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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κοινωνική στήριξη έχει αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος σε 

όλο τον κόσμο για πολλές δεκαετίες. Τα οφέλη της ύπαρξής της και οι αρνητικές επιδράσεις 

της απουσίας της την καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ιδιαιτέρως 

εμφανείς είναι οι επιπτώσεις της στην ομάδα των ατόμων με κινητικές αναπηρίες, μιας 

ομάδας με μεγάλη ετερογένεια τόσο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας όσο και 

με τα αίτια πρόκλησής της. Η παρούσα εργασία εξετάζει το βαθμό ικανοποίησης από την 

προσδοκώμενη στήριξη που δύνανται να λάβουν οι ενήλικες με κινητική αναπηρία από τον 

περίγυρό τους και παρουσιάζει τις μορφές της ληφθείσας κοινωνικής στήριξης για τα άτομα 

αυτά. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ενός ερωτηματολογίου που αφορά 

στα άτομα που επιλέγονται να παρέχουν στήριξη και στο βαθμό ικανοποίησης από τη 

στήριξη αυτή και μιας συνέντευξης σε βάθος, όπου οι αναφορές των συμμετεχόντων 

αναδεικνύουν τις μορφές στήριξης που λαμβάνουν. Τα ευρήματα της έρευνας τονίζουν τον 

αρκετά υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ενηλίκων με κινητική αναπηρία και προβάλλουν τη 

θετική συναισθηματική στήριξη ως την επικρατούσα μορφή στήριξης για τα άτομα αυτά, με 

το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον να συνεργάζονται για να παρέχουν στους ενήλικες 

με κινητική αναπηρία τα μέγιστα οφέλη από τη στήριξή τους. Τα συγκεκριμένα ευρήματα 

δύνανται να αποτελέσουν την αρχή για μελλοντικές έρευνες στο πεδίο της κοινωνικής 

στήριξης για τα άτομα με κινητική αναπηρία. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: Κινητική αναπηρία, ενήλικες, κοινωνική στήριξη, θετική- αρνητική 

στήριξη, πρακτική – συναισθηματική στήριξη, προσδοκώμενη – ληφθείσα 

στήριξη 
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ABSTRACT 

 

Social support has been in a great scientific interest around the world for many decades. The 

benefits of it when it exists and the negative effects when it is absent, necessitate it in our 

everyday lives. Particularly evident is the impact on the group of people with physical 

disabilities, a group with great heterogeneity regarding both the characteristics and the causes 

of the disability. This study examines the degree of satisfaction from the perceived support 

the adults with physical disabilities may receive from their networks and shows the forms of 

the received social support for these people. The data collection is performed through a 

questionnaire relating to people selected to provide support and the satisfaction from such a 

support and also through an interview in depth, where the participants' reports highlight the 

forms of support they receive. The findings of the research reveal a fairly high degree of 

satisfaction of adults with physical disabilities and they promote the positive emotional 

support as the most prevalent form of support for these individuals, while the family and 

friends’ networks are working together to provide adults with physical disabilities, the 

maximum benefits from the support. These specific findings are a potential beginning for 

studies in the future concerning the social support for people with physical disabilities. 

 

Keywords: physical disability, adults, social support, positive- negative support, practical - 

emotional support , perceived- received support 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Είναι γεγονός πως έχει υλοποιηθεί πλήθος ερευνών παγκοσμίως που εξετάζει 

διάφορες πτυχές της κοινωνικής στήριξης στη ζωή των ανθρώπων. Η πλειονότητα των 

ερευνών εστιάζει στο γενικό πληθυσμό και συνδέεται με διάφορες άλλες έννοιες, όπως είναι 

η ποιότητα ζωής. Αρκετές έρευνες έχουν επικεντρωθεί και στη μελέτη της κοινωνικής 

στήριξης για τα άτομα με διάφορες αναπηρίες και τη συνδέουν συχνά με την κοινωνική 

ένταξη. Για το πεδίο της κινητικής αναπηρίας, οι έρευνες ασχολούνται κυρίως με τους 

ηλικιωμένους και με τα παιδιά/εφήβους. Επομένως, βασικό κριτήριο για την επιλογή του 

θέματος της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν οι περιορισμένες ερευνητικές αναφορές στην 

κοινωνική στήριξη που δέχονται οι ενήλικες με κινητική αναπηρία, οι ηλικίες των οποίων 

κυμαίνονται από τα 18 έτη έως τα 55 έτη. 

Για την υλοποίηση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να απευθύνω ιδιαίτερες 

ευχαριστίες στον επιβλέποντα Καθηγητή μου, τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Καθηγητή 

του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, για την συμπαράσταση, την οργάνωση και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις 

του κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα 

Δόξα Παπακωνσταντίνου, διδάσκουσα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ενδιαφέρον, την άμεση ανταπόκριση κάθε 

φορά που τη χρειαζόμουν, την υπομονή και την καθοδήγησή της για την συγγραφή της 

εργασίας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες της έρευνας, τους ενήλικες 

με κινητική αναπηρία εκ των οποίων πολλοί ήταν Παραολυμπιονίκες, για την θέλησή τους να 

αφιερώσουν τον χρόνο τους προκειμένου να μοιραστούν τα προσωπικά τους δεδομένα και τις 

προσωπικές τους εμπειρίες και να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση τους παρούσας 

ερευνητικής προσπάθειας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη κοινωνική στήριξη που δέχονται τα άτομα με 

κινητική αναπηρία στην Ελλάδα και τη κοινωνική στήριξη που προσδοκούν να λάβουν σε 

κάποια μελλοντική ανάγκη. Η κινητική αναπηρία αποτελεί μία μεγάλη ομάδα αναπηρίας της 

οποίας ποικίλουν τόσο τα χαρακτηριστικά όσο και αιτίες που την προκαλούν. Δεδομένου 

τούτου, ποικίλουν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα 

με κινητική αναπηρία. Η κοινωνική στήριξη αποτελεί σημαντική βοήθεια για τα άτομα αυτά 

και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να παρέχεται με τρόπο τέτοιο που να διευκολύνει παρά να 

δυσχεραίνει τη ζωή τους.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας, στο θεωρητικό κομμάτι, επιχειρείται ο προσδιορισμός 

της έννοιας «κοινωνική στήριξη» και παρουσιάζονται οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν 

προταθεί από διάφορους ερευνητές. Επιπρόσθετα, μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας παρουσιάζεται ο θετικός και αρνητικός αντίκτυπος της κοινωνικής στήριξης, 

ξεκινώντας από τον γενικό πληθυσμό, προχωρώντας στο πεδίο διάφορων αναπηριών και 

καταλήγοντας στο πεδίο της κινητικής αναπηρίας. 

Το δεύτερο μέρος, το ερευνητικό κομμάτι, αποτελεί το κύριο μέρος της εργασίας. Στο 

κομμάτι αυτό, περιγράφονται οι στόχοι που τέθηκαν, τα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, τα εργαλεία συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Η εργασία 

ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη συγκεκριμένη έρευνα, 

επιχειρώντας συσχετίσεις με τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό κομμάτι, με 

τους περιορισμούς της έρευνας και με προτάσεις για μελλοντικές έρευνες και πιθανούς τομείς 

αξιοποίησης των ευρημάτων. 
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Προσδιορισμός της έννοιας «κοινωνική στήριξη» 

 

Η κοινωνική στήριξη αποτελεί ένα ευρύ όρο και μια πολυδιάστατη έννοια για την 

οποία έχουν προταθεί διάφοροι ορισμοί. Ο όρος αναφέρεται στον τύπο της βοήθειας που το 

άτομο λαμβάνει ή προσδοκά να λάβει από τα άτομα με τα οποία έρχεται σε επαφή 

(Papakonstantinou & Papadopoulos, 2010). Ειδικότερα, αφορά στην ανταλλαγή πόρων μέσω 

της διαπροσωπικής επαφής τουλάχιστον δύο ατόμων που γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, 

είναι αντιληπτή από τον πάροχο ή και τον αποδέκτη και αποσκοπεί στην ενίσχυση της 

ευημερίας του αποδέκτη (Finfgeld & Connett, 2005Shumaker & Brownell, 1984). Ακόμη, η 

κοινωνική στήριξη θεωρείται συχνά ως μια προσωρινή ανάγκη που προκύπτει σε περιπτώσεις 

αντιμετώπισης πιεστικών γεγονότων της ζωής και καθημερινών αντιξοοτήτων (Braithwaite & 

Eckstein, 2003). Τέλος, η κοινωνική στήριξη εξετάζεται από την πλευρά των διαπροσωπικών 

σχέσεων που περιλαμβάνουν την έκφραση θετικών επιρροών, την παροχή απτής βοήθεια και 

την επιβεβαίωση ή έγκριση των πεποιθήσεων του ατόμου (Kahn & Antonucci, 1980). 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο όρος της «κοινωνικής στήριξης» συνδέεται με τους 

όρους «κοινωνικό δίκτυο» και «κοινωνική ένταξη» (House, Umberson & Landis, 1988). 

Μάλιστα, υποστηρίζεται πως βασικές προϋποθέσεις της κοινωνικής στήριξης είναι η ανάγκη 

για υποστήριξη, το κοινωνικό δίκτυο και ένα κλίμα που να ευνοεί την κοινωνική ανταλλαγή 

(Finfgeld & Connett, 2005). Εντούτοις οι τρεις αυτοί όροι, παρόλο που χρησιμοποιούνται για 

να περιγράψουν ένα ευρύ φαινόμενο που σχετίζεται με τις κοινωνικές σχέσεις των ατόμων, 

χαρακτηρίζονται από μερικές διαφοροποιήσεις ως προς το περιεχόμενό τους (House et al., 

1988). Πιο αναλυτικά, ο όρος «κοινωνική ένταξη» αναφέρεται στην ύπαρξη ή στην ποσότητα 

των κοινωνικών δεσμών ή σχέσεων, οι οποίες διακρίνονται ως προς τον τύπο (οικογενειακές, 
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συγγενικές, όχι συγγενικές) και ως προς τη συχνότητα της επαφής. Ο βαθμός της κοινωνικής 

ένταξης του ατόμου βρίσκεται σε συνάρτηση με τον αριθμό των σχέσεων ή τη συχνότητα των 

αλληλεπιδράσεων με τους άλλους. Ο όρος «κοινωνικό δίκτυο» αναφέρεται στη δομή που 

χαρακτηρίζει ένα σύνολο σχέσεων. Η δομή αυτή μπορεί να είναι δυαδική ή να αφορά 

περισσότερα άτομα (House et al., 1988). Γίνεται, επίσης, διαχωρισμός ανάμεσα στα άτυπα 

κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκουν η οικογένεια και οι φίλοι και στα τυπικά κοινωνικά 

δίκτυα στα οποία ανήκουν άτομα από οργανισμούς και υπηρεσίες (Seyfold, Fritz & MacPhee, 

1991). Tέλος, ο όρος «κοινωνική στήριξη» αναφέρεται σε μια σημαντική ιδιότητα των 

κοινωνικών σχέσεων και σχετίζεται με τις θετικές πτυχές τους, παρέχοντας άμεσα στο άτομο 

αυτό που χρειάζεται προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται (House 

et al., 1988). 

Κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, εντοπίζονται διάφορες κατηγοριοποιήσεις 

της κοινωνικής στήριξης. Επιγραμματικά αναφέρουμε τον διαχωρισμό της έννοιας σε πέντε 

κατηγορίες: α) βοήθεια ως προς την αξιολόγηση, β) παροχή αισθήματος ασφαλείας, γ) 

πρακτική στήριξη, δ) συναισθηματική στήριξη και ε) υποστηρικτική κατάσταση (Unden, 

1996). Να επισημάνουμε πως η βοήθεια ως προς την αξιολόγηση αναφέρεται στην ικανότητα 

του παρόχου βοηθείας να κρίνει την προβληματική κατάσταση που βιώνει ο αποδέκτης και 

να του παρέχει στρατηγικές για να την αντιμετωπίσει καθώς και η παροχή βοήθειας 

σχετίζεται με την ποσότητα των ατόμων στα οποία ο αποδέκτης μπορεί να απευθυνθεί για 

βοήθεια (Cohen & Hoberman, 1983).  

Ένας ακόμη διαχωρισμός, διακρίνει την έννοια σε τέσσερις κατηγορίες (Buunk & 

Peeters, 1994). Αρχικά, με βάση την κοινωνιολογική σκοπιά, ο όρος αναφέρεται στον αριθμό 

και στην δυναμική των συνδέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Με άλλα λόγια αναφέρεται στο 

βαθμό κοινωνικής ενσωμάτωσης του ατόμου ή το μέγεθος και τη δομή του κοινωνικού του 

δικτύου. Κατά τον δεύτερο διαχωρισμό, η κοινωνική στήριξη εξισώνεται με την 
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διαθεσιμότητα των ικανοποιητικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από αγάπη, οικειότητα, 

εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Ο τρίτος διαχωρισμός συσχετίζει την κοινωνική στήριξη με την 

δυνατότητα του ατόμου να λαμβάνει υποστήριξη και να στηρίζεται στους άλλους για παροχή 

συμβουλών, ενημέρωση, κατανόηση, καθοδήγηση και συμπαράσταση. Τέλος, με βάση τον 

τέταρτο διαχωρισμό η κοινωνική στήριξη νοείται ως η βοήθεια που πραγματικά λαμβάνει 

κάποιος σε κρίσιμες και αγχώδεις καταστάσεις (Buunk & Peeters, 1994). 

Εν συνεχεία, διαχωρισμός της έννοιας της κοινωνικής στήριξης γίνεται και σε τρεις 

κατηγορίες (Cohen & Wills, 1985). Πιο αναλυτικά, αυτές είναι η συναισθηματική, η 

πρακτική και η στήριξη που σχετίζεται με την πληροφόρηση. Η συναισθηματική στήριξη 

αφορά στην ένδειξη ενδιαφέροντος και στο αίσθημα αποδοχής, η πρακτική στήριξη 

αναφέρεται στην παροχή βοήθειας σε πρακτικό επίπεδο και η στήριξη που σχετίζεται με την 

πληροφόρηση αφορά στις πληροφορίες που βοηθούν το άτομο να καθορίσει, να κατανοήσει ή 

να αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις (Cohen & Wills, 1985). 

Σημαντική κατηγοριοποίηση της κοινωνικής στήριξης αποτελεί αυτή της ληφθείσας 

και της προσδοκώμενης στήριξης (Okun & Keith, 1998). Ληφθείσα είναι η κοινωνική 

στήριξη που πραγματικά δέχεται ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο από 

κάποιο άτομο ή ομάδα ατόμων (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Προσδοκώμενη 

είναι η κοινωνική στήριξη που πιστεύει το άτομο ότι θα είναι διαθέσιμη όταν τη χρειαστεί 

από τον κοινωνικό του περίγυρο (Sarason, Shearin, Pierce & Sarason, 1987 σύμφωνα με τους 

Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Παραδείγματος χάριν, προσδοκώμενη θεωρείται η 

συναισθηματική στήριξη που ένα άτομο προσδοκά να λάβει από τους φίλους του σε 

περίπτωση που αντιμετωπίζει δυσκολίες στο προσωπικό – ερωτικό τομέα. Στην 

πραγματικότητα, η ληφθείσα στήριξη είναι το επόμενο βήμα της προσδοκώμενη και αποτελεί 

την υλοποίησή της (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). 
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Μία από τις βασικότερες κατηγοριοποιήσεις της κοινωνικής στήριξης, όπως 

προκύπτει κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, είναι σε συναισθηματική και πρακτική 

(Brough & Pears, 2004 Coffman & Ray, 1999 Finfgeld & Connett, 2005 Gurowka & 

Lightman, 1995 Kahn & Antonucci, 1980 Kef, 2002). Ειδικότερα, με τον όρο 

«συναισθηματική κοινωνική στήριξη» θεωρούμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπως η 

προσεκτική ακρόαση των λεγομένων του άλλου, η προσφορά καρτών ή λουλουδιών και η 

συχνή τηλεφωνική επικοινωνία (Brough & Pears, 2004 Coffman & Ray, 1999 Gurowka & 

Lightman, 1995), την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της ενθάρρυνσης και της πίστης στον 

εαυτό τους (King, Willoughby, Specht & Brown, 2006), την εξομάλυνση καταστάσεων 

εκτρέποντας την προσοχή μακριά από τα προβλήματα (Gurowka & Lightman, 1995) και την 

εκδήλωση αποδοχής και κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων (Chang & Schaller, 

2000 King et al, 2006). Με τον όρο «πρακτική κοινωνική στήριξη» θεωρούμε τη βοήθεια 

στις καθημερινές δραστηριότητες (Kahn & Antonucci, 1980) με απτές πράξεις όπως ψώνια, 

καθάρισμα σπιτιού και εκτέλεση διάφορων θελημάτων που προορίζονται για την αύξηση της 

ξεκούρασης του παραλήπτη (Wills & Sninar, 2000), την παροχή πληροφοριών προς 

ενημέρωση του παραλήπτη και την παροχή απτών υπηρεσιών και υλικών (Chang & Schaller, 

2000) καθώς και την προσφορά υπηρεσιών μεταφοράς και την παροχή οικονομικής βοήθειας 

(Coffman & Ray, 1999 Gurowka & Lightman, 1995). Αξίζει να επισημανθεί πως τα δύο 

αυτά είδη στήριξης συχνά συνυπάρχουν (Wills & Shinar, 2000), ωστόσο η συναισθηματική 

κοινωνική στήριξη θεωρείται πως έχει πρωταρχική σημασία (Cohen & Hoberman, 1983). 

Ολοκληρώνοντας τους διαχωρισμούς που έχουν προταθεί για την έννοια της 

κοινωνικής στήριξης, δε μπορούμε να παραλείψουμε τον διαχωρισμό στην θετική και 

αρνητική κοινωνική στήριξη. Η θετική κοινωνική στήριξη περιλαμβάνει τις μορφές στήριξης 

που είναι βοηθητικές για το άτομο που τις δέχεται ενώ η αρνητική κοινωνική στήριξη 

περιλαμβάνει τις μορφές στήριξης που είναι επιβλαβείς για το άτομο που τις δέχεται (Diehl & 
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Wills, 2003 IngerSoll-Dayton, Morgan & Antonucci, 1997). Η διαβεβαίωση, η ενίσχυση, η 

επιβεβαίωση, η επικύρωση και η ενθάρρυνση είναι κοινές στρατηγικές που αξιοποιούνται σε 

μια ατμόσφαιρα θετικής σχέσης και φροντίδας (Coffman & Ray, 1999 Gurowka & 

Lightman, 1995). Η αρνητική κοινωνική στήριξη μπορεί να λάβει τη μορφή στήριξης που 

παρέχεται ανάρμοστα, απρόθυμα και αναίτια (Sarason, Sarason, Shearin, & Pierce, 1987 

σύμφωνα με τους Papakonstantinou & Papadopoulos, 2009). Παραδείγματα αρνητικής 

στήριξης θεωρούνται η έλλειψη ευαισθησίας (Chang & Schaller, 2000) αλλά και η 

υπερπροστατευτική συμπεριφορά (Cimarolli & Boerner, 2005 Diehl & Wills, 2003). Επίσης, 

η αρνητική κοινωνική στήριξη συνδέεται με την έλλειψη γνώσης από την πλευρά του 

παρόχου της βοήθειας για τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και ποσότητα της βοήθειας που θα 

παρέχει όπως και των δυνατοτήτων του αποδέκτη (Horowitz, Goodman & Reinhardt, 2004). 

Αυτή η έλλειψη γνώσης ή η ανεπαρκής κατανόηση των δυνατοτήτων του αποδέκτη, ειδικά 

αυτού με αναπηρία, οδηγεί σε σύγχυση τους παρόχους στήριξης και συχνά περιλαμβάνει την 

ανεπαρκή κατανόηση της ανάγκης του ατόμου για ανεξαρτησία (Cimarolli & Boerner, 2005). 

Τέλος, οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν την αποθάρρυνση της 

έκφρασης των συναισθημάτων, τις κριτικές παρατήρησης, την εισβολή στην ιδιωτική ζωή 

του άλλου και την παράλειψη παροχή βοήθειας (Lincoln, 2000). 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί πως στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, οι 

κατηγοριοποιήσεις της κοινωνικής στήριξης που υιοθετούνται είναι οι «συναισθηματική- 

πρακτική», «θετική- αρνητική» καθώς και οι συνδέσεις τους (θετική συναισθηματική- θετική 

πρακτική- αρνητική συναισθηματική- αρνητική πρακτική). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Αντίκτυπος κοινωνικής στήριξης 

 

2.1 Κοινωνική στήριξη και γενικός πληθυσμός 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα ειπώθηκαν αναφορικά με την κοινωνική στήριξη ως ανάγκη 

σε κρίσιμες καταστάσεις της ζωής των ανθρώπων, αντιλαμβανόμαστε πως προκύπτουν 

καθημερινά αφορμές και παραδείγματα κοινωνικής στήριξης. Έχει αποδειχθεί πως το μέγεθος 

του κοινωνικού δικτύου, η σύνθεσή του και οι σχέσεις μεταξύ των μελών του επηρεάζουν τα 

ποσοστά ικανοποίησης από την παρεχόμενη κοινωνική στήριξη (Stokes, 1983 Vaux & 

Harrison, 1985). Υποστηρίζεται πως η επίδραση των κοινωνικών δικτύων έχει τη δύναμη να 

ενισχύει την αυτονομία, την πρωτοβουλία και την συσχέτιση των μελών του και βρέθηκε πως 

ενθαρρύνει μεγαλύτερο βαθμό ενσωμάτωσης και συνδέεται με μεγαλύτερη προσωπική 

ευημερία, θετικές στάσεις και επιρροές (Dunst, Trivette & Cross, 1986 Ryan & Deci, 2000). 

Ωστόσο, παρόλο που η κοινωνική στήριξη παρέχεται ως επί το πλείστον από άτομα που είναι 

μέλη της ίδιας ομάδας, συχνά συμβαίνει να θεωρούνται βοηθητικές και χρήσιμες οι πράξεις 

που προέρχονται από αγνώστους, οι οποίοι θα αντιληφθούν πως κάποιος άλλος βρίσκεται σε 

κίνδυνο (Shumaker & Brownell, 1984). Στα πλαίσια της κοινωνικής ανταλλαγής μπορούν να 

συμπεριληφθούν εκφράσεις φιλίας από αγνώστους (χαμόγελο ή φιλικός χαιρετισμός) ή και η 

συναναστροφή με κάποιους ειδικούς (θεραπευτές, δικηγόρους, ιατρούς). Επομένως, 

σημαντικό βήμα για την οργάνωση και υλοποίηση μιας υποστηρικτικής παρέμβασης είναι ο 

προσδιορισμός του αν το υπάρχον κοινωνικό δίκτυο είναι επαρκές ή η «εξωτερική βοήθεια» 

κρίνεται καταλληλότερη.  

Προχωρώντας στο θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής στήριξης στον γενικό πληθυσμό, 

οφείλουμε να αναφέρουμε πρωτίστως την ενίσχυση της ευημερίας των ατόμων (Coffman & 
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Ray, 1999 Cohen & Wills, 1985 Lin & Ensel, 1984 Okun & Keith, 1998 Shumaker & 

Brownell, 1984 Turner, 1981). Οι Cohen και Wills (1985) υποστήριξαν πως υπάρχουν δύο 

διαδικασίες μέσα από τις οποίες διαφαίνεται η θετική επίδραση της κοινωνικής στήριξης 

στην ευημερία. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διαδικασία σχετίζεται μόνο ή πρωτίστως με τα 

άτομα που βρίσκονται κάτω από πιεστικές καταστάσεις και τα προστατεύει από πιθανές 

επιδράσεις αγχωτικών γεγονότων είτε με την αποτροπή τους είτε με τον περιορισμό τους. Η 

δεύτερη διαδικασία σχετίζεται με άτομα ανεξαρτήτως του αν βρίσκονται κάτω από πιεστικές 

καταστάσεις. Συνδέεται με την γενικότερη ευημερία παρέχοντας θετικές επιδράσεις και τη 

δυνατότητα αναγνώρισης της αξίας του καθενός, βοηθώντας να αποφευχθούν αρνητικές 

εμπειρίες. Επομένως, υποστηρίζουν πως η κοινωνική στήριξη λειτουργεί ως ρυθμιστής των 

υψηλών επιπέδων άγχους και προστατεύει τα άτομα από καταθλιπτικά συμπτώματα και 

άλλες δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές (Cohen & Wills, 1985). 

Στην έρευνα τους οι Okun και Keith (1998) ασχολήθηκαν με τη μελέτη δύο ομάδων 

ενηλίκων (28-59 ετών και 60-92 ετών) αναφορικά με τις επιδράσεις των θετικών και 

αρνητικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στα συμπτώματα κατάθλιψης. Τα ευρήματα 

έδειξαν πως, παρόλο που έχει σημασία η ηλικία κατά την μελέτη των επιδράσεων αυτών με 

τους ηλικιωμένους να εμφανίζουν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης, οι θετικές 

κοινωνικές ανταλλαγές ασκούν ισχυρότερο δίχτυ προστασίας κατά των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων και στις δύο ηλικιακές ομάδες. Αναφορικά με το φύλο, οι διαφορετικές πηγές 

στήριξης έχουν διαφορετικές επιδράσεις. Ειδικότερα, οι άνδρες δέχονταν περισσότερη 

υποστήριξη από τις συζύγους τους ενώ οι γυναίκες από φίλους και συγγενείς. Επομένως, 

υποστηρίχθηκε πως οι θετικές κοινωνικές ανταλλαγές έχουν μεγαλύτερη επίδραση στη 

συναισθηματική υγεία των γυναικών παρά των ανδρών (Shuster, Kessler & Aseltine, 1990). 

Ακόμη, οι Helsen, Vollebergh & Meeus (2000) σε έρευνα που αφορούσε εφήβους με 

συναισθηματικά προβλήματα, μελέτησαν την κοινωνική στήριξη από γονείς και φίλους 
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εφήβων ηλικίας 12-24 ετών. Οι ερευνητές υποστήριξαν πως παρόλο που και οι δύο πηγές 

στήριξης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την μείωση των συναισθηματικών 

προβλημάτων, θα πρέπει να θεωρούνται ανεξάρτητα συστήματα υποστήριξης, τονίζοντας 

πως η γονεϊκή στήριξη αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα για τα προβλήματα 

στον συναισθηματικό τομέα στην εφηβική ηλικία. 

