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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κοινωνική στήριξη βοηθάει στην καλύτερη προσαρμογή και αντιμετώπιση των 

καταστάσεων στην ζωή τον ανθρώπων. Σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής στήριξης 

αποτελεί η συναισθηματική στήριξη, της οποία βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

ενσυναίσθηση. Στη μελέτη αυτή έγινε η διερεύνηση του ρόλου της ενσυναίσθησης 

στην κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρία μέσα από την ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε έρευνες που συσχετίζουν τις 

έννοιες κοινωνική στήριξη και ενσυναίσθηση καθώς και ξεχωριστές μελέτες των 

εννοιών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ρόλου της ενσυναίσθησης σε 

άτομα με αναπηρία. Από την μελέτη αυτή προκύπτει η αναγκαιότητα αύξησης της 

κοινωνικής στήριξης σε όλες τις εξεταζόμενες αναπηρίες. Η αύξηση των επιπέδων 

ενσυναίσθησης τόσο των ατόμων που παρέχουν υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία 

όσο και των ίδιων των ατόμων, αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά της κοινωνικής 

στήριξης. Σημαντική είναι η συμβολή των διαδραστικών εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων παρέμβασης, των κοινωνικών δικτύων καθώς και ο εμπλουτισμός των 

αναλυτικών προγραμμάτων με κατάλληλες μεθόδους ενίσχυσης της ενσυναίσθησης.  

Λέξεις κλειδιά: ενσυναίσθηση, κοινωνική στήριξη, αναπηρία, εκπαιδευτικοί 
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ABSTRACT 

 

Social support helps people to adapt in a better way and to cope with difficulties in 

their lives. An important part of social support is emotional support, which is a basic 

feature of empathy. This study investigated the role of empathy in social support for 

people with disabilities through the review of international literature. The review 

included researches that associated the concepts of social support and empathy as well 

as separate studies of concepts that can help to highlight the role of empathy in people 

with disabilities. This study shows the need to increase social support for all 

disabilities. Increasing the levels of empathy of people providing support to the 

persons with disabilities as well as the levels of empathy in persons with disabilities, 

is expected to increase rates of social support. The contribution of interactive 

intervention education programs, social networks as well as the enrichment of 

curricula with appropriate empathic empowerment methods is of great importance. 

 

Key words: empathy, social support, disability, teachers 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο λόγος που επέλεξα να μελετήσω τον ρόλο της ενσυναίσθησης στην 

κοινωνική στήριξη είναι ότι ως μαθήτρια στο παρελθόν και ως εκπαιδευτικός σήμερα 

θεωρώ την ενσυναίσθηση ως καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη μιας υγιούς και 

θετικής σχέσης μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Η ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο 

μέσα από τα μάτια του άλλου είναι αυτό που σε βοηθάει να δεις κομμάτια της 

προσωπικότητας των άλλων ανθρώπων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 

που δεν είχες καν προηγουμένως αντιληφθεί.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την συνολική στήριξη που 

μου παρείχε σε όλη την διάρκεια της φοίτησης και συγγραφής μου της διπλωματικής 

μου εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο 

Κωνσταντίνο, Αντιπρύτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και καθηγητή μου στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, για την καθοδήγηση και την πολύτιμη 

επιστημονική του γνώση που μας ενστάλαξε κατά τη διάρκεια της φοίτησης μας στο 

μεταπτυχιακό. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Παπακωνσταντίνου 

Δόξα για την άμεση καθοδήγηση, την επιστημονική της συμβολή και την υποστήριξη 

της στην εκπόνηση της εργασίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου της ενσυναίσθησης 

στην κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρία μέσα από την ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε έρευνες που συσχετίζουν τις 

έννοιες κοινωνική στήριξη και ενσυναίσθηση καθώς και ξεχωριστές μελέτες των 

εννοιών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ρόλου της ενσυναίσθησης σε 

άτομα με αναπηρία. 

Η έρευνα για την κοινωνική στήριξη αυξάνεται με ταχύ ρυθμό από την 

δεκαετία του 80΄. Εντούτοις, η κατανόηση των διαθέσιμων ευρημάτων και των 

επιπτώσεών τους τόσο για τη θεωρία όσο και για τις πρακτικές εφαρμογές 

παρεμποδίζεται εξαιτίας της έλλειψης συναίνεσης όσον αφορά τον ορισμό της 

κοινωνικής στήριξης (Sarason & Sarason, 1985). 

Σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής στήριξης είναι η συναισθηματική 

υποστήριξη η οποία αποτελείται από χαρακτηριστικά, όπως, η εμπιστοσύνη, η αγάπη 

και η ενσυναίσθηση. (Malecki & Demaray, 2002) Πιο συγκεκριμένα, με την έννοια 

ενσυναίσθηση παρά τους πολλούς ορισμούς αναφερόμαστε στην ικανότητα κάποιου 

να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί και να εκτιµά τα συναισθήματα των άλλων (Bar-On, 

2000) 

Μερικοί όροι, όπως τα απλά ουσιαστικά, έχουν σχετικά σαφείς έννοιες, ενώ 

άλλοι αλλάζουν με βάση τα συμφραζόμενα, και κατανοούνται πολύ διαφορετικά 

ακόμη και από δύο άτομα που έχουν πολλά κοινά. Οι λέξεις που περιγράφουν τις 

ανθρώπινες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και το υποκειμενικό συναίσθημα είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες στην παρεξήγηση. Όροι όπως η ενσυναίσθηση έχουν 

χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και σημαίνουν πολλά πράγματα, σε πολλούς 
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ανθρώπους (Batson,Sager, Garst, Kange, Rubchinsky, & Dawson, 1997, Raines, 

1990). Στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, η λέξη αυτή 

χρησιμοποιείται χωρίς αναλυτική καθοδήγηση σχετικά με το πως αποτελεσματικά 

μπορείς να αναπτύξεις, να χρησιμοποιήσεις και να διδάξεις την ενσυναίσθηση 

(Gerdes, Segal, Jackson, & Mullins, 2011). Σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των 

παιδιών η αυτοεκτίμηση και η ενσυναίσθηση αποτελούν σημαντικά συστατικά διότι 

καθώς τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση του εαυτού τους και αλληλεπιδρούν, 

αποκτούν εμπειρία στον κόσμο και επηρεάζεται η αυτοεκτίμησή τους (Woolfolk, 

2001). 

Η αναπηρία αποτελεί ένα κοινωνικό ζήτημα και για αυτό το λόγο η κοινωνία 

είναι αυτή που πρέπει να κατανοήσει ότι τα προβλήματα που έχουν να 

αντιμετωπίσουν τα περισσότερα παιδιά είτε με αναπηρία είτε χωρίς προέρχονται από 

την ίδια την κοινωνική οργάνωση και τις αλληλεπιδράσεις που αυτή διαμορφώνει. 

(Marks 1999, όπως αναφέρεται σε Χριστοφοράκη, 2004). Σημαντικό είναι επίσης το 

γεγονός ότι οι στάσεις και οι προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί από τα άτομα με 

αναπηρία μπορούν να έχουν μια πολύ θετική τροπή εφόσον εφαρμοστούν τα 

κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα (McLeskey και Waldron 2002, όπως 

αναφέρεται σε Χριστοφοράκη, 2004). 

Οι αναπηρίες οι οποίες εξετάζονται στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης και 

ενσυναίσθησης σε αυτή τη μελέτη είναι οι εξής: Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ), Asperger, οπτική αναπηρία, νοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία, 

μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητα 

(ΔΕΠ/Υ). 
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Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ορισμών των ατόμων με αναπηρία 

καθώς και των εξεταζόμενων αναπηριών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανάλυση της έννοιας της ενσυναίσθησης 

από τους ποικίλους ορισμούς που υπάρχουν, τα είδη και τα μοντέλα της. Επίσης, 

γίνεται αναφορά στους τρόπους ενίσχυσης και στα εργαλεία αξιολόγησής της. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της κοινωνικής στήριξης, οι πτυχές 

της και η διαφοροποίηση που υπάρχει σε κάθε αναπηρία Γίνεται επίσης αναφορά στα 

εργαλεία μέτρησής της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη συσχέτιση των δύο βασικών εννοιών 

αυτής της μελέτης της κοινωνικής στήριξης και της ενσυναίσθησης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία της ερευνητικής 

ανασκόπησης. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σε πίνακα τα βασικά στοιχεία των 

ερευνών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη και στη συνέχεια αναλυτικότερα τα 

αποτελέσματά τους, ώστε να συμβάλλουν στη συσχέτιση των δύο εννοιών και να 

αναδείξουν την αναγκαιότητα ερευνητικής μελέτης πάνω σε αυτό το θέμα.  

  



- 7 - 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

«O όρος αναπηρία είναι ένας γενικός όρος, που σηµατοδοτεί την επικοινωνία 

σε σχέση µε τα άτοµα µε λιγότερες ευκαιρίες, λόγω των φυσικών/σωµατικών και 

διανοητικών τους προσόντων. Αυτή η διαφορά σε ευκαιρίες-προσόντα έχει 

προσεγγιστεί µε διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικά συστήµατα» (Λεπίδα 2003: 

5).  

Υπάρχουν δύο βασικά ‘’ανταγωνιστικά’’ πλαίσια αντίληψης και ανάλυσης της 

αναπηρίας, σχεδιασμένα από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) (Λεπίδα 

2003: 5). Το αρχικό ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities 

and Handicaps) και το πιο πρόσφατο ICIDH – 2 (International Classification of 

Impairments, Activities and Participation). 

Με βάση την πρώτη ταξινόμηση (ICIDH) η αναπηρία αποτελείται από τρία 

ξεχωριστά, αλλά αλληλοσυνδεόμενα μέρη, τα οποία ορίζονται ως εξής: 

Βλάβη (impairment) = οποιαδήποτε απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, 

φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας. 

Αναπηρία (disability) = Οποιοσδήποτε περιορισμός ή έλλειψη (που προκύπτει 

από μια βλάβη) ικανότητος προς εκτέλεση μιας δραστηριότητας κατά τον τρόπο ή 

μέσα στο φάσμα δραστηριοτήτων που θεωρείται ομαλό για ένα ανθρώπινο ον. 

Μειονεξία (handicap) = Ένα μειονέκτημα για ένα δεδομένο άτομο, που 

προκύπτει από μια βλάβη ή αναπηρία, που περιορίζει ή εμποδίζει την εκπλήρωση 

ενός ρόλου που είναι ομαλός (ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς παράγοντες) για το άτομο αυτό. 
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Η αναπηρία θεωρείται ως το αποτέλεσµα της βλάβης. Είναι ανεξάρτητη από 

το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται το άτοµο. Η βλάβη ενυπάρχει στο άτοµο, ενώ η 

αναπηρία είναι το αποτέλεσµα κοινωνικών παραγόντων. Σύµφωνα µε το σχήµα της 

ΠΟΥ ούτε η μειονεξία ούτε η βλάβη οδηγούν απαραίτητα στην αναπηρία. Το 

αντίθετο όµως θεωρείται ως βέβαιο: ότι υπάρχει αιτιολογική σχέση µεταξύ 

αναπηρίας και μειονεξίας / ανικανότητας. (∆ανιλόπουλος, 2003) 

Αναφορικά με το δεύτερο πλαίσιο αναφοράς (ICIDH – 2), σχεδιάστηκε από 

την ΠΟΥ σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το πρώτο σύστημα, ανταποκρινόμενο σε 

κριτικές που είχε αρχικά δεχτεί και λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες που 

αποκτήθηκαν από την χρήση του πρώτου (Λεπίδα 2003: 5). 

Στα πλαίσια επομένως αυτού, η αναπηρία αποτελεί έναν ευρύτερο όρο, που 

καλύπτει τρεις επιμέρους διαστάσεις  : 

Α) Σωματικές δομές και λειτουργίες = η διάσταση του σώματος συνδέεται με 

μια βλάβη ή με μια απώλεια ή ανωμαλία της σωματικής δομής ή με μια φυσιολογική 

ή ψυχολογική λειτουργία π.χ. απώλεια νεφρού.  

Β) Ατομικές Δραστηριότητες = η δραστηριότητα είναι η φύση και η έκταση 

της λειτουργικότητας σε ατομικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες μπορούν να μειωθούν 

στη φύση τους, στη διάρκεια ή στην ποιότητά τους, π.χ. αυτοεξυπηρέτηση, 

διατηρώντας την εργασία. 

Γ) Συμμετοχή στην κοινωνία = αναφέρεται στη φύση και στην έκταση της 

συμμετοχής του ατόμου σε καθημερινές καταστάσεις που έχουν σχέση με 

δραστηριότητες και άλλους παράγοντες. Η συμμετοχή είναι δυνατό να περιοριστεί 

στη φύση της, στη διάρκεια και στην ποιότητά της, π.χ. συμμετοχή σε 

δραστηριότητες της κοινότητας, όπου ζει το άτομο, απόκτηση άδειας οδήγησης, κλπ. 
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Όσον αφορά την πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε μια ποιοτική εκπαίδευση με την κατάλληλη εκπαιδευτική 

υποστήριξή για πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού τους και για μείωση της  

πρόωρης αποχώρησης από το σχολικό περιβάλλον ή της αναποτελεσματικής 

εκπαίδευσης τους έχουν τεθεί ως στρατηγική προτεραιότητα από τη Διεύθυνση 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία. (ΥΠΔΒΜΘ.) 

Σύμφωνα με το Πρακτικό παιδαγωγικής συνεδρίας του ΥΠΔΒΜΘ και για την 

δημιουργία ενός σχολείου ως κοινότητα στη διάρκεια μιας παιδαγωγικής συνεδρίας 

τονίζεται η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των προσώπων η οποία «…επιτρέπει 

την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων, βελτιώνει την ενσυναίσθηση και 

ενισχύει τη διατύπωση προσωπικής γνώμης ως προς τις στρατηγικές και τη 

μεθοδολογία αντιμετώπισης των δυσκολιών σε θέματα και ζητήματα 

καθημερινότητας…» (ΥΠΔΒΜΘ). 

Για να σχεδιαστεί μια εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει αρχικά να τεθούν οι 

στόχοι της εκπαίδευσης που να ανταποκρίνονται όχι μόνο στη σχέση εκπαιδευτικού-

μαθητή στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

(Λαμπίδη, 2012). 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση τονίζουν ότι όλες οι παρεμβάσεις 

στο χώρο του σχολείου θα πρέπει να προάγουν την σωματική και ψυχική υγεία των 

ατόμων αναπτύσσοντας σε αυτά κοινωνικές, συναισθηματικές, επικοινωνιακές 

δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογικής 

κοινωνίας. (Λαμπίδη, 2012· Χαζηχρήστου, 2015). 

Η δημιουργία μιας κατάλληλης παιδαγωγικής/ θεραπευτικής σχέσης μεταξύ 

εκπαιδευτικού και παιδιού με διαταραχές μάθησης και συμπεριφοράς είναι 
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καθοριστικής σημασίας, γι’ αυτό και είναι ο πρώτος στόχος από το ξεκίνημα ήδη της 

εκπαίδευσης / θεραπείας του. Μια καλή παιδαγωγική / θεραπευτική σχέση συμβάλλει 

όχι μόνο στην ταχύτερη κατάκτηση των μαθησιακών στόχων του παιδιού, αλλά και 

στη γενίκευση των δεξιοτήτων του σε διαφορετικές συνθήκες, αρκεί να παρίσταται ο 

εκπαιδευτικός ή ο θεραπευτής με τον οποίο το παιδί είναι εξοικειωμένο (Rolider & 

Van Houten, 1993). O Carr και οι συνεργάτες του (1993) όρισαν τη θεραπευτική 

σχέση ως το αποτέλεσμα της αμοιβαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν ο θεραπευτής και 

ο θεραπευόμενος, μέσω των διαφόρων επικοινωνιακών επαφών τους. (Carr, 

McConnachie, Levin, & Kemp, 1993) Πιο συγκεκριμένα, στην κλινική πράξη, η 

έννοια της σχέσης εμπεριέχει δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ δύο ατόμων και 

περιλαμβάνει συναισθηματική εγγύτητα, ενσυναίσθηση, αποδοχή και αμοιβαία 

επιθυμία για επικοινωνία (Egan, 1975). Αν και στην κλινική ψυχολογία η 

θεραπευτική σχέση είναι από τα βασικά στοιχεία της και έχει διερευνηθεί σε μεγάλη 

έκταση, στην Ειδική Αγωγή, αυτό δεν συμβαίνει παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται 

η σημασία της (Carr et al, 1993 όπως αναφέρεται σε εγχειρίδιο του ΥΠΔΒΜΘ). 

Ορισμοί επιμέρους αναπηριών της έρευνας 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

«Ο αυτισμός είναι μια δια βίου και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργίες στην κοινωνική επικοινωνία και στη φαντασία» 

(American Psychiatric Association 2013 όπως αναφέρεται στο  Volioti, Tsiatsos, 

Mavropoulou & Karagiannidis, 2015). Η πρώτη περιγραφή του αυτισμού 

πραγματοποιήθηκε από τον Kanner το 1943 (Jordan, 2000). Σήμερα, ο πιο γνωστός 

αποδεκτός ορισμός για τον αυτισμό σε διεθνές επίπεδο προέρχεται από το DSM IV 

(2000). Πιο συγκεκριμένα, αυτισμός είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, η 
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οποία εκφράζεται με διαταραγμένη ανάπτυξη που εκδηλώνεται σε τρεις διαφορετικές 

περιοχές ταυτοχρόνως:  

Την κοινωνική συναλλαγή (αλληλεπίδραση με τους άλλους) 

Την επικοινωνία (ανταπόκριση στους άλλους) 

Την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά (εμμονή, καταναγκαστική 

συμπεριφορά) (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

 Σύμφωνα με το DSM V (2013), τα διαγνωστικά κριτήρια για τo φάσμα του 

αυτισμού είναι πλέον: οι ελλείψεις στην κοινωνική επικοινωνία και στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια ποικίλων συνθηκών, τα περιορισμένα, 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων, η 

ύπαρξη συμπτωμάτων από την πρώιμη αναπτυξιακή περίοδο, η διαταραχή στην 

κοινωνική ζωή, στην εργασία και σε άλλους σημαντικούς τομείς στην παρούσα 

λειτουργικότητα και τέλος η προϋπόθεση ότι οι προαναφερόμενες ενοχλήσεις δεν 

δύνανται να εξηγηθούν αποτελεσματικότερα από τη νοητική αναπηρία ή τη 

γενικευμένη αναπτυξιακή καθυστέρηση. 

