1_Enviroment Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

κνπ πεξηβάιινλ 

Support3_Relatives ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο ζπγγελείο 

κνπ 

Support4_Relatives ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο ζπγγελείο κνπ 

Support4_Enviroment ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

κνπ πεξηβάιινλ 

Support2_Enviroment Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο κνπ 

Support1_Relatives Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο κνπ 

Support2_Relatives Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο κνπ 

Παξάγνληαο 2: Τπνζηήξημε από Οηθνγέλεηα 

Support3_Family ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα 

κνπ 

Support2_Family Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ 

Support1_Familiy Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα κνπ.  

Support4_Family .ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ  

Παξάγνληαο 3: Τπνζηήξημε από Φνξέα  

Support1_Institution  Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα  

Support3_Institution ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνλ θνξέα 

Support4_Institution ε πεξίπησζε αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνλ θνξέα 

Support2_Institution Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα 

Παξάγνληαο 4: Τπνζηήξημε από Φίινπο 

Support4_Friends Λακβάλσ πξαθηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο κνπ 

Support2_Friends ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο αλάγθεο κπνξψ λα βαζηζηψ ζηνπο θίινπο κνπ 

Support3_Friends Λακβάλσ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο κνπ. 

Παξάγνληαο 5: πλαηζζεκαηηθή Τπνζηήξημε από Φίινπο 

Support1_Friends Λακβάλεη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε απφ θίινπο 

 

Μεηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ απνθαζίζηεθε λα αγλνεζεί απφ 

ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη 

πεξηιακβάλεη κία κφλν δήισζε.  

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s alpha έδεημε φηη νη 4 

παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 52 αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s alpha ήηαλ πάλσ απφ 0,7. 
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Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ ηνπ θάζε 

παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,494 έσο 0,798, δειαδή πάλσ απφ ην 0,3. Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ πνιχ θαιή αμηνπηζηία γηα ηνπο παξάγνληεο 1 θαη 2 θαη 

απνδεθηή αμηνπηζηία γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο 3 θαη 4 (βι. Πίλαθαο 60).  

 

Ρίνακασ 60 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

Παξάγνληαο  Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Τπνζηήξημε απφ πγγελείο /επξχηεξν  

νηθνγελεηαθφ επηβάιινλ 

8 0,908 0,631 - 0,798 

Τπνζηήξημε απφ Οηθνγέλεηα  4 0,801 0,609 - 0,683 

Τπνζηήξημε απφ Φνξέα  4 0,778 0,518 - 0,677 

Τπνζηήξημε απφ Φίινπο 3 0,769 0,494 - 0,626 

 

5.3.9  Υποκλίμακα «Ρεριοριςμοί» –Άτομα με Νοθτικι Αναπθρία 

ηελ ππνθιίκαθα «Πεξηνξηζκνί» ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Bartlett 

(Bartlett’s test of sphericity) παξέρεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα 

(x
2
=422,621, β.ε.=28, p<0,001), ελψ ε κέηξεζε KMO ηεο επάξθεηαο δεηγκαηνιεςίαο 

ζεσξείηαη θαιή θαη ίζε κε 0,778. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα 

δεδνκέλα είλαη θαηάιιεια γηα ηεο εθαξκνγή ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα νδήγεζε ζηελ επηινγή ελφο κνληέινπ 2 παξαγφλησλ κε αξρηθέο ηδηνηηκέο 

3,656 θαη 1,406. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ δηαθχκαλζεο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηνπο 

παξάγνληεο απηνχο είλαη ίζν κε 63,2%. Δθαξκφδνληαο ηελ πεξηζηξνθή ησλ 

παξαγφλησλ, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο θαηαλέκεηαη πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθα ζηνπο παξάγνληεο απηνχο (34% θαη 29,2%) (βι. Πίλαθαο 61). ιεο νη 

εξσηήζεηο ζπκκεηέρνπλ μεθάζαξα ζε έλαλ παξάγνληα, εθηφο απφ ηελ εξψηεζε 

Limitations 6 γηα ηελ νπνία απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ 

Παξάγνληα 2 ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο ηεο κε ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο (βι. Πίλαθαο 62). 

 

Ρίνακασ 61 Συνολικι Διακφμανςθ που ερμθνεφεται από τουσ παράγοντεσ τθσ 
παραγοντικισ ανάλυςθσ 

Παξάγνληαο Πξηλ ηελ  πεξηζηξνθή  Μεηά ηελ πεξηζηξνθή 

 

Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Ιδηνηηκέο Πνζνζηό 

δηαθύκαλζεο 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 
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1 3,656 45,703 45,703  2,722 34,028 34,028 

2 1,406 17,570 63,274  2,340 29,246 63,274 

 

Ρίνακασ 62 Βακμοί Συςχζτιςθσ των Ερωτιςεων με τουσ Ραράγοντεσ μετά τθν  
περιςτροφι (loadings) 

Δξωηήζεηο Παξάγνληεο 

 1 2 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε 

θνηλσληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 
0,848 0,170 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ αδπλακία κνπ λα 

εθθξάζσ ηα πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο αλάγθεο κνπ 
0,763 -0,005 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ ζπλερή κνπ  εμάξηεζε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα.   
0,740 0,243 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 
0,697 0,236 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε 

νκάδεο αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία 

0,158 0,874 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε 

δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ   

0,009 0,860 

Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηνλ θφβν θαη ηελ  

αλαζθάιεηα ηεο νηθνγέλεηαο 

0,355 0,672 

 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία. 

0,488 0,492 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππήξμε κία δήισζε πνπ 

δηαγξάθεθε.  

 Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο 

Με βάζε ην κνληέιν παξαγνληηθήο αλάιπζεο πνπ επηιέρζεθε, νη παξάγνληεο πνπ 

πξνέθπςαλ είλαη νη (α) πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ θαη (β) ινηπνί πεξηνξηζκνί (βι. 

Πίλαθα 64).  

 

Ρίνακασ 63 Ρεριγραφι Ραραγόντων 

Παξάγνληαο 1: Πεξηνξηζκνί Γεμηνηήηωλ  

Limitations3 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ 

Limitations1 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ αδπλακία κνπ λα εθθξάζσ ηα 

πξνβιήκαηα κνπ θαη ηηο αλάγθεο κνπ 

Limitations2 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ ζπλερή κνπ  εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα.   
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Limitations4 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ απηφλνκεο 

δηαβίσζεο. 

Παξάγνληαο 2: Λνηπνί Πεξηνξηζκνί 

Limitations8 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο 

αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία 

Limitations9 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ   

Limitations7 Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηνλ θφβν θαη ηελ  αλαζθάιεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Limitations6  Οη δηαπξνζσπηθέο κνπ ζρέζεηο εκπνδίδνληαη ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ αηφκσλ 

ρσξίο αλαπεξία. 

 

Ζ αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε βάζε ην δείθηε Cronbach’s alpha έδεημε φηη νη 

δχν παξάγνληεο ήηαλ αμηφπηζηνη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 65, αθνχ νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο ηνπ Cronbach’s alpha ήηαλ πάλσ 

απφ 0,7. Αθφκε, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θάζε εξψηεζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ 

ηνπ θάζε παξάγνληα πνηθίινπλ απφ 0,481 έσο 0,745, δειαδή πάλσ απφ ην 0,3. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαιή αμηνπηζηία ησλ παξαγφλησλ (βι. Πίλαθαο 

64). 

Ρίνακασ 64 Δείκτθσ Αξιοπιςτίασ 

Παξάγνληαο Πιήζνο 

Δξωηήζεωλ 

Cronbach’s 

Alpha 

Δξώηεζε – πλνιηθή 

πζρέηηζε 

Πεξηνξηζκνί Γεμηνηήησλ 4 0,795 0,537 - 0,745 

Λνηπνί Πεξηνξηζκνί  4 0,779 0,481 - 0,705 

 

5.4  Συςχετίςεισ Υποκλιμάκων & Δθμογραφικϊν Χαρακτθριςτικϊν  

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. ηελ ππνθιίκαθα «ρέζεηο» νη ζπζρεηίζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο (α) νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη (β) 

θηιηθέο ζρέζεηο, ζηελ ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε» (α) ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

(β) ππνζηήξημε απφ θίινπο, (γ) ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο / επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη (δ) ππνζηήξημε απφ ην θνξέα. Σέινο γηα ηελ ππνθιίκαθα 

«Πεξηνξηζκνί» νη παξάγνληεο ζπλνςίδνληαη ζηνπο (α) πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ θαη (β) 

ινηπνί πεξηνξηζκνί. Δπίζεο δελ θξίζεθε ζθφπηκν λα εθαξκνζηεί Παξαγνληηθή 



148 

Αλάιπζε (Factor Analysis) ζηελ ππνθιίκαθα «Αιιειεπηδξάζεηο» ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ δειψζεσλ. 

 

5.4.1 Συςχετίςεισ Υποκλιμάκων & Δθμογραφικϊν Χαρακτθριςτικϊν Γονζων 

Γηεξεπλψληαο ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

ππνθιίκαθα ησλ ζρέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο παξάγνληεο «νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο» θαη «θηιηθέο ζρέζεηο» αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ, 

δηακνξθψζεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα 

 

Ρίνακασ 65 Δείκτεσ Μζςου όρου και Τυπικισ Απόκλιςθσ-Υποκλίμακα Σχζςεων 

ρέζεηο Μέζνο όξνο Σππηθή Απόθιηζε Διάρηζηε Μέγηζηε 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο  3,48 0,69 1,57 5,00 

Φηιηθέο ρέζεηο   2,80 0,94 1,00 5,00 

 

 Ο κέζνο φξνο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο (Μ.Ο: 

3,48) ελψ γηα ηηο θηιηθέο ζρέζεηο είλαη κηθξφηεξνο (Μ.Ο: 2,80).  

Αληρλεχηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν θαη ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, θαζψο γνλείο κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο 

δηαθέξεη (F=3,982, p=0,021). πγθεθξηκέλα, γνλείο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (3,10 

± 0,64) ζεσξνχλ φηη ην επίπεδν ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθφ (p=0,031) απφ γνλείο πνπ έρνπλ ιάβεη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (3,54 ± 0,70) θαη (p=0,028) απφ γνλείο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε(3,58 ± 0,68) (βι. Πίλαθαο  13 , Πίλαθαο  14 Παξάξηεκα ΗΗ). 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αιιειεπίδξαζε 3 «κέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ» θαη ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Πην ζπγθξηκέλα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο Αιιειεπίδξαζεο_3 («κέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ») θαη ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο (x
2
=7,729 , β.ε.=2 , p=0,021). πγθεθξηκέλα, νη έγγακνη γνλείο ζεσξνχλ 

φηη ην παηδί ηνπο έρεη ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θαηεγνξία 5-10 απφ ηνπο 

άγακνπο γνλείο (βι. Πίλαθαο  15  Πίλαθαο  16  Παξάξηεκα ΗΗ). Δπίζεο βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο Αιιειεπίδξαζεο_2 (θίινη/ζπκκαζεηέο) 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο (x
2
=16,960, β.ε.=4, p=0,002) (Πίλαθα 17, 



149 

Παξάξηεκα ΗΗ). πγθεθξηκέλα, νη γνλείο κε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη 

ην παηδί ηνπο έρεη πεξηζζφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ θαηεγνξία «1-5» απφ ηνπο 

γνλείο κε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Αθφκε, νη γνλείο κε θαιή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ιηγφηεξεο αιιειεπηδξάζεηο ζηελ 

θαηεγνξία 5-10 απφ ηνπο γνλείο κε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε (βι. Πίλαθαο  18 

Παξάξηεκα ΗΗ). 

ηελ ππνθιίκαθα «Τπνζηήξημε», ν παξάγνληαο «ππνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα» βξέζεθε πξψηνο ζηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ (Μ.Ο 4,7405) ελψ ν 

παξάγνληαο «Τπνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» εκθαλίδεηαη δεχηεξνο κε Μ.Ο 2,9714. Οη 

απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα φιεο ηηο πεγέο ππνζηήξημεο ζηνλ 

πίλαθα 66.  

 

Ρίνακασ 66 Δείκτεσ Μζςου όρου και Τυπικισ Απόκλιςθσ –Υποκλίμακα Υποςτιριξθσ 

Τπνζηήξημε Μέζνο όξνο Σππηθή 

Απόθιηζε 

Διάρηζηε Μέγηζηε 

Τπνζηήξημε απφ ηελ Οηθνγέλεηα_234_Γ 4,74 0,53 1,33 5,00 

Τπνζηήξημε απφ Φνξέα Γ 2,97 
0,80 1,00 5,00 

Τπνζηήξημε απφ πγγελείο/Δπξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ Γ 

2,86 
0,71 1,00 5,00 

Τπνζηήξημε απφ Φίινπο Γ 2,64 
0,91 1,00 5,00 

 

Αλαιπηηθφηεξα βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ 

παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ θίινπο» θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Έηζη γνλείο 

κε δηαθνξεηηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη ε «ππνζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο» δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Z=-2,737, p=0,006). πγθεθξηκέλα, νη 

έγγακνη γνλείο (2,79 ± 0,92) ζεσξνχλ φηη ε «ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο» είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γνλείο (άγακνη, ρήξνο/α) (2,38 ± 0,87).  

Δπηπιένλ, γνλείο κε δηαθνξεηηθή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη ε 

«ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο / επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (Z=-2,627, p=0,009), πγθεθξηκέλα, νη έγγακνη γνλείο (2,98 ± 

0,75) ζεσξνχλ φηη ε  ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο / επξχηεξν νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ είλαη κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γνλείο (άγακνη, ρήξνο/α). 

(2,66 ± 0,61) (βι. Πίλαθαο  19 Πίλαθαο  20 , Παξάξηεκα ΗΗ).  
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5.4.2 Συςχετίςεισ Υποκλιμάκων & Δθμογραφικϊν Χαρακτθριςτικϊν Ατόμων με 
Νοθτικι Αναπθρία 

ηελ ππνιίκαθα ησλ ζρέζεσλ γηα ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, φπσο θαη ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ γνλέσλ, αληρλεχηεθαλ δπν 

παξάγνληεο, νη νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο. πσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 

60, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη πξψηεο, ζε βαζκφ ζπκθσλίαο ζε Μ.Ο 3,59, 

ΣΑ 0,70 ελψ νη θηιηθέο ζρέζεηο κε Μ.Ο 3,04 θαη ΣΑ 0,92 

Ρίνακασ 67 Δείκτεσ Μζςου όρου & Τυπικισ Απόκλιςθσ -Υποκλίμακα Σχζςεων 

ρέζεηο Μέζνο όξνο Σππηθή 

Απόθιηζε 

Διάρηζηε Μέγηζηε 

Οηθνγελεηαθέο ρέζεηο   3,59 0,70 1,57 5,00 

Φηιηθέο ρέζεηο  3,04 0,92 1,00 5,00 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, βξέζεθε φηη ην θχιν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

ζρέζεηο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θηιηθέο. Πην ζπγθξηκέλα, ηα θνξίηζηα κε λνεηηθή 

αλαπεξία (3,20 ± 0,94) ζεσξνχλ φηη δηαηεξνχλ θαιχηεξεο θηιηθέο ζρέζεηο (t=-2,080, 

β.ε. = 138, p = 0,039) απφ ηνπο άληξεο κε λνεηηθή αλαπεξία. (2,88 ± 0,88) (βι. 

Πίλαθαο  20 , Πίλαθαο  22  Παξάξηεκα ΗΗ) 

Σα άηνκα δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ειηθίαο, βαζκνχ λνεηηθήο αλαπεξίαο, πιήζνο αδεξθψλ, 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ νηθνγελεηαθψλ θαη θηιηθψλ ζρέζεσλ 

(p > 0,05). 

ηελ ππνθιίκαθα ηεο ππνζηήξημεο, γηα ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ν παξάγνληαο «ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα», βξέζεθε πξψηνο κε Μ.Ο 

4,72, ΣΑ 0,55 θαη αθνινπζεί ν παξάγνληαο «ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» κε Μ.Ο 

3,10, ΣΑ 1,01 (βι. Πίλαθαο 68).  

 

Ρίνακασ 68 Δείκτεσ Μζςου όρου και Τυπικισ Απόκλιςθσ -Υποκλίμακα Υποςτιριξθ 

Τπνζηήξημε Μέζνο 

όξνο 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Διάρηζηε Μέγηζηε 

Τπνζηήξημε απφ ηελ Οηθνγέλεηα_Α 4,72 0,55 1,25 5,00 
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Τπνζηήξημε απφ ηνλ Φνξέα_Α 3,10 1,01 1,00 5,00 

Τπνζηήξημε απφ πγγελείο/Δπξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ_Α 

2,58 0,91 1,00 4,50 

Τπνζηήξημε απφ Φίινπο_Α 2,39 0,95 1,00 5,00 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

ειηθηαθή νκάδα θαη ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ θίινπο» (x
2
=12,321, β,ε,=2 , 

p=0,002). πγθεθξηκέλα, άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ειηθίαο 13-20 εηψλ (Z=-2,322 , 

p=0,02) θαη 21-30 εηψλ (Z=-3,462, p=0,001) ζεσξνχλ ηελ ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλνπλ απφ ηνπο θίινπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ άηνκα ειηθίαο 

31-50. 

Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνλ παξάγνληα ηεο «ππνζηήξημεο απφ ηελ 

νηθνγέλεηα». Έηζη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δηαθνξεηηθήο εθπαίδεπζεο 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο παξάγνληα «Τπνζηήξημε απφ 

ηελ Οηθνγέλεηα» (x
2
=14,432, β.ε.=4 , p=0,006). πγθεθξηκέλα, ε δηαθνξά εζηηάδεηαη 

θπξίσο κεηαμχ αηφκσλ κε έρνπλ θνηηήζεη ή θνηηνχλ ζε ΔΔΔΔΚ θαη ΣΔΔ (Z=-3,400 , 

p=0,001).  

ηελ ππνθιίκαθα Πεξηνξηζκνί γηα ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία, ν παξάγνληαο «πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» βξέζεθε πξψηνο ζηηο απαληήζεηο 

κε Μ.Ο 3.1, ΣΑ 0,97 ελψ ν παξάγνληαο «ινηπνί πεξηνξηζκνί» αθνινπζεί κε Μ.Ο 3.0, 

ΣΑ 1,02(βι. Πίλαθαο  27  Παξάξηεκα ΗΗ).  

Αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξηζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαη ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, αληρλεχζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηνλ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» θαη ζην θχιν ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή 

αλαπεξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ είλαη γπλαίθεο (3,31 ± 0,87) ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν σο πξνο ηελ έιιεηςε δξαζηεξηνηήησλ ειεχζεξνπ ρξφλνπ (t=-2,601, 

β.ε.=138 , p=0,010) απφ ηα άηνκα πνπ είλαη άληξεο (2,89 ± 1,04). Δπηπιένλ νη άληξεο 

(3,09 ± 0,97) θαη νη γπλαίθεο (3,04 ± 1,09) θαίλεηαη λα κελ δηαθέξνπλ σο πξνο ην 

επίπεδν ζπκθσλίαο ζηνπο «πεξηνξηζκνχο δεμηνηήησλ» (t=0,276 , β.ε.= 138 , p=0,783) 

(βι. Πίλαθαο  28  Πίλαθαο  29 , Παξάξηεκα ΗΗ).  

Δπίζεο βξέζεθε φηη ηα άηνκα κε δηαθνξεηηθφ πιήζνο αδεξθψλ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζπκθσλίαο σο πξνο ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» 
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(F=5,546, p=0,005). πγθεθξηκέλα, απφ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία πνπ έρνπλ 1 

έσο 3 αδέξθηα (3,21 ± 0,92) ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα παηδηά πνπ έρνπλ 4 ή 

πεξηζζφηεξα αδέξθηα (2,32 ± 1,01), αλαθνξηθά κε ηνλ παξαπάλσ παξάγνληα (βι. 

Πίλαθαο  30, Πίλαθαο  31, Πίλαθαο  32, Παξάξηεκα ΗΗ).  

Δπίζεο άηνκα κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ αδεξθψλ δελ παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζπκθσλίαο σο πξνο ηνλ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» 

(F=2,858, p=0,061). Σέινο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην επίπεδν 

ζπκθσλίαο γηα ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» θαη «ινηπνί πεξηνξηζκνί» 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ ειηθίαο, επηπέδνπ λνεηηθήο αλαπεξίαο θαη 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ.  

 

5.5  Συςχετίςεισ μεταξφ των Υποκλιμάκων  

Γηα ηελ νξζφηεξε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθξίζεηο 

κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ/δειψζεσλ νη νπνίνη αληρλεχηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ παξαγφλησλ/δειψζεσλ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηι γίνεηαι 

αναθορά μόνο ζηις ζηαηιζηικά ζημανηικές ζσζτεηίζεις ποσ βρέθηκαν.  

Καζψο δελ ππάξρεη απφιπηνο θαλφλαο γηα ηελ εξκελεία ηεο έληαζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ r, αθνινπζήζεθε έλαο ελδεηθηηθφο νδεγφο 

(Σζάληαο, Μσπζηάδεο, Μπαγηάηεο, & Υαηδεπαληειήο ,1999, 3:59), κε ηελ παξαθάησ 

θαηεγνξηνπνίεζε:  

 Αζζελήο ζπζρέηηζε (0  - 0,3)   

 Μεζαίαο / κέηξηαο έληαζεο ζπζρέηηζε (0,3 - 0,6)  

 Ηζρπξή ζπζρέηηζε (0,6 - 1) 

 

5.5.1 πζρεηίζεηο κεηαμύ ηωλ Τπνθιηκάθωλ –Γνλείο  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζρέζεσλ βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

παξάγνληα «νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο» θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 2 «θίινη/ ζπκκαζεηέο» 

(r=0,245, p=0,003), ηεο αιιειεπίδξαζεο 4 «γείηνλεο/ θνηλφηεηα» (r=0,176, p=0,038) 

(βι. Πίλαθαο  34, Παξάξηεκα ΗΗ).  

Δπίζεο αληρλεχζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ παξάγνληα «νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο» θαη ηνπ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,169, p=0,046) αιιά θαη 

ηνπ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» 
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(r=0.255, p<0,001) (βι. Πίλαθαο  34, Παξάξηεκα ΗΗ). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε 

θαη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα «θηιηθέο ζρέζεηο» θαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα αληρλεχζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην 

παξάγνληα «θηιηθέο ζρέζεηο» θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε2 «θίινη/ζπκκαζεηέο» (r=0,409, 

p<0,001) , αιιειεπίδξαζε 4 «εθπαηδεπηέο» (r=0,308, p<0,001) (βι. Πίλαθαο  34, 

Παξάξηεκα ΗΗ). Ο παξάγνληαο «θηιηθέο ζρέζεηο» βξέζεθε επίζεο φηη ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,375, p<0,001) αιιά θαη κε 

ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» (r=0,249, p=0,003). Χζηφζν βξέζεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα «θηιηθέο ζρέζεηο» θαη ηνλ παξάγνληα 

«πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» (r=-0,320, p<0,001) (βι. Πίλαθαο  34, Παξάξηεκα ΗΗ).  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλίρλεπζε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αιιειεπίδξαζε 1 «νηθνγέλεηα» θαη ζηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/ επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» (r=0,210, p=0,013). Ζ 

αιιειεπίδξαζε 2 «θίινη/ζπκκαζεηέο» ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,201, p=0,017) ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά βξέζεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» (r=-0,236, p=0,005) 

αιιά θαη ηνπ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» (r=-0,167, p=0,049) (βι. Πίλαθαο  34, 

Παξάξηεκα ΗΗ). 

Ζ αιιειεπίδξαζε 4 «εθπαηδεπηέο» ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,287, p<0,001) θαη κε ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί 

δεμηνηήησλ» (r=0,307, p<0,001). Δπηπιένλ βξέζεθε φηη ε αιιειεπίδξαζε5 

«ζεξαπεπηέο» ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» 

(r=0,214, p=0,011) ελψ εκθαλίδεηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ παξάγνληα 

«πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» (r=-0,180, p=0,033). 

 

5.5.2 πζρεηίζεηο κεηαμύ ηωλ Τπνθιηκάθωλ –Άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ ρέζεσλ βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

παξάγνληα «νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο» θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο 4 «γείηνλεο/θνηλφηεηα» 

(r=0,173, p=0,041) (βι. Πίλαθαο  33, Παξάξηεκα ΗΗ). ηελ ίδηα ππνθιίκαθα ν 

παξάγνληαο «θηιηθέο ζρέζεηο» ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε 2 

«θίινη/ζπκκαζεηέο» (r=0,427, p<0,001), αιιά θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε 3 «κέιε 

ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ» (r=0,325 , p<0,001) θαη ηέινο κε ηελ αιιειεπίδξαζε 5 

«εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ» (r=0,190 , p=0,025) (βι. Πίλαθαο  33, Παξάξηεκα ΗΗ). 

Γίλεηαη θαλεξφ φηη ν παξάγνληαο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ην νπνίν θαη ζπληζηά ηα θνηλσληθά δίθηπα 

ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ππάξρεη κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ 

ηνπο.  

Ο παξάγνληαο ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ βξέζεθε επίζεο φηη ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ 

παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,252, p=0,003) αιιά θαη κε ηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» (r=0,213, p=0,011). Καη εδψ παξαηεξνχκε πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο ζπζρεηίζεηο θαζψο ηα απνηειέζκαηα απηά ζπλδένληαη θαη κε ηηο 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Δπηπιένλ, ν 

παξάγνληαο «θηιηθέο ζρέζεηο» ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί 

δεμηνηήησλ» (r=-0,338 , p<0,001) (βι. Πίλαθαο  33, Παξάξηεκα ΗΗ).  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αληρλεχζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ Αιιειεπίδξαζε 1 «νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» θαη ζηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ θίινπο» (r=0,222, p=0.008) αιιά θαη κε ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε 

απφ ζπγγελείο/επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» (r=0.207, p=0,014). ζνλ αθνξά 

ηελ αιιειεπίδξαζε 2 «θίινη/ζπκκαζεηέο» βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» (r=0,222, p=0,008). Ζ αιιειεπίδξαζε 3 

«κέιε ζπιιφγνπ/ζσκαηείνπ» βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηνλ παξάγνληα 

«ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα» (r=0,294, p<0,001) ελψ πάιη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ε αιιειεπίδξαζε 4 «γείηνλεο/θνηλφηεηα» ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε 

ηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ γνλείο» (βι. Πίλαθαο  33, Παξάηεκα ΗΗ). Ζ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλέδεημε επίζεο αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

αιιειεπίδξαζε 4 «γείηνλεο/θνηλφηεηα» θαη ζηνλ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» 

(r=-0,190, p=0,024).  