Εν συνεχεία, η Helgeson (1993) ασχολήθηκε με τη μελέτη ασθενών που είχαν υποστεί 

καρδιακό επεισόδιο και τη στήριξη που δέχονταν από τις συζύγους τους. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν πως η συναισθηματική στήριξη σχετίζεται με αυξημένη ικανοποίηση από 

τη ζωή. Επίσης, η προσδοκώμενη στήριξη φάνηκε πως είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο με την 

προσαρμογή τους στην υπάρχουσα κατάσταση, σε σχέση με τη ληφθείσα που δεν αποτελούσε 

ένδειξη πως οι ανάγκες τους ικανοποιούνταν. 

Ένα ακόμη όφελος της κοινωνικής στήριξης είναι πως αυτή συνδέεται με την 

ικανοποίηση βασικών αναγκών (Shumaker & Brownell, 1984). Σύμφωνα με την Thoits 

(1982) το σύστημα υποστήριξης, με άλλα λόγια το υποσύνολο των ατόμων στο σύνολο του 

κοινωνικού δικτύου, μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων για επικοινωνία και 

συντροφικότητα και να μετριάσει τις επιβλαβείς επιδράσεις της απομόνωσης και της 

μοναξιάς. Οι εκφράσεις της φροντίδα, της αγάπης, της κατανόησης, της ανησυχίας, της 

οικειότητας και η ενισχυμένη αίσθηση του «ανήκειν» (με τη συμπερίληψη σε 

δραστηριότητες) σχετίζονται με τη λειτουργία αυτή. 

Ακόμη, η διατήρηση και η ενίσχυση της ταυτότητας του ατόμου συνδέεται με τον 

θετικό αντίκτυπο της κοινωνικής στήριξης (Shumaker & Brownell, 1984). Η Thoits (1983) 

υποστηρίζει πως, δεδομένου του ότι ο εαυτός είναι ένα σύνολο διακριτών ταυτοτήτων, μέσα 

από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μας αναπτύσσουμε την προσωπικότητά μας και 

αποκτούμε επίγνωση του εαυτού μας.  
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Τέλος, σημαντική θετική επίδραση της κοινωνικής στήριξης είναι η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης του ατόμου (Shumaker & Brownell, 1984). Πόροι που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της αυτοεκτίμησης περιλαμβάνουν τη διαβεβαίωση και επιβεβαίωση της αξίας, 

την έγκριση, τον έπαινο και τις εκφράσεις σεβασμού για τον αποδέκτη (Shumaker & 

Brownell, 1984). Υποστηρίζεται πως αν οι άνθρωποι λαμβάνουν συνεχή υποστήριξη που 

τους παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας και ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την ταυτότητά τους, 

ενδέχεται να είναι λιγότερο ευάλωτοι σε στρεσογόνους παράγοντες (Mitchell, Billings & 

Moos, 1982). Πιο συγκεκριμένα, με έρευνα της Robinson (1995), αποδείχθηκε πως η στήριξη 

και η αποδοχή από τους άλλους, κυρίως τους συνομηλίκους, είναι πολύ σημαντική για την 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εφήβων. 

Συνεχίζοντας με τον αρνητικό αντίκτυπο της κοινωνικής στήριξης στο γενικό 

πληθυσμό, οφείλουμε να αναφέρουμε πως, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που είναι 

αρνητικές, όπως για παράδειγμα μέσω του χαρακτηρισμού ως αποδιοπομπαίου τράγου, του 

στιγματισμού και των στερεοτύπων, οδηγούν στη δημιουργία αρνητικών εικόνων για τον 

εαυτό των αποδεκτών (Shumaker & Brownell, 1984). Επίσης, παρόλο που έχει υποστηριχθεί 

νωρίτερα πως η ικανοποίηση από την στήριξη που λαμβάνει το άτομο επηρεάζεται από το 

μέγεθος του κοινωνικού δικτύου, δε συνεπάγεται πως η ικανοποίηση αυτή θα είναι θετική. 

Υποστηρίζεται πως τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα φέρνουν και αυξημένες απαιτήσεις από 

την πλευρά των αποδεκτών καθώς και αυξημένη πιθανότητα για επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις 

(Stokes, 1983). Σημαντικός παράγοντας εκτίμησης της ικανοποίησης θεωρείται ο αριθμός 

των μελών του κοινωνικού δικτύου για αυτό και αναφέρεται πως τα άτομα θα πρέπει να 

περιορίσουν τις σχέσεις τους ώστε να μεγιστοποιήσουν την ικανοποίησή τους από την 

στήριξη που λαμβάνουν από αυτές (Stokes, 1983).  

Συχνά, οι άνθρωποι που προσφέρουν βοήθεια είναι πεπεισμένοι πως αν κάποιος 

βοηθάει κάποιον άλλον, τότε o δεύτερος όχι μόνο είναι καλύτερα από πριν αλλά είναι και 
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ευγνώμων (Bierhoff, 2007). Ωστόσο, μόνο όταν η σχέση μεταξύ του παρόχου και του 

αποδέκτη γίνεται αντιληπτή ως ανταποδοτική μειώνονται οι πιθανότητες να προκληθούν 

αρνητικές αντιδράσεις από τον αποδέκτη (Bierhoff, 2007). Για το λόγο αυτό τονίζεται πως η 

ανταλλαγή εμπειριών μέσω των κοινωνικών σχέσεων στις οποίες κυριαρχεί η αμοιβαιότητα 

οφείλει να είναι μια ενεργητική διαδικασία και για τα δύο μέρη (Coffman & Ray, 1999). 

Επίσης, αναφέρεται πως υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ των αναγκών, των τύπων της 

κοινωνικής στήριξης και των αποτελεσμάτων (Finfgeld-Connett, 2005). Η κοινωνική στήριξη 

είναι πιο αποτελεσματική όταν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη έχουν ένα κοινό πλαίσιο, το οποίο 

αποβλέπει στο να προβλέψει, να ερμηνεύσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του άλλου 

(Cohen & Wills, 1985 Gurowka & Lightman, 1995). Για αυτό, οι πάροχοι στήριξης θα 

πρέπει να αναγνωρίζουν την ανάγκη για βοήθεια και να είναι σε θέση να την παρέχουν κάτω 

από οποιεσδήποτε συνθήκες (Coffman & Ray, 1999 Gurowka & Lightman, 1995) διότι η 

κοινωνική στήριξη είναι επιτυχημένη όταν ο τύπος που δίνεται ταιριάζει με τον τύπο που 

χρειάζεται να δοθεί (Sarason, Sarason & Pierce, 1990). 

Έρευνες έχουν δείξει πως η έλλειψη κοινωνικής στήριξης συνδέεται με αυξημένα 

επίπεδα θνησιμότητας (Berkam & Syme, 1979). Ακόμη, παρά το γεγονός πως η 

συναισθηματική στήριξη θεωρείται πως ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος της κοινωνικής 

στήριξης, οι Shrout, Herman και Bolger (2006) απέδειξαν πως η πρακτική στήριξη οδηγεί σε 

θετικότερα αποτελέσματα συγκριτικά με την συναισθηματική. Ειδικότερα, διεξήγαγαν μία 

μελέτη ανάμεσα σε 68 ζευγάρια, από τα οποία το ένα μέλος θα συμμετείχε σε επαγγελματικές 

εξετάσεις και αξιολόγησαν τη στήριξη που δεχόταν από το άλλο μέλος. Τα ευρήματα έδειξαν 

πως η πρακτική στήριξη μπορεί να μειώσει τον στρεσογόνο παράγοντα και να παρέχει στον 

αποδέκτη περισσότερο χρόνο για χαλάρωση ενώ η συναισθηματική στήριξη οδηγεί σε 

αύξηση του θυμού και της καταθλιπτικής διάθεσης. Επομένως, οι ερευνητές υποστήριξαν 

πως η στήριξη που δε γίνεται αντιληπτή από τον αποδέκτη μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα 
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αποτελέσματα (Shrout et al, 2006), επιβεβαιώνοντας τις προτάσεις των προαναφερθέντων 

ερευνητών αναφορικά με την συνάρτηση του είδους στήριξης και των αναγκών των 

αποδεκτών. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορεί να υποστηριχθεί πως η ενασχόληση των μελετητών 

με την κοινωνική στήριξη θεωρείται κρίσιμη και απαραίτητη για τη δημιουργία 

αποτελεσματικών προγραμμάτων παρέμβασης που αφορούν στην υγεία (Rebin & Uchino, 

2008). 

 

2.2 Κοινωνική στήριξη και αναπηρίες 

 

Ένα άτομο μπορεί να χρειαστεί βοήθεια και στήριξη στη ζωή του για κάποιο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, στην περίπτωση που προκύπτουν προβλήματα 

υγείας τα οποία παραμένουν και γίνονται μόνιμα, διάφορα είδη στήριξης κρίνονται αναγκαία 

για μεγάλο χρονικό διάστημα (Braithwaite, Waldron & Finn, 1999). Μελετώντας τα άτομα με 

αναπηρίες μπορούμε να αντιληφθούμε πως η κοινωνική στήριξη είναι μία μόνιμη, παρά 

προσωρινή, ανάγκη (Braithwaite & Eckstein, 2003). Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η 

σπουδαιότητα της ανάπτυξης της ανεξαρτησίας των ατόμων μέσα από τη δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων και δικτύων, διότι καθώς τα άτομα αποκτούν δυναμική, η συμμετοχή 

τους στην ευρύτερη κοινότητα αυξάνεται (Lord & Hutchison, 1998). 

Κατά καιρούς, έχουν υλοποιηθεί διάφορες έρευνες στον τομέα της αναπηρίας που 

αφορούν στην κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες και στις επιδράσεις 

της σε αυτά. Οι Forrester-Jones, Carpenter, Coolen-Schrijner, Cambridge, Tate, Beecham, 

Hallam, Knapp και Wooff (2006) ασχολήθηκαν με τη μελέτη των κοινωνικών δικτύων και 

της κοινωνικής στήριξης που δέχονταν άτομα με νοητική αναπηρία ύστερα από δώδεκα 

χρόνια παραμονής σε νοσοκομείο. Η έρευνα έγινε μέσω συνεντεύξεων και οι συμμετέχοντες 
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ήταν ηλικιωμένοι οι οποίοι έμεναν σε κοινοτικά καταλύματα, όπως γηροκομεία, ξενώνες, 

σπίτια που φιλοξενούσαν ομάδες ατόμων και άλλα υποστηριζόμενα καταλύματα. Με βάση τα 

αποτελέσματα της έρευνας, οι κύριοι πάροχοι στήριξης (συναισθηματικής και πρακτικής) 

ήταν το προσωπικό που φρόντιζε τους ηλικιωμένους και ακολουθούσαν άλλα άτομα με 

νοητική αναπηρία. Επίσης, στενότερες σχέσεις ανέφεραν τα άτομα που ζούσαν σε σπίτια που 

φιλοξενούσαν ομάδες ατόμων συγκριτικά με τα γηροκομεία. Σχετικά με την στήριξη που 

παρεχόταν, αυτή περιελάμβανε την ατομική φροντίδα, όπως το πλύσιμο, οικιακές δουλειές 

(μαγείρεμα, καθάρισμα), την παροχή υλικής βοηθείας (χρήματα), τη βοήθεια στη λήψη 

αποφάσεων, την ενίσχυση εμπιστοσύνης και την δυνατότητα για ακρόαση προσωπικών 

ζητημάτων, τη συντροφικότητα και την επίβλεψη. 

Το 2009, οι Lippold και Burns πραγματοποίησαν μια έρευνα προκειμένου να 

συγκρίνουν τα κοινωνικά δίκτυα των ενηλίκων με νοητικών αναπηρία και των ενηλίκων με 

σωματική αναπηρία. Οι συμμετέχοντες ήταν χωρισμένοι σε δύο ομάδες που η μία 

αποτελούνταν από 30 άτομα με ήπια νοητική αναπηρία και η άλλη από 17 άτομα με κινητική 

αναπηρία. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ενήλικες με ήπια νοητική αναπηρία είχαν 

περιορισμένα κοινωνικά δίκτυα σε σχέση με τους ενήλικες με σωματική αναπηρία, παρά το 

γεγονός πως εμπλέκονταν σε περισσότερες δραστηριότητες. Ακόμη, αναφορικά με τις πηγές 

κοινωνικής στήριξης, φάνηκε πως για τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία η οικογένεια και οι 

φροντιστές τους ήταν αυτοί παρείχαν την περισσότερη στήριξη ενώ για τα άτομα με 

σωματική αναπηρία ίσχυε πως υπήρχε ισάξια παροχή στήριξης από άτομα με και χωρίς 

αναπηρία. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ενασχόληση με διάφορες 

δραστηριότητες, στην περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία, δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα καλή κοινωνική και συναισθηματική στήριξη, γεγονός που επιβεβαιώνει 

παλαιότερα ευρήματα (Stokes, 1983). 
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Οι Lunsky και Benson (2001) εξέτασαν τις επιδράσεις της κοινωνικής στήριξης και 

κοινωνικής πίεσης σε ογδόντα τέσσερις ενήλικες ηλικίας 20 έως 65 ετών με ήπια νοητική 

αναπηρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κοινωνική στήριξη συσχετίστηκε με την 

καλύτερη ποιότητα ζωής 6 μήνες αργότερα ενώ η κοινωνική πίεση φάνηκε πως ενισχύει τα 

καταθλιπτικά συμπτώματα των ατόμων αυτών. Τα συγκεκριμένα ευρήματα επιβεβαιώνουν 

έρευνες που έχουν γίνει στο γενικό πληθυσμό σχετικά με τις επιδράσεις των θετικών σχέσεων 

και την απουσία των αρνητικών σχέσεων στην υγεία και στην ευημερία (Helgeson, 1993). 

Πέραν της ήπιας νοητικής αναπηρίας, έρευνες έχουν υλοποιηθεί και σε άτομα που 

ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πιο αναλυτικά, οι Bauminger και Kasari (2000) 

διεξήγαγαν έρευνα σε είκοσι δύο παιδιά με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ηλικίας 8 έως 

14 ετών και δεκαεννιά τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά προκειμένου να εξετάσουν τα επίπεδα 

μοναξιάς που βιώνουν και την ποιότητα των φιλικών τους σχέσεων. Τα ευρήματα έδειξαν 

πως τα παιδιά με αυτισμό ένιωθαν περισσότερο μοναξιά συγκριτικά με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Επίσης, παρά το γεγονός πως δήλωναν πως είχαν 

τουλάχιστον έναν κοντινό φίλο, φάνηκε πως η ποιότητα της φιλίας τους ήταν χαμηλή σε ο, τι 

αφορά στη συντροφικότητα, το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης και στην βοήθεια. 

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Lasgaard, Nielsen, Eriksen & Goosens (2010), κατόπιν έρευνας σε 

τριάντα εννιά εφήβους που ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού, κατέληξαν στο συμπέρασμα 

πως οι έφηβοι αυτοί ένιωθαν συχνά μοναξιά. Ωστόσο, η κοινωνική στήριξη από γονείς, 

συμμαθητές και κάποιο κοντινό φίλο μπορεί να μετριάσει αυτά τα αισθήματα μοναξιάς. Το 

γεγονός αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα προωθήσουν πολλαπλές 

πηγές στήριξης και θα ενθαρρύνουν τις κοινωνικές δραστηριότητες στο σχολικό και 

οικογενειακό περιβάλλον. Φαίνεται, λοιπόν, πως, πέραν των άλλων πηγών στήριξης, οι γονείς 

παίζουν σημαντικό ρόλο στο να παρέχουν ευκαιρίες και να υποστηρίζουν τις διαδικασίες 
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εδραίωσης μιας φιλίας μεταξύ των παιδιών τους και άλλων παιδιών που ανήκουν ή όχι στο 

φάσμα του αυτισμού (Bauminger & Kasari, 2001). 

Ακόμη, έρευνα για την ποιότητα της ζωής των ενηλίκων που ανήκουν στο φάσμα του 

αυτισμού, πραγματοποιήθηκε το 2006 από τους Renty και Roeyers. Οι ερευνητές είχαν ως 

δείγμα πενήντα οκτώ ενήλικες υψηλής λειτουργικότητας και έδειξαν πως η προσδοκώμενη 

κοινωνική στήριξη συσχετίζεται με την καλύτερη ποιότητα ζωής. Κατέληξαν, επομένως, πως 

η προσωπική ευημερία είναι στενά συνδεδεμένη με την αντίληψη ότι η στήριξη θα είναι 

διαθέσιμη παρά με την πραγματική υποστηρικτική συμπεριφορά. 

Συνεχίζοντας το κομμάτι των ερευνών που ασχολήθηκαν με την κοινωνική στήριξη 

και άτομα με αναπηρίες ή μη τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, θα αναφέρουμε την έρευνα των 

Cosden και McNamara (1997). Οι ερευνήτριες ασχολήθηκαν με τη μελέτη εκατό φοιτητών, 

εκ των οποίων οι πενήντα ήταν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και οι υπόλοιποι πενήντα 

ήταν άτομα χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Μέσα από την έρευνά τους φάνηκε πως οι φοιτητές 

με μαθησιακές δυσκολίες δέχονταν περισσότερη κοινωνική αποδοχή και στήριξη από 

πανεπιστημιακές οργανώσεις, γεγονός που οδήγησε τις ερευνήτριες στο συμπέρασμα πως η 

υποστήριξη από αυτές τις οργανώσεις συσχετίζεται άμεσα με την αυτοεκτίμηση των 

συγκεκριμένων φοιτητών. 

Έρευνα έχει υλοποιηθεί και σε άτομα με ψυχική ασθένεια. Ειδικότερα, οι Corrigan 

και Phelan (2004) μελέτησαν την κοινωνική στήριξη και την ανάρρωση ατόμων με σοβαρές 

ψυχικές ασθένειες. Το δείγμα αποτελούνταν από άτομα που είχαν διαγνωσμένη σχιζοφρένεια, 

διπολική διαταραχή ή σοβαρή κατάθλιψη και συνδεόταν με κάποια λειτουργική αδυναμία 

που προήλθε την ασθένειά τους. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως οι άνθρωποι που 

αντιμετώπιζαν μια ψυχική ασθένεια δήλωσαν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που τους στήριζαν 

και γενικά περισσότερη ικανοποίηση από τη στήριξη που λάμβαναν από τα δίκτυά τους, 

κυρίως το φιλικό και επαγγελματικό και στη συνέχεια το οικογενειακό δίκτυο. Αυτό 
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συνεπαγόταν πως ήταν περισσότερο πιθανό να αναφέρουν την ανάκαμψη από την ασθένεια 

σου ως μια προσωπική τους ελπίδα και να προσανατολιστούν καλύτερα ως προς την επίτευξη 

αυτού του στόχου. Επομένως, η κοινωνική στήριξη συσχετίστηκε με τη διαδικασία 

ανάκαμψης, η οποία μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε διεύρυνση των κοινωνικών τους 

δικτύων. 

Εν συνεχεία, κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες και στο πεδίο της οπτικής 

αναπηρίας. Το 2002, η Kef μελέτησε εφήβους με οπτική αναπηρία ηλικίας 14 έως 24 ετών 

και κατέληξε στο συμπέρασμα πως η κοινωνική στήριξη σχετίζεται την υψηλή αυτοεκτίμηση 

και την ευημερία και το χαμηλό αίσθημα μοναξιάς. Επίσης, βρέθηκε πως η στήριξη από τους 

συνομηλίκους ήταν ισχυρότερη συγκριτικά με τη γονεϊκή στήριξη για την οποία αναφέρθηκε 

πως ήταν αρκετά περιορισμένη. Τα συγκεκριμένα ευρήματα υποστηρίχθηκαν και από 

νεότερη έρευνα (Kef & Dekovic, 2004). Οι ερευνήτριες ασχολήθηκαν με τη μελέτη εφήβων 

ηλικίας 14 έως 18 ετών, από τους οποίους οι 178 είχαν οπτική αναπηρία ενώ οι 338 δεν είχαν. 

Τα αποτελέσματα τόνισαν την συναισθηματική στήριξη ως τον σημαντικότερο τύπο στήριξης 

και η γενικότερη κοινωνική στήριξη συνδέθηκε με υψηλά επίπεδα ευημερίας για τους 

εφήβους με οπτική αναπηρία. Αναφορικά με τις πηγές στήριξης, αποδείχθηκε και εδώ πως οι 

έφηβοι με οπτική αναπηρία δήλωναν ότι λάμβαναν περισσότερη στήριξη που οδηγούσε στη 

ευημερία από τους συνομηλίκους παρά από τους γονείς. Σύμφωνα με τη γνώμη των 

ερευνητριών, αυτό οφείλεται στην ανάγκη των εφήβων με οπτική αναπηρία για ανεξαρτησία 

από τους γονείς τους και για την αίσθηση ότι είναι ισότιμοι με τους συνομηλίκους τους. 

Η Kef πραγματοποίησε το 2005 ακόμα μία έρευνα αναφορικά με την κοινωνική 

στήριξη που δέχονται έφηβοι και νεαροί ενήλικες με οπτική αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, το 

δείγμα χωρίστηκε σε δύο ομάδες. Την πρώτη ομάδα αποτελούσαν άτομα από τα οποία πήρε 

συνέντευξη το 1996 που ήταν έφηβοι και το 2004 που ήταν νεαροί ενήλικες. Τη δεύτερη 

ομάδα αποτελούσαν έφηβοι από τους οποίους πήρε συνέντευξη μόνο το 2004. Τα 
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αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν υψηλή ικανοποίηση από την πρακτική και 

συναισθηματική στήριξη που λάμβαναν και σταδιακά, από την εφηβεία μέχρι την 

ενηλικίωση, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και αποδοχή της αναπηρίας. 

Έρευνες για την σύνδεση κοινωνικής στήριξης με την οπτική αναπηρία υλοποιήθηκαν 

και από άλλους ερευνητές. Το 2003, οι Horowitz, Reinhardt, Boerner και Travis 

ασχολήθηκαν με τη μελέτη ηλικιωμένων με οπτική αναπηρία. Η έρευνα διεξήχθη σε δύο 

φάσεις με διαφορά δύο ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι ηλικιωμένοι και, ειδικά όσοι 

ήταν ανύπαντροι, είχαν λίγες στενές σχέσεις με την οικογένεια και οι φιλικές τους σχέσεις 

ήταν ασταθείς λόγω των προβλημάτων που προέκυπταν από την μειωμένη όραση με 

συνέπεια να αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης της κατάθλιψης. 

Δύο χρόνια αργότερα, οι Cimarolli και Boerner (2005), σε έρευνα που 

πραγματοποίησαν με δείγμα ογδόντα έξι ενήλικες με οπτική αναπηρία ηλικίας 24 έως 64 

ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως, αναφορικά με τις πηγές στήριξης, οι γονείς παρέχουν 

θετικότερη στήριξη σε σχέση με τους φίλους. Επίσης, αποδείχθηκε πως τα άτομα που 

λάμβαναν αρνητική ή καθόλου στήριξη είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν με απαισιοδοξία τη 

ζωή και να αναφέρουν χαμηλότερη επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή. 

Τέλος, οι Papadopoulos, Papakonstantinou, Koutsoklenis, Koustriava και Kouderi 

(2014) διεξήγαγαν έρευνα προκειμένου να εξετάσουν τα κοινωνικά δίκτυα των ατόμων με 

οπτική αναπηρία, τη στήριξη που λαμβάνουν από αυτά και την ικανοποίησή τους από τη 

στήριξη που λαμβάνουν. Έχοντας ως δείγμα ενενήντα έξι ενήλικες με οπτική αναπηρία, 

ηλικίας 16 έως 50 ετών, απέδειξαν πως τα άτομα αυτά δέχονται περισσότερη θετική παρά 

αρνητική στήριξη. Πιο αναλυτικά, η θετική στήριξη που δέχονται είναι κυρίως πρακτική και 

οδηγεί σε αυξημένη αίσθηση χαράς, που συνεπάγεται καλύτερη κοινωνική προσαρμογή. 

Ωστόσο, διαπίστωσαν πως τα ηλικιωμένα άτομα του δείγματός τους υπόκεινται στο κίνδυνο 

εμφάνισης ψυχολογικών προβλημάτων διότι βρέθηκε πως λαμβάνουν λιγότερη θετική 
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στήριξη και είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη ληφθείσα στήριξη συγκριτικά με τα 

νεότερα ενήλικα άτομα. 

Κατά κύριο λόγο, τα άτομα με αναπηρία βρίσκονται αντιμέτωπα με σωματικά, ψυχικά 

και συμπεριφορικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της μοναξιάς και της απομόνωσης που 

βιώνουν από την οικογένεια, τους φίλους και τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο (McGee, 

Menolascino, Hobbs & Menousek, 1987 σύμφωνα με τους Lord & Hutchison, 1998). 

Επομένως, όπως έχει επισημανθεί από διάφορους ερευνητές, η κοινωνική στήριξη που 

παρέχεται κυρίως από γονείς και φίλους παίζει σημαντικό ρόλο στην καλύτερη ψυχολογική 

κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και όχι μόνο (Coffman & Ray, 1999 Kef, 2002 

Lasgaard et al, 2010 Lippold & Burns, 2009 Persson & Ryden, 2006 Shuster et al, 1990). 

 

2.3 Κοινωνική στήριξη και κινητική αναπηρία 

 

Τα ανάπηρα άτομα, κατόπιν σύγκρισης των λειτουργικών τους ικανοτήτων με τις 

ικανότητες των αρτιμελών ατόμων της κοινωνίας, αισθάνονται άβολα με το σώμα τους και 

νιώθουν διαφορετικοί και ανίκανοι (Breakey, 1997). Το γεγονός εντείνεται καθημερινά από 

την κοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που δημιουργούν στα άτομα την εντύπωση 

πως διαφέρουν από τους άλλους, ανατρέπουν τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες και ιδανικά 

και οδηγούνται στην αναζήτηση του οίκτου από τους υπόλοιπους (Murphy, 1995 σύμφωνα 

με τους Taleporos & McCabe, 2002). Υποστηρίζεται πως οι άνθρωποι που υποτιμούνται από 

την κοινωνία, καταλήγουν να υποτιμούν και οι ίδιοι τον εαυτό τους και αυτά τα 

συναισθήματα έχουν αρνητικές συνέπειες για την εικόνα του σώματός τους (Smith, 1984 

σύμφωνα με Taleporos & McCabe, 2002). Ακόμη, τα συναισθήματα αυτά επηρεάζουν την 

ψυχοκοινωνική ευεξία του και σχετίζονται άμεσα με τη συναισθηματική καταπόνηση (άγχος, 

κατάθλιψη), τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και την έλλειψη ικανοποίησης από τη ζωή (Yuen & 
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Hanson, 2002). Οι καταστάσεις αυτές ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το γεγονός πως, 

παρόλο που μπορεί να παρέχεται κοινωνική στήριξη, στην περίπτωση των χρόνιων παθήσεων 

όπου η βοήθεια απαιτείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η αδυναμία του παραλήπτη 

να ανταποδώσει πλήρως, στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης ως μια ενεργητική διαδικασία, 

γίνεται εμφανής και καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ζήτηση βοήθειας (Shumaker & Brownell, 

1984). 