Η εικόνα ενός παιδιού με αυτισμό δεν είναι προβλέψιμη. Αν εξαιρέσουμε τα 

άτομα που έχουν οικειότητα με ανάλογες αναπτυξιακές διαταραχές, οι υπόλοιποι δε 

μπορούν να αναγνωρίσουν πως πίσω από το συνηθισμένο παρουσιαστικό των ατόμων 

με αυτισμό κρύβεται μια καθοριστική μειονεξία. Ο αυτισμός δεν αποτελεί μια 

στάσιμη αλλά μία δυναμική κατάσταση, από τη στιγμή που εμφανίζονται 

διαφορετικά συμπτώματα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, τα οποία μπορούν είτε να 

εξασθενίσουν είτε να διαφοροποιηθούν ως προς την εκδήλωσή τους (Frith, 2009). Η 

ανάπτυξη της γλώσσας, της σκέψης και των κοινωνικών δεξιοτήτων για ένα άτομο με 
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αυτισμό ή διαταραχή αυτιστικού φάσματος διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση 

(Greenspan & Wieder, 2006). 

Η Wing (1998) όρισε τα τρία παθολογικά χαρακτηριστικά στα οποία 

στηρίζονται τα διαγνωστικά κριτήρια για τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού 

(παθολογική τριάδα). Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι δυσκολίες στην 

αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, δυσκολίες στην επικοινωνία και στην παρουσία 

περιορισμένων και επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και ενδιαφερόντων (Jordan, 

2000). 

Asperger 

Το DSM – IV η Διαταραχή Asperger εντάσσεται στις Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές και για να οριστεί η διάγνωση, τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν κάνει 

την εμφάνισή τους μέχρι την ηλικία των 3 ετών.  

Αποτελεί μια σοβαρή αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία διακρίνεται από 

σημαντικές δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, από παράξενα ενδιαφέροντα 

και ασυνήθιστες μορφές συμπεριφοράς, παρόμοιες με αυτές που χαρακτηρίζουν τον 

αυτισμό. Ωστόσο τα παιδιά με αυτήν την διαταραχή έχουν συνήθως φυσιολογική 

νοημοσύνη, κανονική γλωσσική ανάπτυξη, και αρκετές δεξιότητες επικοινωνίας και 

προσαρμογής στο περιβάλλον (Volkmar et al., 1996) 

Οπτική Αναπηρία 

Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση:™ τυφλό είναι το άτομο του 

οποίου η κεντρική οπτική οξύτητα δεν υπερβαίνει τα 20/200 ή 2/20 στο καλύτερο 

μάτι, ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική παρέμβαση. Σύμφωνα με την 
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ελληνική νομοθεσία το ποσοστό όρασης πρέπει να κάτω του 1/20 .Ο όρος «άτομα με 

προβλήματα όρασης» περιλαμβάνει δυο ομάδες μαθητών: Αυτούς με χαμηλή όραση 

που χρησιμοποιούν το αλφάβητο των βλεπόντων και αυτούς με λίγη ή καθόλου 

όραση που χρησιμοποιούν το σύστημα Braille. 

Μερικώς βλέποντα θεωρούνται τα άτομα των οποίων η οπτική οξύτητα με 

διόρθωση είναι μεταξύ 20/70 με 20/200 ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική 

παρέμβαση. Όμως: ¾ μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών που έχουν νομικά 

χαρακτηριστεί τυφλοί δεν έχουν καθόλου όραση και ¾ ένας αριθμός νομικά τυφλών 

μπορεί και διαβάζει μεγεθυσμένο κείμενο. 

Εκπαιδευτικός ορισμός τυφλότητας – μερικής τύφλωσης.  

Επειδή υπάρχουν μαθητές οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί νομικά ως τυφλοί, 

αλλά διδάσκονται χρησιμοποιώντας το σύστημα ανάγνωσης και γραφής των 

βλεπόντων, οι εκπαιδευτικοί για να μπορούν να συνεννοούνται όταν συζητούν 

εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τους μαθητές με σοβαρά προβλήματα όρασης 

έχουν υιοθετήσει τους παρακάτω ορισμούς: ¾. 

Τυφλά θεωρούνται τα άτομα εκείνα, τα οποία ύστερα από την καλύτερη 

δυνατή ιατρική παρέμβαση, λόγω των προβλημάτων όρασης είναι απαραίτητο να 

διδαχτούν με τη μέθοδο Braille ή με ακουστικές μεθόδους. ¾ Μερικώς βλέποντα 

είναι όσα, ύστερα από την καλύτερη δυνατή ιατρική παρέμβαση μπορούν να 

διαβάσουν κείμενα με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή με τη βοήθεια μεγεθυντικών 

οργάνων και συσκευών (Κατσούλης & Χαλικιά, 2007· Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Νοητική Αναπηρία 
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Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του «Διαγνωστικού και Στατιστικού 

Εγχειριδίου Ψυχικών και Διανοητικών Διαταραχών» (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM-V) της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας 

(American Psychiatric Association) η διανοητική αναπτυξιακή διαταραχή 

καθορίζεται ως η εμφάνιση «τρέχοντος διανοητικού ελλείμματος απαραίτητα 

συνοδευόμενο από έλλειμμα στην προσαρμοστική λειτουργία με αρχική εκδήλωση 

κατά την περίοδο ανάπτυξης του ατόμου». Απαραίτητα κριτήρια για τη διάγνωση της 

διανοητικής αναπτυξιακής διαταραχής είναι το έλλειμμα στις γενικές διανοητικές 

ικανότητες (συλλογισμός, επίλυση προβλημάτων, προγραμματισμός, αφηρημένη 

σκέψη, κρίση, ακαδημαϊκή μάθηση και εμπειρική μάθηση) και η ελλειμματική 

λειτουργία στις γενικές διανοητικές ικανότητες σε σύγκριση με την ηλικία και την 

κοινωνική ομάδα του ατόμου σχετικά με καθημερινές δραστηριότητες (επικοινωνία, 

κοινωνική συμμετοχή, λειτουργικότητα στο σχολείο ή στην εργασία, προσωπική 

ανεξαρτησία στο σπίτι ή στο κοινωνικό πλαίσιο).  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει αναγνωρίσει την πνευματική 

καθυστέρηση ως μια περίπλοκη κατάσταση που περιλαμβάνει διάφορες πτυχές. Ο 

ΠΟΥ υιοθετεί τη διεθνή ταξινόμηση του ICD-10 (1996) όπου καθορίζονται 

κατηγορίες για τον βαθμό της καθυστέρησης, η οποία προκύπτει όχι μόνο από το 

επίπεδο ΙQ αλλά από όλη τη συμπεριφορά του ατόμου. Πρόκειται για τις κατηγορίες 

της ελαφριάς, μέτριας, σοβαρής, βαριάς, αδιευκρίνιστης και λοιπών μορφών 

διανοητικής καθυστέρησης (F70 Mild, F71 Moderate, F72 Severe, F73 Profound, F78 

Other, F79 Unspecified Mental Retardation). Για την κάθε κατηγορία υπάρχουν 

επίσης άξονες για τη σοβαρότητα της καθυστέρησης και των προβλημάτων 

συμπεριφοράς, της σχετιζόμενης ιατρικής κατάστασης, των σχετιζόμενων 
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ψυχιατρικών διαταραχών, της σφαιρικής αξιολόγησης της ψυχοκοινωνικής αναπηρίας 

και των σχετιζόμενων μη- φυσιολογικών ψυχοκοινωνικών καταστάσεων (Axis I – V) 

Κινητική Αναπηρία 

Οι κινητικές αναπηρίες επηρεάζουν τις φυσιολογικές κινήσεις ενός ατόμου 

δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα του ανάλογα με την σοβαρότητά τους. 

Οφείλονται συνήθως σε περιπτώσεις τραυματισμού του μυοσκελετικού συστήματος ή 

του νευρικού. Οι κυριότεροι τύπου κινητικής αναπηρίας που συναντώνται στις 

διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι: Εγκεφαλική παράλυση, Δισχιδής ράχη, 

τραυματισμοί του Νωτιαίου Μυελού, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νεανική 

αρθρίτιδα, αρθρογρίπωση, μυϊκές δυστροφίες και ακρωτιριασμοί (Βάσιος, 

Στεργιούλης & Σαρρής, 2006). 

Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, ADHD) είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, δηλαδή 

σχετίζεται με την ωρίμανση του νευρικού συστήματος και εμφανίζεται με σταθερή 

πορεία και ειδικές γνωστικές δυσλειτουργίες. Πρόκειται για μια συνήθη 

συμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας, η οποία ωστόσο παραμένει και στην 

ενήλικη ζωή των παιδιών με ΔΕΠΥ, όπως κατέδειξαν μακροχρόνιες μελέτες 

(Κουμούλα, 2012).  

Η διάγνωση της ΔΕΠ ή ΔΕΠ/Υ δε βασίζεται σε ένα σύμπτωμα, αλλά σε ένα 

σύνολο συμπτωμάτων τα οποία συνιστούν την κλινική εικόνα της διαταραχής. Τα 

βασικά συμπτώματα τα οποία αποτελούν και τα πρωτογενή συμπτώματα της 
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διαταραχής είναι η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, η παρορμητικότητα και η 

υπερκινιτηκότητα. (Πολυχρονοπούλου, 2012) 

Στα δευτερογενή ή συνοδά συμπτώματα υπάγονται οι κρίσεις οργής, η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, το πείσμα, η έλλειψη ψυχραιμίας, η επιθετικότητα, η αντικοινωνική 

συμπεριφορά, οι πτωχές κοινωνικές δεξιότητες, η κατάθλιψη και άλλα τα οποία 

ενδέχεται να διαφέρουν από παιδί σε παιδί (Cooper & Bilton, 2002, σ. 16) 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ένας ορισμός ο οποίος θεωρείται αξιόπιστος από μεγάλη μερίδα ειδικών είναι 

αυτός της Εθνικής Συλλογικής Επιτροπής Μαθησιακών Δυσκολιών των ΗΠΑ 

(NJCLD), σύμφωνα με τον οποίο: «Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι ένας 

γενικευμένος όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της μάθησης και της κατανόησης της ομιλίας, της 

ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών. Αυτά τα προβλήματα είναι εγγενή στο 

άτομο, θεωρούνται ότι υπάρχουν εξαιτίας της δυσλειτουργίας του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος και είναι δυνατό να εκδηλώνονται σε ολόκληρη τη διάρκεια 

της ζωής του. Με τις ΜΔ είναι δυνατό να συνυπάρχουν προβλήματα αυτορρύθμισης 

και συμπεριφοράς, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία 

όμως από μόνα τους δεν προσδιορίζουν μια ΜΔ. Αν και η ΜΔ μπορεί να 

παρατηρείται ταυτόχρονα με άλλα προβλήματα (π.χ. λειτουργική αδυναμία 

αισθήσεων, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή με 

εξωγενείς επιρροές (όπως οι πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη 

εκπαίδευση), εντούτοις δεν είναι αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ή επιρροών» 

(NJCLD 1998 όπως αναφέρεται στο Θανόπουλος 2005:33) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 

2.1. Ορισμός 

Η λέξη ενσυναίσθηση είναι η ελληνική μετάφραση της αγγλικής λέξης 

«empathy». (Γερογιάννη & Γερογιάννη, 2002). Ο ακριβής όρος σε μετάφραση στα 

ελληνικά είναι «εμπάθεια», μια λέξη που δεν αποδίδει την ψυχολογική υπόσταση της 

έννοιας για αυτό κυριάρχησε η λέξη ενσυναίσθηση. Εναλλακτικές λέξεις που 

αναφέρονται σε αυτή είναι η ενσυναισθησία ή διαισθητική γνώση. (Τσίτσας, 2009) 

 H ενσυναίσθηση είναι μια λέξη πρόσφατης πνευματικής κληρονομιάς με 

αρχαιοελληνικές ρίζες (Stueber, 2013). H ενσυναίσθηση, προέρχεται από τις λέξεις εν 

και πάθος και αναφέρεται στην έκφραση κάποιου είδους συναισθήματος (Gerdes, 

2011). Ιστορικά υπήρχαν διάφοροι ορισμοί με πολλαπλότητα στην ερμηνεία του 

περιεχομένου της έννοιας. (Stueber, 2013). Αυτό προέκυπτε από το γεγονότος ότι έχει 

αποτελέσει ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης και οι διαφορετικοί ορισμοί που 

υπάρχουν για αυτήν στηρίζονται στις οπτικές των διαφορετικών περιοχών μελέτης 

και έρευνας που έχουν εξετασθεί (Gerdes, 2011). Μικρή για αυτό το λόγο ήταν η 

συμφωνία των ορισμών των διάφορων ερευνητών (Moore, 1990). 

Ο όρος «ενσυναίσθηση» εισήχθη πρώτη φορά το 1909 στην αγγλική γλώσσα 

από την ψυχολόγο Edward Titchener (1867-1927) ως μετάφραση του γερμανικού 

όρου «Einfühlung» (ή «αίσθημα σε»). Στα τέλη του 19ου αιώνα θεωρούνταν στους 

γερμανικούς φιλοσοφικούς κύκλους ως μια σημαντική κατηγορία στην φιλοσοφική 

αισθητική. Αρκετοί φιλόσοφοι μιλούν τον 19ο αιώνα και το δεύτερο μισό του 18ου 

αιώνα, με έναν πιο άτυπο τρόπο, σχετικά με την ικανότητά μας να «αισθανόμαστε 

σε» τόσο σε έργα τέχνης όσο και για τη φύση. (Stueber, 2013). 
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O Theodor Lipps είναι αυτός που εισήγαγε την επιστημονική θεωρία του 

Einfühlung ( «αίσθηση σε», «ενσυναίσθηση»). Πριν από αυτόν είχε προηγηθεί το 

1873 η επινόηση του όρου από τον Robert Vischer. Η διαφορά μεταξύ του Lipps και 

των προηγούμενων κατόχων του όρου είναι ότι τον χρησιμοποίησε για να εκφράσει 

το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις ψυχικές καταστάσεις των άλλων ανθρώπων 

και όχι μόνο το πώς αισθάνονται τα άψυχα αντικείμενα. (Montag, Gallinat. & Heinz, 

2008).   

Μετέπειτα η ενσυναίσθηση θεωρήθηκε ως μια σημαντική ικανότητα και 

αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα, τις 

σκέψεις αλλά και τις προθέσεις των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει την 

πρόβλεψη συμπεριφορών καθώς και την βίωση συναισθημάτων που πυροδοτούνται 

από κάποιο συναίσθημα. Πιο συνοπτικά, η ενσυναίσθηση είναι βασικός παράγοντας 

στην αποτελεσματική αλληλεπίδραση στο κοινωνικό κόσμο και το αίτιο που μας ωθεί 

να βοηθάμε και όχι να πληγώνουμε τους άλλους. (Baron-Cohen & Wheelwright, 

2004).  

Η ενσυναίσθηση δεν είναι μόνο να αντιλαμβάνεται κανείς τι σκέφτονται ή 

αισθάνονται οι άλλοι, αν και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της αλλά και να έχουν 

την κατάλληλη και αυθόρμητη συναισθηματική αντίδραση σε αυτά. (Lawson, Baron-

Cohen, & Wheelwright, 2004) 

Σύμφωνα με την Wiseman υπάρχει διαφωνία απόψεων όσον αφορά τον 

ορισμό της ενσυναίσθησης τονίζοντας το γεγονός ότι οι ερευνητικές μελέτες που 

έχουν γίνει είναι συγκεχυμένες εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου θεωρητικού πλαισίου 

και λειτουργικού ορισμού. (Wiseman, 1996) 



- 19 - 

 

Άλλοι ορισμοί από τους πρώτους ήταν αυτοί του Mead το 1934 που θεωρούσε 

την ενσυναίσθηση ως την ικανότητα ενός ατόμου να βιώσει τον ρόλο κάποιου άλλου 

και του Koestler το 1949  που την περιέγραψε ως μια διαδικασία «προβολής» ή 

«ενδοβολής». Διαφορετική ήταν και η οπτική του Bachrach το 1976 που έθεσε μια 

συμβουλευτική σκοπιά. δηλαδή την ικανότητα του θεραπευτή να μπορεί να 

ακολουθήσει  το πλαίσιο αναφοράς του πελάτη. (Σταλίκας & Χαμόδρακας, 2004) 

Ο Lipps επίσης ερμηνεύει την ενσυναίσθηση ως μια μορφή ψυχολογικής 

αντήχησης που ξεκινάει στην αντιληπτική συνάντησή μας με εξωτερικά αντικείμενα.  

Ειδικότερα, αυτό το φαινόμενο ενεργοποιεί εσωτερικές "διαδικασίες" που 

δημιουργούν εμπειρίες παρόμοιες με αυτές τις δραστηριότητες που εμπλέκουν την 

κίνηση του σώματος. Αν ληφθεί υπόψη το δεδομένο ότι η προσοχή εστιάζει στο 

εξωτερικό αντικείμενο, προκαλείται μια αναβίωση -ή αυτόματη προβολή των 

εμπειριών του κάθε ανθρώπου, στο αντικείμενο. Σε περίπτωση που οι εμπειρίες είναι 

θετικές, αντιλαμβανόμαστε το αντικείμενο ωραίο, αλλιώς άσχημο. (Stueber, 2013). 

Σύμφωνα με τον Lipps στο βιβλίο του Esthetics όπως αναφέρει ο Stueber, η 

φύση της ενσυναίσθησης εμπεριέχει πάντα την «εμπειρία ενός άλλου ανθρώπου». 

Θεωρούμε ένα άλλο αντικείμενο ως όμορφο, διότι η συμπάθεια μας ωθεί να το 

συγκρίνουμε με ένα άλλον άνθρωπο και να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. 

Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίζουμε έναν άλλο άνθρωπο ως νοήμον ον εξαιτίας της 

ενσυναίσθησης. Η ενσυναίσθηση σε αυτό το πλαίσιο είναι πιο συγκεκριμένα 

κατανοητή ως ένα φαινόμενο της «εσωτερικής απομίμησης», όπου το μυαλό του 

καθενός αντανακλώνται οι ψυχικές δραστηριότητες ή οι εμπειρίες ενός άλλου ατόμου 

με βάση την παρατήρηση τη γλώσσα του σώματος του ή των εκφράσεων του 

προσώπου του. Καταλήγοντας, η ενσυναίσθηση βασίζεται σε μια έμφυτη διάθεση για 
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μίμηση των κινήτρων κάτι που είναι που καλά αποδεδειγμένο στην βιβλιογραφία του 

κλάδου της ψυχολογίας. (Stueber, 2013). 

Επιπλέον, υποσυνείδητα όταν βλέπουμε το θυμωμένο πρόσωπο ενός άλλου 

ανθρώπου, έχουμε την τάση να το μιμηθούμε και να «μιμηθούμε» συγκεκριμένα τον 

θυμό του με τον ίδιο το τρόπο. Αξιοσημείωτο είναι παρά το γεγονός ότι τα κύρια 

παραδείγματα της ενσυναίσθησης επικεντρώνονται στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων τα οποία εκφράζονται σε σωματικές χειρονομίες ή εκφράσεις του 

προσώπου, η αντίληψη του για ενσυναίσθηση δεν πρέπει να θεωρείται ότι 

περιορίζεται σε μόνο τέτοιες εκφράσεις. Κάτι που αποδεικνύεται από τα σχόλιά του 

σχετικά με την συναισθηματική ενσυναίσθηση, θεωρεί ότι αναγνωρίζουμε όλες τις 

ψυχικές δραστηριότητες, από την στιγμή που είναι δραστηριότητες που απαιτούν 

ανθρώπινη προσπάθεια, ως βασισμένες στην ενσυναίσθηση ή στην εσωτερική 

απομίμηση. (Stueber, 2013). 