ηελ ππνθιίκαθα ηεο ππνζηήξημεο, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε αλίρλεπζε, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ παξάγνληα «ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ» θαη ζηνλ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» (r=0.334, 

p<0,005). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ ίδηα ππνθιίκαθα, ν παξάγνληαο «ππνζηήξημε 

απφ ηνλ θνξέα» βξέζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηνλ παξάγνληα «πεξηνξηζκνί 

δεμηνηήησλ» (r=-0,238, p<0,001) θαη κε ηνλ παξάγνληα «ινηπνί πεξηνξηζκνί» (r=-

0,181, p=0,032) (βι. Πίλαθαο  33, Παξάξηεκα ΗΗ). 

 

5.6  Διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτισ δφο ερευνθτικζσ ομάδεσ 
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Δθηφο απφ ηηο ζπγθξίζεηο ησλ παξαγφλησλ εξσηήζεσλ κεηαμχ ηνπο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο ζπγθξίζεηο αλάκεζα παξαγφλησλ/δειψζεσλ 

αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί ζε πνηα 

ζεκεία δηαθνξνπνηνχληαη νη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο /δειψζεηο  θαη ζηε ζπλέρεηα λα κειεηεζεί ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ην ζχλνιν 

ηεο έξεπλαο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπληζηνχλ έλαλ 

ηνκέα ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηνλ νπνίν εκπιέθνληαη φια ηα πεξηβάιινληα ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Έηζη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ ζρέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηνλ 

παξάγνληα «νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο» βξέζεθε φηη νη γνλείο (3,49 ± 0,70) πηζηεχνπλ φηη 

ην παηδί ηνπο δηαηεξεί ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (t=-2,101, 

β.ε.=139, p=0,037) απφ φ,ηη πηζηεχνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα (3,60 ± 0,71). ηελ ίδηα 

ππνθιίκαθα θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηνλ παξάγνληα «θηιηθέο ζρέζεηο» 

βξέζεθε φηη νη γνλείο (2,80 ± 0,94) πηζηεχνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθέο θηιηθέο ζρέζεηο (t=-3,753, β.ε.=139, p<0,001) απφ φηη πηζηεχνπλ ηα 

ίδηα ηα άηνκα (3,04 ± 0,93) (βι. Πίλαθαο  35, Πίλαθαο  36, Παξάξηεκα ΗΗ).  

ηελ ππνθιίκαθα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ έδεημε φηη νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ζρέζε κε 

κεγαιχηεξν πιήζνο αηφκσλ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απφ φηη πηζηεχνπλ ηα 

ίδηα ηα άηνκα (x
2
=6,260, β.ε.=2 , p=0,044) (βι. Πίλαθαο  37, Πίλαθαο  38, 

Παξάξηεκα ΗΗ). Δπηπιένλ, νη γνλείο πηζηεχνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ζρέζε κε 

κεγαιχηεξν πιήζνο αηφκσλ απφ ηνπο θίινπο / ζπκκαζεηέο (αιιειεπίδξαζε 2) απφ 

φηη πηζηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο (x
2
=12,370, β.ε.=2 , p=0,002). (βι. Πίλαθαο  39, 

Πίλαθαο  40, Παξάξηεκα ΗΗ). ηελ ίδηα ππνθιίκαθα, δηαπηζηψζεθε φηη νη γνλείο 

πηζηεχνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη ζρέζε κε κεγαιχηεξν πιήζνο αηφκσλ απφ ηνπο 

γείηνλεο απφ φηη πηζηεχνπλ ηα παηδηά ηνπο (x
2
=28,187 , β.ε.=2, p<0,001) (βι. Πίλαθαο  

41, Πίλαθαο  42, Παξάξηεκα ΗΗ).  

ηελ ππνθιίκαθα ηεο ππνζηήξημεο ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ έδεημε φηη νη γνλείο (2,87 ± 0,72) πηζηεχνπλ φηη ην παηδί ηνπο 

έρεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπγγελείο / πεξηβάιινλ (t=3,616 , β.ε.=139, 

p<0,001) απφ φηη πηζηεχνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα (2,59 ± 0,92) (βι. Πίλαθαο  43, Πίλαθαο  

44, Παξάξηεκα ΗΗ). ηελ ππνθιίκαθα ησλ πεξηνξηζκψλ αληρλεχζεθε φηη νη γνλείο 

(3,37 ± 0,88) πηζηεχνπλ φηη νη ν παξάγνληαο «πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ» ηνπ αηφκνπ 

κε λνεηηθή αλαπεξία είλαη κεγαιχηεξνο (t=3,326 , β.ε.=139 , p=0,001) απφ φηη 
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πηζηεχνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα (3,06 ± 1,03) θαζψο επίζεο θαη φηη γνλείο (3,11 ± 0,95) 

θαη άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (3,11 ± 0,97) δελ δηαθσλνχλ (t=0,000, β.ε.=139 , 

p=1,000) ζην επίπεδν ησλ ινηπψλ πεξηνξηζκψλ (βι. Πίλαθαο  45, Πίλαθαο  46, 

Παξάξηεκα ΗΗ). 

Σα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ δχν πξψησλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο φζν θαη ηεο 

βαζηθήο έξεπλαο ζπκβάινπλ ζηελ απάληεζε ησλ δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ 

ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο. Παξάιιεια κέζα απφ ηε κειέηε ησλ 

απφςεσλ ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ΝΑ αιιά θαη γηα ηα ζπζηαηηθά ηνπο ζηνηρεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

 

ΣΥΗΘΤΘΣΘ - ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1  Συηιτθςθ Αποτελεςμάτων  

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζπληζηά κία πξψηε πξνζπάζεηα κειέηεο θαη 

δηεξεχλεζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. σο δηάζηαζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ Διιάδα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

ζην γλσζηηθφ πεδίν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ εξκελεχνληαη θπξίσο κέζα απφ ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε ρσξίο λα ππάξρεη κία κειέηε ε νπνία λα εζηηάδεη 

απνθιεηζηηθά ζηηο δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

Καηά ηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ ζηαδίσλ κειεηήζεθε ε έλλνηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη αηφκσλ κε Ν.Α.. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ζα εζηηάζνπλ ζηε ζχλδεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη ησλ 

πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Σα πνζνηηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην ζηάδην 

ηεο βαζηθήο έξεπλαο ππνζηεξίδνληαη θαη εληζρχνληαη απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα 

ηνπ ζηαδίνπ ησλ ζπλεληεχμεσλ, αιιά θαη απφ ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα άιισλ, 

παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ δηαπηζηψζεθαλ αξρηθά ηα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα 

νπνία είλαη (α) νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, (β) θηιηθέο ζρέζεηο, (γ) ππνζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, (δ) ππνζηήξημε απφ θίινπο, (ε) ππνζηήξημε απφ ζπγγελείο/επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, (ζη) ππνζηήξημε απφ θνξέα, (ζ) πεξηνξηζκνί δεμηνηήησλ 

θαη (η) ινηπνί πεξηνξηζκνί. 

Μέζα απφ ηελ δηαπίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αλαδεηθλχνληαη θαη νη απφςεηο ησλ δχν εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ. ηελ πιεηνςεθία ησλ ππφ εμέηαζε δεηεκάησλ νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ, κε 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ θαηαλφεζε ελλνηψλ φπσο ε 

θηιία αιιά θαη κε επηκέξνπο δεηήκαηα φπσο νη πεγέο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, ν 

βαζκφο ζπκθσλίαο αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα 

αιιά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ νηθνγελεηαθή επεκεξία κε ηε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα 
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κέιε ηεο, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

ζηνπο εξσηψκελνπο αλαδεηθλχνληαο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, παξά 

ηελ χπαξμε ελφο κέινπο κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Δπηζεκάλζεθαλ νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη εκπνδίδνπλ ην άηνκν κε Ν.Α. λα 

δηακνξθψζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζεκαληηθφηεξε ηελ έιιεηςε δεμηνηήησλ 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. Παξάιιεια δηαπηζηψζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ ζπζηαηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, φπσο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην θχιν, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο. Ζ αλάδεημε ηεο νηθνγέλεηαο σο θπξίαξρν 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο αιιά θαη ηνπ θνξέα, ζπληζηνχλ πνιχ ελδηαθέξνληα 

ζπκπεξάζκαηα απνηππψλνληαο ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε 

Ν.Α..  

Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο παξέρνπλ κία 

εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη γνλείο θαη ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία ηηο δηαπξνζσπηθέο αιιά θπξίσο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηηο βηψλνπλ 

κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηηο 

νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο ρσξίο σζηφζν λα παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

απνθιίζεηο ζηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη φια ηα 

απνηειέζκαηα εξκελεχνληαη θαη κειεηψληαη ππφ ην πξίζκα ηηο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Άιισζηε θαζψο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζηελ Διιάδα είλαη 

ειάρηζηα, ηα ζπκπεξάζκαηα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο, κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε αλαδηακφξθσζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ζηελ αιιαγή 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 

6.2  Απόψεισ ερευνθτικϊν ομάδων αναφορικά με τισ Διαςτάςεισ των 
Διαπροςωπικϊν Σχζςεων  

Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ θαη 

ζπκπεξαζκάησλ θαζψο εμεηάζηεθαλ αλαιπηηθά φιεο νη ππνθιίκαθεο θαη νη 
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αληίζηνηρεο δειψζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο νδήγεζαλ ζηελ 

εμαγσγή πνιχ ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηελ νπηηθή θαη ησλ 

δχν νκάδσλ.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ ηάζε ησλ γνλέσλ γηα 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο θηιηθψλ ζρέζεσλ, ε νπνία θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (Gaertner, Fite, & Colder, 2010∙Turnbull, Pereira, & Blue-

Banning, 1999). Ζ ελίζρπζε απηή, λνείηαη είηε κέζα απφ δεκηνπξγία επθαηξηψλ γηα 

αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ, είηε δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα 

άηνκα, αιιά θαη δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα ηελ δηακφξθσζε 

θηιηθψλ δεζκψλ. Παξάιιεια ζπκπεξαίλεηαη φηη ε νηθνγέλεηα βνεζά θαη εληζρχεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Ζ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ην γνληθφ 

πεξηβάιινλ, ηνλίζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη απφ ηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α., ππφ ηελ έλλνηα φηη νη γνλείο βνεζνχλ ην άηνκν λα γίλεη αλεμάξηεην. Γεδνκέλνπ 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ην δείγκα απνηεινχληαλ απφ άηνκα κε ήπηα θαη κέηξηα Ν.Α. αιιά 

θαη φηη αξθεηνί βξίζθνληαλ ζην ζηάδην ηεο κεηάβαζεο ή ζηελ ελειηθίσζε, κπνξεί λα 

εξκελεπηεί ε έληνλε απηή αλάγθε θαη ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ γηα αλεμαξηεζία. Ο 

ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη εηδηθφηεξα ησλ γνλέσλ ζηε δηαδηθαζία αλεμαξηεηνπνίεζεο 

ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. επηζεκάλζεθε θαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Burack, Hodapp, & 

Zigler, 1998∙ McIntyre, Kraemer, Blacher, & Simmerman, 2004) θαζψο θαη 

ηνλίζηεθε φηη ε δηαδηθαζία ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

δηάζεζε επθαηξηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε ηα άηνκα λα είλαη ζε ζέζε λα δήζνπλ 

κία αλεμάξηεηε δσή, αλαιακβάλνληαο πεξηζζφηεξν ξφινπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 

ελήιηθε δσή.  

Δδψ πξνθχπηεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα θαζψο νη γνλείο αιιά θαη 

ηα άηνκα κε Ν.Α. ζεσξνχλ φηη εληζρχνπλ θαη εληζρχνληαη αληίζηνηρα ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο παξάιιεια φκσο ραξαθηεξίδνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κε ηνλ φξν «εμάξηεζε». Ζ εμάξηεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνλίδεηαη θαη ζε επίπεδν πεξηνξηζκψλ γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εξσηεκαηηθά 

ζην ηξφπν αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη απφ ηηο δχν νκάδεο. Δίλαη 

θαλεξφ φηη δεκηνπξγείηαη κία έληνλε αληίθαζε αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν 

νκάδσλ. Οη γνλείο δειψλνπλ φηη βνεζνχλ ηα άηνκα κε Ν.Α. σο πξνο ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ θαίλεηαη λα ηελ ππνζηεξίδνπλ 

ή ηνπιάρηζηνλ λα πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί. Σν έιιεηκκα απηφ ζα γίλεη 

αθφκε πην θαηαλνεηφ θαη ζηελ αλαθνξά ησλ πεξηνξηζκψλ φπνπ ε έιιεηςε ησλ 
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δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ζπληζηνχλ ην πην ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ 

δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο. 

Χζηφζν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο απνθηά αθφκε πην 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη λφεκα θαζψο κπνξεί λα απνηειεί ην κνλαδηθφ θάπνηεο θνξέο 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή νδεγεί πνιιέο 

θνξέο ζην λα ιεηηνπξγεί κε ηξφπν ππεξπξνζηαηεπηηθφ θαη λα δεκηνπξγεί αλεπάξθεηα 

ηφζν ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αιιά θαη κεηψλνληαο ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πεξαηηέξσ 

δεμηνηήησλ (νχιεο & Φισξίδεο, 2006).  

 Άξα ζα ιέγακε φηη ε αληίθαζε απηή αλάκεζα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ζηελ ηειηθή ηεο επίηεπμε νθείιεηαη ζε έλα βαζκφ θαη ζηελ ίδηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη πξνζπαζεί λα ηελ πξνσζήζεη, 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη άκεζα ηε δηακφξθσζε ησλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, θαζψο καδί κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, 

ζπληζηνχλ ηηο θχξηεο πεγέο αλάπηπμήο ηνπο. To εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία (Larson, 1994) φπνπ νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν απνηεινχλ ηηο βαζηθέο 

πεγέο δηακφξθσζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ κέζα ηφζν απφ ηελ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο, αιιά θαη ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη κέζα απφ ην θνηλσληθφ δίθηπν ηεο νηθνγέλεηαο. 

Αθφκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηελ απνπζία ηεο θνηλφηεηαο σο πεγή 

αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο ήδε απφ ην πξψην ζηάδην ηεο έξεπλαο, δειψζεθε 

απφ ηνπο γνλείο αιιά θαη απφ ηα άηνκα κε Ν.Α., φηη απνπζηάδεη ή είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε. Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε ην κηθξφ εχξνο ηεο (1-5 άηνκα) αιιά θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ν νπνίνο δηαηππψζεθε θαη απφ ηηο δχν νκάδεο ζρεηηθά κε ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ πεξηγχξνπ απέλαληη ζηα άηνκα κε Ν.Α., εληζρχεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα.  

Δπηπιένλ ε πεξηνξηζκέλε ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε 

Ν.Α. ζηελ παξνχζα δηαηξηβή εξκελεχεη θαη ην γεγνλφο ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. Σν 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ εθηφο απφ ηελ παξνρή επθαηξηψλ γηα ζπλαλαζηξνθή κε 

ζπκκαζεηέο θαη ζπλνκειίθνπο, παξέρεη ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα, εθκάζεζεο 

δεμηνηήησλ φπσο ε επίιπζε πξνβιεκάησλ, ε απηνξξχζκηζε, νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεσλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ. Σν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ άιιε πιεπξά παξέρεη επθαηξίεο αλάπηπμεο θηιηθψλ 



161 

ζρέζεσλ κε ηα ίδηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο π.ρ. αδέξθηα ή κε απηά ηνπ επξχηεξνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί κελ λα ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά 

ζηελ αλάπηπμε ελφο θχθινπ θίισλ φκσο φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, πνιιέο 

θνξέο δηακνξθψλεη «αλαγθαζηηθέο» θηιίεο νη νπνίεο δελ εκπεξηέρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο αιεζηλήο θηιηθήο ζρέζεο.  

Γηαηεξνχλ φκσο ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θηιίεο, πψο αληηιακβάλνληαη 

ηελ έλλνηα αιιά θαη πνηνη απνηεινχλ ηνλ «θχθιν» ησλ θίισλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.; 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψζεθε αξρηθά φηη ε θηιία, σο πξαγκαηηθφηεηα, 

πθίζηαηαη ζηε δσή ηνπο, θαζψο θαη νη δχν νκάδεο ζεκείσζαλ ηελ χπαξμε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ, εχξεκα ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία (Lunsky, 2006 

∙Wiltz, 2005). Σα απνηειέζκαηα φκσο ηεο παξνχζαο έξεπλαο σζηφζν έδεημαλ φηη ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία δειψλνπλ φηη δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ γνλέσλ ζηελ αληίζηνηρε δήισζε. Ζ εξκελεία ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο απηήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο θηιίαο 

θαζψο ε αδπλακία πνιιέο θνξέο γηα αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ φξνπ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ηα άηνκα κε Ν.Α. 

αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο θηιίαο εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ 

έλλνηα ηεο απνδνρήο (Day & Harry, 1999) θαη ηεο δηαζθέδαζεο παξά ζε πην 

νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κία πξψηε 

πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ απφ ηα άηνκα κε Ν.Α. θαη αλαδείρζεθε ν ρακειφο βαζκφο 

αλαγλψξηζεο ηνπο. Έηζη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο νηθεηφηεηαο, 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηα άηνκα κε Ν.Α., φπσο επίζεο θαη ην ζηνηρείν ηεο 

ππνζηεξηθηηθφηεηαο αιιά ζε αξθεηά ρακειφ βαζκφ. Αθφκα ην ζηνηρείν ηεο 

απηναπνθάιπςεο, ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη κέζα απφ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ αηζζάλεηαη 

ην άηνκν ψζηε λα ζπδεηάεη κε ηνπο θίινπο ηνπ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ ζθέςεηο δελ δειψζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αδπλακία 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. γηα αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηιηθψλ 

ζρέζεσλ αιιά θαη ε γεληθή δπζθνιία γηα θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

θηιίαο (Knox & Hickson 2001). Παξάιιεια πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνιιέο θνξέο, ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο, δελ αλαγλσξίδνληαη νχηε απφ ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο (Ramcharan & 

Grant, 2001). 
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Πέξα φκσο απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο δηαηήξεζεο θηιηθψλ ζρέζεσλ, ελδηαθέξνλ  

παξνπζηάδνπλ θαη ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ θχθιν ησλ θίισλ ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α.. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα άηνκα κε Ν.Α. δηαηεξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα ή δχν θνιιεηνχο θίινπο ελψ πνιχ δχζθνια ζπλάπηνπλ θηιηθνχο  

δεζκνχο κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο. Ο πεξηνξηζκέλνο θηιηθφο θχθινο ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α. έρεη ηνληζηεί θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Green & Schleien, 1991 φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Lippold & Burns, 2009) φπνπ θαηαγξάθεηαη ε ειιηπήο ζπκκεηνρή 

ησλ αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ελψ 

παξάιιεια  έρεη γίλεη αλαθνξά ζηελ επηζπκία ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. λα ζπλδένληαη κε 

άηνκα κε αλαπεξία (Heiman, 2000 ∙ Knox & Hickson, 2001) θαζψο ίζσο ζεσξνχλ 

ηελ απνδνρή επθνιφηεξε.  

Δληππσζηαθή σζηφζν είλαη ε δηαθνξνπνίεζε πνπ εκθαλίδεηαη γηα ην ίδην 

ζέκα ζηηο δειψζεηο ησλ γνλέσλ.  Μπνξεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία φπσο θαη απφ ηηο 

δειψζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. λα ηνλίδεηαη ε δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ θπξίσο κε 

άηνκα κε Ν.Α. εληνχηνηο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή νη γνλείο παξνπζίαζαλ κηα 

δηαθνξεηηθή εηθφλα ζεσξψληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη ην παηδί ηνπο δηαηεξεί 

θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή αλάκεζα ζηηο 

δχν νκάδεο ίζσο λα εξκελεχεηαη απφ ηελ έληνλε επηζπκία ησλ γνλέσλ γηα δηαηήξεζε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο ή αθφκα θαη απφ 

ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδνπλ σο «θίινπο» αθφκα θαη ηα άηνκα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κία ζπλερή επηθνηλσλία θαη επαθή κε ηα άηνκα 

κε Ν.Α.. 

Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαη πην ζπγθξηκέλα ηα θνηλσληθά 

δίθηπα κειεηήζεθαλ φζνλ αθνξά ην δνκηθφ ηνπο ραξαθηήξα, δειαδή ην 

κέγεζνο/εχξνο θαη φρη ην ιεηηνπξγηθφ, δειαδή ζην πεξηερφκελν ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ, ζηελ ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ (ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηελ ππνζηήξημε πνπ δίλεη θαη παίξλεη ην άηνκν), ζηελ νηθεηφηεηα ζηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ βηψλεη ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία (Kef, 2002). Μία ηέηνηα 

δηεξεχλεζε ζα απαηηνχζε ελδειερή έξεπλα, πξάγκα ην νπνίν δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζπληζηά αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Σν εχξνο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζίγνπξα δελ κπνξεί λα παξέρεη απφ κφλν ηνπ πνιιά 

ζπκπεξάζκαηα φκσο απνηειεί έλα πνζνηηθφ ηνπιάρηζηνλ δείθηε γηα ην δνκηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ δηθηχνπ. Σν εχξνο, ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ πνηθίιεη κε ηελ 

πιεηνςεθία σζηφζν λα πεξηνξίδνληαη ζηα 1-5 κέιε κε ηνπο ζεξαπεπηέο, 
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γείηνλεο/θνηλφηεηα θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ λα απνηεινχλ ηα πην πεξηνξηζκέλα 

απφ πιήζνο αηφκσλ ζχκθσλα θαη κε ηηο δχν νκάδεο έξεπλαο. Σα επξήκαηα απηά ηεο 

έξεπλαο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα δεδνκέλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φπνπ ηα 

πην πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά δίθηπα, αλαθνξηθά κε ην πιήζνο ησλ αηφκσλ, είλαη ην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη ζηελνί θίινη. 

Ζ κνξθή απηή θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή θαη ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 

πέληε πεξίπνπ άηνκα (Lippold & Burns, 2009∙ Ager, Myers, Kerr, Myles, & Green, 

2001).  

Ζ δεχηεξε πην ζπρλή κνξθή θνηλσληθνχ δηθηχνπ πεξηιακβάλεη άηνκα απφ ην 

επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ζηνπο καθξηλνχο θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο αιιά θαη 

ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα αλέιζνπλ κέρξη θαη ζηα είθνζη άηνκα (Lunsky, 

2006). Χζηφζν ζηελ παξνχζα δηαηξηβή παξαηεξνχκε κία αληίζηξνθε δηαδηθαζία 

αλαθνξηθά κε ην πιήζνο ησλ αηφκσλ ηα νπνία απνηεινχλ ηα θνηλσληθά δίθηπα. Σν 

γεγνλφο απηφ εξκελεχεηαη αλ ιάβνπκε ππφςε φηη δελ δηεξεπλήζεθε ην επξχηεξν 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ νχηε θαη νη καθξηλνί θίινη αιιά επηθεληξσζήθακε κφλν ζε 

γεληθέο θαηεγνξίεο φπσο θίινη θαη επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ίζσο κία 

δηαθνξεηηθή νκαδνπνίεζε ησλ δηθηχσλ λα παξείρε θαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα.  

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ είλαη ε πνιιαπιφηεηα ηνπ, 

θαηά πφζν δειαδή είλαη κνλνδηάζηαην ή πνιπδηάζηαην. Οπζηαζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

πνζφηεηα είηε ησλ εηδψλ βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα άηνκν είηε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ κηα ζρέζε (Krahn, 1993). Ζ πνιιαπιφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ παξνπζηάδεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζην πεδίν ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, φπνπ γίλεηαη θαλεξή ε ζπκκεηνρή θάζε δηθηχνπ ζηα 

αληίζηνηρα είδε ππνζηήξημεο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν αλαθνξηθά 

κε ηα θνηλσληθά δίθηπα, φηη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δηαπηζηψλεη ηε κεησκέλε 

ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζε δίθηπα ηεο θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε 

άηνκα ρσξίο αλαπεξία θαη απηφ εξκελεχεηαη απφ ηελ έιιεηςε θπξίσο θηιηθψλ 

δεζκψλ, εθηφο θπζηθά ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ αιιά θαη ηεο έιιεηςεο 

απαζρφιεζεο/εξγαζίαο (Emerson & Hatton, 2014). Παξάιιεια ηνλίδεηαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ζε δίθηπα ηεο θνηλφηεηαο, ηεο γεηηνληάο αιιά θαη γεληθά ηα πςειά 

επίπεδα θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, ζπλδένληαη κε πςειά πνζνζηά ζσκαηηθήο θαη 

ςπρηθήο πγείαο (φ.π.). Βέβαηα θάηη ηέηνην δελ δηεξεπλήζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

σζηφζν ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ 
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θξηζηκφηεηα ηεο αιιά θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο κε άιινπο 

παξάγνληεο ηεο πνηφηεηαο δσήο φπσο ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή επεκεξία.  

Δλ ζπλερεία, επαθφινπζν ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαζψο ηα θνηλσληθά δίθηπα ζπληζηνχλ ηηο βαζηθέο πεγέο 

παξνρήο ππνζηήξημεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή 

εμεηάζηεθε κφλν ε έλλνηα ηεο αληηιακβαλφκελεο θνηλσληθήο ζηήξημεο (perceived 

social support) φζνλ αθνξά ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

δειαδή ηεο ππνζηήξημεο εθείλεο ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε 

πνπ δηεμάγεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν γηα ηελ ζηήξημε πνπ ιακβάλεη, ε νπνία βαζίδεηαη 

ζηελ εξκελεία πνπ πξνζδίδεη ην ίδην ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη (Okun & Keith, 

1998 φπσο αλαθέξεηαη ζην Cimarolli & Boerner, 2005). 