Οι παραπάνω θέσεις υποστηρίζονται και από πλήθος ερευνών. Ειδικότερα, υπάρχουν 

έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την αυτοεκτίμηση και την γενικότερη ψυχολογική 

κατάσταση των γυναικών με κινητική αναπηρία. Οι Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor και 

Swank (2003) μελέτησαν 475 γυναίκες με κινητική αναπηρία, ηλικίας 18 έως 65 ετών. Τα 

ευρήματα της έρευνάς τους έδειξαν πως η αξιολόγηση του εαυτού τους επηρεαζόταν έντονα 

από τους γονείς και τα άλλα μέλη της οικογένειάς τους, τους δασκάλους, τους συμμαθητές, 

τους φίλους και τους συντρόφους και αυτή η επιρροή ήταν αρνητική για την εικόνα που 

δημιουργούσαν οι γυναίκες για τον εαυτό τους. Επίσης, λόγω των διάφορων εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν καθημερινά οι γυναίκες με κινητική αναπηρία αναφορικά με την κοινωνική 

τους ένταξη, φάνηκε πως το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι «εχθρικό» και 

μεταδίδει στερεότυπα που προϋπάρχουν εδώ και χιλιετίες με αποτέλεσμα τον στιγματισμό 

και τον αποκλεισμό. Εδώ αξίζει να επισημάνουμε πως η κοινωνική ένταξη βοηθά στην 

ανάπτυξη της αυτοαντίληψης. Ωστόσο όσο μεγαλώνει ένα άτομο με αναπηρία, η κοινωνική 

αλληλεπίδραση καθίσταται δύσκολη καθώς η πρόσβαση είναι περιορισμένη και έτσι, κατ’ 

επέκταση, δυσχεραίνεται και η κοινωνική ένταξη (Νικολάου, 2011). Οι ερευνητές, επομένως, 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι γυναίκες με κινητική αναπηρία βιώνουν προβλήματα που 

σχετίζονται με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, την κατάθλιψη, την ανεργία και την κοινωνική 

απομόνωση (Nosek et al, 2003). 
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Έρευνα συγκεκριμένα για τις γυναίκες με κινητική αναπηρία υλοποιήθηκε και δύο 

χρόνια αργότερα. Οι Hughes, Taylor, Robinson-Whelen και Nosek (2005) μελέτησαν 

γυναίκες ηλικίας 18 έως 64 ετών με διαγνωσμένη κινητική αναπηρία τουλάχιστον τα δύο 

τελευταία χρόνια. Οι ερευνήτριες υποστήριξαν πως οι γυναίκες με κινητική αναπηρία 

ανέφεραν υψηλά επίπεδα άγχους και πως ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου ήταν οι γυναίκες που 

στερούνταν κοινωνικής στήριξης. 

Έρευνες στο πεδίο της κινητικής αναπηρίας έχουν συσχετίσει την ποιότητα ζωής με 

την κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν τα άτομα με τη συγκεκριμένη αναπηρία. Η ποιότητα 

ζωής αποτελεί μια ομπρέλα που περιγράφει το άθροισμα των καταστάσεων ικανοποίησης που 

θεωρούνται σημαντικά για τη ζωή και περιλαμβάνει τις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και 

πνευματικές διαστάσεις της ευημερίας (Benito-León, Morales, Rivera-Navarro & Mitchell, 

2003 Mitchell, Benito-León, Morales González & Rivera-Navarro, 2005 Rejeski & Mihalko, 

2001). Υποστηρίζεται πως στα άτομα με κινητική αναπηρία αυξάνεται η εξάρτηση από 

κάποιον άλλον, το άγχος και η κατάθλιψη και, έτσι, επέρχεται η κοινωνική απομόνωση με 

άμεσο αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιότητα ζωής (Melzer & Parahyba, 2004 Rubenstein, Powers 

& MacLean, 2001). Σε έρευνα των Λατσού, Πιερράκος, Υφαντόπουλος και Υφαντόπουλος 

(2014) 120 ενήλικα άτομα με κινητική αναπηρία αξιολογήθηκαν ως προς την ποιότητα ζωής 

και οι μετρήσεις αφορούσαν στις διαστάσεις της κινητικότητας, της αυτοεξυπηρέτησης, της 

εκτέλεσης συνηθισμένων δραστηριοτήτων, της δυσφορίας και της κατάθλιψης. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως τα άτομα με εκ γενετής κινητική αναπηρία εμφάνιζαν καλύτερη 

ποιότητα ζωής και στις πέντε αυτές διαστάσεις συγκριτικά με τα άτομα στα οποία η κινητική 

αναπηρία προήλθε από κάποια ασθένεια, ατύχημα ή άλλη αιτία, γεγονός που οδήγησε τους 

ερευνητές στο συμπέρασμα πως η αιτία εμφάνισης της αναπηρίας επηρεάζει κατά κύριο λόγο 

την ποιότητα ζωής. Γενικότερα, αποδείχθηκε μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα πως η 

ποιότητα ζωής των κινητικά ανάπηρων ατόμων βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση 
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με το γενικό πληθυσμό και αυτό συνδέεται και με τη χαμηλή υποκειμενική γνώμη που έχουν 

για την κατάσταση της υγείας τους. 

Επιπρόσθετα, έρευνα σε ηλικιωμένους με κινητική αναπηρία έδειξε πως τα 

περισσότερα συναισθήματα μοναξιάς σχετίζονται όχι με την ηλικία αλλά με την αυξημένη 

σωματική αναπηρία, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, το χαμηλό ηθικό και τη χαμηλή 

ικανοποίηση από τη ζωή (Mellor & Edelmann, 1988). Έρευνα που συσχετίζει την κινητική 

αναπηρία με την κατάθλιψη ανεξαρτήτως ηλικίας, πραγματοποιήθηκε και από τους Turner 

και Noh (1988). Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η κατάθλιψη είναι ένα 

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία και βασίζεται στις 

επιπτώσεις της λειτουργικής ανικανότητας και του πόνου που δέχονται τα συγκεκριμένα 

άτομα. Τόνισαν, ωστόσο, πως η κοινωνική στήριξη είναι καθοριστική και μπορεί να μειώσει 

τον κίνδυνο εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησης 

παρεμβατικών διαδικασιών. 

Έρευνα για την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων διεξήχθη και από τους Greenglass, 

Fiksenbaum και Eaton (2006), οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της 

κοινωνικής στήριξης, της λειτουργικής ανικανότητας, της κατάθλιψης και της αντιμετώπισης 

δύσκολων καταστάσεων σε 224 ηλικιωμένους ηλικίας 62 έως 98 ετών. Η κοινωνική στήριξη, 

που στη συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε την συναισθηματική στήριξη, την πρακτική 

βοήθεια και τις συμβουλές/οδηγίες, αξιολογήθηκε με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που 

ήταν διαθέσιμοι να την παρέχουν όταν ήταν αναγκαίο. Μέσα από την έρευνα, αποδείχθηκε 

πως όταν οι άλλοι ήταν διαθέσιμοι να παρέχουν κοινωνική στήριξη, οι ηλικιωμένοι ανέφεραν 

καλύτερη χρήση των προληπτικών στρατηγικών αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, ένας 

ηλικιωμένος ο οποίος έλαβε πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των βοηθητικών μπράτσων 

στη μπανιέρα, διευκολύνθηκε κατά την εδραίωση του ανεξάρτητου πλυσίματος. Παρόλο που 

φάνηκε πως η κατάθλιψη συνδέεται θετικά με την λειτουργική ανικανότητα, οι ερευνητές 
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κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η κοινωνική στήριξη συνδέεται θετικά με την προληπτική 

αντιμετώπιση, η οποία με τη σειρά της συνδέεται αρνητικά με τη λειτουργική ανικανότητα 

και την κατάθλιψη. Επομένως, υποστηρίχθηκε πως η κοινωνική στήριξη συνδέεται αρνητικά 

με την κατάθλιψη. Δεδομένου τούτου, εάν οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν προληπτικές 

τεχνικές αντιμετώπισης, οι οποίες παρέχονται μέσω της κοινωνικής στήριξης, βιώνουν 

μεγαλύτερη σωματική και ψυχική ευεξία. 

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν μελετήσει την κοινωνική στήριξη που δέχονται τα άτομα 

με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αποδεικνύοντας πως υπάρχει θετική συσχέτιση της στήριξης με 

την ρευματοειδή αρθρίτιδα. Πιο αναλυτικά, οι Penninx, van Tilburg, Deeg, Kriegsman, 

Boeke και van Eijk (1997) ασχολήθηκαν με τις επιπτώσεις της κοινωνικής στήριξης στην 

εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ηλικιωμένους με μέτρια και σοβαρή ρευματοειδή 

αρθρίτιδα και σε ηλικιωμένους χωρίς κάποια χρόνια ασθένεια. Τα ευρήματα έδειξαν πως τα 

άτομα με σοβαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα από 

ότι τα άτομα με ήπια ρευματοειδή αρθρίτιδα. Ωστόσο, φάνηκε πως η κοινωνική στήριξη ήταν 

σημαντική για τη μείωση των αρνητικών αυτών συναισθημάτων. Όσοι από τους 

συμμετέχοντες, ειδικά αυτοί με τη σοβαρή ρευματοειδή αρθρίτιδα, είχαν διάσπαρτες 

κοινωνικές σχέσεις και λάμβαναν συναισθηματική υποστήριξη αποδείχθηκε πως μπορούσαν 

να μετριάσουν την επίδραση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην εμφάνιση καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων. 

Ακόμη, έρευνα σε ενήλικες με πρόωρη ρευματοειδή αρθρίτιδα μελέτησε τις 

επιπτώσεις της κοινωνικής στήριξης και των στρατηγικών για την αντιμετώπιση που πόνου 

σε βάθος πέντε χρόνων (Evers, Kraaimaat, Geenen, Jacobs & Bijlsma, 2003). Μέσα από την 

έρευνα αποδείχθηκε πως τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής στήριξης τη στιγμή της διάγνωσης 

της νόσου οδηγούν σε μειωμένη λειτουργική ικανότητα και εμφάνιση πόνου τόσο στα τρία 

όσο και στα πέντε χρόνια παρακολούθησης του δείγματος. Για το λόγο αυτό, οι ερευνητές 
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υποστηρίζουν πως οι έγκαιρες παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του 

πόνου και σχετίζονται με την κοινωνική στήριξη για τα άτομα με ρευματοειδή αρθρίτιδα 

μπορούν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Πέραν των ηλικιωμένων, έρευνες συσχέτισης της ποιότητας ζωής με την κινητική 

αναπηρία υλοποιήθηκαν και άτομα νεότερης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Lemelle, 

Guillemin, Aubert, Guys, Lottmann, Lortat-Jacob, Mouriquand, Ruffion, Moscovici και 

Schmitt (2006) σε έρευνά τους σε 460 ασθενείς με δισχιδή ράχη, εκ των οποίων οι 300 ήταν 

ενήλικες και οι 160 ήταν έφηβοι, διαπίστωσαν πως η ποιότητα ζωής τους ήταν σημαντικά 

χαμηλότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Στην έρευνα διαφοροποιήθηκαν τα 

αποτελέσματα ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων και αποδείχθηκε πως οι ενήλικες 

γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας 

συγκριτικά με τα άτομα του αντίθετου φύλου. 

Επίσης, έρευνα σε παιδιά και εφήβους με δισχιδή ράχη αναφορικά με την ποιότητα 

ζωής και την ποιότητα των σχέσεών τους έγινε από τους Devine, Holmbeck, Gayes και 

Purnell (2011). Οι ερευνητές, έχοντας ως δείγμα 106 παιδιά και εφήβους ηλικίας με δισχιδή 

ράχη 8 έως 15 ετών και 106 συνομηλίκους τους χωρίς δισχιδή ράχη, παρατήρησαν μειωμένη 

κοινωνική προσαρμογή και ποιότητα στενών σχέσεων που περιλαμβάνει χαμηλά επίπεδα 

συντροφικότητας και ασφάλειας. Επίσης, οι συμμετέχοντες ανέφεραν χαμηλή 

συναισθηματική στήριξη από τους συνομηλίκους αλλά και τις οικογένειές τους. 

Με παιδιά και ενήλικες με μυϊκή δυστροφία ασχολήθηκαν οι Grootenhuis, Boone και 

Kooi (2006), οι οποίοι μελέτησαν την ποιότητα ζωής των συγκεκριμένων ατόμων. Τα 

ευρήματα της έρευνας, έδειξαν πως τα σαράντα παιδιά του δείγματος ηλικίας 8 έως 17 ετών, 

εμφάνιζαν χειρότερη ποιότητα ζωής αναφορικά με την αυτονομία, την κινητικότητα και τις 

κοινωνικές σχέσεις και οι εξήντα επτά ενήλικες ανέφεραν συναισθήματα επιθετικότητας και 

γενικότερα χαμηλότερη ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Για τους 
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λόγους αυτούς, οι ερευνητές κατέληξαν πως η μυϊκή δυστροφία επηρεάζει αρνητικά την 

ποιότητα ζωής. 

Επιπρόσθετα, έρευνες έχουν γίνει και για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής και των 

στρατηγικών αντιμετώπισης της κινητικής αναπηρίας ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. 

Ειδικότερα, οι Jahnsen, Villien, Stanghelle και Holm (2002), έχοντας ως δείγμα 406 ενήλικες 

με εγκεφαλική παράλυση 18 έως 72 ετών μελέτησαν τους τρόπους αντιμετώπισης που είχαν 

τα άτομα αυτά αναφορικά με την ασθένειά τους. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως βίωναν τη 

ζωή ως μια ανεξέλεγκτη, ακατανόητη και ανούσια κατάσταση που δεν άξιζε να 

προσπαθήσουν να την αντιμετωπίσουν. Επίσης, βίωναν αυξημένο πόνο και κούραση και 

βρίσκονταν συνεχώς σε μία διαδικασία επιδείνωσης των λειτουργικών τους ικανοτήτων. 

Πολλοί, μάλιστα, λόγω αυτών των προβλημάτων παραιτούνταν από την εργασία τους και 

έκαναν αλλαγές στην καθημερινότητά τους. Όλα τα παραπάνω αρνητικά δεδομένα της ζωής 

τους, επιδεινώνονταν από τους γονείς και τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι συχνά 

λάμβαναν αποφάσεις εκ μέρους των ιδίων, χωρίς να τους αφήνουν το περιθώριο της επιλογής 

ή χωρίς να αιτιολογούν αυτές τις κινήσεις. Αυτό, οδήγησε τους συμμετέχοντες να διαθέτουν 

ελάχιστους τρόπους αντιμετώπισης της ασθένειάς τους, γεγονός που γενικότερα 

συσχετίστηκε με το επίπεδο μόρφωσής τους, την οικογενειακή κατάσταση, την ικανοποίηση 

από τη ζωή και την κούραση που βίωναν. 

Με τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση ασχολήθηκαν και οι Wiegerink, Roebroeck, 

Donkervoort, Stam και Cohen-Kettenis (2006) κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

παλαιότερων ερευνών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι κοινωνικές σχέσεις εφήβων και 

νεαρών ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση είναι λιγότερο ανεπτυγμένες σε σχέση με αυτές 

των συνομηλίκων τους χωρίς εγκεφαλική παράλυση και πως αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες κυρίως στη δημιουργία σεξουαλικών σχέσεων. Η γενικότερη δυσκολία στην 

ψυχολογική προσαρμογή, η αίσθηση ανεπαρκούς αυτό-αποτελεσματικότητας και η χαμηλή 



28 
 

σεξουαλική αυτοπεποίθηση φάνηκε πως επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη κοινωνικών και 

σεξουαλικών σχέσεων. Σε αυτό, φαίνεται πως συνεργεί η υπερπροστασία από την πλευρά 

των γονέων και οι αρνητικές στάσεις και οι απομόνωση εκ μέρους των άλλων, ιδιαίτερα των 

συνομηλίκων. 

Για την ποιότητα της ζωής και την κινητική αναπηρία, ειδικότερα για εκείνη που 

προήλθε λόγω της σκλήρυνσης κατά πλάκας, υλοποιήθηκε έρευνα από τους Molt, McAuley, 

Snook και Gliottoni (2009). Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σκλήρυνση κατά πλάκας μπορεί 

να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς, αναπηρία και μειωμένη ποιότητα ζωής, γεγονός 

που υποστηρίζεται και από παλαιότερες αναφορές (Benito-Leon et al, 2003). Στη 

συγκεκριμένη έρευνα, συσχετίστηκε η σωματική άσκηση με την ποιότητα ζωής 292 ενηλίκων 

ηλικίας 20 έως 69 ετών προκειμένου να επισημανθούν οι επιδράσεις της στη ζωή των 

ατόμων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, όσοι ήταν πιο δραστήριοι ανέφεραν χαμηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης, κούρασης και πόνου και υψηλότερη κοινωνική στήριξη και 

αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της νόσου. 

Συμπερασματικά, η ποιότητα ζωής θεωρείται κλειδί για τον προσδιορισμό της 

επιτυχίας των προγραμμάτων αποκατάστασης και της παρεχόμενης κοινωνικής στήριξης για 

τα άτομα με μόνιμες αναπηρίες και η αξιολόγησή της κρίνεται απαραίτητη για τον έλεγχο της 

ευημερίας τους (Andresen & Meyers, 2000). 

Εκτός της παροχής κοινωνικής στήριξης μέσω της δια ζώσης κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, έχει αποδειχθεί πως και οι αλληλεπιδράσεις μέσω διαδικτυακών 

κοινοτήτων μπορούν να παρέχουν σημαντικά οφέλη στα άτομα με αναπηρία και, στην 

περίπτωσή μας, στα άτομα με κινητική αναπηρία. Για τα άτομα με προβλήματα υγείας, και 

ειδικότερα με προβλήματα που σχετίζονται με την κινητικότητα, η κοινωνική αλληλεπίδραση 

δια ζώσης σε ένα μη-εικονικό περιβάλλον θεωρείται δύσκολη και προβληματική λόγω των 

περιορισμών που προκύπτουν αναφορικά με την πρόσβαση, την κινητικότητα και την 
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επικοινωνία (Braithwaite et al, 1999 Chan & Dicianno, 2011). Οι πλατφόρμες εικονικής 

κοινωνικοποίησης αποτελούν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα άτομα με αναπηρία 

μπορούν να συναναστραφούν με άλλους καθώς υπάρχουν λιγότερα εμπόδια που οφείλονται 

στην αναπηρία (Chan & Dicianno, 2011). Η διαδικτυακή αυτή στήριξη που παρέχεται 

θεωρείται μια χρήσιμη εναλλακτική για τα άτομα αυτά, ένας πρόσθετος τρόπος επικοινωνίας 

και παροχής κοινωνικής στήριξης (Braithwaite et al, 1999). 

Ανάμεσα στις έρευνες που αποδεικνύουν την σημασία της παροχής στήριξης μέσω 

διαδικτυακών κοινοτήτων αποτελεί η έρευνα των Obst και Stafurik (2010), οι οποίοι 

μελέτησαν την επίδραση της χρήσης του διαδικτύου στην ευημερία ατόμων με κινητική 

αναπηρία. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαίνονται από τα 18 έως τα 54 έτη και στο σύνολό 

τους ήταν τριάντα πέντε. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πως συμμετείχαν σε ομάδες κοινωνικής 

δικτύωσης και λάμβαναν μέσω αυτών ηθική υποστήριξη και προσωπικές συμβουλές. Τα 

ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως η συμμετοχή των ατόμων με κινητική αναπηρία σε 

διαδικτυακές κοινότητες τους παρέχει την ευκαιρία να έχουν ένα μεγάλο κοινωνικό δίκτυο, 

να ανταλλάξουν πληροφορίες και να μοιραστούν προβλήματα της καθημερινότητάς τους. 

Αυτό το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια ομάδα, έστω και διαδικτυακή, δύναται να μειώσει την 

απομόνωση και να ενισχύσει την ευημερία στους τομείς των διαπροσωπικών σχέσεων και της 

προσωπικής ανάπτυξης. 

Ακόμη, οι Chan και Dicianno (2011) ασχολήθηκαν με 63 ενήλικες με δισχιδή ράχη 

ηλικίας 18 έως 80 ετών και την στήριξη που δέχονται από πλατφόρμες εικονικής 

κοινωνικοποίησης. Στην έρευνά τους, υποστηρίχθηκε πως τα άτομα με χρόνιες σωματικές 

αναπηρίες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο απόρριψης από τους συνομηλίκους τους, με 

αποτέλεσμα την αποτροπή δημιουργίας μακροχρόνιων κοινωνικών σχέσεων. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οποιαδήποτε μορφή εικονικής κοινωνικοποίησης 
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θεωρείται σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των κοινωνικών συναναστροφών και της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων αυτών. 

Μέσα από έρευνες, φαίνεται ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας για τη στήριξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία και κατά πόσο τους παρέχουν θετική ή αρνητική στήριξη. Πιο 

συγκεκριμένα, οι Manne και Zautra (1989) σε έρευνά τους αναφορικά με την ψυχολογική 

προσαρμογή των γυναικών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και την επίδραση της στήριξης και της 

κριτικής των συζύγων τους στην προσαρμογή, μελέτησαν 103 άνδρες ηλικίας 25 έως 76 

ετών. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν πως η ψυχολογική προσαρμογή εξαρτάται 

άμεσα από τη στάση των συζύγων. Ειδικότερα, η θετική στήριξη από τους συζύγους βοήθησε 

τις γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα να συμμετέχουν πιο ενεργά στις καθημερινές στους 

δραστηριότητες ενώ η οι σύζυγοι που ασκούσαν κριτική στις γυναίκες τους αποθάρρυναν τη 

συμμετοχή τους και ενίσχυαν επιβλαβείς στρατηγικές αντιμετώπισης με αποτέλεσμα οι 

ασθενείς να εύχονται να ήταν διαφορετική η κατάσταση και να μπορούσαν να ξεφύγουν από 

αυτή. Διαπίστωσαν, επομένως, οι ερευνητές πως η αυτοεκτίμηση αποτελεί μια διάσταση που 

μπορεί να υποστεί «ζημιά» από την αρνητική στήριξη που παρέχεται ιδιαίτερα από άτομα του 

στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και η οποία μπορεί να εντείνει την κατάσταση άγχους 

που προκαλείται όταν το άτομο αντιμετωπίζει μια αγχωτική κατάσταση, γεγονός που 

επηρεάζει αρνητικά και την ψυχολογική προσαρμογή. 

Την ίδια χρονιά, οι Wallander και Varni (1989) μελέτησαν την κοινωνική στήριξη που 

λάμβαναν 153 παιδιά ηλικίας 4-16 ετών τα οποία έπασχαν από νεανικό διαβήτη, νεανική 

ρευματοειδή αρθρίτιδα, χρόνια παχυσαρκία, εγκεφαλική παράλυση ή είχαν δισχιδή ράχη. Τα 

δεδομένα συλλέχθηκαν από τα λεγόμενα των μητέρων των παιδιών του δείγματος. Μέσω της 

έρευνας, αναφέρθηκε πως τα παιδιά με τις συγκεκριμένες χρόνιες παθήσεις δέχονταν 

μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη τόσο από το οικογενειακό δίκτυο όσο και από το δίκτυο των 

συνομηλίκων, που οδήγησε σε καλύτερη προσαρμογή συγκριτικά με εκείνα τα παιδιά που 
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λάμβανα στήριξη μόνο από ένα από τα δύο δίκτυα. Αντίθετα, υποστηρίχθηκε πως τα παιδιά 

με χρόνιες παθήσεις χωρίς υποστήριξη από την οικογένεια και τους συνομηλίκους εμφάνιζαν 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς. Επομένως, οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα τόσο η οικογένεια όσο και οι συνομήλικοι συμβάλλουν αρνητικά στην 

εξωτερίκευση συμπεριφορικών προβλημάτων, ωστόσο βασική προϋπόθεση είναι η 

συνεργασία και των δύο δικτύων για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 

Εν συνεχεία, οι Martin και Mushett (1996) υλοποίησαν μία έρευνα προκειμένου να 

εξετάσουν τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που έχουν οι αθλητές με αναπηρία. Στην 

έρευνα συμμετείχαν εβδομήντα οκτώ κολυμβητές με εγκεφαλική παράλυση, παραπληγία, 

νάνοι, οστεοπόρωση και οπτική αναπηρία, ηλικίας 12 έως 44 ετών. Η συγκεκριμένη έρευνα 

βασίστηκε στους εξής διαχωρισμούς της κοινωνικής στήριξης: α) Ακρόαση: η αντίληψη ότι 

οι άλλοι είναι διαθέσιμοι να ακούσουν ο, τι θέλουμε να τους πούμε χωρίς να εκφέρουν 

γνώμη, β) Υποστήριξη λόγω κοινών πεποιθήσεων και ιδεών και για τον κόσμο, γ) 

Συναισθηματική στήριξη που βασίζεται στην πεποίθηση πως οι άλλοι ενδιαφέρονται για εμάς 

και είναι με το μέρος μας, δ) Συναισθηματική πρόκληση: η αντίληψη πως οι άλλοι νοιάζονται 

για μας και διευκολύνουν τη προσωπική μας ανάπτυξη, ε) Τεχνική αποδοχή: όταν οι άλλοι 

εκτιμούν τις ικανότητές μας κατά τις εκτέλεση δραστηριοτήτων, όπως ο αθλητισμός, και 

παρέχουν υποστήριξη για τις προσπάθειες και τα επιτεύγματά μας και στ) Τεχνική πρόκληση: 

η υποστήριξη που ενθαρρύνει το άτομο να γίνει καλύτερο και να επιτύχει περισσότερα κατά 

την εκτέλεση δραστηριοτήτων, όπως ο αθλητισμός (Pines, Aronson, & Kafry, 1981 σύμφωνα 

με τους Manne και Zautra, 1989). Σύμφωνα με την έρευνα, οι αθλητές ήταν ικανοποιημένοι 

από τη στήριξη που λάμβαναν. Πρωταρχικές πηγές στήριξης ήταν οι μητέρες και οι φίλοι, 

κυρίως στον τομέα της ακρόασης, της συναισθηματικής στήριξης και της συναισθηματικής 

πρόκλησης, ενώ σε θέματα εξειδικευμένα στον αθλητισμό πηγή στήριξης αποτελούσαν οι 

προπονητές των αθλητών. Οι αθλητές, γενικά, υποστηρίζονταν με το εισακούονται από τους 
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άλλους όταν το έχουν ανάγκη και να κινητοποιούνται ώστε να αναπτύξουν περισσότερο τις 

ικανότητές τους. Με τον τρόπο αυτό, έγιναν καλύτεροι και ανέφεραν ισχυρή αυτό-

αποτελεσματικότητα. Ιδιαίτερα για τους γονείς, φάνηκε πως παρείχαν υποστήριξη σε όλα τα 

επίπεδα που δεν απαιτούσαν ειδικές γνώσεις για τον αθλητισμό, με την συχνότερη στήριξη να 

παρέχεται από τις μητέρες (Martin & Mushett, 1996). 

