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Πξφινγνο 

H παξνχζα δηπισµαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Δηδηθήο Αγσγήο, Δθπαίδεπζεο θαη Απνθαηάζηαζεο», ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Η εθπφλεζε ηεο 

δηπισµαηηθήο εξγαζίαο δελ ζα ήηαλ εθηθηή, ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

επηβιέπνληνο θαζεγεηή θ. Κσλζηαληίλνπ Παπαδφπνπινπ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε 

δπζιεμία ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη. 

ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχζεθε ε θνηλσληθή ζηήξημε, πνπ ιάκβαλαλ νη έθεβνη θαη 

ελήιηθεο κε δπζιεμία, θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή απηή ηε ζηήξημε ή ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχζαλ απφ απηή, πξνζπαζψληαο λα αλαδεηρζνχλ φρη κφλν νη ζεηηθέο αιιά 

θαη νη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απφ ηα άηνκα πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχζαλ φηη ηνπο 

ζηήξηδαλ θαη ηνπο παξείραλ απηέο ηηο κνξθέο ζηήξημεο. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα επηιέρζεθε κειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία θαη αλαθαιχπηνληαο 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα, 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζιεμία. Οη θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο 

ζπκβάιινπλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ο 

ξφινο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ελειίθσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Οη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθέο 

γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ κε αλαπεξίεο.  
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Πεξίιεςε 

H παξνχζα δηπισµαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ θνηλσληθή ζηήξημε ζηνπο εθήβνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο κε δπζιεμία. Αλαιχεηαη ε θνηλσληθή ζηήξημε, πνπ ιάκβαλαλ νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο 

κε δπζιεμία, πξνζπαζψληαο λα αλαδεηρζνχλ φρη κφλν νη ζεηηθέο, αιιά θαη νη αξλεηηθέο κνξθέο 

ζηήξημεο απφ ηα άηνκα πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχζαλ φηη ηνπο παξείραλ απηέο ηηο 

κνξθέο ζηήξημεο, θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή απηή ηε ζηήξημε ή ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχζαλ απφ απηή. Σα άηνκα κε δπζιεμία ρξεηάδνληαη θνηλσληθή ζηήξημε 

πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά ζηε δσή. Η θνηλσληθή ζηήξημε έρεη θχξηα 

επίδξαζε ηφζν ζηελ αθαδεκατθή επίηεπμε φζν θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σα 

δεδνκέλα καο ζπιιέρζεθαλ απφ 10 έθεβνπο καζεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 10 

ελήιηθεο κε δπζιεμία κε ηελ ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο θαη δχν εξσηεκαηνινγίσλ, έλα γηα θάζε 

ειηθηαθή νκάδα. Πην αλαιπηηθά, πξνζπαζνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε πνηεο είλαη νη κνξθέο ηεο 

ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο πξαθηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο κε δπζιεμία, πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηε ζηήξημε πνπ δέρνληαη νη ελήιηθεο 

ζπκκεηέρνληεο, πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε ζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο 

δίθηπν νη έθεβνη θαη πφζν ζπρλά δέρνληαη ζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν νη έθεβνη. 

Λέμεηο - θιεηδηά  

θνηλσληθή ζηήξημε, πξαθηηθή ζηήξημε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, δπζιεμία 
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Abstract 

The present master thesis unfolds the issue of social support that adolescents and adults with 

dyslexia receive from their social networks, and the extent they considered this support important 

or their satisfaction from received support. People with dyslexia need social support in order to 

integrate academic and social life. Social support has major impact on both academic 

achievement and social adjustment. Our data were collected from 10 adolescent secondary 

school students and 10 adults with dyslexia with interview and two questionnaires, one for each 

age group. Specifically, we try to define which forms takes for adolescents and adults with 

dyslexia received positive and negative, practical and emotional support from their social 

networks, how satisfied are the adults with the received support, how important is this received 

support from their social network for the teenagers and how often the adolescents receive this 

support from their social network. 

Keywords 

social support, practical support, emotional support, dyslexia 
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Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχζεθε ε θνηλσληθή ζηήξημε, πνπ ιάκβαλαλ νη έθεβνη θαη νη 

ελήιηθεο κε δπζιεμία, θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή απηή ηε ζηήξημε ή ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχζαλ απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε, πξνζπαζψληαο λα αλαδεηρζνχλ φρη κφλν 

νη ζεηηθέο, αιιά θαη νη αξλεηηθέο κνξθέο ζηήξημεο απφ ηα άηνκα πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνχζαλ φηη ηνπο ζηήξηδαλ θαη ηνπο παξείραλ απηέο ηηο κνξθέο ζηήξημεο. 

ηε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο-αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη κία αλαθνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ηελ ελλνηνινγηθή ζχγρπζε σο πξνο απηή. Γίλεηαη 

έκθαζε ζηηο δηάθνξεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο αληινχλ θνηλσληθή ζηήξημε ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα άηνκα θαη ζην ξφιν ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ εθεβεία θαη έπεηηα, ζηελ 

ελήιηθε δσή ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ αηφκσλ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη εθηελψο ε 

θνηλσληθή ζηήξημε θαη ν ξφινο πνπ έρεη ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ έθεβνη θαη 

ελήιηθσλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο-δπζιεμία. 

ην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο 

ζε απηή. Έπεηηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο. 

Όζνλ αθνξά ην θεθάιαην ησλ απνηειεζκάησλ αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία απφ 

ηελ αλάιπζε ηεο ζε βάζνο ζπλέληεπμεο θαη νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ζπκπιήξσζε ν θάζε ζπκκεηέρνληαο. Σν ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζε βάζνο ζπλεληεχμεσλ 

απνγκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη απνκνλψζεθαλ ηα ζρφιηα-δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο (πξαθηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο). Οη κνξθέο θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη κεηξήζεθε ε ζπρλφηεηα 
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αλαθνξάο ηνπο. Ωο πξνο ηα εξσηεκαηνιφγηα ππνινγίζζεθαλ νη ζπρλφηεηεο αλαθνξάο, ην εχξνο 

ησλ απαληήζεσλ, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή, ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη ε ζπδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο 

κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλέληεπμεο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηφζν ζεηηθήο φζν θαη αξλεηηθήο (πξαθηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο), πνπ 

ιάκβαλαλ ηα άηνκα κε δπζιεμία ζην ζρνιηθφ ρψξν, ζηελ νηθνγέλεηα, θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, 

εθφζνλ εξγάδνληαη. ηε ζπλέρεηα, κε ην εξσηεκαηνιφγην γηα ηνπο εθήβνπο εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ηνλ γνλέα, 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνπο ζπκκαζεηέο, ην ζηελφ θίιν ή θίιε, θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ θάζε έλαλ απφ απηνχο. Με ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ ελειίθσλ δίλνληαη ζηνηρεία γηα ην πνηα άηνκα ηνπο παξείραλ 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζηήξημεο θαη πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1  

Κνηλσληθή ηήξημε 

1.1.  Η έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

Καζψο θαλείο κειεηά ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη κία ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Απηή ε ελλνηνινγηθή ζχγρπζε νθείιεηαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο 

φηη πνιιέο επηζηήκεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηδεκηνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο 

θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, θαη ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο, έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε. Αλ θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη απφ δηάθνξεο 

επηζηήκεο, ππάξρεη κηθξή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ ζεσξεηηθψλ θαη ησλ εξεπλεηψλ σο πξνο ην 

ζεσξεηηθφ θαη ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο (Sarason, Sarason, & Pierce, 

1990). 

Η θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα νξηζηεί ρξνληθά σο βξαρππξφζεζκε ή δηαξθήο θαη ην 

λφεκά ηεο θαη ε ζεκαζία ηεο κπνξεί λα πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Williams, Barclay, 

& Schmied, 2004). Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε δνκή, αιιά αλ νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη ππνζηεξηθηηθέο εμαξηάηαη απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, φπσο ε 

ακνηβαηφηεηα (Williams, et al., 2004). Η ακνηβαηφηεηα ηεο ζηήξημεο απνηειεί κία θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία (α) ε ζηήξημε πνπ ν απνδέθηεο ιακβάλεη απφ ηνπο άιινπο είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηε 

ζηήξημε πνπ ν πάξνρνο δίλεη ζηνπο άιινπο ή (β) ε ζηήξημε πνπ νη άιινη δεηνχλ απφ ηνλ 

απνδέθηε είλαη ζρεδφλ ε ίδηα κε ηε ζηήξημε πνπ ν απνδέθηεο δεηά απφ ηνπο άιινπο (Jou & 

Fukada, 2002). Όηαλ ην πνζφ ηεο ζηήξημεο πνπ ιακβάλεη ην άηνκν είλαη ζρεδφλ φζν απηφ πνπ 

παξέρεηαη ζην άηνκν απφ ηνπο άιινπο (δειαδή, ε ζηήξημε ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαηφηεηα), 

ην άηνκν είλαη ζε κηα ηζνξξνπεκέλε θαη επηζπκεηή θαηάζηαζε (Jou & Fukada, 2002). Ωζηφζν, 

φηαλ ηα άηνκα ιακβάλνπλ ιηγφηεξε ζηήξημε απφ απηή πνπ δεηνχλ θαη φηαλ παξέρνπλ ιηγφηεξε 
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ζηήξημε ζηνπο άιινπο απφ απηφ πνπ ηνπο δεηείηαη, δελ  είλαη ςπρηθά θαη ζσκαηηθά πγηή, 

βξίζθνληαη ζε κία κε ηζνξξνπεκέλε θαη αλεπηζχκεηε θαηάζηαζε (Jou & Fukada, 2002). 

Η έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αζπίδα - 

ζηήξηγκα γηα ηα άηνκα, ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο αληηιεπηέο πηέζεηο πνπ βηψλνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο ή ζηηο ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ηνπο (Cohen & Wills, 1985). 

εκαληηθέο πεγέο πξνζηαζίαο είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ ζπλνκήιηθσλ, θαη 

ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα λα πηζηεχνπλ φηη θάπνηνο 

ηνπο θξνληίδεη θαη φηη θάπνηνο ηνπο αγαπά θαη ηνπο εθηηκά (Cheryl & Buehler, 2016). Καζ 'φιε 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, ε θνηλσληθή ζηήξημε παξέρεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο 

ζπκκαζεηέο, θαη ηνπο επαγγεικαηίεο (Cobb, 1976) θαη ζρεηίδεηαη κε ην πψο ην άηνκν αμηνινγεί 

θαη αληηιακβάλεηαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο γνλείο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν (Demaray & Malecki, 

2002). Απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε θαηαζθεπή πνπ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηηο πεγέο ή ζηφρνπο 

ζηήξημεο (π.ρ., ζπγγελείο ή κε ζπγγελείο), ην είδνο ζηήξημεο (δειαδή, πξαθηηθή ή 

ζπλαηζζεκαηηθή), ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηήξημεο (δειαδή, ιεθζείζα ή πξνζδνθψκελε), θαη θαηά 

πφζνλ ε ζηήξημε είλαη πξαγκαηηθή ή δπλεηηθή (Fiori & Jager, 2011).  

Η πνιπδηάζηαηε απηή θαηαζθεπή κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πξαθηηθήο ζηήξημεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο. Η πξαθηηθή 

ζηήξημε αλαθέξεηαη ζηελ πξαθηηθή βνήζεηα, ζηελ θαζνδήγεζε γηα ηε δηακφξθσζε, ζηε 

δηαηήξεζε κηαο γξακκήο δξάζεο, θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο 

θαη βνήζεηα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Weiss, 1974). Η ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε 

πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο πνπ ρνξεγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία, φπσο ην λα αθνχο, λα 

εθθξάδεηο ηελ αγάπε ζνπ θαη ηελ εθηίκεζή ζνπ (Brown, Nesse, Vinokur, & Smith, 2003). 

Κάπνηεο αθφκα κνξθέο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη ε πξνζδνθψκελε θνηλσληθή 
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ζηήξημε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε είλαη δηαζέζηκε ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο, ελψ ε ιεθζείζα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή βνήζεηα πνπ ιακβάλεη ην άηνκν (Yasin 

& Dzulkifli, 2011). Καη νη δχν πξνζηαηεχνπλ απφ ην άγρνο κεηψλνληαο ηελ έθηαζε ζηελ νπνία 

θάπνηεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ ζεσξνχληαη σο απεηιή γηα ηελ επεκεξία θαη απμάλνπλ 

ηελ πεπνίζεζε φηη νη απαξαίηεηνη πφξνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ είλαη 

δηαζέζηκνη (Yasin & Dzulkifli, 2011). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αιιειεπίδξαζε κε άιινπο θαίλεηαη λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

αηζζάλνληαη πην εληαγκέλνη ζηελ θνηλσλία -πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλνη κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο 

θίινπο, θαη ηελ θνηλφηεηα (Antonucci, Lansford & Akiyama, 2001). Οη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθνχο πφξνπο ζην άηνκν, φπσο ζπλαηζζεκαηηθνχο πφξνπο, ελδφκπρνπο 

πφξνπο (φπσο ην λα κνηξάδεηαη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ), πιηθνχο πφξνπο (φπσο ε παξνρή 

αγαζψλ, ρξεκάησλ, ή εξγαιείσλ, δεμηνηήησλ), πφξνπο εξγαζίαο, ρξνληθνχο πφξνπο, θαη 

γλσζηηθνχο πφξνπο πνπ κπνξεί λα είλαη άκεζε ή έκκεζε γλσζηηθή θαζνδήγεζε (Williams, 

Barclay, & Schmied, 2004). Γελ είλαη φκσο φιεο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο σθέιηκεο θαη επράξηζηεο 

θαη ε ζπρλή θνηλσληθή επαθή κπνξεί πξαγκαηηθά λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ζπγθξνχζεσλ θαη 

δηαθνξψλ, ή ηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο (δειαδή, αξλεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο) (Chen & 

Feeley, 2014). Οη ζηελέο ζρέζεηο κπνξεί λα έρνπλ ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Οη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ηελ άλεζε θαη ηε ζηγνπξηά 

πνπ απνξξέεη απφ απηέο, αιιά κπνξεί επίζεο, λα απνηειέζνπλ πεγή άγρνπο θαη ζπγθξνχζεσλ 

(Rook, 1984). Σφζν ε ζεηηθή φζν θαη αξλεηηθή ζηήξημε κπνξεί λα παξεπξίζθνληαη θαηά ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ηελ επεκεξία ηνπ 

αηφκνπ (Antonucci, et al., 2001).  

Αξθεηέο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ππνζηεξηθηηθή θνηλσληθή ζηήξημε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά 

κε ζπκπηψκαηα ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο φπσο ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη άιιεο ςπρηαηξηθέο 
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δηαηαξαρέο, θαη ζεηηθά κε ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Yasin & Dzulkifli, 2011). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ (Yasin & Dzulkifli, 2011). χκθσλα κε ηνπο Cohen θαη 

Willis (1985) ηα πςειά επίπεδα θνηλσληθήο ζηήξημεο ζρεηίδνληαη κε ηε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή, δηφηη (α) ηα θνηλσληθά δίθηπα παξέρνπλ ζηα άηνκα ζεηηθέο εκπεηξίεο, (β) ηα 

ππνζηεξηθηηθά θνηλσληθά δίθηπα κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα λα απνθχγνπλ αξλεηηθέο 

εκπεηξίεο, (γ) νη θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επεμεξγαζία ή 

ηελ εθηίκεζε ελφο αγρσηηθνχ γεγνλφηνο ηεο δσήο, θαη (δ) νη θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα άηνκα ζηελ αληίδξαζή ηνπο ζε έλα γεγνλφο πνπ εθηηκάηαη σο 

αγρσηηθφ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε θνηλσληθή ζηήξημε νξίζηεθε σο ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά 

κε ηε θξνληίδα πνπ ιακβάλεη, ην πφζν αγαπεηφ είλαη, θαη ην πφζν εθηηκάηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ζην θνηλσληθφ δίθηπν ηνπ ή ηεο, ε νπνία εληζρχεη ηελ πξνζσπηθή ιεηηνπξγία, βνεζά 

ζηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, θαη κπνξεί λα ηνλ/ ηελ βνεζήζεη ζε 

δπζκελείο θαηαζηάζεηο (Demaray & Malecki, 2002˙ Weigel, Devereux, Leigh, & Ballard-

Reisch, 1998). 

1.2. Πεγέο ζηήξημεο 

Η έξεπλα δείρλεη φηη νη λένη αληινχλ θνηλσληθή ζηήξημε απφ έλαλ αξηζκφ πεγψλ θαη 

απηή ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ θάζε πεγή ζπλδέεηαη κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Malecki & 

Demaray, 2003). Πεγέο ζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο απνηεινχλ νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη ε 

νκάδα ζπλνκειίθσλ, φπνπ θάζε πεγή έρεη θάπσο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ή / θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο 

σο πεγέο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Οη γνλείο απνηεινχλ πεγέο 

αγάπεο, πξαθηηθήο βνήζεηαο, αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο θαη βνήζεηαο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 
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πιεξνθνξηαθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη σο πεγέο 

θαζνδήγεζεο ή ελεκεξσηηθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Σέινο, νη ζπκκαζεηέο 

ζεσξνχληαη πεγή ζπληξνθηθφηεηαο, ή ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). 

Η ζηήξημε ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα είλαη πην εκθαλήο ζηηο αξρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Οη αληηιήςεηο γηα ππνζηεξηθηηθέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ηε κείσζε ηεο εζσηεξίθεπζεο (Rosario, Salzinger, Feldman, & Ng-Mak, 2008), 

θαζψο θαη κε απμήζεηο δεηθηψλ επεκεξίαο, φπσο είλαη ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή. Ωζηφζν, 

θαζψο ηα παηδηά κεηαβαίλνπλ ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ε ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηείλνπλ λα απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία 

πάλσ θαη απφ ηε γνληθή ζηήξημε. Γηα παξάδεηγκα, νη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο έρνπλ ζπλδεζεί κε ρακειφηεξα πνζνζηά άγρνπο (Crockett, et al., 2007) θαη 

ιηγφηεξε ζπκαηνπνίεζε (Hodges, Boivin, Vitaro, & Bukowski, 1999) γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

φηη ε ζηελή ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία ησλ εθήβσλ. 

Η ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη ζρεηίδεηαη κε δείθηεο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ εθήβσλ (Suldo, Shaffer, & Riley, 

2008). Η κε ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε κε χπαξμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ζρεηίδεηαη 

κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε αχμεζε ησλ ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο (Newman, Newman, 

Griffin, O'Connor, & Spas, 2007) θαη ηνπ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ (Sun & Hui, 2007).  Η 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθεβείαο. Σα αηζζήκαηα ακνηβαίαο ζηήξημεο θαη απνδνρήο ηνπο βνεζνχλ λα αλαπηχμνπλ κηα 

αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο ζην ζρνιείν (Wang & Eccles, 2012). Οη θηιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηήξημε) ζπλδένληαη κε ηελ 

απμεκέλε ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν, ελψ νη θηιίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αξλεηηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά (ζχγθξνπζε) ζρεηίδνληαη κε ηελ απνρψξεζε απφ ην ζρνιείν (Berndt & Keefe, 

1995). Η θνηλσληθή ζηήξημε ησλ ζπλνκειίθσλ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ (Wang & Eccles, 2012). 

Όζνλ αθνξά ηε γνληθή ζηήξημε αλαθέξεηαη ζε «ρεηξνλνκίεο ή πξάμεηο θξνληίδαο, 

απνδνρήο θαη βνήζεηαο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνλ γνλέα πξνο ην παηδί» (Shaw, Krause, Chatters, 

Connell, & Ingersoll-Dayton, 2004). Οη γνλείο απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθή πεγή επηξξνήο ζε 

νιφθιεξε ηελ εθεβεία θαη ζεσξνχληαη κηα θξίζηκε πεγή θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο λενιαίαο, αθνχ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηνπο εθήβνπο (Wang & Eccles, 2012). Οη έθεβνη απφ ππνζηεξηθηηθά ζπίηηα είλαη 

πην πηζαλφ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζεηηθέο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα ελδηαθέξνληαη θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην ζρνιείν, θαη λα απνθεχγνπλ πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν (Wang, Dishion, 

Stormshak, & Willett, 2011). Η ππνζηεξηθηηθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αθαδεκατθή εκπινθή θαη ηελ επηηπρία ηνπο, ελψ ε ερζξηθή αλαηξνθή ζπλδέεηαη κε 

θησρφηεξε ζε αθαδεκατθνχο βαζκνχο ζπκπεξηθνξά (Furrer & Skinner, 2003). Οη αληηιήςεηο 

ησλ εθήβσλ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε θξνληίδα απφ ηνπο γνλείο εληζρχνπλ ηφζν ηα αθαδεκατθά 

θίλεηξα φζν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο ζηφρνπο- ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε γλσζηηθή 

εκπινθή (Wentzel, 1998).  

Η ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ζπλδένληαη κε 

πνιινχο ζεηηθνχο δείθηεο γηα ηνπο καζεηέο (Demaray & Malecki, 2002). Έηζη, ε ρακειή 

ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθνχο δείθηεο (Demaray 

& Malecki, 2002). πγθεθξηκέλα, ηα ρακειά επίπεδα ζηήξημεο ηφζν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο φζν 

θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Garnefski & Diekstra, 

1996), θαη ηελ ρακειή απην-αληίιεςε (Wenz-Gross, Siperstein, Untch, & Widaman, 1997). Σν 

πςειφ επίπεδν ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο πην ζπρλά ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην 
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ζρνιείν θαη πςειφηεξε αθαδεκατθή απηναληίιεςε (Wenz-Gross et al., 1997). Η πξνζδνθψκελε 

γνληθή ζηήξημε θαίλεηαη λα κπνξεί λα πξνβιέςεη έλα επξχ θάζκα  απνηειεζκάησλ 

πξνζαξκνγήο ζηα παηδηά, κε ηελ ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ζπρλά λα επεξεάδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία (Demaray, Malecki, Davidson, Hodgson, & Rebus, 2005). 

Ληγφηεξεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε ζηήξημε απφ άιιεο πεγέο ζηήξημεο, φπσο είλαη ε 

ζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Ωζηφζν, ε έξεπλα δείρλεη φηη ε ζηήξημε πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη καζεηέο φηη ιακβάλνπλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ ςπρηθή επεκεξία, 

θαζψο θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Suldo, Shaffer, & Riley, 2008). 

Αθφκα, ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ηα πςειφηεξα επίπεδα ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ή 

θαιχηεξα ηα δίθηπα θνηλσληθήο ζηήξημεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπκκαζεηψλ ζρεηίδνληαη κε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ζρνιείν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

ζπκαηνπνίεζεο ηνπ καζεηή κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Furlong, Chung, Bates, & Morrison, 

1995). Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ γηα ζεηηθή εκπινθή 

ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ θξνληίδνληαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο 

πνηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο καζεηέο θαη ηνλίδνληαο ηελ πςεινχ επηπέδνπ θξνληίδα, 

ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε ζηελ αιιειεπίδξαζε (Wentzel, 1998). Η αίζζεζε ηεο θξνληίδαο, ηνπ 

ζεβαζκνχ θαη ηεο εθηίκεζεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζε κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν (Wang & Eccles, 2012).   

Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ππνθεηκεληθή 

απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζην ζρνιείν ζε φια ηα δεπηεξνβάζκηα ζρνιηθά έηε (Wang & Eccles, 

2012). Οη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο καζεηή-εθπαηδεπηηθνχ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο αθαδεκατθέο θαη θνηλσληθέο επηδηψμεηο, νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε θαιχηεξνπο βαζκνχο θαη πην ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 
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(Wentzel, 1998). Η απμεκέλε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ νδεγεί επίζεο ζε αχμεζε 

ηεο αξεζθείαο ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη βειηίσζε ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ 

(Roeser, Eccles, & Sameroff, 1998). Ωο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά νη καζεηέο πνπ αηζζάλνληαη φηη 

ππνζηεξίδνληαη θνηλσληθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, κπνξεί λα κεηψζεη 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαζπαζηηθέο θαη απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο (Birch & Ladd, 1997). Οη 

καζεηέο πνπ αληηιακβάλνληαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ππνζηεξίδνπλ θαη θξνληίδνπλ γηα  ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο αλαθέξνπλ φηη ληψζνπλ πσο «αλήθνπκε ζην ζρνιείν» (Roeser, Midgley, & 

Urdan, 1996), θαζψο θαη φηη απνθηνχλ έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη απφιαπζε γηα ην ζρνιείν 

(Wentzel, 1998). 

Η ζεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε δηεπθνιχλεη ηελ εκπινθή ζην ζρνιείν, εηδηθά αλ νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη ελζαξξχλνπλ ηελ εκπινθή (Wang & Eccles, 2012). ηελ εξεχλα ησλ Wang 

& Eccles (2012) απνδείρζεθε φηη ε πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο γνλείο πξνσζνχζε ηε ζρνιηθή εκπινθή ζηε δηάξθεηα ησλ γπκλαζηαθψλ ρξφλσλ θαη είρε 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ηαχηηζε κε ην ζρνιείν, θαζψο θαη ηελ ππνθεηκεληθή απνηίκεζε ηεο 

κάζεζεο ζην ζρνιείν. Αθφκα, ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο ζπκκφξθσζεο, αιιά ε θνηλσληθή ζηήξημε 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο έρεη ηφζν ζεηηθέο φζν θαη αξλεηηθέο επηδξάζεηο αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ησλ νκάδσλ ησλ ζπλνκειίθσλ ησλ εθήβσλ (Wang & Eccles, 2012). Η έξεπλα ππνγξακκίδεη φηη 

νη πεξηζζφηεξνη έθεβνη εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη νπζηαζηηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο γνλείο ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ εκπινθή ζρνιείν, αθφκε θαη αλ πξνβνχλ ζε 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά έμσ απφ ηελ ηάμε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο (Smetana, Campione-

Barr, & Metzger, 2006). 
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Δθηφο απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο, ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην 

άηνκν απνθηά ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη ζπδπγηθέο ζρέζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά 

κε ηελ επεκεξία (Antonucci, et al., 2001). Η ζπδπγηθή ζρέζε είλαη κνλαδηθή, (γεληθά) καθξάο 

δηαξθείαο θαη ζεκαληηθή θνηλσληθή ζρέζε. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αλαθέξνπλ φηη 

ζηξέθνληαη ζην ζχδπγφ ηνπο, ηφζν γηα λα κνηξαζηνχλ έλα ζεκαληηθφ ζεηηθφ, επράξηζην ή 

ραξνχκελν γεγνλφο φζν θαη γηα λα αλαδεηήζνπλ παξεγνξηά ή ζηήξημε φηαλ αληηκεησπίδνπλ κηα 

αγρσηηθή θαηάζηαζε. ε ζχγθξηζε κε ηηο θηιηθέο ζρέζεηο νη ζπδπγηθέο ζρέζεηο ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ επεκεξία (Antonucci, et al., 2001). Οη θίινη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ παξνρή ζηήξημεο φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ή φηαλ ν 

ζχδπγνο δελ είλαη δηαζέζηκνο. Η βηβιηνγξαθία ππνδεηθλχεη φηη ε ζπδπγηθή ζρέζε είλαη κηα 

ηδηαίηεξα ζηελή, νηθεία, θαη κνλαδηθή πεγή ζηήξημεο, αιιά φηη νη θίινη κπνξνχλ επίζεο λα είλαη 

κηα ζεκαληηθή πεγή θνηλσληθήο ζηήξημεο (Antonucci, et al., 2001). ηελνί θίινη θαη ζχδπγνη 

κπνξεί λα είλαη ε πεγή αγάπεο θαη ζηνξγήο θαη ζπγθξνχζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζχδπγνο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη αγάπε θαη θξνληίδα, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξεί ηελ επηινγή θαξηέξαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ή ηελ πνιηηηθή γλψκε θησρή θαη άζηνρε. Μπνξεί λα ηνλ ελνρινχλ 

ζπκπεξηθνξέο κέζα ζην ζπίηη θαη ζπλήζεηο ζε απηφ, θαζψο θαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πάλσ ζε 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη απηφ λα απνηειεί πεγή ζχγθξνπζεο, επεηδή ηα άηνκα 

ζπλήζσο εθηηκνχλ ηηο απφςεηο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ άιισλ αθφκα θαη φηαλ δηαθσλνχλ καδί ηνπο 

(Antonucci, et al., 2001). 

Όζνλ αθνξά ηα δχν θχια θαη ηελ θνηλσληθή ζηήξημε παξφιν πνπ ηα θνξίηζηα θαη ηα 

αγφξηα πξνζδνθνχλ δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηήξημεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ζην 

ζρνιείν, ε ζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο έρεη παξφκνηα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

ζηελ αθαδεκατθή πξνζαξκνγή θαη γηα ηα δχν θχια (Rueger, Malecki, & Demaray, 2010). Η 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πην ζεκαληηθφ ξφιν 
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γηα ηα θνξίηζηα θαη  ηελ εκπινθή ηνπο ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Σα αγφξηα είλαη πην 

πηζαλφ λα βαζίδνπλ ηηο θηιίεο ηνπο γχξσ απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ηα θνξίηζηα 

βαζίδνληαη ζηελ νηθεηφηεηα ζηε θηιίεο ηνπο (McNelles & Connolly, 1999). Σα θνξίηζηα 

βξίζθνπλ πεξηζζφηεξε ζηήξημε απφ ηνπο ζηελνχο θίινπο παξά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, ηνπο 

γνλείο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ηα αγφξηα πξνζδνθνχλ ιηγφηεξν απφ φινπο (Cheng & Chan, 

2004). Η θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηα θνξίηζηα, θαζψο νη 

δηαπξνζσπηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο είλαη ηζρπξφηεξνη πξνγλσζηηθνί δείθηεο ησλ αξλεηηθψλ 

ςπρνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ζηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Rose & Rudolph, 2006). 

1.3. Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαβαηηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πεξηφδσλ ζηξεο, νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα κεηξηάζνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ ηεο δσήο. Η κεηάβαζε απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ 

εθεβεία είλαη κηα ηέηνηα αγρσηηθή κεηαβαηηθή πεξίνδν. Οη αιιαγέο πνπ βηψλνπλ θαη έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη έθεβνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

θαη λα νδεγήζνπλ ζε θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αθαδεκατθέο δπζθνιίεο. Οη έθεβνη νη 

νπνίνη βηψλνπλ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο είλαη θαιχηεξα 

πξνζαξκνζκέλνη απφ άιινπο λένπο (Levitt, et al., 2005). ε έλα δείγκα πξν-εθεβείαο θαη 

πξψηκεο εθεβείαο, νη Levitt, et al. (2005) βξήθαλ φηη ε ζηήξημε απφ ηε ζηελή νηθνγέλεηα θαη ηε 

δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα ή ηνπο θίινπο ζπλδέζεθε κε πην ζεηηθή απην-αληίιεςε, ιηγφηεξε κνλαμηά 

θαη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα εζσηεξίθεπζεο έλα ρξφλν αξγφηεξα ζε ζρέζε κε εθείλνπο ηνπο 

εθήβνπο πνπ είραλ ιηγφηεξεο πεγέο ζηήξημεο. Αθφκα, νη έθεβνη νη νπνίνη έιαβαλ πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ζηήξημε ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηάδνπλ ζπκσκέλε θαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη είραλ κεησκέλε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο ζηελ ελήιηθε δσή (Crockenberg, 1987). 
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Η παξνρή ζηήξημεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο ζηήξημεο. Οη 

έθεβνη έρνπλ ηελ ηάζε λα παξέρνπλ ην ίδην είδνο ζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη λα απνθηήζνπλ 

(Camara, Bacigalupe & Padilla, 2014). Η ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε είλαη ν πξνηηκψκελνο ηχπνο 

ζηήξημεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ θαη λα δψζνπλ (Camara, et al., 2014). Θα πξέπεη λα ππάξρεη 

αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηεο ζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηεο 

αληηζηνηρίαο (Cohen & Wills, 1985). Οη έθεβνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε απηήο ηεο 

αληηζηνηρίαο (Camara, et al., 2014). Όηαλ ε θνηλσληθή ζηήξημε είλαη παξνχζα θαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ εθήβνπ (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζπκκαζεηέο, θιπ.) ηνπ παξέρνπλ ζηήξημε, 

κεηψλνληαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο θαη πξνσζείηαη ε κεγαιχηεξε επεκεξία κεηαμχ 

ησλ εθήβσλ, θαζψο θαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, αλεμάξηεηα 

απφ ηα δηάθνξα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ηεο δσήο (Murberg & Bru, 2004). Έηζη, νη έθεβνη νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ έλα πςειφ επίπεδν πξνζδνθψκελεο θνηλσληθήο ζηήξημεο είλαη ζπλήζσο, 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ αγρσηηθά ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, θαζψο κε ηελ απνδνρή 

θαη ηελ έγθξηζε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ 

κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απην-αμηνιφγεζεο θαη ηεο  απην-εθηίκεζεο 

(Murberg & Bru, 2004).  

Σα ρακειά επίπεδα θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ βηψλνπλ νη έθεβνη ζρεηίδνληαη κε κηα 

πνηθηιία απφ ςπρνινγηθά (Garnefski & Diekstra, 1996), θνηλσληθά (Demaray & Elliott, 2001) 

θαη αθαδεκατθά πξνβιήκαηα (Richman, Rosenfeld, & Bowen, 1998). Η εκπεηξία θησρψλ 

ζρέζεσλ σο πξνο ηε ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν ζε ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Murberg & Bru, 2004). Οη 

έθεβνη κε πςειφηεξν επίπεδν ζηήξημεο ζε φια ηα πεξηβάιινληα (νηθνγέλεηα, ζπκκαζεηέο, θαη 

ζρνιείν) έρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθφ - ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία (Cheryl & Buehler, 2016). 

Έηζη, ε πνηφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξνζδνθψκελεο  
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ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απφ ηηο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα, απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κπνξεί λα παξέρεη ζηε λενιαία κηα κεγαιχηεξε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, ηεο 

ζπληξνθηθφηεηαο, θαη ηεο άλεζεο (Thoits, 2011), κεηψλνληαο έηζη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

κνλαμηάο θαη ηνπ θνηλσληθνχ άγρνπο (Cheryl & Buehler, 2016). 

Οη θχξηεο πεγέο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηνπο εθήβνπο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη 

ζπκκαζεηέο, νη θίινη, ην ζρνιείν ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, νη πνιηηηζηηθέο, 

αζιεηηθέο, θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη νκάδεο, θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα (Camara, et al., 2014). 

Οη έθεβνη βαζίδνληαη ζε πεγέο ζηήξημεο πνπ είλαη εμνηθεησκέλνη, ψξηκεο, θηιηθέο, θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, αμίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο (Camara, et al., 2014). Η σξηκφηεηα ησλ πεγψλ 

ζηήξημεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ γνλέσλ ή ησλ κεγαιχηεξσλ αδεξθηψλ, αμηνινγείηαη σο 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα δεηήζεη ν έθεβνο βνήζεηα, θαζψο θαη ην αλ ν έθεβνο εθηηκά ηελ 

πεγή ζηήξημεο σο αμηφπηζηε (Camara, et al., 2014). Οη έθεβνη κπνξεί αθφκα θαη λα αγλνήζνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο βνήζεηαο, αλ ζεσξνχλ φηη ε πεγή ζηήξημεο είλαη αλαμηφπηζηε (Barker, Olukoya 

& Aggleton, 2005). Αθφκα, φηαλ νη άιινη αληηδξνχλ ππεξβνιηθά ή ππνηηκνχλ ηα πξνβιήκαηα 

ησλ εθήβσλ νη έθεβνη πξνηηκνχλ λα απνζπξζνχλ απφ ην λα δεηήζνπλ βνήζεηα (Camara, et al., 

2014). 

Όζνλ αθνξά ηε γνληθή ζηήξημε πξνζθέξεη κνλαδηθή πξνζηαζία θαη κεηψλεη ηελ αίζζεζε 

ηεο κνλαμηάο ζηνπο λένπο ζε φιε ηελ πξψηκε εθεβεία, πάλσ θαη πέξα απφ ηε ζηήξημε απφ άιια 

θνηλσληθά δίθηπα, αθνχ πηζαλφλ, νη γνλείο είλαη θαιχηεξα ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ ηνπο σο πξνο ηα ζπκπηψκαηα ηεο κνλαμηάο (Cheryl & Buehler, 2016). 

Γεδνκέλεο ηεο εγγχο θχζεο ηνπ γνλέα-εθήβνπ, νη γνλείο, είλαη πην πηζαλφ απφ φ, ηη άιιεο 

ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο λα παξέρνπλ πξφζζεηεο επθαηξίεο ζηήξημεο ζην παηδί, ψζηε λα κελ 

αηζζάλεηαη απνμελσκέλν (Cheryl & Buehler, 2016). Η πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο γνληθήο 
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ζηήξημεο γηα ηνπο λένπο κεηψλεη ηε κνλαμηά θαη απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε ζπλερή ζηήξημε 

πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη πιηθή (Cheryl & Buehler, 2016).  

Οη θαθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

εκθάληζε θαη ζπληήξεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, αιιά ην ίδην κπνξεί λα ζπκβεί θαη 

ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Murberg & Bru, 2004). Δθείλνη πνπ έρνπλ αλαπηχμεη 

εμαηξεηηθά ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη ζε ρακειφ θίλδπλν σο πξνο ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ελψ εθείλνη πνπ αλαθέξνπλ ρακειφ επίπεδν ππνζηεξηθηηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Murberg & Bru, 2004). Η θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο θαη απφ ηνπο 

θίινπο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηελ ειπίδα ησλ εθήβσλ, αιιά ε θνηλσληθή ζηήξημε 

απφ ηνπο θίινπο ηείλεη λα είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθεβηθήο ειπίδαο ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο (Mahon & Yarcheski, 2015). Η ειπίδα είλαη κηα 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, αιιά παίξλεη πξνζηηζέκελε ζεκαζία θαηά 

ηελ εθεβεία, φηαλ νη ζθέςεηο θαη νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην κέιινλ αξρίδνπλ λα παίξλνπλ 

κνξθή (Mahon & Yarcheski, 2015).  

Ωο πξνο ηε ζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηνπο εθήβνπο κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή 

ηφζν πξαθηηθήο φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (Murberg & Bru, 2004). Αθφκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εθήβνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθά εθθξάδνληαο 

πξνζσπηθή θξνληίδα εθηφο απφ ηελ αθαδεκατθή ζηήξημε (Murberg & Bru, 2004). Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ζην ζρνιείν θαη λα είλαη έηνηκνη λα παξάζρνπλ πξφζζεηε 

ζηήξημε ζε πεξηφδνπο νμείαο θξίζεο (Murberg & Bru, 2004). Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

φηη ε ζηήξημε θαη ε πεξηηηή ζηήξημε κπνξεί λα βιάςεη ηε δπλαηφηεηα ησλ καζεηψλ λα 
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αλαπηχμνπλ απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο θαη λα απνδπλακψζεη ηελ απην-

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Murberg & Bru, 2004). 

Η ελδνγνλετθή ζηήξημε θαη ε ζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκαληηθή φηαλ 

ζπλδπάδεηαη κε ηε γνληθή ζηήξημε θαη ηε ζηήξημε ησλ θίισλ, επεηδή ε αζξνηζηηθή ζηήξημε απφ 

απηέο ηηο ηέζζεξηο πεγέο εληζρχεη ηελ θνηλσληθφ - ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ κεηάβαζεο (Cheryl & Buehler, 2016). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ 

Cheryl θαη Buehler (2016) ε πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηε ζηήξημε απφ ηηο δηάθνξεο απηέο 

πεγέο κείσζε ηηο πηζαλφηεηεο ε λενιαία λα δήζεη κεξηθέο απφ ηηο εμνπζελσηηθέο επηπηψζεηο ηφζν 

ηεο  κνλαμηάο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο αλεζπρίαο θαηά ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζεκαληηθήο πεξηφδνπ αλάπηπμεο.  

1.4.Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηνπο ελήιηθεο 

Οη θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ επεκεξία ησλ 

αηφκσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Thoits, 2011). Ο ξφινο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ (Demaray & Malecki, 2002), 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ ελειίθσλ (Cohen & Wills, 1985) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Η θνηλσληθή 

ζηήξημε ηθαλνπνηεί κηα βαζηθή ςπρνινγηθή αλάγθε λα αλήθνπκε θάπνπ, αιιά θαη ηελ αλάγθε 

καο γηα ζπληξνθηθφηεηα πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

επεκεξίαο (Cohen & Wills, 1985). Η ειιηπήο παξνρή ζηήξημεο ζρεηίδεηαη κε κηθξφηεξε 

επεκεξία, ελψ ε ππεξπξνζθνξά ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξε επεκεξία, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη 

κηα γξακκηθή ζρέζε (Siewert, Antoniw, Kubiak, & Weber, 2011). Γεληθά, ε επεκεξία είλαη 

πςειφηεξε φηαλ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη ππνζηεξίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέινπλ θαη 

ιακβάλνπλ ην πνζφ θαη ην είδνο ηεο ζηήξημεο πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ (Siewert, et al., 2011). 

Οη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη 

ηεο απηνεθηίκεζεο (House, Umberson, & Landis, 1988). Οη Fisher & Fraser (1983) αλαθέξνπλ 



19 
 

φηη ε γεληθή ζηήξημε πνπ παξέρεηαη ζε έλα άηνκν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε 

απηνεθηίκεζε, αλάινγα κε ην πψο αληηκεησπίδεηαη ν πάξνρνο ζηήξημεο. πγθεθξηκέλα, νη 

αξλεηηθέο απφςεηο γηα ηνλ πάξνρν πξνθαινχλ ζρέζεηο «αλσηεξφηεηαο - θαησηεξφηεηαο» πνπ 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ν παξαιήπηεο λα ληψζεη ακέζσο απεηινχκελνο θαη λα θάλεη ζθέςεηο 

αλαζθάιεηαο ή / θαη εμάξηεζεο θαη απηέο νη ζθέςεηο λα ηνλ νδεγήζνπλ λα αληηδξάζεη αξλεηηθά 

ζηε βνήζεηα ή λα απνθχγεη ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο (Fisher & Fraser, 1983).  

χκθσλα κε ηνλ Cohen θαη Wills (1985) ε θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα κεηψζεη ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο, θαζψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ξπζκηζηηθά. Σα νθέιε ηεο είλαη πην εκθαλή 

φηαλ παξέρεηαη ζηήξημε ζε πεξηφδνπο πςεινχ ζηξεο (Cohen & Wills, 1985). Όηαλ ην άγρνο είλαη 

πςειφ, έλα πςειφ επίπεδν θνηλσληθήο ζηήξημεο απνδπλακψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ 

παξάγνληα ζηα απνηειέζκαηα ηεο κεηαβιεηήο (π.ρ., ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα), ελψ ε 

θνηλσληθή ζηήξημε είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή φηαλ ην άγρνο είλαη ρακειφ (Cohen & Wills, 

1985). Η αληίιεςε φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε είλαη δηαζέζηκε θαίλεηαη λα κεηξηάδεη ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ελφο αγρσηηθνχ γεγνλφηνο, αθφκε θαη αλ ε  θνηλσληθή ζηήξημε δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

(Crockenberg, 1987). Δλ νιίγνηο, απιά έρνληαο ηελ πεπνίζεζε φηη ππνζηεξίδεηαη ή φηη έρεη κηα 

ζεηξά απφ άηνκα πνπ ηνλ / ηελ ππνζηεξίδνπλ, αθφκε θαη αλ ην άηνκν δελ ρξεζηκνπνηεί απηή ηε 

ζηήξημε, νη επηπηψζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αγρσηηθνχ γεγνλφηνο είλαη ζεηηθέο θαη επηηπρείο 

(Crockenberg, 1987). 

Η θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ πην 

απνηειεζκαηηθά ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (π.ρ., επεξεάδνληαο ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ θαη ηελ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο) (House, et al., 1988). ε 

έξεπλα ησλ Jou & Fukada (2002) νη θνηηεηέο κε πςειά επίπεδα ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλνπο κε ρακειά επίπεδα ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, δήηεζαλ, έιαβαλ θαη 

παξείραλ πεξηζζφηεξε ζηήξημε ζε άιινπο. Σν ζηξεο ζπλδέζεθε ζεηηθά κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
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θαη αξλεηηθά κε ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία θαη δηαπηζηψζεθε φηη ε επίδξαζε ηνπ άγρνπο 

ζηελ πγεία κπνξνχζε λα ξπζκηζηεί κε ηελ ακνηβαηφηεηα ηεο ζηήξημεο (Jou & Fukada, 2002). Η 

ακνηβαηφηεηα ηεο ζηήξημεο απνηειεί κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία (α) ε ζηήξημε πνπ ν 

ζπκκεηέρσλ ιακβάλεη απφ ηνπο άιινπο είλαη ζρεδφλ ίζε κε ηε ζηήξημε πνπ ν ζπκκεηέρσλ 

παξέρεη ζηνπο άιινπο ή (β) ε ζηήξημε πνπ νη άιινη δεηνχλ απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα είλαη ζρεδφλ ε 

ίδηα κε ηε ζηήξημε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δεηά απφ ηνπο άιινπο (Jou & Fukada, 2002).  

Η χπαξμε θνηλσληθήο ζηήξημεο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ηεο αθαδεκατθήο δσήο, λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ζην παλεπηζηήκην θαη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ (Yasin & Dzulkifli, 2010). Η ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

θίινπο έρεη βξεζεί φηη επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ησλ θνηηεηψλ. Υσξίο αξθεηή ζηήξημε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο νη θνηηεηέο είλαη επάισηνη ζηελ θαηάζιηςε, ην ζηξεο θαη ην άγρνο, 

ελψ φηαλ παξέρεηαη ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο νη θνηηεηέο κπνξεί λα κελ 

εκθαλίζνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (Yasin & Dzulkifli, 2010). Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

πςειφηεξε είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε, ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, φζν  ρακειφηεξε είλαη ε θνηλσληθή ζηήξημε, ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα 

ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηα πηζαλά ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή ζηήξημε ζρεηίδνληαη κε 

πνιιά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, φπσο θαηάζιηςε, κνλαμηά, θαη άγρνο (Yasin & Dzulkifli, 2010).  

Η θνηλσληθή ζηήξημε κπνξεί λα είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν φρη κφλν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ θαηά ηελ αθαδεκατθή δσή, αιιά θαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηξεο ην νπνίν έρεη λα αληηκεησπίζεη ν θάζε εξγαδφκελνο ιφγσ ηνπ θφξηνπ 

εξγαζίαο. Η θνηλσληθή ζηήξημε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη 

εχθνιν ζηελ εθαξκνγή εξγαιείν γηα ηνπο εξγνδφηεο, ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ 

ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ ηνπο (Hauck, Snyder, & 
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Cox-Fuenzalida, 2008). Μπνξεί λα έρεη θάηη λα πξνζθέξεη σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν ζην ρψξν 

εξγαζίαο. ε έξεπλα ησλ Searle, Bright, & Bochner (1999) ε ρακειή ζηήξημε θαη ε πςειή 

ζηήξημε ζπγθξίζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα απνθάιπςαλ φηη ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ρακειή ζηήξημε λα ζρεηίδεηαη κε ρακειφηεξε απφδνζε 

(Searle et al., 1999). Μηα αλαπαξαγσγή απηήο ηεο κειέηεο απνθάιπςε παξφκνηα απνηειέζκαηα 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

απφδνζεο ζηελ εξγαζία (Searle, Bright, & Bochner, 2001). 