Οι παραπάνω ορισμοί αποτελούν μια εικόνα των πολυάριθμων ορισμών που 

υπάρχουν σχετικά με την έννοια της ενσυναίσθησης. Συνοπτικά, η ενσυναίσθηση 

αναφέρεται επί το πλείστον στην προσπάθεια να αντιληφθεί κανείς τις εμπειρίες του 

άλλου δηλαδή να δει τον κόσμο μέσα από τη θέση του άλλου. (Τσίτσας, 2009) 

2.2.Είδη ενσυναισθησης 

 

Η Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης (Interpersonal Reactivity Index) 

έχει αναδείξει τέσσερις βασικές υποκλίμακες μέτρησης της ενσυναίσθησης. Οι δύο 

αφορούν γνωστικoύς παράγοντες δηλαδή είναι η γνωστική (Perspective Taking) και η 

φαντασιακή ενσυναίσθηση (Fantasy) και οι άλλες δύο τους συναισθηματικούς που 

είναι η συναισθηματική ή θυμική ενσυναίσθηση (Empathic Concern) και το 
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προσωπικό άγχος η ενσυναίσθητη ανησυχία (Personal Distress) (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2003). 

 

Γνωστική ενσυναίσθηση 

Ο όρος γνωστική (ή ανάληψη ρόλου) χρησιμοποιείται συχνά για να 

περιγράψει αυτή τη διαδικασία (Devoldre, Davis, Verhofstadt, & Buysse, 2010). 

Αποτελεί την πτυχή που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από τους ερευνητές (Barret 

Lennard 1962, 1981· Borke, 1971· Deutsch & Madle, 1975) Η γνωστική 

ενσυναίσθηση (Perspective Taking), αφορά την τάση των ατόμων να υιοθετήσουν 

αυθόρμητα τις απόψεις άλλων, μία δυνατότητα ενδεικτική του υψηλού επιπέδου 

γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). Πιο συγκεκριμένα 

συνιστά τη γνωστική ικανότητα που έχει το άτομο να δει τα πράγματα από την οπτική 

γωνία των άλλων χωρίς απαραιτήτως να δοκιμάσει οποιαδήποτε συναισθηματική 

συμμετοχή. Οι ερευνητές Mead και Mind έδωσαν βάση στην ικανότητα του ατόμου 

να αντιλαμβάνεται τον τρόπο που άλλα άτομα βλέπουν τον κόσμο ως μία βασική 

ικανότητα για να λειτουργούν οι άνθρωποι επιτυχώς σε έναν κοινωνικό κόσμο. 

(Mead & Mind, 1934). Αξιοσημείωτη είναι και η οπτική του Dymond που θεωρεί την 

ενσυναίσθηση ως τη φαντασιακή αντιμετάθεση ενός ατόμου στη σκέψη, το 

συναίσθημα και τις πράξεις κάποιου άλλου και, συνεπώς, τη δομή του κόσμου όπως 

κάνει ο άλλος, με άλλα λόγια την γνωστ ική ικανότητα σχηματισμού υποθέσεων του 

ατόμου για το ρόλο κάποιου άλλου. (Dymond, 1949)  

 

Φαντασία ή φαντασιακή ενσυναίσθηση (Fantasy)  
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Η φαντασιακή ενσυναίσθηση αφορά την ικανότητα των ατόμων να ταυτιστούν 

με τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές πλασματικών χαρακτήρων στο 

κινηματογράφο, τα βιβλία και το παιχνίδι (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2003). 

Συναισθηματική ή θυμική ενσυναίσθηση 

Η άλλη σημαντική προσέγγιση είναι να ορίσουμε τον όρο ενσυναίσθηση ως 

μια συναισθηματική αντίδραση στον παρατηρητή που προκύπτει από την 

παρατήρηση του στόχου. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής συναίνεση όσον αφορά την 

ακριβή φύση αυτής της συναισθηματικής αντίδρασης. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι η 

ενσυναίσθηση αποτελείται από τον παρατηρητή και τον στόχο που βιώνουν ίδια ή 

παρόμοια συναισθήματα (Devoldre et al , 2010). 

Το είδος αυτό της ενσυναίσθησης αναφέρεται στην ικανότητα του θεραπευτή 

ή του ατόμου να κατανοεί και να βιώνει τα συναισθήματα κάποιου άλλου. 

(Mehrabian & Epstein, 1972). Η συναισθηματική ενσυναίσθηση ή σύμφωνη θυμική 

ενσυναίσθηση (Empathic Concern), αφορά συναισθήματα ενδιαφέροντος, ζεστασιάς 

και συμπάθειας του ατόμου προς άλλα άτομα. Η αυταπάρνηση, ο αλτρουισμός έχει 

συνδεθεί από κάποιους ερευνητές με αυτήν την συναισθηματική ευαισθησία. (Davis, 

1980). Κάποιοι ερευνητές έχουν ορίσει την ενσυναίσθηση ως την συναισθηματική 

απόκριση στον άλλο με την παραγωγή όμοιων με αυτόν αισθημάτων και το να 

μοιράζεσαι συναισθήματα (Πατέρα & Βασιλόπουλου, 2009). Οι Mehrabian and 

Epstein όρισαν την ενσυναίσθηση ως την υψηλή ανταπόκριση στη συναισθηματική 

εμπειρία ενός άλλου ανθρώπου. (Mehrabian & Epstein, 1972). Άλλος μελετητής 

εξέφρασε την έννοια της ενσυναίσθησης ως κάποιο είδος συναισθηματικής 

συλλογιστικής που εγκυμονεί τον κίνδυνο σφάλματος που κάθε συλλογισμός 

εμπεριέχει. (Halpern, 2001). Αντιστοίχως, οι Decety και Jackson περιέγραψαν την 
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ενσυναίσθηση ως μία εμπειρία υποκειμενική με ομοιότητες ανάμεσα σε 

συναισθήματα που βιώνει το άτομο και συναισθήματα που βιώνει ο άλλος χωρίς να 

υπάρχει σύγχυση για το ποια συναισθήματα ανήκουν στον καθένα. (Decety & 

Jackson, 2004). Ο Hoffman την περιέγραψε ως μία έμμεση συναισθηματική 

αντίδραση καταλληλότερη στην κατάσταση κάποιου άλλου παρά στο ίδιο το άτομο. 

(Hoffman, 2000). Για τον Plutchik η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η «ικανότητα για 

συμμετοχή σε, ή ένα έμμεσο βίωμα των συναισθημάτων, των επιθυμιών, των ιδεών 

και μερικές φορές των κινήσεων ενός άλλου ατόμου, μέχρι του σημείου της 

εκτέλεσης σωματικών κινήσεων που προσομοιάζουν στις δικές του». Ο ορισμός 

αυτός έχει διάφορες συνέπειες διότι αρχικά υποδηλώνει ότι η ενσυναίσθηση είναι μία 

εσωτερική κατάσταση ή εμπειρία παρόμοια με ένα συναίσθημα. Επίσης, η 

συναισθηματική κατάσταση ενδέχεται κάποιες φορές να αναγνωριστεί μέσω 

μιμητικών σωματικών κινήσεων (Plutchik, 1987). Τέλος, ο Thompson, τονίζει ότι 

ένας ορισμός ενσυναίσθησης που χρειάζεται έναν παρατηρητή να μοιράζεται τη 

γενική συναισθηματική κατάσταση ενός άλλου ατόμου, είτε υπάρχει απευθείας 

συναισθηματικό ταίριασμα είτε όχι, μοιάζει πιο κατάλληλος για τους περισσότερους 

σκοπούς. (Thompson, 1987). Πάραυτα ερευνητές υποστήριξαν ότι η συναισθηματική 

προσέγγιση από μόνη της δεν αρκεί για τον ορισμό της ενσυναίσθησης. (Underwood 

& Moore, 1982) 

Γνωστικό-συναισθηματική ενσυναίσθηση 

Κάποιοι ερευνητές συνδυάζουν αυτά τα δύο είδη ενσυναισθησης 

περιγράφοντας την ως μια περίπλοκη γνωστικό-συναισθηματική εμπειρία. (Deutsch 

& Madle, 1975· Jordan, 2000). Επίσης, ο Bennett θεώρησε την ενσυναίσθηση ως ένα 

τρόπο συσχέτισης με τον άλλον, κατά τον οποίο το άτομο αρκεί να γνωρίσει το 
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νοητικό περιεχόμενο ενός άλλου, τόσο γνωστικά όσο και συναισθηματικά, σε μία 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και ως απόρροια της σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους. 

(Bennett, 2001). Το προσωπικό άγχος ή ενσυναίσθητη ανησυχία (Personal Distress), 

αφορά τα συναισθήματα ανησυχίας και άγχους που βιώνει το άτομο ως αντίκτυπο σε 

ακραίο άγχος που βιώνεται από άλλα άτομα (Davis, 1980). Το άτομο βιώνει το άγχος 

του άλλου ως δικό του επειδή δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά (Davis, 1983). 

Αυτή θεωρείται η κατηγορία της ενσυναίσθησης που συνδυάζει γνωστικά και 

συναισθηματικά στοιχεία (Πατέρα & Βασιλόπουλου, 2009). 

Επικοινωνιακή 

Ο Hackney αναφέρεται στη διάσταση της ενσυναίσθησης ως μίας 

επικοινωνιακής δεξιότητας ή αλλιώς ικανότητας του θεραπευτή να δίνει ακριβείς και 

επαρκείς απαντήσεις στα μηνύματα του πελάτη (Hackney,1978, όπως αναφέρεται σε 

Σταλίκας & Χαμόδρακα, 2004). 

Πολιτισμική ενσυναίσθηση 

Κάποιοι ερευνητές αναφέρονται και στην ύπαρξη της πολιτισμικής 

ενσυναίσθησης , η οποία αποτελείται από δύο βασικές διαστάσεις: α) την πολιτισμική 

ενσυναισθητική κατανόηση, που συνίσταται στη διαδικασία μέσω της οποίας οι 

συμβουλευτικοί ψυχολόγοι κατανοούν το νόημα της εμπειρίας του εαυτού των 

διαφορετικών πολιτισμικά πελατών τους, και β) την πολιτισμική  ενσυναισθητική 

ανταπόκριση, που συνίσταται στη διαδικασία μέσω της οποίας οι σύμβουλοι 

μεταβιβάζουν αποτελεσματικά την αντίληψη της εμπειρίας του εαυτού των 

πολιτισμικά διαφορετικών πελατών τους. Οι δύο αυτές πρωταρχικές διαδικασίες της 

πολιτισμικής ενσυναίσθησης στηρίζονται από άλλες τρεις δευτερεύουσες, που έχουν 

ήδη αναγνωριστεί στην ενσυναίσθηση γενικότερα δηλαδή τη γνωστική, τη 
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συναισθηματική και την επικοινωνιακή διεργασία. (Ridley & Lingle, 1996· Ridley & 

Udipi, 2002) 

Κοινωνική ενσυναίσθηση 

Στη προηγούμενη διάσταση, την πολιτισμική, αναφέρονται και άλλοι όροι, 

όπως κοινωνική ενσυναίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, κοινωνική ενσυναίσθηση είναι  η 

ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται σε βάθος τους άλλους μέσω της αντίληψης 

ή βίωσης των καταστάσεων της ζωής τους και έτσι να αποκτά διορατικότητα στις 

δομικές ανισότητες και αδικίες.  

Η κοινωνική ενσυναίσθηση εφαρμόζει την ενσυναίσθηση στα κοινωνικά 

σύστηματα ώστε να κατανοήσει τις εμπειρίες διαφορετικών ανθρώπων, κοινοτήτων 

και πολιτισμών. Η κοινωνική ενσυναίσθηση είναι ο συνδυασμός: 1) του να βιώνεις 

την ενσυναίσθηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό 2) να κερδίζεις βαθιά γνώση σχετικά με 

τα ιστορικά και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια, ιδίως όσον αφορά τις ανισότητες και 

τις αδικίες και 3) την υιοθέτηση της σημασίας της κοινωνικής ευθύνης. Αυτές οι 

εμπειρίες, οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις συνδυάζονται για να μας ωθήσουν να 

ενεργήσουμε με τρόπους που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη. Η κοινωνική 

ευημερία είναι η διέξοδος για τη δημιουργία κοινοτήτων και κοινωνικών πολιτικών 

που διέπονται από την ενσυναίσθηση. (Segal, 2011) 

2.3. Μοντέλα ενσυναίθησης 

Η ενσυναίσθηση έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας σε διάφορα 

επιστημονικά πεδία. Ως αποτέλεσμα έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα ανά πεδίο. 

(Ρομόσιου, 2017) 

Πιο συγκεκριμένα, στον χώρο της κοινωνικής και της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας που εντάσσεται και αυτή η εργασία αναπτύχθηκαν διάφορα μοντέλα 
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ενσυναίσθησης. Ωστόσο, το πιο αντιπροσωπευτικό μοντέλο στο χώρο αυτό είναι το 

οργανωτικό μοντέλο του Davis, το οποίο αναπτύχθηκε το 1980, σε μία προσπάθεια 

συνδυασμού των διαφορετικών αντιλήψεων που υπήρχαν σχετικά με την έννοια της 

ενσυναίσθησης (Ρομόσιου, 2017). 

 

Πίνακας 1: Οργανωτικό μοντέλο ενσυναίσθησης (Davis, 1996) 

Σύμφωνα με τον Davis (1996) η ενσυναίσθηση είναι ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο που απαρτίζεται από τέσσερις διαφορετικές όμως συσχετιζόμενες δομές ή 

διαστάσεις, οι οποίες εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία στην ανταπόκριση στους άλλους: 

τη γνωστική ενσυναίσθηση ή ανάληψη προοπτικής, τη φαντασιακή ενσυναίσθηση ή 

φαντασία, τη σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση ή ενσυναισθητικό ενδιαφέρον και την 

ενσυναισθητική ανησυχία. Πιο συγκεκριμένα, η γνωστική ενσυναίσθηση ή ανάληψη 

προοπτικής είναι η τάση του ατόμου να υιοθετεί αυθόρμητα την ψυχολογική οπτική 

των άλλων, η φαντασιακή ενσυναίσθηση ή φαντασία αναφέρεται στην τάση του 

ατόμου να τοποθετεί με τη χρήση της φαντασίας τον εαυτό του στη θέση χαρακτήρων 

σε ταινίες, βιβλία και θεατρικά έργα (στον τομέα των συναισθημάτων και της 

Διαπροσωπικά αποτελέσματα

Βοήθεια Επιθετική συμπεριφορά Κοινωνική συμπεριφορά

Διαπροσωπικές σχέσεις
Γνωστικικά 

αποτελέσματα
Συναισθηματικά 
αποτελέσματα

Κινητικά αποτελέσματα

Διαδικασία

Μή- Γνωστική Απλή γνωστική Προχωρημένη Γνωστική

Παρελθοντικοί παράγοντες

Το άτομο Η κατάσταση



- 27 - 

 

συμπεριφοράς), η σύμφωνη θυμική ενσυναίσθηση ή ενσυναισθητικό ενδιαφέρον 

είναι το συναίσθημα συμπάθειας, συμπόνιας, θέρμης και ανησυχίας για τους άλλους 

σε στεναχώρια και, τέλος, η ενσυναισθητική ανησυχία αναφέρεται στα συναισθήματα 

άγχους και δυσφορίας σε στενά διαπροσωπικά πλαίσια.  (Davis, 2015) 

Ο ίδιος ερευνητής προτείνει το οργανωτικό μοντέλο για την δομή της 

ενσυναίσθησης (βλ. Πίνακας 1), στο οποίο το φαινόμενο της ενσυναίσθησης 

χωρίζεται σε διαφορετικές δραστηριότητες που γίνονται σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές και έχουν μία σχέση αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ τους. Το μοντέλο αυτό 

θεωρεί την ενσυναίσθηση ως ένα σύνολο δομών που σχετίζονται με τις εμπειρίες ενός 

ατόμου που παρατηρεί ένα άλλο άτομο. Στο μοντέλο οργανώνονται με χρονική σειρά 

οι παρελθοντικοί παράγοντες (antecedents), διαδικασίες, ενδοπροσωπικά 

αποτελέσματα και διαπροσωπικά αποτελέσματα. Οι παρελθοντικοί παράγοντες είναι 

αυτοί που εμφανίζονται πρώτοι χρονικά και επηρεάζουν τις άλλες δομές. Στη 

συνέχεια είναι οι διαδικασίες οι οποίες έχουν επίδραση στα ενδοπροσωπικά και 

διαπροσωπικά αποτελέσματα. Τέλος, τα ενδοπροσωπικά αποτελέσματα επηρεάζουν 

τα διαπροσωπικά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι παρελθοντικοί παράγοντες έχουν 

σχέση με όλα τα μεταγενέστερα μέρη του μοντέλου. Τα μέρη που βρίσκονται πιο 

κοντά μεταξύ τους στη συγκεκριμένη δομή συνδέονται ισχυρότερα σε σύγκριση με 

τα μέρη που βρίσκονται πιο μακριά. Ένα από τα θετικά του οργανωτικού μοντέλου 

είναι ότι συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τη συναισθηματική αλλά και τη γνωστική 

διάσταση της ενσυναίσθησης, τις ατομικές διαφορές, τις ρίζες και τις διαπροσωπικές 

πλευρές της ενσυναίσθησης και τίθενται υπόψη χαρακτηριστικά του παρατηρητή, του 

ατόμου που παρατηρείται και της κατάστασης. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το 
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συγκεκριμένο περιεκτικό μοντέλο της ενσυναίσθησης βοηθά επίσης τους ερευνητές 

να εντοπίσουν ποια συγκεκριμένη δομή ενσυναίσθησης  ερευνούν. (Davis, 2015) 

2.4. Τρόποι ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και παράγοντες που την 

επηρεάζουν  

Το ερώτημα για τη δυνατότητα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης απασχολεί 

θεωρητικούς και ερευνητές εδώ και δεκαετίες από το 1960. Στην αναπτυξιακή 

ψυχολογία ήδη από το 1982 η Eisenberg τόνισε τους κοινωνικούς παράγοντες 

(συναισθηματική υποστήριξη και κοινωνικό περιβάλλον) που συντελούν στην 

ενίσχυση της ενσυναισθητικής ανάπτυξης των παιδιών.  