Ο σημαντικός ρόλος των γονέων αλλά και των φίλων αποδεικνύεται από μία ακόμη 

έρευνα. Οι Wilson, Washington, Engel, Ciol και Jensen (2006), μελέτησαν τη σχέση της 

κοινωνικής στήριξης, της ψυχολογικής προσαρμογής και της λειτουργικής ικανότητας σε 

νέους ηλικίας 8 έως 20 ετών με κινητική αναπηρία. Το δείγμα αποτελούταν από τριάντα επτά 

νέους με νευρομυϊκές παθήσεις και τριάντα τρεις με δισχιδή ράχη. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

πως η στήριξη από τους γονείς επιδρά θετικά στην ψυχολογική προσαρμογή των νέων ενώ η 

στήριξη από τους φίλους ενισχύει την λειτουργική τους ικανότητα. Με βάση τα 

συγκεκριμένα ευρήματα, οι ερευνητές τονίζουν την σημασία που έχει για τα άτομα αυτής της 

ηλικιακής ομάδας η στήριξη που παρέχεται από το στενό τους περιβάλλον. 

Έρευνα σε νέους με δισχιδή ράχη αναφορικά με τη στήριξη που λαμβάνουν από το 

οικογενειακό τους περιβάλλον υλοποιήθηκε και από τους Antle, Montgomery και Stapleford 

(2009). Οι ερευνητές, έχοντας ως δείγμα είκοσι ένα νέους με δισχιδή ράχη και είκοσι εννιά 

γονείς, διέκριναν τέσσερις τομείς στήριξης: την πρακτική, την πληροφοριακή, τη 

συναισθηματική και την στήριξη που περιλαμβάνει τη συντροφικότητα, την αμοιβαιότητα και 

τη δημιουργία του αισθήματος του «ανήκειν». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

αποδείχθηκε πως οι γονείς των νέων με δισχιδή ράχη παρείχαν ουσιαστική στήριξη σε όλους 

τους παραπάνω τομείς. 

Κλείνοντας το κομμάτι της σημασίας της στήριξης από το στενό οικογενειακό και 

φιλικό περιβάλλον, θα αναφέρουμε την έρευνα των Persson και Ryden (2006). Στα πλαίσια 

της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε μελέτη είκοσι έξι ατόμων ηλικίας 29 έως 65 
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ετών που έπασχαν από χρόνιες ασθένειες. Οι ασθένειες αυτές ήταν η σκλήρυνση κατά 

πλάκας, η κάκωση του νωτιαίου μυελού, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η μυϊκή δυστροφία, η 

μυασθένεια Gravis, η στεφανιαία νόσος, η σοβαρή οπτική αναπηρία και το χρόνια άσθμα. 

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους 

αντιμετώπισαν τις χρόνιες παθήσεις τους και κατάφεραν να προσαρμοστούν σε αυτές, 

γεγονός που φάνηκε πως εξαρτάται από την κάθε διαφορετική κατάσταση. Με βάση τα 

λεγόμενα των συμμετεχόντων, οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν σε πέντε ομάδες τους τρόπου 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που είχαν, μία εκ των οποίων ήταν και η κοινωνική 

εμπιστοσύνη. Πιο αναλυτικά, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία 

δημιουργίας στενών και υποστηρικτικών σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους και τους 

συγγενείς. Με άλλα λόγια, επεσήμαναν πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα άτομο με 

χρόνια αναπηρία να έχει γύρω του ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτό άσχετα με την 

αναπηρία που έχει. Ακόμη, ανέφεραν πως σημαντική είναι και η στήριξη από φίλους με 

παρόμοιες αναπηρίες και προβλήματα, γεγονός που είναι πολύ βοηθητικό για την μείωση της 

μοναξιάς. 

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, σημαντικός διαχωρισμός της κοινωνικής στήριξης 

αποτελεί αυτός τη διακρίνει σε συναισθηματική και πρακτική. Πέραν του γενικού 

πληθυσμού, έρευνες έχουν υλοποιηθεί και στο πεδίο της κινητικής αναπηρίας αναφορικά με 

τις δύο αυτές μορφές κοινωνικής στήριξης. 

Ειδικότερα, έρευνα έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό να εξετάσει την επίδραση των 

κοινωνικών δικτύων στο βαθμό αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με κινητική αναπηρία 

(Νικολάου, 2011). Η έρευνα είχε ως δείγμα τριάντα τέσσερα άτομα ηλικίας 15 έως 30 ετών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν θετική συσχέτιση μεταξύ του εύρους του 

κοινωνικού δικτύου και της αυτορρύθμισης, αυτοπραγμάτωσης και αυτοπροσδιορισμού του 

δείγματος, γεγονός που δηλώνει πως όσο μεγαλύτερο είναι το κοινωνικό δίκτυο των ατόμων 
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με κινητική αναπηρία τόσο πιο αποτελεσματικές και θετικές είναι οι παραπάνω διαδικασίες. 

Ακόμη, αποδείχθηκε πως το δείγμα ήταν ικανοποιημένο τόσο από τη συναισθηματική όσο 

και από την πρακτική στήριξη που λάμβανε και πως η συναισθηματική στήριξη ενίσχυε τον 

βαθμό αυτονομίας του. Τέλος, τονίστηκε και μέσω της συγκεκριμένης έρευνας ο σημαντικός 

ρόλος του οικογενειακού περιβάλλον, καθώς οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως λάμβαναν 

περισσότερη στήριξη (συναισθηματική και πρακτική) από την οικογένεια. 

Εκτός από το ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό δίκτυο στη ζωή των ατόμων με 

κινητική αναπηρία, η ίδια η αναπηρία και η διάρκειά της φαίνεται πως επιδρούν στην 

κοινωνική στήριξη που δέχονται τα άτομα αυτά. Οι Fyrand, Moum, Finset και Glenn (2002), 

σε έρευνα με δείγμα 264 γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα διαπίστωσαν πως ο συνδυασμός 

μακράς διάρκειας της ασθένειας και η σοβαρότητα της αναπηρίας συνδέεται με χαμηλά 

επίπεδα συναισθηματικής στήριξης. Επίσης, αποδείχθηκε πως όσες συμμετέχουσες ανέφεραν 

την ύπαρξη λίγων φίλων και την μεγάλη σοβαρότητα της αναπηρίας τους, είχαν λίγες 

κοινωνικές σχέσεις και δέχονται λίγη πρακτική στήριξη. Επομένως, οι ερευνητές κατέληξαν 

στο συμπέρασμα πως η σοβαρότητα της αναπηρίας αυξάνει την ανάγκη για παροχή 

πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης και την ανάγκη ύπαρξης ικανοποιητικού αριθμού 

φίλων που θα την παρέχουν. 

Εν συνεχεία, υπάρχουν έρευνες μέσω των οποίων γίνεται εμφανή διάφορες πτυχές της 

συναισθηματικής και πρακτικής στήριξης που αφορούν αποκλειστικά στα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Αρχικά, οι Natterlund και Ahlstrom (1999) ασχολήθηκαν με τις μορφές 

κοινωνικής στήριξης που δέχτηκαν τριάντα επτά άτομα με μυϊκή δυστροφία ηλικίας 23 έως 

69 ετών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 18 μηνών. Η 

παρεχόμενη στήριξη προερχόταν από το προσωπικό του προγράμματος αποκατάστασης. Οι 

συμμετέχοντες ανέφεραν πως το προσωπικό ήταν πάντα διαθέσιμο να τους ακούσει και, 

όντας γνώστες της ασθένειας, ένιωθαν ασφάλεια με τη δυνατότητα να μπορούν να καλέσουν 
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κάποιον όταν είχαν κάποιο πρόβλημα. Ακόμη, ανέφεραν πως η ληφθείσα στήριξη τους 

διευκόλυνε στην καθημερινότητά τους, καθώς περιελάμβανε οδηγίες για την προσαρμογή του 

σπιτιού στις ανάγκες τους και συμβουλές για τη στάση του σώματός τους κατά την ώρα 

εργασίας με σκοπό να μπορέσουν να επιτύχουν περισσότερα. Παρά τον αρχικό δισταγμό τους 

για την εφαρμογή πρακτικών συμβουλών, όπως η χρήση αναπηρικού αμαξιδίου ή ναρθήκων, 

στην πορεία διαπίστωσαν οι συμμετέχοντες πως με τον τρόπο αυτό απέκτησαν μεγαλύτερη 

ελευθερία και ευκολία στην κίνησή τους. Ανέφεραν, επίσης, πως έλαβαν στήριξη για την 

ενίσχυση της συμμετοχής τους σε προγράμματα εκγύμνασης καθώς και βοήθεια στη 

βελτίωση των αναπνευστικών προβλημάτων τους και του τρόπου ομιλίας τους. Τέλος, μέσα 

από τη συναναστροφή τους με άλλα άτομα με μυϊκή δυστροφία, μπόρεσαν να συγκρίνουν τον 

εαυτό τους επί ίσοις όροις χωρίς να νιώθουν διαφορετικοί. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες αισθάνονταν σωματική και ψυχική βελτίωση μετά το πέρας του 

προγράμματος αποκατάστασης λόγω της πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης που 

έλαβαν. Έγιναν χαρούμενοι και δυνατοί, ενισχύθηκε η κινητικότητά τους και απέκτησαν 

περισσότερη ενέργεια και κίνητρο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 

ασθένειάς τους. Η εμπλοκή, δε, των συγγενών τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

χαρακτηρίστηκε πολύτιμη από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, διότι ένιωσαν πως τους 

καταλάβαιναν περισσότερο και μπορούσαν να αντιληφθούν πως υπήρχαν κι άλλοι στην ίδια 

κατάσταση. 

Την ίδια χρονιά οι Braithwaite et al (1999) μελέτησαν τα μηνύματα που στάλθηκαν 

μεταξύ σαράντα δύο ατόμων με κινητική αναπηρία μέσω μια διαδικτυακής φόρμας με σκοπό 

να διαπιστώσουν τις μορφές στήριξης που δέχονται τα άτομα αυτά. Τα ευρήματα της έρευνας 

έδειξαν πως οι μορφές που προέκυψαν ήταν η πληροφοριακή στήριξη, η απτική βοήθεια, η 

στήριξη που βοηθά στη διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου, η στήριξη για την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και η συναισθηματική στήριξη. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια της 



36 
 

πληροφοριακής στήριξης παρέχονται συμβουλές για την αντιμετώπιση καταστάσεων που 

σχετίζονται με την αναπηρία ή άλλων δύσκολων καταστάσεων, τη λειτουργία 

υποστηρικτικού εξοπλισμού ή ακόμα και για τις προσωπικές τους σχέσεις, παρέχεται η 

δυνατότητα για παραπομπή σε ειδικούς για εξειδικευμένη βοήθεια αλλά και η εκτίμηση της 

κατάστασης της αναπηρίας από άλλα μέλη της διαδικτυακής φόρμας καθώς η δυνατότητα 

παροχής τεχνικών πληροφοριών για τη διευκόλυνση των υπολοίπων (π.χ. αναφορά σε ένα 

πρόγραμμα υπαγόρευσης στον υπολογιστή που θα τους βοηθήσει στην εργασία τους). Στα 

πλαίσια της απτικής βοήθειας περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών που θα καλύψει την 

ανάγκη του άλλου, η ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του άλλου και η προθυμία για 

παροχή βοήθειας σε πρακτικά θέματα όταν κρίνεται αναγκαίο. Η μορφή στήριξης που 

παρέχει βοήθεια για την διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου περιλαμβάνει μηνύματα που 

προσπαθούν να φέρουν σε επαφή άτομα με κοινά ενδιαφέροντα ή να τους κινητοποιήσουν να 

συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις. Η τέταρτη μορφή στήριξης, σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη έρευνα, αφορά στην στήριξη που παρέχεται με σκοπό την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης και περιλαμβάνει φιλοφρονήσεις και θετικές εκτιμήσεις για τις ικανότητες 

του άλλου, την ενσυναίσθηση του άλλου και την ανακούφισή του από περιττές ευθύνες και 

άδικες κατηγορίες. Τέλος, η συναισθηματική στήριξη περιλαμβάνει μηνύματα που 

εκφράζουν συμπάθεια, στοργή, εμπιστοσύνη, κατανόηση και ενθάρρυνση. Παραδείγματα 

συναισθηματικής στήριξης αποτελούν οι ευχές για καλές διακοπές σε περίοδο εορτών, η 

εκμυστήρευση μυστικών στους άλλους, η παροχή ελπίδας για την βελτίωση κάποιων 

καταστάσεων και η προσευχή για όσους είχαν ανάγκη από βοήθεια. Οι ερευνητές εντόπισαν 

και άλλες μορφές στήριξης που δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και 

αφορούν στο χιούμορ με σκοπό την αλλαγή κλίματος και τη διευκόλυνση σύναψης νέων 

σχέσεων, στις μη λεκτικές νύξεις που περιλαμβάνουν μηνύματα με σύμβολα που δείχνουν 

συναισθήματα όπως χαρά, λύπη, κατανόηση ή συμπόνια, στην αναφορά στην ποίηση 
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προκειμένου κάποιος να εκφράσει αυτό που θέλει με έμμεσο τρόπο και στα σταθερά και 

επαναλαμβανόμενα μηνύματα που λειτουργούν ως «υπογραφές» και είναι χαρακτηριστικές 

για κάθε αποστολέα, συνδέοντάς τον με το μήνυμα που έστειλε. 

Στη συνέχεια, οι Braithwaite και Eckstein (2003), δίνοντας έμφαση στην πρακτική 

κοινωνική στήριξη, μελέτησαν τον τρόπο που τα άτομα με κινητική αναπηρία δέχονταν αυτή 

τη μορφή στήριξης. Το δείγμα αποτελούταν από τριάντα άτομα οι οποίοι παρουσίαζαν 

παράλυση ή αδυναμία κίνησης, κινητική αναπηρία λόγω αρθρίτιδας, μυϊκής δυστροφίας, 

εγκεφαλικής παράλυσης, πολιομυελίτιδας και σκλήρυνση κατά πλάκας και ένας από τους 

συμμετέχοντες εμφάνιζε προσωρινή κινητική αναπηρία και χρήση αναπηρικού αμαξιδίου. Η 

έρευνα υλοποιήθηκε μέσω ατομικών συνεντεύξεων από τις οποίες παρουσιάστηκαν πολλά 

θετικά και αρνητικά παραδείγματα πρακτικής κοινωνικής στήριξης. Παραδείγματα θετικής 

πρακτικής στήριξης αποτέλεσαν η βοήθεια στο άνοιγμα μιας βαριάς πόρτας, η βοήθεια κατά 

τη μετακίνηση στις σκάλες, η βοήθεια κατά την είσοδο και έξοδο από το προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες όχημα, η βοήθεια στο να βάλουν βενζίνη στο όχημά τους, η ξενάγηση και η 

βοήθεια κατά τη μετακίνηση σε πολυπληθείς χώρους, η βοήθεια στο άνοιγμα φακέλων και 

στο άνοιγμα από το καπάκια των βάζων, μπουκαλιών κτλ, η βοήθεια στο να κρατήσουν 

πολλά πράγματα με τα χέρια τους και στο να φτάσουν κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται 

πέραν της εγγύτητάς τους, όπως σε κάποιο ψηλό σημείο. Από την άλλη, οι συμμετέχοντες 

ανέφεραν και παραδείγματα αρνητικής πρακτικής στήριξης, όπως το ότι τους συνέβη να τους 

παρέχουν οδηγίες και συμβουλές για την καλύτερη μετακίνησή τους με το αμαξίδιο άτομα 

που δεν ήταν γνώστες καθώς και να επιμείνουν να τους βοηθήσουν ενώ δε το χρειάζονται, 

όπως να τους βοηθήσουν να σηκώσουν κάτι που έπεσε ενώ ήθελαν να το κάνουν οι ίδιοι 

ώστε να αποδείξουν ότι μπορούν. 

Επιπρόσθετα, οι King et al (2006) ασχολήθηκαν με τη μελέτη 15 ενηλίκων ηλικίας 30 

έως 50 ετών που είχαν διαγνωσμένες χρόνιες παθήσεις (εγκεφαλική παράλυση, δισχιδή ράχη 
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και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής). Η έρευνα έγινε μέσω συνεντεύξεων προκειμένου 

μέσα από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, οι ερευνητές να διαπιστώσουν τη φύση και τη 

σημασία της κοινωνικής στήριξης σε αυτούς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, 

αναδείχθηκαν τρεις μορφές κοινωνικής στήριξης: α) η συναισθηματική (η αποδοχή και η 

εκτίμηση από τους άλλους), β) η πρακτική (η καθοδήγηση και η παροχή στρατηγικών που 

ενισχύουν την αυτό-αποτελεσματικότητα) και γ) η γνωστική (η επιβεβαίωση και η προοπτική 

για κοινή κοσμοθεωρία μεταξύ του παρόχου και του παραλήπτη της βοήθειας). Από την 

έρευνα προέκυψαν διάφορα παραδείγματα που αφορούν τις παραπάνω μορφές. Πιο 

συγκεκριμένα, για την θετική πρακτική στήριξη αναφέρθηκε πως ο γονιός ενός συμμετέχοντα 

τον έβαλε να καταγράψει τους στόχους του για το μέλλον προκειμένου να τους οργανώσει 

και προσπαθήσει να τους υλοποιήσει, σε άλλον η δασκάλα στο σχολείο του ανέθεσε την 

εκτέλεση κάποιων ασκήσεων προκειμένου να διαπιστώσει πως μπορεί να τις ολοκληρώσει 

μόνος του χωρίς να χρειαστεί βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια, σε άλλον συμμετέχοντα οι 

γονείς του έδιναν την ελευθερία να εξερευνήσει τις ικανότητές του και ενθάρρυναν την 

ανάγνωση και τη γραφή και τέλος σε μια άλλη περίπτωση, οι γονείς επέμεναν στη σημασία 

του να μην παρέχεται πάντα βοήθεια από τους άλλους προκειμένου να στηριχθεί όσο μπορεί 

η κόρη τους στις δικές της δυνάμεις κι έτσι να την άφηναν να κάνει μόνη της όσα μπορούσε. 

Από την άλλη όμως, υπήρξε παράδειγμα αρνητικής πρακτικής στήριξης, όπως το γεγονός 

πως οι ξάδερφος μιας από τους συμμετέχοντες ήθελε να κάνει ο, τι μπορεί για να τη βοηθήσει 

με αποτέλεσμα να της παρέχει περισσότερη βοήθεια από ότι χρειαζόταν, γεγονός που 

επιδρούσε αρνητικά στην ίδια. Στο κομμάτι της θετικής συναισθηματικής στήριξης, ένας από 

τους συμμετέχοντες ανέφερε ένα περιστατικό κατά το οποίο, ενώ ένας ψυχολόγος επέμενε 

πως το παιδί δε θα καταφέρει να τελειώσει το σχολείο, η μητέρα του επέμενε πως είναι 

έξυπνο παιδί και χρειάζεται απλά σωστή καθοδήγηση, κάνοντας έτσι τον συμμετέχοντα να 

νιώσει πως τον υπερασπίζεται, πιστεύει στις ικανότητές του και τον στηρίζει. Επίσης, μέσα 
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από τις συνεντεύξεις φάνηκε πως η αρνητική συναισθηματική στήριξη που λαμβάνει κάποιος 

όταν δεν τον στηρίζουν ψυχολογικά και δεν πιστεύουν στις ικανότητές του, μπορεί να 

αποδειχθεί ωφέλιμη για το ίδιο το άτομο. Ειδικότερα, αναφέρθηκε πως η έλλειψη 

παρεχόμενης συναισθηματικής στήριξης, δημιούργησε σε έναν συμμετέχοντα το συναίσθημα 

του θυμού, το οποίο όμως το χρησιμοποίησε ως κίνητρο για να επιτύχει κάτι καλύτερο και τα 

κατάφερε. Στο κομμάτι της γνωστικής στήριξης, επισημάνθηκε ένα θετικό παράδειγμα, κατά 

το οποίο ο πατέρας μίας εκ των συμμετεχόντων προσπαθούσε να την προετοιμάσει για την 

επικείμενη εγχείρηση, παρέχοντας της στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους της και 

καθησυχάζοντάς την πως η κάθε μέρα θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ακόμη, ως 

θετικό παράδειγμα αναφέρθηκε και η σημασία που έχει για τα άτομα με αναπηρία να νιώθουν 

πως τους καταλαβαίνουν άλλα άτομα με αναπηρία, καθώς μοιράζονται τις ίδιες δύσκολες 

εμπειρίες και τα συναισθήματα που προκύπτουν από αυτές. Ωστόσο, αναφέρθηκε και ένα 

αρνητικό παράδειγμα γνωστικής στήριξης. Μία κοπέλα από τους συμμετέχοντες, υποστήριξε 

πως η οικογένεια και οι φίλοι της δεν την καταλάβαιναν και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν 

τη σοβαρότητα της κατάστασής της και για αυτό, όταν αποφάσισε να αγοράσει 

ηλεκτροκίνητο όχημα για τη μετακίνησή της στο πανεπιστήμιο, τη χαρακτήρισαν «τεμπέλα» 

και απόρησαν για το λόγο που τώρα χρειάζεται υποστηρικτικό εξοπλισμό, ενώ μέχρι τότε δε 

χρειαζόταν. Συμπερασματικά, οι ερευνητές κατέληξαν στο γεγονός πως η κοινωνική στήριξη 

έκανε τους συμμετέχοντες να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους, τους παρείχε στρατηγικές 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους και τους βοήθησε να μην αισθάνονται 

μοναξιά (King et al., 2006). 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθίσταται 

σαφές πως η σωματική ασθένεια που οδηγεί σε κινητική αναπηρία αποτελεί μια χρόνια 

πάθηση που συχνά συνοδεύεται από μια σειρά φόβων και δυσκολιών. Οι φόβοι και οι 

δυσκολίες του ίδιου του ατόμου συντελούν, σε συνδυασμό με τον έντονο πόνο, στην 
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προοδευτική υποβάθμιση της φυσικής κατάστασης, στην παραμόρφωση, στην υποτροπή της 

νόσου, στην εξάρτηση από τους άλλους και στη δημιουργία αρνητικής αυτό-εικόνας (Manne 

& Zautra, 1989). Για να μπορέσει το άτομο να προσαρμοστεί με επιτυχίες στις καθημερινές 

απαιτήσεις, έχει μεγαλύτερη ανάγκη για κοινωνική στήριξη από ότι οι υπόλοιποι χωρίς 

κάποια χρόνια πάθηση. Εντούτοις, παρόλο που η ανάγκη είναι μεγαλύτερη, τα άτομα 

αντιμετωπίζουν προβλήματα αναφορικά με την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης (Manne & 

Zautra, 1989). 

Με αφορμή αυτό υποστηρίζεται τα άτομα με κινητική αναπηρία αντιμετωπίζουν 

καθημερινά μια πρόκληση ανάμεσα στην ισορροπία της ανάγκης για πρακτική βοήθεια και 

της λήψης ανεπιθύμητης βοήθειας (Braithwaite & Eckstein, 2003). Από την πλευρά των 

παρόχων βοήθειας, υποστηρίζεται πως αξιολογούν το κόστος και τα οφέλη της παροχής 

βοήθειας στα άτομα με αναπηρία και συχνά, παρόλο που το κόστος κρίνεται υψηλό, 

παρέχουν βοήθεια επειδή αισθάνονται πως αυτό πρέπει να κάνουν στα πλαίσια της 

κοινωνικής ευθύνης (Stephens, Cooper & Kinney, 1985). Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που 

τα άτομα με κινητική αναπηρία απορρίπτουν τη βοήθεια που τους παρέχεται. Μέσα από 

έρευνα, φαίνεται πως οι λόγοι απόρριψης της βοήθειας ποικίλουν (Braithwaite & Eckstein, 

2003). Ειδικότερα, τα άτομα με κινητική αναπηρία απορρίπτουν τη βοήθεια όταν τα μη 

ανάπηρα άτομα τους παρέχουν περισσότερη βοήθεια από ότι χρειάζονται ή τους παρέχουν 

βοήθεια χωρίς να το χρειάζονται ή να το ζητήσουν. Ακόμη, αν καταλάβουν πως η βοήθεια 

που θα τους παρέχουν δυσκολεύει την κατάσταση αντί να την καλυτερεύσει, θα αρνηθούν να 

τη δεχτούν. Τέλος, όταν στο χρονικό διάστημα μιας μέρας έχουν δεχτεί προσφορά βοήθειας 

για μια συγκεκριμένη κατάσταση από πολλούς και διαφορετικούς παρόχους, τείνουν να την 

απορρίπτουν. Ωστόσο, οι άνθρωποι του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας δήλωσαν πως 

θα δέχονταν τη παρεχόμενη βοήθεια εάν αυτό θα τους εξοικονομούσε χρόνο και ενέργεια για 
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άλλες δραστηριότητες και θα τους επέτρεπε να επιτύχουν πράγματα της καθημερινότητάς 

τους που διαφορετικά δε θα μπορούσαν (Braithwaite & Eckstein, 2003). 

Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από χρόνιες 

παθήσεις, όπως η κινητική αναπηρία, είναι μια δύσκολη διαδικασία τόσο για τα ίδια τα άτομα 

με αναπηρία όσο και τα άτομα του περιβάλλοντός τους (Manne & Zautra, 1989). Εάν, λοιπόν, 

το άτομο ζει σε περιβάλλον αποδοχής, η αποδοχή από τους άλλους δύναται να οδηγήσει στην 

αποδοχή του εαυτού του (Smith, 1984 σύμφωνα με Taleporos & McCabe, 2002). Επομένως, 

πέρα από το είδος, τη διάρκεια και την αιτία της αναπηρίας (Λατσού, Πιερράκος, 

Υφαντόπουλος και Υφαντόπουλος, 2014), είναι και οι κοινωνικές, σωματικές και 

συναισθηματικές διαστάσεις της που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση και άλλες πτυχές του 

εαυτού (Barnwell & Kavanagh, 1997 Brooks & Matson, 1982). 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1 Σκοπός και στόχοι έρευνας 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εντοπίσει τις μορφές της 

κοινωνικής στήριξης που δέχονται τα άτομα με κινητική αναπηρία από το στενό και ευρύτερο 

περιβάλλον τους. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προγενέστερων ερευνών που έχουν 

υλοποιηθεί αποσκοπώντας στην ανάδειξη της σημασίας της κοινωνικής στήριξης και των 

πηγών στήριξης για τα άτομα με κινητική αναπηρία, κρίναμε σκόπιμο να θέσουμε τους 

παρακάτω επιμέρους ερευνητικούς στόχους: 

1. Την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης από την στήριξη που προσδοκούν να 

λάβουν τα άτομα με κινητική αναπηρία από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον τους. 

2. Τη σύγκριση ανάμεσα στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον αναφορικά με την 

προτεραιότητα που τους δίνουν τα άτομα με κινητική αναπηρία σε περίπτωση που 

χρειαστούν βοήθεια. 

3. Τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών αναφορικά με τον βαθμό 

ικανοποίησής τους από την στήριξη που προσδοκούν να λάβουν σε μελλοντικές 

καταστάσεις. 

4. Τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ δύο ηλικιακών ομάδων (21-31 ετών / 32-43 

ετών) αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησής τους από την στήριξη που προσδοκούν 

να λάβουν σε μελλοντικές καταστάσεις. 

5. Τη διερεύνηση της/ των επικρατούσας/ σων μορφών κοινωνικής στήριξης που 

δέχονται τα άτομα με κινητική αναπηρία. 
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6. Τη σύγκριση ανάμεσα στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον αναφορικά με τη 

στήριξη που λαμβάνουν από αυτά τα δύο περιβάλλοντα τα άτομα με κινητική 

αναπηρία. 

 

3.2 Συμμετέχοντες 

 

Το δείγμα αποτελείται από 20 άτομα με κινητική αναπηρία. Από αυτούς, οι 11 ήταν 

άνδρες (55%) και οι 9 ήταν γυναίκες (45%). Βασικό κριτήριο για την επιλογή του δείγματος 

ήταν η απουσία πολλαπλών αναπηριών, καθώς το νοητικό επίπεδο των ατόμων αυτών 

πιθανώς δε θα επέτρεπε την κατανόηση των εργαλείων και σκοπός μας ήταν η ενασχόληση 

αποκλειστικά με το συγκεκριμένο είδος αναπηρίας. Οι συμμετέχοντες διέμεναν σε αστικές 

περιοχές (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) σε ποσοστό 55 % και σε ημιαστικές περιοχές (Βέροια, 

Σέρρες, Λάρισα, Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Χανιά, Πρέβεζα) σε 

ποσοστό 45 %. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από τα 21 έως τα 43 έτη (M=30,45 

/ SD= 6,151) και στο σύνολό τους ήταν ανύπαντροι. Αναφορικά με το μορφωτικό τους 

επίπεδο, οι 6 (30%) ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 5 (25%) ήταν κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου, οι 4 (20%) ήταν φοιτητές, οι 4 (20%) ήταν απόφοιτοι Λυκείου και ο 1 

(5%) ήταν μαθητής νυχτερινού Λυκείου. Ακόμη, η οικονομική κατάσταση των 12 (60%) εξ 

αυτών χαρακτηρίζεται μέτρια, των 5 (25%) καλή και των 3 (15%) κακή. Σχετικά με την 

εργασία, οι 9 (45%) δήλωσαν άνεργοι, οι 8 (40%) εργαζόμενοι και οι 3 (15%) φοιτητές ή 

μαθητές. Τέλος, οι 19 (95%) συμμετέχοντες φοίτησαν σε γενικό σχολείο και ο 1 (5%) 

φοίτησε σε ειδικό σχολείο. 

Όσον αφορά τα στοιχεία της αναπηρίας καθενός από τους συμμετέχοντες, η 

πλειονότητα γεννήθηκε με την αναπηρία ή με την προδιάθεση για αναπηρία στο μέλλον, η 

αναπηρία τους αφορά και στα κάτω και στα άνω άκρα, οι περισσότεροι κινούνται μόνοι 
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χωρίς συνοδό αλλά με τη χρήση ειδικού υποστηρικτικού εξοπλισμού (ως επί το πλείστον 

αναπηρικού αμαξιδίου), πραγματοποιούν φυσιοθεραπείες ή ασκήσεις στο σπίτι, δε μένουν 

μόνοι αλλά οι περισσότεροι είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν. Οι πίνακες που 

ακολουθούν παρουσιάζουν αναλυτικά τα συγκεκριμένα δεδομένα. 

 

Πίνακας 1  

Κλινική κατάσταση- αιτία εμφάνισης 

Κλινική κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό 

Μυϊκή δυστροφία duchenne 3 15% 

Σπαστική τετραπληγία 3 15% 

Ατελής οστεογένεση 3 15% 

Νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου ΙΙ 3 15% 

Charot marie tooth 1 5% 

Παραπληγία κάτω άκρων 1 5% 

Αριστερή ημιπάρεση 1 5% 

Σύνδρομο baby stiff person 1 5% 

Χαλαρά παραπληγία- Κάκωση νωτιαίου μυελού 1 5% 

Τετραπάρεση- Κάκωση νωτιαίου μυελού 1 5% 

Μυοπάθεια – Σκολίωση  1 5% 

Ρήξη τένοντα 1 5% 

Ηλικία εμφάνισης Συχνότητα Ποσοστό 

Εκ γενετής 16 80% 

Επίκτητη 4 20% 

Αίτια εμφάνισης Συχνότητα Ποσοστό 

Νευρολογικές διαταραχές 5 25% 
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Μυοσκελετικές διαταραχές 6 30% 

Βλάβη από ατύχημα 2 10% 

Βλάβη από ασθένειες 2 10% 

Άλλο (έλλειψη οξυγόνου, κολλαγόνου, αιμάτωμα 

νωτιαίου μυελού κατά τη διάρκεια εγχείρησης) 

5 25% 

Άκρα Συχνότητα Ποσοστό 

Κάτω άκρα 3 15% 

Άνω άκρα 0 0% 

Και τα δύο 17 85% 

 

Πίνακας 2 

Τρόπος μετακίνησης και διαβίωσης 

Τρόπος μετακίνησης Συχνότητα Ποσοστό 

Μόνος 11 55% 

Κάποιες φορές μόνος/ Κάποιες φορές με τη 

βοήθεια συνοδού 

9 45% 

Με τη βοήθεια συνοδού 0 0% 

Συχνότητα αυτόνομης μετακίνησης Συχνότητα Ποσοστό 

Λίγες φορές 1 5% 

Μερικές φορές 5 25% 

Τις περισσότερες φορές 4 20% 

Πάντα 10 50% 

Χρήση υποστηρικτικού εξοπλισμού Συχνότητα Ποσοστό 

Μόνος 4 20% 

Με τη βοήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού 16 80% 
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Είδος υποστηρικτικού εξοπλισμού Συχνότητα  Ποσοστό 

Αναπηρικό αμαξίδιο 16 80% 

Ζώνη σκολίωσης 1 5% 

Χωρίς υποστηρικτικό εξοπλισμό 

 

3 15% 

Φυσιοθεραπείες/ Ασκήσεις στο σπίτι Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν κάνω τίποτα 5 25% 

Κάνω φυσιοθεραπείες 7 35% 

Κάνω ασκήσεις στο σπίτι 6 30% 

Κάνω φυσιοθεραπείες και ασκήσεις στο σπίτι 2 10% 

Διαμονή Συχνότητα Ποσοστό 

Μένω μόνος 1 5% 

Δε μένω μόνος 19 95% 

Κάλυψη αναγκών Συχνότητα Ποσοστό 

Μόνος 10 50% 

Σπάνια χρειάζομαι βοήθεια 2 10% 

Συχνά χρειάζομαι βοήθεια 4 20% 

Χρειάζομαι αποκλειστική βοήθεια 4 20% 

 

3.3 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία. 

Αρχικά, δόθηκε στους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο με 25 ερωτήσεις κλειστού και 

ανοιχτού τύπου, στο οποίο συμπλήρωσαν τα δημογραφικά τους στοιχεία και στοιχεία 

αναφορικά με την αναπηρία τους. Ειδικότερα, κατέγραψαν το φύλο, τον τόπο κατοικίας, το 
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έτος γέννησης, το μορφωτικό επίπεδο, την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, τον 

αριθμό και το φύλο καθενός από τα αδέρφια τους, την εργασία, τον τομέα εργασίας, τα 

καθήκοντα εργασίας και χρονικό διάστημα παραμονής στη συγκεκριμένη θέση, το 

μορφωτικό επίπεδο της μητέρας και του πατέρα, το σχολείο στο οποίο φοίτησαν, τη 

διαγνωσμένη κλινική τους κατάσταση και την ηλικία εμφάνισης της αναπηρίας, τα αίτια που 

την προκάλεσαν, το αν αφορά στα άνω ή στα κάτω τους άκρα, το βαθμό ανεξάρτητης 

κινητικότητας (μόνοι, με συνοδό, με ειδικό υποστηρικτικό εξοπλισμό, είδος εξοπλισμού), την 

παρακολούθηση φυσιοθεραπειών και την ανεξάρτητη διαβίωσή τους (διαμονή, 

αυτοεξυπηρέτηση). 

Στη συνέχεια, δόθηκε στους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο για την κοινωνική 

στήριξη, βασισμένο στο Social Support Questionnaire (SSQ) (Sarason, Levine, Basham & 

Sarason, 1983), μεταφρασμένο από τους Papakonstantinou και Papadopoulos (2009). 

Περιελάμβανε 6 ερωτήσεις που μελετούσαν α) το βαθμό της προσδοκώμενης κοινωνικής 

στήριξης στη ζωή των ατόμων με κινητική αναπηρία και β) το βαθμό ικανοποίησης που 

νιώθουν από τη στήριξη αυτή. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος, σε κάθε μία από τις 

ερωτήσεις τους ζητήθηκε να ονομάσουν τα άτομα από το κοινωνικό τους περιβάλλον (μέχρι 

εννέα άτομα το πολύ) στα οποία μπορούν να στηριχθούν για βοήθεια. Τους ζητήθηκε να 

συμπληρώσουν τα αρχικά τους, χωρίς αυτό όμως να ήταν απαραίτητο. Ωστόσο, έπρεπε να 

αναφέρουν τη σχέση που έχουν μαζί τους (αδερφός, φίλος, κτλ). Οι ερωτήσεις που 

συμπεριλήφθηκαν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 
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Πίνακας 3 

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Στήριξης (βασισμένο στο SSQ) 

1. Σε ποια άτομα μπορείτε πραγματικά να στηριχθείτε, όταν χρειάζεστε βοήθεια; 

2 Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε στην 

περίπτωση που βρισκόσαστε κάτω από έντονη πίεση ή ένταση; 

3 Ποια άτομα σας αποδέχονται ακριβώς όπως είστε με τα προτερήματα και με τα 

ελαττώματά σας; 

 

4 Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα φροντίσουν για εσάς, ανεξάρτητα από το τι 

σας συμβαίνει; 

5 Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας βοηθήσουν να νιώσετε καλύτερα, όταν 

αισθάνεστε γενικότερα στενοχωρημένος/η; 

6 Ποια άτομα πιστεύετε ότι θα σας παρηγορήσουν, όταν είστε πολύ ταραγμένος/η; 

 

Στο δεύτερο μέρος τους ζητήθηκε να απαντήσουν πόσο ικανοποιημένοι είναι από τη 

συνολική υποστήριξη που δέχονται, γράφοντας το γράμμα Ν δίπλα στην απάντηση που 

επιλέγουν. Για τον βαθμό ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα τύπου Likert από το 1 

(πολύ δυσαρεστημένος) έως το 6 (πολύ ικανοποιημένος). Αν σε κάποια ερώτηση δεν 

δέχονταν υποστήριξη, τότε επέλεγαν την απάντηση «σε κανέναν» στο πρώτο μέρος, 

γράφοντας το γράμμα Ν δίπλα σε αυτήν την απάντηση. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την 

περίπτωση θα έπρεπε να απαντήσουν στην ερώτηση για τον βαθμό ικανοποίησης από την 

υποστήριξη στο δεύτερο μέρος. 

Το τελευταίο εργαλείο αποτελεί η σε βάθος συνέντευξη με κάθε συμμετέχοντα. Οι 

συνεντεύξεις αυτές δεν ήταν δομημένες ή ημιδομημένες, αντίθετα αποτελούσαν περισσότερο 

συζητήσεις με τους συμμετέχοντες, οι οποίες ξεκινούσαν με την ανάγνωση δύο κειμένων. 
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Από τα κείμενα αυτά, το ένα περιέγραφε τις έννοιες της θετικής πρακτικής και θετικής 

συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης (περίπου 330 λέξεις) και το άλλο περιέγραφε τις 

έννοιες της αρνητικής πρακτικής και αρνητικής συναισθηματικής στήριξης (περίπου 350 

λέξεις). Οι έννοιες αυτές προβάλλονταν μέσα από παραδείγματα των παραπάνω μορφών, 

προσανατολισμένα στα άτομα με κινητική αναπηρία. Με αφορμή το κείμενο, ξεκινούσε η σε 

βάθος συνέντευξη, με σκοπό την καταγραφή των τεσσάρων μορφών κοινωνικής στήριξης 

που προέκυπταν από τις προσωπικές εμπειρίες του κάθε συμμετέχοντα. 

 

3.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Για την παρούσα έρευνα ακολουθήθηκαν οι ηθικές αρχές της Διακήρυξης του Ελσίνκι 

και λήφθηκε η συναίνεση από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με την διαδικασία που 

προτείνεται από την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (World Medical Association, 2010). 

Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη δια ζώσης συνάντηση με τους συμμετέχοντες και μέσω 

διαδικτυακών συναντήσεων με τη χρήση κάμερας. Αρχικά, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για τον σκοπό της έρευνας και το είδος της (πανεπιστημιακή έρευνα). Στη συνέχεια, τους 

ζητήθηκε να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο των δημογραφικών και ιατρικών τους 

στοιχείων, το οποίο τους δόθηκε είτε από κοντά είτε εστάλη μέσω διαδικτύου.  

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το δεύτερο ερωτηματολόγιο, που αφορά 

στην κοινωνική στήριξη. Σε περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες είχαν κάποια απορία κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, δίνονταν οι κατάλληλες επεξηγήσεις. Η συμπλήρωση 

των δύο ερωτηματολογίων διήρκησε περίπου 15 λεπτά για κάθε συμμετέχοντα. 

Τέλος, στο κομμάτι των συνεντεύξεων, αναγνώσθηκαν αρχικά τα κείμενα που 

προαναφέρθηκαν στους συμμετέχοντες, τα οποία περιείχαν χαρακτηριστικά παραδείγματα 

των μορφών κοινωνικής στήριξης που δέχονται τα άτομα με κινητική αναπηρία, και τους 
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ζητήθηκε να αναφέρουν τις δικές τους εμπειρίες αναφορικά με την στήριξη που λαμβάνουν 

από τον περίγυρό τους. Η συζήτηση κατευθύνθηκε γύρω από το οικογενειακό, φιλικό, 

σχολικό, εργασιακό και ευρύτερο περιβάλλον τους (γείτονες, ιατροί, τραπεζικοί υπάλληλοι, 

υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, υπάλληλοι καταστημάτων και περαστικοί). Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, υπενθυμίζονταν στους συμμετέχοντες τα παραδείγματα της κάθε 

μορφής, όταν κρινόταν αναγκαίο. Τα χρονικά όρια του μέρους αυτού της έρευνας 

κυμαίνονταν από 45 έως 120 λεπτά και η όλη συζήτηση καταγραφόταν από μαγνητόφωνο, 

γεγονός για το οποίο ήταν ενημερωμένοι οι συμμετέχοντες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αποτελέσματα 

 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας υλοποιήθηκε σε έξι στάδια. Αρχικά, 

πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εξέταση των δεδομένων κάθε συμμετέχοντα και 

δημιουργήθηκε ένα έντυπο για τον καθένα ξεχωριστά που αναφερόταν στα δημογραφικά 

τους στοιχεία και τα στοιχεία αναφορικά με την αναπηρία τους, ένα έντυπο με τα δεδομένα 

που προέκυψαν από την απομαγνητοφώνηση της σε βάθος συνέντευξης και ένα έντυπο με τις 

απαντήσεις τους από το ερωτηματολόγιο.  

Στο δεύτερο στάδιο έγινε η ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου που 

μετρούσε την προσδοκώμενη στήριξη. Αρχικά, τα δεδομένα του κάθε συμμετέχοντα 

μελετήθηκαν ξεχωριστά για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, για την 

ερώτηση 1 «Σε ποια άτομα μπορείτε πραγματικά να στηριχθείτε όταν χρειάζεστε βοήθεια;» 

19 συμμετέχοντες (95%) ανέφεραν έναν τουλάχιστον συγγενή, οι 17 (85%) ανέφεραν έναν ή 

και τους δύο γονείς, οι 16 (80%) ανέφεραν έναν τουλάχιστον φίλο, οι 3 (15%) ανέφεραν τον/ 

την σύντροφό τους, οι 2 (10%) ανέφεραν τον συνοδό τους, ο 1 (5%) ανέφερε τον 

φυσιοθεραπευτή του και ο 1 (5%) ανέφερε τον προπονητή του. Ο μέσος όρος του βαθμού 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την ερώτηση 1 είναι 5,35 στην κλίματα τύπου Likert 

που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ξεκινώντας από το 1 (πολύ δυσαρεστημένος) και 

καταλήγοντας στο 6 (πολύ ικανοποιημένος). 

Για την ερώτηση 2 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας βοηθήσουν να 

χαλαρώσετε στην περίπτωση που βρισκόσαστε κάτω από έντονη πίεση ή ένταση;» οι 18 

συμμετέχοντες (90%) ανέφεραν τουλάχιστον έναν φίλο, οι 10 (50%) ανέφεραν τουλάχιστον 

έναν συγγενή, οι 9 (45%) ανέφεραν έναν ή και τους δύο γονείς, οι 3 (15%) ανέφεραν τον/ την 

σύντροφό τους, οι 2 (10%) πιστεύουν πως κανένας δεν μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτή την 
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περίπτωση, ο 1 (5%) ανέφερε τη δασκάλα yoga και ο 1 (5%) ανέφερε τον συνοδό. Ο μέσος 

όρος του βαθμού ικανοποίησης από την ερώτηση 2 είναι 5,45. 

Για την ερώτηση 3 «Ποια άτομα σας αποδέχονται ακριβώς όπως είστε με τα 

προτερήματα και με τα ελαττώματά σας;» όλοι οι συμμετέχοντες (100%) ανέφεραν 

τουλάχιστον έναν συγγενή και τουλάχιστον έναν φίλο τους, οι 18 (90%) ανέφεραν έναν ή και 

τους δύο γονείς, οι 4 (20%) ανέφεραν τον σύντροφό τους, οι 2 (10%) ανέφεραν τον παππού ή 

την γιαγιά τους, ο 1 (5%) ανέφερε τους συναδέλφους του, ο 1 (5%) ανέφερε τον εργοδότη 

του, ο 1 (5%) ανέφερε τον φυσιοθεραπευτή του, ο 1 (5%) ανέφερε τον προπονητή του και ο 1 

(5%) ανέφερε τον συνοδό του. Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης από την ερώτηση 3 

είναι 5,35. 

Για την ερώτηση 4 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα φροντίσουν για εσάς, 

ανεξάρτητα από το τι σας συμβαίνει;» οι 17 συμμετέχοντες (85%) ανέφεραν έναν ή και τους 

δύο γονείς, οι 13 (65%) ανέφεραν έναν τουλάχιστον φίλο, οι 12 (60%) ανέφεραν έναν 

τουλάχιστον συγγενή, οι 3 (15%) ανέφεραν τον/ στην σύντροφό τους, οι 2 (10%) ανέφεραν 

τον φυσιοθεραπευτή τους, ο 1 (5%) ανέφερε τον γιατρό του, ο 1 (5%) ανέφερε τον γείτονα 

και ο 1 (5%) ανέφερε τον συνοδό του. Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης από την 

ερώτηση 4 είναι 5,65. 

Για την ερώτηση 5 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας βοηθήσουν να 

νιώσετε καλύτερα, όταν αισθάνεστε γενικότερα στεναχωρημένος/η;» οι 19 συμμετέχοντες 

(95%) ανέφεραν τουλάχιστον έναν από τους φίλους τους, οι 11 (55%) ανέφεραν τουλάχιστον 

έναν συγγενή, οι 10 (50%) ανέφεραν έναν ή και τους δύο γονείς, οι 3 (15%) ανέφεραν τον/ 

την σύντροφό τους, ο 1 (5%) ανέφερε τον φυσιοθεραπευτή του, ο 1 (5%) ανέφερε τον συνοδό 

του ενώ ο 1 (5%) πιστεύει πως κανείς δε μπορεί να τον βοηθήσει όταν νιώθει γενικότερα 

στεναχωρημένος. Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης από την ερώτηση 5 είναι 5,25.  
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Τέλος, για την ερώτηση 6 «Ποια άτομα πιστεύετε ότι θα σας παρηγορήσουν, όταν 

είστε πολύ ταραγμένος/η;» οι 15 συμμετέχοντες (75%) ανέφεραν έναν τουλάχιστον φίλο 

τους, οι 9 (45%) ανέφεραν έναν ή και τους δύο γονείς, οι 7 (35%) ανέφεραν έναν 

τουλάχιστον συγγενή τους, οι 3 (15%) ανέφεραν τον/ την σύντροφό τους, οι 2 (10%) 

ανέφεραν τον φυσιοθεραπευτή τους ενώ οι 2 (10%) πιστεύουν πως κανείς δε μπορεί να τους 

παρηγορήσει όταν είναι πολύ ταραγμένοι. Ο μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης από την 

ερώτηση 6 είναι 5,10.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνολικά τους μέσους όρους από το βαθμό 

ικανοποίησης για κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου: 

 

Πίνακας 4 

Μέσοι όροι βαθμού ικανοποίησης 

 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Ερώτηση 1 3 6 5,35 ,813 

Ερώτηση 2 3 6 5,45 ,945 

Ερώτηση 3 3 6 5,35 ,875 

Ερώτηση 4 3 6 5,65 ,745 

Ερώτηση 5 3 6 5,25 ,910 

Ερώτηση 6 3 6 5,10 ,968 

 

 

Στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τα 

συγκεκριμένα άτομα με σειρά προτεραιότητας. Θέλοντας να εμβαθύνουμε περισσότερο, στο 

τρίτο στάδιο ανάλυσης συγκρίναμε τις αναφορές των συμμετεχόντων ως προς την 

προτεραιότητα που έδωσαν στους γονείς και στους φίλους. Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτηση 

1 «Σε ποια άτομα μπορείτε πραγματικά να στηριχθείτε όταν χρειάζεστε βοήθεια;» οι γονείς 

αναφέρθηκαν στην πρώτη θέση από 13 συμμετέχοντες (65%) ενώ οι φίλοι από 6 

συμμετέχοντες (30%). Στην ερώτηση 2 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας 
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βοηθήσουν να χαλαρώσετε στην περίπτωση που βρισκόσαστε κάτω από έντονη πίεση ή 

ένταση;» 6 συμμετέχοντες (30%) δήλωσαν τους γονείς στην πρώτη θέση ενώ 11 

συμμετέχοντες (55%) δήλωσαν τους φίλους στην πρώτη θέση. Στην ερώτηση 3 «Ποια άτομα 

σας αποδέχονται ακριβώς όπως είστε με τα προτερήματα και με τα ελαττώματά σας;» οι 

γονείς αναφέρθηκαν από 16 συμμετέχοντες (80%) στην πρώτη θέση ενώ οι φίλοι από 3 

συμμετέχοντες (15%). Στην ερώτηση 4 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα 

φροντίσουν για εσάς, ανεξάρτητα από το τι σας συμβαίνει;» 17 συμμετέχοντες (85%) 

δήλωσαν τους γονείς στην πρώτη θέση ενώ 2 συμμετέχοντες (10%) δήλωσαν τους φίλους. 

Στην ερώτηση 5 «Ποια άτομα πιστεύετε πραγματικά ότι θα σας βοηθήσουν να νιώσετε 

καλύτερα, όταν αισθάνεστε γενικότερα στεναχωρημένος/η;» οι γονείς αναφέρθηκαν στην 

πρώτη θέση από 2 συμμετέχοντες (10%) ενώ οι φίλοι από 16 συμμετέχοντες (80%). Τέλος, 

στην ερώτηση 6 ««Ποια άτομα πιστεύετε ότι θα σας παρηγορήσουν, όταν είστε πολύ 

ταραγμένος/η;» 5 συμμετέχοντες (25%) δήλωσαν τους γονείς στη πρώτη θέση στη λίστα 

προτεραιότητας ενώ 12 συμμετέχοντες (60%) δήλωσαν τους φίλους στην ίδια θέση. Το 

παρακάτω γράφημα αναπαριστά όσα ειπώθηκαν προηγουμένως. 
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Στο τέταρτο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, πραγματοποιήσαμε δύο 

ελέγχους t-test προκειμένου να εξετάσουμε εάν το φύλο και η ηλικία επηρεάζει το βαθμό 

ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την προσδοκώμενη στήριξη. Για τον πρώτο έλεγχο t-

test θέσαμε δύο υποθέσεις: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο (άνδρες 

γυναίκες) και το βαθμό ικανοποίησης 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο (άνδρες- 

γυναίκες)  και το βαθμό ικανοποίησης 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώσαμε πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στο φύλο των συμμετεχόντων και στο βαθμό ικανοποίησής του 

από την προσδοκώμενη στήριξη (t= -.991 / df= 18 / p> .05). Για τον δεύτερο έλεγχο t-test 

αναφορικά με την ηλικία, προηγήθηκε μετασχηματισμός των δεδομένων ώστε να 

δημιουργηθούν δύο ηλικιακές ομάδες. Η πρώτη περιελάμβανε τους συμμετέχοντες ηλικίας 21 

έως 31 ετών (value 1) και η δεύτερη τους συμμετέχοντες ηλικίας 32 έως 43 ετών (value 2). 