Οη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο (θνηλσληθή ζηήξημε, θνηλσληθή πίεζε θαη κνλαμηά) 

βξέζεθαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επεκεξία θαη ελειίθσλ κεγάιεο ειηθίαο (Chen & 

Feeley, 2014). Σα άηνκα ρσξίο εκπεηξία ζηήξημεο βηψλνπλ αηζζήκαηα θνηλσληθήο απνκφλσζεο 

θαη κνλαμηάο (Cobb, 1976). Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ νη ελήιηθεο πνπ 

ζηεξνχληαη εκπεηξίαο ζηήξημεο βηψλνπλ είηε αγρσηηθέο κεηαβάζεηο, φπσο ε απψιεηα θάπνηαο 

ζέζεο εξγαζίαο, ε γήξαλζε, ε εγθπκνζχλε, ν ηνθεηφο, είηε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ην 

πέλζνο, ε εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν, θαη ε αλάξξσζε απφ ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα, είηε 

ςπρνινγηθέο αζζέλεηεο, φπσο ε θαηάζιηςε (Cobb, 1976).  

Μεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη απνδείμεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπο θίινπο θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο γηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο (π.ρ., Cohen & Wills, 1985). Οη ζεηηθνί θαη νη 

αξλεηηθνί θνηλσληθνί δεζκνί επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία ησλ ελειίθσλ κεγάιεο ειηθίαο (Chen & 

Feeley, 2014). Η θνηλσληθή ζηήξημε έρεη ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ επεκεξία απφ φ, ηη ε 

θνηλσληθή πίεζε, θαη ε ζηήξημε απφ έλα ζχδπγν / ζχληξνθν είλαη πην ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε 

ηεο επεκεξίαο ζε ζρέζε κε ηε ζηήξημε απφ ηα παηδηά, θαη ζηε ζπλέρεηα, ηε ζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο (Chen & Feeley, 2014). Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή πίεζε απφ ην ζχδπγν/ζχληξνθν έδεημε φηη 
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έρεη ηελ ηζρπξφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ επεκεξία κεηαμχ φισλ ησλ πεγψλ πίεζεο (Chen & 

Feeley, 2014).  

Η θνηλσληθή ζηήξημε ζε ελήιηθεο κεγάιεο ειηθίαο απφ ην ζχδπγν/ζχληξνθν θαη ηνπο 

θίινπο ηνπ αηφκνπ αλαθνπθίδεη ηε κνλαμηά πνπ κπνξεί λα ληψζνπλ (Chen & Feeley, 2014). Η 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε θαη ε αληίιεςε ηεο πνηφηεηαο κίαο ππνζηεξηθηηθήο 

ζρέζεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ χπαξμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Chi & Chou, 2001). 

Η ζπδπγηθή ζηήξημε παξνπζηάδεη κηα πνιχ ηζρπξφηεξε επίδξαζε απφ ηε ζηήξημε πνπ ιακβάλεη ή 

πξνζδνθά ν ελήιηθαο απφ ηνλ θίιν (Chen & Feeley, 2014). χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Chi & 

Chou (2001) ε ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηε ζηήξημε απφ ηνπο θίινπο 

κεηαμχ ησλ θηλέδσλ ελήιηθσλ κεγάιεο ειηθίαο. Οη ελήιηθεο νη νπνίνη είλαη παληξεκέλνη θαη 

έρνπλ πεξηζζφηεξνπο ζπγγελείο πνπ αηζζάλνληαη θνληά ηνπο, νη νπνίνη έρνπλ επαθή κε ηνπο 

ζπγγελείο ηνπο πην ζπρλά, θαη νη νπνίνη αλαθέξνπλ φηη ηα θνηλσληθά ηνπο δίθηπα απνηεινχληαη 

εμ νινθιήξνπ ή θαηά θχξην ιφγν απφ ζπγγελείο, αλαθέξνπλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο 

(Chi & Chou, 2001). 

Η έξεπλα θαη ε ζχλδεζε ηνπ ζηξεο, ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

επεκεξίαο απμάλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Kάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο ε 

ζηήξημε ελεξγνπνηείηαη θαη ε ςπρνινγηθή δπζθνξία κεηψλεηαη (Krause, 1991). Ωζηφζν, 

νξηζκέλεο κνξθέο πίεζεο κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο (π.ρ., 

απνκφλσζε) αληί γηα έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα (π.ρ. ελεξγνπνίεζε ηεο ζηήξημεο) (Krause, 1991). 

Γηα παξάδεηγκα, ελψ ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή απνκφλσζε, ε ζρέζε απηή δελ ηζρχεη γηα ην άγρνο ηνπ πέλζνπο. Τπφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, φπσο φηαλ έλαο ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο ειηθησκέλνπο 

αηζζήκαηα ακεραλίαο ή ζηηγκαηηζκνχ, ην ζηξεο κπνξεί πξαγκαηηθά λα δηαβξψζεη ηελ πνηφηεηα 

ησλ δεζκψλ ζηήξημεο (Krause, 1995). Η πνηφηεηα ηεο ζηήξημεο κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηεί 
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αξλεηηθά φηαλ ν ζηξεζνγφλνο παξάγνληαο είλαη ρξφληνο ζηε θχζε, δηφηη ηα αηηήκαηα γηα 

ζηήξημε είλαη ζπλερή θαη κπνξεί αθφκε θαη λα θιηκαθσζνχλ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Krause, 

1995). 

Οη ελήιηθεο κεγάιεο ειηθίαο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ λα δηαηεξνχλ ζεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο ππάξρνπζεο ζηελέο θνηλσληθέο επαθέο ηνπο. Πξψηα κε ηε ζχδπγν θαη ηα 

παηδηά ηνπο πξνηείλεηαη λα ελζαξξχλνληαη λα έρνπλ ζηελέο επαθέο κε ηελ παξνρή 

ζπληξνθηθφηεηαο, ηηο επηζθέςεηο ζην ζπίηη, ή ηε θξνληίδα θαη ηα ππνζηεξηθηηθά κελχκαηα κέζσ 

ηειεθσλεκάησλ ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, γηαηί ε ζχδπγνο θαη ηα παηδηά είλαη νη πην 

ζεκαληηθέο πεγέο θνηλσληθήο ζηήξημεο (Chen & Feeley, 2014). Η ζηήξημε απφ ηε ζχδπγν θαη ηα 

παηδηά κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηε βειηίσζε ηεο επεκεξίαο ησλ ελειίθσλ κεγάιεο 

ειηθίαο απφ φ, ηη άιιεο πεγέο (π.ρ., κε-ζπγγελείο), γηαηί πνιιέο θνξέο ην άηνκν πεξηνξίδεηαη ζηηο 

επαθέο κε ηηο νπνίεο αηζζάλεηαη ζηελά ζπλδεδεκέλν (Chen & Feeley, 2014). Λφγσ ηεο νδπλεξήο 

εκπεηξίαο ηεο ρεξείαο, φκσο, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα ζπλερίζνπλ ή λα αλαπηχμνπλ θαη 

άιιεο ζεηηθέο ζρέζεηο, φπσο θηιίεο, δηφηη θαη απηέο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο πεγέο επεκεξίαο 

(Antonucci, Lansford & Akiyama, 2001). 

χκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο νη θηιίεο κπνξεί λα είλαη πην ζεκαληηθέο γηα ηελ επεκεξία 

απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο (Adams & Blieszner, 1995), δεδνκέλνπ φηη νη νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο είλαη γεληθά ππνρξεσηηθέο, ελψ νη θηιηθέο ζρέζεηο είλαη πξναηξεηηθέο (Antonucci & 

Akiyama, 1987). Μεηαμχ ησλ ελειίθσλ κεγάιεο ειηθίαο, φπσο θαη κεηαμχ ησλ λέσλ, ε ζπδπγηθή 

ζρέζε είλαη πνιχ ηζρπξή θνηλσληθή ζρέζε, αιιά θαη νη θηιίεο κε άιινπο ελήιηθεο κεγάιεο 

ειηθίαο κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απνπζία ζηελψλ θνηλσληθψλ επαθψλ θαη έηζη, λα 

ξπζκίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο (Chen & Feeley, 2014). Η ζηήξημε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο κπνξεί λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ αλαθνχθηζε ηεο κνλαμηάο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο επεκεξίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ ζηήξημε (Chen & Feeley, 2014).  
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Η εζηίαζε ζηελ αληαιιαγή ζηήξημεο κε ηνπο θίινπο, κπνξεί ζίγνπξα λα έρεη νθέιε (π.ρ., 

βειηησκέλε γλσζηηθή ιεηηνπξγία), αιιά κπνξεί λα ππάξρνπλ εγγελείο απψιεηεο (π.ρ., ιηγφηεξν 

πξαθηηθή ζηήξημε απφ ζπγγελείο ζην κέιινλ). Οη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο θίινπο, ζε αληίζεζε 

κε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηείλνπλ λα πξνσζνχλ ηελ απηελέξγεηα, ε νπνία 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχπινθεο θαη πνηθίιεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Keller-Cohen, Fiori, 

Toler & Bybee, 2006). Αληίζεηα, σο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ε έξεπλα έρεη δείμεη φηη 

νη ζπγγεληθνί δεζκνί ηείλνπλ λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί αγσγνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο απφ ηνπο κε ζπγγεληθνχο δεζκνχο (Antonucci & Akiyama, 1987). Δπηπιένλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 θάπνηνπ αηφκνπ έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60, 

φηαλ πνιινί ζπληαμηνδνηνχληαη θαη ελδερνκέλσο ράλνπλ θάπνηεο θηιίεο πνπ δηαηεξνχζαλ ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο θαη μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηελ νηθνγέλεηα, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο θαη αλνηρηή επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα κέιε 

ηεο (Keller-Cohen et al., 2006).   

1.5. Η θνηλσληθή ζηήξημε θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

Μέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο ηα άηνκα ιακβάλνπλ κελχκαηα ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο (King, 

Willoughby, Specht & Brown, 2006). Η θνηλσληθή ζηήξημε είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο δηφηη πξνσζεί θαη ελζαξξχλεη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ, φπσο «είκαη 

πνιχηηκνο» (απηνεθηίκεζε), «είκαη απνηειεζκαηηθφο» (απην-απνηειεζκαηηθφηεηα), θαη «είκαη 

θαηαλνεηφο» (έλλνηα ηνπ εαπηνχ) (King, et al., 2006). Αθφκα, είλαη έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο αληημνφηεηεο (King, et al., 2006). Σα παηδηά κε αλαπεξία αλαθέξνληαη ζηε ζεκαζία ησλ 

θαιψλ ζρέζεσλ θαη ηεο χπαξμεο θάπνηνπ ν νπνίνο λα πηζηεχεη ζε απηά (Resnick & Hutton, 

1987). 



25 
 

Η έξεπλα ζε θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν δείρλεη πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρνινγηθήο επεκεξίαο 

(Raja, McGee & Stanton, 1992). Οη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο είλαη αθφκα πην ζεκαληηθέο γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ κε αλαπεξίεο (Kef, 2002). Πξνβιήκαηα πγείαο, φπσο ε 

νπηηθή αλαπεξία απεηινχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο. Οη αλαπεξίεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ εξγαζία, 

ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. Όκσο νη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαπεξίαο.  

Οη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ζηήξημε, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο, αιιά απαηηνχλ επίζεο 

επθαηξίεο γηα λα εμαθξηβψζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, θαη ίζσο λα απνηχρνπλ. Η 

πάξα πνιχ, θαζψο θαη ε πνιχ κηθξή ζηήξημε κπνξεί λα είλαη επηβιαβήο. Οη άλζξσπνη πξέπεη λα 

κάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππεξβνιηθά πςειέο ή ρακειέο 

πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη ζηηο πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο πξνζδνθίεο, θαζψο θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη ηελ απνηπρία (King, et al., 2006). Η 

πξφθιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνηπρίαο, παξέρεη επθαηξίεο ζηα άηνκα λα αλαπηχμνπλ 

ηελ επηκνλή θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, θαζψο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζε κηα απμαλφκελε αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε βάζνο ρξφλνπ (King, 

et al., 2006). 

Σα ίδηα ηα παηδηά κε αλαπεξία μέξνπλ θαη δεηνχλ ηε ζηήξημε φηαλ ηελ ρξεηάδνληαη θαη 

κπνξνχλ κφλα ηνπο λα θαζνξίζνπλ θαη λα δεηήζνπλ απφ ηνπο άιινπο ηε ζηήξημε πνπ επηζπκνχλ 

λα ιάβνπλ ή πξνζδνθνχλ λα ιάβνπλ απφ απηνχο (Mortier, Desimpel, De Schauwer & Van Hove, 

2011). Σα ίδηα ηα παηδηά ραξαθηεξίδνπλ ζεηηθή ηε ζηήξημε πνπ ηα βνεζά λα ζπκκεηέρνπλ ζε 
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δξαζηεξηφηεηεο ζην ζρνιείν ηνπο θαη θάλεη ηε δσή ηνπο επθνιφηεξε (Mortier, et al., 2011). ηελ 

έξεπλα ησλ Mortier, et al. (2011) ε ζεηηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά κε αλαπεξία απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηνπο ελήιηθεο έρεη ηα εμήο ζεηηθά απνηειέζκαηα: ηα παηδηά κε αλαπεξία 

κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ κε έλαλ πην άλεην ηξφπν ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηάμεο 

(αθνινπζψληαο ην ξπζκφ ηεο ηάμεο ή εξγαδφκελνη πην αξγά, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο, έρνληαο 

πξφζβαζε ζε ππνζηεξηθηηθά πιηθά), θαηαλννχζαλ θαιχηεξα ην πεξηερφκελν (ιήςε επηπιένλ 

εθπαίδεπζεο, εξγαζία ζην δηθφ ηνπο επίπεδν ηθαλνηήησλ, πξνζαξκνγέο ζηηο εμεηάζεηο), 

ζπκκεηείραλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή δξάζε (ζπκκεηνρή ζηελ 

θνιχκβεζε, ζηε θπζηθή αγσγή, ζηελ ηέρλε), θαη, ηέινο, είραλ πξφζβαζε θαη ζπκκεηείραλ ζηελ 

επξχηεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα (ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ).  

Αθφκε θαη αλ ε ζηήξημε είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ εμάιεηςε πνιιψλ εκπφδησλ, ηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ επίζεο φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε ζηήξημε απφ έλαλ ελήιηθα ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πεξηνξηζκνχο ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία, φπσο 

φηαλ δελ είλαη αθφκα ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιινπο καζεηέο 

(Mortier, et al., 2011). Αξλεηηθή ζεσξείηαη ε ζηήξημε ε νπνία θάλεη ηα άηνκα κε αλαπεξία, είηε 

λα αηζζάλνληαη άζρεκα ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ έιεγρνπ εθ κέξνπο ησλ ελειίθσλ θαη ηεο 

αίζζεζεο φηη δελ έρνπλ ην δηθφ ηνπο ρψξν, είηε λα αηζζάλνληαη φηη πξέπεη πάληα λα είλαη ηέιεηνη 

γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο ππνζηεξίδνπλ (Mortier, et al., 2011). Αθφκα, αξλεηηθή 

ραξαθηεξίδνπλ ηε ζηήξημε πνπ ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ, έιιεηςεο επηινγψλ θαη 

αγελνχο ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ (Mortier, et al., 2011). Όια ηα παηδηά κε αλαπεξία βηψλνπλ 

ηελ ζηήξημε σο πξφζζεην έιεγρν, θαζψο ζεσξνχλ φηη παίξλνπλ πάξα πνιιή ζηήξημε θαη απηή ε 

ππεξβνιηθή ζηήξημε εληζρχεη έλα αίζζεκα αλεπάξθεηαο θαη κία αίζζεζε φηη δελ κπνξνχλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κφλα ηνπο (Mortier, et al., 2011). Σα παηδηά ηφληζαλ ηε 

ζεκαζία ηνπ λα ππνζηεξίδνληαη γηα πξάγκαηα πνπ είλαη δχζθνια θαη φρη γηα πξάγκαηα πνπ 
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κπνξνχλ λα θάλνπλ (αθφκε θαη αλ απηφ είλαη κφλν έλα κέξνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ έρνπλ αλαιάβεη) (Mortier, et al., 2011). 

Η νηθνδφκεζε κηαο θαιήο θαη ζηελήο ζρέζεο κε πξφζσπα ζηήξημεο είλαη δχζθνιε θαη 

ρξνλνβφξα ζχκθσλα κε ηα παηδηά κε αλαπεξία (Mortier, et al., 2011). Η ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο  

ζπρλά βηψλεηαη σο αζχκκεηξε ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα παηδηά κε αλαπεξία αλακέλεηαη λα 

αλνίμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο εληειψο θαη λα δείμνπλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηνπο ελήιηθεο, ελψ απηφ 

δε ζπκβαίλεη απφ ηελ πιεπξά ησλ ελειίθσλ κε απνηέιεζκα ε ζρέζε ηνπο λα κε δηέπεηαη απφ 

ακνηβαηφηεηα (Skår & Tamm, 2001). Σα παηδηά αλαθέξνπλ φηη ην πψο θαη ην πφηε ηα 

ζηεξίγκαηα ζα νξγαλσζνχλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο κε πνιχ κηθξή ζπκβνιή απφ ηνπο 

ίδηνπο, ελψ ηα ίδηα επηζεκαίλνπλ φηη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηινγέο γηα ην είδνο ησλ 

ζηεξηγκάησλ πνπ ζα πάξνπλ (Skår & Tamm, 2001). Σα ίδηα δειψλνπλ φηη ζέινπλ λα θάλνπλ 

φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξα ρσξίο βνήζεηα ή πξνζαξκνγέο, αιιά ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δψζεη 

θαλείο ζηα παηδηά πάξα πνιιή ζηήξημε θαη λα αλαιάβεη ηελ εξγαζία ηνπο, θάηη ην νπνίν δελ 

είλαη επηζπκεηφ απφ ηα ίδηα (Lovitt, Plavins, & Cushing, 1999˙ Mortier, Van Hove, & De 

Schauwer, 2010). 

Οη αλάγθεο ππνζηήξημήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία εμειίζζνληαη, θαζψο κεγαιψλνπλ θαη 

γίλνληαη πην αλεμάξηεηα άηνκα. Γηα έλα παηδί κε αλαπεξία ην νπνίν είλαη αθφκα καζεηήο 

πξνζσπηθφο ζηφρνο είλαη λα θζάζεη ζην πςειφηεξν δπλαηφ επίπεδν αλεμαξηεζίαο (Mortier, et 

al., 2011). Η θνηλσληθή ζηήξημε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο, αθνχ πνιιέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ θαη κέζα 

θαη έμσ απφ ηνλ έθεβν. Απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο νη έθεβνη ζέινπλ λα ληψζνπλ φηη αλήθνπλ 

θάπνπ θαη φρη φηη είλαη ηδηαίηεξνη ή δηαθνξεηηθνί ιφγσ θάπνηαο αλαπεξίαο (Kef, 2002). Οη 

πξνζαξκνζηηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί εηδηθά γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία, πεξηπαηεηέο, ή ηξίθπθια) νη νπνίεο παξέρνληαη ζην άηνκν κε αλαπεξία 
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γηα ην ζρνιείν θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ δε βηψλνληαη πάληα σο ζεηηθέο, αθνχ 

ην θάλνπλ λα μερσξίδεη απφ ηνπο άιινπο ζπλνκήιηθνπο, ζπκκαζεηέο ή φρη.  

Όζν κεγαιψλεη ην άηνκν κε αλαπεξία θαη πεξλάεη πιένλ ζε άιιε βαζκίδα εθπαίδεπζεο, 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε ζηήξημε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε δσή ηνπ. Γηα ηνπο 

θνηηεηέο έλαο πηζαλφο ηξφπνο ξχζκηζεο ηνπ άγρνπο είλαη ε πξνζδνθψκελε ή / θαη ε ιεθζείζα 

θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα. ηελ έξεπλα ησλ Greenbaum, Graham, 

& Scales (1995) νη θνηηεηέο κε αλαπεξία αλέθεξαλ φηη ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηνπο θίινπο κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δσήο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Οη αληηιήςεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ θνηλσληθή ζηήξημε, ηδηαίηεξα απφ ηνπο θίινπο 

ή/ θαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο βνεζνχλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηε δσή ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Winterowd, Street MS & Boswell, 1998).   

ηελ έξεπλα ησλ Winterowd, et al. (1998) αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο, νη θνηηεηέο πνπ πξνζδνθνχζαλ ρακειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο ζηήξημεο (απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ή / θαη ηνπο θίινπο) είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο απφ 

θνηηεηέο κε πςειφηεξε πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε (απφ ηελ νηθνγέλεηα ή / θαη ηνπο 

θίινπο). Η πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα ηνπο θνηηεηέο αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπο δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζην άγρνο γηα ηε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ωζηφζν, νη θνηηεηέο κε ρακειή πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε 

απφ ηνπο θίινπο είραλ πςειφηεξεο βαζκνινγίεο άγρνπο απφ θνηηεηέο κε πςειφηεξε 

πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε απφ θίινπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ ηνπο 

θίινπο είρε πηζαλψο κηα πην ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα επίπεδα άγρνπο ζηνπο θνηηεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνζδνθψκελε θνηλσληθή ζηήξημε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, κε δεδνκέλε ηελ πηζαλφηεηα φηη πνιινί θνηηεηέο κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ 
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πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ηεο δσήο 

(Winterowd, et al., 1998). 

Οη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο (n = 15) ζηελ έξεπλα ησλ King, et al. (2006) κε ρξφληεο 

αλαπεξίεο, φπσο εγθεθαιηθή παξάιπζε, δηζρηδήο ξάρε, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, 

αλαθέξζεθαλ ζε ηξεηο ηχπνπο ζηήξημεο: (α) ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, (β) πξαθηηθή ζηήξημε, θαη 

(γ) γλσζηηθή ζηήξημε. Η ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ή ηε δηαηήξεζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο, θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ή ηελ 

αλζεθηηθφηεηα. Η πξαθηηθή ζηήξημε ζρεηίζηεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο απην-

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ αηφκνπ ή ηελ πεπνίζεζε φηη 

κπνξνχζε θαλείο λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο. Η γλσζηηθή ζηήξημε 

επεξέαδε ηελ απην-αληίιεςε θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηελ επαθφινπζε 

απνθαζηζηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ επηκνλή ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο δσήο 

(King, et al., 2006). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα έδεημαλ πσο ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο (έιιεηςε πίζηεο ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο) νδήγεζε ζε αηζζήκαηα ζπκνχ θαη ζηελ επηζπκία 

λα απνδείμνπλ ζηνπο άιινπο φηη έθαλαλ ιάζνο (King, et al., 2006). 

Όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αλαπεξίεο, θαη / ή ήπηα λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε ζεσξνχληαη φηη έρνπλ αλαπεξίεο πςειήο ζπρλφηεηαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

καζεηψλ πνπ ιακβάλνπλ απηέο ηηο εηηθέηεο (Murray, 2002). Σα παηδηά θαη νη λένη κε πςειήο 

ζπρλφηεηαο αλαπεξίεο παξνπζηάδνπλ αθαδεκατθά πξνβιήκαηα, αιιά έρνπλ θαη απμεκέλν 

θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ θνηλσληθά, ζπκπεξηθνξηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα (Murray, 

2002). Σα παηδηά θαη ε λενιαία κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο, θαη ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

δπζθνιίεο ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπο (Werner, 1993). Η αλάπηπμε κεγαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο 
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θνηλσληθήο δσήο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία πςειήο ζπρλφηεηαο κπνξεί επνκέλσο λα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δηφηη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηα θνηλσληθά πιαίζηα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ 

σο θίλδπλνο ή σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο ζηε δσή ησλ παηδηψλ απηψλ (Werner, 1993). 