Όσον αφορά την ενήλικη ζωή υποστηρίζεται ότι η ενσυναίσθηση είτε 

παραμένει γενικά σταθερή είτε μειώνεται με το πέρασμα των χρόνων. Κάποιες 

διαστάσεις όπως η γνωστική ενσυναίσθηση και η θυμική ενσυναίσθηση ενδέχεται να 

αυξάνονται με την ηλικία, ενώ άλλες πτυχές της, όπως η ενσυναισθητική ανησυχία 

και η φαντασιακή ενσυναίσθηση τείνουν να μειώνονται (Hawk et al., 2013). Η 

κοινωνική ψυχολογία όμως γενικότερα θεωρεί την ενσυναίσθηση ως μία ικανότητα ή 

δεξιότητα που μπορεί να μεταβληθεί με βάση την εμπειρία (Gerdes, Segal, & Lietz, 

2010.) 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία οι βασικοί παράγοντες που την επηρεάζουν 

είναι η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, η προσωπικότητα , η ηθική, οι κοινωνικές 

δεξιότητες και η νοημοσύνη . (Μαλικιώση-Λοιζου, 2003) 

Τα πέντε στοιχεία που επιλέχτηκαν ως τα πιο χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου 

με ενσυναίσθηση σύμφωνα με την έρευνα του Block είναι :  
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 Έχει αντιληπτικές ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών 

επαφών.  

 Φαίνεται να γνωρίζει την εντύπωση που κάνει σε άλλους.  

 Έχει αναπτυγμένες ικανότητες σε κοινωνικές τεχνικές όπως το 

φαντασιακό παιχνίδι, η μίμηση και το χιούμορ. 

 Έχει επίγνωση των κινήτρων και της συμπεριφοράς του. 

 Αξιολογεί το κίνητρο των άλλων στην ερμηνεία των καταστάσεων.  

Το περιεχόμενο αυτών των στοιχείων είναι σαφώς σχετικό με την 

ενσυναίσθηση καθώς όλα αντικατοπτρίζουν την διορατικότητα, την αντίληψη και την 

κοινωνική οξύτητα.  

Τα πέντε στοιχεία που επελέγησαν σύμφωνα με την ίδια έρευνα ως ελάχιστα 

χαρακτηριστικά ενός άκρως ενσυναίσθητου ανθρώπου ήταν:  

 Δεν γνωρίζει πολλούς ρόλους και συσχετίζει όλους με τον ίδιο τρόπο.  

 Κρίνει τον εαυτό του και τους άλλους με συμβατικούς όρους όπως η 

«δημοτικότητα», «το σωστό πράγμα», οι κοινωνικές πιέσεις κλπ.  

 Νιώθει άβολα με την αβεβαιότητα και πολυπλοκότητα.  

 Τείνει να μεταβιβάσει το φταίξιμο σε άλλους ή να δημιουργήσει 

λόγους να κατηγορήσει.  
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 Αντιμετωπίζει το άγχος και τις συγκρούσεις αποκλείοντας, στην 

πραγματικότητα και την αναγνώριση της ύπαρξης τους. Συνοδεύοντας 

τα με καταπιεστικές ή αποσυνδετικές τάσεις (Block, 1961). 

 

2.4.1. Σε εκπαιδευτικούς  

Η ικανότητα ανάπτυξης μια καλής στενής διαπροσωπικής σχέσης μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητή εξαρτάται επί το πλείστον από τον πρώτο. Η θετική 

διαπροσωπική σχέση αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη 

διδασκαλία καθώς προάγεται σημαντικά όταν ο εκπαιδευτικός δείχνει ανιδιοτελές 

ενδιαφέρον, φροντίδα για τους μαθητές και πίστη στις ικανότητες τους. (Τριλιανός, 

2008) 

Στον τομέα της συμβουλευτικής ψυχολογίας έντονη σημασία δίνεται στην 

εκπαίδευση ώστε να ενισχυθεί η ενσυναίσθηση του συμβούλου ψυχοθεραπευτή. Η 

εκπαίδευση που γίνεται βασίζεται κυρίως στην γνωστική διάσταση της 

ενσυναίσθησης, αφού εστιάζει σε θέματα όπως, η αντιληπτική ακρίβεια, η ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων και η ικανότητα ανάλυσης γνωστικών στοιχείων. Με 

αυτή την οπτική η ενυσναίσθηση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια δεξιότητα. Το 

ερώτημα όμως είναι κατά πόσο είναι μόνο αυτό και πως καλύπτεται και η 

συναισθηματική πλευρά της. Δηλαδή το κατά πόσο ένα άτομο που δεν διαθέτει 

πλούσιο συναισθηματικό κόσμο είναι εφικτό να εκπαιδευθεί στην ενσυναίσθηση 

(Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 

Ο Carl Rogers υποστήριξε ότι η ενσυναίσθηση είναι ένας τρόπος ύπαρξης 

(empathy is a way of being). (Rogers, 1980) Η άποψη αυτή ωθεί στο συμπέρασμα, ότι 

για να λειτουργεί ένας άνθρωπος σε υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης, θα πρέπει αυτό 
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να συνοδεύεται και από ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Αυτό για να επιτευχθεί 

θα πρέπει να είναι κάποιος σε συχνή επαφή με άτομα που εκφράζονται ελεύθερα και 

εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά που 

μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που χειρίζεται με ανοιχτό τρόπο τα 

συναισθήματά του, όσο μεγαλώνουν αποκτούν και εκείνα πλούσιο συναισθηματικό 

κόσμο (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2008). 

Με βάση το Ροτζεριανό μοντέλο δύο στοιχεία είναι σημαντικά, η ικανότητα 

να αντιληφθείς και να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα του άλλου καθώς και να 

επικοινωνήσεις κατανοώντας το άτομο το οποίο επιδιώκεις να συναισθανθείς. Η 

κατανόηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό είναι κάτι το απαραίτητο αλλά δεν είναι 

επαρκές καθώς η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στην αλληλεπίδραση τους. Όσο πιο 

νωρίς ο εκπαιδευτικός επικοινωνήσει βαθύτερα και κατανοήσει τον συναισθηματικό 

κόσμο του μαθητή τόσο πιο γρήγορα θα γίνει αποδεκτός. Οι μαθητές που θα βιώσουν 

την επικοινωνιακή ενσυναίσθηση με τον εκπαιδευτικό τους θα αποκτήσουν και 

καλύτερη σύνδεση με τον εκπαιδευτικό και με την σχολική τους φοίτηση. Όσο οι 

μαθητές αναπτύσσουν την καλύτερη αποδοχή του εαυτού τους ως αποτέλεσμα της 

θεραπευτικής διαδικασίας του προγράμματος τόσο η αυτοεκτίμηση τους θα 

αυξάνεται που είναι το αποτέλεσμα της βαθύτερη κατανόησης (ενσυναίσθησης) από 

τον εκπαιδευτικό (Decety & Ickes, 2011). 

2.4.2 Σε μαθητές  

Στην συναισθηματική ανάπτυξη των ανθρώπων η αμυγδαλή παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο τόσο στην ύπαρξη όσο και στην εξέλιξη των συναισθημάτων. 

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι η δραστηριοποίηση της αμυγδαλής στις 

συναισθηματικές εκφράσεις αυξάνεται μεταξύ των ηλικιών 3 έως; 9, κάτι που 
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σημαίνει ότι η ενεργοποίηση της αμυγδαλής βρίσκεται πίσω από την αυξημένη 

ευαισθησία σε συναισθηματικά σχετικές πληροφορίες. (Zuddas, 2012) 

Η ικανότητα αναγνώρισης και κατανόησης των συναισθημάτων και των 

ψυχικών καταστάσεων αναπτύσσεται κατά το πρώτο έτος της ζωής, με τα βρέφη να 

είναι σε θέση να διακρίνουν διαφορετικά συναισθήματα από τις εκφράσεις του 

προσώπου και τις φωνητικές συμπεριφορές (Fernald, 1992· Haviland & Lelwica, 

1987). Η ανάπτυξη της δεξιότητας αναγνώρισης συναισθημάτων συνεχίζεται μέσα 

από την παιδική ηλικία και την ενηλικίωση ως μέρος της «θεωρίας του νου» 

(Astington, Harris & Olson, 1990), ή αυτό που αναφέρεται επίσης ως «mindreading» 

(Wellman, 1992) ή «empathizing»  (Baron-Cohen, 2002). 

Το κύριο θεμέλιο της συναισθηματικής αγωγής είναι η ενσυναίσθηση, η 

ικανότητα δηλαδή να βιώνει κάποιος τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος άλλος. Η 

σημασία της στη περίπτωση των παιδιών έγκειται στο γεγονός ότι αν οι γονείς ή οι 

παιδαγωγοί έχουν ενσυναίσθηση, τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν ως συμμάχους και 

όχι ως αντιπάλους. (Ιωάννου, 2008).  

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στα παιδιά είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικής ενσυναίσθησης. Πιο 

συγκεκριμένα τα παιδιά μαθαίνουν, να αισθάνονται ένα συναίσθημα όπως το βιώνουν 

οι άλλοι. Οι Eisenberg και Miller υποστήριξαν ότι τα παιδιά που έχουν πιο 

ανεπτυγμένη ενσυναίσθηση είναι πιο συμπονετικά, δείχνουν περισσότερη κατανόηση 

και είναι πιο πιθανό να βοηθήσουν άλλους σε σχέση με άλλα παιδιά που δεν την 

έχουν αναπτύξει (Eisenberg & Miller, 1987). 

Όσον αφορά τους μαθητές και το σχολικό περιβάλλον, υπάρχουν τρόποι με 

τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αναπτύξουν θετικές 
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στάσεις προς τους άλλους καθώς και την ικανότητα να βλέπουν την κατάσταση μέσα 

από τη οπτική των άλλων. Δυο βασικές μέθοδοι για την  ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης είναι η σαφής δημιουργία προτύπων και η παρακίνηση. Τα βήματα 

που ακολουθούνται είναι: 

1. Eστίαση στα συναισθήματα 

2. Επικέντρωση στις ομοιότητες µε τους άλλους 

3. Παιχνίδι ρόλων 

4. Έκθεση σε συναισθηματικά διεγερτικά ερεθίσματα 

5. Δραστηριότητες τύπου: Φανταστείτε ότι πρόκειται για σας 

(Πλατσίδου, 2016). 

Σύμφωνα ακόμη με τον Gottman για να οικοδομηθεί η σχέση ενσυναίσθησης 

υπάρχουν πέντε βασικά στάδια:  

1. «Η επίγνωση των συναισθημάτων των παιδιών»: Σε αυτό το στάδιο 

βοηθάμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν και να κατονομάσουν ένα 

συναίσθημα όταν το βιώνουν. Ταυτόχρονα τα βοηθάμε να αντιλαμβάνονται την 

εκδήλωση αντίστοιχων συναισθημάτων και στους άλλους. 

2. «Η έκφραση των συναισθημάτων ως μια ευκαιρία για οικειότητα και 

διδασκαλία»: αλλιώς αυτό το στάδιο ονομάζεται αναγνώριση στο οποίο βοηθάμε τα 

παιδιά να αναγνωρίσουν κυρίαρχα τα αρνητικά τους συναισθήματα. Αυτό το στάδιο 

οδηγεί και στην ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων όπως η διαχείριση των συναισθημάτων 

που προκαλούν άγχος, φόβο, θυμό καθώς και της εκμάθηση διαδικασίας επίλυσης 

προβλημάτων. 

3. «Η ακρόαση με ενσυναίσθηση και η αναγνώριση των συναισθημάτων του 

παιδιού»: σε αυτό το στάδιο ο στόχος δεν είναι μόνο να ακούσουν οι ενήλικες τα 



- 34 - 

 

συναισθήματα του παιδιού αλλά και να κατανοήσουν την οπτική του. Επίσης στόχος 

είναι τα παιδιά να ονομάσουν και στηρίξουν τα συναισθήματά τους. 

4. «Η βοήθεια στο παιδί προκειμένου να εκφράσει λεκτικά και να 

προσδιορίσει τα συναισθήματά του»: Στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να βοηθούμε 

το παιδί να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει τα συναισθήματα του 

κάτι που είναι ιδιαίτερα ανακουφιστικό για το παιδί. Με αυτό τον τρόπο το παιδί θα 

αποφύγει τη σύγχυση και θα μπορεί να αντιλαμβάνεται τι του συμβαίνει και τι το 

προκάλεσε.  

5. «Ο καθορισμός ορίων παράλληλα με τη βοήθεια που προσφέρουμε στο 

παιδί να βρει λύσεις στα προβλήματα του.» Αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

διότι ενεργοποιεί την διαδικασία εύρεσης λύσεων. Αφού αντιληφθούμε το πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει το παιδί, αρχικά θα πρέπει να θέσουμε κάποια όρια αφού είναι 

πιθανό η σύγχυση του να επιφέρει κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτή η 

διαδικασία πρέπει να γίνεται με κάποια ανεκτικότητα Στη συνέχεια το επόμενο βήμα 

είναι να βοηθήσουμε το παιδί να ορίσει κάποιους στόχους που θα το βοηθήσουν στην 

επίλυση του προβλήματός του με όσες περισσότερες διευκρινίσεις και εξηγήσεις είναι 

εφικτό. Με αυτό τον τρόπο σε συνεργασία με το παιδί θα εντοπιστούν όλες οι πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να δώσεις στο πρόβλημα του. (Gottman,, 2011) 

 

2.4.3. Σε μαθητές με αναπηρία 

 

Σε άτομα με ΔΑΦ 

Μια από τις χαρακτηριστικές συμπεριφορές των παιδιών με αυτισμό είναι η 

επιθετικότητα προς τους άλλους αλλά και τους ίδιους με πιθανότητα 
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αυτοτραυματισμού, η οποία ίσως να συνδέεται με τις ελλιπείς κοινωνικές δεξιότητες 

(Cimera, 2007). Πολλές φορές τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν προβλήματα 

άγχους και κατάθλιψης (DSM V, 2013). Οι συναισθηματικές δυσκολίες αποτελούν 

τον θεμέλιο λίθο του αυτισμού (Jordan, 2000). Τα άτομα με αυτισμό δυσκολεύονται 

να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων αλλά και τα 

δικά τους. Αδυνατούν να συνειδητοποιούν τι σκέφτονται ή αισθάνονται οι άλλοι, 

ποιες είναι οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις (Frith, 2009), καθώς και να 

μπαίνουν στη θέση τους, αντιλαμβανόμενοι την οπτική τους (θεωρία του νου). 

Συνακόλουθα, θα ήταν δύσκολο να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, η οποία είναι «η 

ικανότητα να αντιλαμβάνομαι πώς το άλλο άτομο αισθάνεται μέσα από τον τρόπο 

που εγώ θα αισθανόμουν στη δική του ή δική της θέση, αλλά έπειτα αντικειμενικά να 

εκτιμώ τα συμπεράσματα και τις εναλλακτικές υποθέσεις.» (Greenspan, 2006) 

Έχουν γίνει μελέτες σε Ενήλικες με Asperger και Αυτισμό Υψηλής 

Λειτουργικότητας χρησιμοποιώντας έναν διαδραστικό συστηματικό οδηγό με χρήση 

πολυμέσων, το Mind Reading με στόχο να αναγνωρίσουν τα σύνθετα συναισθήματα 

στα πρόσωπα και τις φωνές των ανθρώπων (Golan, O. F. E. R. & Baron-Cohen, 

2006).. 

Σε άτομα με νοητική αναπηρία 

Όσον αφορά τα άτομα με νοητική αναπηρία λίγες είναι οι έρευνες που έχουν 

ασχοληθεί με την μέτρηση της ενσυναίσθησης τους και συνήθως έχουν δείγμα παιδιά 

και όχι ενήλικες. Πολλά από τα εργαλεία που μετρούν την ενσυναίσθηση δεν είναι 

κατάλληλα σε αυτήν την αναπηρία. Ακόμα και στην περίπτωση της κλιμακας IRI που 

αποτελεί από τα πιο κοινότυπα εργαλεία μέτρησης της ενσυναίσθησης, 

χρησιμοποιήθηκε μετά από προσαρμογές. (Proctor, & Beail, 2007). 
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Τα εργαλείο της ενσυναίσθησης Test of Emotional Perception (Moffatt et aI., 

1995) ανέδειξε κάποιες διαφορές. Αυτό το εργαλείο φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλο 

για χρήση σε άτομα με νοητική καθυστέρηση, καθώς χρησιμοποιεί βιντεοταινίες 

συναισθημάτων εκφράζοντας με φυσικό τρόπο και όχι με φωτογραφίες, εικόνες ή 

λέξεις (Proctor & Beail, 2007). 

Σε άτομα με Σύνδρομο Διάσπασης Προσοχής/ Υπερκινητικότητας ΔΕΠΥ 

Τα άτοµα µε σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής/ Υπερκινητικότητα δεν έχουν 

συνήθως υψηλή ενσυναίσθηση (Marton, Wiener, Rogers, Moore & Tannock, 2009· 

Πλατσίδου, 2016). Ακόμα και οι γονείς αυτών των παιδιών τα αξιολογούν με χαμηλά 

ποσοστά στην γνωστική και κοινωνική τους ενσυναίσθηση. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι τα κορίτσια με την συγκεκριμένη διαταραχή είχαν καλύτερα 

αποτελέσματα (Marton et al., 2009). Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί υπερβολική 

εκδήλωση συναισθημάτων ή µαταίωση συναισθημάτων που ίσως να οφείλεται στην 

παρορμητικότητα που παρουσιάζουν αυτά τα παιδιά (Πλατσίδου, 2016). 

Σε άτομα με οπτική αναπηρία 

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες που συνέκριναν τα άτομα με και χωρίς οπτική 

αναπηρία δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με προβλήματα 

όρασης και των βλεπόντων στο συναισθηματικό επίπεδο ανάπτυξης (Cowen, 

Underberg, Verrillo, & Benham, 1961· Freeman, Goetz, Richards & Groenveld, 1991, 

Sacks & Wolffe, 1988). Το ίδιο εύρημα ισχύει και για την περίπτωση της 

ενσυναίσθησης, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των βλεπόντων και 

των ατόμων με προβλήματα όρασης είναι ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι τα παιδιά με 

προβλήματα όρασης είχαν αναπτυχθεί κοινωνικά με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των 
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βλεπόντων όσον αφορά την αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση (Griffin-Shirley & 

Nes, 2005). 

Ωστόσο έχουν εντοπιστεί και κάποιες αδυναμίες που ενδέχεται να έχουν και 

να επηρεάζουν τις ικανότητες τους όπως στην παρατήρηση της μη λεκτικής 

συμπεριφοράς (όπως εκφράσεις του προσώπου και της γλώσσας του σώματος), που 

θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο Wolffe πρότεινε ότι, 

για να διευκολυνθεί η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών με 

προβλήματα όρασης, θα πρέπει να υλοποιηθούν παρεμβάσεις όπως η διευκόλυνση 

της μετακίνησής τους, η παροχή εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες και η 

ενθάρρυνση των παιδιών να αναλαμβάνουν κινδύνους και να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα (Wolffe, 2000). 