Στη συνέχεια, θέσαμε δύο υποθέσεις: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων και του βαθμού ικανοποίησης 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων και του βαθμού ικανοποίησης 

Ομοίως, τα δεδομένα που προέκυψαν φανέρωσαν πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά ούτε ανάμεσα στην ηλικία και το βαθμό ικανοποίησης από την προσδοκώμενη 

στήριξη (t= -.059 / df= 18 / p> .05). 

Προχωρώντας στο πέμπτο στάδιο ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας, οι αναφορές 

των συνεντευξιαζόμενων για την στήριξη που λαμβάνουν διακρίθηκαν, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά τους, στις τέσσερις βασικές μορφές στήριξης: θετική πρακτική, θετική 
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συναισθηματική, αρνητική πρακτική, αρνητική συναισθηματική. Στη συνέχεια, με τη μέθοδο 

ανάλυσης περιεχομένου, οι αναφορές του κάθε συμμετέχοντα για κάθε μορφή ταξινομήθηκαν 

με βάση τίτλους που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά κάθε μορφής και μετρήθηκε η 

συχνότητα εμφάνισης αυτών των τίτλων στο δείγμα των συμμετεχόντων. 

Τα αποτελέσματα του πέμπτου σταδίου καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες που 

παρουσιάζουν την ταξινόμηση των περιπτώσεων σε κάθε μορφή κοινωνικής στήριξης και τη 

συχνότητα εμφάνισής τους. 

 

Πίνακας 5 

Αναφορές συμμετεχόντων θετικής πρακτικής κοινωνικής στήριξης 

Θετική - πρακτική 

Μου παρέχουν ελευθερία κινήσεων σε ο, τι μπορώ να καταφέρω, 

κατανοώντας τα όρια μου 

 

19 

Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια για την μετακίνησή μου και την είσοδο ή 

έξοδο από δημόσιους χώρους 

 

17 

Είναι διαθέσιμοι να μου παρέχουν πρακτική βοήθεια όταν τη χρειαστώ 

 

14 

Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια για την κάλυψη των καθημερινών 

προσωπικών μου αναγκών 

 

12 

Έχουν μεριμνήσει ώστε να προσαρμοστεί ο οικιακός/ σχολικός/ 

επαγγελματικός χώρος για τη διευκόλυνσή μου και την αποφυγή 

μικροτραυματισμών 

 

10 

Έχουν φροντίσει ώστε να καθίσταται εύκολη η προσβασιμότητα σε 

ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 

 

8 

Μου παρέχουν βοήθεια για την εύρεση αντικειμένων που βρίσκονται 

πέραν της εγγύτητάς μου 

 

6 

Δείχνουν κατανόηση σε περίπτωση αργοπορίας για λίγη ώρα 

 

4 

Μου παρέχουν οικονομική στήριξη 

 

3 

Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια που με διευκολύνει κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων μου 

 

3 
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Είναι γνώστες της ύπαρξης και της χρήσης ειδικού υποστηρικτικού 

εξοπλισμού και της ανάγκης μου για ύπαρξη αυτού του εξοπλισμού 

 

2 

Μου αναθέτουν καθήκοντα στα οποία μπορώ να ανταπεξέλθω 1 

ΣΥΝΟΛΟ 99 

 

Πίνακας 6 

Αναφορές συμμετεχόντων αρνητικής πρακτικής κοινωνικής στήριξης 

Αρνητική - πρακτική 

Μου παρέχουν περισσότερη πρακτική βοήθεια από αυτή που χρειάζομαι 

ή έχω ζητήσει  

 

11 

Μου συμπεριφέρονται υπερπροστατευτικά άτομα του περιβάλλοντός μου  

 

9 

Αρνούνται να μου παρέχουν πρακτική βοήθεια όταν τη χρειάζομαι 3 

Μου παρέχουν περισσότερη πρακτική βοήθεια άτομα χωρίς τις 

απαραίτητες γνώσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική μου 

ακεραιότητα 

 

3 

Υποτιμούν τις ικανότητές/ δυνατότητές μου 3 

Υπερτιμούν τις ικανότητες/ δυνατότητές μου 3 

Ελάχιστοι διατίθενται να μου παρέχουν πρακτική βοήθεια ή αδιαφορούν 

όταν την χρειάζομαι 

 

2 

Δε μου επιτρέπουν την είσοδο σε καταστήματα λόγω της αναπηρίας 2 

Δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές 

προκειμένου να διευκολύνεται η καθημερινότητά μου 

 

2 

Αναγκάζομαι να ζητάω συχνά βοήθεια 2 

Μου δίνουν οδηγίες/ συμβουλές για την καλύτερη μετακίνησή μου ενώ 

δεν τις χρειάζομαι 

 

1 

Δε δείχνουν κατανόηση σε περίπτωση αργοπορίας για λίγη ώρα 1 

Μου αναθέτουν καθήκοντα στα οποία δε μπορώ να ανταπεξέλθω 1 

Δε μου παρέχουν πρακτική βοήθεια διότι δεν έχουν αποδεχτεί την 

κατάστασή μου 

 

1 
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Δε γνωρίζουν πότε και σε ποιο βαθμό πρέπει να με βοηθήσουν, μη 

γνωρίζοντας τα όρια των ικανοτήτων/ δυνατοτήτων μου 

 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 45 

 

Πίνακας 7 

Αναφορές συμμετεχόντων θετικής συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης 

Θετική - συναισθηματική 

Δε με διαφοροποιούν και με αποδέχονται ως ισότιμο μέλος του κόσμου 

τους 

 

16 

Με ενσωματώνουν σε δραστηριότητες που μπορώ να ανταποκριθώ 13 

Με ενθαρρύνουν παρέχοντάς μου κίνητρα για προσωπική βελτίωση και 

για να δω πιο θετικά και αισιόδοξα το μέλλον 

 

11 

Δείχνουν να ενδιαφέρονται και να νοιάζονται για εμένα 9 

Διατίθενται να ακούσουν τις σκέψεις και τα προβλήματά μου 9 

Με βοηθούν, με συμβουλεύουν ή βρίσκουν λύσεις για κάποιο 

πρόβλημά μου 

 

8 

Μεριμνούν για τη βελτίωση της ψυχολογικής μου κατάστασης 8 

Δε διστάζουν να με ενσωματώσουν σε δραστηριότητες που δε μπορώ 

να ανταποκριθώ μόνος/η μου και ενδέχεται να δυσκολευτούν και οι 

ίδιοι βοηθώντας με  

 

5 

Δε με αποφεύγουν στις δύσκολες στιγμές μου αλλά με στηρίζουν ο, τι 

κι αν μου συμβαίνει 

 

5 

Νιώθω πως μπορώ να τους εμπιστευτώ για προσωπικά μου θέματα 4 

Έχουν αποδεχτεί την αναπηρία μου και δεν τη θεωρούν μια 

προβληματική κατάσταση 

 

3 

Προσπαθούν να με ηρεμούν και μου παρέχουν στρατηγικές 

αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων 

 

3 

Σε περιπτώσεις δικών μου δύσκολων καταστάσεων δε μου 

«μεταφέρουν» τα δικά τους αρνητικά συναισθήματα (άγχος, 

στεναχώρια) 

 

3 
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Μεριμνούν ώστε να περνάω καλά όταν βρίσκομαι μαζί τους 2 

Με καταλαβαίνουν 2 

Με κάνουν να νιώθω ασφάλεια διότι μπορώ να στηριχθώ σε αυτό για 

οποιοδήποτε πρόβλημά μου 

 

2 

Με επαινούν με θετικό τρόπο για τα επιτεύγματά μου 2 

Θέλουν να με γνωρίσουν καλύτερα και με συμπεριλαμβάνουν στις 

συζητήσεις τους 

 

2 

Με υποστηρίζουν απέναντι σε άλλους 2 

Μου ενισχύουν την αυτοπεποίθηση  2 

Στηρίζουν τις αποφάσεις μου 2 

Η σχέση μας είναι αμφίδρομη διότι όπως με στηρίζουν αυτοί, έτσι τους 

στηρίζω κι εγώ 

 

1 

Έχω συνάψει σχέσεις με άτομα μέσω διαδικτύου και με στηρίζουν 

ψυχολογικά  

 

1 

Με καταλαβαίνουν καλύτερα άλλα άτομα με αναπηρία και μπορώ να 

συζητήσω μαζί τους προβλήματα που συχνά είναι κοινά 

 

1 

Με κινητοποιούν και με εμπνέουν να προχωρήσω στη ζωή μου και να 

βελτιωθώ άλλα άτομα με αναπηρία 

 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 117 

 

Πίνακας 8 

Αναφορές συμμετεχόντων αρνητικής συναισθηματικής κοινωνικής στήριξης 

Αρνητική - συναισθηματική 

Με βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό 16 

Με μειώνουν υποτιμώντας τις ικανότητές μου 9 

Νιώθω αμηχανία ή ενόχληση γιατί μου παρέχουν βοήθεια 

«διατυμπανίζοντάς» το 

 

8 
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Είναι διστακτικοί απέναντί μου και δε ξέρουν πώς να μου 

συμπεριφερθούν 

 

7 

Με διαφοροποιούν και δε με αποδέχονται ως ισότιμο μέλος του κόσμου 

τους 

 

5 

Με προσβάλλουν λεκτικά 5 

Με αποφεύγουν και δεν επιδιώκουν να με γνωρίσουν καλύτερα 4 

Με προσβάλλουν με τις πράξεις τους 3 

Δυσκολεύομαι να συνάψω ερωτικές σχέσεις λόγω της αναπηρίας 3 

Μου έχουν προσφέρει χρήματα θεωρώντας πως τα έχω ανάγκη ή δε 

δέχονται να με χρεώσουν για τις υπηρεσίες τους 

 

3 

Μου παρέχουν υπερβολικό έπαινο 2 

Δεν αποδέχονται την αναπηρία μου 2 

Διστάζουν να με ενσωματώσουν σε δραστηριότητες 2 

Σοκάρονται ή φοβούνται όταν με βλέπουν 2 

Δεν μου απευθύνουν το λόγο αλλά μιλούν στο συνοδό μου 2 

Δε με καταλαβαίνουν και θεωρούν πως υπερβάλλω για την αδυναμία μου 1 

Με αποφεύγουν και δε με στηρίζουν σε δύσκολες στιγμές 1 

Οι σχέσεις μου είναι τυπικές και απρόσωπες 1 

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις σχέσεις μου 1 

Νιώθω ανασφάλεια με τη συμπεριφορά τους 1 

Μου μεταφέρουν αρνητικά συναισθήματα (άγχος/ στεναχώρια) σε 

περίπτωση δικών μου δύσκολων καταστάσεων 

 

1 

Νιώθω πως με υποβάλλουν σε τεστ δεξιοτήτων 1 
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Ψάχνουν τρόπους ώστε να μη με προσλάβουν για εργασία 1 

Με φέρνουν σε δύσκολη θέση με το να μου κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις 

αναφορικά με την αναπηρία μου 

 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 82 

 

Μελετώντας αναλυτικότερα τα στοιχεία που προέκυψαν από τις σε βάθος 

συνεντεύξεις και δεδομένων των πινάκων που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως (Πίνακες 

5,6,7,8), η κυριότερη περίπτωση θετικής πρακτικής στήριξης (Πίνακας 5) που προέκυψε από 

την παρούσα έρευνα είναι η εξής: «Μου παρέχουν ελευθερία κινήσεων σε ο, τι μπορώ να 

καταφέρω, κατανοώντας τα όρια μου». Αυτή η περίπτωση αναφέρεται στην ελευθερία των 

συμμετεχόντων να εκτελέσουν διάφορες δραστηριότητες μόνοι τους χωρίς την πίεση για 

βοήθεια από το περιβάλλον τους. Ο Σ., 21 ετών, δήλωσε: 

 

«Ξέρουν ποια είναι τα όριά μου και ξέρουν πότε θα χρειαστώ βοήθεια για να 

μου τη δώσουν» 

 

Και Ε., 26 ετών, δήλωσε: 

 

«Λειτουργούν ως στήριγμα αλλά δε στέκονται εμπόδιο στις κινήσεις μου και δεν 

εμποδίζουν την ανεξαρτησία μου». 

 

Η δεύτερη κυριότερη περίπτωση θετικής πρακτικής στήριξης είναι η παρακάτω: 

«Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια για την μετακίνησή μου και την είσοδο ή έξοδο από 

δημόσιους χώρους». Η περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τη βοήθεια που παρέχεται κατά τη 
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μετακίνηση σε εσωτερικούς αλλά κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και κατά την είσοδο και 

έξοδο από καφετέριες, εστιατόρια, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες. Ο Π., 28 ετών, ανέφερε: 

 

«(ένας φίλος μου) θα με σηκώσει με το καρότσι για να ανέβω στο πεζοδρόμιο. 

Επίσης, όταν πάμε σε κάποιο μαγαζί θα κάνει χώρο στα τραπέζια για να 

περάσω, θα με σηκώσει να πάω στο μπάνιο αν δεν είναι προσβάσιμο» 

Επίσης ο Γ., 31 ετών, δήλωσε: 

 

«Για τους εξωτερικούς χώρους, αν υπάρχει κοντά κάποιος σταθμός 

συγκοινωνίας, με αφήνουν εκεί και πηγαίνω μόνος μου, διαφορετικά με 

πηγαίνουν μέχρι εκεί που πρέπει να πάω... Όταν είμαι με χειροκίνητο καρότσι με 

βοηθούν να μπω σε μαγαζιά, να ανέβω σκαλιά… σε κάποια καφετέρια θα 

βοηθήσουν να μπω μέσα, θα δώσουν προτεραιότητα σε κάποιες δημόσιες 

υπηρεσίες» 

 

Από τις περιπτώσεις της αρνητικής πρακτικής στήριξης (Πίνακας 6), η κυριότερη 

είναι η εξής: «Μου παρέχουν περισσότερη πρακτική βοήθεια από αυτή που χρειάζομαι ή έχω 

ζητήσει» και αφορά στην παροχή περισσότερης βοήθειας κυρίως από το ευρύτερο 

περιβάλλον των συμμετεχόντων, που συχνά γίνεται πιεστικό. Η Μ., 37 ετών, ανέφερε: 

 

«Μια φορά περίμενα έξω από ένα μαγαζί να τελειώσει μια φίλη μου μια δουλειά 

και ένας περαστικός ήθελε οπωσδήποτε να με βοηθήσει να μπω μέσα στο 

μαγαζί. Όσο κι αν του έλεγα πως δε θέλω να μπω και δε χρειάζομαι τη βοήθειά 

του, αυτός επέμενε» 
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Ακόμη, ο Θ. 26 ετών, δήλωσε: 

 

«Υπάρχει πάντα αυτός ο ζήλος των ανθρώπων, συνήθως των άγνωστων να σε 

βοηθήσουν…. η γιαγιά μου θέλει να τα κάνει όλα, ακόμα και να μου βάλει ένα 

ποτήρι νερό» 

 

Μία ακόμη συχνά αναφερόμενη περίπτωση που ανήκει στη μορφή της αρνητικής 

πρακτική στήριξης είναι η εξής: «Μου συμπεριφέρονται υπερπροστατευτικά άτομα του 

περιβάλλοντός μου». Η μορφή αυτή αφορά στην υπερπροστατευτική συμπεριφορά κυρίως 

του οικογενειακού περιβάλλοντος των συμμετεχόντων που βασίζεται συχνά στο φόβο και στο 

άγχος που τους διακατέχει και λειτουργεί ως μέσο μείωσης της ανεξαρτησίας τους (Cimarolli 

& Boerner, 2005). Ο Γ., 31 ετών, είπε για αυτό: 

 

«Κάποιες φορές η μητέρα μου μόνο, αν φοβηθεί κάποια στιγμή κατά τη 

μετακίνησή μου αν έχει πολύ κόσμο στο μετρό, μπορεί να θελήσει να μη πάρω το 

μετρό αλλά να με πάει μέχρι εκεί που πρέπει να πάω... Όταν ανάρρωνα από το 

σπάσιμο του ποδιού, παρόλο που δεν ήταν αναγκαία η συνεχής βοήθεια, υπήρχε 

ακόμα ο φόβος μήπως δεν έχω αναρρώσει» 

 

Ακόμη, η Μ., 43 ετών, δήλωσε: 

 

«Φοβόντουσαν να κυκλοφορώ μόνη μου έξω, αν εκεί που θα πάω θα με 

βοηθήσουν, αν οι φίλοι μου θα είναι ικανοί να με βοηθήσουν» 
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Εκτός της πρακτικής στήριξης, πολλές ήταν και οι περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στην συναισθηματική στήριξη που τους παρεχόταν. Η κυριότερη περίπτωση 

θετικής συναισθηματικής στήριξης (Πίνακας 7) είναι η παρακάτω: «Δε με διαφοροποιούν και 

με αποδέχονται ως ισότιμο μέλος του κόσμου τους» η οποία αφορά στην ισότιμη 

αντιμετώπιση των συμμετεχόντων με αναπηρία από άτομα χωρίς αναπηρία. Ο Σ., 21 ετών, 

ανέφερε: 

 

«Δε με διαφοροποιούν λόγω αναπηρίας. Δεν έχω παρατηρήσει κάποια 

διαφορετική συμπεριφορά ή κάποιο περίεργο βλέμμα» 

 

Επίσης, η Φ., 32 ετών, δήλωσε: 

 

«Ένιωθα πως με θεωρούσαν όλοι ίση μεταξύ τους. Δεν ένιωσα κάποια 

διαφοροποίηση» 

 

Η δεύτερη κυριότερη περίπτωση ανάμεσα στις αναφορές των συμμετεχόντων για την 

θετική συναισθηματική στήριξη είναι η εξής: «Με ενσωματώνουν σε δραστηριότητες που 

μπορώ να ανταποκριθώ». Η περίπτωση αυτή αφορά όχι μόνο στην αποδοχή των 

συμμετεχόντων από τον περίγυρό τους αλλά και στην ενσωμάτωση στον κύκλο τους και τη 

συμπερίληψη τους σε δραστηριότητες. Ο Δ., 27 ετών, δήλωσε:  

 

«Όταν είναι να κάνουμε κάτι το κάνουμε χωρίς να υπάρχει κάποιος 

διαχωρισμός και με συμπεριλαμβάνουν σε ο, τι κάνουν» 

 

Ακόμα, η Ε., 26 ετών, ανέφερε: 
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«Με ενσωματώνουν κανονικά στις δραστηριότητες, ακόμα και στις εκδρομές. 

Θα φροντίζουν γενικά ώστε να μπορώ να πάρω κ εγώ μέρος σε αυτό και να 

μπορώ κ εγώ να μεταφερθώ εύκολα» 

 

Τέλος, από τις περιπτώσεις για την αρνητική συναισθηματική στήριξη (Πίνακας 8), 

την κυριότερη αποτελεί η εξής: «Με βλέπουν ως περίεργο και διαφορετικό». Η περίπτωση 

αυτή βασίζεται στις αναφορές των συμμετεχόντων, οι οποίοι υποστήριξαν πως συναντούν 

πολύ συχνά περίεργα βλέμματα από τον περίγυρό τους, ιδιαίτερα από τους αγνώστους. Ο Α., 

23 ετών, δήλωσε: 

 

«Έχουν υπάρξει φορές που ο κόσμος κοιτάει περίεργα και υπερβολικά, ότι τους 

φαίνεται υπερβολικό σε σχέση με αυτούς» 

 

Επίσης, ο Π., 28 ετών είπε: 

 

«Συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας καρφώνονται πολύ έντονα πάνω μου, στο 

σώμα, στο καρότσι και δεν είναι καθόλου διακριτικοί» 

 

Η δεύτερη κυριότερη περίπτωση για την αρνητική συναισθηματική στήριξη είναι η 

παρακάτω: «Με μειώνουν υποτιμώντας τις ικανότητές μου», η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

συμπεριφορές που μειώνουν και υποτιμούν τους συμμετέχοντες χωρίς να αναγνωρίζονται τα 

όρια των δυνατοτήτων τους. Η Α., 35 ετών, δήλωσε: 

 

«Είχα μια φίλη που πάντα προσφερόταν να σέρνει το καρότσι μου όταν ήμασταν 

έξω. Μια φορά γύρισε και είπε «Ακόμα και το ποτήρι με την μπύρα σου έδωσα..» 
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κάνοντας με να νιώσω πως ήμουν ανίκανη να το κάνω εγώ και πως εξαρτιόμουν 

από την ίδια για όλα.» 

 

Ακόμη, η Α., 30 ετών, είπε: 

 

«Στη σχολή είχα κάποια αρνητικά περιστατικά με καθηγητές που δε δέχονταν την 

αναπηρία. Μου είπαν συγκεκριμένα πως παίρνω τη θέση ατόμων που μπορούν 

να δουλέψουν. Για αυτό δε με άφηναν να περάσω το μάθημα και με έκοβαν 

συνέχεια στα μαθήματά τους, παρόλο που είχα διαβάσει.» 

 

Στο έκτο και τελευταίο στάδιο, έγινε και ανάλυση προκειμένου να δημιουργηθούν 

πίνακες με τις συχνότητες των αναφορών των συμμετεχόντων για κάθε μορφή κοινωνικής 

στήριξης ανά οικογένεια και ανά φίλοι, με σκοπό να γίνει σύγκριση μεταξύ τους. Τα 

αποτελέσματα του έκτου σταδίου καταγράφονται στους παρακάτω πίνακες που 

παρουσιάζουν την ταξινόμηση των περιπτώσεων σε κάθε μορφή κοινωνικής στήριξης και τη 

συχνότητα εμφάνισής τους ανά οικογένεια και ανά φίλους. 

 

Πίνακας 9 

Θετική πρακτική κοινωνική στήριξη ανά οικογένεια και φίλους 

 Οικογένεια Φίλοι 

Μου παρέχουν ελευθερία κινήσεων σε ο, τι μπορώ να 

καταφέρω, κατανοώντας τα όρια μου 

 

18 10 

Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια για την μετακίνησή 

μου και την είσοδο ή έξοδο από δημόσιους χώρους 

 

11 15 

Έχουν μεριμνήσει ώστε να προσαρμοστεί ο χώρος για 

τη διευκόλυνσή μου και την αποφυγή 

μικροτραυματισμών 

10 - 
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Μου παρέχουν πρακτική βοήθεια για την κάλυψη των 

καθημερινών προσωπικών μου αναγκών 

 

8 6 

Μου παρέχουν βοήθεια για την εύρεση αντικειμένων 

που βρίσκονται πέραν της εγγύτητάς μου 

 

5 - 

Έχουν φροντίσει ώστε να καθίσταται εύκολη η 

προσβασιμότητα σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους 

5 - 

 

Είναι διαθέσιμοι να μου παρέχουν πρακτική βοήθεια 

όταν τη χρειαστώ 

 

 

1 

 

 

4 

Μου παρέχουν οικονομική στήριξη 

 

3 - 

Δείχνουν κατανόηση σε περίπτωση αργοπορίας για λίγη 

ώρα 

 

- 2 

Είναι γνώστες της ύπαρξης και της χρήσης ειδικού 

υποστηρικτικού εξοπλισμού και της ανάγκης μου για 

ύπαρξη αυτού του εξοπλισμού 

- 2 

ΣΥΝΟΛΟ 61 39 

 

Πίνακας 10 

Αρνητική πρακτική κοινωνική στήριξη ανά οικογένεια και φίλους 

 Οικογένεια Φίλοι 

Μου συμπεριφέρονται υπερπροστατευτικά άτομα του 

περιβάλλοντός μου  

 

8 - 

Μου παρέχουν περισσότερη πρακτική βοήθεια από 

αυτή που χρειάζομαι ή έχω ζητήσει  

 

3 1 

Αρνούνται να μου παρέχουν πρακτική βοήθεια όταν τη 

χρειάζομαι 

 

2 - 

Υποτιμούν τις ικανότητές/ δυνατότητές μου 

 

2 - 

Υπερτιμούν τις ικανότητες/ δυνατότητές μου 

 

2 - 

Μου παρέχουν περισσότερη πρακτική βοήθεια άτομα 

χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις με αποτέλεσμα να 

κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα 

 

- 2 

Δεν έχουν μεριμνήσει ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 

προσαρμογές προκειμένου να διευκολύνεται η 

καθημερινότητά μου 

1 - 
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Μου δίνουν οδηγίες/ συμβουλές για την καλύτερη 

μετακίνησή μου ενώ δεν τις χρειάζομαι 

 

1 - 

Δε μου παρέχουν πρακτική βοήθεια διότι δεν έχουν 

αποδεχτεί την κατάστασή μου 

 

1 - 

ΣΥΝΟΛΟ 20 3 

 

Πίνακας 11 

Θετική συναισθηματική κοινωνική στήριξη ανά οικογένεια και φίλους 

 Οικογένεια Φίλοι 

Δε με διαφοροποιούν και με αποδέχονται ως ισότιμο 

μέλος του κόσμου τους 

 

3 12 

Με ενσωματώνουν σε δραστηριότητες που μπορώ να 

ανταποκριθώ 

 

1 12 

Με ενθαρρύνουν παρέχοντάς μου κίνητρα για 

προσωπική βελτίωση και για να δω πιο θετικά και 

αισιόδοξα το μέλλον 

 

8 3 

Διατίθενται να ακούσουν τις σκέψεις και τα 

προβλήματά μου 

 

6 4 

Με βοηθούν, με συμβουλεύουν ή βρίσκουν λύσεις για 

κάποιο πρόβλημά μου 

 

4 5 

Δε διστάζουν να με ενσωματώσουν σε δραστηριότητες 

που δε μπορώ να ανταποκριθώ μόνος/η μου και 

ενδέχεται να δυσκολευτούν και οι ίδιοι βοηθώντας με  

 

- 5 

Δε με αποφεύγουν στις δύσκολες στιγμές μου αλλά με 

στηρίζουν ο, τι κι αν μου συμβαίνει 

 

- 5 

Μεριμνούν για τη βελτίωση της ψυχολογικής μου 

κατάστασης 

 

4 4 

Δείχνουν να ενδιαφέρονται και να νοιάζονται για εμένα 

 

4 3 

Προσπαθούν να με ηρεμούν και μου παρέχουν 

στρατηγικές αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων 

 

3 1 

Έχουν αποδεχτεί την αναπηρία μου και δεν τη θεωρούν 

μια προβληματική κατάσταση 

 

3 1 
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Σε περιπτώσεις δικών μου δύσκολων καταστάσεων δε 