Σα παηδηά κε αλαπεξίεο πςειήο ζπρλφηεηαο είλαη έλαο επάισηνο πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ 

ηα κέιε είλαη πην πηζαλφ λα βηψζνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ θαηάζιηςε, ην 

άγρνο, ηα ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, ηελ παξαβαηηθφηεηα, ηελ θαθή αθαδεκατθή 

πξνζαξκνγή, ηελ πξφσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ, ηα θησρφηεξα καθξνπξφζεζκα 

απνηειέζκαηα απφ φ, ηη ηα παηδηά, νη λένη θαη νη ελήιηθεο ρσξίο αλαπεξίεο (Guevremont & 

Dumas, 1994˙ Werner 1993). Η ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία λέσλ είλαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν 

παξαβαηηθφηεηαο, πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη θαθψλ 

απνηειεζκάησλ κεηά ην ζρνιείν (Werner, 1993). ε ζχγθξηζε κε ηνπο λένπο ρσξίο αλαπεξίεο, 

ηα άηνκα κε πςειήο ζπρλφηεηαο αλαπεξίεο είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ παξαβαηηθφηεηα 

(Werner, 1993), πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Haager & 

Vaughn, 1995). 

Οη ζρέζεηο ελήιηθνπ - παηδηνχ κε αλαπεξίεο πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ δεζηαζηά, αλνηρηή επηθνηλσλία, ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη δνκή δηεπθνιχλνπλ ηελ πγηή 

θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε (Murray, 2002). Οη έθεβνη κε αλαπεξίεο πςειήο 

ζπρλφηεηαο έρνπλ αλάγθε λα αηζζάλνληαη φηη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο ελήιηθεο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην. Γη’ απηφ πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο γηα λα ρηίζνπλ ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ελήιηθεο θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα λα πεξηέρεη καζήκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα βειηηψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηαλφεζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ ελζπλαίζεζε, ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν θαη ηε δηαπξνζσπηθή 

επηθνηλσλία (Murray, 2002).  
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Οη ζπλαηζζεκαηηθά δεζηέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

πςειήο ζπρλφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνηθηή επηθνηλσλία, ζηήξημε θαη ζπκκεηνρή 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο ζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα θαη 

κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηηο θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο (Murray & 

Greenberg, 2006). Σα παηδηά κε κεγαιχηεξα επίπεδα ζηήξημεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, κεγαιχηεξεο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο, 

θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν απφ φ, ηη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο 

ζπγθξνχζεηο ζηηο ζρέζεηο ηνπο (Pianta, 1994). Αλ θαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη παηδηψλ κε αλαπεξίεο πςειήο ζπρλφηεηαο θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε πηπρέο ηεο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ, ηα αξλεηηθά ζρεζηαθά πξφηππα κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

παηδηψλ είλαη πην έληνλα θαη ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζαξκνγή απφ φ, ηη ηα ζεηηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, νη Murray θαη Murray (2004) δηαπίζησζαλ φηη ε ζχγθξνπζε ζηηο ζρέζεηο 

εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή ήηαλ πην έληνλε θαη ζρεηηδφηαλ κε ζπκπησκαηνινγία εζσηεξίθεπζεο θαη 

εμσηεξίθεπζεο ησλ παηδηψλ απφ ηελ εγγχηεηα ζηηο ζρέζεηο δαζθάινπ-καζεηή. 

Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη αθαδεκατθή πγεία ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε αλαπεξίεο 

πςειήο ζπρλφηεηαο. Οη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή. Πνιιέο θνξέο πξνσζνχλ ηελ απνμέλσζε απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, ηελ παξαβαηηθφηεηα, ην άγρνο θαη ηελ θαηάζιηςε (Murray & Greenberg, 2006). 

Η εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη άγρνο (Murray & Greenberg, 2006). ηελ έξεπλα 

ησλ Murray & Greenberg (2006) αλαθέξεηαη φηη αλ νη καζεηέο κε αλαπεξίεο πςειήο 

ζπρλφηεηαο βίσλαλ απνμέλσζε, ζπκφ, θαη απφξξηςε ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ήηαλ 

πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα, ελψ νη καζεηέο πνπ 
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βίσλαλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ήηαλ ιηγφηεξν πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα. 

1.6. Η θνηλσληθή ζηήξημε, νη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζιεμία 

Οη θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη εηδηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά ζηε δσή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Troiano, Liefeld 

& Trachtenberg, 2010).  Η θνηλσληθή ζηήξημε έρεη θχξηα επίδξαζε ηφζν ζηελ πξνζαξκνγή φζν 

θαη ζηελ αθαδεκατθή επίηεπμε φισλ ησλ θνηηεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Krisher & 

Shechtman, 2016). Υσξίο ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, πςειφ πνζνζηφ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο εγθαηαιείπνπλ ην γπκλάζην, δελ επηδηψθνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, θαη δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα λα πεηχρνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(Estrada, Dupoux, & Wolman, 2006).  

Η έξεπλα δείρλεη φηη νη λένη αληινχλ θνηλσληθή ζηήξημε απφ έλαλ αξηζκφ πεγψλ θαη 

απηή ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ θάζε πεγή ζπλδέεηαη κε επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Malecki & 

Demaray, 2003). Πεγέο ζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο απνηεινχλ νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

ζηελνί θίινη θαη ε νκάδα ζπλνκειίθσλ, φπνπ θάζε πεγή έρεη θάπσο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ή / θαη ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο σο πεγέο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Οη 

γνλείο απνηεινχλ πεγέο αγάπεο, πξαθηηθήο βνήζεηαο, αμηφπηζηεο αμηνιφγεζεο θαη βνήζεηαο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αμίαο ή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

πιεξνθνξηαθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη σο πεγέο 

θαζνδήγεζεο ή ελεκεξσηηθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Σέινο, νη ζπκκαζεηέο 

ζεσξνχληαη πεγή ζπληξνθηθφηεηαο, ή ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). 

Κάπνηεο απφ ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ζηήξημε έλα άηνκν κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη εθπαηδεπηηθνί, νη ζεξαπεπηέο ηνπ. ηελ έξεπλα ησλ Hellendoorn 
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& Rruijssenaars (2000) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ άηνκα κε δπζιεμία (n=27) ε κεγάιε 

πιεηνςεθία (21 ζπκκεηέρνληεο) αλαθέξζεθε ζηε βνήζεηα θαη ηελ ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ή απφ ηα άιια νηθνγελεηαθά κέιε, π.ρ. ηα αδέξθηα. Γεθαπέληε ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη 

έιαβαλ θάπνηα επηπιένλ πξνζνρή ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζε 11 

πεξηπηψζεηο, απηή ε βνήζεηα ζεσξήζεθε φηη δελ έδεηρλε ηελ θαηαλφεζε πνπ ζα έπξεπε ή 

ραξαθηεξίζηεθε σο «ηαπεηλσηηθή». Αθφκα, έγηλε αλαθνξά απφ θάπνηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε ζεξαπεία απφ ςπρνιφγνπο ή ινγνζεξαπεπηέο (5 ζπκκεηέρνληεο), εθπαηδεπηηθνχο 

ζε εηδηθφ ζρνιείν (6 ζπκκεηέρνληεο), ή θαζεγεηέο απνθαηάζηαζεο (7 ζπκκεηέρνληεο) ε νπνία 

θξίζεθε σο ζεηηθή. Δπηά ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ θαη ζε άιιεο ζεξαπείεο, φπσο ζε 

ζεξαπεία κε ινγνζεξαπεπηέο ή / θαη ςπρνθηλεηηθνχο ζεξαπεπηέο, θαη είραλ επλντθά 

απνηειέζκαηα (Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). Δθηφο, απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζεξαπεπηέο, φζνη ήηαλ παληξεκέλνη ππνζηήξημαλ φηη θαη νη ζχδπγνη 

ηνπο ζηήξηδαλ (Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). 

Ο ξφινο ηνπ εηδηθνχ ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, αθνχ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπεη πφζν ζθιεξά δνπιεχεη θάπνηνο, θαζψο θαη ηη θφξην εξγαζίαο έρεη 

αλαιάβεη λα θέξεη εηο πέξαο (Denhart, 2008). ηελ έξεπλα ηνπ Denhart (2008) νη 11 θνηηεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εξγάδνληαλ ζθιεξφηεξα θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ άηνκα πνπ δελ είραλ 

ηελ «ηακπέια» ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, αιιά παξήγαγαλ πξντφληα δπζαλάινγα κε ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη ε  κέηξηα πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιινχο σο 

ηεκπειηά. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηνπ Denhart (2008) φηη «νη άλζξσπνη 

μνδεχνπλ 2 κε 3 ψξεο ζε απηφ ην θχιιν θαη εγψ 20 ψξεο … μνδεχσ κέξεο γηα ηελ εξγαζία θαη νη 

άιινη γχξσ κνπ ψξεο». Η έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηνπο άιινπο ππνγξακκίδεηαη απφ ηα άηνκα 

κε δπζιεμία θαη ζηελ έξεπλα ησλ Nalavany, Carawan & Rennick (2011) φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ φηη νη άιινη δελ αλαγλψξηδαλ ην πνζφ ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο ηνπ άηνκνπ γηα λα 
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επηηεπρζεί ην ίδην έξγν κε έλα άηνκν ρσξίο δπζιεμία. Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη νη 

πξνζπάζεηέο ηνπο δελ αλαγλσξίδνληαλ (π.ρ., «αθξηβψο επεηδή δελ θάλσ ην θαιχηεξν δε ζεκαίλεη 

φηη δελ θάλσ ην θαιχηεξφ κνπ») θαη φηη βηψζαλ κία απνγνήηεπζε θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο 

εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο, δελ παξήγαγαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη νη άιινη 

δελ έβιεπαλ ην πνζφ ηεο δνπιεηάο ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ Shany, Wiener, & Assido (2012) ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηα 

νπνία έρνπλ ηζρπξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα ηα νπνία ίζσο κπνξνχλ 

λα ζπγθξηζνχλ θαη κε απηά ησλ καζεηψλ ρσξίο δπζθνιίεο βηψλνπλ ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν θαη 

θηάλνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Η θνηλσληθή ζηήξημε πνπ ιακβάλεη ην άηνκν κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

πηζηεχνπλ ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ λεαξνχ αηφκνπ κπνξεί λα δξάζεη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο 

γηα ηνπο θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

απηφ ηνλ πιεζπζκφ (Krisher & Shechtman, 2016). 

Σα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ηζρπξνχο θνηλσληθνχο δεζκνχο θαη θνηλσληθά 

ζπζηήκαηα. ε έξεπλα ησλ Stack-Cutler, Parrila, Jokisaari, & Nurmi (2015) πνπ αθνξνχζε 

θνηηεηέο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο (n = 107) εμεηάζηεθαλ νη θνηλσληθνί δεζκνί ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Οη θνηηεηέο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξνπο 

θνηλσληθνχο δεζκνχο πνπ είραλ αλαπηχμεη θαη ζηε ζηήξημε θαη βνήζεηα πνπ ιάκβαλαλ απφ 

θαζέλαλ απφ απηνχο. Οη πξνζσπηθνί θνηλσληθνί δεζκνί ήηαλ: (α) ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, ηα νπνία παξείραλ θνηλσληθή ζηήξημε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, ελζάξξπλζε θαη 

πιεξνθνξίεο, (β) νη θίινη κε ηηο ζπκβνπιέο, ηε βνήζεηα κε ην γξάςηκν/ζχληαμε θαη ην δηάβαζκα 

θαη ηελ παξέα/ δηαζθέδαζε θαη (γ) ε νηθνγέλεηα ε νπνία πξνζέθεξε βνήζεηα κε ην γξάςηκν θαη 

ηε ζηνρνζεζία, ζπκβνπιέο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε (Stack-Cutler, et al., 2015). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά αλαθέξζεθαλ θαη ζεζκηθνί θνηλσληθνί δεζκνί, φπσο (α) ηα αθαδεκατθά θέληξα, 
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π.ρ. νη ππεξεζίεο σο πξνο ηελ αλαπεξία θαη ηα θέληξα κάζεζεο / γξαπηνχ ιφγνπ πνπ είραλ σο 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη 

νηθνλνκηθή ζηήξημε, (β) νη γεληθέο ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ (π.ρ. ζξεζθεπηηθέο θαη κε 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο θνηηεηψλ, νκάδεο εληφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζχιινγνη θνηηεηψλ, 

πξνγξάκκαηα θαζνδήγεζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο, ζχιινγνη δηδαζθφλησλ-δηδαζθνκέλσλ, 

ππεξεζίεο ζηαδηνδξνκίαο, θέληξν νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, θαη θέληξν πιεξνθφξεζεο), νη νπνίεο 

πξνζέθεξαλ ζηνπο θνηηεηέο ζπκβνπιέο θαη αθαδεκατθή ζηήξημε, θνηλσληθή ζηήξημε, βνήζεηα 

ζηε ζηνρνζεζία θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο, επίιπζε πξνβιεκάησλ, νηθνλνκηθέο 

ζπκβνπιέο (Stack-Cutler, et al., 2015).  

Σν λα είζαη γνληφο ελφο παηδηνχ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεκαίλεη λα πξνσζείο ηελ 

έλλνηα ηνπ εαπηνχ κε ζεηηθφ ηξφπν θαη λα βνεζάο ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ (McNulty, 

2003). ηελ έξεπλα ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) ε ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο 

αλαδείρζεθε σο έλαο ηζρπξφο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο πνπ βνεζνχζε ηα άηνκα λα 

απνδερζνχλ ηε δπζιεμία ηνπο θαη λα γίλνπλ πην ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

επηηεχγκαηα, κε ηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ θνηλσλία, θαη κε ηε δσή γεληθφηεξα. Η γνληθή ζηήξημε 

απνηεινχζε έλαλ παξάγνληα πξνζαξκνγήο ζηελ ελήιηθε δσή θαη ζηελ επεκεξία (Hellendoorn & 

Rruijssenaars, 2000). Οη ζρέζεηο ζηελ νηθνγέλεηα ήηαλ αληηιεπηέο σο ζεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

(Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). Οη γνλείο ήηαλ νη πξψηνη πνπ έβιεπαλ ην πξφβιεκα θαη 

κάρνληαλ γηα απηφ θαη γηα ηελ επεκεξία. Απφ ηα 27 άηνκα ηνπ δείγκαηνο, 22 κίιεζαλ ζεξκά θαη 

επλντθά γηα ηελ ηξέρνπζα ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο, αλ θαη 6 απφ απηνχο αλέθεξαλ φηη 

απηφ είρε άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν απφ ηελ εθεβεία ηνπο (Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). 

Οη γνλείο δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε ζηήξημε ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) ππνγξάκκηζαλ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξηζαλ ηνπο γνλείο σο ππεξβνιηθά αγρψδεηο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
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σο ηεκπέιεδεο θαη απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ε αμηνιφγεζε έγηλε ιφγσ ηεο πξνηξνπήο ησλ γνλέσλ 

θαη φρη ηνπ ζρνιείνπ. Μεξηθνί ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ αλαθνπθηζκέλνη απφ ηελ αμηνιφγεζε, 

άιινη φηη απνηεινχζε θάηη κε ζεκαληηθφ γηα ηε δσή ηνπο θαη άιινη έλησζαλ ληξνπή γηα ηελ 

ηακπέια πνπ είραλ λα θνπβαιήζνπλ (Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). Η δηάγλσζε ελφο 

αηφκνπ σο δπζιεθηηθφ είλαη επψδπλε (Ingesson, 2007). Ωζηφζν, πηζαλφηαηα δελ είλαη ε 

δηάγλσζε απφ κφλε ηεο ε νπνία είλαη ζεκαληηθή, αιιά ε ζηαδηαθή αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ 

απφ ην ίδην ην άηνκν, δειαδή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη θπζηνινγηθφ ζε θάζε άιιε πηπρή, 

αιιά έρεη κηα εηδηθή δπζθνιία κε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή (Ingesson, 2007). Η απνδνρή ησλ 

δπζθνιηψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο θαη λα θαηαλνήζεη ηηο αμίεο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο (Ingesson, 

2007). Η έγθαηξε δηάγλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζεθηηθή εμήγεζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ 

αηφκνπ κε δπζιεμία ζεσξείηαη απαξαίηεηε, θαζψο θαη ε ελζάξξπλζε ησλ δπζιεθηηθψλ παηδηψλ 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο φπνπ κπνξνχλ λα ηα θαηαθέξνπλ θαη πνπ ηνπο θάλνπλ λα 

βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζεηηθά (Ingesson, 2007).  

Ωο πξνο ηνπο γνλείο θαη ηε δηάγλσζε φηαλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δπζθνιηψλ 

εληνπίδνληαλ απφ λσξίο ήηαλ πεξηζζφηεξν πξνεηνηκαζκέλνη λα αζρνιεζνχλ κε ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Troiano, 2003). Μπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά ηνπο κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ επηηπρίαο θαη κε ηελ ζηήξημε πνπ ηνπο παξείραλ, 

ψζηε λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο φηαλ θξηλφηαλ 

απαξαίηεην (Troiano, 2003). Σνπο ζηήξηδαλ θαη δηεθδηθνχζαλ ππνζηεξηθηηθέο πξνζαξκνγέο 

ζηελ πξσηνβάζκηα θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά αθφκα θαη φηαλ έθεπγαλ απφ ην 

ζπίηη θαη εηζέξρνληαλ ζηελ ηξηηνβάζκηα πιένλ εθπαίδεπζε (Troiano, 2003). Οη καζεηέο πνπ 

είραλ δηαγλσζηεί λσξίο θαη παξνπζίαζαλ πςειφ βαζκφ γνληθήο ζηήξημεο, είραλ εμαζθήζεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπλεγνξνχλ ππέξ εαπηνχ γηα πνιιά ρξφληα. Οη γνλείο ηνπο έκαζαλ φηη έπξεπε 
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ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, ζην γπκλάζην, αθφκα θαη κεηά ην γπκλάζην ζην παλεπηζηήκην λα κηινχλ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο γηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο θαη θάπνηεο πξνζαξκνγέο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ (Troiano, 2003).  

Μηα άιιε ζεκαληηθή πεγή ζηήξημεο γηα ηνπο θνηηεηέο είλαη ε ελζάξξπλζε θαη 

θαηαλφεζε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ε έξεπλα ησλ Stack-Cutler, et al. (2015) νη 

θνηηεηέο κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο αλέθεξαλ φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ (θαζεγεηέο, 

αθαδεκατθνί ζχκβνπινη ζεξαπεπηέο θηι.) παξείρε βνήζεηα κε ην γξάςηκν, ηηο εξγαζίεο, ηηο 

ζπκβνπιέο γηα ηηο ζπνπδέο, ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη γεληθή βνήζεηα κέζα θαη έμσ απφ ηελ 

ηάμε. ηελ έξεπλα ηεο Troiano (2003) νη θνηηεηέο αλαθέξζεθαλ ζε ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηε 

ζρνιή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά φινη νη θνηηεηέο αθεγήζεθαλ ηνπιάρηζηνλ κηα αξλεηηθή 

εκπεηξία, φπνπ νη θαζεγεηέο δελ έδεηρλαλ θαηαλφεζε θαη ίζσο θάπνηεο θνξέο ήηαλ λεπξηθνί θαη 

επέμαπηνη καδί ηνπο ιφγσ ησλ καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ. Παξφια απηά ρξεηάδεηαη λα 

επηζεκάλνπκε φηη ζε επίπεδν ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ζε ζρέζε κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηνλ επηπιένλ ρξφλν, θαη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν 

πνπ κπνξεί λα ρξεηάδνληαη νη θνηηεηέο (Troiano, 2003).  

ηελ έξεπλα ησλ Stack-Cutler, et al. (2015) νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ θαη ζε πεγέο 

ζηήξημεο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ( π.ρ. ζηηο ζξεζθεπηηθέο 

νξγαλψζεηο, ζηελ εξγαζία, ζηνλ εζεινληηζκφ, ζηελ αλαςπρή) πνπ ιάκβαλαλ ρψξα θαη 

πξνσζνχζαλ επθαηξίεο γηα ραιάξσζε, θνηλσληθνπνίεζε, ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, νηθνλνκηθή 

ζηήξημε θαη αίζζεζε ρξεζηκφηεηαο ζηελ θνηλφηεηα. Οη ππεξεζίεο πγείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

παξείραλ ςπρηθή ζηήξημε, ζπκβνπιέο θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θαζψο θαη δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ. Οη νξγαληζκνί ηεο θνηλφηεηαο, φπσο νη νξγαληζκνί 

γηα ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα ηνπηθά θέληξα, νη θπβεξλεηηθέο νκάδεο παξείραλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, γεληθή βνήζεηα, ζπδεηήζεηο θαη ζπκβνπιέο, βνήζεηα κε ηνπο ζηφρνπο 
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ζηαδηνδξνκίαο. Οη δηαδηθηπαθέο ζπλδέζεηο, φπσο νη δηθηπαθνί ηφπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο νη 

νπνίνη ήηαλ ζρεηηθνί κε ηελ ηάμε θαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαίλνληαλ ρξήζηκεο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε ηελ παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο θαη απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο πνπ είραλ γηα ην 

ζρνιείν θαη ηε δηδαζθαιία θαη ηελ πξνζθνξά ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο. Σν κε παλεπηζηεκηαθφ 

πξνζσπηθφ (π.ρ. πξντζηάκελνο, ηξαπεδηθφο ζχκβνπινο, άιινη καζεηέο) έδηλε πιεξνθνξίεο, 

ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (Stack-Cutler, et 

al., 2015). 

Ωο πξνο ηνπο θίινπο ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο καδί ηνπο θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ 

απηνχο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απηαμίαο. Σν λα έρεη ην άηνκν 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελνχο θίινπο ζπκβάιιεη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ιεηηνπξγεί ζε έλα 

πςειφ επίπεδν θαη λα κελ αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε σο πξνο ηνλ 

αθαδεκατθφ ηνκέα (Shany, et al., 2012). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ιηγφηεξνπο θίινπο, ιηγφηεξν ζηαζεξέο θηιίεο, θαη πςειφηεξα 

επίπεδα ζχγθξνπζεο ζηε θηιία ηνπο (Wiener & Schneider, 2002), ππάξρνπλ θαη έξεπλεο, φπσο ε 

έξεπλα ησλ Shany, et al. (2012) πνπ ππνγξακκίδεη φηη νη καζεηέο κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δε δηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ θίισλ πνπ αλέθεξαλ φηη είραλ, ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο θηιίαο ηνπο θαη ην επίπεδν ηεο νηθεηφηεηαο πνπ αλαθέξζεθε φηη 

ππήξρε κε ηνλ πην θνληηλφ θίιν ηνπ ηδίνπ θχινπ. 

Όζνλ αθνξά ηε ζηήξημε θαη ηηο θνηλσληθέο επαθέο ησλ λέσλ κε δπζιεμία ζηελ έξεπλα 

ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) πεξηζζφηεξν απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο κε 

δπζιεμία (n = 27) είραλ βηψζεη πξνβιήκαηα κε ηηο θνηλσληθέο επαθέο ιφγσ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο έβιεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο θνηλσληθά 

αδέμηνπο ή είραλ πξνβιήκαηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Hellendoorn & 

Rruijssenaars, 2000). Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο είραλ ιίγνπο ή θαζφινπ θίινπο θαη ήηαλ 
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ζχκαηα εθθνβηζκνχ ζπρλά σο παηδηά (Hellendoorn & Rruijssenaars, 2000). ε αληίζηνηρε 

έξεπλα κε ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο φινη νη θνηηεηέο αλαθέξζεθαλ ζε 

ζηηγκαηηζκφ ν νπνίνο είρε ζρέζε κε ηε καζεζηαθή δπζθνιία θαη ηνπο πξνθαινχζε έλα 

ζπλαίζζεκα απφγλσζεο, θαη θαηά θαηξνχο απψιεηα ηεο απηνπεπνίζεζεο ιφγσ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπο (Troiano, 2003). Οη θνηηεηέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην ζπρλά θαη έληνλα ζε 

εκπεηξίεο ζηηγκαηηζκνχ απφ ηνπο άιινπο έηεηλαλ λα βιέπνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο σο κφληκε 

θαηάζηαζε πνπ ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο δσήο 

(Troiano, 2003). 