 

2.5. Εργαλεία αξιολόγησης ενσυναίσθησης 

Αρκετοί ερευνητές σχολίασαν και επέκριναν τα εργαλεία μέτρησης της 

ενσυναίσθησης που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια (Eisenberg & Lennon, 

1983· Wispe, 1986· Pederson, 2009). Τα συμπεράσματά δεν έχουν διαφοροποιηθεί 

ιδιαίτερα, παρά το πέρασμα των χρόνων. Τα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης κάνουν 

τις σημαντικές συγκρίσεις πιο δύσκολες (Pithers, 1999) διότι τα πιο πολλά έχουν 

περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και περιορίζονται στην ικανότητά τους να παρέχουν 

έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα (Levenson and Ruef, 1992). Το ερώτημα που 

τίθεται είναι το κατά πόσο μπορούμε να ξέρουμε εάν υπάρχει κάποια λειτουργική 

τεχνική ή εργαλείο που πραγματικά μετράει την ενσυναίσθηση και ποιο είναι το πιο 

αποτελεσματικό. Οι περισσότεροι συγγραφείς υποστήριξαν ότι στην πραγματικότητα 
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ότι όταν χρησιμοποιούνται πολλά εργαλία διασφαλίζεται η αξιοπιστία της μέτρησης 

της ενσυναίσθησης (Gerdes, Segal & Lietz, 2010).  

Πιο συγκεκριμένα, για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης έχουν αναπτυχθεί 

διάφορα εργαλεία, τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά με ερωτήσεις αυτο-αναφοράς 

τύπου Likert. Σε αυτή την κατηγορία το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο είναι η 

Κλίμακα Διαπροσωπικής Ανταπόκρισης  (Interpersonal Reactivity Index-IRI), που 

στηρίζεται στο μοντέλο του Davis και συμπεριλαμβάνει τόσο γνωστικά όσο και 

συναισθηματικά συστατικά της ενσυναίσθησης (Davis, 1980, 1983).  

Στα εργαλεία αυτοαναφοράς επίσης εντάσσονται η Κλίμακα Balanced 

Emotional Empathy Scale (Mehrabian & Epstein, 1972),η Κλίμακα  Empathic 

Concern Scale (Batson, Early & Salvarini, 1997), η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του 

Reynolds (Reynolds, 2000), το Πηλίκο Ενσυναίσθησης (Empathy Quotient) (Baron-

Cohen & Wheelwright, 2004) καθώς και ο Δείκτης Αξιολόγησης της Ενσυναίσθησης  

(Empathy Assessment Index) (Gerdes et al., 2011), ένα εργαλείο που στηρίζεται στην 

θεώρηση της ενσυναίσθησης από την οπτική της κοινωνικο-γνωστικής 

νευροεπιστήμης. Επίσης, έχουν κατασκευαστεί εργαλεία που συνδυάζουν τις 

μεθόδους αυτοαναφοράς με μεθόδους αντικειμενικής μέτρησης της ενσυναίσθησης. 

Ένα παράδειγμα αποτελεί το Πολυδιάστατο Τεστ Ενσυναίσθησης (Multifaceted 

Empathy Test-MET) (Dziobek et al., 2006), στο οποίο η γνωστική διάσταση 

αξιολογείται με αντικειμενικό τρόπο και η συναισθηματική διάσταση με την μέθοδο 

της αυτοαναφοράς (Ρομοσιού, 2017) 

 Για τη μέτρηση της ενσυναίσθησης έχουν ακόμη αναπτυχθεί μέθοδοι 

παρατήρησης που στηρίζονται σε λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές του ατόμου 

που μελετάται. Σε αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνονται η Κλίμακα Ενσυναίσθησης του 
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Carkhuff (Carkhuff Empathy Scale) (Carkhuff, 1969), καθώς και η Υποκλίμακα 

Κατανόησης της Ενσυναίσθησης του Ερωτηματολογίου Σχέσης του Barrett-Lennard 

(Barrett-Lennard Relationship Inventory/Empathy Understanding Subscale -EUS) 

(Barrett-Lennard, 1962). Τέλος, οι λιγότερο συνηθισμένες μετρήσεις της 

ενσυναίσθησης είναι οι βιολογικές-φυσικές μετρήσεις (Ickes, Stinson, Bissonnette, & 

Garcia, 1990· Saarela et al., 2007· Hein, Silani, Preuschoff, Batson, & Singer, 2010·. 

Hein, 2014). Σε αυτές τις μετρήσεις συμπεριλαμβάνονται μετρήσεις φυσιολογικής 

δραστηριότητας, όπως καρδιακός παλμός, αντίδραση του δέρματος, γενική σωματική 

δραστηριότητα, τεχνικές απεικόνισης της εγκεφαλικής δραστηριότητας κατά την 

έκθεση σε διάφορες καταστάσεις βίωσης ενσυναίσθησης, και άλλες τεχνικές. 

(Ρομόσιου, 2017)  

Λαμβάνοντας υπόψη τα εννοιολογικά ζητήματα του ορισμού της 

ενσυναίσθησης καθώς και των μεθοδολογικών ζητημάτων της λειτουργικοποίησης 

και τους τρόπους μέτρησης, αντλούμε τρία βασικά συμπεράσματα. Αρχικά, ότι η 

ικανότητα κάποιου να αντιλαμβάνεται με ακρίβεια τα συναισθήματα ενός άλλου 

ατόμου είναι αναμφισβήτητα η πιο θεμελιώδης πτυχή της ενσυναίσθησης. Χωρίς την 

ακριβή αντίληψη των συναισθημάτων του άλλου, θα ήταν δύσκολο να αισθάνεσαι τι 

νοιώθουν οι άλλοι ή να ανταποκριθούν με συμπόνια στην κακή τους κατάσταση. 

Έπειτα, θα πρέπει να αξιολογηθεί με όρους μετρήσιμων δεξιοτήτων, γνώσεων και 

συμπεριφοράς και όχι με την έννοια των "άκρων", ώστε να είναι πρακτική η 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Τρίτον, η αυτο-αξιολόγηση δεν είναι αντικειμενική 

καθώς υπόκειται στις στρεβλώσεις λόγω κοινωνικής επιθυμίας (Π.χ. Θέλει κανείς να 

απεικονίσει τον εαυτό του ως μη εθισμένο;) (Levenson & Ruef, 1992). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

3.1. Ορισμός  

Η κοινωνική υποστήριξη, έχει οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 

γενικά όμως αναφέρεται στο είδος της βοήθειας / βοήθειας που λαμβάνουν ή 

αναμένουν να λάβουν τα άτομα από όσους έρχονται σε επαφή μαζί τους 

(Παπακωνσταντίνου & Παπαδόπουλος, 2010). 

Άλλος ένας και ίσως ο πιο συνηθισμένος ορισμός είναι αυτός του Cobb που 

σύμφωνα με αυτόν η κοινωνική στήριξη αποτελείται από τρεις συνιστώσες: το 

αίσθημα ότι σε αγαπούν, το αίσθημα ότι αξίζεις ή εκτιμάσαι, και το ότι ανήκεις σε 

κάποιο κοινωνικό σύνολο. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων συντελεί στην προστασία υγείας από το άγχος. 

Με αυτόν τον τρόπο η κοινωνική στήριξη συμβάλλει και σε περιπτώσεις που οι 

άνθρωποι βρίσκονται σε κρίση εξαιτίας διάφορων παθολογικών καταστάσεων. 

Επιπλέον, η κοινωνική υποστήριξη είναι ικανή να περιορίσει την απαιτούμενη 

ποσότητα φαρμάκων, να επιταχύνει την αποκατάσταση και να διευκολύνει τη 

συμμόρφωση στα συνταγογραφούμενα ιατρικά σχήματα. (Cobb, 1976) 

Για να είναι αποτελεσματική η αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων ή ομάδων θα 

πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα πλαίσιο κοινωνικής υποστήριξης. Τα άτομα που 

λαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη επηρεάζονται λιγότερο από αγχογόνες 

καταστάσεις σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν κοινωνική υποστήριξη. Τα άτομα 

που  νιώθουν ότι η ζωή τους είναι αγχώδεις αλλά πιστεύουν ότι έχουν σημαντική 

κοινωνική υποστήριξη έχουν λιγότερα σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους 

αϋπνίες, απώλεια βάρους και άλλα (Cohen &Hoberman, 1986) 
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3.2. Η κοινωνική στήριξη και οι πτυχές της  

Ο Tardy (1985) πρότεινε ένα μοντέλο που θέτει τις πιο σημαντικές πτυχές της 

κοινωνικής στήριξης, το οποίο δίνει έμφαση στο κατά πόσο η κοινωνική υποστήριξη 

δόθηκε ή λήφθηκε. Υπάρχουν τέσσερις τύποι με βάση το περιεχόμενο του μοντέλου 

της κοινωνικής στήριξης: η συναισθηματική, η ουσιαστική και ενημερωτική, ή / και 

της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα η συναισθηματική υποστήριξη αποτελείται από 

την εμπιστοσύνη, την αγάπη και την ενσυναίσθηση (Malecki & Demaray, 2002). 

Σύμφωνα με τον House το 1981 υπάρχουν τέσσερις μορφές κοινωνικής 

υποστήριξης α) η πληροφοριακή υποστήριξη (η λήψη πληροφοριών για την 

αντιμετώπιση μιας κατάστασης, β) η αξιολογική υποστήριξη (η επιρροή των άλλων 

σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασης), γ) η λειτουργική υποστήριξη 

(συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης από τους άλλους) και δ) συναισθηματική 

υποστήριξη (η αίσθηση ότι μας αγαπούν και μας εκτιμούν) (House, 1981 όπως 

αναφέρεται σε Κοκκινάκη 2006) 

Η κοινωνική στήριξη μπορεί να αναλυθεί σύμφωνα με τον Cobb και με βάση 

τις ακόλουθες τρεις πτυχές της: 

1. Το αίσθημα ότι σε αγαπούν και σε νοιάζονται 

2. Το αίσθημα ότι αξίζεις και εκτιμάσαι  

3.Το αίσθημα ότι ανήκεις σε μια κοινωνική ομάδα με κοινές υποχρεώσεις. 

Πιο συγκεκριμένα:  

Το αίσθημα ότι σε αγαπούν και σε νοιάζονται μεταλαμπαδεύεται μέσω στενών 

σχέσεων με αμοιβαίας εμπιστοσύνης. (Cobb, 1976) Σε μια σχέση μεταξύ δύο 

ανθρώπων, αυτό το αίσθημα εμφανίζεται μέσω της ανάγκης των δυο ατόμων για 
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αλληλοϋποστήριξη γνωστή και ως συναισθηματική υποστήριξη. (Murray et al. , 

1938) 

Το αίσθημα ότι αξίζεις και εκτιμάσαι υποστηρίζεται και θεωρείται πιο 

αποτελεσματικό στο κοινό καθώς προκαλεί στο άτομο μεγαλύτερη εκτίμηση για τον 

εαυτό του και επιβεβαιώνει την αίσθηση προσωπικής του αξίας. Μπορεί να 

ονομάζεται και υποστήριξη της εκτίμησης (Cobb, 1976) 

Το αίσθημα ότι ανήκεις σε μια κοινωνική ομάδα με κοινές υποχρεώσεις 

σημαίνει ότι όλοι στο δίκτυο έχουν τις ίδιες πληροφορίες και μοιράζονται πράγματα 

με την γνώση ότι κάθε μέλος έχει επίγνωση των υποχρεώσεων του. (Cobb, 1976) 

Συγκεκριμενοποιώντας οι σχετικές πληροφορίες είναι τριών ειδών. Η πρώτη 

ομάδα πληροφοριών απαντά στις ερωτήσεις: Τι συμβαίνει και πώς ξεκίνησε; Ποια 

είναι η σχέση μεταξύ μας; Πώς και πότε μπήκαμε εδώ; Αυτές οι ερωτήσεις συνιστούν 

την ουσία της ιστορίας. Η δεύτερη ομάδα αφορά αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν 

να διατεθούν σε οποιοδήποτε μέλος κατόπιν αιτήματος και περιλαμβάνει 

πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα υπηρεσιών που χρειάζονται ανά 

περιστάσεις, π.χ. εξοπλισμός, εξειδικευμένες δεξιότητες, τεχνικές πληροφορίες. Η 

τρίτη ομάδα συμπεριλαμβάνει πληροφορίες που είναι κοινές και μοιραζόμενες σε 

σχέση με τους κινδύνους της ζωής και τις διαδικασίες αμοιβαίας άμυνας. Για 

παράδειγμα, σε αυτή την τελευταία έννοια υπάγεται η γνώση ότι ένα νοσοκομείο με 

ικανά στελέχη είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ανάγκης, είναι κοινωνικά 

υποστηρικτικό. (Cobb, 1976) 

Σε άλλη έρευνα η κοινωνική στήριξη έχει άλλο διαχωρισμό: στη 

συντροφικότητα, στη συναισθηματική στήριξη και στη πρακτική στήριξη. Με τον 

όρο συντροφικότητα εννοούμε τα άτομα που έχουμε στενή επαφή και αλληλεπίδραση 
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σε τακτική βάση ενώ με τον όρο συντροφικότητα τα άτομα τα οποία εμπιστευόμαστε 

τα προσωπικά μας προβλήματα και στρεφόμαστε για βοήθεια όταν νιώθουμε θλίψη. 

Τέλος, ο όρος πρακτική στήριξη αναφέρεται στα άτομα που προσφέρουν οικονομική 

στήριξη ή άλλου τύπου βοήθειας για παράδειγμα σε περίπτωση ασθένειας. (Rook, 

1987)  

Θετική και αρνητική κοινωνική στήριξη 

Οι αντιλήψεις θετικής κοινωνικής στήριξης διακρίνονται μεταξύ της 

ληφθείσας υποστήριξης (πρακτικής) και της προσδοκώμενης υποστήριξης, η οποία 

αναφέρεται στην αντίληψη ότι η υποστήριξη θα είναι διαθέσιμη εφόσον χρειαστεί 

(Okun & Keith, 1998). Η ληφθείσα και η προσδοκώμενη υποστήριξη μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε λειτουργική, συναισθηματική, οικογενειακή και φιλική 

στήριξη. Η λειτουργική/απτή υποστήριξη, ορίζεται ως βοήθεια για καθημερινά 

καθήκοντα και η συναισθηματική υποστήριξη αναφέρονται μερικές φορές ως 

συμπονετική υποστήριξη (Brough & Pears, 2004· Kahn & Antonucci, 1980) και 

συμπεριλαμβάνει εκφράσεις ανησυχίας και φροντίδας (Brough & Pears, 2004)  

Όσον αφορά τις αρνητικές κοινωνικές επαφές ή η αρνητική στήριξη, που 

αναφέρεται επίσης ως κοινωνική αρνητικότητα, αρνητικοί κοινωνικοί δεσμοί, 

κοινωνική πίεση, κοινωνικές συγκρούσεις, κοινωνική υπονόμευση και κοινωνική 

παρεμπόδιση (Finch, Okun, Pool, & Ruehlman, 1999), μέσα σε αυτές εμπεριέχονται 

συμπεριφορές όπως η παρεμβατικότητα, οι πολλές απαιτήσεις, η ανυπαρξία, η 

κριτική, η οργή, η εχθρότητα και η ανυπομονησία (Ruehlman & Karoly, 1991). 

Αρνητικές συμπεριφορές έχουν θεωρηθεί και οι υπερπροστατευτικές από τους 

παρόχους υποστήριξης (Diehl & Willis, 2003). Άλλοι ερευνητές ορίζουν την 

κοινωνική υπονόμευση ως «συμπεριφορές που κατευθύνονται προς ένα άτομο-στόχο 
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που (1) εμφανίζουν αρνητική επίδραση (οργή ή δυσαρέσκεια), (2) εμφανίζουν 

αρνητική αξιολόγηση του προσώπου από πλευράς ιδιοτήτων, δράσεων και 

προσπαθειών (κριτική), και (3) δυσκολεύουν ή παρεμποδίζουν την επίτευξη των 

επιδιωκόμενων στόχων ».( Vinokur & van Ryn, 1993, p. 350)  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι κομβικός στην παροχή κοινωνικής στήριξης. 

Στόχος της υποστήριξης των εκπαιδευτικών είναι να μπορούν οι ίδιοι να παρέχουν 

υποστήριξη σε μαθητές είτε με ειδικές ανάγκες είτε χωρίς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα 

από την διεπιστημονική συνεργασία (ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, ειδικούς 

παιδαγωγούς και άλλους). Μέσα από προγράμματα υποστήριξης των εκπαιδευτικών 

θα πρέπει να βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις τις ικανότητες την παροχή 

υποστήριξης και γενικά την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Λαμπίδη, 

2012). 

3.3. Η κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρία  

Αρκετοί ερευνητές εξέτασαν την κοινωνική υποστήριξη των παιδιών σε 

διάφορες περιστάσεις. Τα αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης σε παιδιά είναι 

ιδιαίτερα σημαντικά σε διάφορους τομείς όπως: ακαδημαϊκή επιτυχία ,αντίληψη ότι 

οι ενήλικες νοιάζονται για αυτά, αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων και 

σύνδεση σχολείου και προσωπικών στόχων (McPartland,1994· Handre & Reeve, 

2003 όπως αναφέρεται σε Eisenman 2007). Πιο ειδικά η προσδοκώμενη κοινωνική 

υποστήριξη έχει συμβάλει σε θετικά αποτελέσματα για παιδιά που οι γονείς τους 

είναι διαζευγμένοι (Cowen, Pedro-Carroll & Gillis, 1990), σε παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες, (Rothman & Cosden, 1995), παιδιά υψηλού κινδύνου ή μειονεκτούντα 

παιδιά (Cauce, Felner, & Primavera, 1982) και τα χαρισματικά παιδιά (Dunn, 

Putallaz, Sheppard, & Lindstrom, 1987). Οι ερευνητές τις περισσότερες φορές 
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τονίζουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με υψηλά ποσοστά κοινωνικής στήριξης έχουν 

λιγότερα προβλήματα προσαρμογής (Compas, Slavin, Wagner, & Vannatta, 1986· 

East, Hess, & Lerner, 1987· Hoffman, Ushpiz & Levy-Shift, 1988). 

Τα άτομα με αναπηρία σε σημαντικό βαθμό στηρίζονται στην οικογένεια και 

τους φίλους τους ώστε να λάβουν την απαραίτητη συναισθηματική  στήριξη και 

βοήθεια σε προβλήματα καθοριστικής σημασίας. Για σημαντικό χρονικό διάστημα οι 

μελετητές είχαν αναγνωρίσει τα θετικά αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης σε 

άτομα με χρόνιες παθήσεις ωστόσο πρόσφατα αναγνωρίστηκαν και οι αρνητικές 

πτυχές της. Υπήρχαν μορφές στήριξης που προκαλούσαν θυμό ή εχθρότητα τα οποία 

δεν είχαν θετικές επιπτώσεις σε αυτά τα άτομα (Cimarolli& Boerner, 2005) 

 

Οπτική αναπηρία 

Στα άτομα με οπτική αναπηρία σημαντικό ρόλο παίζουν τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το ποσοστό οπτικής αναπηρίας, η εργασιακή 

κατάσταση, οι ικανότητες αυτοδιαχείρισης και ανεξαρτησίας. Πιο συγκεκριμένα το 

φύλο και η απασχόληση παίζουν καταλυτικό ρόλο στην κοινωνική στήριξη που 

δέχεται το άτομο με αναπηρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι 

τα εργαζόμενα άτομα με αυτή την αναπηρία έχουν περισσότερα υποστηρικτικά 

δίκτυα από ότι τα άνεργα. (Papadopoulos, Papakonstantinou, Koutsoklenis, 

Koustriava, & Kouderi, 2015). 