μου «μεταφέρουν» τα δικά τους αρνητικά 

συναισθήματα (άγχος, στεναχώρια) 

 

3 - 

Μου ενισχύουν την αυτοπεποίθηση 3 - 

Με κάνουν να νιώθω ασφάλεια διότι μπορώ να 

στηριχθώ σε αυτό για οποιοδήποτε πρόβλημά μου 

 

2 1 

Με καταλαβαίνουν 

 

2 - 

Στηρίζουν τις αποφάσεις μου 

 

2 - 

Μεριμνούν ώστε να περνάω καλά όταν βρίσκομαι μαζί 

τους 

 

- 2 

Νιώθω πως μπορώ να τους εμπιστευτώ για προσωπικά 

μου θέματα 

 

1 1 

Με επαινούν με θετικό τρόπο για τα επιτεύγματά μου 

 

1 - 

Με υποστηρίζουν απέναντι σε άλλους 

 

1 - 

Η σχέση μας είναι αμφίδρομη διότι όπως με στηρίζουν 

αυτοί, έτσι τους στηρίζω κι εγώ 

- 1 

ΣΥΝΟΛΟ 51 60 

 

Πίνακας 12 

Αρνητική συναισθηματική στήριξη ανά οικογένεια και φίλους 

 Οικογένεια Φίλοι 

Με μειώνουν υποτιμώντας τις ικανότητές μου 

 

2 1 

Νιώθω αμηχανία ή ενόχληση γιατί μου παρέχουν 

βοήθεια «διατυμπανίζοντάς» το 

 

- 2 

Διστάζουν να με ενσωματώσουν σε δραστηριότητες 

 

- 2 

Είναι διστακτικοί απέναντί μου και δε ξέρουν πώς να μου 

συμπεριφερθούν 

 

1 - 

Μου παρέχουν υπερβολικό έπαινο 

 

1 - 

Μου μεταφέρουν αρνητικά συναισθήματα (άγχος/ 

στεναχώρια) σε περίπτωση δικών μου δύσκολων 

καταστάσεων 

 

1 - 

Με διαφοροποιούν και δε με αποδέχονται ως ισότιμο 

μέλος του κόσμου τους 

1 - 
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Δε με καταλαβαίνουν και θεωρούν πως υπερβάλλω για 

την αδυναμία μου 

 

- 1 

Με αποφεύγουν και δε με στηρίζουν σε δύσκολες 

στιγμές 

 

- 1 

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις σχέσεις μου 

 

- 1 

ΣΥΝΟΛΟ 6 8 

 

Τέλος, κατά την ανάλυση των δεδομένων μας ομαδοποιήσαμε τις περιπτώσεις 

μορφών στήριξης που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις στα τέσσερα είδη αναφορικά με 

οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερο περιβάλλον. Ως ευρύτερο περιβάλλον θεωρούνται οι 

γείτονες, οι τραπεζικοί υπάλληλοι, το προσωπικό καταστημάτων, οι προπονητές, οι 

φυσιοθεραπευτές, οι εργοδότες, οι συνάδελφοι, οι καθηγητές, οι συμφοιτητές και οι 

άγνωστοι- περαστικοί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 13 

Κατάταξη περιπτώσεων μορφών στήριξης ανά οικογενειακό, φιλικό και ευρύτερο περιβάλλον 

Αρνητική - Πρακτική Αρνητική - Συναισθηματική 

Οικογενειακό περιβάλλον 20 Οικογενειακό περιβάλλον 6 

Φιλικό περιβάλλον 3 Φιλικό περιβάλλον 8 

Ευρύτερο περιβάλλον 20 Ευρύτερο περιβάλλον 70 

Θετική – Πρακτική Θετική – Συναισθηματική 

Οικογενειακό περιβάλλον 61 Οικογενειακό περιβάλλον 51 

Φιλικό περιβάλλον 39 Φιλικό περιβάλλον 60 

Ευρύτερο περιβάλλον 29 Ευρύτερο περιβάλλον 20 
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Από τον συγκεκριμένο πίνακα, γίνεται εμφανές πως το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον προηγούνται του ευρύτερου περιβάλλοντος αναφορικά με την παροχή τόσο 

θετικής πρακτικής όσο και θετικής αρνητικής κοινωνικής στήριξης στα άτομα με κινητική 

αναπηρία. Αντίθετα, το ευρύτερο περιβάλλον φαίνεται πως παρέχει περισσότερη αρνητική 

συναισθηματική στήριξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συζήτηση 

 

5.1 Συμπεράσματα 

 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια ασχολήθηκε με την κοινωνική στήριξη των 

ατόμων με κινητική αναπηρία, τόσο την προσδοκώμενη όσο και τη ληφθείσα. Αρχικά, 

λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα το ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην προσδοκώμενη 

κοινωνική στήριξη, διαπιστώθηκε πως ο συνολικός μέσος όρος του βαθμού ικανοποίησης 

από τη στήριξη που αναμένουν να δεχτούν οι συμμετέχοντες στις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν είναι 5,35. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως η ικανοποίηση των 

συμμετεχόντων της έρευνας αναφορικά με την στήριξη που προσδοκούν να λάβουν από τα 

άτομα του περιγύρου τους είναι αρκετά υψηλή καθώς κυμαίνεται ανάμεσα στη θέση «αρκετά 

ικανοποιημένος» και στη θέση «πολύ ικανοποιημένος» της κλίμακας μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκε. 

Εντούτοις, παρά την υψηλή ικανοποίηση των συμμετεχόντων από την προσδοκώμενη 

στήριξη, μερικοί επέλεξαν την επιλογή «κανείς» όταν κλήθηκαν να αναφέρουν τα άτομα που 

πιστεύουν πως θα τους στήριζαν στην εκάστοτε περίπτωση. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται 

στο γεγονός πως αρκετοί συμμετέχοντες υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πως 

δεν επέλεγαν να μοιράζονται συχνά τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους με τους γύρω 

τους, είτε είναι οικογένεια είτε είναι φίλοι. Ο Ν., 42 ετών, υποστήριξε στη συνέντευξη: 

 

«Από μικρός ήμουν πολύ κλειστός και δεν ανοιγόμουν εύκολα. Ένιωθα όμως 

πως είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με κάποιον και να τον εμπιστευτώ, ωστόσο 

δεν την εκμεταλλευόμουν» 
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Επίσης η Α., 35 ετών, δήλωσε: 

 

«Έχω μάθει να μην περιμένω τους άλλους να με στηρίξουν στο ψυχολογικό 

κομμάτι» 

 

Ο γενικότερος δισταγμός των συμμετεχόντων έστω και να αναφέρουν τους προβληματισμούς 

τους στους άλλους πιθανώς να οφείλεται, εκτός από τη φύση του χαρακτήρα τους, στο 

γεγονός πως θεωρούν εκ των προτέρων πως δε μπορούν να συμμετέχουν ισάξια στις σχέσεις 

τους με τους άλλους και να ανταποδώσουν τη βοήθεια στο βαθμό και το μέγεθος που θα 

λάβουν, όπως έχει αποδειχθεί και από παλαιότερες έρευνες (Shumaker & Brownell, 1984). 

Εν συνεχεία, κατόπιν της σύγκρισης που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με την 

προτεραιότητα που δίνουν οι συμμετέχοντες στο οικογενειακό ή το φιλικό περιβάλλον για να 

λάβουν μελλοντικά στήριξη, φάνηκε πως για τις μισές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

δόθηκε προτεραιότητα στους γονείς και για τις άλλες μισές στους φίλους (βλέπε Γράφημα 1). 

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες τοποθέτησαν στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους τους 

γονείς ως τα άτομα στα οποία μπορούν πραγματικά να στηριχθούν όταν χρειαστούν βοήθεια, 

τους αποδέχονται με τα προτερήματα και τα ελαττώματά τους και θα φροντίσουν για αυτούς 

ανεξάρτητα από το τι τους συμβαίνει. Από την άλλη, οι φίλοι επιλέχθηκαν πρώτα από όλους 

ως τα άτομα που θα τους βοηθήσουν να χαλαρώσουν σε περιπτώσεις έντονης πίεσης ή 

έντασης, θα τους βοηθήσουν να νιώσουν καλύτερα όταν αισθάνονται γενικά στεναχωρημένοι 

και θα τους παρηγορήσουν όταν είναι πολύ ταραγμένοι. Τα συγκεκριμένα δεδομένα 

δηλώνουν πως δεν προκύπτει υποβιβασμός κανενός από τα δύο αυτά περιβάλλοντα αλλά 

αντίθετα φάνηκε πως τους δίνεται ισάξια προτεραιότητα. Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται 

και στη δική μας έρευνα η δυναμική σχέση του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος με 

τα άτομα με κινητική αναπηρία και το γεγονός πως τα άτομα αυτά θα απευθυνθούν στα δύο 
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κοντινότερα περιβάλλοντά τους όταν χρειάζονται βοήθεια (Coffman & Ray, 1999 Persson & 

Ryden, 2006 Wallander & Varni, 1989). 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας αποτέλεσε ο εντοπισμός των μορφών 

κοινωνικής στήριξης που δέχονται τα άτομα με κινητική αναπηρία. Με δεδομένα όσα 

προέκυψαν από τις αναφορές των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των σε βάθος 

συνεντεύξεων, διαπιστώθηκε πως οι συμμετέχοντες ανέφεραν περισσότερες περιπτώσεις 

θετικής πρακτικής στήριξης (Ν= 99) από τις περιπτώσεις αρνητικής πρακτικής στήριξης (Ν= 

45). Το ίδιο ισχύει και για την συναισθηματική στήριξη, όπου οι αναφορές για την θετική 

συναισθηματική στήριξη (Ν= 117) είναι περισσότερες από την αρνητική συναισθηματική 

στήριξη (Ν= 82). Επιπλέον, ανάμεσα στη γενικότερη θετική στήριξη, που περιλαμβάνει τόσο 

την πρακτική όσο και τη συναισθηματική στήριξη, και στη γενικότερη αρνητική 

παρατηρήθηκε πως οι αναφορές για την θετική στήριξη (Ν= 216) υπερτερούσαν των 

αναφορών για την αρνητική στήριξη (Ν= 127). Τέλος, ανάμεσα στη γενικότερη 

συναισθηματική, που περιλαμβάνει τόσο τη θετική όσο και την αρνητική στήριξη, και στη 

γενικότερη πρακτική φάνηκε πως οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν για την συναισθηματική 

στήριξη (Ν= 199) ήταν περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν για την πρακτική 

στήριξη (Ν= 144). 

Εκτός από τις περιπτώσεις που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αναφορές των 

συμμετεχόντων και αναφέρθηκαν προηγουμένως (βλεπε σελ. 61-66), υπάρχουν και άλλες που 

αξίζει να συζητηθούν. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται από τους συμμετέχοντες η σημασία 

της παροχής βοήθειας και στήριξης, ιδιαίτερα συναισθηματικής, από άτομα με άλλες ή 

παρόμοιες αναπηρίες, όπως αποδείχθηκε και από έρευνες παλαιότερων ερευνητών 

(Natterlund & Ahlstrom,1999 Persson & Ryden, 2006). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν πως η συναναστροφή με άλλα άτομα με αναπηρία τους βοήθησε να αποδεχτούν τη 

δική τους αναπηρία, και να πιστέψουν στον εαυτό τους και στο ότι μπορούν να καταφέρουν 
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πολλά παρά την αναπηρία τους. Επίσης, για την ενσυναίσθηση και την κατανόηση που διέπει 

τις σχέσεις μεταξύ ατόμων με αναπηρία, ο Γ., 31 ετών, δήλωσε: 

 

«Με τα άτομα αυτά έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και παρέχουμε ο ένας στον άλλο 

συναισθηματική στήριξη. Μπορούμε να συζητήσουμε προβλήματα που θα είναι 

κοινά και καταλαβαίνουν περισσότερα από ότι κάποιος χωρίς αναπηρία» 

 

Η δήλωση αυτή, παρά του ότι αναφέρει τη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να 

μοιραστούν προβληματισμούς και σκέψεις με άλλα άτομα με αναπηρία και να δεχτούν τις 

κατάλληλες συμβουλές ή έστω την κατάλληλη κατανόηση λόγω κοινών βιωμάτων, τονίζει 

παράλληλα και την αδυναμία των ατόμων χωρίς αναπηρία να κατανοήσουν πλήρως τις 

δυσκολίες που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία και, κατ’ επέκταση, να τους παρέχουν 

αποτελεσματικότερη βοήθεια ή ασφάλεια πως μπορούν να απευθυνθούν σε αυτούς για ο, τι 

τους απασχολεί. 

Εν συνεχεία, κατά την διάρκεια των σε βάθος συνεντεύξεων έγινε αναφορά και στη 

χρήση του διαδικτύου και την συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες. Ο Τ., 32 ετών, 

ανέφερε: 

 

«Ένα πολύ θετικό παράδειγμα ήταν όταν συνομιλούσα με μία κοπέλα και είχαμε 

σχέση μέσω διαδικτύου, ήταν πολύ δίπλα μου και ήταν διατεθειμένη να με 

βοηθήσει σε ο, τι χρειαστώ και να με στηρίξει. Αυτό με είχε κάνει να νιώσω σαν 

τον σούπερμαν, ένιωθα πως μπορούσα να κάνω τα πάντα» 

 

Μέσα από τις παραπάνω δηλώσεις διαφαίνεται η θετική επίδραση από την κοινωνικοποίηση 

έστω και μέσω ενός εικονικού περιβάλλοντος, η διεύρυνση των κοινωνικών δικτύων, η 
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βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης, η ενίσχυση της ασφάλειας μέσα από τη δημιουργία 

σταθερών σχέσεων και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, επιβεβαιώνοντας παλαιότερους 

ερευνητές (Braithwaite et al., 1999 Chan & Dicianno, 2011 Obst & Stafurik, 2010).  

Ακόμη, αξίζει να αναφερθούμε στην περίπτωση που μία εκ των συμμετεχόντων 

αναφέρθηκε στην αμφίδρομη σχέση που έχει με τις φίλες της. Πιο αναλυτικά, η Μ., 37 ετών, 

δήλωσε: 

 

«Θυμάμαι ένα περιστατικό που η κολλητή μου με βοήθησε να καταλάβω πως το 

άτομο με το οποίο είχα σχέση μου έλεγε ψέματα. Δεν με άφησε να ζω με 

ψευδαισθήσεις και δε μου έκρυψε αυτό που ήξερε. Μετά με στήριξε για να το 

ξεπεράσω. Φροντίζω όμως πάντα κι εγώ τους στηρίζω όσο μπορώ γιατί δε 

θεωρώ υγιείς τις μονόπλευρες σχέσεις.» 

 

Η συγκεκριμένη δήλωση δε φανερώνει μόνο την ανάγκη των ατόμων με αναπηρία να ζητούν 

βοήθεια αλλά και την ανάγκη τους να ανταποδίδουν τη βοήθεια αυτή στο βαθμό που 

μπορούν, ανάγκη την οποία τονίζουν οι Shumaker και Brownell (1984). Με τον τρόπο αυτό, 

μπορούν να νιώσουν πως και οι ίδιοι προσφέρουν στις σχέσεις που έχουν δημιουργήσει, 

συμμετέχοντας στην ενεργητική διαδικασία της στήριξης και της φιλίας και, έτσι, δεν 

αποτελούν μόνο παραλήπτες της βοήθειας αλλά και πάροχοι. Αυτό, ως εκ τούτου, τους 

οδηγεί στο να μη διστάσουν βοήθεια αν τη χρειαστούν σε κάποια μελλοντική κατάσταση. 

Δε μπορούμε να παραλείψουμε την περίπτωση που οι συμμετέχοντες αναφέρουν πως 

δυσκολεύονται να συνάψουν ερωτικές σχέσεις με άλλα άτομα. Ειδικότερα, ο Χ., 25 ετών, 

δήλωσε: 
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«Είναι δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι των ερωτικών σχέσεων. Διστάζουν 

πάρα πολύ να συνάψουν σχέσεις μαζί μου λόγω της αναπηρίας και των 

στερεοτύπων που υπάρχουν. Από τη μία πλευρά το καταλαβαίνω. Θα ήταν 

δύσκολη μία σχέση με κάποιο άτομο με αναπηρία. Δε μου αρέσει όμως το 

γεγονός πως δε δίνεται καν η ευκαιρία για μια απλή γνωριμία. Ωστόσο, στην 

περίπτωση της άρνησης προτιμώ να μου το πουν απευθείας και ξεκάθαρα ποιο 

είναι το πρόβλημά τους κι όχι να βρουν δικαιολογίες όπως το ότι είναι σε άλλη 

σχέση ενώ ξέρω πως δεν είναι» 

 

Από τη δήλωση αυτή γίνεται φανερή η επικράτηση των στερεοτύπων που εντοπίζονται στις 

αντιλήψεις των περισσοτέρων. Ακόμα και στις μέρες μας διαιωνίζονται προκαταλήψεις 

αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία που αφορούν στην ανικανότητά τους να εκτελούν 

δραστηριότητες όπως τα άτομα δίχως αναπηρία. Αντίθετα, για την περίπτωση της κινητικής 

αναπηρίας, προβάλλονται ως «υγιή» και φυσιολογικά πρότυπα αρτιμελή, χωρίς να δίνεται η 

ευκαιρία να αποδείξουν τα άτομα με αναπηρία τι μπορούν να καταφέρουν. Κι αυτό, έχει 

αντίκτυπο και στις προσωπικές- ερωτικές σχέσεις. Εντούτοις, το γεγονός αυτό έρχεται σε 

μερική αντίθεση με τα δεδομένα του ερωτηματολογίου κατά τα οποία ο/η σύντροφος 

αποτελούσε για μερικούς συμμετέχοντες βασικό άτομα στο οποίο θα απευθυνθούν για 

βοήθεια και στήριξη, εάν χρειαστεί. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως όπως οι 

προσωπικές –ερωτικές σχέσεις στη ζωή των ατόμων με αναπηρία μπορεί να υπάρχουν αλλά 

ενδεχομένως να διαρκούν και να εξελίσσονται με δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η Μ., 23 ετών, 

αναφέρει πως ο περίγυρος προσπαθούσε να πείσει τον σύντροφό της να διακόψει τη σχέση 

του μαζί της, μειώνοντας και υποτιμώντας τις ικανότητές της: 
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«Έχουν πει στον σύντροφό μου και μπροστά μου αν έχει σκεφτεί καλά να είμαι 

μαζί μου λόγω του προβλήματος Έχουν φτάσει στο σημείο να αναρωτηθούν αν 

μπορώ να κάνω παιδιά ή αν θα μπορώ να ανταπεξέλθω» 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της σύγκρισης της στήριξης του 

οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος, μετρήθηκαν οι αναφορές των συμμετεχόντων για 

τη στήριξη που λαμβάνουν αποκλειστικά από την οικογένεια και τους φίλους και 

δημιουργήθηκαν οι Πίνακες 9, 10, 11 και 12. Συγκεκριμένα, φάνηκε πως οι περιπτώσεις που 

αναφέρθηκε η θετική πρακτική στήριξη από την οικογένεια (Ν= 61) ήταν περισσότερες από 

τις περιπτώσεις που αναφέρθηκε η θετική πρακτική στήριξη από τους φίλους (Ν= 39). 

Ομοίως και οι αναφορές για την αρνητική πρακτική στήριξη από την οικογένεια (Ν= 20) ήταν 

περισσότερες από αυτές για την αρνητική πρακτική στήριξη από τους φίλους (Ν= 3). 

Αντίθετα, για την θετική συναισθηματική στήριξη που παρέχεται από την οικογένεια (Ν= 51) 

οι αναφορές ήταν λιγότερες από αυτές για την θετική συναισθηματική στήριξη που παρέχεται 

από τους φίλους (Ν= 60). Το ίδιο ισχύει και την αρνητική συναισθηματική στήριξη από την 

οικογένεια (Ν= 6) όπου οι αναφορές ήταν λιγότερες από την αρνητική συναισθηματική 

στήριξη από τους φίλους (Ν= 8). Μελετώντας τις αναφορές υπό την σκοπιά της γενικότερης 

θετικής στήριξης από την οικογένεια (Ν= 112), που περιλαμβάνει τόσο τη πρακτική όσο και 

τη συναισθηματική, οι αναφορές είναι περισσότερες από αυτές για τους φίλους (Ν= 99). 

Ομοίως, οι αναφορές για την γενικότερη αρνητική στήριξη από την οικογένεια (Ν= 26) είναι 

περισσότερες από αυτές για τους φίλους (Ν= 11). Τέλος, αναφορικά με την γενικότερη 

πρακτική στήριξη από την οικογένεια (Ν= 81), που περιλαμβάνει τόσο τη θετική όσο και την 

αρνητική, οι περιπτώσεις που επισημαίνονται από τους συμμετέχοντες υπερτερούν έναντι των 

περιπτώσεων που επισημαίνονται για την γενικότερη πρακτική στήριξη από τους φίλους (Ν= 

42). Αντίθετα, οι περιπτώσεις που αναφέρονται για την γενικότερη συναισθηματική στήριξη 
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από την οικογένεια (Ν= 57) φαίνεται πως υπολείπονται αυτών για την γενικότερη 

συναισθηματική στήριξη από τους φίλους (Ν= 68). 

Από τις παραπάνω συγκρίσεις, γίνεται εμφανές πως η οικογένεια παρέχει περισσότερη 

θετική στήριξη σε πρακτικό επίπεδο ενώ οι φίλοι παρέχουν περισσότερη θετική στήριξη σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός πως, όπως δήλωσαν 

και οι συμμετέχοντες, έχουν περισσότερη ανάγκη από το οικογενειακό περιβάλλον για 

βοήθεια σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητάς τους, καθώς είναι άτομα με τα οποία 

συναναστρέφονται καθημερινά διαμένοντας στο ίδιο σπίτι. Τα άτομα της οικογένειας είναι 

αυτά που πρωτίστως θα τους βοηθήσουν στην κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών αλλά 

και θα τους δώσουν την ελευθερία να εκτελέσουν μόνοι τους ο, τι μπορούν προκειμένου να 

ανεξαρτητοποιούν στο βαθμό που είναι εφικτό. Ο Α., 32 ετών, υποστήριξε: 

 

«Χωρίς βοήθεια δε μπορώ να φάω, να πιάσω το κινητό μου κτλ. Οπότε ναι η 

οικογένειά μου είναι αυτή που με βοηθά σε αυτά. Θα ξυπνήσω, θα θέλω να πάω 

τουαλέτα, θα πρέπει να έχω βοήθεια στο να πάω εκεί, να πλύνω τα δόντια μου, 

να κάνω μπάνιο, να φάω, να με κατεβάσει κάποιος με το ασανσέρ με το να 

κρατήσει την πόρτα και να με βολέψει μέσα στο μικρό ασανσέρ, να πατήσουν το 

κουμπί γιατί δε το φτάνω, να φτάσουν κάποιο αντικείμενο που είναι ψηλά κτλ... 

όμως έχουν το καλό να κάνουν μόνο όσα δε μπορώ.» 

 

Από την άλλη πλευρά στο συναισθηματικό κομμάτι φαίνεται πως οι φίλοι είναι αυτοί 

που παρέχουν την περισσότερη στήριξη, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην πεποίθηση 

πως άτομα της ίδιας ηλικιακής ομάδας δύνανται να κατανοήσουν καλύτερα τα προβλήματά 

τους και να τους συμβουλέψουν κατάλληλα. Ο Σ., 21 ετών, δήλωσε:  
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«Θεωρώ πως επειδή είμαστε κοντά στην ηλικία, μπορούν να με καταλάβουν 

καλύτερα και να μου δώσουν μια γνώμη που μπορώ να εμπιστευτώ.» 

 

Ακόμη, το μεγαλύτερο πλήθος αναφορών για την συναισθηματική στήριξη από τους 

φίλους κι όχι από την οικογένεια μπορεί να οφείλεται στην τάση τους για ανεξαρτητοποίηση 

και στην επιλογή τους να περνούν περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους, επιβεβαιώνοντας 

παλαιότερα ευρήματα (Kef & Dekovic, 2004). Ο Δ., 27 ετών, ανέφερε: 

 

«Με τους φίλους μου επειδή βρίσκομαι περισσότερο από ότι με τους γονείς μου 

έχουμε περισσότερες ευκαιρίες για να μιλήσουμε και να με βοηθήσουν αν το 

χρειαστώ» 

 

Εντούτοις, οι αναφορές για τη θετική πρακτική στήριξη από την οικογένεια (Ν= 61) 

είναι σχεδόν ισάριθμες με τις αναφορές για τη θετική συναισθηματική στήριξη από τους 

φίλους (Ν= 60). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά τους ερευνητές που 

θεωρούν πως και τα δύο αυτά περιβάλλοντα των ατόμων με αναπηρία, και στην περίπτωσή 

μας με κινητική αναπηρία, μπορούν να προσφέρουν θετική στήριξη τόσο σε πρακτικό όσο 

και σε συναισθηματικό επίπεδο αναλόγως κάθε φορά με τις ανάγκες των ίδιων των ατόμων 

με αναπηρία και με το ποιους θα επιλέξουν να απευθυνθούν (Antle et al., 2009 Coffman & 

Ray, 1999 Manne & Zautra, 1989 Martin & Mushett, 1996 Persson & Ryden, 2006 

Wallander & Varni, 1989 Wilson et al., 2006). 

Εν κατακλείδι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύουν πως ο βαθμός 

ικανοποίησης από την προσδοκώμενη στήριξη των ατόμων με κινητική αναπηρία είναι 

αρκετά υψηλός, χωρίς να επηρεάζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε 

συμμετέχοντα όπως το φύλο και η ηλικία. 
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Επιπρόσθετα, η πλειονότητα των αναφορών των συμμετεχόντων για την στήριξη την 

οποία δέχονται από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον τους προσανατολίζεται στη 

συναισθηματική κοινωνική στήριξη, γεγονός που επιβεβαιώνει τους Cohen και Hoberman 

(1983), οι οποίοι τόνισαν την σημαντικότητα αυτής της μορφής στήριξης για τα άτομα με και 

χωρίς αναπηρία. Ωστόσο, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση την 

οποία κάναμε, σύμφωνα με την οποία η επικρατούσα μορφή κοινωνικής στήριξης θα ήταν η 

θετική πρακτική λόγω της φύσεως της ίδιας της αναπηρίας και της ανάγκης για μερική, εάν 

όχι αποκλειστική, βοήθεια σε πρακτικό επίπεδο. Πιθανολογούμε πως η απόρριψη της αρχικής 

υπόθεσης οφείλεται στο γεγονός πως οι συμμετέχοντες θεωρούν ως ένα βαθμό δεδομένη την 

πρακτική στήριξη από τους γύρω τους καθώς είναι κάτι το οποίο χρειάζονται αναπόφευκτα 

στην καθημερινότητά τους και θα έχουν συνηθίσει να λαμβάνουν. Για το λόγο αυτό, έδωσαν 

έμφαση στη συναισθηματική στήριξη που λαμβάνουν, την οποία δε θεωρούν δεδομένη και 

δεν συνεπάγεται απαραίτητα της πρακτικής στήριξης. 