Χο θπξίαξρε θαη ζεκαληηθφηεξε πεγή ππνζηήξημεο αλαδεηθλχεηαη ε 

νηθνγέλεηα θπξηαξρεί ζε φια ηα είδε ππνζηήξημεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε νηθνγέλεηα 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., έξρεηαη αληηκέησπε θαζεκεξηλά κε πξνζθιήζεηο νη νπνίεο 

άιιεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ θαη άιιεο απνηεινχλ απιά 

απνηέιεζκα δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηνλ ππξήλα ηεο, θαη παξά ηα αξλεηηθά 

πνιιέο θνξέο ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη, ε νηθνγέλεηα σο κνλάδα 

απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πεγή ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ (Dowling & Dolan, 2001 

∙Green, 2007). Ζ κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., εληζρχεη 

ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλα θνηλσληθά 

δίθηπα θαη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε θπξίσο απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο. Ο ξφινο 

άιισζηε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. έρεη ηνληζηεί ηδηαίηεξα ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Ζ «πξσηαξρηθή νκάδα», ηα άηνκα δειαδή, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

άκεζα επαθή κεηαμχ ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηδεψλ θαη ζηάζεσλ 

ηνπ αηφκνπ, απνηειείηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα κέιε ηεο. Ζ νηθνγέλεηα 

αλαδείρζεθε σο θπξίαξρε πεγή ππνζηήξημεο ζε φια ηα είδε ππνζηήξημεο 

(ζπλαηζζεκαηηθή, νηθνλνκηθή, πξαθηηθή, νηθνλνκηθή, ζε πεξίπησζε αλάγθεο). Ζ 

ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλαγθαία. 

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. ζπληζηά φπσο έρεη ήδε αλαθέξεη ην ζεκαληηθφηεξν 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο. Φνξείο, θνηλφηεηα, θηιηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ θνηλσληθά 

δίθηπα ηα νπνία κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., φκσο δελ κπνξνχλ 

ζε θακία πεξίπησζε λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Ζ απφιπηε θπξηαξρία ηεο 

ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αιιά 

θαη παξνρήο ππνζηήξημεο ζηα άηνκα κε Ν.Α. ζηελ Διιάδα δελ κπνξεί λα θαιχςεη 
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ηνλ ξφιν ηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία πνπ επηηειεί ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Έλα θησρφ ζε 

παξνρέο ζχζηεκα ην νπνίν δελ ππνζηεξίδεη ην άηνκν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αιιά 

θαη δελ παξέρεη επθαηξίεο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο, 

ελδπλακψλεη αλακθηζβήηεηα ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο. Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε ην αλ ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε ζηήξημε ζε 

επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ, καξηπξεί φηη ην ζχζηεκα ππεξεζηψλ απέρεη πνιχ απφ ην 

επηζπκεηφ επίπεδν, ηνπιάρηζηνλ ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο. 

Βέβαηα ην εξψηεκα παξακέλεη; Πψο ζα κπνξέζεη λα πξνεηνηκαζηεί ην άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηελ νηθνγελεηαθή εζηία είηε κε ζθνπφ 

ηελ απφθηεζε κίαο κνξθήο αλεμαξηεηνπνίεζεο αιιά θπξίσο πψο ζα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζε κία ελδερφκελε έιιεηςε ηεο νηθνγέλεηαο εμαηηίαο κηαο απψιεηαο; Ζ 

απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη ζίγνπξα αξθεηά πεξίπινθε σζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν θνξέαο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., ζπληζηά κία πξψηε δηεξεχλεζε ηνπ 

δεηήκαηνο.  

Αθνινχζσο δηαπηζηψζεθε φηη ν θνξέαο είηε κε ηε κνξθή παξνρήο 

εθπαίδεπζεο είηε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα άηνκα κε Ν.Α., δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν, θαζψο αθνινπζεί κεηά ηελ νηθνγέλεηα ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζε φια ηα 

είδε ηεο (ζπλαηζζεκαηηθή, νηθνλνκηθή, πξαθηηθή, θ.ιπ.). Μπνξνχκε λα πνχκε φηη 

απνηειεί κέξνο ηεο «πξσηαξρηθήο νκάδαο» ηνπ αηφκνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ίζσο ζα 

πεξηκέλακε θάπνην άιιν θνηλσληθφ δίθηπν λα βξίζθεηαη ηφζν θνληά ζηα ίδηα ηα 

άηνκα, φπσο ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Σν αλσηέξσ εχξεκα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Forrester-Jones, Jones, Heason, & 

Di'Terlizzi, 2004∙ Mansell, Beadle-Brown, Whelton, Beckett, & Hutchinson, 2008) 

φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ θνξέα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ εκθαλίδεηαη θαη ζηε δηακφξθσζε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., θαζψο ιεηηνπξγεί θαη σο απφ πεγή αλάπηπμεο 

θηιηθψλ ζρέζεσλ. Χζηφζν ν βαζκφο εμάξηεζεο ην αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία απφ 

ην πξνζσπηθφ θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάδεη ηνλ βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαη ππνζηήξημεο. ίγνπξα φκσο 

απηφ ην νπνίν γίλεηαη ζαθέο είλαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηαδξακαηίδεη ν θνξέαο θαη ην πξνζσπηθφ, ζηε δηακφξθσζε 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  
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6.3  Συςχετίςεισ μεταξφ των Διαςτάςεων των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων 

Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο ηεο θάζε ππνθιίκαθαο, ηέζεθαλ 

ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ζπληζηψληαο κία 

πξνζπάζεηα εξκελείαο θαη δηεξεχλεζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε 

Ν.Α. ζε ζπλάξηεζε κε ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε.  

Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζπζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν ην νπνίν αλαθέξεηαη  

ζηελ θνηλφηεηα/γεηηνληά, ελψ νη θηιηθέο ζρέζεηο κε ην δίθηπν ησλ θίισλ 

/ζπκκαζεηψλ. Χζηφζν ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη 

ζεηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε ελφο 

δηθηχνπ βαζηζκέλνπ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο εζηηάζηεθε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην εχξνο θαη φρη ζην είδνο ηεο ζρέζεο. Ζ ζεσξία σζηφζν ηεο 

νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο, απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, κε ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία, λα ζπληζηά κηα απφ απηέο (Turnbull, Brown & Turnbull, 2004). 

Ζ θνηλσληθή επεκεξία αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη 

απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε άιια άηνκα αιιά θαη θνηλσληθά δίθηπα. Ζ ζχλδεζε 

απηή εξκελεχεη ηελ αλσηέξσ ζπζρέηηζε, αλαδεηθλχνληαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ κεηαμχ ηνπο. Παξάιιεια ηνλίδεηαη γηα αθφκε κία θνξά ε 

ζεκαζία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ν ζπλερήο ηεο ξφινο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Οη 

θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ θαίλεηαη φηη ζπζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ δίθηπν ησλ 

θίισλ/ζπκκαζεηψλ, αλακελφκελν απνηέιεζκα αλ ζθεθηνχκε φηη ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ καδί κε ην νηθνγελεηαθφ ζπληζηνχλ ηηο δχν ζεκαληηθφηεξεο πεγέο 

αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ. Μπνξεί βέβαηα ν αξηζκφο ησλ θίισλ λα κελ θαζνξίδεη 

απαξαίηεηα ην επίπεδν ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ πνπ δηαηεξεί έλα άηνκν κε Ν.Α., 

ιεηηνπξγεί φκσο σο έλα είδνο θξηηεξίνπ γηα ην πφζν ηθαλνπνηεκέλν αηζζάλεηαη ην 

ίδην ην άηνκν. Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο θνξέαο κε θχξην εθθξαζηή 

ηνπ ην πξνζσπηθφ (βνεζεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., πφζν κάιινλ ζε επίπεδν δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φπνπ φπσο 

δηαπηζηψζεθε θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη σο «θίινη» 

γηα ηα άηνκα κε Ν.Α. (McConkey & Collins, 2010). Σν δεδνκέλν απηφ εληζρχεηαη θαη 

απφ ηελ ζπζρέηηζε πνπ εληνπίζηεθε αλάκεζα ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ 

ππνζηήξημε απφ ηνλ θνξέα φπνπ θαη εδψ ηνλίδεηαη ν ξφινο ηνπ.  
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Παξάιιεια ηα άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ηνλ 

θνξέα (πξαθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, νηθνλνκηθή, ζε πεξίπησζε αλάγθεο) έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο δεμηνηήησλ. ηαλ ην άηνκν γίλεηαη 

απνδέθηεο ηεο ππνζηήξημεο ηνπ θνξέα ηφηε κεηψλνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη ηα 

εκπφδηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε έιιεηκκα δεμηνηήησλ θαζψο ην πεξηβάιινλ ηνπ 

θνξέα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά αιιά θαη εληζρχεη ην άηνκν κε ηελ εθκάζεζε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ π.ρ. δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο.  

Οη απφςεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ θνξέα είλαη πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο αιιά θαη πξνθαινχλ έθπιεμε θαζψο ζα πεξίκελε θαλείο κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, ηδηαίηεξα ζηελ ειηθηαθή νκάδα φπνπ αλήθεη ην 

δείγκα ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη ζεηηθέο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζρεηίδνληαη κε έλα ππνζηεξηθηηθφ ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ αιιά 

θαη κε ην θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί εμίζνπ εληζρπηηθά. Οη ζεηηθέο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζεκαίλνπλ επηθνηλσλία ζηελ νηθνγέλεηα, ελίζρπζε ησλ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ, αμηνπνίεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ππνζέηνληαο ηελ 

πηζαλή αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε έλα ππνζηεξηθηηθφ ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ αιιά θαη θηιηθφ. Δπηπιένλ ε ζεσξία ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο 

γηα αθφκε κία θνξά αλαδεηθλχεη ηελ απφιπηε ζχλδεζε ηεο ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο δσήο αιιά θαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Δπηπιένλ ηα άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία δηαηεξνχλ ζεηηθέο θηιηθέο ζρέζεηο 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα ειιείκκαηα ζε πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε δεμηφηεηεο 

(δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο, επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθέο θ.ιπ.) αιιά θαη φζν 

κηθξφηεξν βαζκφ πεξηνξηζκψλ αληηκεησπίδεη έλα άηνκν κε Ν.Α. ηφζν απηφ ζπλδέεηαη 

κε ην θνηλσληθφ δίθηπν ησλ θίισλ/ζπκκαζεηψλ. Ζ εξκελεία ηεο παξαπάλσ 

ζπζρέηηζεο θαηαδεηθλχεη κία ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

θηιηθέο ζρέζεηο φζν θαη ζην θνηλσληθφ δίθηπν ησλ θίισλ. πκπεξαίλεηαη φηη ε 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζηελ κείσζε ησλ πηζαλψλ 

πεξηνξηζκψλ αιιά θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ θηιηθνχ δηθηχνπ. 

Σα άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο έρνπλ ήδε πξνζεγγίζεη έλαλ 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ δεμηνηήησλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ ζε θηιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα επηθνηλσλνχλ αιιά θαη λα δηαθαηέρνληαη απφ έλαλ βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο.  
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6.4  Ρεριοριςμοί ςτθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ Διαπροςωπικϊν 
Σχζςεων 

Ζ κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζην ζχλνιν ηνπο δε ζα κπνξνχζαλ λα 

καο δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ρσξίο ηε δηεξεχλεζε παξάιιεια ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζή ηνπο. Ζ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ εληνπηζκνχ ησλ εκπνδίσλ πνπ δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, 

ππνγξακκίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηαδίνπ, ηφζν απφ 

ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. Ζ εξεπλεηηθή κειέηε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζε επίπεδν δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο δελ εζηηάδεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε 

απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ κειεηεζεί νη αηηίεο αδπλακίαο αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ ηα άηνκα κε Ν.Α.. Ζ θαηλνηνκία ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ επηινγή γηα κειέηε θαη ησλ πεξηνξηζκψλ σο μερσξηζηή 

ππνθιίκαθα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ θξηζηκφηεηα άξα ηεο επηινγήο ηνπο 

ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη θαλεξή θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηελ επηβεβαηψλνπλ.  

Ζ έιιεηςε δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο αλαδείρζεθε σο θπξίαξρνο 

πεξηνξηζκφο ζηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ άπνςε απηή ηαπηίδεηαη θαη 

ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο, θαηαδεηθλχνληαο ην έιιεηκκα πνπ παξαηεξείηαη ζην 

πεδίν απηφ αιιά θαη ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηνπο. Οη δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο ζπληζηνχλ έλα δήηεκα ην νπνίν βξίζθεηαη ζπλερψο ζην πξνζθήλην θαζψο 

ε κεηάβαζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ αλήιηθε ζηελ ελήιηθε δσή κε ηελ απφθηεζε ελφο 

βαζκνχ αλεμαξηεζίαο ζπληζηά κία ζπλερή δηαδηθαζία ηφζν γηα ην ίδην ην άηνκν φζν 

θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ ην πεξηβάιιεη.  

Ζ αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε εκπνδίδεη ηα άηνκα λα δήζνπλ αλεμάξηεηα θαη 

λα γίλνπλ κέξνο ηεο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια ηα ππνρξεψλεη λα ζηξέθνληαη θαη λα 

ζπλερίδνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη απφ άιια ζπζηήκαηα 

ππνζηήξημεο. Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ κε βάζε ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο λα κελ πθίζηαηαη 

αλεμάξηεηε δηαβίσζε (FRA, 2012). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία νη παξαπάλσ 

πεξηνξηζκνί θαηαδεηθλχνληαη σο παξάγνληεο νη νπνίνη πξέπεη λα απνηεινχλ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί 

κε επηηπρία ε θάζε απφπεηξα δεκηνπξγίαο δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο. ηε ρψξα καο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξά ην γεγνλφο φηη πξνζπαζεί 
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λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ γηα ελίζρπζε ηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α. κέζα θπξίσο απφ ηελ δηδαζθαιία ησλ ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ, παξακέλεη 

ειιεηκκαηηθφ ζε επίπεδν αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. ηα ππάξρνληα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, νη δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο πνπ πξνηείλνληαη γηα 

δηδαζθαιία είλαη ειάρηζηεο θαη δηάζπαξηεο ζε δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο ζεκαηηθέο 

(ΑΠ-ΓΔΠΠ, 2003∙ ΑΠ-ΓΔΠΠ,2004∙ΠΑΠΔΑ, 1996). Θα ιέγακε ινηπφλ φηη δελ 

πθίζηαηαη κία νινθιεξσκέλε θαη εληαία ζεκαηηθή πνπ εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ηεο 

αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηεο. Άιισζηε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ ηελ αλεζπρία ησλ γνλέσλ γηα ηελ επάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο θαζψο ζηηο ζπλεληεχμεηο αλαθέξζεθε ε αδπλακία ηνπο θαηά ηελ άπνςε 

ηνπο γηα ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α..   

Ζ ζηάζε πνπ πηνζεηεί ε θνηλσλία απέλαληη ζηα άηνκα κε Ν.Α. αλαθέξζεθε 

επίζεο σο πεξηνξηζκφο θαη απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο, ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Ζ ζηάζε ηεο 

θνηλσλίαο έρεη ηεζεί ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζε επίπεδν 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, θπξίσο γηα ηνλ αλαζηαιηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε 

δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Έλα ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζε θνηλσληθφ επίπεδν κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπ (Abbott & MacConkey, 2006 ∙Turnbull, 

Brown, & Turnbull, 2004). ηε ρψξα καο παξά ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ γίλεη σο έλα βαζκφ απνδεθηά απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, παξακέλνπλ πνιιά αθφκε λα γίλνπλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε θπξίσο ζηελ 

αιιαγή αληηιήςεσλ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνιιέο 

θνξέο θνηλέο κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο αηφκνπ κε Ν.Α. θαζψο ε νηθνγέλεηα δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ην κνλαδηθφ θνηλσληθφ δίθηπν αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Ζ έιιεηςε ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε άηνκα ηππηθήο 

αλάπηπμεο ζεκεηψζεθε επίζεο σο πεξηνξηζκφο θαη ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηα ίδηα ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Αλ αλαινγηζηνχκε ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ 

παξάγνληα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ φπνπ ε δηαηήξεζε θηιηθψλ δεζκψλ κε άηνκα ρσξίο 

αλαπεξία βξίζθεηαη ζε αξθεηά ρακειφ επίπεδν, θαηαδεηθλχεη ηελ έιιεηςε δηθηχνπ κε 

άηνκα ρσξίο αλαπεξία. Δπηπιένλ ηα άηνκα κε Ν.Α. ζπκκεηείραλ πην ζπρλά ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε άηνκα κε Ν.Α. ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε 
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δεκφζηνπο ρψξνπο θαη φρη ζε πεξηνξηζκέλα πεξηβάιινληα. Ζ ζεκαζία βέβαηα ηνπ 

ρψξνπ δξαζηεξηνπνίεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φπσο αλαθέξεη ε έξεπλα αθφκε θαη 

πην ζεκαληηθφ θαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο ίδηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Έλα 

πξνζβάζηκν θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν αλαπηχζζεη εξεζίζκαηα γηα επηθνηλσλία 

είλαη ηδηαίηεξα εληζρπηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ κεησκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζηηο θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνλίζηεθε ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία (Begin, 2001) φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη απμάλεη ην αίζζεκα 

κνλαμηάο ελψ ε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ θνηλφηεηα αιιά θαη ε ζχλαςε 

θηιηθψλ ζρέζεσλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο.  

  Έλαο πεξηνξηζκφο ν νπνίνο αμίδεη λα ηνληζηεί θαη ν νπνίνο αλαθέξζεθε θαη 

απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα είλαη ε ίδηα ε αλαπεξία. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο αλαθέξεηαη ζηε θχζε ηεο αλαπεξίαο, ηηο βηνινγηθέο θαη λνεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ζηα εκπφδηα δειαδή πνπ ζέηεη ε ίδηα ε αλαπεξία. Απηφ πνπ είλαη 

πνιχ ελδηαθέξνλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην βξέζεθε 

ρακειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Θα πεξίκελε θαλείο ε θχζε ηεο ίδηαο 

ηεο αλαπεξία λα ζπληζηά θπξίαξρν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα φκσο ηφζν νη γνλείο φζν 

θαη ηα ίδηα ηα άηνκα δηαθνξνπνηνχληαη πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ζ επηινγή απηή 

επηβεβαηψλεη ηελ νπηηθή ηεο έλλνηα ηεο αλαπεξίαο, φπνπ ην άηνκν θαη ην πεξηβάιινλ 

βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε ρσξίο λα θπξηαξρνχλ ηα βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηε δσή ηνπ αηφκνπ θαη 

ην ελδηαθέξνλ έγθεηηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δεμηφηεηεο, ηελ πξνζσπηθή επεκεξία θαη 

ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππνζηεξίμεσλ. Χζηφζν ν βαζκφο θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο 

αλαπεξίαο παίδνπλ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηελ 

γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Turnbull, 

Summers, Little & Poston, 2004). Σν γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα ην δείγκα 

απνηεινχληαλ απφ άηνκα κε ήπηα θαη κέηξηα λνεηηθή αλαπεξία, ίζσο εξκελεχεη ηηο 

δειψζεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία. Θα ιέγακε φηη απνδίδεηαη 

θαη απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζε πεξηνξηζκνχο πνπ 

ζπλδένληαη κε δεμηφηεηεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα. 

 

6.5 Συςχετίςεισ μεταξφ των Δθμογραφικϊν Χαρακτθριςτικϊν των δφο 
ερευνθτικϊν ομάδων και των Διαςτάςεων των Διαπροςωπικϊν 
Σχζςεων. 



171 

Ζ επηινγή ηεο κειέηεο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζκψλ ησλ δχν νκάδσλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, πξαγκαηνπνηήζεθε θαζψο ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία δελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία λα αλαθέξνληαη ζην 

αλσηέξσ εξεπλεηηθφ πεδίν θαη λα καο παξέρνπλ κία εηθφλα ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ. ηε παξνχζα δηαηξηβή πξνέθπςαλ ελδηαθέξνληα δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπληζηνχλ αλακθηζβήηεηα ηε βάζε γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε θαη έξεπλα. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ην  εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν αλαθνξηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε N.A.. Γνλείο κε πςειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θξίλνπλ σο 

ζεηηθφηεξεο ηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ έρεη 

αλαθεξζεί θάπνηα ηέηνηα ζπζρέηηζε σζηφζν ζα κπνξνχζακε λα εξκελεχζνπκε ην 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζεσξψληαο φηη γνλείο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν κπνξεί λα 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπίδξαζε. Αληίζεηα γνλείο κε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζεσξνχλ φηη ην 

παηδί ηνπο έρεη κηθξφ εχξνο θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο γνλείο κε θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πξνθαινχλ έλα ελδηαθέξνλ ζπκπέξαζκα 

θαζψο ζα αλακέλακε ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα απνηειεί παξάγνληα ζπκκεηνρήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε δίθηπα κεγαιχηεξνπ εχξνπο, σζηφζν θαίλεηαη φηη ηζρχεη 

ην αληίζεην. Σν δεδνκέλν απηφ θξίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαζψο ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε θαίλεηαη λα κελ ζπληζηά θξηηήξην θνηλσληθή ζπκκεηνρήο ηνπιάρηζηνλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ.  

Οη γνλείο νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε γάκν ζεσξνχλ φηη ην παηδί ηνπο 

ιακβάλεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο, ελψ ε ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη 

απφ ηνπο ζπγγελείο θαη ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ είλαη επίζεο 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο γνλείο (άγακνη, ρήξνο/α). Γηαπηζηψλεηαη 

φηη ν ηχπνο ή ε κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ζην βαζκφ ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία, ηνπιάρηζηνλ απφ ηα δχν 

παξαπάλσ θνηλσληθά δίθηπα. Οη γνλείο νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε έλαλ γάκν ή 

δξνπλ κέζα ζε έλα ηππηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην δηαηεξνχλ ζπλήζσο θνηλσληθφ 

δίθηπν ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ίζσο 

παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ ζηα παηδηά ηνπο. Οη 
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κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζε θάζε πεξίπησζε έξρνληαη αληηκέησπεο κε πνηθίια 

πξνβιήκαηα αιιά θαη δπζθνιίεο πνπ κπνξνχλ λα δξάζνπλ αλαζηαιηηθά ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. ίγνπξα ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

λα κειεηεζεί κηα ηέηνηα ζπζρέηηζε θαζψο ζα κπνξνχζε λα καο παξέρεη δεδνκέλα ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο 

κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο απφ ηελ ηππηθή.  

Σα άηνκα κε Ν.Α. ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο κεηάβαζεο αιιά θαη 

ηεο ελήιηθεο δσήο, ιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε απφ ην θηιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, απφ φ,ηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξνεθεβηθήο, εθεβηθήο ειηθίαο αιιά θαη ηεο ελειηθίσζεο ηα άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία δνκνχλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θηιηθέο ζρέζεηο θαζψο έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε, ζπκκεηνρή ζηελ θνηλφηεηα αιιά θαη 

θαηάθηεζε ελφο βαζκνχ αλεμαξηεζίαο. Βέβαηα νη θηιηθέο ζρέζεηο μεθηλνχλ λα 

δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία σζηφζν θαίλεηαη φηη θαηά ηελ εθεβηθή 

ειηθία ηα άηνκα είλαη πην ηθαλά λα δηαηεξήζνπλ θηιηθνχο δεζκνχο (Buhrmester, 

1996 Hartup & Stevens, 1999).  

Σν θχιν ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία δηαπηζηψζεθε φηη ζπζρεηίδεηαη κε 

ηνλ παξάγνληα ησλ πεξηνξηζκψλ δεμηνηήησλ. Οη γπλαίθεο κε Ν.Α. αμηνπνηνχλ 

ιηγφηεξν ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζπηηηνχ ζε αληίζεζε κε 

ηνπο άληξεο κε Ν.Α.. Απφ ηελ άιιε, ην πιήζνο ησλ αδεξθψλ δηαπηζηψζεθε φηη 

δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν ρσξίο σζηφζν λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο. Σα άηνκα 

κε Ν.Α. πνπ έρνπλ 1 έσο 3 αδέξθηα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξνπο 

πεξηνξηζκνχο απφ ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ 4 θαη άλσ. Ζ χπαξμε αδεξθηθψλ 

ζρέζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ηα αδέξθηα δελ δηαηεξνχλ θάπνηα αλαπεξία, ζίγνπξα 

δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Σν πιήζνο 

ησλ αδεξθψλ ίζσο δελ είλαη ηφζν θαζνξηζηηθφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν ν 

ξφινο ηνπο ζπληζηά θιεηδί ζηε δσή ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία. Ηδηαίηεξα γηα ηα 

άηνκα κε ΝΑ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ν ξφινο ηνπ αδεξθνχ/εο ιεηηνπξγεί σο 

ζχκβνπινο, πξνζηάηεο αιιά θαη θαηαιήγεη ζε κία ζρέζε καθξνρξφληαο νηθεηφηεηαο 

θαη δέζκεπζεο (Bigdy,1998).  

Απφ ηε κειέηε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν νκάδσλ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην θχιν ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ θαη νηθνλνκηθή επίπεδν ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε 
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θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ρσξίο φκσο λα κπνξνχκε λα 

αλαθεξζνχκε κε αζθάιεηα ζην είδνο θαη ζην βαζκφ ζπζρέηηζεο ηνπο. Χζηφζν θαζψο 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία δελ έρνπλ κειεηεζεί  ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν 

ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. φζν θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε παξνχζα δηαηξηβή ζπληζηά ηα βάζε γηα κειινληηθή έξεπλα 

ζην πεδίν απηφ.  

 

6.6  Διαφοροποιιςεισ ανάμεςα ςτισ δφο ερευνθτικζσ ομάδεσ 
αναφορικά με τισ Διαςτάςεισ των Διαπροςωπικϊν Σχζςεων 

Οη δχν νκάδεο απνηχπσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ηηο 

απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Ζ 

αληηζηνηρία ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ πξνζθέξεη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε φιν ην θάζκα ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ 

θαη παξέρεη κία εηθφλα γηα ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαθχπηνπλ αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο.  

Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. δηαπηζηψζεθε φηη απνηεινχλ 

έλα πεδίν δηαθνξνπνηήζεο αλάκεζα ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο θαζψο νη γνλείο ηηο 

θξίλνπλ ιηγφηεξν ζεηηθέο ζε ζρέζε κε ηα ίδηα ηα άηνκα κε Ν.Α. ελψ θαη νη θηιηθέο 

ζρέζεηο θξίλνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο 

εξκελεχεηαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ησλ κειψλ, ηελ επηθνηλσλία, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ηε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, θαίλεηαη φηη θξίζεθε πην ζεηηθά απφ ηα 

ίδηα ηα άηνκα κε Ν.Α. ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ βηβιηνγξαθία επηβεβαηψλεη ην 

αλσηέξσ εχξεκα θαζψο νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. 

πεξηιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο αιιά θαη  

ζπγθξνχζεηο πνπ πνιιέο θνξέο αλαπηχζζνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο θαη ζην άηνκν κε αλαπεξία (Grant & Ramcharan, 2002). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

γνλείο θξίλνπλ πεξηζζφηεξν ζε βάζνο ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο ηηο θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηελ έιιεηςε 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ην άγρνο θαη ηηο ηχςεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ νηθνγέλεηα, θαζψο 

φπσο αλαδείρζεθε ηφζν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα φπσο θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, 

απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., βηψλεη ζε πην 
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έληνλν βαζκφ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα ηεο ζπλερνχο ππνζηήξημεο ηνπ κέινπο κε 

αλαπεξία. Βέβαηα παξάγνληεο φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε, ή ε ειηθία ηνπ 

αηφκνπ κε Ν.Α., ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πξφβιεςεο αλαθνξηθά κε ηε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο.  

 Οη θηιηθέο ζρέζεηο δηαπηζηψζεθε φηη ζεσξνχληαη εμίζνπ ιηγφηεξν ζεηηθέο γηα 

ηνπο γνλείο απφ φ,ηη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Παξά ην γεγνλφο φηη 

νη γνλείο θαη ηα άηνκα κε Ν.Α. δειψλνπλ φηη δηαηεξνχλ θηιηθέο ζρέζεηο αιιά θαη 

εληζρχνληαη γηα απηέο απφ ηελ νηθνγέλεηα ζηνπο, σζηφζν παξαηεξείηαη κία δηάζηαζε 

ζηηο απφςεηο ησλ δπν νκάδσλ. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο πεγή δηακφξθσζεο 

θηιηθψλ ζρέζεσλ, θπξηαξρεί ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο αιιά κάιινλ ζπλδέεηαη κε 

θηιίεο πνπ θαη νη ίδηνη ζεσξνχλ «αλαγθαζηηθέο» θαη ζίγνπξα δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Ζ δηαθνξνπνίεζε πνπ 

παξαηεξείηαη αλαθνξηθά κε ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

ίζσο εξκελεχεηαη θαη απφ ηελ αλαπφθεπθηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζην κέινο κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ζηνλ αδεξθφ/ε ηππηθήο αλάπηπμεο. Ο αδεξθφο/ή ρσξίο λνεηηθή 

αλαπεξία αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θηιηθνχ δηθηχνπ, κε απνηέιεζκα λα ζεσξνχληαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Stoneman, 2005). Χζηφζν θαζψο δελ κειεηήζεθε θάπνηα ηέηνηα ζπζρέηηζε 

ζηελ παξνχζα δηαηξηβή δελ κπνξνχκε λα πξνβνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Σν έιιεηκκα ζε επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο 

δηαβίσζεο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαζψο θαη ε εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, είλαη 

πην έληνλν ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο ελψ ηνλίδεηαη ιηγφηεξν απφ ηα ίδηα ηα άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο, εζηηάδνληαη επίζεο θαη ζην 

εχξνο ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δηαηεξεί πην κεγάιν εχξνο ζχκθσλα 

κε ηνπο γνλείο ελψ ην ίδην απνδεηθλχεηαη θαη γηα ην θηιηθφ πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία φπσο επίζεο θαη γηα ην δίθηπν ηεο θνηλφηεηαο. Σα εχξνο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνθαλψο επεξεάδεηαη απφ ηελ εηθφλα θαη αληίιεςε πνπ 

δηαηεξεί θάζε νκάδα γηα ηελ έλλνηα ησλ θίισλ θαη ηεο θνηλφηεηαο. Χζηφζν νη 

δηαθνξέο δελ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ψζηε λα πξνβνχκε ζε θάπνην αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα ζρεηηθά κε ηηο αηηίεο κηα ηέηνηαο δηαθνξνπνίεζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α. απφ ην ζπγγεληθφ/επξχηεξν 
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νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο πάιη λα εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ κία ηέηνηα 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο. 

Οη παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο δελ δεκηνπξγνχλ δηάζηαζε ζηηο απφςεηο ησλ 

δχν νκάδσλ θαζψο ζπκπεξαίλεηαη φηη ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη απφςεηο ηνπο 

ζε φια ζρεδφλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ηαχηηζε απηή ησλ 

απφςεσλ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη ηελ νκνηφηεηα ζηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο, εθ 

κέξνπο ησλ δπν νκάδσλ, ελλνηψλ φπσο ε θηιία, ε νηθνγέλεηα αιιά θαη ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε Ν.Α.. Ζ αλαπεξία δειαδή θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α. αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ηνπο. ίγνπξα νη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ κειέηεο  ψζηε λα  δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα ησλ 

δηαθνξψλ.  

 

6.7  O ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ των 
Διαπροςωπικϊν Σχζςεων των ατόμων με Ν.Α. 

Ζ αλάγθε γηα κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., ήηαλ απφξξνηα ηφζν 

ηεο έληνλεο αλαθνξάο ηεο σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο ζην 11
ν
 εγρεηξίδην ηεο 

Ακεξηθαληθήο Έλσζεο γηα ηηο Ννεηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο Αλαπεξίεο, φζν θαη ηνπ 

γεληθνχ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηε ζπλνιηθή 

επεκεξία θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Παξά ηηο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζε πνιηηηθφ-θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο πξφλνηαο, ε 

νηθνγέλεηα ζπλερίδεη λα παίδεη ην βαζηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. 

αθφκε θαη ζηα ελήιηθα άηνκα κε Ν.Α., ηα νπνία δελ δηακέλνπλ ζε θάπνηνλ θνξέα ή 

ίδξπκα αιιά παξακέλνπλ ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Λακβάλνληαο ππφςε επίζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο γηα ηα άηνκα κε Ν.Α., γίλεηαη 

θαλεξφ ην κέγεζνο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο ζπλερήο παξνπζίαο ζηε 

δσή ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Ζ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο 

καξηπξεί ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γηα ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, 

ζεσξψληαο φηη ε αμηνιφγεζε ηεο ζα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αιιαγέο ζε 

επίπεδν θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θνξέσλ/ππεξεζηψλ εηδηθήο αγσγήο (Turnbull, 

Beegle, & Stowe, 2001).  
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Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ε νηθνγέλεηα σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηνπ αηφκνπ 

κε Ν.Α. δηαπηζηψζεθε φηη δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν φρη κφλν ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ζχλνιν ηεο αηνκηθήο ηνπ επεκεξίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Αλ θαη 

αξρηθφο ζηφρνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο ηεο 

απφιπηεο ζχλδεζεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην ππφ δηεξεχλεζε δήηεκα. Άιισζηε ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είρε σο ζηφρν ηελ απνηχπσζε 

ησλ απφςεσλ ηνπο ζε έλα δήηεκα ηφζν θξίζηκν φζν απηφ ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ε 

νπνία  ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη είλαη απηή πνπ 

θξνληίδεη λα ππάξρεη ζπλνρή κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο δσήο (Luckasson et 

al., 2002). Μειεηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ε νηθνγέλεηα 

πεξλά ρξφλν νκαδηθά, θαη ηδηαίηεξα κε ην άηνκν Ν.Α., ζπδεηά γηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηα κέιε ηεο, αιιά θαη επηιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ νκαδηθά, 

ππνζηεξίδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο θαη ησλ δχν 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη γνλείο βνεζνχλ θαη εληζρχνπλ ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

λα εμππεξεηνχλ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο παξέρνληαο ππνζηήξημε θαη αζθάιεηα.  

Πνιχ ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε είλαη φηη ε νηθνγέλεηα θαζνξίδεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο θηιηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. θαζψο ζπληζηά πεγή 

αλάπηπμεο θηιηθψλ δεζκψλ ελψ  ηνλίζηεθε θαη  ε ηάζε ησλ γνλέσλ γηα ελίζρπζε ησλ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α., θαίλεηαη φηη 

απαζρνιεί ηδηαίηεξα ην νηθνγελεηαθφ δίθηπν θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη ν ξφινο ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη εληζρπηηθφο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο. 

Παξάιιεια ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο παξέρνπλ αλεπίζεκα 

ζην άηνκν ππνζηήξημε, θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή, ε νπνία 

ππεξβαίλεη ηελ επίζεκε ππνζηήξημε πνπ πηζαλφλ λα παξέρεηαη απφ ηελ νξγαλσκέλε 

θνηλσληθή πνιηηηθή ελφο θξάηνπο (Heller, 2009). Ζ δηαπίζησζε απηή ηεο 

βηβιηνγξαθίαο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο ην 

θνηλσληθφ δίθηπν ηεο νηθνγέλεηαο αλαδείρζεθε φηη πξνέρεη έλαληη φισλ ησλ άιισλ 

πεγψλ ππνζηήξημεο ζε φια ηα είδε ππνζηήξημεο. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα ζπληζηά ηνλ βαζηθφ 

ππνζηεξηθηή αιιά θαη δηακνξθσηή ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. αιιά θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπ ζρέζεσλ. Απηφο ν δηαξθήο θαη ζπλερήο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
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ζπζηήκαηνο δεκηνπξγεί κία λέα θαηεχζπλζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

θνηλσληθήο πξφλνηαο εζηηάδνληαο (α) ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, (β) ζηε δηαζθάιηζε ελφο πιήζνπο επηινγψλ κε ζθνπφ 

ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη (γ) ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνχ κε ηειηθφ 

ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία (Schalock, et al., 

2010).  

 

6.8  Συμπεράςματα  

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ σο δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

Ζ ζπκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο αξρηθά, έγθεηηαη ζην γεγνλφο, φηη 

ρξεζηκνπνίεζε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν έλα απηνζρέδην αξζξσηφ εξσηεκαηνιφγην ην 

νπνίν ήηαλ απφξξνηα ηεο ζπλνιηθήο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια ε παξνχζα 

έξεπλα ζπληζηά κία πξνζπάζεηα θάιπςεο ηνπ θελνχ πνπ ππάξρεη ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν αλαθνξηθά κε ην γλσζηηθφ πεδίν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ σο δηάζηαζε 

ηεο πνηφηεηαο δσήο ελψ αλαδεηθλχνληαη θαη φια εθείλα ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία ζπληζηνχλ ηελ έλλνηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ ζπκβνιή φκσο ηεο 

δηαηξηβήο εζηηάδεηαη θαη ζηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ δχν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 

(γνλέσλ θαη αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία). Ζ επηινγή ηεο ρξήζεο ησλ γνλέσλ φρη σο 

«εθπξνζψπσλ» αιιά σο άκεζα εκπιεθφκελσλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη 

δηακφξθσζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. εληζρχεη ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαζψο δελ αληηθαζηζηνχλ ηα άηνκα κε Ν.Α. αιιά  παξέρνπλ 

ηελ δηθήο ηνπο νπηηθή αλαθνξηθά κε ην εμεηαδφκελν δήηεκα. Δπηπξνζζέησο ε 

ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. ζπληζηά ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζπκβνιήο 

ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαζψο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα ίδηα ηα άηνκα λα κηιήζνπλ 

γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, γηα ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη γηα καο παξέρνπλ ηελ δηθήο ηνπο 

νπηηθή ζην θξίζηκν δήηεκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ.  

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή σο κία 

δηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. αιιά θαη ηελ άκεζε ζπζρέηηζή 

ηνπο κε φιν ην θάζκα ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ φπσο νη νηθνγελεηαθέο θαη 
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θηιηθέο ζρέζεηο. Σν νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα κειεηήζεθε κέζα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θαη αλαδείρζεθε ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο 

πνπ παξέρεη έιεγρν θαη ηθαλνπνίεζε ζην άηνκν, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ζπλνιηθή 

πνηφηεηα δσήο ηνπ. Οη θηιηθέο ζρέζεηο, φπσο κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θηιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε ακνηβαηφηεηα, ε 

νηθεηφηεηα, ε εκπηζηνζχλε, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη ζπλδένληαη κε ηελ 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ ξφισλ θαη ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ 

θνηλφηεηα. Ζ απηνλνκία, ν πξνζσπηθφο έιεγρνο, ε δπλαηφηεηα επηινγψλ απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ ην νπνίν εληζρχεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη 

κεηψλεη ή πεξηνξίδεη ηα εκπφδηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην άηνκν κε Ν.Α.. Χο 

πεξηβάιινλ δελ λνείηαη κφλν ην νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν 

ζπκκεηέρεη ην άηνκν, ε θνηλφηεηα, ην θηιηθφ πεξηβάιινλ.  

Έλα ίζσο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε νηθνγέλεηα είηε σο 

ζχζηεκα ππνζηήξημεο είηε σο ζχλνιν νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ ζπληζηά ζηαζεξφ 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηα άηνκα κε Ν.Α.. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηνληζηεί βέβαηα ζε 

επίπεδν βηβιηνγξαθίαο φκσο ε ζπκκεηνρή ηεο ζε φια ζρεδφλ ηα πεδία ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ γίλεηαη εκθαλήο ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Οη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο εκθαλίδνληαη λα είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο 

θαη απφ ηηο δχν νκάδεο έξεπλαο, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη κία ζπλερή βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ηνπιάρηζηνλ κε ηνπο φξνπο πνπ ζέηνπλ ηα ίδηα ηα 

άηνκα θαη νη γνλείο. Ίζσο ζα πεξηκέλακε κία δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, σζηφζν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καξηπξνχλ ην αληίζεην.  

H αλαπεξία κπνξεί λα ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο εμαηηίαο ηεο ίδηαο 

ηεο θχζεο ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο φκσο δελ 

απνηειεί αξλεηηθφ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε δηεπθφιπλζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηεο, ε αμηνπνίεζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε ζπκκεηνρή ζηηο απνθάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ε γνληθή 

θαζνδήγεζε θαη ε ζπλεγνξία, εκθαλίδνληαη ζηελ ππάξρνπζα κνξθή ηεο νηθνγέλεηαο, 

Γελ ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο ηεο εμάξηεζεο ηνπ αηφκνπ 

κε Ν.Α. απφ ηελ νηθνγέλεηα γεγνλφο ην νπνίν ηνλίζηεθε θαη απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο 

νκάδεο πνιχ έληνλα. Ο βαζκφο ηεο εμάξηεζεο κπνξεί λα επηβαξχλεη ηελ ιεηηνπξγία 
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ηεο νηθνγελεηαθήο δνκήο θαη λα ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά ζηελ θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο. Χζηφζν ην γεγνλφο φηη ε αλαπεξία απφ κφλε ηεο δελ απνθηά 

αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. Αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη θαη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ 

πεξηνξηζκψλ, ε αλαπεξία σο εκπφδην δελ δειψζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ 

θακία απφ ηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη νη 

πεξηνξηζκνί εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε θπξίσο δεμηνηήησλ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο. Ζ ζεσξία ηεο νηθνγελεηαθήο πνηφηεηαο δσήο 

απφ ηελ άιιε πιεπξά έξρεηαη λα ηνλίζεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη λα ζεκεηψζεη ηελ απφιπηε ζχλδεζε ηεο κε ηελ ζπλνιηθή 

πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Ζ ζπζρέηηζε επίζεο δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δχν νκάδσλ  φπσο 

ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν αιιά θαη ηνπ πιήζνπο αδεξθψλ ζε ζπλάξηεζε κε 

ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη 

θηιηθέο ζρέζεηο, ε ππνζηήξημε θαη νη πεξηνξηζκνί) αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλάπηπμε φισλ ζρεδφλ ησλ 

επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ κεξψλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ο θνξέαο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ππφ ηελ έλλνηα ηεο δνκήο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε Ν.Α. θαίλεηαη 

λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε επίπεδν ππνζηήξημεο αιιά θαη ζηελ ζπκκεηνρή 

ηνπ βνεζεηηθνχ/εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηφζν σο απνδέθηεο λνεκάησλ θηιίαο απφ 

ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη σο έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο. Μπνξεί λα 

καο πξνβιεκαηίδεη κία ηέηνηα νπηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα άηνκα κε Ν.Α.  ζπλδένπλ 

ηελ θηιία κε ηα άηνκα πνπ ηα πεξηβάιινπλ θαη κε ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, φκσο δελ πξέπεη λα παξαγθσλίδνπκε ην δεδνκέλν φηη ν θνξέαο σο 

ππεξεζία αιιά θαη σο έλα ζχλνιν επαγγεικαηηψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ εληζρπηηθά ζηελ δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε ζε ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ είλαη βαζηθφο ζθνπφο ελφο θνξέα πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Ζ ζχγρπζε ε νπνία παξνπζηάδεηαη λα βηψλεη ην 

άηνκν κε Ν.Α. θαζψο ζπλδέεη ηελ έλλνηα ηνπ «θίινπ» κε άηνκα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

σο θξνληηζηέο/πξνζσπηθφ κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο εγείξεη αλακθηζβήηεηα 

πξνβιεκαηηζκνχο θαη καξηπξεί απηφ ην νπνίν ηνλίδεηαη ζε φιε ηελ έξεπλα, δειαδή 

ηελ αλεπάξθεηα θαηαλφεζεο φξσλ θνηλψλ γηα ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο δηαδηθαζίαο δφκεζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 
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Σα άηνκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο, νχηε 

δηαηεξνχλ θηιίεο απφ ηελ γεηηνληά ή ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία θαηνηθνχλ. Σν 

θνηλσληθφ δίθηπν δειαδή ηεο θνηλφηεηαο/γεηηνληάο είλαη πεξηνξηζκέλν αλαθνξηθά κε 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Θα έπξεπε ίζσο βέβαηα λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζην ζηάδην ησλ ζπλεληεχμεσλ φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα θαζψο 

παίδεη ηνλ βαζηθφηεξν ξφιν ζηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζε απηήλ. Βέβαηα 

ην εξψηεκα παξακέλεη, πψο ζα κπνξνχζε άξαγε έλα άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία λα 

ιεηηνπξγήζεη κέζα ζηε θνηλφηεηα αθφκε θαη αλ ηνπ παξείρε ηηο απαξαίηεηεο 

επθαηξίεο αιιά θαη είρε πξνρσξήζεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ φηαλ δελ έρεη 

θαηαθηήζεη αθφκε έλα επίπεδν δεμηνηήησλ αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο πνπ ζα ην 

θαηαζηνχλ ηθαλφ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε απηή θαη λα απνηειεί ηζφηηκν κέινο; 

ίγνπξα ε εμάξηεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα ή απφ ηνλ θνξέα, φπσο θαη δηαθαίλεηαη κέζα 

απφ ηε έξεπλα, δελ απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηνπ ζηελ θνηλσλία.  

Φπζηθά νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαδείρηεθαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα αλάκεζα 

ζηηο δχν εξεπλεηηθέο νκάδεο ζπληζηνχλ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή ησλ νκάδσλ. Αμίδεη 

λα ηνλίζνπκε σζηφζν φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο είλαη πνιχ 

ιίγεο αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ην γεγνλφο απηφ καο 

ππνδεηθλχεη φηη πθίζηαηαη κία θνηλή βάζε ζηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ αιιά θαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο αιιά θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

ππάξρνληα πεξηβάιινληα.  

πλνιηθά, ε δηεξεχλεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. 

αλέδεημε ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνλ νπνίν δηαδξακαηίδνπλ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζηε 

δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Ο 

ξφινο ησλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηνλίζηεθε άιισζηε θαη αλαθνξηθά κε ηνλ ίδην 

ηνλ νξηζκφ ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο φπνπ ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπο αηφκνπ αιιά θαη ηεο αηνκηθήο κνπ 

επεκεξίαο. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ην ίδην ην άηνκν κε Ν.Α..  

Σα ζπζηήκαηα απηά εληνπίδνληαη ζε ηξία βαζηθά πεξηβάιινληα (α) θνηλσληθφ, 

(β) εθπαηδεπηηθφ θαη (γ) νηθνγελεηαθφ θαη ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα 

νπζηαζηηθφηεξν ζρεδηαζκφ, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή παξεκβάζεσλ ζηα αλσηέξσ 

πεξηβάιινληα αλαθνξηθά κε ηελ ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ 

κε Ν.Α..  
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Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, σο ζχζηεκα ππνζηήξημεο κπνξεί θαη πξέπεη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

απνθιεηζκψλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., θαζψο απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

ηνλίζηεθε σο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ε αξλεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηγχξνπ/θνηλφηεηαο ζηελ αλάπηπμεο θαη δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Ζ 

αλαγθαηφηεηα ησλ αιιαγψλ εληνπίδνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απνθιεηζκψλ θαη 

δηαθξίζεσλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., ζηελ άξζε ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο θαη ζηελ 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Αθνχγεηαη ηεηξηκκέλν φκσο ζπληζηά νπζηαζηηθή 

αιήζεηα θαη παξαδνρή φηη δελ έρεη απνκαθξπλζεί αθφκε θαη ζήκεξα ν ξαηζηζκφο θαη 

ε κε αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Ζ αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηεο λννηξνπίαο ηεο 

θνηλφηεηαο ζπληζηά κηα καθξηά θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Έλα πξψην βήκα πξνο ηελ 

αιιαγή πεπνηζήζεσλ είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε ελεκέξσζε γηα πξνγξάκκαηα 

ελίζρπζεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. απφ ηελ θνηλφηεηα φπσο π.ρ. ε ππνζηεξηδφκελε 

εξγαζία. Ζ αιιαγή ζε ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ζηελ θνηλφηεηα ζπλήζσο ζπκβαίλεη 

αξγά θαη είλαη απαξαίηεηε ε παξνρή πξνηχπσλ πξνο κίκεζε, φπσο π.ρ. νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ηελ άξζε ησλ απνθιεηζκψλ ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Απφ ηε άιιε πιεπξά ε εθπαίδεπζε ηεο ίδηαο ηεο 

θνηλφηεηαο ζε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε 

ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. είλαη αλαγθαία. Ζ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, 

ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηελ απνδνρή ησλ αηφκσλ αιιά θπξίσο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

αηφκνπ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο.  

Δπηπιένλ, δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ 

αηφκνπ κε Ν.Α. κέζα ζηελ θνηλφηεηα φπσο π.ρ. ε πξφζβαζε πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

ηδηαίηεξα. Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ζε αζηηθά πεξηβάιινληα κε ηε βειηίσζε 

ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ψζηε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα κεηαθηλνχληαη πην 

εχθνια, κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλφηεηα ελψ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ νη δπλαηφηεηεο ρξήζεο κέζσλ κεηαθνξάο 

ψζηε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία λα κελ αηζζάλνληαη απνκνλσκέλα.  

Σν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ αλαδείρζεθε επίζεο σο ζεκαληηθφ ζχζηεκα 

ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαζψο έγηλε θαλεξή απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ε εθπαίδεπζε ηνπο ηφζν ζε δεμηφηεηεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο φζν θαη ζε  δεμηφηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, θαζψο αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα σο βαζηθνί πεξηνξηζκνί 
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ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη δηαηήξεζεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη ινηπφλ 

απαξαίηεηε ε ζεζκνζέηεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο θαη εθπαίδεπζεο ηα νπνία ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ην ίδην ην άηνκν 

θαη ζα ελζσκαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο. Με άιια ιφγηα ζα 

δηακνξθψλνληαη ζε κία θνηλή βάζε φπνπ ην κνληέιν ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα 

θπξηαξρεί θαη ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπ αηφκνπ. 

Δπηπιένλ ε εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα εξκελείαο ησλ ζρέζεσλ, θαηαλφεζεο φξσλ θαη 

ελλνηψλ είλαη απαξαίηεην θαζψο απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε ην 

έιιεηκκα ζην πεδίν απηφ. Ζ αληηκεηψπηζε δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 

επίιπζή ηνπο ζπληζηά πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη θαζψο ην άηνκν κε Ν.Α. ζα θαηαζηεί 

ηθαλφ λα δηαρεηξηζηεί αγρσηηθέο θαη ίζσο απξφνπηεο θαηαζηάζεηο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ 

ακνηβαηφηεηα, ε νπνία αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν, 

θαζψο ην άηνκν ζα κάζεη πψο λα ζπλεηζθέξεη ζε κία ζρέζε, λα ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά 

γηα ηνπο άιινπο θαη κε επγλσκνζχλε αιιά θαη λα θαηαζηεί έλαο θαιφο αθξναηήο, 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζε φιεο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε ζπλερήο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζηάδην θαη ε ζηαζεξή ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε ηνπο. Βέβαηα 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη έξρνληαη ζε 

θαζεκεξηλή επαθή κε ηα άηνκα. Ζ ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. κε ηελ βνήζεηα ησλ επαγγεικαηηψλ κπνξεί λα απνδψζεη άξηζηα 

απνηειέζκαηα αλ αλαινγηζηνχκε ηε ζεκαζία πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη θαζεκεξηλά κε ην άηνκν κε 

Ν.Α. ζε δεμηφηεηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα ππφινηπα 

άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ.  

Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, αλαδείρζεθε σο θπξίαξρε πεγή ππνζηήξημεο 

αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηνλίζηεθε ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α., 

θαζψο παξάιιεια ζπληζηά θαη πεγή αλάπηπμεο θηιηθψλ ζρέζεσλ. εκαληηθή ινηπφλ 

θξίλεηαη θαη ε ππνζηήξημε πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα. Ζ ππνζηήξημε 

απηή είηε κε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ζηελ 

ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ αθφκε θαη κέζα απφ πιηθέο παξνρέο, κπνξεί λα 

απνηειέζεη αλππνιφγηζηεο ζεκαζίαο βνήζεηα γηα έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο, ην νπνίν 

κέρξη θαη ζήκεξα, αληηθαζηζηά ην θνηλσληθφ θξάηνο.  
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Βέβαηα ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα λα είλαη ε αλάγθε γηα λα 

αθνπζηνχλ νη θσλέο ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Οη απφςεηο, νη επηζπκίεο θαη νη 

αλάγθεο ηνπο είλαη ην πην ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ αιιαγή πνιηηηθψλ, ζεζκψλ, 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα 

ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκν λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θνξέα 

θαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο «εξγαιεία» ελίζρπζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ αηφκσλ. Σέινο είλαη ίζσο θαηξφο λα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε 

έλλνηεο κε φξνπο φρη ήδε δνκεκέλνπο αιιά λα ηνπο απνδίδνπκε ηνλ λφεκα πνπ ηα 

ίδηα ηα άηνκα δίλνπλ. Ζ θαηαλφεζε ηεο ζθέςεο ηνπο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο είλαη ε 

αθεηεξία γηα ηελ αιιαγή ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

 

6.9  Ρεριοριςμοί τθσ Ραροφςασ Ζρευνασ 

Ζ παξνχζα κειέηε ζρεδηάζηεθε ψζηε λα κειεηήζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο εζηηάδεηαη ζην λνεηηθφ 

πειίθν ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, ην νπνίν δειψζεθε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνξείο απφ ηνπο νπνίνπο πξνήιζε ην δείγκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε 

ίδηα γλψζε ηνπ αιιά λα απνδερηνχκε ηα δεδνκέλα ηνπ εθάζηνηε θνξέα. 