Μια άλλη μελέτη που συνέκρινε άτομα με μειωμένη όραση, τυφλά και με 

κανονική όραση με παρόμοια τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όσον αφορά την ηλικία, 

το φύλο, την εθνικότητα, το σχολικό βαθμό και την ηλικία και τη γεωγραφική θέση 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για να ζήσουν ανεξάρτητα, οι μαθητές με προβλήματα 
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όρασης χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη από ό, τι οι φοιτητές με προβλήματα 

όρασης. Επίσης, ότι  είχαν λιγότερους φίλους που θα μπορούσαν να τους παράσχουν 

την κατάλληλη αυτή υποστήριξη (Sacks & Wolffe, 1998).  

Γενικότερα έχει αποδειχτεί ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία που δεν 

λαμβάνουν κανενός είδους στήριξης έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης 

καταθλιπτικών συμπτωμάτων ενώ τα άτομα αρνητική στήριξη έρχονται δεύτερα σε 

πιθανότητες. Σε αντίθεση με τα άτομα με μόνο θετική στήριξη που έχουν τα 

χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Στο τέλος βρίσκονται επίσης 

τα άτομα που δέχονται τόσο θετική όσο και αρνητική στήριξη. (Cimarolli, & Boerner, 

2005).  

Σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη και ο σχεδιασμός υπηρεσιών αποκατάστασης έτσι ώστε να οδηγήσει στην 

αύξηση της θετικής στήριξης και της μείωσης της αρνητικής (Papadopoulos et all, 

2015).  

Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

Στη κατηγορία των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος υπάρχουν 

ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, ο Wing (1998) όρισε τα τρία παθολογικά 

χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζονται τα διαγνωστικά κριτήρια για τις διαταραχές 

του φάσματος του αυτισμού (παθολογική τριάδα)  (Jordan, 2000). Ειδικότερα, τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι οι δυσκολίες στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, 

δυσκολίες στην επικοινωνία και στην παρουσία περιορισμένων και 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών και ενδιαφερόντων (Rogers, S. A. L. L. Y., 

Charman & Stone, 2006). 
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Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι αλληλένδετες και δεν 

μπορούν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα. Όσον αφορά στις δυσκολίες κοινωνικότητας 

που εντοπίζονται στα άτομα με αυτισμό, διαφέρουν σε κάθε περίπτωση (Cimera, 

2007). Συγκεκριμένα, όλα τα άτομα με αυτισμό δεν εκδηλώνουν ανεπάρκεια σε όλο 

το εύρος των κοινωνικών δεξιοτήτων (Happé, 1998). Αντιλαμβάνονται τον εαυτό 

τους και τα οικεία τους πρόσωπα (Dawson & McKissick 1984· Ozonoff et al. 1990) 

και επιδιώκουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με έναν αδέξιο τρόπο (Jordan, 2000). 

Ανεξάρτητα όμως από οποιαδήποτε στοιχειώδη κοινωνική συμπεριφορά ανάλογη με 

την νοητική ηλικία, το άτομο με αυτισμό μειονεκτεί πάντοτε στην κοινωνική 

αντίληψη (Happé, 1998). Σύμφωνα με την Lorna Wing και τους συνεργάτες της 

υπάρχουν τρείς χαρακτηριστικές κατηγορίες κοινωνικής συμπεριφοράς των ατόμων 

με αυτισμό: το αποτραβηγμένο, το παθητικό και το ιδιόρρυθμο παιδί (Frith, 2009) ή 

ενναλακτικά το (κοινωνικά) αμέτοχο, το παθητικό και το παράξενο παιδί (Happé, 

1998).  Το αποτραβηγμένο ή (κοινωνικά) αμέτοχο παιδί εμφανίζεται ως ένα 

αποστασιοποιημένο άτομο (Frith, 2009), το οποίο αποφεύγει την κοινωνική 

συναλλαγή (Happé, 1998) και την κοινωνική επαφή (Jordan, 2000). Το παθητικό 

παιδί δείχνει να αδιαφορεί για οποιαδήποτε προσπάθεια κοινωνικής προσέγγισης, 

υπακούοντας άκριτα σε οποιαδήποτε εξωτερική προτροπή ή επιταγή. Τέλος, το 

ιδιόρρυθμο ή παράξενο παιδί είναι ενεργά κοινωνικό χωρίς όμως να μπορεί να 

εξετάσει την εκάστοτε κοινωνική συμπεριφορά που είναι αποδεκτή σε κάθε 

περίσταση. Τα άτομα με αυτισμό, γενικότερα, κατηγορούνται για τη συμπεριφορά 

τους στους δημόσιους χώρους, καθώς αδυνατώντας να αντιληφθούν τις κοινωνικές 

επιταγές και απαγορεύσεις, τείνουν να συμπεριφέρονται όπως και στην προσωπική 
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τους ζωή. Έτσι, τα άτομα με αυτισμό θεωρούνται από την κοινή γνώμη άτομα χωρίς 

προσωπική αιδώ (Frith, 2009).   

Ο ρόλος του δασκάλου, ειδικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

αντιμετώπιση κάθε δυσκολίας είτε σε ατομικό είτε σε επίπεδο τάξης μέσα από την 

κατάλληλη παρέμβαση (Χρηστάκης, 2000). Τα παιδιά με αυτισμό, ειδικότερα, 

δείχνουν να επηρεάζονται από τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού ή της 

εκπαιδευτικού. Η ειλικρινής κατανόηση και ενδιαφέρον για τον μαθητή, τον καθιστά 

ασυνείδητα πιο ανεκτικό στη διδασκαλία (Sainsbury, 2009).  Άλλωστε, έχει 

επισημανθεί ότι παιδιά με αυτισμό προτιμούν την αλληλεπίδραση με ενήλικες παρά 

με συνομηλίκους τους, ιδιαίτερα όταν αυτοί τους απευθύνονται με σοβαρότητα 

(Sainsbury, 2009). 

Η κοινωνική στήριξη στα άτομα με αυτισμό μπορεί να βοηθήσει και σε 

περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και στη 

μείωση του κινδύνου έκθεσης σε καταστάσεις εκφοβισμού. Η κυρίαρχη πηγή 

κοινωνικής στήριξης είναι οι εκπαιδευτικοί ενώ οι φίλοι συμβάλλουν επί το πλείστον 

στην ευημερία τους. Όσον αφορά την οικογένεια, οι μαθητές  με αυτισμό σε 

περιπτώσεις εκφοβισμού, οι γονείς είναι οι τελευταίοι που απευθύνονται παρά το 

γεγονός ότι θα μπορούσε η βοήθεια τους να είναι πολύτιμη στην επίλυση 

προβλημάτων (Humphrey & Symes, 2010).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές με αυτισμό αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα 

ποσοστά εκφοβισμού από ότι μαθητές με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

Ακόμη η κοινωνική τους στήριξη προέρχεται σε υψηλά επίπεδα από εκπαιδευτικούς 

και σε πολύ χαμηλά επίπεδα από γονείς, φίλους και συμμαθητές (Humphrey & 

Symes, 2010).   
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Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες 

Η κοινωνική στήριξη είναι ένα κομμάτι του περιβάλλοντος που συμβάλει στην 

αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. (Heiman 

& Eden , 2011) 

Η προσδοκώμενη κοινωνική στήριξη έχει συσχετιστεί ερευνητικά με την 

αυτο-ιδέα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Forman, 1988;) καθώς επίσης και με 

την αυτο-αντίληψη των μαθησιακών δυσκολιών. Ωστόσο, μερικές έρευνες έδειξαν 

ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν ποικίλες απόψεις για την κοινωνική 

υποστήριξη υποδηλώνοντας ότι, ως ομάδα, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς έχουν την 

τάση να έχουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα για τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες από ό, τι για άλλα παιδιά. Οι στάσεις αυτές φαίνεται να διαπερνούν και σε 

ακαδημαϊκό και σε κοινωνικό επίπεδο. (Bryan, Pearl, Zimmerman & Matthews, 

1982). 

Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που 

δέχονται υψηλότερα ποσοστά στήριξης από το περιβάλλον (οικογένεια, δασκάλους 

και συμμαθητές) είναι περισσότερο πιθανό να ζητήσουν βοήθεια για κάποια τους 

μαθησιακή δυσκολία από ότι εκείνα που δεν δέχονται. Με αυτόν τον τρόπο επίσης 

αποκτούν καλύτερη προοπτική για την εκμάθηση της μαθησιακής τους 

ιδιαιτερότητας και έχουν περισσότερα βοηθήματα εφόσον χρειαστεί. (Rothman & 

Cosden, 1995).  

Επίσης οι μαθητές που αποδέχτηκαν και αντιμετώπισαν την μαθησιακή τους 

δυσκολία ως λιγότερο αρνητική είχαν πιο υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις αυτό-

αντίληψη και αποδοχή από αυτούς που την αντιμετώπιζαν πιο αρνητικά. (Rothman & 

Cosden, 1995) 
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Σε άλλη έρευνα που γίνεται σύγκριση του επιπέδου κοινωνικής στήριξης 

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών τυπικής ανάπτυξης αποδεικνύεται 

ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ένιωθαν πως δεχόντουσαν χαμηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής στήριξης από τα άλλα παιδιά. Ως αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι 

έχουν λιγότερες πιθανότητες για μια καλή ακαδημαϊκή πορεία και να την αποδίδουν 

σε εξωτερικούς παράγοντες (Heiman, 2006). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πολλές φορές τέτοιου είδους ζητήματα 

προσπαθούν να επιλυθούν από σχολικούς ψυχολόγους, οι οποίοι είτε συμβουλεύουν 

τους δασκάλους είτε καλλιεργούν μια σχέση εμπιστοσύνης με τους μαθητές. Επίσης 

οι σχολικοί ψυχολόγοι που εργάζονται με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

μεγάλη επίδραση πάνω τους από την στιγμή που γνωρίζουν την σημασία της 

προσδοκώμενης κοινωνικής στήριξης στην σχολική πορεία. (Malecki & Demaray, 

2002) 

Άτομα με κινητική αναπηρία 

Η κοινωνική υποστήριξη φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ψυχολογική προσαρμογή και την λειτουργική ικανότητα των ατόμων με κινητική 

αναπηρία. Η φύση αυτού του ρόλου μπορεί να μετριάζεται, σε κάποιο βαθμό, από την 

ηλικία και την ομαλή λειτουργία του κινητικών δεξιοτήτων (Vilaseca, Gràcia., 

Beltran, Dalmau, Alomar, Adam‐ Alcocer, & Simó‐ Pinatella, 2015). 

 

 Μια άλλη έρευνα έδειξε ότι οι νέοι με σωματικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν 

διάφορους αγχωτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στη 

συμμετοχή σε συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, την περιορισμένη ανεξαρτησία 
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και συν τοις άλλοις την αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ αυτών και των 

συνομηλίκων τους (Varni, Setoguchi, Rappaport & Talbot, 1992).  

Εκτός από τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την τυπική ανάπτυξη, αυτοί οι 

νέοι πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν παράγοντες άγχους που σχετίζονται με την 

αναπηρία και, κατά συνέπεια, να αντιμετωπίσουν αυξημένες ψυχολογικές και 

σωματικές απαιτήσεις (Patterson & Geber, 1991· Lavigne & Faier-Routman, 1992;). 

Σημαντικός αριθμός παραγόντων που σχετίζονται με την ψυχολογική 

προσαρμογή αυτού του πληθυσμού έχουν εξεταστεί σε προηγούμενες έρευνες, 

συμπεριλαμβανομένης της προσδοκώμενης κοινωνικής υποστήριξης και της 

λειτουργικής ικανότητας. Και οι δύο αυτές εμφανίστηκαν ως σημαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης προσαρμογής σε νεαρά άτομα με σωματικές αναπηρίες. Τα υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής στήριξης και υψηλότερης λειτουργικής κατάστασης συνδέονται 

θετικά με καλή ψυχολογική προσαρμογή σε νέους με διάφορες σωματικές αναπηρίες. 

(Vilaseca, Gràcia., Beltran, Dalmau, Alomar, Adam‐ Alcocer & Simó‐ Pinatella, 

2015). 

Κάποιοι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα χαμηλά επίπεδα κοινωνικής 

υποστήριξης από τους συμμαθητές αύξησαν τον κίνδυνο κατάθλιψης και χαμηλού 

αυτοέλεγχου σε νέους με ανεπάρκειες στα άκρα. (Varni, Setoguchi, Rappaport & 

Talbot, 1992). 

 

Άτομα με νοητική αναπηρία  

Τα άτομα με νοητική αναπηρία ανήκουν σε μια ομάδα που εμπλέκεται στις 

περισσότερες δραστηριότητες. Ωστόσο η κοινωνική και συναισθηματική στήριξη που 
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δέχονται καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα είναι για αυτούς περιορισμένα (Lippold & 

Burns, 2009· McKenzie, Michie, Murray & Hales, 2012). 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία αντιμετωπίζουν και διάφορα άλλα εμπόδια 

στην παροχή κοινωνικής στήριξης όπως τύπος κατοικίας, το επίπεδο νοητικής 

αναπηρίας, η ηλικία και το φύλο. Το IQ έχει επίσης αναγνωριστεί ως προγνωστικός 

δείκτης για την κοινωνική στήριξη που θα δεχτεί ένα άτομο ακόμα όμως δεν έχει 

αποδειχτεί ότι παίζει ρόλο σε όλα τα επίπεδα (Lunsky & Benson, 1999).  

Η κοινωνική στήριξη έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός προστατευτικός 

παράγοντας στην πρόληψη της ψυχικής υγείας και στην αναβάθμισης της ποιότητα 

της ζωής. Τα άτομα με νοητική καθυστέρηση (ID) έχει αποδειχτεί ότι έχουν 

περιορισμένη κοινωνική στήριξη και κατάλληλες δομές. Οι παρεμβάσεις που έχουν 

γίνει επικεντρώθηκαν στην προώθηση την κοινωνικής τους παρουσίας και 

ολοκλήρωσης. Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτό δεν οδηγεί 

πάντα στη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων. Μέχρι σήμερα λίγες μελέτες έχουν 

εξετάσει για το πώς η νοητική αναπηρία οδηγεί σε φτωχά κοινωνικά δίκτυα 

(McKenzie, Michie, Murray & Hales, 2012) 

Η ύπαρξη ενός παιδιού με αναπηρία έχει επιπτώσεις και στην οικογένεια και 

ειδικά σε περιπτώσεις δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών. Τα προβλήματα 

συμπεριφοράς και οι διαταραχές ψυχικής υγείας προκαλούν έντονο στρες και 

επηρεάζουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την διαβίωση του παιδιού 

(McIntyre., Blacher, & Baker, 2002). 

Η ποιότητα της ζωής μιας οικογένειας επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες 

όπως το οικογενειακό εισόδημα, την εκπαίδευση καθώς και το ποσοστό αναπηρίας 

Για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής της είναι αναγκαίο πέρα την εφαρμογή 
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ειδικών παρεμβάσεων για την στήριξη ατόμων με νοητική αναπηρία, η ενίσχυση της 

οικογένειας από τους τοπικούς φορείς και επαγγελματίες  επικεντρώνοντας στην 

στήριξή της (Vilaseca et al. , 2015).  

 

3.4. Εργαλεία αξιολόγησης κοινωνικής στήριξης 

Η ερευνητική ενασχόληση με την κοινωνική στήριξη έχει αυξηθεί από την 

δεκαετία του 80΄. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και να περιγραφούν 

διάφορα εργαλεία μέτρησης της κοινωνικής στήριξης. Το γεγονός όμως ότι 

προέρχονται από διαφορετικές αντιλήψεις της έννοιας και συχνά χρησιμοποιούν πολύ 

διαφορετικές τεχνικές μέτρησης προκάλεσε δυσκολία στην σύνθεση της υπάρχουσας 

γνώσης (Sarason & Sarason, 1985). 

Η μέτρηση της κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών έχει γίνει ένα 

δημοφιλές θέμα στην εκπαίδευση και την ψυχολογία, αλλά τα εργαλεία μέτρησης σε 

αυτόν τον τομέα είναι περιορισμένα. (Malecki & Demaray, 2002). 

Με την αύξηση του αριθμού των ερευνών για την κοινωνική υποστήριξη έχει 

αυξηθεί παράλληλα και ο αριθμός των εργαλείων που αποσκοπούν στην εκτίμηση 

των ποιοτικών πτυχών στα διάφορα μοντέλα έκθεσης για την υγεία. Οι ερευνητές 

ίσως είναι δύσκολο να επιλέξουν το καταλληλότερο εργαλείο για έρευνες πάνω στην 

έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης ως παράγοντα κινδύνου για την πορεία ατόμων με 

χρόνια νοσήματα. (Orth-Gomer & Undén,1987) 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία 

μέτρησης της κοινωνικής στήριξης στη βιβλιογραφία. 

Η Social Support Self Report (SSSR) (Lunsky & Benson 1997) είναι μια 

κλίμακα αυτο-αναφοράς που αποτελείται από πέντε επιμέρους κλίμακες, τέσσερις 
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αφορούν πηγές υποστήριξης (οικογένεια, προσωπικό, φίλους και σύντροφο) και ένα 

σύνθετο στοιχείο από τις άλλες υπο-κλίμακες μέτρησης της αμοιβαιότητας. Η 

εσωτερική συνοχή του εργαλείου αυτού (Cronbach’s alpha) κυμάνθηκε από 0.55 έως 

0.85 για τις διαφορετικές πηγές υποστήριξης και τα διαφορετικά σκορ. (Lunsky & 

Benson, 1997) 

Το ερωτηματολόγιο Social Circles Questionnaire αναπτύχθηκε για τους 

φροντιστές των ατόμων με νοητική υστέρηση για να αξιολογήσουν την κοινωνική 

υποστήριξη που παρέχεται σε αυτά τα άτομα από τις οικογένειες, τους εργαζόμενους, 

τους φίλους και τις αισθηματικές σχέσεις τους. (Lunsky & Benson, 1999). 