Τέλος, σε ο, τι αφορά στη σημαντικότητα και προτεραιότητα του οικογενειακού ή του 

φιλικού περιβάλλοντος για τη στήριξη που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν στα άτομα με 

κινητική αναπηρία, αποδείχθηκε μέσα από τα δεδομένα τόσο του ερωτηματολογίου (βλέπε 

Γράφημα 1) όσο και των σε βάθος συνεντεύξεων (βλέπε Πίνακα 13) πως και τα δύο 

περιβάλλοντα αναγνωρίζονται ως οι σημαντικότεροι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 

στήριξης και αποτελούν το κλειδί για την ενδυνάμωση, ψυχική και σωματική, των ατόμων με 

κινητική αναπηρία, με την απαραίτητη προϋπόθεση να συνεργαστούν για να μπορέσουν να 

τους προσφέρουν τα μέγιστα οφέλη της στήριξής τους. 
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5.2 Περιορισμοί 

 

Κατά την υλοποίηση της έρευνας και την ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

προέκυψαν ορισμένοι περιορισμοί. Αρχικά, αυτοί αφορούν στον περιορισμένο αριθμό των 

συμμετεχόντων και κατά συνέπεια στην αδυναμία γενίκευσης των αποτελεσμάτων σε 

ολόκληρο τον πληθυσμό των ατόμων με κινητική αναπηρία. Ακόμη, περιορισμένο ήταν και 

το ηλιακό φάσμα (21 έως 43 ετών), γεγονός που δε μας επέτρεψε να κάνουμε ικανοποιητικές 

συγκρίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων αναφορικά με την ηλικία τους. 

 

5.3 Προτάσεις – Πρακτικές εφαρμογές 

 

Η έρευνα για την κοινωνική στήριξη στο πεδίο της κινητικής αναπηρίας είναι αρκετά 

περιορισμένη στον ελλαδικό χώρο. Έχουν υλοποιηθεί έρευνες που ασχολούνται με την 

κοινωνική στήριξη και τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με κινητική αναπηρία (Νικολάου, 

2011), την ποιότητα ζωής τους (Λατσού, Πιερράκος, Υφαντόπουλος και Υφαντόπουλος, 

2014) και τη σωματική αυτοαντίληψή τους ως απόρροια της αντίληψης που έχει η κοινωνία 

για αυτούς (Νάτσιου, 2008).  

Η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει την αρχή ερευνών για τις μορφές κοινωνικής 

στήριξης των ατόμων με κινητική αναπηρία στη χώρα μας. Μελλοντικές έρευνες θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο δείγμα προκειμένου να μπορούν να οδηγηθούν σε 

έγκυρες και αξιόπιστες γενικεύσεις. Επίσης, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν έρευνες 

στις οποίες το ηλικιακό φάσμα του δείγματος θα είναι ευρύτερο, από την αρχή της ενήλικης 

ζωής (18 έτη) έως τη στιγμή που η αναπηρία θα αρχίσει οφείλεται σε γήρανση του σώματος 

κι εκεί θα εμπλακούν και θέματα συννοσηρότητας. Ακόμη, έρευνες στο πεδίο της κοινωνικής 

στήριξης των ατόμων με κινητική αναπηρία θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν συγκρίσεις 
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μεταξύ διάφορων ηλικιών, όπως εφήβων με ενήλικες ή ενηλίκων με ηλικιωμένους, με σκοπό 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ηλιακές ομάδες αναφορικά με τις μορφές 

κοινωνικής στήριξης που δέχονται.  

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τα εργαλεία συλλογής δεδομένων, οι ερευνητές θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα ερωτηματολόγιο που θα περιελάμβανε πιο αναλυτικές 

ερωτήσεις με σκοπό να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα, συγκριτικά με τη δική μας έρευνα 

και να οδηγηθούν σε πιο αναλυτικά αποτελέσματα. Τέλος, μεταγενέστερες έρευνες θα 

μπορούσαν να οργανωθούν έτσι ώστε οι συνεντεύξεις να είναι ημιδομημένες, με 

προσανατολισμένες ερωτήσεις για τους συμμετέχοντες προκειμένου οι ερευνητές να 

καταλήξουν σε περιπτώσεις μορφών στήριξης που θα στηρίζονται από πολλές αναφορές του 

δείγματος κι έτσι θα μπορούν να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας αποτελούν βασική γνώση για τις κυριότερες 

μορφές κοινωνικής στήριξης που δέχονται τα άτομα με κινητική αναπηρία στον ελλαδικό 

χώρο. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι περιπτώσεις των μορφών 

αρνητικής πρακτικής και συναισθηματικής στήριξης που αναδείχθηκαν να μετατραπούν σε 

θετική στήριξη. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υλοποίηση ημερίδων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη της θετικής στήριξης και τις 

επιπτώσεις της αρνητικής στήριξης στα άτομα αυτά. Στις ημερίδες αυτές θα προβάλλονται 

παραδείγματα προς μίμηση και παραδείγματα προς αποφυγή και έτσι τόσο το ευρύ κοινό όσο 

και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (γονείς και φίλοι ατόμων με κινητική αναπηρία) θα μπορέσουν 

να ενημερωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσουν να λειτουργούν προς όφελος των 

ατόμων αυτών. Ακόμη, θα μπορούσαν να προγραμματιστούν σεμινάρια εξειδικευμένα σε 

θέματα κοινωνικής στήριξης ατόμων με κινητική αναπηρία που θα αφορούν τόσο γονείς και 

φίλους των ατόμων αυτών όσο και συνοδούς ή φροντιστές τους, με σκοπό την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και την κατάρτισή τους στα θέματα αυτά.  
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Επιπλέον, μία ωφέλιμη πρακτική εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνάς μας είναι η 

δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στην οποία θα παρουσιάζονται με παραστατικό τρόπο τα 

αποτελέσματά μας και θα συμπεριλαμβάνονται βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα των 

λεγομένων των συμμετεχόντων, γεγονός που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ακόμη 

περισσότερων ανθρώπων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα μπορούσαν, επίσης, να 

αξιοποιηθούν για τη δημιουργία υποστηρικτικών παρεμβάσεων είτε από το στενό περιβάλλον 

είτε από διάφορες υπηρεσίες, που θα έχουν ως στόχο να παρέχουν αποτελεσματική στήριξη 

στα άτομα με κινητική αναπηρία.  

Τέλος, η εφαρμογή των ευρημάτων μπορεί να εντοπιστεί και στο σχολικό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, στις ώρες ευέλικτης ζώνης του ωρολογίου προγράμματος μπορούν να 

υλοποιηθούν projects γύρω από το θέμα της κοινωνικής στήριξης στην κινητική αναπηρία 

όπου με αφορμή τα δικά μας ευρήματα να συλλέξουν και οι μαθητές πρόσθετες πληροφορίες, 

να προβληθούν ταινίες, όπως αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως, καθώς και να 

δημιουργήσουν οι ίδιοι οι μαθητές βίντεο ή άρθρα για τη σχολική τους εφημερίδα και να τα 

παρουσιάσουν στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Βιβλιογραφία 

 

Ελληνόγλωσση 

 

Bierhoff, H. W. (2007). Προ- κοινωνική συμπεριφορά. Στο M. Hewstone, & S. Wolfang, 

(Επιμ.) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία (σελ. 397-434). Αθήνα: Παπαζήση. 

Λάτσου, Δ., Πιερράκος, Γ., Υφαντόπουλος, Ν., & Υφαντόπουλος, Ι. (2014). Ποιότητα ζωής 

ατόμων με κινητικά προβλήματα σε αναπηρικές καρέκλες στη Ελλάδα. Αρχεία 

Ελληνικής Ιατρικής, 31(5), 591-598. 

Νάτσιου, Σ. (2008). Σχέση της σωματικής αυτοαντίληψης με τη συχνότητα συμμετοχής στη 

φυσική δραστηριότητα ατόμων με κινητικές αναπηρίες. Ανακτήθει από: 

http://ikee.lib.auth.gr/record/110152?ln=el 

Νικολάου, Ο. (2011). Αυτοπροσδιορισμός και δίκτυα κοινωνικής στήριξης των ατόμων με 

κινητική αναπηρία. Ανακτήθει από: 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14775/3/NikolaouOlympiaMsc2011.pdf 

 

Ξενόγλωσση 

 

Andresen, E. M., & Meyers, A. R. (2000) Health-related quality of life outcome measures. 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 81, 30–45. 

Antle, B. J., Montgomery, G., & Stapleford, C. (2009). The many layers of social support: 

capturing the voices of young people with spina bifida and their parents. Health & 

Social Work, 34(2), 97-106. 

Barnwell, A. M. & Kavanagh, D. J. (1997). Prediction of psychological adjustment to 

multiple sclerosis. Social Science & Medicine, 45, 411-418. 

http://ikee.lib.auth.gr/record/110152?ln=el


86 
 

Bauminger, N., & Kasari, C. (2000). Loneliness and friendship in high-functioning children 

with autism. Child Development, 71, 447–456. 

Bauminger, N., & Kasari, C. (2001). The experience of loneliness and friendship in autism: 

Theoretical and practical issues. In E. Schopler, N. Yirmiya, C. Shulman, & L. M. 

Marcus (Eds.), The research basis for autism intervention (pp. 151–168). New York: 

Kluwer Academic/Plenum. 

Benito-Leon, J., Morales, J.M., Rivera-Navarro, J., & Mitchell, A.J. (2003). A review about 

the impact of multiple sclerosis on health-related quality of life. Disability and 

Rehabilitation, 25, 1291–1303. 

Berkam, L. F., & Syme, S. L. (1979). Social networks, host resistance, and mortality: a nine-

year follow-up study of Alameda County residents. American Journal of 

Epidemiology, 109(2), 186-204. 

Braithwaite, D. O., & Eckstein, N. J. (2003). How People with Disabilities Communicatively 

Manage Assistance: Helping as Instrumental Social Support. Journal of Applied 

Communication Research, 31(1), 1-26. 

Braithwaite, D. O., Waldron, V. R., & Finn, J. (1999). Communication of Social Support in 

Computer- Mediated Groups for People With Disabilities. Health Communication, 

11(2), 123-151. 

Breakey, J. W. (1997). Body Image: The Inner Mirror. Journal of Prosthetics and Orthotics, 

9(3), 107-112. 

Brooks, N. A., & Matson, R. R. (1982). Social-psychological adjustment to multiple sclerosis. 

Social Science & Medicine, 16, 2129-2135. 

Brough. P .. & Pears. J. (2004). Evaluating the influence of the type of social support on job 

satisfaction and work-related psychological well-being. International Journal of 

Organisational Behaviour, 8, 472- 485. 



87 
 

Buunk, B. P., & Peeters, M. C. W. (1994). Stress at work, social support and companionship: 

Towards a event-contingent recording approach. Work & Stress, 8(2), 177-190. 

Chan, W. M., & Dicianno, B. E. (2011). Virtual Socialization in Adults With Spina Bifida. 

Physical Medicine and Rehabilitation, 3, 219-225. 

Chang, S. C. H., & Shaller, J. (2000). Perspectives of adolescents with visual impairments on 

social support from their parents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94(2), 

69-84. 

Cimarolli, V. R., & Boerner, K. (2005). Social support and well-being in adults who are 

visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 99, 521-534. 

Coffman, S., & Ray, M. A. (1999). Mutual intentionality: A theory of support processes in 

pregnant African American women. Qualitative Health Research, 9, 479-492. 

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin, 98, 310-357. 

Cohen. S ., & Hoberman. H. M. ( 1983). Positive events and social supports as buffers of life-

change stress. Journal of Applied Social Psychology. 13, 99 – 125 

Corrigan, P. W., & Phelan, S. M. (2004). Social Support and Recovery in People with Serious 

Mental Illnesses. Community Mental Health Journal, 40(6), 513-523. 

Cosden, M. A., & McNamara, J. (1997). Self-concept and perceived social support among 

college students with and without learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 

20(1), 2-12. 

Devine, K. A., Holmbeck, G. N., Gayes, L., & Purnell, J. Q. (2011). Friendships of Children 

and Adolescents With Spina Bifida: Social Adjustment, Social Performance, and 

Social Skills. Journal of Pediatric Psychology, 1-12. 

Diehl, M., &Wills, S. L. (2003). Everyday competence and everyday problem solving in 

aging adults: The role of the physical and social context. In H. W. Wahl, R. J. Scheidt 



88 
 

& P. G. Windley (Eds.), Annual Review of Gerontology and Geriatrics (Vol. 23, pp. 

130-166). New York: Springer. 

Dunst, C., Trivette, C., & Cross, A. (1986). Mediating influences of social support: Personal, 

family and child outcomes. American Journal of Mental Deficiency, 90(4), 2-417 

Evers, A. W. M., Kraaimaat, F. W., Geenen, R., Jacobs, J. W. G., & Bijlsma, J. W. J. (2003). 

Pain coping and social support as predictors of long-term functional disability and pain 

in early rheumatoid arthritis. Behaviour Research and Therapy, 41, 1295-1310. 

Fingeld-Connett, D. (2005). Clarification of Social Support. Journal of Nursing Scholarship, 

31(1), 4-9. 

Forrester- Jones, R., Carpenter, J., Coolen-Schrijner, P., Cambridge, P., Tate, A., Beecham, J., 

Hallam, A., Knapp, M., & Wooff, D. (2006). The Social Networks of People with 

Intellectual Disability Living in the Community 12 Years after Resettlement from 

Long-Stay Hospitals. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 19, 285-

295. 

Fyrand, L., Moum, T., Finset, A., & Glennas, A. (2002). The Impact of Disability and Disease 

Duration on Social Support of Women with Rheumatoid Arthritis. Journal of 

Behavioral Medicine, 25(3), 251-268. 

Greenglass, E., Fiksenbaum, L., & Eaton, J. (2006). The relationship between coping, social 

support, functional disability and depression in the elderly. Anxiety, Stress, & Coping, 

19(1), 15-31. 

Grootenhuis, M. A., Boone, J., & Kooi, A. J. (2007). Living with muscular dystrophy: health 

related quality of life consequences for children and adults. Health and Quality of Life 

Outcomes, 5(31), 1-8. 

Gurowka, K. J., & Lightman, E. S. (1995). Supportive and unsupportive interactions as 

perceived by cancer patients. Social Work in Health Care, 21, 71-88. 



89 
 

Helgeson, V. S. (1993). Two important distinctions in social support: Kinds of support and 

perceived versus received. Journal of Applied Social Psychology, 23, 825-845 

Helsen, M., Vollebergh, W., & Meeus, W. (2000). Social Support from Parents and Friends 

and Emotional Problems in Adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 29(3), 

319-335. 

Horowitz, A., Goodman, C. R., & Reinhardt, J. P. (2004). Congruence between disabled 

elders and their primary caregivers. The Gerontologist, 44, 532-542. 

Horowitz, A., Reinhardt, J. P., Boerner, K., & Travis, L. A. (2003). The influence of health, 

social support quality and rehabilitation on depression among disabled elders. Aging & 

Mental Health, 7(5), 342–350. 

House, J. S., Umberson, D., & Landis, K. R. (1988). Structures and processes of social 

support. Annual Review of Sociology, 14, 293-318. 

Hughes, R. B., Taylor, H. B., Robinson-Whelen, S., & Nosek, M. A. (2005). Stress and 

women with physical disabilities: Identifying correlates. Women’s Health Issues, 15, 

14-20. 

Ingersoll-Dayton, B., Morgan, D., & Antonucci, T. (1997). The effects of positive and 

negative social exchanges on aging adults. Journal of Gerontology: Social Sciences, 

52B, 190-199. 

Jahnsen, R., Villien, L., Stanghelle, J. K., & Holm, I. (2002). Coping potential and disability--

sense of coherence in adults with cerebral palsy. Disability and Rehabilitation, 24(10), 

511-518. 

Kahn, R. L., & Antonucci, T. C. (1980). Convoys over the life course: Attachment, roles, and 

social support. In P. B. Baltes & 0. Brim (Eds.), Life-span development and behavior 

(pp. 253-286). New York: Academic Press. 



90 
 

Kef, S. & Dekovic, M., (2004). The role of parental and peer support in adolescents well-

being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of 

Adolescence, 27, 453–466. 

Kef, S. (2002). Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually 

impaired adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 96, 22-37. 

Kef, S. (2005). Social networks and psychosocial development: A longitudinal Dutch study. 

International Congress Series,1282, 174–178. 

King, G., Willoughby, C., Specht, J. A., & Brown, E. (2006). Social Support Processes and 

the Adaptation of Individuals With Chronic Disabilities. Qualitative Health Research, 

16(7), 909-925. 

Lasgaard, M., Nielsen, A., Eriksen, M. E., & Goossens, L. (2010). Loneliness and Social 

Support in Adolescent Boys with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 40, 218-226. 

Lemelle, J. L., Guillemin, F., Aubert, D., Guys, J. M., Lottmann, H., Lortat-Jacob, S., 

Mouriquand, P., Ruffion, A., Moscovici, J., & Schmitt, M. (2006). Quality of life and 

continence in patients with spina bifida. Quality of Life Research, 15, 1481-1492. 

Lin, N., & Ensel, W. M. (1984). Depression- Mobility and Its Social Etiology: The Role of 

Life Events and Social Support. Journal of Health and Social Behavior, 25, 176-188. 

Lincoln, K. D. (2000). Social Support, Negative Social Interactions, and Psychological Well-

Being. Social Service Review, 74(2), 231-252. 

Lippold, T., & Burns, J. (2009). Social support and intellectual disabilities: a comparison 

between social networks of adults with intellectual disability and those with physical 

disability. Journal of Intellectual Disability Research, 53(5), 463-473. 



91 
 

Lord, J. & Hutchison, P. (1998). Summary of Research on Disability in Canada: Toward 

Autonomy and Integration, Determinants of Health: Settings and Issues. Sainte Foy, 

Quebec Editions Multi Mondes. Volume 3 

Lunsky, Y., & Benson, B. A. (2001) Association between perceived social support and strain, 

and positive and negative outcome for adults with mild intellectual disability. Journal 

of Intellectual Disability Research, 45(2), 106-114. 

Manne, S. L., & Zautra, A. J. (1989). Spouse criticism and support: Their association with 

coping and psychological adjustment among women with rheumatoid arthritis. Journal 

of Personality and Social Psychology, 56, 608-617. 

Martin, J. J., & Mushett, C. A. (1996). Social Support Mechanisms Among Athletes With 

Disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 13, 74-83. 

Mellor, K. S., & Edelmann, R. J. (1988). Mobility, Social Support, Loneliness and Well-being 

amongst two groups of older adults. Personality and Individual Differences, 9(1), 1-5. 

Melzer, D., & Parahyba, M. I. (2004). Socio-demographic correlates of mobility disability in 

older Brazilians: Results of the first national survey. Age Ageing, 33, 253−259. 

Mitchell, A.J., Benito-Leo΄ n, J., Gonza΄ lez, J.M., & Rivera-Navarro, J. (2005). Quality of 

life and its assessment in multiple sclerosis: integrating physical and psychological 

components of wellbeing. Lancet Neurology, 4, 556–566. 

Mitchell, R. E., Billings, A. G., & Moos, R. H. (1982). Social Support and Well-Being: 

Implications for Prevention Programs. Journal of Primary Prevention, 3(2), 77-98. 

Molt, R. W., McAuley, E., Snook, E. M., & Gliottoni, R. C. (2009). Physical activity and 

quality of life in multiple sclerosis: Intermediary roles of disability, fatigue, mood, 

pain, self-efficacy and social support. Psychology, Health & Medicine, 14(1), 111-124. 

Natterlund, B., & Ahlstrom, G. (1999). Experience of social support in rehabilitation: a 

phenomenological study. Journal of Advanced Nursing, 30(6), 1332-1340. 



92 
 

Nosek, M. A., Hughes, R. B., Swedlunda, N., Taylor, B. H., & Swank, P. (2003). Self-esteem 

and women with disabilities. Social Science & Medicine, 56, 1737-1747. 

Obst, P., & Stafurik, J. (2010). Online We are All Able Bodied: Online Psychological Sense 

of Community and Social Support Found Through Membership of Disability-specific 

Websites Promotes Well-being for People Living with a Physical Disability. Journal 

of Community & Applied Social Psychology, 20, 525-531. 

Okun, M. A., & Keith, V. M. (1998). Effects of positive and negative social exchanges with 

various sources on depressive symptoms in younger and older adults.Journal of 

Gerontology: Psychological Sciences, 53, P4-2P0. 

Papadopoulos, K., Papakonstantinou, D., Koutsoklenis, A., Koustriava, E., & Kouderi, V. 

(2014). Social Support, Social Networks, and Happiness of Individuals With Visual 

Impairments. Rehabilitation Counseling Bulletin, 1-10. 

Papakonstantinou, D., & Papadopoulos, K. (2010). Forms of social support in workplace for 

individuals with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 

104(3), 183-187. 

Papakonstantinou. D .. & Papadopoulos. K. (2009). Social support in the workplace for 

working-age adults with visual impairments. Journal of Visual Impairment & 

Blindness. 103. 393- 402. 

Penninx, B. W. J. H., Van Tilburg, T., Deeg, D. J. H., Kriegsman, D. M. W., Boeke, A. J. P., 

& Van Eijk, J. T. M. (1997). Direct and buffer effects of social support and personal 

coping resources in individuals with arthritis. Social Science & Medicine, 44(3), 393-

402. 

Persson, L.-O., & Ryden, A. (2006). Themes of effective coping in physical disability. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20, 355-363. 



93 
 

Reblin, M., & Uchino, B. N. (2008). Social and Emotional Support and its Implication for 

Health. Current Opinion Psychiatry, 21(2), 201-205. 

Rejeski, W.J., &Mihalko, S.L. (2001). Physical activity and quality of life in older adults. 

Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences Medical Sciences, 56, 23–35. 

Renty, J., & Roeyers, H. (2006). Quality of life in high-functioning adults with autism 

spectrum disorder. Autism, 10(5), 511-524. 

Robinson, N. S. (1995). Evaluating the Nature of Perceived Support and its Relation to 

Perceived Self-Worth in Adolescents. Journal of Research on Adolescence, 5(2), 253-

280. 

Rubenstein, L. Z., Powers, C. M., & MacLean, C. H. (2001). Quality indicators for the 

management and prevention of falls and mobility problems in vulnerable elders. 

Annals of Internal Medicine, 135, 686−693. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983). Assessing social 

support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social 

Psychology, 44, 127-139. 

Sarason, I.G., Sarason, B.R., & Pierce, G.R. (1990). Social support, personality and 

performance. Journal of Applied Sport Psychology, 2, 117-127. 

Schuster, T. L., Kessler, R. C, & Aseltine, R. H., Jr. (1990). Supportive interactions, negative 

interactions, and depressed mood. American Journal of Community Psychology, 18, 

423-438. 

Seyfold, J., Fritz, J. & MacPhee, D. (1991). Relation of social support to the selfperceptions 

of mothers with delayed children. Journal of Community Phychology, 19(1), 29-35. 



94 
 

Shrout, P. E., Herman, C. M., & Bolger, N. (2006) The costs and benefits of practical and 

emotional support on adjustment: A daily diary study of couples experiencing acute 

stress. Personal Relationships, 13, 115–134. 

Shumaker, S. A., & Brownell, A. (1984). Toward a Theory of Social Support: Closing 

Conceptual Gaps. Journal of Social Issues, 40(4), 11-36. 

Stephens, M. A., Cooper, N. S., & Kinney, J. M. (1985). The effects of effort on helping the 

physically disabled. Journal of Social Psychology, 125, 495–503. 

Stokes, J. P. (1983). Predicting Satisfaction with Social Support from Social Network 

Structure. American Journal of Community Psychology, 11(2), 141-152. 

Taleporos, G., &McCabe, M. P. (2002). Body image and physical disability - personal 

perspectives. Social Science & Medicine, 54, 971-980. 

Thoits, P. A. (1982). Conceptual, methodological, and theoretical problems in studying social 

support as a buffer against life stress. Journal of Health and Social Behavior, 23(2), 

145–159. 

Thoits, P. A. (1983). Multiple identities and psychological well-being: A reformulation and 

test of the social hypothesis. American Sociologicd Review. 48. 174- 187. 

Turner, R, J., & Noh, S. (1988). Physical Disability and Depression: A Longitudinal Analysis. 

Journal of Health and Social Behavior, 29, 23-37. 

Turner, R. J. (1981) Social Support as a Contingency in Psychological Well-Being. Journal of 

Health and Social Behavior, 22, 357-367. 

Unden, A. L. (1996). Social support at work and its relationship to absenteeism. Work & 

Stress, 10(1), 46-61. 

Vaux, A., & Harrison, D. (1985). Support Network Characteristics Associated with Support 

Satisfaction and Perceived Support. American Journal of Community Psychology, 

13(3), 245-268. 



95 
 

Wallander, J. L., & Varni, J. W. (1989). Social Support and Adjustment on Chronically Ill and 

Handicapped Children. American Journal of Community Psychology, 17(2), 185-201. 

Wiegerink, D. J. H. G., Roebroeck, M. E., Donkervoort, M., Stam, H. J., & Cohen-Kettenis, 

P. T. (2006). Social and sexual relationships of adolescents and young adults with 

cerebral palsy: a review. Clinical Rehabilitation, 20, 1023-1031. 

Wills, T. A., & Shinar, O. (2000). Measuring perceived and received social support. In S. 

Cohen, L. G. Underwood, & B. H. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and 

intervention (pp. 86–135). New York: Oxford University Press 

Wilson, S., Washington, L. A., Engel, J. M., Ciol M. A., & Jensen, M. P. (2006). Perceived 

Social Support, Psychological Adjustment, and Functional Ability in Youths With 

Physical Disabilities. Rehabilitation Psychology, 51(4), 322-330. 

Worls Medical Association. (2016). WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects. Ανακτήθει από 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

Yuen, H. K., & Hanson, C. (2013). Body image and exercise in people with and without 

acquired mobility disability. Disability and Rehabilitation, 24(6), 289-296. 

 

 

 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html