Υαξαθηεξηζηηθά ζε έξεπλα ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) αλαθέξζεθε φηη νη 

άλζξσπνη ιέλε πσο θαηαιαβαίλνπλ, αιιά δελ ην θάλνπλ ζη 'αιήζεηα. ηελ έξεπλα ηνπ McNulty 

(2003) νη άλζξσπνη γχξσ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε δπζιεμία ζπρλά δελ θαηαλννχζαλ ή 

παξεμεγνχζαλ ην πξφβιεκά ηνπο, ελψ άιινη ηνπο ραξαθηήξηδαλ «ηεκπέιεδεο» ή «ραδνχο». Οη 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο κε αλζξψπνπο πνπ δελ θαηαλννχζαλ, παξεμεγνχζαλ ην άηνκν θαη ζπλερψο 

επηηίζνληαλ ζηελ εμππλάδα ηνπ θαη ζηα θίλεηξά ηνπ θηλεηνπνηνχζαλ κεξηθέο θνξέο ηνπο 

εθήβνπο θαη ηα παηδηά λα δνπιέςνπλ πην ζθιεξά γηα λα απνδείμνπλ φηη νη άιινη πνπ ηνπο 

έθξηλαλ αξλεηηθά έθαλαλ ιάζνο (McNulty, 2003). Όκσο θαη πάιη επεξέαδαλ ηηο ζθέςεηο ηνπ 

αηφκνπ γηα ηελ επθπΐα ηνπ θαη ην πφζν δνχιεπε θαη πξνζπαζνχζε (McNulty, 2003). Η έιιεηςε 

αλζξψπσλ πνπ θαηαλννχζαλ θαη απνδέρνληαλ ηε θχζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είρε 

απνηειέζκαηα ζηελ κνλαμηά, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ ληξνπή. Η ζπδήηεζε κε ηνπο άιινπο γηα 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ είλαη θαζαξηηθή θαη βειηηψλεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο 

εμηζνξξνπεί ηα πξάγκαηα κε ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ ειιεηπή θαηαλφεζε εθ κέξνπο 

ησλ άιισλ (McNulty, 2003). 

Σα παηδηά κε δπζιεμία θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν σο 

πξνο ηε κνλαμηά θαη ην λα πέζνπλ ζχκαηα εθθνβηζκνχ θαη πεηξαγκάησλ (Hellendoorn & 
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Ruijssenaars, 2000). ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήγαγε ε Ingesson (2007) ζε 75 εθήβνπο θαη 

λεαξνχο ελήιηθεο κε δπζιεμία ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε ληψζεη ηα πξψηα έμη 

ρξφληα ηνπ ζρνιείνπ ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο. Η αβεβαηφηεηα πνπ 

έλησζαλ ηα άηνκα κε δπζιεμία ζην ζρνιείν (πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε), επηδεηλσλφηαλ απφ ηε ζηάζε ησλ άιισλ ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηηο άζρεκεο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ηα πεηξάγκαηα θαη ηνλ εθθνβηζκφ (Ingesson, 2007). Οη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ βηψζεη άζρεκεο εκπεηξίεο απφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ιφγσ ησλ δπζιεθηηθψλ δπζθνιηψλ ηνπο, αιιά ππήξρε κηα κηθξή νκάδα κε 

άζρεκεο εκπεηξίεο, ε νπνία είρε πέζεη ζχκα εθθνβηζκνχ θαη δελ έηξεθε φκνξθα ζπλαηζζήκαηα 

γηα ην ζρνιείν (Ingesson, 2007). Απηή ε νκάδα καζεηψλ θαηεγφξεζε ηε δπζιεμία γηα ηηο 

δπζθνιίεο ηεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο, θαη ππνγξάκκηζε φηη ε 

δπζιεμία είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ απηνεθηίκεζή ηεο (Ingesson, 2007). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα πεξηζζφηεξα ππνθείκελα πνπ δελ ππνζηήξηδαλ φηη νη δπζθνιίεο ηνπο επεξέαζαλ ηηο 

ζρέζεηο θαη ηηο θηιίεο ηνπο, είραλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη απηφ 

αληηζηάζκηδε ηηο δπζθνιίεο ηνπο (Ingesson, 2007).  

Οη αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζε γεληθέο γξακκέο επεξεάδνπλ ηελ ελήιηθε δσή. Σα αξλεηηθά 

κελχκαηα απφ ηνπο γνλείο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία έρνπλ βαζηέο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ ελήιηθε δσή θαη νη ζρνιηθέο εκπεηξίεο «κπνξεί λα είλαη βιαβεξέο, ελνριεηηθέο θαη 

ηξνκαθηηθέο» φηαλ ε απηναληίιεςε θαη ε απηναμία αθπξψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή 

ηνπο ζπκκαζεηέο (Nalavany, et al., 2011). Οη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο δπζιεμίαο ζηελ 

ελήιηθε δσή έρνπλ ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςε (π.ρ., «βηψλσ ζιίςε γηα ηε δπζιεμία κνπ»), κε ηελ 

αγσλία γηα ζαθήλεηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο θαη κηα δηάρπηε αίζζεζε «άγρνπο θαη 

ζηξεο» ζρεηηθά κε ηε δπζιεμία (Nalavany, et al., 2011). Η γνληθή ζηήξημε, ε ζηελή θαη 

εθηεηακέλε νηθνγέλεηα θαη ε ζηήξημε ηεο, ε ζηήξημε ησλ θίισλ, θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε κε 
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έλα κφλν εθπαηδεπηηθφ πνπ θαηαλνεί θαη πξαγκαηηθά ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηηπρία ηνπ αηφκνπ 

κε δπζιεμία θάλεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηηπρίαο θαη ηεο απνηπρίαο (Nalavany, et al., 2011). 

Κάπνηα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία είλαη ε επηκνλή, ε 

ζθιεξή δνπιεηά, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, ε αλαγλψξηζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ απφ ην ίδην 

ην άηνκν, ε αγλφεζε ησλ αλζξψπσλ πνπ πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξεί λα πεηχρεη ή πνπ ηνλ 

αθπξψλνπλ, ε αλαγλψξηζε απφ ηνπο άιινπο φηη καζαίλεη δηαθνξεηηθά, ε ζπκκεηνρή ζε θπζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρφκπη πνπ εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίκεζε θαη ε αλαγλψξηζε απφ ην ίδην ην 

άηνκν φηη κπνξεί λα έρεη δπζιεμία, αιιά είλαη έλαο επθπήο άλζξσπνο (Nalavany, et al., 2011). 

Οη Spekman, Goldberg, θαη Herman (1992) ζπλέθξηλαλ επηηπρείο θαη ιηγφηεξν επηηπρείο 

λεαξνχο ελήιηθεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλ θαη δελ κπφξεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε 

ζαθήλεηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ επηηπρία, ε επηηπρεκέλε νκάδα έδεημε κηα 

ξεαιηζηηθή πξνζαξκνγή ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο, απηνγλσζία, απνδνρή ησλ δπζθνιηψλ ηεο, 

πςειφ επίπεδν επηκνλήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, δπλαηφηεηαο λα κεηψζνπλ ην άγρνο, 

θαη θαηάιιειεο ζηνρνζεζίαο (Spekman, et al., 1992). ηελ 20-εηή πνηνηηθή έξεπλα ησλ 

Goldberg, Higgins, Raskind, & Herman (2003) ζε ελήιηθεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζε δχν νκάδεο ζπκκεηερφλησλ, ζηνπο επηηπρείο θαη κε επηηπρείο ελήιηθεο. Οη 

επηηπρεκέλνη ελήιηθεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ πην επέιηθηνη, ήμεξαλ λα 

πξνγξακκαηίδνπλ πξάγκαηα πνπ αθνξνχζαλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο δσήο ηνπο θαη ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρφιεζεο, θαη ηεο 

νηθνγέλεηαο. Αλαγλψξηδαλ θαη απνδέρνληαλ ηελ αλαπεξία ηνπο, σο κία κφλν πηπρή ηνπ εαπηνχ 

ηνπο. Δίραλ αλαπηχμεη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, ηεο 

απνγνήηεπζεο, θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο 

θαηαζηάζεηο ηνπο πξνθαινχζαλ άγρνο, θαη είραλ αλαπηχμεη κηα ζεηξά απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο (π.ρ., αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο, 



42 
 

απνζηαζηνπνίεζε απφ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο). Ήμεξαλ λα επηιέγνπλ επάγγεικα θαη 

ζπκκεηείραλ ζε θνηλσληθά πιαίζηα πνπ ηνπο βνεζνχζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο 

(Goldberg, et al., 2003).  

H Denhart (2008) εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ππνγξάκκηζε φηη ππήξραλ ηξία θχξηα ζέκαηα ηα νπνία 

εκθαλίδνληαλ σο εκπφδην ζηελ επηηπρία: (α) παξεμεγνχληαλ απφ ηνπο άιινπο, (β) ρξεηαδφηαλ λα 

εξγαζηνχλ ζθιεξφηεξα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαη (γ) 

αλαδεηνχζαλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηηπρία ζηελ εθπαίδεπζε. ηελ έξεπλα ησλ Nalavany, et al. 

(2011) νη ελήιηθεο κε δπζιεμία αλαθέξζεθαλ ζε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε δσή ηνπο κε ηε 

δπζιεμία γηλφηαλ πην εχθνιε θαη κπνξνχζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ γηα λα επηηχρνπλ. Σέηνηνη 

ηξφπνη ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή ηεξάξρεζε, ε νξγάλσζε, θαη ε νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχζαλ λα κελ πηέδνπλ πάξα πνιχ ηνλ εαπηφ ηνπο. Κάπνηα ζηνηρεία σο πξνο 

ηελ νξγάλσζε πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φηη ππήξρε ε αλάγθε γηα 

ζηνρνζεζία, γηα ηξφπνπο πνπ ζα έθαλαλ ηε δσή κε δπζιεμία πην εχθνιε, γηα ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ, γηα ζρεδηαζκφ ησλ θαζεθφλησλ θαη θαηαθεξκαηηζκφ ηνπο ζε δηαρεηξίζηκα θνκκάηηα 

θαη γηα ξνπηίλα (Nalavany, et al., 2011). 

Σν είδνο ηεο ζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη θάζε θνηηεηήο κπνξεί λα πνηθίιιεη ζεκαληηθά απφ 

θνηηεηή ζε θνηηεηή, αιιά νξηζκέλεο κνξθέο ζηήξημεο, φπσο νη πξνζαξκνγέο ζηελ αμηνιφγεζε, 

ε παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ε θαηάξηηζε γηα λα κπνξεί ην άηνκν λα ππεξαζπίδεηαη θαη λα 

ζπλεγνξεί ππέξ ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ ηνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

θνηηεηψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Greenbaum, et al., 1995). Η βνήζεηα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ δεμηνηήησλ κάζεζεο, ηε βειηίσζε ζπλήζεησλ κειέηεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ 

νξγάλσζε, θαζψο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά κέζα, φπσο ηα εγρεηξίδηα κε ήρν, θξίλνληαη θαη απηά 

απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία ηνπο (Stack-Cutler, et al., 2015). 
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Μεηαμχ ησλ θνηηεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κηα 

κεγάιε πιεηνςεθία παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν. Οη πεξηνρέο ησλ δπζθνιηψλ ζηε 

γξαθή θπκαίλνληαη απφ ηηο πηπρέο ηεο κεραληθήο ηεο γξαθήο (δειαδή, ηελ νξζνγξαθία, ηε 

ζηίμε) κέρξη ηηο πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ (δειαδή, ηε ζπλνρή, ηελ νξγάλσζε, ηηο ηδέεο 

(Lindstrom, 2007). Σα άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη κε ην γξαπηφ ιφγν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

απφ έλα επξχ θάζκα ησλ εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο φζνλ αθνξά ην γξαπηφ ιφγν (MacArthur, 

2009). Ο επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ηα εξγαιεία νξζνγξαθηθνχ ειέγρνπ, ε πξφβιεςε ιέμεσλ θαη ε 

αλαγλψξηζε νκηιίαο πξνζθέξνπλ ζηήξημε ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ  (MacArthur, 2009). 

Αθφκα, θαηά ηελ ρξήζε ππνινγηζηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ινγηζκηθά 

ραξηνγξάθεζεο ελλνηψλ ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ζηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ ηδεψλ ηνπ καζεηή πξηλ ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ (MacArthur, 

2009). 

Οη θνηηεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ ζηε θσλνινγηθή 

επίγλσζε θαη ζηηο νξζνγξαθηθέο ηθαλφηεηεο, δελ αλαθαινχλ απηφκαηα ή δελ αλαγλσξίδνπλ 

ιέμεηο πνπ δηαβάδνπλ κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεηαη ε αλάγλσζή ηνπο (Lindstrom, 2007). 

Αθφκα, παξαιείπνπλ ή δελ θαηαλννχλ πιήξσο ιέμεηο θαη απηφ έρεη επίπησζε ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θεηκέλνπ (Lindstrom, 2007). ηελ έξεπλα ηεο Lindstrom (2007) θάπνηα ελαιιαθηηθά κέζα, 

φπσο αλαγλψζηεο θεηκέλνπ, ειεθηξνληθά θείκελα, θαη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξφζβαζε ζε θείκελν, π.ρ. ινγηζκηθά κεηαηξνπήο θεηκέλνπ ζε νκηιία, 

αλαγλψζηεο νζφλεο, κεγάια ηππνγξαθηθά ζηνηρεία, ζαξσηέο, απνηεινχλ ζπρλέο πξνζαξκνγέο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη ζεσξνχληαη θαηάιιειεο γηα ηα άηνκα κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο. 

Οη δπζθνιίεο κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε ηελ ρξήζε ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγία θαη κε 

θάπνηεο κηθξέο πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αμηνιφγεζε νη νπνίεο κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ηε δηαθνξά. Σέηνηεο πξνζαξκνγέο είλαη ε παξνρή πεξηιήςεσλ γηα ηηο εξγαζίεο, ε εξγαζία καδί 
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κε άιινπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο θαη ε παξνρή επηπιένλ ρξφλνπ γηα λα νινθιεξσζεί κηα 

εξγαζία (Reid, Strnadová, & Cumming 2013). Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο, φπσο νη παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Lindstrom (2007) ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί αθφκα λα θξνληίζεη γηα ηελ παξνρή ελφο ήζπρνπ 

πξνζσπηθνχ ρψξνπ αμηνιφγεζεο, επηπιένλ ρξφλνπ (1.5, δηπιφο ή ρσξίο ρξφλν), επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ, δηνξζσηή ηππνγξαθηθψλ ιαζψλ, ινγηζκηθνχ κεηαηξνπήο ηεο πξνθνξηθήο απάληεζεο 

ζε γξαπηή, δηεξκελέα γηα λα απνζαθελίζεη ηηο γισζζηθά πνιχπινθεο εξσηήζεηο, θαηαγξαθήο 

ησλ πξνθνξηθψλ απαληήζεσλ ζην ραξηί θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαιεηκκάησλ κε ην δηάιεηκκα 

λα κελ ππνινγίδεηαη κέζα ζηνλ ρξφλν ηεο αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Heiman & 

Precel (2003) νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππνγξάκκηζαλ φηη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπο παξερφηαλ επηπιένλ ρξφλνο, θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο εμεηάζεσλ, 

αγλφεζε ησλ νξζνγξαθηθψλ ιαζψλ, ππνινγηζηήο θαη πεξηζζφηεξα δηαιείκκαηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο (Heiman & Precel, 2003).  

Η παξνρή επηπιένλ ρξφλνπ είλαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε πξνζαξκνγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνπο θνηηεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε θαηαζηάζεηο αμηνιφγεζεο 

(Lindstrom, 2007). Η πξαθηηθή ηεο παξνρήο επηπιένλ ρξφλνπ ζηηο αμηνινγήζεηο είλαη θνηλή ζε 

επίπεδν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζε (Lindstrom, 2007). χκθσλα κε κειέηεο νη θνηηεηέο κε 

αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο επσθειήζεθαλ φηαλ παξερφηαλ επηπιένλ ρξφλνο θαηά ηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο (Lesaux, Pearson, & Seigel, 2006). ηελ έξεπλα ηεο Lindstrom (2007) νη θνηηεηέο κε 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θάλεθε λα επσθεινχληαη απφ ηνλ επηπιένλ ρξφλν γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ, αιιά ήηαλ ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί θαη ε ζπκβνιή ησλ δεμηνηήησλ 

απνθσδηθνπνίεζεο, επρέξεηα ιφγνπ, ιεμηιφγην, βξαρππξφζεζκε κλήκε, πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο. Η παξνρή επηπιένλ ρξφλνπ ήηαλ αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε 
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γηα λα κπνξέζνπλ νη ελήιηθεο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην βαζκφ 

(Lindstrom, 2007). 

Γηα ηνλ πιεζπζκφ πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο ην ζρνιείν ή 

ην παλεπηζηήκην, νη κεραληζκνί ζηήξημεο γηα λα ην βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ γξαθή θαη ηελ αλάγλσζε είλαη αλεπηπγκέλνη (Bell, 

2009). Ωζηφζν, ε έληαμε ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο. Η αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζεη ελήιηθεο κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο, θαζψο ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη φρη ε εθπαίδεπζε (Bell, 

2009).   

Μία επηρείξεζε έρεη σο ζηφρν ηεο ηα θέξδε θαη είλαη απίζαλν λα παξέρεη ην είδνο ηεο 

ζηήξημεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πνιιέο θνξέο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο νη εξγνδφηεο δελ έρνπλ θακία γλψζε ηεο δπζιεμίαο ή άιισλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ. Οη εξγνδφηεο ζέινπλ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη φρη πξνζσπηθφ πνπ ρξεηάδεηαη 

ζηήξημε. Όκσο πνιιέο θνξέο νη ελήιηθεο είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπλ ηνπο εξγαζηαθνχο ηνπο 

ξφινπο επαξθψο, θάλνληαο κηθξέο πξνζαξκνγέο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ άθξσο 

επηηπρεκέλνη εξγαδφκελνη (Bell, 2009). Γηα ηα ελήιηθα άηνκα πνπ έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ρξεηάδνληαη ζηήξημε ζηελ εξγαζία ηνπο ππάξρεη ε αλάγθε γηα κεηαγλψζε θαη γλψζε ηνπ 

πξνθίι ηνπ αηφκνπ κε δπζιεμία, γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη επηθνηλσλία ησλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπζιεμία. Γε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη ε ζηήξημε κε ηε ζηελή έλλνηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ δεμηνηήησλ γξακκαηηζκνχ θαη ελφο πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο δεμηνηήησλ, αιιά 

κε ηελ εθκάζεζε εμαηνκηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζνχλ ην άηνκν κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή εξγαζηαθή ηνπ δσή (Bell, 2009).  

ηελ έξεπλα ηεο Bell (2009) εμεηάζηεθε πψο κία νκάδα κε εζεινληέο κε δπζιεμία κπνξεί 

λα ζηεξίμεη ελήιηθεο κε δπζιεμία. Οη νκάδεο ελειίθσλ κε δπζιεμία είραλ ζεκαληηθφ αληίθηππν 
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ζηηο δσέο ησλ κειψλ ηνπο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο κεηαγλψζεο θαη ηεο βαζχηεξεο θαηαλφεζεο 

ησλ επηκέξνπο δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά θαηά ηε 

δηάγλσζή ηνπο. Σν άηνκν κέζα ζε κία ηέηνηα νκάδα θέξδηζε επηθνηλσλία κε ηα άηνκα πνπ ηνπο 

ππνζηήξημαλ ζε δηάθνξνπο ξφινπο ηνπο, επαθή κε αλζξψπνπο κε ην ίδην πξφβιεκα, 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ βνήζεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

κέζσ ηεο επαθήο κε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά ηαιέληα ηα νπνία κπνξεί 

λα κελ ζηε γξαθή ή ηελ αλάγλσζε, αιιά ζε άιιεο πεξηνρέο, φπσο ζηηο ρεηξσλαθηηθέο αζρνιίεο 

(Bell, 2009). Η νκάδα παξείρε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

αηζζαλζνχλ άλεηα (Bell, 2009).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2  

Μεζνδνινγία 

2.1. θνπφο θαη ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθήβσλ θαη 

ησλ ελειίθσλ κε δπζιεμία γηα ηε ζεηηθή πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, θαζψο θαη ηελ 

αξλεηηθή πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα 

νπνία αλήθνπλ θαη ην πφζν ζεκαληηθή ηε ζεσξνχλ νη έθεβνη ή πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ 

απηή νη ελήιηθεο. 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(α) Πνηεο κνξθέο ιακβάλεη γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο κε δπζιεμία ε ζεηηθή θαη 

αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία αλήθνπλ; 

(β) Πνηεο κνξθέο ιακβάλεη γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο κε δπζιεμία ε ζεηηθή θαη 

αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα ζηα νπνία αλήθνπλ; 

(γ) Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη απφ ηε ζηήξημε πνπ δέρνληαη νη ελήιηθεο άλδξεο θαη γπλαίθεο; 

(δ) Πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε ζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν νη 

έθεβνη άλδξεο θαη γπλαίθεο; 

(ε) Πφζν ζπρλά δέρνληαη ζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο δίθηπν νη έθεβνη άλδξεο θαη γπλαίθεο;  

2.2. πκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ήηαλ έθεβνη θαη ελήιηθεο κε δπζιεμία. Σν 

δείγκα πνπ ζπκκεηείρε είρε δηάγλσζε απφ θάπνην ΚΓΑΤ ή ΚΔΓΓΤ ή θάπνην ηαηξνπαηδαγσγηθφ 

θέληξν ηεο ρψξαο πηζηνπνηεκέλν απφ ην Τπνπξγείν  Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Απνθιείζηεθαλ άηνκα ρσξίο δηάγλσζε απφ θάπνην απφ ηα θέληξα πνπ αλαθέξακε, φπσο θαη κε 

γεληθεπκέλεο ή δεπηεξνγελείο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 20 άηνκα (n = 20) κε δπζιεμία. Πεξηειάκβαλε 

12 (60%) άλδξεο θαη 8 (40%) γπλαίθεο, ειηθίαο 13 - 28 εηψλ (M = 21.05, SD = 5.95). Οη 10 

(50%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ έθεβνη ειηθίαο 13 - 17 θαη νη άιινη 10 (50%) ήηαλ ελήιηθεο 

ειηθίαο 24 - 28 εηψλ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο θαηνηθνχζαλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο 

ζηελ Αζήλα. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ δηάγλσζε δπζιεμίαο. 

Οη 13 (65%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ δηάγλσζε απφ ην ΚΔΓΓΤ ηεο πεξηνρήο πνπ 

πήγαηλαλ ζρνιείν, νη 5 (25%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ δηάγλσζε απφ ην ΚΓΑΤ ηεο 

πεξηνρήο πνπ πήγαηλαλ ζρνιείν, θαη νη 2 (10%) είραλ απφ θάπνην ηαηξνπαηδαγσγηθφ θέληξν 

πηζηνπνηεκέλν απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο (n = 20) είραλ δηάγλσζε «Δπζιεμία». Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο 

δπζιεμίαο ζεκεηψλεηαη φηη 11 (55%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηαγλψζηεθαλ φζν πήγαηλαλ ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη 9 (45%) απφ απηνχο δηαγλψζηεθαλ ζην γπκλάζην. Ωο πξνο ην ζρνιείν νη 

17 (85%) πήγαλ ή πήγαηλαλ ζε γεληθή ηάμε θαη νη 3 (15%) παξαθνινπζνχζαλ ηε γεληθή ηάμε, 

αιιά θαη θάπνην ηκήκα έληαμεο. Οη 3 (15%) ζπκκεηέρνληεο πνπ παξαθνινπζνχζαλ θαη ην ηκήκα 

έληαμεο ήηαλ έθεβνη καζεηέο. 