Ένα άλλο εργαλείοo μέτρησης είναι το Social Support Interaction Coding 

System (SSICS; Bradbury & Pasch, 1994) και το και το oποίο είναι ένα μέτρο 

αυτοελέγχου για να αξιολογήσει την παροχή κοινωνικής στήριξης,  

Το εργαλείο Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS; Malecki, 

Demaray, Elliott, & Nolten, 1999) βασίζεται στο πρότυπο κοινωνικής υποστήριξης 

του Tardy. Το μοντέλο αυτό αξιολογεί πέντε διαστάσεις στην αντίληψη της 

κοινωνικής υποστήριξης: την κατεύθυνση, την διάθεση, την περιγραφή / αξιολόγηση, 

το περιεχόμενο και το παρεχόμενο δίκτυο. (Malecki & Demaray, 2002) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Η κατανόηση της ενσυναίσθησης και ο αντίκτυπος στην κοινωνία δεν γίνεται 

αντιληπτός σε μεγάλο βαθμό. Ποιος είναι ο ρόλος της ενσυναίσθησης στον ευρύτερο 

κοινωνικό χώρο; Είναι ένα άθροισμα ατομικών επιπέδων ενσυναίσθησης ή υπάρχει 

ένας γενικότερος τρόπος να αντιληφθεί κανείς τον αντίκτυπο και την επιρροή της 

κοινωνικής ενσυναίσθησης; (Horton, 2011). 

Από παλαιότερα επιχειρήθηκε κάποια συσχέτιση των δύο εννοιών. Ο ορισμός 

που έδωσε ο Etzion το 1984 για την κοινωνική στήριξη ήταν «ένα κοινωνικό δίκτυο 

που δίνει στο άτομο εκφράσεις συναισθηματικής ανησυχίας ή ενσυναίσθησης καθώς 

και πρακτική βοήθεια, στήριξη στην εύρεση πληροφοριών ή έπαινο». (Etzion, 1984, 

όπως αναφέρεται σε Brough και Pears, 2004)  

Σημαντικό κομμάτι όμως στην κατανόηση του απώτερου αντίκτυπου της 

ενσυναίσθησης στην κοινωνία είναι η μελέτη του κοινωνικού πλαισίου που λαμβάνει 

χώρα. Για παράδειγμα, έχουν διεξαχθεί πολλές μελέτες σχετικά με το φαινόμενο του 

εκφοβισμού, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις της 

νεολαίας και την έλλειψη ενσυναίσθησης. Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο 

σχολικός εκφοβισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που αντικατοπτρίζει τις σχέσεις 

εξουσίας σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και δεν χαρακτηρίζει μόνο άτομα με 

επιθετικές ή «κακές» συμπεριφορές (Horton, 2011). Στο παράδειγμα αυτό, η 

βαθύτερη αντίληψη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου του σχολείου, μπορεί να 

δώσει καλύτερη εικόνα και θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε σε ποιες κοινωνικές 

συνθήκες συμβαίνει ο εκφοβισμός. Με μια πιο μακρινή οπτική, η εκδήλωση 
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αρνητικών συμπεριφορών και προκαταλήψεων όχι μόνο μειώνουν τις 

περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά αυτοί που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο 

δεν δείχνουν καμία ευαισθησία σε όσους πληγώνουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

απενεργοποιούν τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση τους για τους άλλους (Sue, 2010, 

p. 130).  

Οι πολύπλοκες και δύσκολες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές 

καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε κοινωνικές αντιλήψεις, βασισμένες σε 

στερεότυπα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να ερμηνεύσουν πολύπλοκες 

καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν το φόβο που τους προκαλούν. Ο Glick (2008) 

περιγράφει το φαινόμενο αυτής της συμπεριφοράς ως "ιδεολογικό αποδιοπομπαίο 

τράγο" που προκύπτει από λανθασμένη ερμηνεία κοινωνικών γεγονότων. Ο φόβος 

είναι ένα συναίσθημα που συσχετίζεται με την πιο περίπλοκη  και σύνθετη γνωστική 

επεξεργασία της ενσυναίσθησης (Glick, 2008· Segal M. Alex Wagaman Karen E. 

Gerdes, 2012) 

Κάποια μικρά παιδιά με αναπηρίες έχουν αρνητική αυτο-εικόνα και 

ενδεχομένως να έχουν αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό τους, να εξαρτώνται από τους 

γονείς τους και άλλους και να έχουν αισθήματα απώλειας εάν η αναπηρία ήταν 

τυχαία. Επίσης πολλές φορές έχουν δυσκολίες με κοινωνικές δεξιότητες, όπως η 

ανάγνωση των μη λεκτικών σημάτων από τους συνομηλίκους τους και ο έλεγχος της 

παρορμητικής συμπεριφοράς (Vernon, 1993, όπως αναφέρεται σε Griffin-Shirley & 

Nes, 2005). Για να αναπτύξουν μια υγιή αυτο-αντίληψη και ενσυναίσθηση προς τους 

άλλους, πρέπει να τους παρέχονται συμβουλές, ασκήσεις χαλάρωσης και βοήθεια για 

την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Για να γίνουν πιο 

ενσυναισθητικά, τα παιδιά με αναπηρίες χρειάζονται συγκεκριμένες οδηγίες για να 
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αναπτύξουν την οπτική επαφή και να αντιμετωπίζουν τα άτομα που συνομιλούν μαζί 

τους. (Griffin-Shirley & Nes, 2005). 

Η ενσυναίσθηση έχει μια μεγάλη ιστορία και χαρακτηρίζεται από συνεχείς 

συζητήσεις σχετικά με τον ορισμό της. Μια σημαντική προσέγγιση ήταν η θεώρηση 

της ενσυναίσθησης ως ένα γνωστικό φαινόμενο στο οποίο ένα άτομο επιχειρεί να 

καταλάβει την εσωτερική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (Hogan, 1969). 

Το ερώτημα όμως είναι ποια είναι η επίδραση της ενσυναίσθησης στην 

κοινωνική υποστήριξη; Τα στοιχεία από τις τελευταίες δύο δεκαετίες υποδηλώνουν 

ότι τόσο οι γνωστικές όσο και οι συναισθηματικές πτυχές της σχετίζονται με 

σημαντικές κοινωνικές συμπεριφορές (Davis, 2004). Για παράδειγμα, η γνωστική έχει 

συνδεθεί με πράξεις λιγότερο επιθετικές (Richardson, Hammock, Smith, Gardner, & 

Signo, 1994) με λιγότερες διαπροσωπικές συγκρούσεις (Davis & Kraus, 1991) και 

είναι πιο χρήσιμη σε ομάδες που έχουν περισσότερες ανάγκες (Underwood & Moore, 

1982).  

Oι μελέτες δείχνουν ότι το συναίσθημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

παροχή υποστήριξης, καθώς τα αισθήματα ενδιαφέροντος των ανθρώπων είναι ένας 

ισχυρός καθοριστικός παράγοντας για τις υποστηρικτικές απαντήσεις τους (Trobst, 

Collins, & Embree, 1994). 

Σύμφωνα με τον Batson και το μοντέλο ενσυναίσθησης-αλτρουισμού 

(Empathy- Altruism Model, Batson, 1991,1998), η παροχή βοήθειας εξαρτάται από 

το αν θα ταυτιστούμε συναισθηματικά μαζί του. Η παροχή βοήθειας χωρίς να 

περιμένουμε κάποια θετική συνέπεια για εμάς καλείται αλτρουισμός. Σε περίπτωση 

που βλέπουμε κάποιον σε ανάγκη τα συναισθήματα τα οποία πιθανόν να βιώσουμε 

είναι δυο διαφορετικών ειδών, της προσωπικής δυσφορίας και του ενσυναισθητικού 
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ενδιαφέροντος. Το πρώτο συναίσθημα έχει εγωιστική βάση και συνδέεται με την 

παροχή βοήθειας με σκοπό τη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων μας. Το 

δεύτερο συναίσθημα είναι η πραγματική αλτρουιστική συμπεριφορά ώστε να παρέχει 

βοήθεια στο άτομο που έχει ανάγκη. (Batson, 1991)  

Σκοπός 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση του ρόλου της ενσυναίσθησης 

στην κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρία πραγματοποιώντας ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν και διερευνήθηκαν σε αυτή την 

μελέτη είναι τα εξής: 

1. Η ύπαρξη σχέσης μεταξύ ενσυναίσθησης και κοινωνικής στήριξης ατόμων με 

ή χωρίς αναπηρία. 

2. Η ύπαρξη διαφορών μεταξύ της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης και της 

κοινωνικής στήριξης σε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. 

3. Η ανάπτυξη της ενσυναισθησης στους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και 

η συμβολή τους στην κοινωνική στήριξη των ατόμων με αναπηρία. 

4. Η ύπαρξη διαφορών στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης μεταξύ των ατόμων 

με διαφορετικό φύλο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Ερευνητική στρατηγική  

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεριέλαβε έρευνες που συσχετίζουν τις 

έννοιες κοινωνικής στήριξης και ενσυναίσθησης καθώς και ξεχωριστές μελέτες των 

εννοιών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ρόλου της σε άτομα με 

αναπηρία. Για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδομένων. Οι λέξεις κλειδιά που τέθηκαν στο πλαίσιο αναζήτησης σε 

διάφορους συνδυασμούς ήταν: «ενσυναίσθηση», «κοινωνική στήριξη», «αναπηρίες», 

«οπτική αναπηρία», «κινητική αναπηρία», «αυτισμός» «νοητική αναπηρία», 

«εκπαιδευτικοί», «empathy», «social support», «disability», «autism», «visual 

impairment», «intellectual disability», «learning difficulties», «physical disability» 

και «attention-deficit/hyperactivity disorder».  

Συνολικά βρέθηκαν 51 δημοσιευμένα άρθρα, τα οποία αφορούσαν  έρευνες 

στο θέμα της κοινωνικής στήριξης και της ενσυναίσθησης των ατόμων με διάφορες 

αναπηρίες. Εκτός από το θέμα των άρθρων, λήφθηκε υπόψη η χρονολογία 

δημοσίευσης και η δημοσίευση τους σε έγκυρα εξειδικευμένα περιοδικά στο χώρο 

της Ψυχολογίας, της, Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. Από την ανασκόπηση 

αποκλείστηκαν άρθρα στα οποία το δείγμα δεν αφορούσε ούτε άτομα ούτε ειδικούς 

στο χώρο των ειδικών αναγκών και ούτε συσχέτιζαν με κάποιο τρόπο την 

ενσυναίσθηση και την κοινωνική στήριξη. Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, βιβλία 

σχετικά με το θέμα, στα οποία η πρόσβαση εξασφαλίστηκε μέσα από τη βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και του ΤΕΙ Αθήνας. 
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5.2. Δείγμα 

Συγκεκριμένα, οι έρευνες που ελήφθησαν υπόψη και θα παρατεθούν 

παρακάτω πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Να συνδυάζουν τις δύο έννοιες της κοινωνικής στήριξης και της 

ενσυναίσθησης 

 Να αφορούν την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σε άτομα με αναπηρία 

 Να αφορούν την ανάπτυξη της κοινωνικής στήριξης σε άτομα με 

αναπηρία 

 Να περιλαμβάνουν άτομα με μόνο μία αναπηρία 

 Να εμπεριέχουν την σχέση των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης και της κοινωνικής στήριξης  

Επιλέχθηκαν τελικά 13 άρθρα που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής, 

προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος της ενσυναίθησης και να διευκολύνει 

μελλοντικά την δημιουργία εργαλείου για την συσχέτιση της με την κοινωνική 

στήριξη.  

5.3. Διαδικασία της έρευνας  

Μετά την συλλογή των πληροφοριών και των δεδομένων, έγινε συγκριτική 

θεώρηση των διεθνών και ελληνικών μελετών, σύνθεση της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης και παράθεση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων. 
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5.4. Προβλήματα διεξαγωγής της έρευνας 

Στους περιορισμούς της μελέτης υπάγεται ο πολύ μικρός αριθμός ερευνών που 

συσχετίζουν αυτές τις δύο έννοιες δηλαδή την ενσυναίσθηση και την κοινωνική 

στήριξη. Αντίστοιχα το γεγονός ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο εργαλείο για να 

εξεταστούν σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

6.1. Πίνακας ερευνών 

Έρευνες Συμμετέχοντες Εργαλείο Μέτρηση 

1)Information seeking and 

social support in online 

health communities:Impact 

on patients' perceived 

empathy. Nambisan,  (2011). 

Ενήλικες με χρόνιες 

παθήσεις 

Διαδικτυακή έρευνα  Την επίδραση της 

αναζήτησης των 

πληροφοριών και της 

κοινωνικής στήριξης στην 

αντίληψη της 

Ενσυναίσθησης των 

διαδικτυακών ομάδων με 

χρόνιες παθήσεις. 

2) Εffects of the relationship  

enhancement ® program on 

social skills, empathy and 

social support for adults with 

autism spectrum disorders. 

Cunningham,  (2014) 

Ενήλικες με Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος 

Kλινική εκπαίδευση και 

ερωτηματολόγιο 

 

Επιδράσεις της Ψυχο-

εκπαίδευσης για ενήλικες με 

ΔΑΦ. 

3) Empathy and Social 

Support Provision in 

Couples: Social Support and 

the Need to Study the 

Underlying Processes. 

Devoldre, Davis, 

Verhofstadt, & Buysse, 

(2010) 

Παντρεμένα ζευγάρια Ερωτηματολόγιο, 

Interpersonal Reactivity 

Index (IRI), self-report 

measure based on the Social 

Support Interaction Coding 

System (SSICS) 

Το βαθμό στον οποίο οι 

ατομικές διαφορές στη 

γνωστική ενσυναίσθηση και 

τη συναισθηματική 

ενσυναίσθηση είναι 

προφητικές στην παροχή 

κοινωνικής υποστήριξης στα 

ζευγάρια. 

4) Do Adults with High 

Functioning Autism or 

Asperger Syndrome Differ 

in Empathy and Emotion 

Recognition? Montgomery, 

Allison, Lai, Cassidy, 

Langdon & Baron-Cohen, 

(2016) 

Ενήλικες με Αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας 

και με σύνδρομο Asperger 

Empathy Quotient (EQ), 

‘Reading the Mind in the 

Eyes’ Test: Revised Edition 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε 

εάν οι ενήλικες με αυτισμό 

υψηλής λειτουργικότητας 

(HFA) έδειξαν μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην (1) αυτό-

αναφερόμενη ικανότητα 

τους να συναισθάνονται με 

άλλους και (2) την 

ικανότητά τους να 

ερμηνεύουν ψυχικές 

καταστάσεις στα μάτια των 
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άλλων σε σύγκριση με τους 

ενήλικες με σύνδρομο 

Asperger 

5) Self-Esteem and Empathy 

in Sighted and Visually 

Impaired Preadolescents 

Griffin-Shirley & Nes, 

(2005) 

Μαθητές με οπτική 

αναπηρία και βλέποντες 

Δημογραφικό 

ερωτηματολόγιο, CSEI-

Short Form, the Bryant 

Index of Empathy for 

Children and Adolescents 

(IECA) and the Companion 

Animal Bonding Scale 

(CABS). 

Την αυτοεκτίμηση και την 

ενσυναίσθηση μεταξύ 

βλεπόντων και ατόμων με 

οπτική αναπηρία. 

6)Empathy and theory of 

mind in offenders with 

intellectual disability Proctor 

& Beail, (2007). 

Παραβάτες και μη-

παραβάτες με νοητική 

αναπηρία. 

IRI, Test of Emotional 

Perception (TEP), Deceptive 

Box (Smarties) Task,  

Location Change (Sally-

Anne) Task, Second Order 

Location Change (Ice Cream 

Van) Task  

Την ενσυναίσθηση και την 

ικανότητα θεωρίας του νου 

σε παραβάτες και μη-

παραβάτες με νοητική 

αναπηρία. 

7) Social Support and Well-

being in Adults Who Are 

Visually Impaired Cimarolli, 

& Boerner, (2005).  

Ενήλικες με οπτική 

αναπηρία 

Συνέντευξη, Center for 

Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-D), 

Satisfaction with Life Scale 

(SWLS 

Διερευνήθηκαν πολλαπλές 

πτυχές της κοινωνικής 

υποστήριξης και η σύνδεση 

τους με την ευημερία των 

ενηλίκων με προβλήματα 

όρασης σε ηλικία εργασίας 

8) Responses to bullying and 

use of social support among 

pupils with autism spectrum 

disorders (ASDs) in 

mainstream schools: A 

qualitative study. Humphrey, 

& Symes, (2010). 

Παιδιά (11-16) χρονών με 

Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

Ημι-δομημένη συνέντευξη Στόχοι της παρούσας 

μελέτης ήταν ο 

προσδιορισμός του ρόλου 

που διαδραματίζει η 

κοινωνική στήριξη για τον 

προσδιορισμό της 

αντίδρασης των μαθητών 

στον εκφοβισμό και για τον 

εντοπισμό εμποδίων στην 

ανάπτυξη και αξιοποίηση 

της κοινωνικής υποστήριξης 

κατά τον εκφοβισμό. 

9) Computer Mediated 

Communication: Social 

Μαθητές με και χωρίς Personal details 

questionnaire, The effect of 

Η μελέτη εξέτασε τις 

σχέσεις μεταξύ του τρόπου 
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Support for Students with 

and without Learning 

Disabilities. Eden, & 

Heiman, (2011) 

Μαθησιακές Δυσκολίες technology on humans 

questionnaire (Kraut, 2002) 

χρήσης τεσσάρων ειδών 

Ηλεκτρονικών 

διαμεσολαβητών 

επικοινωνίας (CMC) από 

μαθητές με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες (LD) 

και τη ληφθείσα κοινωνική 

και συναισθηματική 

στήριξη. 

10) Social support and 

intellectual disabilities: a 

comparison between social 

networks of adults with 

intellectual disability and 

those with physical 

disability. Lippold & Burns 

(2009) 

Ενήλικες με νοητική 

αναπηρία και ενήλικες με 

κινητική αναπηρία 

Social Support Self Report 

(SSSR) (Lunsky & Benson 

1997), Functional Support 

Inventory (FSI) (Felton & 

Berry 1992, Life 

Experiences Checklist 

(LEC) (Ager 1998) 

Πώς η ύπαρξη νοητικής 

αναπηρίας οδηγεί σε φτωχά 

κοινωνικά δίκτυα. 

Συγκρίνοντας την κοινωνική 

στήριξη των ατόμων με 

σωματικές αναπηρίες (PD) 

και των ατόμων με νοητική 

αναπηρία (ID) 

11) Empathy and social 

perspective taking in 

children with attention-

deficit/hyperactivity 

disorder. Journal of 

abnormal child psychology. 

Marton, Wiener, Rogers, 

Moore, & Tannock, (2009) 

Παιδιά με και χωρίς 

Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής/ 

Υπερκινητικότητα. 

The revised Conners' Parent 

and Teacher Rating Scale 

(CPRS-R and CTRS-R), 

Children Behavior 

Checklist, Wechsler 

intelligence scale for 

children.-Fourth Edition, 

The Clinical Evaluation of 

Language Fundamentals, 

The Index of Empathy for 

Children and Adolescents, 

My Child, The Interpersonal 

Negotiation Strategies  

Αυτή η μελέτη διερεύνησε 

την ενσυναίσθηση και την 

γνωστική ενσυναίσθηση 

στην κοινωνική στήριξη σε 

παιδιά ηλικίας 8 έως 12 

ετών με και χωρίς 

Διαταραχή Προσοχής / 

Ελλειμματικής Προσοχής / 

Υπερκινητικότητας (ADHD) 

12) The Role of Emotion in 

Social Support Provision: 

Gender, Empathy and 

Expressions of Distress. 