Δπηπξνζζέησο, παξφιε ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ ηξία δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα (αζηηθφ-εκηαζηηθφ-αγξνηηθφ) ην πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ απφ ην αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη μεθάζαξε εηθφλα γηα 

ηελ πηζαλή επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 
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6.10 Ρροτάςεισ για Μελλοντικι Ζρευνα  

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αιιά θαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα ηα άηνκα 

κε Ν.Α. ζπληζηνχλ έλα γλσζηηθφ πεδίν ηδηαίηεξα θξίζηκν, ην νπνίν εμειίζζεηαη 

ζπλερψο. Δλψ πνιιά εκπφδηα εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηδηαίηεξα ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, είλαη ελζαξξπληηθφ φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

εμεηάδνληαη, κειεηψληαη θαη αλαγλσξίδνληαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπ αηφκνπ.  

Οη πξνθιήζεηο πνπ πθίζηαληαη θαη θαινχληαη νη εξεπλεηέο λα κειεηήζνπλ, 

αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή θαη άιισλ νκάδσλ νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α. φπσο π.ρ. εθπαηδεπηέο, πξνζσπηθφ θξνληίδαο, 

κέιε νηθνγέλεηαο ηα νπνία κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κειινληηθήο 

έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε Ν.Α.. Οη νκάδεο 

απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ θαη ηελ έξεπλα ηεο βαζχηεξεο ζπζρέηηζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δπίζεο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ζπκκεηείραλ άηνκα κε κέηξηα θαη ήπηα λνεηηθή αλαπεξία, σζηφζν ζα ήηαλ 

ρξήζηκν ε κειινληηθή έξεπλα λα ζπκπεξηιάβεη θαη άηνκα κε βαξηέο ή /θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηε κειέηε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α., θαζψο απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζα δηαηξηβήο αλαγλσξίζηεθε ε 

αδπλακία ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. γηα αλαγλψξηζε ησλ βαζχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

θηιίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ κειέηε ησλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ ησλ 

αηφκσλ κε Ν.Α. θαζψο νη δχν έλλνηεο πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη δεκηνπξγψληαο 

πεξαηηέξσ αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε ηνπο. 

Δπηπιένλ ε κειέηε δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ νηθνγέλεηαο φπσο νη κνλνγνλετθέο 

ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα καο παξέρεη δεδνκέλα ζε θνηλσληθφ επίπεδν αιιά θαη αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο απφ ηελ ηππηθή. Ζ παξέθθιηζε 

δειαδή απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν νηθνγέλεηαο, ην νπνίν εληζρχεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ κε Ν.Α.. Αθφκε ε 
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δηεξεχλεζε ησλ βαζχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ θαη ε 

αλαγλψξηζή ηνπο απφ ηα άηνκα κε Ν.Α. ζα κπνξνχζε λα παξέρεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαλφεζεο ελλνηψλ θαη φξσλ απφ ηα ίδηα ηα 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία αιιά θαη λα εληνπηζηνχλ ηα πηζαλά ειιείκκαηα.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, είλαη αλαγθαίν λα αθνχκε θαη ηηο θσλέο ησλ ίδησλ 

ησλ αηφκσλ κε Ν.Α. θαη θπζηθά λα αξρίδνπκε λα αλαγλσξίδνπκε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο πψο αληηιακβάλνληαη ηελ ηθαλνπνίεζε, πψο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη ηη ζα επηζπκνχζαλ λα δνπλ λα 

αιιάδεη ζηε δσή ηνπο. Σν ηειεπηαίν ζίγνπξα απνηειεί ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη 

σζηφζν ε επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ζπλερήο ζπδήηεζε ζπληζηά ηελ αθεηεξία.  
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                                                                                              Mαροφςι, 13-6-2013 

                                                                                                     Αρ. Ρρωτ. 80719/Γ6 

                                                                                                      ΡΟΣ:    Ππωσ ο πίνακασ 

αποδεκτϊν 

                 

                                                                                ΡΟΣ:    Ππωσ ο πίνακασ αποδεκτϊν 

                                                                                                                                                     

 

 

  ΘΕΜΑ: « Ζγκριςθ  Διεξαγωγισ  Ζρευνασ ». 

 

 

 ασ  γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν ςχετικι ειςιγθςθ κατόπιν τθσ υπ’ αρικμ.18/27-

5-2013 Πράξθσ του Δ.. του ΙΕΠ, εγκρίνεται θ διεξαγωγι ζρευνασ τθσ κασ Παυλίδου Ελιςάβετ 

με κζμα: ««Ροιότθτα ηωισ των ατόμων με νοθτικι αναπθρία: Διερεφνθςθ του Δείκτθ 

Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ», με τισ εξισ προχποκζςεισ:  

 

α) Πριν τθν ζναρξθ τθσ ζρευνασ να γίνει ενθμζρωςθ του Διευκυντι και του 

ςυλλόγου διδαςκόντων τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ  που κα λάβει μζροσ ςτθν 

ζρευνα, ςχετικά με τθ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ.   

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 

ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  & 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΙΔΙΚΘ  ΑΓΩΓΘ  

ΣΜΘΜΑ Γϋ ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΜΕΩΝ  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

 

 

  

 

 

 

----- 

Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 

Σ.Κ. – Πόλθ: 151 23 Μαροφςι 

Ιςτοςελίδα: http://www.ypepth.gr 

Email:  t08dea3@ypepth.gr 

Πλθροφορίεσ: . ΚΑΒΤΛΙΑ 

Σθλζφωνο: 210 3442929 

Fax: 210 3442334 
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 β) Θ ζρευνα να γίνει με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τουσ.  

γ) Σο δείγμα τθσ ζρευνασ κα αποτελζςουν γονείσ και μακθτζσ με νοθτικι 

υςτζρθςθ, θλικίασ άνω των 13 ετϊν. 

δ) Θ ζρευνα κα διεξαχκεί με ςτόχο: 

 να διερευνιςει τισ ςτάςεισ και τισ απόψεισ και των γονζων αλλά και των 

ατόμων με νοθτικι αναπθρία αναφορικά με το ηιτθμα των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων μζςα από το πρίςμα τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 να  εντοπιςτοφν πικανά προβλιματα αλλά και να αξιολογθκεί θ 

υπάρχουςα κατάςταςθ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτθν Ελλάδα. 

ε) Θ ζρευνα κα πραγματοποιθκεί με τα ανϊνυμο ερωτθματολόγιο με θμιδομθμζνθ 

ςυνζντευξθ, με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου. Οι ερωτιςεισ ςτο ερωτθματολόγιο που 

απευκφνεται ςτα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ κα είναι διαφοροποιθμζνο.  

ςτ) Θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ είναι αποκλειςτικι ευκφνθ τθσ ερευνιτριασ.. 

 η) Ο χρόνοσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου εκτιμάται ςτα 20 λεπτά.  

        ι) Θα διαςφαλιςτεί θ ανωνυμία των γονζων και των μακθτϊν. 

      Για τθν πραγματοποίθςθ  τθσ ζρευνασ κα πρζπει: 

1. Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου να γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τον 

Διευκυντι του  κάκε ςχολείου και ςε ςυνεργαςία με το ςφλλογο διδαςκόντων, 

ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ  λειτουργία του. 

2. Να ενθμερωκοφν οι γονείσ των μακθτϊν ςχετικά. 

3. Σα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ, να κοινοποιθκοφν: 

 ςτθν Τπθρεςία μασ (Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ) και  

 ςτο ΙΕΠ, Αν. Σςόχα 36, 115 21, Ακινα  

 ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του κ. Βαςίλθ Κουρμπζτθ, υμβοφλου Α’,  

e-mail:  vk@iep.edu.gr  

4. Οι Διευκυντζσ Διεφκυνςθσ Β/μιασ Εκπ/ςθσ, να ενθμερϊςουν ςχετικά τουσ 

Διευκυντζσ των ςχολείων, ϊςτε να διευκολφνουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

ζρευνασ.   
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  Θ  ζρευνα κα γίνει ςτθν παρακάτω χολικζσ Μονάδεσ του πίνακα που ακολουκεί 

                                                                                                              

 

                 

                                                                                             Ο Διευκυντισ τθσ Ειδικισ Αγωγισ 

                                                                                                                     

                                                                                  

                                                                                                           Κων/νοσ Λολίτςασ 

 

Εςωτερικι Διανομι: 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ  

2. Δ/νςθ πουδϊν Δ.Ε. 

3. Δ/νςθ Ειδικισ Αγωγι 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Παυλίδου Ελιςάβετ 

             ταδίου 12Β, Πυλαία, GR 55 535, Θεςςαλονίκθ. 

2. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

3. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Δυτικισ Ελλάδασ 

4. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Πελοποννιςου 

5. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Θπείρου 

6. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Αττικισ 

7. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. τερεάσ Ελλάδασ 

8. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου 

9. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Ανατολικισ Μακεδονίασ & Θράκθσ 
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10. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Δυτικισ Μακεδονίασ 

11. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Ιονίων Νιςων 

12. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Κριτθσ 

13. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Θεςςαλίασ 

14. Περιφερειακι Δ/νςθ  ΠΕ & Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου 

15. τισ οικείεσ Δ/νςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ που ανικουν τα ςχολεία του 

επιςυναπτόμενου πίνακα, (μζςω τθσ οικείασ Περιφερειακισ Δ/νςθσ). 

16. τα ςχολεία που κα λάβουν μζροσ ςτθν ζρευνα, (μζςω τθσ οικείασ Δ/νςθσ). 
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ 

 

ΦΟΜΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΕΥΝΑ  

ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΤΜΘΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

 

Αγαπθτζ κφριε/κυρία, 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων πολφ για τθ ςυνεργαςία ςασ, μζςα από  τθν οποία 

ευελπιςτοφμε να ςυγκεντρϊςουμε ςθμαντικά δεδομζνα, όςον τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ 

των ατόμων με νοθτικι αναπθρία και αναπτυξιακζσ αναπθρίεσ. 

 

Σα ερωτθματολόγια  τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ατόμων με νοθτικι αναπθρία  

 Σα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊνονται ανϊνυμα.  

 Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι γονείσ και παιδιά με νοθτικι και αναπτυξιακι 

αναπθρία.  

 Θ  ζρευνα διεξάγεται ςτο πλαίςιο των διδακτορικϊν μασ ςπουδϊν ςτο Σμιμα 

Εκπαιδευτικισ και  Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

Επιβλζπουςα τθσ διδακτορικισ μασ διατριβισ είναι θ κ. Λευκοκζα Καρταςίδου, 

Επίκουρθ Κακθγιτρια του τμιματοσ.  

 Σα ςτοιχεία που κα προκφψουν από τθ ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων κα 

χρθςιμοποιθκοφν μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ ζρευνασ, χωρίσ να αναφερκεί κάπου θ 

ονομαςία του φορζα.  

 Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ ζρευνασ μποροφν να είναι ςτθ διάκεςι ςασ, 

εφόςον το επικυμείτε, μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ. Για περαιτζρω λεπτομζρειεσ ι 

διευκρινίςεισ, παρακαλϊ επικοινωνιςτε ςτα παρακάτω τθλζφωνα ι e-mail.  
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             Παυλίδου Ζλςα , Τποψιφια Διαδάκτορασ  

      Σθλ. Επικοινωνίασ: 6948754812 

      E-mail: elsa.paulidou@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 
 

mailto:elsa.paulidou@gmail.com
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ΣΜΘΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

 

τα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ  Ελιςάβετ  Παυλίδου:  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΑΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΘΤΙΚΘ ΑΝΑΡΘΙΑ 

 

 

Α. ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΑ  

 

Β. ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΘΤΘ 

 

 

Θεςςαλονίκθ 2013 
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ΦΟΜΑ ΑΡΟΔΟΧΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΕ ΕΕΥΝΑ  

Αγαπθτζ γονζα,  

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων πολφ για τθ ςυνεργαςία ςασ, μζςα από  τθν οποία 

ευελπιςτοφμε να ςυγκεντρϊςουμε ςθμαντικά δεδομζνα, όςον αφορά ςτισ 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ατόμων με νοθτικι αναπθρία.  

Σο υλικό που ςασ παραδίδετε περιλαμβάνει δφο ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων των ατόμων με νοθτικι αναπθρία.  

Το πρϊτο αφορά τουσ ίδιουσ τουσ γονείσ και το δεφτερο τα ίδια τα άτομα. Παρακαλείςκε 

αφοφ τα ςυμπλθρϊςετε να τα παραδϊςετε μαηί. Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου 

από τα ίδια τα άτομα μπορεί να γίνει με τθν δικι ςασ βοικεια ι τθ βοικεια των 

εκπαιδευτικϊν. 

ασ παρακαλοφμε να προςζξετε τισ ακόλουκεσ οδθγίεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του 

ερωτθματολογίου: 

 Σο ερωτθματολόγιο αφορά  αποκλειςτικά ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ του παιδιοφ 

ςασ.  

 Σο ερωτθματολόγιο ςυμπλθρϊνεται ανϊνυμα.  

 Διαβάςτε όλεσ τισ πικανζσ απαντιςεισ μιασ ερϊτθςθσ, πριν απαντιςετε. 

 Είναι ςθμαντικό για τθν αξιολόγθςθ, οι πλθροφορίεσ ςασ να είναι ολοκλθρωμζνεσ 

και ευανάγνωςτεσ. 

 Εάν ζχετε να κάνετε επιπρόςκετεσ παρατθριςεισ, μπορείτε να τισ ςθμειϊςετε ςτο  

o πλαίςιο δίπλα ι ςτθν πίςω ςελίδα γράφοντασ πάντα τον αρικμό τθσ 

ερϊτθςθσ. 

 Χρθςιμοποιιςτε ζνα "Χ"  για να επιλζξετε τθν απάντθςθ που επικυμείτε. Αν κζλετε 

να αλλάξετε κάποια απάντθςθ, παρακαλοφμε να διαγράψετε εντελϊσ οποιαδιποτε 

από τισ  προθγοφμενεσ απαντιςεισ 

 

 

 

 

Όλεσ οι πλθροφορίεσ που μασ δίνετε είναι 

εμπιςτευτικζσ. Σο όνομά ςασ δεν κα ςυνδζεται με 

οποιαδιποτε από τισ πλθροφορίεσ που μασ δίνετε. Είναι 

ςθμαντικό να απαντιςετε ςε όςεσ ερωτιςεισ μπορείτε, 

αλλά μθ διςτάςετε να παρακάμψετε αυτζσ τισ  

ερωτιςεισ που ςασ κάνουν να νιϊκετε άβολα. 
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Για οποιαδιποτε πλθροφορία μθν διςτάςετε να απευκυνκείτε: 

Σθλ.  6948754812 

e-mail: elsa.paulidou@gmail.com 

Παυλίδου Ελιςάβετ, Εκπαιδευτικόσ Ενθλίκων, Τποψιφια Διδάκτορασ Ειδικισ Αγωγισ, 

Σμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ  ΓΟΝΕΑ 

 

 

 Φχιν           Άλδξαο             Γπλαίθα 

 

 

 Ζιηθία       ………..  

 

 

 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

  Έγγακνο/ε   Άγακνο/ε          Γηαδεπγκέλνο/ε      Υήξνο/α 

 

 

Δξγαζηαθφο Σνκέαο 

  Γεκόζηνο ππάιιεινο                 Ιδηωηηθόο ππάιιεινο       

Άιιν……………………… 

 

 

 Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν   

 Γεκνηηθό               Γπκλάζην         Λύθεην              ΑΔΙ                  ΣΔΙ      

 Μεηαπηπρηαθό      Γηδαθηνξηθό      άιιν ……… 

 

 

 Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε  

  Καιή                  Μέηξηα                                   Καθή    

 

 

 Πεξηνρή κφληκεο θαηνηθίαο   

Αγξνηηθή (<2000)         Ηκηαζηηθή (2000-10000)                Αζηηθή (>10000) 
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ΔΘΜΟΓΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΝΟΘΤΙΚΘ ΑΝΑΡΘΙΑ  

 Φχιν           άξξελ             ζήιπ 

 

 Ζιηθία      

 

 Καηεγνξία εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ    

1)  λνεηηθή αλαπεξία/ θαζπζηέξεζε  

Ι. Γειώζηε παξαθάηω ην επίπεδν ηεο λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο                              

a.   ήπηα  …….   κέηξηα    …….        

 

 Αδέξθηα    1-3     4 θαη άλω   

 

 Φνίηεζε 

   ΔΔΔΔΚ   ΣΔΔ Δηδηθήο Αγωγήο  Δηδηθό Γπκλάζην Ίδξπκα  Άιιν………. 

 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 κέλω κε ηνπο γνλείο κνπ  

 

 κέλω ζην ζύιινγν/ζωκαηείν. 

  κέλω κόλνο/ε          

 

 κέλω κόλνο/ε ζε ζπίηη θνληά ζηνπο γνλείο 

κνπ                                
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Α. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΟΝΔΑ 

 

(Ι)Σχζςεισ  

 

Δθλϊςτε ςε ποιο βακμό ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω διατυπϊςεισ: 

 

Συμφωνϊ ότι: Ράρα 
πολφ 

Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

1. τθν οικογζνεια μασ 
βρίςκουμε πάντα ελεφκερο 
χρόνο. 

□ □ □ □ □ 

 2.τθν οικογζνεια μασ 
απολαμβάνουμε τον 
ελεφκερο χρόνο όλοι μαηί. 

□ □ □ □ □ 

3.Θ οικογζνεια μασ τον/τθν 
βοθκά να γίνει 
ανεξάρτθτοσ/θ. 

□ □ □ □ □ 

4.τθν οικογζνεια μασ 
προςπακοφμε να 
ςυηθτοφμε μαηί του/τθσ τα 
πικανά προβλιματα και να 
τα λφνουμε. 

□ □ □ □ □ 

5.Σο παιδί μου εκφράηει τα 
ςυναιςκιματα του ςτα 
μζλθ τθσ οικογζνεια μασ. 

□ □ □ □ □ 

6. Σο παιδί μου ςυμμετζχει 
ςτισ αποφάςεισ τθσ 
οικογζνειασ.  

□ □ □ □ □ 

7.Σο παιδί μου ενιςχφεται 
από τθν οικογζνεια μασ για 
τθν δθμιουργία φιλικϊν 
ςχζςεων. 

□ □ □ □ □ 

8.τθν οικογζνεια μασ 
βρίςκουμε χρόνο πάντα για 
να ςυηθτάμε μεταξφ μασ.   

□ □ □ □ □ 

9. Σο παιδί μου διατθρεί 
φιλικζσ ςχζςεισ. □ □ □ □ □ 
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Συμφωνϊ ότι: Ράρα 
πολφ 

Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

10.Σο παιδί μου μπορεί με 
ευκολία να ςυνάψει 
φιλικζσ ςχζςεισ. 

□ □ □ □ □ 

11.Σο παιδί μου ζχει 
τουλάχιςτον ζνα ι δφο 
«κολλθτοφσ φίλουσ». 

□ □ □ □ □ 

12.Σο παιδί μου 
εμπιςτεφεται τουσ φίλουσ 
του και ςυηθτάει μαηί τουσ 
τα προβλιματα του και τισ 
προςωπικζσ του ςκζψεισ. 

□ □ □ □ □ 

13. Σο παιδί μου ςυναντάει 
ςυχνά (2-3 φορζσ τθν 
εβδομάδα)  τουσ φίλουσ 
του.  

□ □ □ □ □ 

14.Σο παιδί μου διατθρεί 
φιλικζσ ςχζςεισ από το 
ςχολείο/ςφλλογο. 

□ □ □ □ □ 

15. Σο παιδί μου διατθρεί 
φιλικζσ ςχζςεισ από 
οικογενειακό περιβάλλον. 

□ □ □ □ □ 

16.Σο παιδί μου διατθρεί 
φιλικζσ ςχζςεισ μόνο με 
άτομα με αναπθρία 

□ □ □ □ □ 

17. Σο παιδί μου διατθρεί 
φιλικζσ ςχζςεισ και με 
άτομα χωρίσ αναπθρία.  

□ □ □ □ □ 

18. Προτρζπω και ενιςχφω 
τθν ανάπτυξθ φιλικϊν 
ςχζςεων με  άτομα χωρίσ 
αναπθρία.  

□ □ □ □ □ 

19.Σο παιδί μου ζχει 
φίλουσ με τουσ οποίουσ 
μπορεί να μοιραςτεί τθ 
χαρά και τθ κλίψθ του. 

□ □ □ □ □ 

20.Σο παιδί μου μπορεί  να 
βαςιςτεί ςτουσ φίλουσ μου 
ςε περίπτωςθ  που κάτι 
πάει ςτραβά. 

□ □ □ □ □ 
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 (ΙΙ) Αλλθλεπιδράςεισ  

 

Πόςα (αρικμόσ) είναι τα άτομα με τα οποία ζχει ςχζςεισ το παιδί ςασ: (επιλζξτε από τθν 
παρακάτω λίςτα κοινωνικϊν δικτφων και  επιλζξτε τον αρικμό ςτθν διπλανι ςτιλθ). 

 

Κοινωνικό Δίκτυο  Αρικμόσ 

Οικογενειακό περιβάλλον  1-5  5-10  10-20 

Φίλοι/ςυμμακθτζσ  1-5  5-10  10-20 

Μζλθ ςυλλόγου/ςωματείου  1-5  5-10  10-20 

Γείτονεσ   1-5  5-10  10-20 

Εκπαιδευτικό προςωπικό  1-5  5-10  10-20 

Θεραπευτζσ   1-5  5-10  10-20 

 

(ΙΙΙ) Υποςτιριξθ 

 

Επιλζξτε το βακμό ςτο οποίο πιςτεφετε ότι κακζνα από τα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα  
παρζχει κοινωνικι υποςτιριξθ (5=πάρα πολφ, 4=πολφ, 3=μζτρια, 2=λίγο, 1=κακόλου) 

 

Το παιδί μου  Οικογζνεια Φίλοι Συγγενικό 
περιβάλλον 

Ευρφτερο 
οικογενειακό 
περιβάλλον 

Σφλλογοσ/ 

Σωματείο 

1. Λαμβάνει 
ςυναιςκθματικι 
υποςτιριξθ  

□ □ □ □ □ 

2. Λαμβάνει 
πρακτικι 
υποςτιριξθ 

□ □ □ □ □ 

3. ε περίπτωςθ 
οικονομικισ 
ανάγκθσ μπορεί να 
βαςιςτεί  

□ □ □ □ □ 

4. ε περίπτωςθ 
ανάγκθσ μπορεί να 
βαςιςτεί 

□ □ □ □ □ 
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Το παιδί μου  Οικογζνεια Φίλοι Συγγενικό 
περιβάλλον 

Ευρφτερο 
οικογενειακό 
περιβάλλον 

Σφλλογοσ/ 

Σωματείο 

5. Λαμβάνει τθν 
κατάλλθλθ 
κοινωνικι ςτιριξθ 
ςε επίπεδο 
παροχισ 
υπθρεςιϊν.  

□ □ □ □ □ 

6. Λαμβάνει 
αρνθτικά τθν 
κοινωνικι 
υποςτιριξθ ωσ  
(πίεςθ, εξάρτθςθ) 

□ □ □ □ □ 

 

(IV) Περιοριςμοί  

Δθλϊςτε ςε ποιο βακμό ςυμφωνείτε με τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: 

 

 Πάξα 

πνιύ 

Πνιύ Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

Οη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο εκπνδίδνληαη απφ:  

1.Σθν αδυναμία του παιδιοφ μου να 
εκφράςει τα προβλιματα του και τισ 
ανάγκεσ του. 

□ □ □ □ □ 

2.Σθν ςυνεχι του εξάρτθςθ από τθν 
οικογζνεια.   □ □ □ □ □ 

3.Σθν ζλλειψθ κοινωνικϊν και 
επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων  □ □ □ □ □ 

4. Σθν ζλλειψθ δεξιοτιτων αυτόνομθσ 
διαβίωςθσ. □ □ □ □ □ 

5. Σουσ περιορίςου τθσ αναπθρίασ. □ □ □ □ □ 

6. Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων 
χωρίσ αναπθρία. □ □ □ □ □ 

7. Σον φόβο και τθν  αναςφάλεια τθσ 
οικογζνειασ □ □ □ □ □ 

8. Σθν ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςε 
ομάδεσ ατόμων χωρίσ αναπθρία □ □ □ □ □ 
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 Πάξα 

πνιύ 

Πνιύ Μέηξηα Λίγν Καζόινπ 

9. Σθν ζλλειψθ δραςτθριοτιτων 
ελεφκερου χρόνου. □ □ □ □ □ 

Σασ   ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ!  

Β. ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΝΟΘΣΙΚΘ ΑΝΑΠΘΡΙΑ  

 

θμείωςε ςε κάκε ερϊτθςθ τθν απάντθςθ που λζει με τον καλφτερο τρόπο το αν 
ςυμφωνείσ με τθν πρόταςθ. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ ι λάκοσ απαντιςεισ. θμείωςε μόνο 
μια απάντθςθ ςε κάκε πρόταςθ.  

 

(Ι)Σχζςεισ  

 

Διλωςε ςε ποιο βακμό ςυμφωνείσ με τισ παρακάτω διατυπϊςεισ: 

 

Συμφωνϊ ότι: Ράρα πολφ Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

1. τθν οικογζνεια μασ 
βρίςκουμε πάντα ελεφκερο 
χρόνο. 

□ □ □ □ □ 

 2.τθν οικογζνεια μασ 
απολαμβάνουμε τον ελεφκερο 
χρόνο όλοι μαηί. 

□ □ □ □ □ 

3.Θ οικογζνεια μου με  βοθκά 
να γίνει ανεξάρτθτοσ/θ. □ □ □ □ □ 

4.τθν οικογζνεια μασ 
προςπακοφμε να ςυηθτοφμε 
μαηί του/τθσ τα πικανά 
προβλιματα και να τα 
λφνουμε. 

□ □ □ □ □ 

5. Εκφράηω τα ςυναιςκιματα 
μου  ςτα μζλθ τθσ οικογζνεια 
μου 

□ □ □ □ □ 

6. υμμετζχω ςτισ αποφάςεισ 
τθσ οικογζνειασ.  □ □ □ □ □ 

7.Θ οικογζνεια μου με βοθκά 
να κάνω φιλίεσ □ □ □ □ □ 

8.τθν οικογζνεια μασ 
βρίςκουμε χρόνο πάντα για να 
ςυηθτάμε μεταξφ μασ.   