Οη 4 (20%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ήηαλ καζεηέο 

γπκλαζίνπ, 6 (30%) καζεηέο ιπθείνπ θαη 10 ελήιηθεο (50%) πηπρηνχρνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Οη έθεβνη ζπκκεηέρνληεο (n = 10, 50%) ήηαλ αθφκα καζεηέο, ελψ 8 (40%) 

ελήιηθνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξγάδνληαλ θαη 2 (10%) ήηαλ άλεξγνη. Ο ηνκέαο ζηνλ 

νπνίν εξγάδνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο έξεπλαο, ήηαλ ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο θαη γηα ηνπο 8 (40%) ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ. ηα επαγγέικαηα απηά εξγάδνληαλ 

γηα δηάζηεκα 3 εηψλ νη 4 (50%) ζπκκεηέρνληεο θαη γηα δηάζηεκα 4 εηψλ νη άιινη 4 (50%) απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχζαλ ήηαλ ζε ηειεθσληθφ θέληξν νη 4 (50%) θαη 

πσιεηέο/πσιήηξηεο νη άιινη 4 (50%). 
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Οη 16 (80%) είραλ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ νη 4 (20%) κέηξηα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Όζνλ αθνξά ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε νη έθεβνη ζπκκεηέρνληεο (n = 10) 

ήηαλ αλχπαληξνη, ελψ απφ ηνπο ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο νη 8 (80%) ήηαλ αλχπαληξνη θαη νη 2 

(20%) παληξεκέλνη. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (n = 20) πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε δχν γνλείο 

θαη παηδηά ή ρσξίο άιια παηδηά. Έλαο ζπκκεηέρνληαο (5%) δελ είρε αδέξθηα, 11 (55%) είραλ 

έλαλ αδεξθφ/ αδεξθή θαη 8 (40%) είραλ δχν αδέξθηα. Αδέξθηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία είραλ 13 

(65%) ζπκκεηέρνληεο θαη 7 (35%) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ κηθξφηεξα αδέξθηα. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (n = 20) ήηαλ «απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο». 

2.3. Δξγαιεία 

2.3.1. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία. ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ην θχιν ηνπ, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ην έηνο γέλλεζεο, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηνπ ηδίνπ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ, ηελ νηθνλνκηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ 

εξγαζία ηνπ θαη ηε δηάγλσζε πνπ έρεη. 

2.3.2. Κιίκαθα θνηλσληθήο ζηήξημεο παηδηψλ θαη εθήβσλ- Child and Adolescent Social Support 

Scale (Malecki, Demaray, & Elliot, 2014). Σε κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ηε ιάβακε απφ ηνλ θχξην θαζεγεηή Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν, επφπηε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. ηελ θιίκαθα θνηλσληθήο ζηήξημεο παηδηψλ θαη εθήβσλ ε νπνία 

ρνξεγήζεθε κφλν ζηνπο έθεβνπο ηνπ δείγκαηφο καο ηνπο δεηείηαη λα απαληήζνπλ ζηηο πξνηάζεηο 

γηα θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ, είηε απφ ηνλ γνλέα, ηνλ δάζθαιν 

ή ηνπο δαζθάινπο, έλαλ ζπκκαζεηή ή έλαλ ζηελφ θίιν, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δηαβάδνπλ θάζε πξφηαζε πξνζεθηηθά θαη απαληνχλ ζε απηέο κε εηιηθξίλεηα. Γελ 

ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. Γηα θάζε πξφηαζε ηνπο δεηείηαη λα δψζνπλ δχν 

απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά δέρνληαη ζηήξημε απφ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν, απαληνχλ 
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ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 = πνηέ κέρξη ην 6 = πάληα, θαη πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε 

ζηήξημε, απαληνχλ ζε κία θιίκαθα απφ ην 1 = φρη ζεκαληηθφ κέρξη ην 3 = πνιχ ζεκαληηθφ. 

2.3.3. Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε ιήςε ζηήξημεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ απηή ηε ζηήξημε γηα ηνπο 

ελήιηθεο. Υξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην «Assessing social support: The Social Support 

Questionnaire» ησλ Sarason, Levine, Basharn, & Sarason (1983), φπνπ ηε κεηαθξαζκέλε ζηα 

ειιεληθά έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηε ιάβακε απφ ηνλ θχξην θαζεγεηή Παπαδφπνπιν 

Κσλζηαληίλν, επφπηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ν 

εξσηψκελνο αλαθέξεη φια ηα άηνκα (κέρξη ελλέα άηνκα ην πνιχ), ζηα νπνία κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί γηα βνήζεηα ή ζηήξημε. πκπιεξψλεη ηα αξρηθά ηνπο θαη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε 

απηνχο. ην δεχηεξν κέξνο απαληά ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη απφ 

ηε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ δέρεηαη, γξάθνληαο ην γξάκκα Ν δίπια ζηελ απάληεζε πνπ επηιέγεη. 

Αλ ζε θάπνηα εξψηεζε δε δέρεηαη ζηήξημε ηφηε επηιέγεη ηελ απάληεζε «ζε θαλέλαλ», γξάθνληαο 

ην γξάκκα Ν δίπια ζε απηήλ ηελ απάληεζε. Ωζηφζν, αθφκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα απαληήζεη ζηελ εξψηεζε πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη απφ ηελ ζηήξημε. 

2.3.4. πλέληεπμε. Η ζπλέληεπμε θηλήζεθε κε βάζε δχν ζεκαηηθνχο άμνλεο. ηνλ πξψην 

ζεκαηηθφ άμνλα ε ζπδήηεζε είρε ζρέζε κε ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζηήξημε. Ο εξεπλεηήο δηάβαζε 

έλα θείκελν γηα ηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα άηνκν κε δπζιεμία γηα λα 

νινθιεξψζεη κε επηηπρία δηάθνξνπο ζηφρνπο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε 

εμαζθάιηζε ήζπρνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη ή ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ηε 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, π.ρ., ην θνηλσληθφ δίθηπν δείρλεη έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηνπ, 

επηθνηλσλεί θαη ζπλνκηιεί καδί κε ην άηνκν θηι. ηε ζπλέρεηα, αλαπηχρζεθε κία ζπδήηεζε 

κεηαμχ ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα θαη ηνπ εξεπλεηή ζρεηηθά κε κνξθέο ζηήξημεο πνπ έρεη 

ιάβεη ην άηνκν απφ ην δηθφ ηνπ θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη ηηο νπνίεο ζεσξεί βνεζεηηθέο θαη 

ζεηηθέο. Ωο πξνο ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο ν ζπκκεηέρνληαο έπξεπε λα 
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ζθεθηεί γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη δίπια ηνπ θαη κπνξεί λα ηνλ βνεζνχλ θαη λα είλαη 

ρξήζηκνη, σζηφζν κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα ηνλ θάλνπλ λα ζπκψζεη ή λα ελνριεζεί κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ελεξγνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη. Η ζπδήηεζε μεθίλεζε κε έλα θείκελν πνπ δηάβαζε ν 

εξεπλεηήο γηα ηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα άηνκν κε δπζιεμία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, λα ππνηηκνχλ/ ππεξηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε, π.ρ.  λα ζπγθξνχνληαη- ζπκψλνπλ καδί ηνπ θάπνηεο θνξέο θηι. Έπεηηα, 

ν ζπκκεηέρνληαο ζθεπηφκελνο ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα ζηήξημεο θιίζεθε λα πεξηγξάςεη κνξθέο 

ζηήξημεο πνπ έρεη ιάβεη θαη ηηο νπνίεο δελ ζεσξεί ρξήζηκεο ή ηνλ ελνρινχλ. 

2.4. Γηαδηθαζία 

Η δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 κέρξη θαη 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017. Η ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε έπεηηα απφ επηθνηλσλία κε ζπιιφγνπο 

αηφκσλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ Αζήλα. Η έξεπλα δηεμήρζε ζε ήζπρν ρψξν 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλφεζεο. ε φζνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ ζπκπιεξψζεη 

ην 18
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ελήιηθεο θαη εθήβνπο δεηήζεθε νη ίδηνη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ζηνπο έθεβνπο (10 (50%), 

ειηθίαο 13-17 εηψλ) ζπκκεηέρνληεο δφζεθε ε θιίκαθα θνηλσληθήο ζηήξημεο παηδηψλ θαη 

εθήβσλ-CASS. ηνπο ελήιηθεο (10 (50%) ειηθίαο 24-28) ζπκκεηέρνληεο δφζεθε έλα 

δηαθνξεηηθφ εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθφ κε ηα άηνκα απφ ηα νπνία ιακβάλνπλ ζηήξημε θαη ηε 

ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαη. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο (n = 20) θαη απφ ηηο δχν ειηθηαθέο 

νκάδεο έιαβαλ κέξνο ζηε ζπλέληεπμε πνπ δηεμήρζε πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Κάζε ζπκκεηέρνληαο ζηελ έξεπλα μερσξηζηά ζε έλα ήζπρν κέξνο αλέπηπμε 

ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ ηελ θνηλσληθή ζηήξημε. 
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Η ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηήξθεζε 20 ιεπηά θαη ε ζπλέληεπμε απφ 40 κέρξη 60 

ιεπηά. Ο ζθνπφο θαη ε θχζε ηεο έξεπλαο εμεγήζεθε ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ 

ζπλέληεπμε θαη ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπιένλ, δηαβεβαηψζεθε ε ηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα εξεπλεηηθνχο θαη κφλν 

ζθνπνχο. Σα πξαγκαηηθά νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα 

παξνπζηάδνληαη  θάπνηα ςεπδψλπκα πνπ επηιέρζεθαλ ηπραία γηα απηνχο.  Οη ζπκκεηέρνληεο 

ελεκεξψζεθαλ γηα ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ πξφζβαζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

Απνηειέζκαηα 

Αξρηθά, ζπληάρζεθε έλα έληππν μερσξηζηά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα κε ιεπηνκεξείο 

αλαθνξέο γηα ην δεκνγξαθηθφ ηνπ πξνθίι, ηα ζηνηρεία απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζε βάζνο 

ζπλέληεπμεο θαη ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζε 

βάζνο ζπλεληεχμεσλ απνγκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη απνκνλψζεθαλ ηα ζρφιηα-δειψζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο (πξαθηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο). ηε ζπλέρεηα, ηα ζρφιηα-δειψζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα ζηε ζπλέληεπμε ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο ηέζζεξηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο (ζεηηθή πξαθηηθή, ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή, αξλεηηθή πξαθηηθή θαη αξλεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή) θαη έπεηηα, ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη ζην πξφζσπν ή πεξηβάιινλ απφ ην 

νπνίν δέρνληαλ απηνχ ηνπ είδνπο ηε ζηήξημε (π.ρ. ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, 

ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ην ζρνιείν θ.ν.θ). ηε ζπλέρεηα, κε ηε κέζνδν αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (content analysis), νη κνξθέο θνηλσληθήο ζηήξημεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαη κεηξήζεθε ε 

ζπρλφηεηα αλαθνξάο ηνπο. 

Ωο πξνο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζην εξσηεκαηνιφγην Child and Adolescent Social Support 

Scale πνπ δφζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο 10 εθήβνπο ηνπ δείγκαηφο καο ππνινγίζζεθε ε 

ζπρλφηεηα αλαθνξάο, ην εχξνο ησλ απαληήζεσλ θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ν κέζνο 

φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ην εξσηεκαηνιφγην The 

social support questionnaire ππνινγίζζεθε ε ζπρλφηεηα αλαθνξάο, ε ειάρηζηε θαη κέγηζηε ηηκή 

ησλ απαληήζεσλ θαη ν κέζνο φξνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο εξσηήζεηο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζηήξημε πνπ ιάκβαλαλ. 
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Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ εθήβσλ κε δπζιεμία ζρεηηθά κε 

ηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο  θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.  

 

Πίλαθαο 1 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Θεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

ηξαηεγηθέο κειέηεο πνπ κε βνήζεζαλ θαη έκαζα απφ ηνπο γνλείο κνπ 7 

ηξαηεγηθέο νξγάλσζεο πνπ έκαζα απφ ηνπο γνλείο κνπ 6 

χλνιν 13 

 

Οη ζηξαηεγηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 7 ζπκκεηέρνληεο ήηαλ: «Μνπ 

ζεκείσλε ηα ζεκαληηθά πάλσ ζην βηβιίν. Μνπ έθαλε εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα». Άιινο 

ζπκκεηέρνληαο δήισζε φηη ηνλ βνεζνχζαλ πνιχ νη πεξηιήςεηο θαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα πνπ ηνπ 

έθαλε γηα λα δηαβάζεη, θαζψο θαη ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Όζνλ αθνξά 

ηηο ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε φηη: «Η κεηέξα κνπ έκαζε λα 

νξγαλψλσ ηα πξάγκαηά κνπ θαη λα ειέγρσ πάληα ηελ ηζάληα κνπ γηα λα κελ μερλψ. Πάληα λα 

έρσ πξφρεηξν θαη λα γξάθσ ηηο ππνρξεψζεηο γηα λα κελ ηηο μερλάσ».  

ηνλ πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη νη κνξθέο ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. 

 

Πίλαθαο 2 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

 

Θεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Πξνζαξκνγέο ζηνλ ηξφπν εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ 

(πξνθνξηθέο εμεηάζεηο) 
5 

Πιεξνθνξίεο γηα ηε δπζιεμία θαη ηε δηάγλσζε απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 
3 

Πιεξνθνξίεο γηα ηκήκα έληαμεο ζην δεκνηηθφ θαη ην 

γπκλάζην απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 
2 

χλνιν 10 
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ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο κνξθέο ηεο ζεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Πίλαθαο 3 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Θεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Μνπ δίλνπλ ζπκβνπιέο. 7 

Μνπ δείρλνπλ εκπηζηνζχλε. 7 

Δπηθνηλσλψ καδί ηνπο ηηο δπζθνιίεο κνπ. 7 

Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα κέλα. 7 

πκπαξαζηέθνληαη ζηηο δπζθνιίεο κνπ. 7 

έβνληαη ηηο δπζθνιίεο κνπ. 7 

Γείρλνπλ θαηαλφεζε. 7 

χλνιν 49 

 

Έλαο ζπκκεηέρνληαο ραξαθηεξηζηηθά ππνγξάκκηζε: «Με ηνπο γνλείο κνπ κπνξεί λα 

δηαθσλψ αξθεηά, αιιά ηνπο εθθξάδσ ηηο δπζθνιίεο κνπ θαη πξνζπαζνχλ λα κε βνεζήζνπλ. Με 

ζηεξίδνπλ θαη κε έρνπλ κάζεη λα πξνζπαζψ. Οη γνλείο πάληα κε ππεξαζπίδνληαλ θαη κνπ έδηλαλ 

δχλακε λα ππεξαζπίδνκαη θαη εγψ ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα έρσ απηνπεπνίζεζε. Με ζπκβνχιεπαλ 

πάληα θαη κνπ έιεγαλ λα κε ηα παξαηάσ. Οη θνιιεηνί κνπ μέξνπλ ηηο δπζθνιίεο κνπ θαη κε 

απνδέρνληαη φπσο είκαη». 

ηε ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα 4 γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ηνπο 

γνλείο ζηνπο εθήβνπο κε δπζιεμία. Πην αλαιπηηθά, δχν ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη νη γνλείο 

ηνπο παξέκβαηλαλ πνιχ ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρνιείν, ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο: «Πνιιέο θνξέο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο θαζεγεηέο λα ηνπο πνπλ πξάγκαηα γηα 

κέλα, ελψ ηνπο έρσ εμεγήζεη φηη απηφ κπνξψ λα ην θάλσ θαη κφλνο κνπ. Σν ίδην έθαλαλ θαη 

φηαλ ηζαθσλφκνπλ κε ηνπο θίινπο κνπ ζην δεκνηηθφ. Πίζηεπαλ φηη αλ κηιήζνπλ απηνί ηα 

πξάγκαηα ζα γίλνπλ θαιχηεξα». Γχν άιινη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη ν παηέξαο ηνπο ήηαλ 

αξθεηά ζθιεξφο θαη απζηεξφο καδί ηνπο: «Όηαλ ήκνπλ κηθξφο δε κε άθελε λα αγγίμσ ζρεδφλ 

ηίπνηα φηαλ έθαλε δνπιεηέο ζην ζπίηη ή θαηαζθεπέο. Ήζεια λα θνιιήζσ κηα αθίζα ζην δσκάηηφ 

κνπ θαη εξρφηαλ  λα ην θάλεη απηφο, γηαηί εγψ ζα ηελ έβαδα ζηξαβά». Έλαο αθφκα δήισζε φηη: 
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«Η κεηέξα κνπ θάζεηαη κέρξη ηηο 12 ην βξάδπ γηα λα δηαβάζνπκε γηα ηα ηεζη. Γε κε αθήλεη λα 

μεθνπξαζηψ αλ δε ζηγνπξεπηεί φηη ηα μέξσ φια». 

 

Πίλαθαο 4 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Παξεκβαίλνπλ ζε ζέκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 2 

Παξεκβαίλνπλ ζηηο θηιηθέο κνπ ζρέζεηο. 2 

Δίλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί ζε πξαθηηθά ζέκαηα ρσξίο λα 

ππάξρεη ιφγνο. 
2 

Γελ θαηαλννχλ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. 1 

χλνιν 7 

 

Ωο πξνο ηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ην ζρνιείν ζηνπο εθήβνπο κε δπζιεμία απφ 

ηνπο δέθα έθεβνπο ζπκκεηέρνληεο έλαο αλαθέξζεθε ζε πξάγκαηα πνπ είραλ ζπκβεί ζην 

δεκνηηθφ. Πεξηέγξαςε ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ππνγξάκκηζε: «ηελ αληηγξαθή έπαηξλα 

απηνθφιιεην θακηά θνξά, αιιά φρη πάληα, γηαηί κνπ έγξαθαλ παξαηεξήζεηο απφ θάησ φηη ηα 

γξάκκαηά κνπ δελ κπνξεί λα ηα θαηαιάβεη θαλέλαο άλζξσπνο. ηελ αλάγλσζε κε έβαδαλ λα 

δηαβάδσ κπξνζηά ζε φινπο θαη κεηά κε ρεηξνθξνηνχζαλ γηα λα κνπ δψζνπλ ζάξξνο, γηαηί ήκνπλ 

ιίγν πίζσ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ. ην «ζθέθηνκαη θαη γξάθσ» ν δάζθαινο ζπλήζσο 

κνπ έγξαθε έλα ζσξφ ζρφιηα απφ θάησ, φπσο φηη δελ είρα ηειείεο, δελ είρα σξαία γξάκκαηα, δελ 

είρα νξζνγξαθία, δελ είρα παξαγξάθνπο θηι. Κάπνηεο θνξέο δελ έγξαθα θαζφκνπλ θαη 

δσγξάθηδα αθνχ δελ είρε λφεκα γηα κέλα». 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε αλαθέξζεθαλ θαη νη δέθα ζπκκεηέρνληεο.  Οη αλαθνξέο 

ηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 

Πίλαθαο 5 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

Αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Γε κνπ εμεγνχλ. 9 

Γε κνπ δίλνπλ ρξφλν λα ζθεθηψ θαη λα απαληήζσ ή λα 

αληηγξάςσ απηά πνπ πξέπεη απφ ηνλ πίλαθα. 
5 

Γελ ππάξρσ κεο ζηελ ηάμε γηα θάπνηνπο θαζεγεηέο (δε 

κνπ δίλνπλ ην ιφγν, κε πξνζπεξλνχλ). 
3 
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Γελ ήμεξαλ λα κνπ δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζή κνπ θαη 

ηε κεηέπεηηα αγνξά εξγαζίαο. 

2 

χλνιν 19 

 

Όζνλ αθνξά ηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ηνπο θίινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο 

ζηνπο εθήβνπο κε δπζιεμία 3 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη νη ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ ήηαλ θίινη 

ηνπο άθελαλ λα αληηγξάςνπλ: «Έκαζα λα αληηγξάθσ ζηα ηεζη. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

επηβηψζσ ζην γπκλάζην». 

ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ζηνπο εθήβνπο κε δπζιεμία 

αλαθέξζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 6. Υαξαθηεξηζηηθά θάπνηεο 

αλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ: «Θπκψλνπλ γηα ηνπο βαζκνχο πνπ παίξλσ ζην ζρνιείν θαη 

ζηηο γξαπηέο δνθηκαζίεο. Ο παηέξαο κνπ θάζε θνξά πνπ παίξλνπκε βαζκνχο κνπ ιέεη φηη δίλεη 

ηφζα ιεθηά ζε θξνληηζηήξηα θαη εγψ δελ πξνζπαζψ θαζφινπ. Γελ είλαη φηη δελ πξνζπαζψ». 

Κάπνηα πξνζβιεηηθά ιφγηα πνπ άθνπγαλ ζπρλά απφ ηνπο γνλείο ηνπο ήηαλ: «ηεκπέιεο», 

«αδηάθνξνο», «αθεξεκέλνο». 

 

Πίλαθαο 6 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Τπνηηκνχλ ηηο ηθαλφηεηέο κνπ θαη δελ ηηο αμηνπνηνχλ. 

Πηζηεχνπλ φηη δελ είκαη θαηάιιεινο γηα ην ζρνιείν.  
7 

Θπκψλνπλ κε ηηο δπζθνιίεο κνπ. 4 

Γελ αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 3 

Με πξνζβάιινπλ. 3 

χλνιν 17 

 

Οη δέθα ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ αλαθνξά θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα πνπ ηνπο ππνηηκνχζαλ. Γελ πίζηεπαλ ζε απηνχο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο. Θεσξνχζαλ φηη δελ πξνζπαζνχζαλ αξθεηά θαη δελ έθαλαλ φ, 
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ηη θαιχηεξν κπνξνχζαλ. Σνπο ραξαθηήξηδαλ «ηεκπέιεδεο», «άηνκα πνπ δελ αζρνινχληαη κε ην 

ζρνιείν» θαη «αθεξεκέλνπο» (πίλαθαο 7). 

Σα ιφγηα ελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ: «Η αιήζεηα είλαη φηη πνιιέο θνξέο 

δάζθαινη θαη θαζεγεηέο κε έρνπλ πεη ηεκπέιε. Γελ είκαη φκσο ηεκπέιεο. Απιψο αγρψλνκαη θαη 

έρσ θνπξαζηεί λα απνηπγράλσ ζην ζρνιείν. Γε ζέισ λα αζρνινχκαη κε ην ζρνιείν θαη ηα 

καζήκαηα θαη ηηο αζθήζεηο, γηαηί είλαη βαξεηά. Οη θαζεγεηέο δελ αζρνινχληαη καδί κνπ. Δίλαη 

ζαλ λα κελ ππάξρσ θαη κε ππνηηκνχλ. Γελ πεξηκέλνπλ λα απαληήζσ, λα ζθεθηψ. Γε κνπ δίλνπλ 

ην ιφγν. Δίλαη θαζεγεηέο κε ηνπο νπνίνπο θαη εγψ δε ζέισ λα αζρνινχκαη πηα». 

 

Πίλαθαο 7 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

Αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Γελ πηζηεχνπλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο κνπ. 10 

Με πξνζβάιινπλ. 10 

χλνιν 20 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ελειίθσλ κε δπζιεμία ζρεηηθά 

κε ηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 8. 

Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο κειέηεο αλέθεξαλ ζπγθεθξηκέλα φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο γηα λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ ζηε κειέηε, φπσο φηη έβξηζθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ησλ 

καζεκάησλ θαη ηα ππνγξάκκηδαλ κε δηάθνξα ρξψκαηα, ρξεζηκνπνηνχζαλ δσγξαθηέο, 

ζρεδηαγξάκκαηα θαη εμσζρνιηθά βηβιία γηα λα εμεγήζνπλ φηη δελ θαηαλννχζαλ θαη έζπαγαλ ζε 

κηθξά βήκαηα θάζε άζθεζε.  

 
Πίλαθαο 8 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Θεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

ηξαηεγηθέο κειέηεο πνπ κε βνήζεζαλ. 5 

πκπιήξσζε κεραλνγξαθηθνχ δειηίνπ θαη επηινγή ζρνιήο. 1 

χλνιν 6 
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Κάπνηνη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε εκπεηξίεο ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο απφ ηα 

δεκνηηθά ζρνιεία ζηα νπνία θνίηεζαλ ζηελ Αζήλα, αιιά απηέο νη εκπεηξίεο ηνπο αθνξνχζαλ 

έλα κέξνο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθαλ ζηα έμη ρξφληα ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (πίλαθαο 9). ην γπκλάζην θαη ιχθεην νη ελήιηθεο δελ αλαθέξζεθαλ ζε 

θάπνηνλ θαζεγεηή ν νπνίνο λα ηνπο πξνζέθεξε θάπνηα βνήζεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο δπζθνιίεο: «ην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην δελ κπνξψ λα ζπκεζψ θάπνηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ λα κε βνεζνχζε θαη λα έδεηρλε θάπνην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα κπνξέζσ 

θαη εγψ λα ηα βγάισ πέξα κε ην κάζεκα». 

 

Πίλαθαο 9 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

Θεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Έδηλε επηπιένλ ρξφλν γηα ηηο εξγαζίεο. 3 

Έγξαθε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επφκελεο κέξαο ζην 

πξφρεηξν. 
2 

Δλεκέξσλε ηνπο γνλείο γηα ηελ πξφνδφ ηνπ θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ. 
2 

Αλέζεηε εξγαζίεο πνπ είραλ ελδηαθέξνλ γηα ην καζεηή. 2 

Έδεηρλε επηείθεηα θαηά ηνλ έιεγρν ησλ γξαπηψλ 

δνθηκαζηψλ. 
1 

χλνιν 10 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο φινη νη ζπκκεηέρνληεο 

(n = 10) αλαθέξζεθαλ ζηνπο γνλείο ηνπο θαη ηε ζρέζε πνπ είραλ καδί ηνπο (πίλαθαο 10). Οη 

γνλείο ηνπο ήηαλ ην ζηήξηγκα ηνπο πνπ αθφκα θαη αλ είραλ πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο ηα 

μεπεξλνχζαλ θαη ήηαλ πάληα δίπια ηνπο γηα λα ηνπο ζπκβνπιεχνπλ θαη λα ηνπο ππεξαζπίδνληαη: 

«Απηνί φκσο πνπ πάληα ήμεξαλ φιεο ηηο δπζθνιίεο κνπ θαη πάληα κε ππεξαζπίδνληαλ θαη κνπ 

έδηλαλ δχλακε λα ππεξαζπίδνκαη θαη εγψ ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα έρσ απηνπεπνίζεζε ήηαλ νη 

γνλείο κνπ. Με ζπκβνχιεπαλ πάληα θαη κνπ έιεγαλ λα κε ηα παξαηάσ. Δηδηθά, ζην ζρνιείν πνπ 

φια κνπ θαίλνληαλ δχζθνια θαη αθαηφξζσηα. Με θαζνδεγνχζαλ λα πάξσ ζσζηέο απνθάζεηο ». 
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Γχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πεξηέγξαςαλ πσο νη γνλείο ηνπο βνήζεζαλ κε ηνπο θίινπο ηνπο: 

«Με ζπκβνχιεπαλ πσο λα βειηηψζσ ηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο».  

 

Πίλαθαο 10 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Θεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Γίλνπλ ζπκβνπιέο 10 

Δπηθνηλσλνχλ καδί ηνπο ηηο δπζθνιίεο ηνπο 10 

Γείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα κέλα 10 

Γείρλνπλ θαηαλφεζε 10 

χλνιν 40 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο 

θαη ζηελ ππεξπξνζηαηεπηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ππήξρε κέρξη θαη ζηελ ελειηθίσζή ηνπο: «Οη 

γνλείο κνπ αθφκα κνπ θέξνληαη ζαλ λα είκαη κηθξφ παηδί. Γελ έρνπλ θαηαιάβεη φηη έρσ 

κεγαιψζεη θαη κπνξψ κφλνο κνπ λα ιχζσ ηα πξνβιήκαηά κνπ ή ηηο παξεμεγήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ εξγαζία κνπ. Μπνξψ θαη κφλνο κνπ λα κηιήζσ ζηνλ αλψηεξφ κνπ θαη λα 

δεηήζσ άδεηα ή λα ηνπ δεηήζσ βνήζεηα ζε θάηη πνπ δελ μέξσ πσο γίλεηαη». ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη θαη άιιεο κνξθέο αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο 

(πίλαθαο 11). 

 

Πίλαθαο 11 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο 

Αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Παξεκβαίλνπλ ζηηο θηιηθέο κνπ ζρέζεηο. 5 

Δίλαη ππεξπξνζηαηεπηηθνί ζε πξαθηηθά ζέκαηα ρσξίο λα 

ππάξρεη ιφγνο. 
5 

Γελ θαηαλννχλ ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ κνπ. 1 

Με ζπγθξίλνπλ κε ηα αδέξθηα κνπ. 1 

χλνιν 12 

 

ηνλ πίλαθα 12 παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (n = 10) γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε. 
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Πίλαθαο 12 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

Αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πρλφηεηα αλαθνξάο 

Γε κνπ έδηλαλ ρξφλν λα ζθεθηψ θαη λα απαληήζσ ή λα 

αληηγξάςσ απηά πνπ πξέπεη απφ ηνλ πίλαθα. 
7 

Γελ ππήξρα κεο ζηελ ηάμε γηα θάπνηνπο θαζεγεηέο (δε 

κνπ δίλνπλ ην ιφγν, κε πξνζπεξλνχλ). 
5 

Γελ ήμεξαλ λα κε θαηεπζχλνπλ γηα ηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 
3 

Γελ ήμεξαλ λα κνπ δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. 
1 

χλνιν 16 

 

ηνλ πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη νη ζπρλφηεηεο αλαθνξάο κνξθψλ αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζπκκεηερφλησλ νη 

νπνίεο ήηαλ ίδηεο θαη αλαθέξζεθαλ θαη νη ίδηεο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη: «Οη θαζεγεηέο κνπ ζην γπκλάζην θαη ην ιχθεην κε ππνηηκνχζαλ. Γελ ππήξρα 

γηα απηνχο κέζα ζην ηκήκα. Κάπνηνη θηιφινγνη ππνζηήξηδαλ φηη είκαη παξάδεηγκα πξνο 

απνθπγή». Αθφκα έλαο ζπκκεηέρνληαο ππνγξάκκηζε θάπνηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ είρε 

αθνχζεη απφ εθπαηδεπηηθνχο, φπσο «ραδφο» θαη «ηεκπέιεο» Καη νη γνλείο κνπ κε ραξαθηήξηδαλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη κε ππνηηκνχζαλ, εηδηθά φηαλ έπαηξλα βαζκνχο ή φηαλ δελ θαηαιάβαηλα 

θάπνηα άζθεζε». 

 

Πίλαθαο 13 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηνπο γνλείο  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε  πρλφηεηα αλαθνξάο 

Γελ αλαγλψξηδαλ ην πφζν πξνζπαζνχζα 4 

Με ππνηηκνχζαλ 3 

Με πξνζέβαιιαλ 2 

Γελ πίζηεπαλ ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηέο κνπ 2 

χλνιν 11 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνγξάκκηζαλ θαη θάπνηεο κνξθέο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο (πίλαθαο 14). Κάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πξνζβνιέο πνπ είραλ 

αθνχζεη ήηαλ «άρξεζηνο», «αγξάκκαηνο», «θαζπζηεξεκέλνο». Έλαο δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 
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«Πνιινί ζπλάδειθνη απνξνχλ πσο ηειείσζα ην ζρνιείν θαη πφζν κάιινλ ην παλεπηζηήκην. 

Μεξηθνί ζπλάδειθνη κνπ έρνπλ πεη φηη θαιχηεξα λα μαλαπάσ άιιε κηα θνξά ζην δεκνηηθφ λα 

κάζσ ειιεληθά». 

 

Πίλαθαο 14 

Αλαθνξέο ζπκκεηερόληωλ αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο από ηνλ ρώξν εξγαζίαο 

Αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε  πρλφηεηα αλαθνξάο 

Με βιέπνπλ σο δηαθνξεηηθφ. 8 

Με πξνζβάιινπλ γηα ηηο δπζθνιίεο κνπ. 5 

Με εηξσλεχνληαη. 5 

Γελ αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηά κνπ. 4 

χλνιν 22 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ SPSS Statistics 20 ππνινγίζακε ηηο ζπρλφηεηεο θαη ηα πνζνζηά γηα 

θάζε πξφηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Child and Adolescent Social Support Scale. Αξρηθά, 

αζρνιεζήθακε κε ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ηνλ γνλέα 

(πίλαθαο 15). Η απάληεζε «πνηέ» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ 

έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην «ζρεδφλ πνηέ» κέρξη ην «πάληα». 

 

Πίλαθαο 15 

Πόζν ζπρλά ιάκβαλαλ ηε ζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνλ γνλέα 

 πνηέ (1) 
ζρεδφλ 

πνηέ (2) 

κεξηθέο 

θνξέο (3) 

ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (4) 

ζρεδφλ 

πάληα (5) 
πάληα (6) 

Π1 - - 6 60% - 3 30% 1 10% 

Π2 - - 6 60% - 3 30% 1 10% 

Π3 - - 1 10% 5 50% 3 30% 1 10% 

Π4 - - 1  10% 5 50% 3 30% 1 10% 

Π5 - 1 10% - 5 50% 3 30% 1 10% 

Π6 - - - 3 30% 7 70% - 

Π7 - - 4 40% 3 30% - 3 30% 

Π8 - - 5 50% 1 10% 1 10% 3 30% 

Π9 - - 3 30% 1 10% - 6 60% 

Π10 - - - 4 40% - 6 60% 

Π11 - - - 3 30% 1 10% 6 60% 

Π12 - - - 4 40% - 6 60% 
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ρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ηνλ παξαθάησ πίλαθα 16: 

 

Πίλαθαο 16 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνπο γνλείο 

 φρη ζεκαληηθφ (1) ζεκαληηθφ (2) πνιχ ζεκαληηθφ (3) 

Π1 - 2 20% 8 80% 

Π2 - - 10 100% 

Π3 2 20% - 8 80% 

Π4 - - 10 100% 

Π5 - - 10 100% 

Π6 - 2 20% 8 80% 

Π7 - - 10 100% 

Π8 - - 10 100% 

Π9 - - 10 100% 

Π10 - - 10 100% 

Π11 - - 10 100% 

Π12 - 1 10% 9 90% 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη (πίλαθαο 17): 

 

Πίλαθαο 3  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνπο γνλείο 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Π1 2.80 .422 

Π2 3.00 .000 

Π3 2.60 .843 

Π4 3.00 .000 

Π5 3.00 .000 

Π6 2.80 .422 

Π7 3.00 .000 

Π8 3.00 .000 

Π9 3.00 .000 

Π10 3.00 .000 

Π11 3.00 .000 

Π12 2.90 .316 
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Όζνλ αθνξά ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ην 

δάζθαιν (πίλαθαο 18) ε απάληεζε «πάληα» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n 

= 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» κέρξη ην «ζρεδφλ 

πάληα». 

 

Πίλαθαο 18 

Πόζν ζπρλά ιάκβαλαλ ηε ζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνλ δάζθαιν 

 πνηέ (1) 
ζρεδφλ 

πνηέ (2) 

κεξηθέο 

θνξέο (3) 

ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (4) 

ζρεδφλ 

πάληα (5) 
πάληα (6) 

Π13 - - 6 60% 4 40% - - 

Π14 - 6 60% 1 10% 3 30% 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Π15 1 10% 1 10% 5 50% 3 30% 

Π16 - 3 30% 6 60% 1 10% 

Π17 - 4 40% 4 40% 2 20% 

Π18 - 5 50% 3 30% 2 20% 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Π19 - 4 40% 4 40% 2 20% 

Π20 2 20% 4 40% 3 30% - - 1 10% 

Π21 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% - 

- 

- 

- 

Π22 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 

Π23 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 

Π24 - 5 50% 4 40% 1 10% 

 

Ωο πξνο ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ ην δάζθαιν πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 19 πνπ αθνινπζεί:  

 

Πίλαθαο 19 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνλ δάζθαιν 

 φρη ζεκαληηθφ (1) ζεκαληηθφ (2) πνιχ ζεκαληηθφ (3) 

Π13 - 10 100% - 

Π14 - 10 100% - 

Π15 - 10 100% - 

Π16 - 10 100% - 

Π17 - 10 100% - 

Π18 8 80% 2 20% - 

Π19 8 80% 2 20% - 

Π20 8 80% 2 20% - 

Π21 10 100% - - 
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Π22 10 100% - - 

Π23 10 100% - - 

Π24 8 80% 2 20% - 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη (πίλαθαο 20): 

 

Πίλαθαο 204  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ην δάζθαιν 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Π13 2.00 .000 

Π14 2.00 .000 

Π15 2.00 .000 

Π16 2.00 .000 

Π17 2.00 .000 

Π18 1.20 .422 

Π19 1.20 .422 

Π20 1.20 .422 

Π21 1.00 .000 

Π22 1.00 .000 

Π23 1.00 .000 

Π24 1.20 .422 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα 

κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο (πίλαθαο 21). Η απάληεζε «πάληα» δε δφζεθε 

απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο 

θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» κέρξη ην «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο». 

 

Πίλαθαο 21 

Πόζν ζπρλά ιάκβαλα ηελ ζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνπο ζπκκαζεηέο 

 πνηέ (1) 
ζρεδφλ 

πνηέ (2) 

κεξηθέο 

θνξέο (3) 

ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (4) 

ζρεδφλ 

πάληα (5) 
πάληα (6) 

Π25 -            -  6 60% 4 40% - - 

Π26 - - 7 70% 3 30% - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Π27 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 

Π28 - 3 30% 6 60% 1 10% 

Π29 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 
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Π30 - 1 10% 7 70% 2 20% - 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Π31 - 6 60% 2 20% 2 20% 

Π32 4 40% 5 50%  - 1 10% - 

Π33 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% -  

- 

- 

- 

Π34 - 1 10% 8 80% 1 10% 

Π35 - - 9 90% 1 10% 

Π36 - 5 50% 5 50% - 

 

Όζνλ αθνξά ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε ζηήξημε ή βνήζεηα νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα νη απαληήζεηο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 22 πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 22 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνπο ζπκκαζεηέο 

 φρη ζεκαληηθφ (1) ζεκαληηθφ (2) πνιχ ζεκαληηθφ (3) 

Π25 -   10 100% 

Π26 - - 10 100% 

Π27 - 7 70% 3 30% 

Π28 - 8 80% 2 20% 

Π29 - 2 20% 8 80% 

Π30 - - 10 100% 

Π31 - - 10 100% 

Π32 - 10 100% - 

Π33 - - 10 100% 

Π34 - 2 20% 8 80% 

Π35 - - 10 100% 

Π36 - - 10 100% 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη (πίλαθαο 23): 

 

Πίλαθαο 235 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνπο ζπκκαζεηέο 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Π25 3.00 .000 

Π26 3.00 .000 

Π27 2.30 .483 

Π28 2.20 .422 

Π29 2.80 .422 

Π30 3.00 .000 
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Π31 3.00 .000 

Π32 2.00 .000 

Π33 3.00 .000 

Π34 2.80 .422 

Π35 3.00 .000 

Π36 3.00 .000 

 

Αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή 

βνήζεηαο απφ ηνλ ζηελφ θίιν/ε (πίλαθαο 24). Η απάληεζε «πνηέ» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην 

«ζρεδφλ πνηέ» κέρξη ην «πάληα». 

 

Πίλαθαο 24 

Πόζν ζπρλά ιάκβαλαλ ηε ζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη από ηνλ ζηελό θίιν/ ε 

 

Όζνλ αθνξά ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηε ζηήξημε απφ ηνλ ζηελφ θίιν/ε νη 

απαληήζεηο ηνπο παξαηίζεληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα 25: 

 

Πίλαθαο 25 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνλ ζηελό θίιν/ε  

 φρη ζεκαληηθφ (1) ζεκαληηθφ (2) πνιχ ζεκαληηθφ (3) 

 πνηέ (1) 
ζρεδφλ 

πνηέ (2) 

κεξηθέο 

θνξέο (3) 

ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (4) 

ζρεδφλ 

πάληα (5) 
πάληα (6) 

Π37 - - - - 9 90% 1 10% 

Π38 - - 

- 

2 20% - 8 80%            - 

Π39 - - 2 20% 8 80% - 

Π40 - - 3 30% 6 60% 1 10% - 

Π41 - 2 20% - 7 70% 1 10% - 

Π42 - 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 30% 6 60% 1 10% - 

Π43 - - 3 30% 7 70% - 

Π44 - - 2 20% 8 80% - 

Π45 - - 2 20% 8 80% - 

Π46 - - 2 20% 8 80% - 

Π47 - - 2 20% 8 80% - 

Π48 - - 8 80% 2 20% - 
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Π37 - - 10 100% 

Π38 - - 10 100% 

Π39 - - 10 100% 

Π40 - - 10 100% 

Π41 - - 10 100% 

Π42 - - 10 100% 

Π43 - - 10 100% 

Π44 - - 10 100% 

Π45 - - 10 100% 

Π46 - - 10 100% 

Π47 - - 10 100% 

Π48 - - 10 100% 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη (πίλαθαο 26): 

Πίλαθαο 26 

6Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ηνλ ζηελό θίιν/ε 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Π37 3.00 .000 

Π38 3.00 .000 

Π39 3.00 .000 

Π40 3.00 .000 

Π41 3.00 .000 

Π42 3.00 .000 

Π43 3.00 .000 

Π44 3.00 .000 

Π45 3.00 .000 

Π46 3.00 .000 

Π47 3.00 .000 

Π48 3.00 .000 

 

Σέινο, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή 

ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηνχζε ν ζπκκεηέρνληαο (πίλαθαο 

27). Η απάληεζε «πάληα» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά 

καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» κέρξη ην «ζρεδφλ πάληα». 

 

Πίλαθαο 27 

Πόζν ζπρλά ιάκβαλαλ ηε ζηήξημε πνπ πεξηγξάθεηαη από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 
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 πνηέ (1) 
ζρεδφλ 

πνηέ (2) 

κεξηθέο 

θνξέο (3) 

ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο (4) 

ζρεδφλ 

πάληα (5) 
πάληα (6) 

Π49 - 1 10% 8 80% - 1 10% - 

Π50 - 2 20% 8 80% - - - 

Π51 - - 9 90% - 1 10% - 

Π52 - 3 30% 7 70% - - - 

Π53 - 10 100% - - - - 

Π54 - 5 50% 4 40% - 1 10% - 

Π55 - 4 40% 4 40% 2 20% - - 

Π56 - 7 70% 3 30% - - - 

Π57 - 9 90% 1 10% - - - 

Π58 1     10% 9 90% - - - - 

Π59 - 4 40% 6 60% - - - 

Π60 6 60% - - 4 40% - - - 

 

Σν πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 28 πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 28 

Πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

 

 φρη ζεκαληηθφ (1) ζεκαληηθφ (2) πνιχ ζεκαληηθφ (3) 

Π49 10 100%  - - 

Π50 10 100%  - - 

Π51 10 100%  - - 

Π52 10 100%  - - 

Π53 10 100%  - - 

Π54 - 10 100% - 

Π55 - 10 100% - 

Π56 8 80%  2 20% - 

Π57 8 80%  2 20% - 

Π58 8 80%  2 20% - 

Π59 10 100%  - - 

Π60 10 100%  - - 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ζε απηή ηελ εξψηεζε είλαη (πίλαθαο 29): 
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Πίλαθαο 297  

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζρεηηθά κε ην πόζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε από ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ 

 Μέζνο Όξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Π49 1.00 .000 

Π50 1.00 .000 

Π51 1.00 .000 

Π52 1.00 .000 

Π53 1.00 .000 

Π54 2.00 .000 

Π55 2.00 .000 

Π56 1.20 .422 

Π57 1.20 .422 

Π58 1.20 .422 

Π59 1.00 .000 

Π60 1.00 .000 

 

ην εξσηεκαηνιφγην The Social Support Questionnaire πξνζδηνξίζακε κε ηε βνήζεηα 

ηνπ SPSS Statistics 20 ηηο ζπρλφηεηεο ησλ απαληήζεσλ ησλ ελειίθσλ κε δπζιεμία. 

 ηελ πξψηε εξψηεζε «ε πνηα άηνκα κπνξείηε πξαγκαηηθά λα ζηεξηρζείηε, φηαλ 

ρξεηάδεζηε βνήζεηα;» νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα πξφζσπα απφ ην θνηλσληθφ 

ηνπο δίθηπν. Σα ιηγφηεξα άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ δχν άηνκα θαη ηα 

πεξηζζφηεξα επηά άηνκα. ηνλ παξαθάησ πίλαθα 30 θαίλνληαη νη απαληήζεηο ηνπο θαη ηα 

πνζνζηά ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ ελήιηθνπ δείγκαηφο καο. 

 

Πίλαθαο 30 

Άηνκα ζηα νπνία κπνξνύζαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ζηεξηρζνύλ, όηαλ ρξεηάδνληαλ βνήζεηα 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε «Πνηα άηνκα πηζηεχεηε πξαγκαηηθά φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα 

ραιαξψζεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ βξηζθφζαζηε θάησ απφ έληνλε πίεζε ή έληαζε;» ηα ιηγφηεξα 

  γνλείο ζπγγελείο θίινη ζπλάδειθνη ζχδπγνη αδέξθηα 

Δξψηεζε 1  
10 100% 6 60% 7 70% 2 20% 2 20% 8 80% 
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άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ έλα θαη ηα πεξηζζφηεξα έμη ν πίλαθαο 31 κε ηηο 

ζπρλφηεηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 31 

Άηνκα πνπ ηνπο βνεζνύζαλ λα ραιαξώζνπλ θάηω από έληνλε πίεζε ή έληαζε 

 

ηελ εξψηεζε «Πνηα άηνκα ζαο απνδέρνληαη αθξηβψο φπσο είζηε κε ηα πξνηεξήκαηα θαη 

κε ηα ειαηηψκαηά ζαο;» ε ειάρηζηε ηηκή ήηαλ έλα άηνκν θαη ε κέγηζηε ηηκή επηά άηνκα θαη νη 

ζπρλφηεηεο αλαθνξάο έρνπλ ηελ εμήο κνξθή (πίλαθαο 32): 

 

Πίλαθαο 32 

Άηνκα πνπ ηνπο απνδέρνληαλ αθξηβώο όπωο ήηαλ 

 

ηελ εξψηεζε «Πνηα άηνκα πηζηεχεηε πξαγκαηηθά φηη ζα θξνληίζνπλ γηα εζάο, 

αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζαο ζπκβαίλεη;» νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ απφ έλα άηνκν κέρξη θαη επηά 

άηνκα θαη νη ζπρλφηεηεο αλαθνξάο είλαη νη εμήο (πίλαθαο 33): 

 
Πίλαθαο 33 

Άηνκα πνπ θξόληηδαλ γηα απηνύο, αλεμάξηεηα από ην ηη ηνπο ζπλέβαηλε 

 

  γνλείο παππνχδεο ζπγγελείο θίινη ζπλάδεξθνη ζχδπγνη αδέξθηα 

Δξψηεζε 2  
10 100% 1 10% 2 20% 4 40% 1 10% 2 20% 5 50% 

           

  γνλείο θίινη ζχδπγνη αδέξθηα 

Δξψηεζε 3  
10 100% 2 20% 2 20% 4 40% 

        

  γνλείο ζπγγελείο θίινη ζπλάδεξθνη ζχδπγνη αδέξθηα 

Δξψηεζε 4  
10 100% 2 20% 3 30% 1 10% 1 10% 5 50% 
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ηελ εξψηεζε «Πνηα άηνκα πηζηεχεηε πξαγκαηηθά φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ληψζεηε 

θαιχηεξα, φηαλ αηζζάλεζηε γεληθφηεξα ζηελνρσξεκέλνο/ε;» νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ απφ έλα 

άηνκν έσο θαη ηέζζεξα άηνκα θαη νη ζπρλφηεηεο αλαθνξάο είλαη νη εμήο (πίλαθαο 34): 

 

Πίλαθαο 34 

Άηνκα πνπ πίζηεπαλ όηη ζα ηνπο βνεζνύζαλ λα ληώζνπλ θαιύηεξα, όηαλ αηζζάλνληαλ ζηελαρωξεκέλνη 

  γνλείο παππνχδεο ζπγγελείο θίινη ζχδπγνη αδέξθηα 

        

Δξψηεζε 5  
10 100% 1 10% 1 10% 3 30% 2 20% 3 30% 

         

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε: «Πνηα άηνκα πηζηεχεηε φηη ζα ζαο παξεγνξήζνπλ, φηαλ είζηε 

πνιχ ηαξαγκέλνο/ε;» ηα ιηγφηεξα άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ έλα θαη ηα 

πεξηζζφηεξα έμη ν πίλαθαο 35 κε ηηο ζπρλφηεηεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 35 

Άηνκα πνπ πίζηεπαλ όηη ζα ηνπο παξεγνξνύζαλ, όηαλ ζα ήηαλ ηαξαγκέλνη 

  γνλείο παππνχδεο ζπγγελείο θίινη ζπλάδεξθνη ζχδπγνη αδέξθηα 

         

Δξψηεζε 6  
10 100% 1 10% 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 3 30% 

             

ρεηηθά κε ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ 

δέρνληαλ νη απαληήζεηο ηνπο ήηαλ απφ ην «ιίγν δπζαξεζηεκέλνη» έσο ην «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη» 

(πίλαθαο 36): 

 

Πίλαθαο 36 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ από ηε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαλ 

 1 2 3 4 5 6 

Δ1 - - - 4 40% 6 60% - 

Δ2 - - - 7 70% 2 20% 1 10% 
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Δ3 - - 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 

Δ4 - - - 1 10% 6 60% 3 30% 

Δ5 - - 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 

Δ6 - - 1 10% 8 80% 1 10% - 

 

Όζνλ αθνξά ην «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε ληψζεηε απφ ηελ ζηήξημε πνπ ιακβάλεηε;» γηα 

ηελ πξψηε εξψηεζε ν κέζνο φξνο ήηαλ 4.60 (SD = .516), ζηε δεχηεξε 4.40 (SD = .699), ζηελ 

ηξίηε 4.50 (SD = .850), ζηελ ηέηαξηε 5.20 (SD = .632), ζηελ πέκπηε 4.50 (SD = .850) θαη ζηελ 

έθηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε 4.00 (SD = .471). 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4  

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 

ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχζεθε ε θνηλσληθή ζηήξημε, πνπ ιάκβαλαλ νη έθεβνη θαη 

ελήιηθεο κε δπζιεμία, θαζψο θαη ν βαζκφο πνπ ζεσξνχζαλ ζεκαληηθή απηή ηε ζηήξημε ή ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχζαλ απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε, πξνζπαζψληαο λα αλαδεηρζνχλ φρη κφλν 

νη ζεηηθέο, αιιά θαη νη αξλεηηθέο κνξθέο ζηήξημεο απφ ηα άηνκα πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεσξνχζαλ φηη ηνπο ζηήξηδαλ θαη ηνπο παξείραλ απηέο ηηο κνξθέο ζηήξημεο. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ηα πξψηα έμη ρξφληα ζην ζρνιείν θαίλεηαη λα είλαη ε 

ρεηξφηεξε εκπεηξία γηα ηα παηδηά κε δπζιεμία, ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία θαη ηελ απηνεθηίκεζε 

(Ingesson, 2007). Νηψζνπλ θαιχηεξα φηαλ κεγαιψλνπλ, απνθεχγνπλ ζρνιαζηηθά ζέκαηα θαη 

επηιέγνπλ επαγγέικαηα φπνπ δε ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη ηηο 

δπζθνιίεο ζε απηά θαη επηιέγνπλ καζήκαηα θαη επαγγέικαηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηα ηαιέληα 

θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο (Ingesson, 2007). Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη πνηέ εληειψο 

αλαπφθεπθηα, αιιά ε γνληθή θαη ε επαγγεικαηηθή ζηήξημε κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπρλφηεηα θαη 

ηελ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ (McNulty, 2003). 
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Σα άηνκα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεηάδνληαη εηδηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνχλ αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά ζηε δσή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Troiano, et al., 

2010). Η θνηλσληθή ζηήξημε έρεη θχξηα επίδξαζε ηφζν ζηελ πξνζαξκνγή φζν θαη ζηελ 

αθαδεκατθή επίηεπμε φισλ ησλ αηφκσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Krisher & Shechtman, 2016).  

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κε ηε βνήζεηα ηεο ζπλέληεπμεο γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ 

κνξθψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο, ηφζν ζεηηθήο φζν θαη αξλεηηθήο (πξαθηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο), πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα άηνκα κε δπζιεμία ζην ζρνιηθφ ρψξν, ζηελ 

νηθνγέλεηα, θαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, εθφζνλ εξγάδνληαη. ηε ζπλέρεηα, κε ην εξσηεκαηνιφγην 

Child and Adolescent Social Support Scale νη έθεβνη ηνπ δείγκαηφο καο (n = 10) αλέθεξαλ ην 

πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ηνλ γνλέα, ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

ηνπο ζπκκαζεηέο, ην ζηελφ θίιν ή θίιε, θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη πφζν ζεκαληηθή 

ήηαλ απηή ε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ θάζε έλαλ απφ απηνχο. Με ην εξσηεκαηνιφγην The Social 

Support Questionnaire νη ελήιηθεο απάληεζαλ ζρεηηθά κε ην πνηα άηνκα ηνπο παξείραλ 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζηήξημεο θαη πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 κε 7 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο έθεβνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10). 

ηηο ζπλεληεχμεηο νη ζπκκεηέρνληεο εθεβηθήο ειηθίαο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 26) απφ ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 23). Πην αλαιπηηθά, νη 

ζπκκεηέρνληεο εθεβηθήο ειηθίαο (n = 10) αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο 

πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 13) απφ ηνπο γνλείο, ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο πξαθηηθήο 

ζηήξημεο (N = 7). Δλψ, νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 19) απφ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο (N 

= 10). ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε  νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κφλν ηνπο γνλείο (N = 
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49) θαη θαζφινπ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (N = 0) θαη νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ 37 (N = 37). 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηπηψζεηο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (N = 49), απφ ηνπο γνλείο 

ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (N = 17). Δλψ, νη 

ζπκκεηέρνληεο (n = 10) δελ αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (N = 0) θαη αλέθεξαλ κφλν πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (N = 20).  

ρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ζην εξσηεκαηνιφγην Child and Adolescent Social 

Support Scale  (πίλαθεο 15-29) θαη ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο 

απφ ηνλ γνλέα ε απάληεζε «πνηέ» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10), 

ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ «ζρεδφλ πνηέ» κέρξη «πάληα». Η απάληεζε «ζρεδφλ 

πνηέ» δφζεθε κφλν απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα ζηελ πξφηαζε 5 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηηο 

ππφινηπεο πξνηάζεηο νη απαληήζεηο ήηαλ κεηαμχ ηεο απάληεζεο «κεξηθέο θνξέο» θαη «πάληα». 

ρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε ζηήξημε ή βνήζεηα απφ ηνπο γνλείο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα 16 θαη 17 καο δείρλνπλ φηη κφλν ε πξφηαζε 3 απφ 2 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξήζεθε «κε ζεκαληηθή», ελψ νη ππφινηπεο πξνηάζεηο θξίζεθαλ 

«ζεκαληηθέο» ή «πνιχ ζεκαληηθέο» κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (8-10 

ζπκκεηέρνληεο) λα ηηο θξίλνπλ σο «πνιχ ζεκαληηθέο». Όζνλ αθνξά ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ 

θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ην δάζθαιν (πίλαθαο 18) ε απάληεζε «πάληα» δε 

δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο 

θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» κέρξη ην «ζρεδφλ πάληα» κε ην «ζρεδφλ πάληα» λα απνηειεί απάληεζε 

κφλν ζηελ πξφηαζε 20 απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα. Ωο πξνο ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ απηή ε 

ζηήξημε ή βνήζεηα απφ ην δάζθαιν πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (πίλαθαο 19 θαη πίλαθαο 20) νη 

απαληήζεηο θηλνχληαη απφ «φρη ζεκαληηθφ» έσο «ζεκαληηθφ». ρεηηθά κε ην πφζν ζπρλά 
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ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο (πίλαθαο 21) ε απάληεζε 

«πάληα» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη 

απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» κέρξη «ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο». Όζνλ αθνξά ην 

πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχλ απηή ηε ζηήξημε ή βνήζεηα νη ζπκκεηέρνληεο (πίλαθαο 22 θαη πίλαθαο 

23) έδσζαλ απάληεζε απφ «ζεκαληηθφ» έσο «πνιχ ζεκαληηθφ». Ωο πξνο ην πφζν ζπρλά 

ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ην ζηελφ θίιν/ε (πίλαθαο 24) ε απάληεζε 

«πνηέ» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη 

απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ «ζρεδφλ πνηέ» κέρξη «πάληα». Όζνλ αθνξά ην πφζν ζεκαληηθή 

ζεσξνχλ ηε ζηήξημε απφ ηνλ ζηελφ θίιν/ε  (πίλαθαο 25 θαη πίλαθαο 26) έδσζαλ φινη ηελ 

απάληεζε «πνιχ ζεκαληηθή» γηα φιεο ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σέινο, φζνλ αθνξά 

ην πφζν ζπρλά ιάκβαλαλ θάπνηα κνξθή ζηήξημεο ή βνήζεηαο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ θνηηνχζε ν ζπκκεηέρνληαο (πίλαθαο 27) ε απάληεζε «πάληα» δε δφζεθε απφ θάπνηνλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n = 10) ζηελ έξεπλά καο, ελψ νη απαληήζεηο ηνπο θηλήζεθαλ απφ ην «πνηέ» 

κέρξη ην «ζρεδφλ πάληα» θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηήξημε ή βνήζεηα νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο 

ηελ αμηνιφγεζαλ «φρη ζεκαληηθφ» έσο «ζεκαληηθφ» (πίλαθαο 28 θαη πίλαθαο 29). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 8 κε 

14 κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο (n = 

10). ηηο ζπλεληεχμεηο νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο 

πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 28) απφ ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ζεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο (N = 16). Οη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζρεηηθά 

κε ηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο 6 πεξηπηψζεηο (N = 6), ελψ 

ζηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε ππνγξάκκηζαλ 12 πεξηπηψζεηο (N = 12). Ωο πξνο ηε ζεηηθή 

πξαθηηθή ζηήξημε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ νη ελήιηθεο έθαλαλ αλαθνξά ζε ιηγφηεξεο 

πεξηπηψζεηο (N = 10), ζε ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε (N = 16). ηε ζεηηθή 
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ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε  νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κφλν ηνπο γνλείο (N = 40) θαη θαζφινπ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (N = 0) θαη νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απφ 

ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ νη ίδηεο θαη ζε ζπρλφηεηα θαη ζε κνξθή (N = 

11). ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο αλαθέξζεθαλ νη 8 ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαλ θαη έθαλαλ ιφγν κφλν 

γηα πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο (Ν = 22). 

ην εξσηεκαηνιφγην The Social Support Questionnaire (πίλαθεο 30-36) νη ελήιηθεο 

αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξα πξφζσπα πνπ ζεσξνχζαλ φηη ηνπο ζηήξηδαλ. ηελ πξψηε εξψηεζε νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε γνλείο, ζπγγελείο, θίινπο, ζπλαδέιθνπο, ζπδχγνπο θαη αδέξθηα. 

Σα ιηγφηεξα άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ δχν άηνκα θαη ηα πεξηζζφηεξα 

επηά άηνκα. ηε δεχηεξε εξψηεζε «Πνηα άηνκα πηζηεχεηε πξαγκαηηθά φηη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα 

ραιαξψζεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ βξηζθφζαζηε θάησ απφ έληνλε πίεζε ή έληαζε;» νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε γνλείο, παππνχδεο, ζπγγελείο, θίινπο, ζπλαδέιθνπο, ζπδχγνπο 

θαη αδέξθηα. Σα ιηγφηεξα άηνκα πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ έλα θαη ηα 

πεξηζζφηεξα έμη. ηελ ηξίηε εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε γνλείο, θίινπο, 

ζπδχγνπο θαη αδέξθηα. Ο ζπκκεηέρνληαο πνπ δήισζε ηα ιηγφηεξα άηνκα αλαθέξζεθε ζε έλα θαη 

απηφο κε ηα πεξηζζφηεξα ζε επηά. ηελ ηέηαξηε εξψηεζε νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ γνλείο, 

ζπγγελείο, θίινη, ζπλάδεξθνη, ζχδπγνη, αδέξθηα. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ απφ έλα άηνκν 

κέρξη θαη επηά άηνκα ζε απηήλ ηελ εξψηεζε. ηελ πέκπηε εξψηεζε  νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ 

γνλείο, παππνχδεο, ζπγγελείο, θίινπο, ζπδχγνπο, αδέξθηα. Οη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ απφ έλα 

άηνκν έσο θαη ηέζζεξα άηνκα. ηελ έθηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε νη απαληήζεηο ήηαλ γνλείο, 

παππνχδεο, ζπγγελείο, θίινη, ζπλάδεξθνη, ζχδπγνη, αδέξθηα. Σα ιηγφηεξα άηνκα πνπ 

αλαθέξζεθαλ απφ ζπκκεηέρνληα ήηαλ έλα θαη ηα πεξηζζφηεξα έμη. ρεηηθά κε ην πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη ήηαλ νη ζπκκεηέρνληεο απφ ηε ζπλνιηθή ζηήξημε πνπ δέρνληαλ νη απαληήζεηο 

ηνπο ήηαλ απφ ην «ιίγν δπζαξεζηεκέλνη» έσο ην «πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη». Όζνλ αθνξά ηελ 
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ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πξψηε εξψηεζε ν κέζνο φξνο ήηαλ 4.60 (SD = .516), ζηε δεχηεξε 4.40 (SD 

= .699), ζηελ ηξίηε 4.50 (SD = .850), ζηελ ηέηαξηε 5.20 (SD = .632), ζηελ πέκπηε 4.50 (SD = 

.850) θαη ζηελ έθηε θαη ηειεπηαία εξψηεζε 4.00 (SD = .471). 

πκπεξαζκαηηθά, ζηηο ζπλεληεχμεηο νη ζπκκεηέρνληεο εθεβηθήο ειηθίαο (n = 10), αιιά 

θαη νη ελήιηθεο (n = 10) αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο πξαθηηθήο ζηήξημεο απφ 

ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο πξαθηηθήο 

ζηήξημεο. ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζηήξημε νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ζεηηθήο ζηήξημεο απφ ηνπο γνλείο ζε ζρέζε κε ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηήξημε. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ αλαθέξζεθαλ θαζφινπ ζε πεξηπηψζεηο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά κφλν ζε πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο. ηνπο ελήιηθεο νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο 

απφ ηνπο γνλείο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ νη ίδηεο θαη ζε ζπρλφηεηα θαη ζε κνξθή. 

ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο αλαθέξζεθαλ θαη νη 8 ελήιηθεο πνπ εξγάδνληαλ θαη έθαλαλ ιφγν κφλν 

γηα πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο.  

ηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημε νη έθεβνη θαη ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο (n = 20) 

αλαθέξζεθαλ, θπξίσο, ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη γνλείο ηνπο παξείραλ βνήζεηα κε ηα 

καζήκαηά ηνπο ζην ζρνιείν. Δπίζεο, ππνγξάκκηζαλ φηη θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 

ζπλέβαιε ζηε ζεηηθή πξαθηηθή ζηήξημή ηνπο κε πξνζαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία θαη κε 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο παξείραλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ αξλεηηθή πξαθηηθή νη 

πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζπλνςίδνληαη ζε ππεξπξνζηαηεπηηθνχο θαη παξεκβαηηθνχο 

γνλείο θαη ζε απνπζία βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ζηελ ηάμε, έιιεηςε 

θαηαλφεζεο θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ θαη έιιεηςε παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ζρνιείνπ. Αληίζηνηρα, φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ζεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο 
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ζπλνςίδνληαη ζε βνήζεηα θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ 

αηφκσλ κε δπζιεμία, ελψ νη πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο έρνπλ ζρέζε κε 

ππνηηκεηηθέο θαη πξνζβιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη κε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζην 

ζρνιείν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ. Οη 

8 ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο πνπ εξγάδνληαλ αλέθεξαλ πεξηπηψζεηο αξλεηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζηήξημεο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, φπσο ππνηηκεηηθέο, πξνζβιεηηθέο θαη εηξσληθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη κε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ην πφζν ζεκαληηθή ζεσξνχζαλ ηε ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο, ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ην ζηελφ θίιν/ε νη έθεβνη απάληεζαλ απφ «ζεκαληηθφ» θαη ην «πνιχ 

ζεκαληηθφ». Ωο πξνο ην πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηήξημε πνπ δέρνληαλ απφ ηνλ δάζθαιν θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ νη απαληήζεηο ήηαλ «φρη ζεκαληηθφ» θαη «ζεκαληηθφ». Οη κέζνη φξνη 

γηα ηνπο γνλείο ήηαλ απφ 2.60 (SD = .843) έσο 3.00 (SD = .000). Γηα ην δάζθαιν ήηαλ απφ 1.00 

(SD = .000) έσο 2.00 (SD = .000), γηα ηνπο ζπκκαζεηέο 2.00 (SD = .000) έσο 3.00 (SD = .000), 

γηα ην ζηελφ θίιν 3.00 (SD = .000) θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ 1.00 (SD = .000).  έσο 

2.00 (SD = .000). Οη ελήιηθεο ήηαλ θαη απηνί ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ζηήξημε πνπ ιάκβαλαλ κε 

ηνπο κέζνπο φξνπο ζηηο έμη εξσηήζεηο λα είλαη απφ 4.00 (SD = .471), έσο 5.20 (SD = .632). 

ε ζρεηηθή έξεπλα ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 

ελήιηθα άηνκα κε δπζιεμία (n = 27) νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ θαη απηνί ζηε ζεηηθή 

βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, απηή ε βνήζεηα ραξαθηεξίζηεθε σο «ηαπεηλσηηθή». Τπνγξάκκηζαλ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ραξαθηήξηζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο «ηεκπέιεδεο» έλα ζηνηρείν πνπ ππάξρεη θαη 

ζηε δηθή καο έξεπλα. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά καο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

κηα έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ζηε δπζιεμία ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

δείρλνπλ πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε θαη λα γίλνπλ πην ππνζηεξηθηηθνί. Οη εκπεηξίεο θαηά ηε 
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δηάξθεηα ησλ ζρνιηθψλ εηψλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 

δνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηε δπζιεμία. Θα πξέπεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο καθξνρξφληεο 

κειέηεο κε καζεηέο κε δπζιεμία απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπο γηα λα 

δνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί επεξεάδνπλ ηα άηνκα κε δπζιεμία. 

ηελ έξεπλα ησλ Hellendoorn & Rruijssenaars (2000) ε ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο 

αλαδείρζεθε σο έλαο ηζρπξφο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο πνπ βνεζνχζε ηα άηνκα λα 

απνδερζνχλ ηε δπζιεμία ηνπο θαη λα γίλνπλ πην ζεηηθνί ζρεηηθά κε ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

επηηεχγκαηα, θαη κε ηε δσή γεληθφηεξα. Οη γνλείο δηαδξακάηηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηε δσή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Η γνληθή ζηήξημε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 

επεκεξία ησλ αηφκσλ κε δπζιεμία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηε δσή. Κάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο πεξηέγξαςαλ ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο σο παξεκβαηηθή ή απαηηεηηθή ή 

ππεξπξνζηαηεπηηθή, αιιά ηελ πεξηέγξαςαλ θαη σο επεξγεηηθή θαη φρη επηβιαβή. Πξέπεη λα 

δηεξεπλεζεί πην δηεμνδηθά απηή ε ζρέζε φρη κφλν απφ ηελ άπνςε ηνπ αηφκνπ κε δπζιεμία, αιιά 

θαη απφ εθείλε ησλ γνλέσλ. 

Η έιιεηςε θαηαλφεζεο απφ ηνπο άιινπο ππνγξακκίδεηαη φρη κφλν απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηελ έξεπλα, αιιά θαη απφ ηα άηνκα κε δπζιεμία ζηελ έξεπλα ησλ 

Nalavany, et al. (2011) φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη νη άιινη δελ αλαγλψξηδαλ ην πνζφ 

ηεο ζθιεξήο δνπιεηάο ηνπ άηνκνπ γηα λα επηηεπρζεί ην ίδην έξγν κε έλα άηνκν ρσξίο δπζιεμία, 

θάηη πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο θαη ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπο δελ αλαγλσξίδνληαλ θαη φηη βηψζαλ κία 

απνγνήηεπζε θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, θαζψο εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο, αιιά 

δελ παξήγαγαλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαη νη άιινη δελ έβιεπαλ θαη δελ έδηλαλ ζεκαζία ζην πνζφ 

ηεο δνπιεηάο ηνπο. 
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Οη ραξαθηεξηζκνί «ηεκπέιεδεο» ή «ραδνί» νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ε έιιεηςε θαηαλφεζεο  αλαθέξνληαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

(McNulty, 2003). Οη αξλεηηθέο εκπεηξίεο κε αλζξψπνπο πνπ δελ θαηαλννχζαλ, παξεμεγνχζαλ ην 

άηνκν θαη ζπλερψο επηηίζνληαλ ζηελ εμππλάδα ηνπ θαη ζηα θίλεηξά ηνπ θηλεηνπνηνχζαλ κεξηθέο 

θνξέο ηνπο εθήβνπο θαη ηα παηδηά λα δνπιέςνπλ πην ζθιεξά γηα λα απνδείμνπλ φηη νη άιινη πνπ 

ηνπο έθξηλαλ αξλεηηθά έθαλαλ ιάζνο (McNulty, 2003). 

Οη έθεβνη θαη νη ελήιηθεο ζηελ παξνχζα έξεπλα αλαθέξζεθαλ ζε δηάθνξεο πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο ιάκβαλαλ ζεηηθή θαη αξλεηηθή ζηήξημε. Η έξεπλα δείρλεη φηη νη λένη αληινχλ θνηλσληθή 

ζηήξημε απφ έλαλ αξηζκφ πεγψλ θαη απηή ε θνηλσληθή ζηήξημε απφ θάζε πεγή ζπλδέεηαη κε 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα (Malecki & Demaray, 2003). Πεγέο ζηήξημεο γηα ηνπο καζεηέο 

απνηεινχλ νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη ζηελνί θίινη θαη ε νκάδα ζπλνκειίθσλ, φπνπ θάζε 

πεγή έρεη θάπσο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ή / θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο σο πεγέο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ 

ζηήξημεο (Malecki & Demaray, 2003). Η εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί κε 

εηο βάζνο αλάιπζε θάζε πεγήο ζηήξημεο θαη θάζε κνξθήο ζηήξημεο πνπ δέρνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε πεγή.  
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