□ □ □ □ □ 
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Συμφωνϊ ότι: Ράρα πολφ Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

9. Ζχω φίλουσ  □ □ □ □ □ 

10. Μπορϊ με ευκολία να 
κάνω  φιλικζσ ςχζςεισ. □ □ □ □ □ 

11. Ζχω  τουλάχιςτον ζνα ι 
δφο «κολλθτοφσ φίλουσ». □ □ □ □ □ 

12. Εμπιςτεφομαι τουσ φίλουσ 
μου και ςυηθτάω μαηί τουσ τα 
προβλιματα μου  και τισ 
ςκζψεισ μου 

□ □ □ □ □ 

13. υναντάω ςυχνά (2-3 
φορζσ τθν εβδομάδα) τουσ 
φίλουσ μου. 

□ □ □ □ □ 

14.Οι φίλοι  μου είναι  από το 
ςχολείο/ςφλλογο. □ □ □ □ □ 

15. Οι φίλοι μου είναι  
ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον. 

□ □ □ □ □ 

16.Οι φίλοι μου είναι μόνο 
άτομα με αναπθρία □ □ □ □ □ 

17. Οι φίλοι μου είναι και 
άτομα  χωρίσ αναπθρία  □ □ □ □ □ 

18. Οι γονείσ με βοθκοφν να 
κάνω φίλουσ  και με άτομα 
χωρίσ αναπθρία 

□ □ □ □ □ 

19. Ζχω φίλουσ με τουσ 
οποίουσ μπορϊ  να μοιραςτϊ 
τθ χαρά και τθ κλίψθ μου. . 

□ □ □ □ □ 

20.Μπορϊ να βαςιςτϊ  ςτουσ 
φίλουσ μου ςε περίπτωςθ  
που κάτι πάει ςτραβά. 

□ □ □ □ □ 

 

(ΙΙ) Αλλθλεπιδράςεισ  

 

Πόςα (αρικμόσ) είναι τα άτομα με τα οποία ζχεισ ςχζςεισ;  (επζλεξε από τθν παρακάτω λίςτα 

κοινωνικϊν δικτφων και  αναφζρετε τον αρικμό ςτθν διπλανι ςτιλθ). 
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Κοινωνικό Δίκτυο Αξηζκόο 

Οικογενειακό περιβάλλον  1-5  5-10  10-20 

Φίλοι/ςυμμακθτζσ  1-5  5-10  10-20 

Μζλθ ςυλλόγου/ςωματείου  1-5  5-10  10-20 

Γείτονεσ   1-5  5-10  10-20 

Εκπαιδευτικό προςωπικό  1-5  5-10  10-20 

Θεραπευτζσ   1-5  5-10  10-20 

 

(ΙΙΙ) Υποςτιριξθ 

 

Επζλεξε  το βακμό ςτο οποίο πιςτεφεισ  ότι κακζνα από τα παρακάτω κοινωνικά δίκτυα  
παρζχει κοινωνικι υποςτιριξθ (5=πάρα πολφ, 4=πολφ, 3=μζτρια, 2=λίγο, 1=κακόλου) 

 

 Οικογζνεια Φίλοι Συγγενικό 
περιβάλλο

ν 

Ευρφτερο 
οικογενειακό 
περιβάλλον 

Σφλλογοσ/ 

Σωματείο 

1. Λαμβάνω 
ςυναιςκθματικι 
υποςτιριξθ  

□ □ □ □ □ 

2. Λαμβάνω  
πρακτικι 
υποςτιριξθ 

□ □ □ □ □ 

3. ε περίπτωςθ 
οικονομικισ 
ανάγκθσ μπορϊ να 
βαςιςτϊ 

□ □ □ □ □ 

4. ε περίπτωςθ 
ανάγκθσ μπορϊ να 
βαςιςτϊ 

□ □ □ □ □ 

5. Λαμβάνω τθν 
κατάλλθλθ 
κοινωνικι ςτιριξθ 
ςε επίπεδο παροχισ 
υπθρεςιϊν.  

□ □ □ □ □ 

6. Λαμβάνω 
αρνθτικά τθν 
κοινωνικι 
υποςτιριξθ ωσ  
(πίεςθ, εξάρτθςθ) 

□ □ □ □ □ 
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(IV) Πεξηνξηζκνί  

 

Δθλϊςτε ςε ποιο βακμό ςυμφωνείσ με τουσ παρακάτω περιοριςμοφσ: 

 Ράρα 
πολφ 

Ρολφ Μζτρια Λίγο Κακόλου 

Οι διαπροςωπικζσ μου ςχζςεισ εμποδίηονται από:  

1.Σθν αδυναμία μου να εκφράςω τα 
προβλιματα μου και τισ ανάγκεσ μου. □ □ □ □ □ 

2.Σθν ςυνεχι μου  εξάρτθςθ από τθν 
οικογζνεια.   □ □ □ □ □ 

3.Σθν ζλλειψθ κοινωνικϊν και 
επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων  □ □ □ □ □ 

4. Σθν ζλλειψθ δεξιοτιτων αυτόνομθσ 
διαβίωςθσ. □ □ □ □ □ 

5. Σουσ περιοριςμοφσ τθσ αναπθρίασ 
μου. □ □ □ □ □ 

6. Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων 
χωρίσ αναπθρία. □ □ □ □ □ 

7. Σον φόβο και τθν  αναςφάλεια τθσ 
οικογζνειασ □ □ □ □ □ 

8. Σθν ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςε ομάδεσ 
ατόμων χωρίσ αναπθρία □ □ □ □ □ 

9. Σθν ζλλειψθ δραςτθριοτιτων 
ελεφκερου χρόνου   □ □ □ □ □ 

 

Σασ   ευχαριςτοφμε πολφ για το χρόνο ςασ!  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ 

Πεξηερφκελα  

 Πίλαθεο ηαηηζηηθήο Αλάιπζεο 
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Ρίνακασ 1  

Ερωτιςεισ  
 

n % 

Περιγράψτε πωσ αντιλαμβάνεςτε τθν ζννοια τθσ ποιότθτασ ηωισ; (οριςμόσ) 
α. αυτονομία/ανεξαρτθςία  
β. ςυνδυαςμόσ προςωπικϊν αναγκϊν διαβίωςθσ και πνευματικισ ικανοποίθςθσ    
γ. οτιδιποτε ςε κάνει ευτυχιςμζνο  
δ. ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν διαβίωςθσ 

 
14 
13 
12 
5 

 
70 
65 
60 
25 

Ποιεσ είναι οι διαςτάςεισ/τομείσ από τισ οποίεσ αποτελείται θ ζννοια τθσ ποιότθτασ 
ηωισ; 
α. οικογενειακό περιβάλλον  
β. εκπαίδευςθ  
γ. αυτονομία 
δ. δυνατότθτα επιλογϊν  
ε. ζνταξθ/ενςωμάτωςθ  
 

 
 

14 
13 
13 
10 
7 
 

 
 

70 
65 
65 
50 
35 

 

Η  ζννοια τθσ ποιότθτασ διαφοροποιείται για τα άτομα με νοθτικι αναπθρία ι είναι 
μια ζννοια κακολικι; 
α. Ναι   
β. Όχι   

 
 

16 
4 

 
 

80 
20 

Περιγράψτε ζνα παράδειγμα ατόμου με νοθτικι αναπθρία το οποίο κατζχει εάν 
ικανοποιθτικό επίπεδο ποιότθτασ ηωισ; (τομείσ/διαςτάςεισ) 
α. κοινωνικζσ επαφζσ    
β. εκπαίδευςθ  
γ. αυτονομία   
δ. ζνταξθ/ενςωμάτωςθ 
ε. δυνατότθτα επιλογϊν  
        

 
 

15 
13 
13 
11 
11 

 
 

75 
65 
65 
55 
55 

 

Σε ποια ςθμεία διαφοροποιείται θ ποιότθτα ηωισ για τα άτομα με νοθτικι 
αναπθρία; 
α. μειωμζνθ αυτονομία   
β. κοινωνικόσ αποκλειςμόσ  
γ. μειωμζνθ πρόςβαςθ 
 

 
 

13 
12 
12 

 
 

65 
60 
60 

Πϊσ κα μποροφςε να βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ των ατόμων με νοθτικι αναπθρία;  
α. ενίςχυςθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων 
β. απαςχόλθςθ  
γ. βελτίωςθ κρατικϊν παροχϊν 
δ. ενίςχυςθ δεξιοτιτων αυτόνομθσ διαβίωςθσ  
ε. εκπαίδευςθ 
       

 
12 
10 
9 
8 
8 

 
60 
50 
45 
40 
40 
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Ρίνακασ  2  

Ερωτιςεισ  n % 
 

Περιγράψτε τθν ζννοια των διαπροςωπικϊν ςχζςεων για τα άτομα με νοθτικι 
αναπθρία 
   
α. ςυναιςκθματικοί δεςμοί που αναπτφςςονται ανάμεςα ςτθν  οικογζνεια, ςτισ 
φιλικζσ ςχζςεισ και ςτο ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον   
β. ςυναιςκθματικοί δεςμοί και ερωτικζσ ςχζςεισ     

 
 
 

19 
 

1 

 
 
 

95 
 

5 

Αναπτφςςουν φιλίεσ τα άτομα με νοθτικι αναπθρία; 
α. Ναι  
β. Όχι  

 
16 
2 

 
80 
20 

Ποιεσ είναι οι πθγζσ διαμόρφωςθσ φιλικϊν ςχζςεων για τα άτομα με νοθτικι 
αναπθρία? 
α. ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον  
β. ςχολείο  
γ. οικογζνεια   
δ. φορζασ 

 
 

19 
16 
14 
10 

 
 

95 
80 
70 
50 

Πϊσ κα περιζγραφεσ τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ των ατόμων με νοθτικι 
αναπθρία;   
α εξάρτθςθ και υποςτιριξθ   
β. εξάρτθςθ  
γ. υποςτιριξθ   

 
10 
7 
3 

 
50 
35 
15 

Προςλαμβάνουν τα άτομα με νοθτικι αναπθρία κοινωνικι υποςτιριξθ;  
α. Ναι  
 

 
20 

 

 
100 

 

Ποιεσ είναι οι πθγζσ κοινωνικισ υποςτιριξθσ;  
α. οικογζνεια  
β. υποςτθρικτικό προςωπικό/ςχολείο 
γ. ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον  
δ. κοινότθτα 

 
17 
17 
16 
16 

 

 
85 
85 
80 
80 

 

Συμμετζχουν τα άτομα με νοθτικι αναπθρία ςε κοινωνικά δίκτυα; 
α.ναι   
β.όχι  

 
19 
1 

 
95 
5 

Ποιεσ είναι οι πθγζσ των κοινωνικϊν δικτφων;  
α. άτομα με αναπθρία 
β. άτομα με και χωρίσ αναπθρία 

 
10 
8 

 
50 
40 

Σε ποια ςθμεία διαφοροποιοφνται οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ατόμων με 
νοθτικι αναπθρία;  
α. ποιότθτα και ςυχνότθτα  
β. ποιότθτα  

 
 

14 
6 

 
 

70 
30 

 

Ποια είναι τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίηουν τα άτομα με νοθτικι αναπθρία 
κατά τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ φιλικϊν ςχζςεων; 
α. αρνθτικι ςτάςθ των τρίτων   
β. ζλλειψθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων  
γ. θ ίδια θ αναπθρία  
δ. αδυναμία ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων   

 
 

18 
10 
9 
8 

 
 

90 
50 
45 
40 
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Πωσ μποροφν να βελτιωκοφν οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ των ατόμων με νοθτικι 
αναπθρία; 
       α. ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ με άτομα χωρίσ αναπθρία 
       β. αποδοχι του ατόμου από τθν  οικογζνεια  
       γ. υποςτιριξθ και διδαςκαλία κοινωνικϊν δεξιοτιτων  

 
 

14 
14 
14 

 
 

70 
70 
70 

 
 

Ρίνακασ  3  

Ερωτιςεισ  n % 
 

Αιςκάνεςαι ικανοποιθμζνοσ από τθ ηωι ςου;  
α. ναι  
β. όχι  
  

 
28 
7 

 
80 
20 

Περιζγραψε με λίγα λόγια τα ςυναιςκιματα ςου  
α. μοναξιά  
β. χαρά/ικανοποίθςθ   
γ. κλίψθ/ ςτεναχϊρια  
 

 
29 
27 
13 

 
82,9 
77,1 
37,1 

Ποιουσ τομείσ τθσ ηωισ ςου κα ικελεσ να αλλάξεισ;  
α. ανεξαρτθςία  
β. φιλικζσ ςχζςεισ  
γ. χριματα 
δ. ελεφκερο χρόνο  
     

 
33 
28 
28 
20 

 
94,3 
80 
80 

57,1 

 

 
Ρίνακασ  4  

Ερωτιςεισ  n % 
 

Πϊσ κα περιζγραφεσ τθ ςχζςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ ςου;   
α. καλι 
β. μζτρια 
γ. πολφ καλι 

 
12 
12 
11 

 
34,3 
34,3 
31,4 

Από ποφ προζρχονται οι φίλοι ςου;  
α. ςχολείο 
β. οικογζνεια  
γ. φορζασ 

 
32 
31 
24 

 

 
91,4 
88,6 
68,6 
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Πϊσ περνάσ τον ελεφκερο χρόνο ςου;  
α. θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ  
β. ακλιματα   
γ. παιχνίδι 
δ. βόλτεσ 
ε. μουςικι 

 
28 
27 
26 
25 
13 

 

 
80 

77,1 
74,3 
71,4 
37,1 

Αντιμετωπίηεισ προβλιματα όταν προςπακείσ να κάνεισ φίλουσ; 
α. ναι 
β. όχι  

 
28 
7 

 
80 
20 

Τι είδουσ προβλιματα αντιμετωπίηεισ; 
α. κοινωνικόσ περίγυροσ  
β. αρνθτικι ςτάςθ των τρίτων  
 

 
22 
13 

 

 
62,9 
37,1 

Οι γονείσ ςε βοθκοφν ςτθ δθμιουργία φιλικϊν ςχζςεων;  
α. ναι 
β. όχι  

 
21 
14 

 

 
60 
40 

Με ποιουσ τρόπουσ;  
α. γνωριμίεσ με άτομα  
β. ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ  

 
20 
15 

 
57,1 
42,9 

Πϊσ κα περιζγραφεσ τθ ςχζςθ με τθν οικογζνεια ςου;  
α. πολφ καλι 
β. μζτρια 
γ. καλι  
δ. δφςκολθ  

 
14 
8 
7 
6 

 
40 

22,9 
20 

17,1 

Εκτόσ από τθν οικογζνεια ςου υπάρχουν άλλα άτομα τα οποία ςε βοθκοφν ι 
αιςκάνεςαι άνετα να τουσ ηθτιςεισ βοικεια και υποςτιριξθ ςε περίπτωςθ  που τθν 
χρειαςτείσ; 
α. κανζνασ άλλοσ  
β. εκπαιδευτζσ  
γ. φίλοι 
δ. ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον   

 
 
 

33 
33 
27 
12 

 

 
 
 

94,3 
94,3 
77,1 
34,3 

Όταν δεν αιςκάνεςαι καλά ςε ποιον απευκφνεςαι;  
α. φίλοι  
β. εκπαιδευτζσ  
γ. οικογζνεια  
  

 
 

23 
22 
12 

 
 

65,7 
62,9 
34,3 

Αν κα άλλαηεσ κάτι ςτθν οικογζνεια ςου τι κα ιταν αυτό; 
α. ανεξαρτθςία  
β. κοινζσ δραςτθριότθτεσ  
γ. βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των γονζων  
δ. περιςςότερο ελεφκερο χρόνο  
 

 
33 
32 
23 
20 

 

 
94,3 
91,4 
65,7 
57,1 
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Ρίνακασ  5  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ 
όροσ  

Τυπικι 
Απόκλιςθ  

τθν οικογζνεια μασ προςπακοφμε να 
ςυηθτοφμε μαηί του/τθσ τα πικανά 
προβλιματα και να τα λφνουμε. 

1,00 3,00 4,5200 4,28209 

Σο παιδί μου ενιςχφεται από τθν 
οικογζνεια μασ για τθν δθμιουργία 
φιλικϊν ςχζςεων. 

2,00 5,00 4,0000 1,04978 

Σο παιδί μου εκφράηει τα 
ςυναιςκιματα του ςτα μζλθ τθσ 
οικογζνεια μασ. 

1,00 5,00 3,8800 1,20611 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  βλζπουμε 
τθλεόραςθ ςτο ςπίτι τουλάχιςτον  

1,00 5,00 3,7800 1,05540 

Θ οικογζνεια μασ τον/τθν βοθκά να 
γίνει ανεξάρτθτοσ/θ. 

1,00 5,00 3,7400 ,94351 

τον ελεφκερο χρόνο μασ ςυηθτάμε 
όλοι μαηί.  

1,00 5,00 3,6000 1,32480 

τθν οικογζνεια μασ απολαμβάνουμε 
τον ελεφκερο χρόνο όλοι μαηί. 

1,00 5,00 3,2800 1,10730 

τθν οικογζνεια μασ βρίςκουμε πάντα 
ελεφκερο χρόνο. 

1,00 5,00 3,2400 ,98063 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  
επιςκεπτόμαςτε  φίλουσ ι ςυγγενείσ 
τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα. 

1,00 5,00 3,2400 1,40785 

 τον ελεφκερο χρόνο μασ 
αςχολοφμαςτε  με κάποιο άκλθμα 
τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα. 

1,00 5,00 2,9600 1,45630 

τον ελεφκερο χρόνο μασ 
ςυμμετζχουμε ςε διάφορεσ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ/οργανϊςεισ . 

1,00 5,00 2,9600 1,35466 

 τον ελεφκερο χρόνο μασ  βγαίνουμε 
ζξω για φαγθτό τουλάχιςτον 2 φορζσ 
το μινα.  

1,00 5,00 2,8600 1,08816 

Σο παιδί μου ςυμμετζχει ςτισ 
αποφάςεισ τθσ οικογζνειασ.  

1,00 5,00 2,7000 1,28174 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  πθγαίνουμε 
ςινεμά ι κζατρο τουλάχιςτον 2 φορζσ 
το μινα  

1,00 5,00 2,1400 1,10675 

 
 

Ρίνακασ  6  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ Μζςοσ 
όροσ 

Τυπικι 
Απόκλιςθ 

 Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ. 

1,00 5,00 3,5800 1,16216 

 Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ από το ςυγγενικό 
περιβάλλον. 

1,00 5,00 3,4400 1,21487 

Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ από το ςχολείο/ςφλλογο. 

1,00 5,00 3,4000 1,26168 
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 Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ από ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον. 

1,00 5,00 3,3400 1,13587 

Προτρζπω και ενιςχφω τθν 
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων με  
άτομα χωρίσ αναπθρία. 

1,00 5,00 3,2600 1,32187 

Σο παιδί μου μπορεί με ευκολία να 
ςυνάψει φιλικζσ ςχζςεισ. 

1,00 5,00 3,1600 1,33034 

Σο παιδί μου προτιμάει να παίηει 
κάποιο άκλθμα με τουσ φίλουσ του. 

1,00 5,00 3,0400 1,38446 

Σο παιδί μου ζχει τουλάχιςτον ζνα ι 
δφο «κολλθτοφσ φίλουσ». 

1,00 5,00 2,9200 1,42628 

Σο παιδί μου προτιμάει να βλζπει 
τθλεόραςθ με τουσ φίλουσ του. 

1,00 5,00 2,9200 1,33768 

Σο παιδί μου προτιμάει να πθγαίνει 
με του φίλουσ του βόλτεσ. 

1,00 5,00 2,9000 1,48805 

Σο παιδί μου προτιμάει να πθγαίνει 
για καφζ με τουσ φίλουσ του. 

1,00 5,00 2,8600 1,51199 

Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ και με άτομα χωρίσ 
αναπθρία. 

1,00 5,00 2,8200 1,36561 

Σο παιδί μου προτιμάει να ςυηθτάει 
με τουσ φίλουσ του. 

1,00 5,00 2,8200 1,39518 

Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ μόνο με άτομα με αναπθρία 

1,00 5,00 2,5800 1,08965 

Σο παιδί μου προτιμάει να πθγαίνει 
με του φίλουσ του ςινεμά/κζατρο. 

1,00 5,00 2,5200 1,51509 

Σο παιδί μου διατθρεί φιλικζσ 
ςχζςεισ από τθ γειτονιά. 

1,00 5,00 2,4200 1,23040 

Σο παιδί μου εμπιςτεφεται τουσ 
φίλουσ του και ςυηθτάει μαηί τουσ 
τα προβλιματα του και τισ ςκζψεισ 
του. 

1,00 5,00 2,3800 1,32311 

 
 

Ρίνακασ  7  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ Μζςοσ 
όροσ 

Τυπικι 
Απόκλιςθ 

Σο παιδί μου λαμβάνει τθ 
ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ και 
βοικεια που χρειάηεται από τθν 
οικογζνεια μασ. 

1,00 5,00 4,0000 1,30931 

Θ οικογζνεια υποςτθρίηει τθν 
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων του 
παιδιοφ μου.  

1,00 5,00 3,6400 1,25779 

Τπάρχει ζνα τουλάχιςτον άτομο ςτο 
οποίο το παιδί μου μπορεί να 
βαςιςτεί ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

1,00 5,00 3,6000 1,29363 

Σα ςχολείο/ςωματείο/ςφλλογοσ 
υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ φιλικϊν 
ςχζςεων του παιδιοφ μου. 

,00 5,00 3,5600 1,16339 
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Σο ςυγγενικό περιβάλλον μασ 
υποςτθρίηει τθν ανάπτυξθ φιλικϊν 
ςχζςεων του παιδιοφ μου. 

1,00 5,00 3,3200 1,26878 

Σο παιδί μου προτιμάει να 
μοιράηεται τα προβλιματα του με 
τθν οικογζνεια μασ. 

1,00 5,00 3,1200 1,43769 

Σο παιδί μου ζχει φίλουσ με τουσ 
οποίουσ μπορεί να μοιραςτεί τθ 
χαρά και τθ κλίψθ του. 

1,00 5,00 3,1200 1,39445 

Σο ευρφτερο οικογενειακό 
περιβάλλον μασ υποςτθρίηει τθν 
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων του 
παιδιοφ μου. 

1,00 5,00 2,9800 1,30133 

Σο παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
ςτουσ φίλουσ του ςε περίπτωςθ  που 
κάτι πάει ςτραβά. 

1,00 5,00 2,9400 1,34635 

 Σο παιδί μου προτιμάει να 
μοιράηεται τα προβλιματα του με το 
εκπαιδευτικό 
προςωπικό/κεραπευτζσ.  

1,00 5,00 2,9000 1,31320 

 Σο παιδί μου προτιμάει να 
μοιράηεται τα προβλιματα του με το 
ςυγγενικό περιβάλλον του. 

1,00 4,00 2,7400 1,17473 

.Θ γειτονιά μασ υποςτθρίηει τθν 
ανάπτυξθ φιλικϊν ςχζςεων του 
παιδιοφ μου. 

1,00 5,00 2,6200 1,33844 

ε περίπτωςθ οικονομικισ ςτιριξθσ 
το παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) ςτο 
ευρφτερο οικογενειακό περιβάλλον. 

1,00 5,00 2,5000 1,35902 

ε περίπτωςθ οικονομικισ ςτιριξθσ 
το παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) ςτο 
ςυγγενικό του περιβάλλον του.  

1,00 5,00 2,4200 1,19676 

 Σο παιδί μου προτιμάει να 
μοιράηεται τα προβλιματα του με 
τουσ φίλουσ του. 

1,00 5,00 2,3000 1,09265 

 ε περίπτωςθ οικονομικισ ςτιριξθσ 
το παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) ςτουσ 
φίλουσ του. 

1,00 5,00 2,2000 1,24540 

ε περίπτωςθ οικονομικισ ςτιριξθσ 
το παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) ςτο 
ςφλλογο/ςωματείο. 

1,00 5,00 2,1400 1,22907 

ε περίπτωςθ οικονομικισ ςτιριξθσ 
το παιδί μου μπορεί να βαςιςτεί 
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) ςτθ 
γειτονιά. 

1,00 5,00 1,9800 1,26958 
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Ρίνακασ  8  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ 
όροσ  

Τυπικι 
Απόκλιςθ  

Οικογενειακζσ Σχζςεισ   

Σθν ςυνεχι του εξάρτθςθ από τθν οικογζνεια.   1,00 5,00 3,1600 1,41940 

Σθν αδυναμία του παιδιοφ μου να μασ εκφράςει 
τα προβλιματα του. 

1,00 5,00 2,8800 1,31925 

Σουσ καυγάδεσ του παιδιοφ μου με τα αδζρφια 
του. 

1,00 5,00 1,9600 1,22824 

Φιλικζσ Σχζςεισ   

Σθν ζλλειψθ εργαςίασ/απαςχόλθςθσ  1,00 5,00 3,2600 1,50929 

Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων χωρίσ 
αναπθρία. 

1,00 5,00 3,2000 1,26168 

Σθν ίδια τθν αναπθρία. 1,00 5,00 3,1800 1,45251 

Σθν ζλλειψθ δεξιοτιτων αυτόνομθσ διαβίωςθσ. 1,00 5,00 3,1600 1,34559 

Σθν ζλλειψθ κοινωνικϊν και επικοινωνιακϊν 
δεξιοτιτων  

1,00 5,00 3,1200 1,43769 

Σον φόβο και τθν  αναςφάλεια τθσ οικογζνειασ 1,00 5,00 3,0400 1,15987 

Σθν ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςε ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ. 

1,00 5,00 3,0400 1,22824 

Κοινωνικά Δίκτυα & Κοινωνικι Υποςτιριξθ   

 Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων χωρίσ 
αναπθρία. 

1,00 5,00 3,4200 1,35662 

 Σθν αδυναμία πρόςβαςθσ ςε ομάδεσ ατόμων 
χωρίσ αναπθρία. 

1,00 5,00 3,4000 1,32480 

Σθν ζλλειψθ κοινωνικϊν και επικοινωνιακϊν 
δεξιοτιτων 

1,00 5,00 3,2800 1,35586 

2. Σον φόβο και τθν  αναςφάλεια τθσ 
οικογζνειασ 

1,00 5,00 3,2400 1,28667 

4. Θ ίδια θ αναπθρία 1,00 5,00 3,1400 1,44293 

 
 

Ρίνακασ  9  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ 
όροσ  

Τυπικι 
Απόκλιςθ  

τθν οικογζνεια μου βρίςκουμε πάντα 
ελεφκερο χρόνο. 

1,00 5,00 3,7500 ,99124 

Θ οικογζνεια μου με βοθκά να μπορϊ 
να ηιςω και μόνοσ /θ μου.  

2,00 5,00 3,7500 ,91816 

Θ οικογζνεια μου με βοθκάει να  κάνω 
φίλουσ/εσ.  

2,00 5,00 3,6364 ,96668 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  βλζπουμε 
τθλεόραςθ ςτο ςπίτι τουλάχιςτον 2 
ϊρεσ τθν θμζρα.  

1,00 5,00 3,6136 1,16571 

τθν οικογζνεια μου  προςπακοφμε να 
ςυηθτοφμε μαηί του/τθσ τα 
προβλιματα μασ και να τα λφνουμε. 

1,00 5,00 3,5455 1,04447 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  
επιςκεπτόμαςτε  φίλουσ ι ςυγγενείσ 

1,00 5,00 3,5455 1,20955 
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Ρίνακασ  10  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ όροσ  Τυπικι 
Απόκλιςθ  

Ζχω φίλουσ/ εσ.   1,00 5,00 3,5000 1,35544 

Με τουσ φίλουσ μου προτιμϊ  να 
βλζπω τθλεόραςθ. 

1,00 5,00 3,4773 1,24804 

Ζχω  φίλουσ  από το 
ςχολείο/ςφλλογο. 

1,00 5,00 3,3409 1,09848 

Οι γονείσ μου με βοθκοφν και με 
προτρζπουν να κάνω παρζα με 
άτομα χωρίσ αναπθρία.  

1,00 5,00 3,3409 1,23784 

Ζχω φίλουσ από το  οικογενειακό 
μου περιβάλλον. 

1,00 5,00 3,2727 1,10735 

Με τουσ φίλουσ μου προτιμϊ να 
πθγαίνω βόλτεσ. 

1,00 5,00 3,2727 1,24571 

Ζχω  φίλουσ από το ςυγγενικό μου 
περιβάλλον.  

1,00 5,00 3,2500 1,22237 

Με  τουσ φίλουσ μου προτιμάω να 
πθγαίνω για καφζ.  

1,00 5,00 3,2045 1,37383 

Μπορϊ εφκολα να κάνω φίλουσ/εσ.  1,00 5,00 3,1818 1,20605 

Ζχω  τουλάχιςτον ζνα ι δφο 
«κολλθτοφσ φίλουσ». 

1,00 5,00 3,1136 1,14559 

Οι γονείσ μου με βοθκοφν και με 
προτρζπουν να κάνω παρζα μόνο 
με άτομα με αναπθρία.  

1,00 5,00 3,0000 1,46271 

Κάνω φιλίεσ ςυνικωσ μόνο με 
άτομα με αναπθρία 

1,00 5,00 2,9091 1,09583 

τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα. 

Λζω πάντα πϊσ αιςκάνομαι ςτθν 
οικογζνεια μου.  

2,00 5,00 3,5227 ,97620 

 τθν οικογζνεια μου περνάμε τον 
ελεφκερο χρόνο όλοι μαηί. 

1,00 5,00 3,5000 ,95235 

τον ελεφκερο χρόνο μασ ςυηθτάμε 
όλοι μαηί.  

2,00 5,00 3,3864 1,03914 

Λζω και εγϊ τθ γνϊμθ όταν πρζπει να 
αποφαςίςουμε κάτι ςτθν οικογζνεια. .  

2,00 5,00 3,2273 ,98509 

τον ελεφκερο χρόνο μασ  βγαίνουμε 
ζξω για φαγθτό τουλάχιςτον 2 φορζσ 
το μινα.  

1,00 5,00 3,1591 1,18013 

τον ελεφκερο χρόνο μασ 
ςυμμετζχουμε ςε διάφορεσ ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ/οργανϊςεισ . 

1,00 5,00 3,0000 1,07833 

τον ελεφκερο χρόνο μασ 
αςχολοφμαςτε  με κάποιο άκλθμα 
τουλάχιςτον 1 φορά τθν εβδομάδα. 

1,00 5,00 2,9773 1,33797 

 τον ελεφκερο χρόνο μασ  πθγαίνουμε 
ςινεμά ι κζατρο τουλάχιςτον 2 φορζσ 
το μινα  

1,00 5,00 2,5455 1,13002 
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Εμπιςτεφομαι τουσ φίλουσ μου και 
ςυηθτάω μαηί τουσ τα προβλιματα 
μου και τισ ςκζψεισ μου. 

1,00 5,00 2,8409 1,05529 

 Κάνω φιλίεσ και με άτομα χωρίσ 
αναπθρία.  

1,00 5,00 2,8182 1,26257 

Με τουσ φίλουσ μου προτιμϊ να 
παίηω κάποιο άκλθμα.   

1,00 5,00 2,7727 1,17856 

Με τουσ φίλουσ μου προτιμάω να 
ςυηθτάω. 

1,00 5,00 2,7045 1,23099 

Ζχω  φίλουσ από τθ γειτονιά. 1,00 5,00 2,5455 1,33738 

Με τουσ φίλουσ μου προτιμϊ να 
πθγαίνω ςινεμά ι/και κζατρο.  

1,00 5,00 2,1591 1,01025 

 
 

Ρίνακασ  11  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ 
όροσ  

Τυπικι 
Απόκλιςθ  

Θ οικογζνεια μου υποςτθρίηει ςυνεχϊσ  
και με βοθκάει όποτε ζχω ανάγκθ.  

1,00 5,00 3,9091 1,21652 

Σο ςχολείο/ςωματείο/ςφλλογοσ με 
βοθκάει να κάνω φίλουσ. 

1,00 5,00 3,5227 ,97620 

Θ οικογζνεια μου με βοθκάει να κάνω 
φιλίεσ.   

1,00 5,00 3,5000 1,28498 

 Όταν ζχω προβλιματα προτιμϊ να τα 
μοιράηομαι με τθν οικογζνεια μου.  

1,00 5,00 3,4091 1,12721 

Τπάρχει ζνα τουλάχιςτον άτομο ςτο 
οποίο μπορϊ να βαςιςτϊ ςε περίπτωςθ 
ανάγκθσ. 

1,00 5,00 3,4091 1,04143 

Όταν ζχω προβλιματα προτιμϊ να τα 
μοιράηομαι με το εκπαιδευτικό 
προςωπικό/κεράποντεσ.  

1,00 5,00 3,3864 1,20495 

Οι ςυγγενείσ μου με βοθκάνε να κάνω 
φίλουσ.  

1,00 5,00 3,3182 1,17677 

ε περίπτωςθ που χρειαςτϊ χριματα 
μπορϊ  (εκτόσ από τθν οικογζνεια του) 
να βαςιςτϊ ςτο ςφλλογο/ςωματείο. 

1,00 5,00 3,2955 1,28641 

Όταν είμαι χαροφμενοσ/θ ι κλιμμζνοσ/θ 
ζχω φίλουσ να μοιραςτϊ μαηί τουσ τα 
ςυναιςκιματα μου.  

1,00 5,00 3,2273 1,17856 

Θ γειτονιά μου με βοθκάει να κάνω 
φίλουσ.  

1,00 5,00 3,1364 1,19283 

ε περίπτωςθ που κάτι πάει ςτραβά ζχω 
φίλουσ να με βοθκιςουν.  

1,00 5,00 3,1136 1,01651 

Σο ευρφτερο οικογενειακό μου 
περιβάλλον με βοθκάει να κάνω φίλουσ.  

1,00 5,00 3,0682 1,06526 

ε περίπτωςθ που χρειαςτϊ χριματα 
μπορϊ  (εκτόσ από τθν οικογζνεια του) 
και ςτο ευρφτερο οικογενειακό μου 
περιβάλλον. 

1,00 5,00 2,9773 1,26654 

Όταν ζχω προβλιματα προτιμϊ να τα 
μοιράηομαι με το ςυγγενικό μου 

1,00 5,00 2,9545 1,16048 
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περιβάλλον του. 

 Όταν ζχω προβλιματα προτιμϊ να τα 
μοιράηομαι με τουσ φίλουσ μου. 

1,00 5,00 2,6591 1,07710 

ε περίπτωςθ που χρειαςτϊ χριματα 
μπορϊ  (εκτόσ από τθν οικογζνεια του) 
να βαςιςτϊ ςτο ςυγγενικό μου 
περιβάλλον.  

1,00 5,00 2,6591 1,16026 

ε περίπτωςθ που χρειαςτϊ χριματα  
(εκτόσ από τθν οικογζνεια του) μπορϊ να 
βαςιςτϊ και τουσ φίλουσ μου.  

1,00 5,00 2,3864 1,08297 

ε περίπτωςθ που χρειαςτϊ χριματα 
μπορϊ (εκτόσ από τθν οικογζνεια του) να 
βαςιςτϊ και ςτθ γειτονιά μου.  

1,00 5,00 2,3182 1,21565 

 
 

Ρίνακασ  12  

Απαντιςεισ Ελάχιςτθ Μζγιςτθ   Μζςοσ 
όροσ  

Τυπικι 
Απόκλιςθ  

Οικογενειακζσ Σχζςεισ    

Σθν ςυνεχι μου  εξάρτθςθ από τθν οικογζνεια 
μου. 

1 5 3,5682 1,10806 

Σο πρόβλθμα μου να επικοινωνιςω με άλλα 
άτομα, να ςυμμετζχω ςε ςυηθτιςεισ, να 
ςυμμετζχω ςε ομάδεσ. 

1 5 2,7955 0,95429 

Σουσ καυγάδεσ μου με τα αδζρφια μου  1 5 2,6136 1,18549 

Φιλικζσ Σχζςεισ    

Σον φόβο τθσ οικογζνειασ μου. 1 5 3,5682 1,16933 

Σο ότι δεν ςυμμετζχω ςε ομαδικζσ 
δραςτθριότθτεσ με άτομα χωρίσ αναπθρία. 

1 5 3,4091 1,1875 

To ότι δεν μπορϊ να ηιςω μόνοσ/θ μου. 1 5 3,3953 1,04971 

Σο ότι δεν ζχω κάποια δουλειά/απαςχόλθςθ. 1 5 3,3864 1,10424 

Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων χωρίσ 
αναπθρία. 

1 5 3,2955 1,17294 

Σθν ίδια τθν αναπθρία μου. 1 5 3,2273 1,15866 

Σο πρόβλθμα μου να επικοινωνιςω με άλλα 
άτομα, να ςυμμετζχω ςε ςυηθτιςεισ, να 
ςυμμετζχω ςε ομάδεσ 

1 5 3,2045 1,09075 

Κοινωνικά Δίκτυα & Κοινωνικι Υποςτιριξθ   

 Σθν ίδια τθν αναπθρία 1 5 3,5227 1,04522 

Σθν αρνθτικι ςτάςθ των ατόμων χωρίσ 
αναπθρία. 

1 5 3,5227 1,04522 

To ότι δεν ςυμμετζχω ςε ομάδεσ 
/δραςτθριότθτεσ με άτομα χωρίσ αναπθρία. 

1 5 3,3864 1,03914 

Σον φόβο τθσ οικογζνειασ μου. 1 5 3,3182 1,09487 
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Σο πρόβλθμα μου να επικοινωνιςω με άλλα 
άτομα, να ςυμμετζχω ςε ςυηθτιςεισ, να 
ςυμμετζχω ςε ομάδεσ 

1 5 3,1136 1,1251 

 
 

Ρίνακασ  13  

 N Mean 
Std, 

Deviation 
Std, 

Error 

95% Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Rel_1_8_All_P primary 21 3,0179 0,62661 0,13674 2,7326 3,3031 2,13 4,25 

secondary 76 3,4457 0,70868 0,08129 3,2838 3,6077 1,5 5 

university 
/ master 

43 3,5116 0,69641 0,1062 3,2973 3,7259 1,63 5 

Total 140 3,4018 0,70787 0,05983 3,2835 3,5201 1,5 5 

Rel_1_8_F_P primary 21 3,102 0,63751 0,13912 2,8119 3,3922 2,14 4,29 

secondary 76 3,5395 0,69736 0,07999 3,3801 3,6988 1,57 5 

university 
/ master 

43 3,5814 0,67468 0,10289 3,3738 3,789 1,71 5 

Total 140 3,4867 0,69647 0,05886 3,3704 3,6031 1,57 5 

Rel_9_20_All_P primary 21 3,0278 0,77654 0,16945 2,6743 3,3813 1,75 4,58 

secondary 76 2,8399 0,81647 0,09366 2,6533 3,0265 1,08 4,33 

university 
/ master 

43 2,9031 0,85815 0,13087 2,639 3,1672 1,08 4,33 

Total 140 2,8875 0,82052 0,06935 2,7504 3,0246 1,08 4,58 

Rel_9_20_F_P primary 21 3 0,93708 0,20449 2,5734 3,4266 1,13 4,75 

secondary 76 2,7418 0,93527 0,10728 2,5281 2,9555 1 5 

university 
/ master 

43 2,8052 0,95832 0,14614 2,5103 3,1002 1 4,5 

Total 140 2,8 0,94007 0,07945 2,6429 2,9571 1 5 

 
 
 

Ρίνακασ  14  

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig, 

Rel_1_8_All_P Between Groups 3,761 2 1,88 3,91 0,022 

Within Groups 65,889 137 0,481 
  

Total 69,65 139    

Rel_1_8_F_P Between Groups 3,704 2 1,852 3,982 0,021 

Within Groups 63,72 137 0,465 
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Total 67,424 139    

Rel_9_20_All_P Between Groups 0,596 2 0,298 0,439 0,646 

Within Groups 92,986 137 0,679 
  

Total 93,582 139    

Rel_9_20_F_P Between Groups 1,099 2 0,549 0,618 0,54 

Within Groups 121,739 137 0,889 
  

Total 122,837 139    

 
 

Ρίνακασ  15  

Fam_Status_R_P * Interactions3_P Crosstabulation 

 

Interactions3_P 

Total 1-Μαϊ 5-Οκτ Οκτ-20 

Fam_Status_R_P married Count 54 20 17 91 

% within 
Fam_Status_R_P 

59,30% 22,00% 18,70% 100,00% 

% within 
Interactions3_P 

74,00% 48,80% 70,80% 65,90% 

Adjusted Residual 2,1 -2,8 0,6 
 

other Count 19 21 7 47 

% within 
Fam_Status_R_P 

40,40% 44,70% 14,90% 100,00% 

% within 
Interactions3_P 

26,00% 51,20% 29,20% 34,10% 

Adjusted Residual -2,1 2,8 -0,6 
 

Total Count 73 41 24 138 

% within 
Fam_Status_R_P 

52,90% 29,70% 17,40% 100,00% 

% within 
Interactions3_P 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 
 

Ρίνακασ  16  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp, Sig, (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,729
a
 2 ,021 
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Likelihood Ratio 7,535 2 ,023 

Linear-by-Linear Association 1,221 1 ,269 

N of Valid Cases 138   

a, 0 cells (,0%) have expected count less than 5, The minimum expected count is 8,17, 

 

 

 

Ρίνακασ  17  

Financial_status_P * Interactions2_P Crosstabulation 

  

Interactions2_P 

Total 1-Μαϊ 5-Οκτ Οκτ-20 

Financial_status_P good Count 27 2 2 31 

% within 
Financial_status_P 

87,10% 6,50% 6,50% 100,00% 

% within 
Interactions2_P 

30,70% 5,10% 16,70% 22,30% 

Adjusted Residual 3,1 -3 -0,5 
 

mediocre Count 51 23 8 82 

% within 
Financial_status_P 

62,20% 28,00% 9,80% 100,00% 

% within 
Interactions2_P 

58,00% 59,00% 66,70% 59,00% 

Adjusted Residual -0,3 0 0,6 
 

bad Count 10 14 2 26 

% within 
Financial_status_P 

38,50% 53,80% 7,70% 100,00% 

% within 
Interactions2_P 

11,40% 35,90% 16,70% 18,70% 

Adjusted Residual -2,9 3,2 -0,2 
 

Total Count 88 39 12 139 

% within 
Financial_status_P 

63,30% 28,10% 8,60% 100,00% 

% within 
Interactions2_P 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Ρίνακασ  18  

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp, Sig, (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,960
a
 4 0,002 

Likelihood Ratio 18,135 4 0,001 

Linear-by-Linear Association 8,457 1 0,004 

N of Valid Cases 139 

  

 
Ρίνακασ  19  

  
Fam_Status_R_P N Mean 

Std, 
Deviation 

Std, Error 
Mean 

Sup_Fam_All_P married 92 4,7228 0,53767 0,05606 

other 48 4,8021 0,33005 0,04764 

Sup_Fam_234_P married 92 4,7138 0,6064 0,06322 

other 48 4,7917 0,38052 0,05492 

Sup_Fri_All_P married 92 2,788 0,91683 0,09559 

other 48 2,375 0,87062 0,12566 

Sup_Rel_Env_All_P married 92 2,9755 0,74707 0,07789 

other 48 2,6641 0,60646 0,08753 

Sup_Inst_All_P married 92 3,0679 0,88958 0,09275 

other 48 2,7865 0,59472 0,08584 

 

Ρίνακασ  20  

Test Statistics
a,b

 

  Chi-Square df Asymp, Sig, 

Sup_Fam_All 14,432 4 0,006 

Sup_Fri_All 4,614 4 0,329 

Sup_Fri_234 4,107 4 0,392 

Sup_Rel_Env_All 4,272 4 0,37 

Sup_Inst_All 6,133 4 0,189 

 
a, Kruskal Wallis Test 
b, Grouping Variable: Educational_level 
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Ρίνακασ  21  

Group Statistics 

 Gender N Mean Std, Deviation Std, Error Mean 

Rel_1_8_All male 67 3,5299 ,73954 ,09035 

female 73 3,5308 ,66855 ,07825 

Rel_1_8_F male 67 3,6162 ,74447 ,09095 

female 73 3,5832 ,68045 ,07964 

Rel_9_20_All male 67 2,9453 ,72569 ,08866 

female 73 3,1050 ,74393 ,08707 

Rel_9_20_F male 67 2,8750 ,88388 ,10798 

female 73 3,1969 ,94187 ,11024 

 
 

Ρίνακασ  22  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig, t df 

Sig, (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std, Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Rel_1_8_All Equal 

variances 

assumed 

1,408 ,237 -,008 138 ,994 -,00097 ,11900 -,23628 ,23434 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,008 133,363 ,994 -,00097 ,11952 -,23738 ,23543 

Rel_1_8_F Equal 

variances 

assumed 

,848 ,359 ,274 138 ,784 ,03303 ,12042 -,20508 ,27115 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,273 133,869 ,785 ,03303 ,12089 -,20607 ,27214 

Rel_9_20_All Equal 

variances 

assumed 

,050 ,824 -1,284 138 ,201 -,15975 ,12440 -,40572 ,08622 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,286 137,478 ,201 -,15975 ,12426 -,40546 ,08597 

Rel_9_20_F Equal 

variances 

assumed 

,436 ,510 -2,080 138 ,039 -,32192 ,15474 -,62788 -,01596 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,086 137,928 ,039 -,32192 ,15431 -,62704 -,01679 

 
 
 

Ρίνακασ  23  

 
N Mean Std, Deviation 

Sup_Fam_All 13-20 38 4,7566 ,68153 

21-30 55 4,7364 ,49399 

31-50 47 4,6968 ,53145 

Total 140 4,7286 ,55901 

Sup_Fri_All 13-20 38 2,6316 ,97734 

21-30 55 2,7227 ,86291 

31-50 47 2,1862 ,78965 

Total 140 2,5179 ,89846 

Sup_Fri_234 13-20 38 2,5175 1,02725 

21-30 55 2,6242 ,91187 

31-50 47 2,0213 ,85240 

Total 140 2,3929 ,95734 

Sup_Rel_Env_All 13-20 38 2,6875 ,88710 

21-30 55 2,7068 ,89113 

31-50 47 2,3590 ,94969 

Total 140 2,5848 ,91786 

Sup_Inst_All 13-20 38 3,1184 1,22989 

21-30 55 3,0955 ,95560 

31-50 47 3,0904 ,90803 

Total 140 3,1000 1,01508 
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Ρίνακασ  24  

Test Statistics
a,b

 

 
Chi-Square df Asymp, Sig, 

Sup_Fam_All 2,917 2 ,233 

Sup_Fri_All 11,377 2 ,003 

Sup_Fri_234 12,321 2 ,002 

Sup_Rel_Env_All 4,644 2 ,098 

Sup_Inst_All ,043 2 ,979 

a, Kruskal Wallis Test 

b, Grouping Variable: Age_R 
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N Mean Std, Deviation 

Sup_Fam_All EEEEK 44 4,9034 ,18844 

TEE 33 4,5455 ,62015 

High school 21 4,8214 ,38032 

Institution 15 4,3000 1,13861 

another 27 4,8333 ,33253 

Total 140 4,7286 ,55901 

Sup_Fri_All EEEEK 44 2,3920 ,91562 

TEE 33 2,7197 ,80224 

High school 21 2,6429 1,14174 

Institution 15 2,6000 ,75475 

another 27 2,3333 ,83493 

Total 140 2,5179 ,89846 

Sup_Fri_234 EEEEK 44 2,3182 ,96704 

TEE 33 2,5556 ,85256 

High school 21 2,5714 1,20251 

Institution 15 2,4667 ,75383 

another 27 2,1358 ,94850 

Total 140 2,3929 ,95734 

Sup_Rel_Env_All EEEEK 44 2,4460 ,88322 

TEE 33 2,4508 ,83206 

High school 21 2,6429 1,02720 

Institution 15 2,9083 ,80798 

another 27 2,7500 1,02552 
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Total 140 2,5848 ,91786 

Sup_Inst_All EEEEK 44 2,8750 1,06408 

TEE 33 3,1818 1,01218 

High school 21 3,4643 ,87065 

Institution 15 2,8500 ,97193 

another 27 3,2222 1,01511 

Total 140 3,1000 1,01508 
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Test Statistics
a,b

 

 Chi-Square df Asymp, Sig, 

Sup_Fam_All 14,432 4 ,006 

Sup_Fri_All 4,614 4 ,329 

Sup_Fri_234 4,107 4 ,392 

Sup_Rel_Env_All 4,272 4 ,370 

Sup_Inst_All 6,133 4 ,189 

a, Kruskal Wallis Test 

b, Grouping Variable: Educational_level 
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 Gender N Mean Std. Deviation 

Limitations1 male 67 2.9701 1.37036 

female 73 2.7123 1.39920 

Limitations2 male 67 3.0299 1.32539 

female 73 3.2877 1.38924 

Limitations3 male 67 2.9552 1.16037 

female 73 2.8904 1.33917 

Limitations4 male 67 3.3881 1.18008 

female 73 3.2603 1.26960 

Limitations5 male 67 3.0299 1.33678 

female 73 3.0137 1.29629 

Limitations6 male 67 3.0896 1.19000 

female 73 3.3562 1.27334 

Limitations7 male 67 2.8806 1.29711 

female 73 3.2329 1.33874 

Limitations8 male 67 2.9403 1.30129 

female 73 3.4384 1.11786 
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Limitations9 male 67 2.6567 1.23769 

female 73 3.2192 1.15766 

Lim_All male 67 2.9934 .85540 

female 73 3.1568 .83618 

Lim_1_4_F male 67 3.0858 .96879 

female 73 3.0377 1.08707 

Lim_6_9_F male 67 2.8918 1.03648 

female 73 3.3116 .87180 
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Test Statistics
a
 

 
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

Limitations1 2196.500 4897.500 -1.067 .286 

Limitations2 2169.000 4447.000 -1.180 .238 

Limitations3 2375.500 5076.500 -.300 .764 

Limitations4 2320.000 5021.000 -.539 .590 

Limitations5 2437.000 5138.000 -.036 .971 

Limitations6 2105.500 4383.500 -1.460 .144 

Limitations7 2057.500 4335.500 -1.658 .097 

Limitations8 1893.500 4171.500 -2.374 .018 

Limitations9 1803.000 4081.000 -2.758 .006 

Lim_All 2163.500 4441.500 -1.178 .239 

Lim_1_4_F 2407.000 5108.000 -.161 .872 

Lim_6_9_F 1804.500 4082.500 -2.690 .007 

a. Grouping Variable: Gender 
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Ρίνακασ  29  

 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Limitations1 Equal 

variances 

assumed 

.815 .368 1.100 138 .273 .25782 .23440 -.20567 .72131 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1.101 137.409 .273 .25782 .23419 -.20527 .72091 

Limitations2 Equal 

variances 

assumed 

.427 .514 -1.121 138 .264 -.25782 .22994 -.71248 .19684 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.124 137.787 .263 -.25782 .22947 -.71156 .19592 

Limitations3 Equal 

variances 

assumed 

2.810 .096 .305 138 .761 .06481 .21264 -.35564 .48526 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.307 137.558 .760 .06481 .21134 -.35308 .48270 

Limitations4 Equal 

variances 

assumed 

.381 .538 .615 138 .539 .12779 .20769 -.28289 .53846 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.617 137.976 .538 .12779 .20704 -.28159 .53717 
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Limitations5 Equal 

variances 

assumed 

.185 .667 .073 138 .942 .01615 .22262 -.42403 .45633 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.072 136.133 .942 .01615 .22291 -.42467 .45697 

Limitations6 Equal 

variances 

assumed 

.659 .418 -1.277 138 .204 -.26661 .20881 -.67949 .14626 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.281 137.952 .202 -.26661 .20820 -.67828 .14506 

Limitations7 Equal 

variances 

assumed 

.270 .604 -1.579 138 .117 -.35228 .22316 -.79353 .08897 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.581 137.587 .116 -.35228 .22285 -.79294 .08838 

Limitations8 Equal 

variances 

assumed 

1.516 .220 -2.435 138 .016 -.49806 .20456 -.90253 -.09359 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.419 130.714 .017 -.49806 .20589 -.90537 -.09074 

Limitations9 Equal 

variances 

assumed 

.763 .384 -2.778 138 .006 -.56246 .20245 -.96277 -.16216 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.770 134.847 .006 -.56246 .20303 -.96400 -.16092 

Lim_All Equal 

variances 

assumed 

.098 .755 -1.142 138 .255 -.16341 .14303 -.44623 .11942 
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1.141 136.377 .256 -.16341 .14318 -.44654 .11972 

Lim_1_4_F Equal 

variances 

assumed 

.966 .327 .276 138 .783 .04815 .17463 -.29715 .39345 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.277 137.886 .782 .04815 .17377 -.29545 .39175 

Lim_6_9_F Equal 

variances 

assumed 

1.533 .218 -2.601 138 .010 -.41985 .16142 -.73903 -.10067 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2.582 129.491 .011 -.41985 .16262 -.74159 -.09811 
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Test Statistics
a,b

 

  Chi-Square df Asymp. Sig. 

Limitations1 2.203 2 .332 

Limitations2 7.117 2 .028 

Limitations3 5.415 2 .067 

Limitations4 3.418 2 .181 

Limitations5 1.357 2 .507 

Limitations6 8.292 2 .016 

Limitations7 4.980 2 .083 

Limitations8 6.796 2 .033 

Limitations9 3.934 2 .140 

Lim_All 7.856 2 .020 

Lim_1_4_F 4.656 2 .097 

Lim_6_9_F 10.559 2 .005 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: Siblings 
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ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Limitations1 Between 
Groups 

4.710 2 2.355 1.229 .296 

Within 
Groups 

262.512 137 1.916 
  

Total 267.221 139    

Limitations2 Between 
Groups 

15.470 2 7.735 4.383 .014 

Within 
Groups 

241.752 137 1.765 
  

Total 257.221 139    

Limitations3 Between 
Groups 

9.431 2 4.715 3.095 .048 

Within 
Groups 

208.705 137 1.523 
  

Total 218.136 139    

Limitations4 Between 
Groups 

4.019 2 2.010 1.346 .264 

Within 
Groups 

204.516 137 1.493 
  

Total 208.536 139    

Limitations5 Between 
Groups 

2.230 2 1.115 .645 .526 

Within 
Groups 

236.706 137 1.728 
  

Total 238.936 139    

Limitations6 Between 
Groups 

14.017 2 7.009 4.833 .009 

Within 
Groups 

198.668 137 1.450 
  

Total 212.686 139    

Limitations7 Between 
Groups 

9.876 2 4.938 2.884 .059 

Within 
Groups 

234.545 137 1.712 
  

Total 244.421 139    

Limitations8 Between 
Groups 

12.134 2 6.067 4.192 .017 

Within 
Groups 

198.266 137 1.447 
  

Total 210.400 139    

Limitations9 Between 
Groups 

5.671 2 2.836 1.914 .151 

Within 
Groups 

202.979 137 1.482 
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Total 208.650 139    

Lim_All Between 
Groups 

6.913 2 3.456 5.111 .007 

Within 
Groups 

92.655 137 .676 
  

Total 99.568 139    

Lim_1_4_F Between 
Groups 

5.891 2 2.945 2.858 .061 

Within 
Groups 

141.218 137 1.031 
  

Total 147.109 139    

Lim_6_9_F Between 
Groups 

9.870 2 4.935 5.546 .005 

Within 
Groups 

121.914 137 .890 
  

Total 131.784 139    

 
 

Ρίνακασ  32 

Multiple Comparisons 

Bonferroni 

Dependent 

Variable (I) Siblings (J) Siblings 

Mean 

Difference  

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Limitations1 0 1-3 -.01673 .36096 1.000 -.8916 .8581 

4 και άνω .59664 .49958 .703 -.6142 1.8075 

1-3 0 .01673 .36096 1.000 -.8581 .8916 

4 και άνω .61337 .39300 .363 -.3392 1.5659 

4 και άνω 0 -.59664 .49958 .703 -1.8075 .6142 

1-3 -.61337 .39300 .363 -1.5659 .3392 

Limitations2 0 1-3 -.31193 .34640 1.000 -1.1515 .5276 

4 και άνω .78571 .47942 .311 -.3763 1.9477 

1-3 0 .31193 .34640 1.000 -.5276 1.1515 

4 και άνω 1.09764
*
 .37714 .013 .1836 2.0117 

4 και άνω 0 -.78571 .47942 .311 -1.9477 .3763 

1-3 -1.09764
*
 .37714 .013 -2.0117 -.1836 

Limitations3 0 1-3 -.00917 .32185 1.000 -.7893 .7709 

4 και άνω .85714 .44545 .169 -.2225 1.9368 

1-3 0 .00917 .32185 1.000 -.7709 .7893 

4 και άνω .86632
*
 .35041 .044 .0170 1.7156 

4 και άνω 0 -.85714 .44545 .169 -1.9368 .2225 

1-3 -.86632
*
 .35041 .044 -1.7156 -.0170 
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Limitations4 0 1-3 .48948 .31860 .380 -.2827 1.2617 

4 και άνω .62185 .44096 .482 -.4469 1.6906 

1-3 0 -.48948 .31860 .380 -1.2617 .2827 

4 και άνω .13237 .34688 1.000 -.7084 .9731 

4 και άνω 0 -.62185 .44096 .482 -1.6906 .4469 

1-3 -.13237 .34688 1.000 -.9731 .7084 

Limitations5 0 1-3 -.00540 .34276 1.000 -.8362 .8254 

4 και άνω .41597 .47439 1.000 -.7338 1.5658 

1-3 0 .00540 .34276 1.000 -.8254 .8362 

4 και άνω .42136 .37318 .782 -.4831 1.3259 

4 και άνω 0 -.41597 .47439 1.000 -1.5658 .7338 

1-3 -.42136 .37318 .782 -1.3259 .4831 

Limitations6 0 1-3 -.11333 .31402 1.000 -.8744 .6478 

4 και άνω .94958 .43461 .092 -.1038 2.0029 

1-3 0 .11333 .31402 1.000 -.6478 .8744 

4 και άνω 1.06291
*
 .34188 .007 .2343 1.8915 

4 και άνω 0 -.94958 .43461 .092 -2.0029 .1038 

1-3 -1.06291
*
 .34188 .007 -1.8915 -.2343 

Limitations7 0 1-3 -.17431 .34119 1.000 -1.0013 .6526 

4 και άνω .71429 .47222 .398 -.4303 1.8588 

1-3 0 .17431 .34119 1.000 -.6526 1.0013 

4 και άνω .88860 .37147 .054 -.0118 1.7890 

4 και άνω 0 -.71429 .47222 .398 -1.8588 .4303 

1-3 -.88860 .37147 .054 -1.7890 .0118 

Limitations8 0 1-3 -.27145 .31370 1.000 -1.0318 .4889 

4 και άνω .70168 .43417 .325 -.3506 1.7540 

1-3 0 .27145 .31370 1.000 -.4889 1.0318 

4 και άνω .97313
*
 .34154 .015 .1453 1.8009 

4 και άνω 0 -.70168 .43417 .325 -1.7540 .3506 

1-3 -.97313
*
 .34154 .015 -1.8009 -.1453 

Limitations9 0 1-3 .11765 .31740 1.000 -.6517 .8870 

4 και άνω .76050 .43930 .257 -.3042 1.8252 

1-3 0 -.11765 .31740 1.000 -.8870 .6517 

4 και άνω .64286 .34557 .195 -.1947 1.4804 

4 και άνω 0 -.76050 .43930 .257 -1.8252 .3042 

1-3 -.64286 .34557 .195 -1.4804 .1947 

Lim_All 0 1-3 -.03280 .21445 1.000 -.5526 .4870 
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4 και άνω .71148 .29680 .054 -.0079 1.4309 

1-3 0 .03280 .21445 1.000 -.4870 .5526 

4 και άνω .74428
*
 .23348 .005 .1784 1.3102 

4 και άνω 0 -.71148 .29680 .054 -1.4309 .0079 

1-3 -.74428
*
 .23348 .005 -1.3102 -.1784 

Lim_1_4_F 0 1-3 .03791 .26475 1.000 -.6038 .6796 

4 και άνω .71534 .36642 .159 -.1728 1.6034 

1-3 0 -.03791 .26475 1.000 -.6796 .6038 

4 και άνω .67742 .28824 .061 -.0212 1.3761 

4 και άνω 0 -.71534 .36642 .159 -1.6034 .1728 

1-3 -.67742 .28824 .061 -1.3761 .0212 

Lim_6_9_F 0 1-3 -.11036 .24599 1.000 -.7066 .4858 

4 και άνω .78151 .34045 .070 -.0437 1.6067 

1-3 0 .11036 .24599 1.000 -.4858 .7066 

4 και άνω .89187
*
 .26782 .003 .2428 1.5410 

4 και άνω 0 -.78151 .34045 .070 -1.6067 .0437 

1-3 -.89187
*
 .26782 .003 -1.5410 -.2428 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Rel_1_8_F Pearson 

Correlation 

1 ,303
**

 ,149 ,154 ,136 ,173
*
 ,041 ,043 ,152 ,094 ,092 ,148 ,080 -,116 -,109 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,079 ,070 ,110 ,041 ,627 ,616 ,073 ,272 ,278 ,080 ,350 ,174 ,202 

                

Rel_9_20_F Pearson 

Correlation 

,303
**

 1 ,159 ,427
**

 ,325
**

 ,132 ,190
*
 ,104 ,035 ,315

**
 ,252

**
 ,051 ,213

*
 -,338

**
 -,054 

Sig. (2-tailed) ,000  ,061 ,000 ,000 ,120 ,025 ,222 ,679 ,000 ,003 ,546 ,011 ,000 ,525 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactios1 Pearson 

Correlation 

,149 ,159 1 ,280
**

 ,217
**

 ,266
**

 ,255
**

 ,128 -,036 ,232
**

 ,222
**

 ,207
*
 -,161 ,121 -,046 

Sig. (2-tailed) ,079 ,061  ,001 ,010 ,001 ,002 ,133 ,677 ,006 ,008 ,014 ,057 ,154 ,586 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions2 Pearson 

Correlation 

,154 ,427
**

 ,280
**

 1 ,521
**

 ,294
**

 ,361
**

 ,220
**

 ,080 ,140 ,132 ,077 ,222
**

 -,136 -,073 

Sig. (2-tailed) ,070 ,000 ,001  ,000 ,000 ,000 ,009 ,348 ,100 ,119 ,367 ,008 ,108 ,392 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions3 Pearson 

Correlation 

,136 ,325
**

 ,217
**

 ,521
**

 1 ,243
**

 ,456
**

 ,313
**

 ,025 ,052 ,035 ,033 ,294
**

 -,037 ,033 

Sig. (2-tailed) ,110 ,000 ,010 ,000  ,004 ,000 ,000 ,771 ,545 ,680 ,695 ,000 ,663 ,698 
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N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions4 Pearson 

Correlation 

,173
*
 ,132 ,266

**
 ,294

**
 ,243

**
 1 ,408

**
 ,333

**
 ,244

**
 ,072 ,075 ,110 -,037 -,152 -,190

*
 

Sig. (2-tailed) ,041 ,120 ,001 ,000 ,004  ,000 ,000 ,004 ,399 ,376 ,197 ,668 ,073 ,024 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions5 Pearson 

Correlation 

,041 ,190
*
 ,255

**
 ,361

**
 ,456

**
 ,408

**
 1 ,648

**
 ,115 ,081 ,083 ,063 ,021 -,042 -,065 

Sig. (2-tailed) ,627 ,025 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 ,176 ,341 ,330 ,458 ,808 ,626 ,442 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions6 Pearson 

Correlation 

,043 ,104 ,128 ,220
**

 ,313
**

 ,333
**

 ,648
**

 1 ,127 ,124 ,128 ,065 ,129 -,054 -,035 

Sig. (2-tailed) ,616 ,222 ,133 ,009 ,000 ,000 ,000  ,134 ,145 ,132 ,445 ,127 ,527 ,682 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fam_All Pearson 

Correlation 

,152 ,035 -,036 ,080 ,025 ,244
**

 ,115 ,127 1 -,314
**

 -,299
**

 -,057 ,030 -,076 -,062 

Sig. (2-tailed) ,073 ,679 ,677 ,348 ,771 ,004 ,176 ,134  ,000 ,000 ,504 ,725 ,373 ,469 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fri_All Pearson 

Correlation 

,094 ,315
**

 ,232
**

 ,140 ,052 ,072 ,081 ,124 -,314
**

 1 ,959
**

 ,529
**

 ,197
*
 ,084 -,087 

Sig. (2-tailed) ,272 ,000 ,006 ,100 ,545 ,399 ,341 ,145 ,000  ,000 ,000 ,020 ,321 ,309 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fri_234 Pearson 

Correlation 

,092 ,252
**

 ,222
**

 ,132 ,035 ,075 ,083 ,128 -,299
**

 ,959
**

 1 ,567
**

 ,142 ,161 -,035 

Sig. (2-tailed) ,278 ,003 ,008 ,119 ,680 ,376 ,330 ,132 ,000 ,000  ,000 ,094 ,057 ,678 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
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Sup_Rel_Env_All Pearson 

Correlation 

,148 ,051 ,207
*
 ,077 ,033 ,110 ,063 ,065 -,057 ,529

**
 ,567

**
 1 -,090 ,334

**
 ,000 

Sig. (2-tailed) ,080 ,546 ,014 ,367 ,695 ,197 ,458 ,445 ,504 ,000 ,000  ,288 ,000 ,997 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Inst_All Pearson 

Correlation 

,080 ,213
*
 -,161 ,222

**
 ,294

**
 -,037 ,021 ,129 ,030 ,197

*
 ,142 -,090 1 -,238

**
 -,181

*
 

Sig. (2-tailed) ,350 ,011 ,057 ,008 ,000 ,668 ,808 ,127 ,725 ,020 ,094 ,288  ,005 ,032 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Lim_1_4_F Pearson 

Correlation 

-,116 -,338
**

 ,121 -,136 -,037 -,152 -,042 -,054 -,076 ,084 ,161 ,334
**

 -,238
**

 1 ,483
**

 

Sig. (2-tailed) ,174 ,000 ,154 ,108 ,663 ,073 ,626 ,527 ,373 ,321 ,057 ,000 ,005  ,000 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Lim_6_9_F Pearson 

Correlation 

-,109 -,054 -,046 -,073 ,033 -,190
*
 -,065 -,035 -,062 -,087 -,035 ,000 -,181

*
 ,483

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,202 ,525 ,586 ,392 ,698 ,024 ,442 ,682 ,469 ,309 ,678 ,997 ,032 ,000  

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
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Rel_1_8_F_P Pearson 

Correlation 

1 ,476
**

 ,112 ,245
**

 -,001 ,176
*
 -,023 ,110 ,052 ,055 ,169

*
 ,255

**
 ,101 -,145 -,120 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,189 ,003 ,993 ,038 ,789 ,197 ,543 ,518 ,046 ,002 ,235 ,087 ,159 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Rel_9_20_F_P Pearson 

Correlation 

,476
**

 1 ,119 ,409
**

 ,117 ,308
**

 ,172
*
 ,104 -,091 -,097 ,375

**
 ,371

**
 ,249

**
 -,320

**
 -,165 

Sig. (2-tailed) ,000  ,160 ,000 ,170 ,000 ,042 ,223 ,284 ,256 ,000 ,000 ,003 ,000 ,052 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactios1_P Pearson 

Correlation 

,112 ,119 1 ,325
**

 ,047 ,214
*
 ,246

**
 ,103 ,116 ,105 ,152 ,210

*
 -,007 -,049 -,090 

Sig. (2-tailed) ,189 ,160  ,000 ,580 ,011 ,003 ,228 ,172 ,217 ,073 ,013 ,931 ,567 ,289 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions2_P Pearson 

Correlation 

,245
**

 ,409
**

 ,325
**

 1 ,397
**

 ,353
**

 ,359
**

 ,169
*
 -,023 ,015 ,201

*
 ,044 ,091 -,236

**
 -,167

*
 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,045 ,789 ,858 ,017 ,606 ,284 ,005 ,049 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions3_P Pearson 

Correlation 

-,001 ,117 ,047 ,397
**

 1 ,159 ,355
**

 ,122 -,024 ,016 -,040 ,009 ,148 -,138 ,057 

Sig. (2-tailed) ,993 ,170 ,580 ,000  ,060 ,000 ,152 ,777 ,855 ,639 ,920 ,082 ,105 ,507 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 



255 

Interactions4_P Pearson 

Correlation 

,176
*
 ,308

**
 ,214

*
 ,353

**
 ,159 1 ,402

**
 ,293

**
 -,122 -,035 ,287

**
 ,080 ,053 -,307

**
 -,162 

Sig. (2-tailed) ,038 ,000 ,011 ,000 ,060  ,000 ,000 ,150 ,685 ,001 ,347 ,534 ,000 ,055 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions5_P Pearson 

Correlation 

-,023 ,172
*
 ,246

**
 ,359

**
 ,355

**
 ,402

**
 1 ,345

**
 -,150 -,132 ,152 ,020 ,214

*
 -,180

*
 -,114 

Sig. (2-tailed) ,789 ,042 ,003 ,000 ,000 ,000  ,000 ,076 ,121 ,073 ,813 ,011 ,033 ,178 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Interactions6_P Pearson 

Correlation 

,110 ,104 ,103 ,169
*
 ,122 ,293

**
 ,345

**
 1 -,106 -,040 ,055 -,132 ,128 -,054 -,077 

Sig. (2-tailed) ,197 ,223 ,228 ,045 ,152 ,000 ,000  ,212 ,642 ,519 ,119 ,133 ,524 ,368 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fam_All_P Pearson 

Correlation 

,052 -,091 ,116 -,023 -,024 -,122 -,150 -,106 1 ,930
**

 -,226
**

 -,072 -,129 ,016 -,111 

Sig. (2-tailed) ,543 ,284 ,172 ,789 ,777 ,150 ,076 ,212  ,000 ,007 ,395 ,128 ,850 ,193 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fam_234_P Pearson 

Correlation 

,055 -,097 ,105 ,015 ,016 -,035 -,132 -,040 ,930
**

 1 -,192
*
 -,071 -,138 ,052 -,043 

Sig. (2-tailed) ,518 ,256 ,217 ,858 ,855 ,685 ,121 ,642 ,000  ,023 ,404 ,104 ,545 ,616 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Fri_All_P Pearson 

Correlation 

,169
*
 ,375

**
 ,152 ,201

*
 -,040 ,287

**
 ,152 ,055 -,226

**
 -,192

*
 1 ,440

**
 ,190

*
 -,109 -,034 

Sig. (2-tailed) ,046 ,000 ,073 ,017 ,639 ,001 ,073 ,519 ,007 ,023  ,000 ,025 ,200 ,690 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Rel_Env_All_P Pearson 

Correlation 

,255
**

 ,371
**

 ,210
*
 ,044 ,009 ,080 ,020 -,132 -,072 -,071 ,440

**
 1 ,142 -,131 ,001 
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Sig. (2-tailed) ,002 ,000 ,013 ,606 ,920 ,347 ,813 ,119 ,395 ,404 ,000  ,094 ,123 ,994 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Sup_Inst_All_P Pearson 

Correlation 

,101 ,249
**

 -,007 ,091 ,148 ,053 ,214
*
 ,128 -,129 -,138 ,190

*
 ,142 1 -,096 -,129 

Sig. (2-tailed) ,235 ,003 ,931 ,284 ,082 ,534 ,011 ,133 ,128 ,104 ,025 ,094  ,258 ,130 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Lim_1_4_F_P Pearson 

Correlation 

-,145 -,320
**

 -,049 -,236
**

 -,138 -,307
**

 -,180
*
 -,054 ,016 ,052 -,109 -,131 -,096 1 ,404

**
 

Sig. (2-tailed) ,087 ,000 ,567 ,005 ,105 ,000 ,033 ,524 ,850 ,545 ,200 ,123 ,258  ,000 

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Lim_6_9_F_P Pearson 

Correlation 

-,120 -,165 -,090 -,167
*
 ,057 -,162 -,114 -,077 -,111 -,043 -,034 ,001 -,129 ,404

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,159 ,052 ,289 ,049 ,507 ,055 ,178 ,368 ,193 ,616 ,690 ,994 ,130 ,000  

N 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 
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Ρίνακασ  35  

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rel_1_8_All_P 34.018 140 .70787 .05983 

Rel_1_8_All 35.304 140 .70086 .05923 

Pair 2 Rel_1_8_F_P 34.867 140 .69647 .05886 

Rel_1_8_F 35.990 140 .70942 .05996 

Pair 3 Rel_9_20_All_P 28.875 140 .82052 .06935 

Rel_9_20_All 30.286 140 .73698 .06229 

Pair 4 Rel_9_20_F_P 28.000 140 .94007 .07945 

Rel_9_20_F 30.429 140 .92548 .07822 

 
 
 

Ρίνακασ  36  

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. 
(2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

Rel_1_8_All_P - 
Rel_1_8_All 

-
.12857 

.60831 .05141 -
.23022 

-
.02692 

-
2.501 

139 .014 

Pair 
2 

Rel_1_8_F_P - 
Rel_1_8_F 

-
.11224 

.63213 .05342 -
.21787 

-
.00662 

-
2.101 

139 .037 

Pair 
3 

Rel_9_20_All_P - 
Rel_9_20_All 

-
.14107 

.61008 .05156 -
.24302 

-
.03913 

-
2.736 

139 .007 

Pair 
4 

Rel_9_20_F_P - 
Rel_9_20_F 

-
.24286 

.76569 .06471 -
.37081 

-
.11491 

-
3.753 

139 .000 

 
 

Ρίνακασ  37  

Interactios1_P 

Observed N Expected N Residual 

68 67,5 0,5 

49 38,7 10,3 

22 32,8 -10,8 

139   
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Ρίνακασ  38  

Test Statistics 

  Interactios1_P 

Chi-Square 6,260
a
 

df 2 

Asymp, Sig, 0,044 

 
 
 

Ρίνακασ  39  

Interactions2_P 

  Observed N Expected N Residual 

1-Μαϊ 88 68,9 19,1 

5-Οκτ 39 46 -7 

Οκτ-20 12 24 -12 

Total 139   

 
 

Ρίνακασ  40  

Test Statistics 

 Interactions2_P 

Chi-Square 12,370
a
 

df 2 

Asymp, Sig, ,002 

 
 
 

Ρίνακασ  41  

Interactions4_P 

 Observed N Expected N Residual 

1-5 84 59,3 24,7 

5-10 36 36,3 -,3 

10-20 9 33,4 -24,4 

Total 129   

 
 

Ρίνακασ  42  

Test Statistics 

 Interactions4_P 

Chi-Square 28,187
a
 

df 2 

Asymp, Sig, ,000 
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Ρίνακασ  43  

 Mean N Std, Deviation Std, Error Mean 

Pair 1 Sup_Fam_All_P 4,7500 140 ,47699 ,04031 

Sup_Fam_All 4,7286 140 ,55901 ,04724 

Pair 2 Sup_Fri_All_P 2,6464 140 ,91941 ,07770 

Sup_Fri_All 2,5179 140 ,89846 ,07593 

Pair 3 Sup_Rel_Env_All_P 2,8688 140 ,71538 ,06046 

Sup_Rel_Env_All 2,5848 140 ,91786 ,07757 

Pair 4 Sup_Inst_All_P 2,9714 140 ,80972 ,06843 

Sup_Inst_All 3,1000 140 1,01508 ,08579 

 
 

Ρίνακασ  44  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig, (2-

tailed) Mean 

Std, 

Deviation 

Std, Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Sup_Fam_All_P - 

Sup_Fam_All 

,02143 ,58954 ,04983 -,07708 ,11994 ,430 139 ,668 

Pair 2 Sup_Fri_All_P - 

Sup_Fri_All 

,12857 ,92258 ,07797 -,02559 ,28274 1,649 139 ,101 

Pair 3 Sup_Rel_Env_All_P - 

Sup_Rel_Env_All 

,28393 ,92900 ,07852 ,12869 ,43917 3,616 139 ,000 

Pair 4 Sup_Inst_All_P - 

Sup_Inst_All 

-,12857 1,00605 ,08503 -,29668 ,03954 -1,512 139 ,133 

 
 
 

Ρίνακασ  45  

 Mean Std, Deviation 

Pair 1 Limitations1_P 3,2500 1,19426 

Limitations1 2,8357 1,38653 

Pair 2 Limitations2_P 3,4500 1,17115 

Limitations2 3,1643 1,36034 

Pair 3 Limitations3_P 3,2929 1,19047 

Limitations3 2,9214 1,25273 

Pair 4 Limitations4_P 3,4714 1,21408 

Limitations4 3,3214 1,22485 

Pair 5 Limitations5_P 3,1071 1,21558 

Limitations5 3,0214 1,31109 

Pair 6 Limitations6_P 3,4071 1,17465 
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Limitations6 3,2286 1,23698 

Pair 7 Limitations7_P 3,1286 1,23407 

Limitations7 3,0643 1,32606 

Pair 8 Limitations8_P 3,1214 1,27210 

Limitations8 3,2000 1,23031 

Pair 9 Limitations9_P 2,7857 1,16165 

Limitations9 2,9500 1,22519 

Pair 10 Lim_All_P 3,2238 ,76401 

Lim_All 3,0786 ,84635 

Pair 11 Lim_1_4_F_P 3,3661 ,87502 

Lim_1_4_F 3,0607 1,02876 

Pair 12 Lim_6_9_F_P 3,1107 ,95410 

Lim_6_9_F 3,1107 ,97370 

 
 

Ρίνακασ  46  

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig, 
(2-

tailed) Mean 

Std, 
Deviatio

n 

Std, 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Limitations1_P 
- Limitations1 

0,41429 1,4788 0,12498 0,16718 0,6614 3,315 139 0,001 

Pair 2 Limitations2_P 
- Limitations2 

0,28571 1,5139 0,12795 0,03274 0,53869 2,233 139 0,027 

Pair 3 Limitations3_P 
- Limitations3 

0,37143 1,45109 0,12264 0,12895 0,61391 3,029 139 0,003 

Pair 4 Limitations4_P 
- Limitations4 

0,15 1,44404 0,12204 -0,0913 0,3913 1,229 139 0,221 

Pair 5 Limitations5_P 
- Limitations5 

0,08571 1,50532 0,12722 -0,16583 0,33726 0,674 139 0,502 

Pair 6 Limitations6_P 
- Limitations6 

0,17857 1,3951 0,11791 -0,05455 0,4117 1,515 139 0,132 

Pair 7 Limitations7_P 
- Limitations7 

0,06429 1,35822 0,11479 -0,16268 0,29125 0,56 139 0,576 

Pair 8 Limitations8_P 
- Limitations8 

-0,07857 1,31984 0,11155 -0,29912 0,14198 -0,704 139 0,482 

Pair 9 Limitations9_P 
- Limitations9 

-0,16429 1,23853 0,10468 -0,37125 0,04268 -1,569 139 0,119 

Pair 10 Lim_All_P - 
Lim_All 

0,14524 0,8763 0,07406 -0,00119 0,29167 1,961 139 0,052 

Pair 11 Lim_1_4_F_P - 
Lim_1_4_F 

0,30536 1,08624 0,0918 0,12384 0,48687 3,326 139 0,001 

Pair 12 Lim_6_9_F_P - 
Lim_6_9_F 

0 0,97726 0,08259 -0,1633 0,1633 0 139 1 
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