Krista, Trobst, Rebecca, 

Collins and Jayne  Embree 

(1994) 

Φοιτητές ψυχολογίας Interpersonal Reactivity 

Index (IRI),Supportive 

Action Scale (SAS) 

Δύο μελέτες εξέτασαν τη 

σχέση μεταξύ των 

παραγόντων που σχετίζονται 

με τις συγκινήσεις και τις 

προθέσεις για την παροχή 

κοινωνικής υποστήριξης σε 

αγχώδεις φοιτητές 

13)A curriculum focused on 

informed empathy improves 

attitudes toward persons 

with disabilities Miller, 

Φοιτητές ιατρικής  Attitude toward Disabled 

Persons scale (ATDP), the 

Attitudes toward Patient 

Advocacy Microsocial scale 

(AMIA) and the 

Συσχέτιση μεταξύ 

της ενσυναίσθησης 

και των στάσεων 

απέναντι στα άτομα 

με αναπηρία και την 
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(2013).  Interpersonal Reactivity 

Index (IRI) 

υπεράσπιση των 

ασθενών 

 
 

6.2. Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελέσματα των Ερευνών 

 

1) Information seeking and social support in online health communities: 

Impact on patients' perceived empathy Nambisan, (2011). 

Η έρευνα αυτή αφορούσε ενήλικες με χρόνιες παθήσεις και 

πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου. Σκοπός της ήταν να εξετάσει την επίδραση της 

αναζήτησης των πληροφοριών και της κοινωνικής στήριξης στην αντίληψη της 

ενσυναίσθησης των διαδικτυακών ομάδων με χρόνιες παθήσεις. Το μοντέλο αυτό 

υπογραμμίζει επίσης την σημασία της αλληλεπίδρασης των ατόμων με όμοια 

προβλήματα και την επίδραση στις σχέσεις αυτές (homophily). 

Η μελέτη ανάδειξε την αποτελεσματικότητα της αναζήτησης πληροφορίας και 

μέσω αυτής της κοινωνικής στήριξης που επηρεάζει την αντιλαμβανόμενη 

ενσυναίσθηση του ασθενούς στις διαδικτυακές κοινότητες υγείας. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι Οργανισμοί Υγείας που παρέχουν σε απευθείας σύνδεση κοινότητες 

υγείας για τους ασθενείς τους θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στην 

ανάπτυξη εργαλείων που θα καταστήσουν την αναζήτηση πληροφοριών πιο 

αποτελεσματική και κατάλληλη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εμπειρία των μελών 

και ο τρόπος που αντιλαμβάνονται την ενσυναίσθηση. 

Πολλοί οργανισμοί που παρέχουν στήριξη μέσω διαδικτυακής σύνδεσης 

φαίνεται να έχουν καταλάβει τη σημασία αυτού του παράγοντα, αναγνωρίζοντας τις 

διαδικτυακές κοινότητες υγείας ως σημαντικούς καταλόγους πληροφοριών.  
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Τα στοιχεία της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της «ομοιοπάθειας» σε 

μια διαδικτυακή κοινότητα υγείας, και ιδιαίτερα του ρόλου της στην συμβολή στην 

αντιλαμβανόμενη ενσυναίσθηση στους ασθενείς. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς μπορούν 

να θεωρούν τις οργανώσεις υγείας ως αποθετήρια πληροφοριών και να νιώθουν ότι οι 

διαδικτυακές κοινότητες υγείας που διαχειρίζονται αυτές οι οργανώσεις να αποτελούν 

ένα μέρος για την ανταλλαγή πληροφοριών (αντί για κοινωνική δικτύωση). Αυτό 

υποδηλώνει ότι παράγοντες όπως η ιδιοκτησία και η φήμη καθώς και ο σκοπός του 

οργανισμού διαχείρισης θα μπορούσε να επηρεάσει την αντιλαμβανόμενη λειτουργία 

των διαδικτυακών κοινοτήτων υγείας όπως και το πώς και γιατί τα μέλη της 

κοινότητας αλληλεπιδρούν σε αυτά 

2)Εffects of the relationship  enhancement ® program on social skills, empathy 

and social support for adults with autism spectrum disorders. Cunningham, (2014) 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος. Στην μεθοδολογία της έρευνας συμπεριλαμβάνεται κλινική εκπαίδευση 

και ερωτηματολόγιο. Σκοπός της ήταν να διερευνηθούν οι επιδράσεις της Ψυχο-

εκπαίδευσης για ενήλικες με ΔΑΦ καθώς και σε πρακτικό μέρος να συμβάλλει στην 

παροχή βοήθειας σε ενήλικες με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD) στις 

αισθηματικές τους σχέσεις. Η έρευνα χρησιμοποίησε ένα καλά εδραιωμένο 

πρόγραμμα ψυχο-εκπαίδευσης και μέτρησε τις διαφορές για τρεις μεταβλητές, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ενσυναίσθησης και της 

κοινωνικής στήριξης.  

Η πρώτη υπόθεση που εξέταζε η έρευνα ήταν αν η εκπαιδευτική παρέμβαση 

θα είχε επιπτώσεις στις κοινωνικές δεξιότητες των συμμετεχόντων. Για την 

αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Social 
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Responsiveness Scale (SRS-2), η οποία μετράει ειδικά τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες για ενήλικες με ΔΑΦ.  

Με βάση τα αποτελέσματα, παρόλο που οι κοινωνικές δεξιότητες διαφέρουν 

όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία δεν φάνηκε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές για 

όλες τις μετρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες. Μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση 

παρατηρήθηκε αύξηση στις κοινωνικές δεξιότητες που σχετίζονται με την 

επικοινωνία, τα κίνητρα και την αντίληψη της ικανότητας να βγαίνουν «ραντεβού». 

Υπήρξε επίσης μείωση στις περιορισμένες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές και 

ενδιαφέροντα, που με τη σειρά τους βελτίωσαν τις κοινωνικές δεξιότητες. Επομένως, 

τα αποτελέσματα αυτά ανέδειξαν τις δυσκολίες όσον αφορά στην εκπαιδευτική 

παρέμβαση για την μείωση των συνολικών χαρακτηριστικών της ΔΑΦ. 

Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε τη μη-ύπαρξη διαφοράς στην ενσυναίσθηση 

ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την εμπειρία τους στη θεραπεία. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ωστόσο την αύξηση της ενσυναίσθησης για 

όλους τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Τα στατιστικά αποτελέσματα αυτής της 

έρευνας ήταν πιο ισχυρά για την ενσυναίσθηση σε σύγκριση με τις άλλες μεταβλητές 

που μετρήθηκαν. 

Η τρίτη υπόθεση ανέφερε ότι δεν θα υπήρχαν διαφορές στην κοινωνική 

στήριξη ανάμεσα στους συμμετέχοντες μετά τη θεραπεία. Σε αντίθεση με τη δεύτερη 

υπόθεση, η ανάλυση του δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές στη μεταβλητή 

αυτή. Ως αποτέλεσμα η ύπαρξη της κοινωνικής στήριξης στην παρέμβαση αυτή δεν 

επηρέασε σημαντικά. 

Μία από τις υποθέσεις που έγιναν σε αυτή τη μελέτη ήταν ότι η αίσθηση ότι 

κάποιος αποτελεί μέρος μιας ομάδας ωθεί σημαντικά στην αύξηση του επιπέδου της 
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κοινωνικής στήριξης. Η μελέτη υποστήριξε επίσης το γεγονός ότι αν οι 

συμμετέχοντες ενθαρρύνονταν να ασκήσουν τις δεξιότητες που έμαθαν στην ομάδα 

με άλλα άτομα όπως μέλη της οικογένειας ή σε άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη 

ζωή τους θα αύξανε την κοινωνική στήριξη. Όμως τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν η κοινωνική στήριξη δεν αυξήθηκε όταν αυξήθηκε η ενσυναίσθηση. Αυτό 

ήταν μη αναμενόμενο καθώς οι μεταβλητές της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής 

στήριξης είναι στενά συνδεδεμένες. Παρά αυτές τις υποθέσεις, η μεταβλητή της 

κοινωνικής στήριξης δεν επηρεάστηκε σημαντικά για τους συμμετέχοντες στη μελέτη 

αυτή. 

Η τέταρτη και η τελική υπόθεση ανέφερε ότι δεν θα υπήρχε διαφορά μεταξύ 

των συμμετεχόντων στην ομάδα στις μεταβλητές των κοινωνικών δεξιοτήτων, της 

ενσυναίσθησης και της κοινωνικής υποστήριξης. Μετά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων αυτής της υπόθεσης, τα ευρήματα δεν δείχνουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στον πριν και μετά έλεγχο της 

εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

Γενικά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και της ερμηνείας υποθέσεων 

υποδεικνύουν ότι οι ενήλικες με ΔΑΦ που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη ανέφεραν 

αυξημένα επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων και ενσυναίσθησης. Η μελέτη αποκάλυψε 

επίσης ότι το Relationship Enhancement® program ήταν αποτελεσματικό στη 

θεραπεία για τη βελτίωση αυτών των στοχοθετημένων δεξιοτήτων για τον πληθυσμό. 

Τέλος, τα αποτελέσματα βοήθησαν να καθοριστεί ότι οι δεξιότητες κοινωνικής 

υποστήριξης και διεκδίκησης ήταν δύο τομείς που δεν επηρεάστηκαν σημαντικά μετά 

τη συμμετοχή τους σε αυτή τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα συνέβαλλαν επίσης σε 

ένα περιορισμένο εύρος έρευνας για την ψυχική υγεία. Η μελέτη αυτή είναι από τις 
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πρώτες αυτού του είδους μέτρησης των επιπτώσεων του ψυχοπαιδαγωγικού 

προγράμματος σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες, της ενσυναίσθησης και την 

κοινωνική υποστήριξη των ενηλίκων με ΔΑΦ. Η υιοθέτηση αποτελεσματικών 

πρακτικών που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία μέσω της ομαδικής θεραπείας 

όπως το Relationship Enhancement®, μπορεί να αξιοποιηθεί στη μελλοντική έρευνα. 

 

3) Empathy and Social Support Provision in Couples: Social Support and the 

Need to Study the Underlying Processes. Devoldre, Davis, Verhofstadt., & Buysse. 

(2010)  

Η έρευνα αυτή μελέτησε τον ρόλο της ενσυναίσθησης στην κοινωνική 

στήριξη σε παντρεμένα ζευγάρια. Η έρευνα έγινε με την χρήση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου, με την Interpersonal Reactivity Index (IRI) για την μέτρηση της 

ενσυναίσθησης και αυτο-αναφοράς μέσω του εργαλείου της κοινωνικής στήριξης 

Social Support Interaction Coding System (SSICS). Στόχο είχε να διερευνήσει τον 

βαθμό στον οποίο οι ατομικές διαφορές στη γνωστική ενσυναίσθηση και τη 

συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι προφητικές στην παροχή κοινωνικής 

υποστήριξης στα ζευγάρια. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης προσθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες για 

την ύπαρξη της γνωστικής και της συναισθηματικής ενσυναίσθησης στα πλαίσια της 

κοινωνικής στήριξης των ενήλικων ανδρών και γυναικών. Τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν ότι οι ατομικές διαφορές στην εμπιστοσύνη εξακολουθούν να 

αποτελούν σημαντική και ουσιαστική συμβολή στην πρόβλεψη παροχής στήριξης 

μέσω των αισθηματικών σχέσεων. Επιπλέον, αξιοσημείωτη ήταν η αξιοπιστία και 

των τριών τύπων κοινωνικής υποστήριξης που συνδέονται με τουλάχιστον ένα είδος 
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ενσυναίσθησης και τα τρία είδη ενσυναίσθησης συνδέονται τουλάχιστον με ένα είδος 

υποστήριξης.  

Συνοψίζοντας το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από την παρούσα μελέτη είναι ότι 

διαφορετικές πτυχές της ενσυναίθησης φαίνεται να διαδραματίζουν ουσιαστικούς 

ρόλους στη διαμόρφωση της παροχής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του γάμου. 

Αυτό συμβαίνει όχι μόνο με τους πιο προφανείς τρόπους μέσω της θετικής ενίσχυσης 

του συντρόφου και της συναισθηματικής επιβεβαίωσης, αλλά και μέσω των λιγότερο 

προφανών τρόπων όπως αποφυγής της κριτικής και κατηγορίας του συντρόφου. 

4) Do Adults with High Functioning Autism or Asperger Syndrome Differ in 

Empathy and Emotion Recognition? Montgomery, Allison, Lai, Cassidy, Langdon, & 

Baron-Cohen (2016) 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε με δείγμα ενήλικες με Αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας και με σύνδρομο Asperger . Τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι το Empathy. Quotient (EQ) για την μέτρηση της 

ενσυναίσθησης και το ‘Reading the Mind in the Eyes’ Test: Revised Edition για την 

ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς συναισθήματα χρησιμοποιώντας την θεωρία του 

νου. Η παρούσα μελέτη εξέτασε εάν οι ενήλικες με αυτισμό υψηλής 

λειτουργικότητας (ΑΥΛ) έδειξαν μεγαλύτερες δυσκολίες στην (1) αυτοαναφερόμενη 

ικανότητα τους να συναισθάνονται με άλλους και / ή (2) την ικανότητά τους να 

ερμηνεύουν ψυχικές καταστάσεις στα μάτια των άλλων σε σχέση με τους ενήλικες με 

σύνδρομο Asperger (ΑΣ). 

Στη μελέτη δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην αυτοαναφερόμενη 

ικανότητα να συναισθάνονται τους άλλους μεταξύ ενηλίκων με ΑΥΛ και ενηλίκων 

με ΑΣ, που ταιριάζουν με την ηλικία, το φύλο και το IQ. Αντίθετα, οι ενήλικες με ΑΣ 



- 71 - 

 

ήταν σημαντικά καλύτεροι από τους ενήλικες με ΑΥΛ στην σωστή ερμηνεία 

σύνθετων συναισθημάτων κοιτώντας τους άλλους. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ακόμη ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στην 

ενσυναίσθηση μεταξύ ενηλίκων με ΑΥΛ και ενηλίκων με ΑΣ, που ταιριάζουν με την 

ηλικία, το φύλο και το IQ.  

Στην παρούσα μελέτη, η παρατηρούμενη διαφορά στην ενσυναίσθηση μεταξύ 

των ομάδων στο επίπεδο συμπεριφοράς και όχι στο επίπεδο αυτοαναφοράς μπορεί 

επίσης να θεωρηθεί ότι αντανακλά μεγαλύτερες δυσκολίες με την κατανόηση του 

εαυτού σε ενήλικες με ΑΥΛ.  

Ενώ οι κύριες συγκρίσεις παρέχουν μια χρήσιμη εικόνα των ομοιοτήτων και 

των διαφορών μεταξύ της συναισθηματικής επεξεργασίας σε ΑΥΛ και ΑΣ. 

Επιπρόσθετες έρευνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο παράγοντες όπως ο 

λεκτικός IQ (VIQ) ή η κοινωνικοοικονομική κατάσταση επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της μελέτης. Η έλλειψη δεδομένων VIQ σημαίνει ότι δεν μπορεί να 

απαντηθεί οριστικά το ερώτημα εάν το VIQ μπορεί να εξαλειφθεί ως μια 

συνδεδεμένη μεταβλητή. Επομένως, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με 

κάποια επιφύλαξη, ωστόσο, η εγκυρότητα των διαπιστώσεων ενισχύεται από τις 

ομάδες που ταιριάζουν στη γενική νοημοσύνη. 

Η μελέτη αυτή διαπίστωσε ότι οι ενήλικες με ΑΥΛ έχουν περισσότερες 

δυσκολίες σε σύγκριση από τους ενήλικες με ΑΣ, που εντοπίζουν σωστά τις 

πολύπλοκες συναισθηματικές καταστάσεις σε άλλους.  

 

5) Self-Esteem and Empathy in Sighted and Visually Impaired Preadolescents. 

Griffin-Shirley, & Nes (2005) 
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Η έρευνα αυτή έγινε σε μαθητές με οπτική αναπηρία και βλέποντες Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα δημογραφικό ερωτηματολόγιο που 

επικεντρώθηκε σε χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία, η 

οικογενειακή σύνθεση (δηλαδή μητέρα και τον αριθμό των μελών της οικογένειας 

στο νοικοκυριό), την κατάσταση εργασίας και το είδος κατοικίδιων ζώων, CSEI-

Short Form, the Bryant Index of Empathy for Children and Adolescents (IECA) και η 

Companion Animal Bonding Scale (CABS). Η έρευνα είχε ως σκοπό την διερεύνηση 

της αυτοεκτίμησης και της ενσυναίσθησης μεταξύ βλεπόντων και ατόμων με οπτική 

αναπηρία. 

Η αυτοεκτίμηση δεν είναι κάτι στατικό, αλλά δυναμικό και μεταβάλλεται με 

βάση διάφορες μεταβλητές στη ζωή ενός ατόμου. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με 

προβλήματα όρασης και των βλεπόντων στα επίπεδα αυτοεκτίμησης, ενσυναίσθησης 

προς τους άλλους και φροντίδας των κατοικίδιων ζώων. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των βλεπόντων και τον ατόμων με προβλήματα όρασης είναι 

ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης είχαν αναπτυχθεί 

κοινωνικά με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των βλεπόντων όσον αφορά την 

αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση. Ο λόγος αυτής της ομοιότητας, η οποία είναι 

αντίθετη με τα προηγούμενα ευρήματα, είναι ασαφής. Θα μπορούσε να οφείλεται σε 

πρόσφατες τάσεις στην εκπαίδευση, όπως η ένταξη, ή η μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση των οικογενειών σχετικά με τα οφέλη από την κατοχή ενός 

κατοικιδίου για τα παιδιά τους (λόγω της γονικής εκπαίδευσης από τους 

επαγγελματίες όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών τους) ή στους 

παράγοντες που εμπλέκονται στη φροντίδα ενός κατοικίδιου ζώου.  
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6) Empathy and theory of mind in offenders with intellectual disability. Proctor 

& Beail (2007).  

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες με παραβάτες και μη-

παραβάτες με νοητική καθυστέρηση (Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν άντρες). Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν  Interpersonal Reactivity Index (IRI) για την 

μέτρηση της ενσυναίσθησης και το Test of Emotional Perception (TEP) για 

συγκεκριμένα συστατικά της ενσυναίσθησης (π.χ. αναγνώριση συναισθημάτων). 

Όσον αφορά τις ικανότητες της θεωρίας του νου χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα 

εργαλεία Deceptive Box (Smarties) Task, Location Change (Sally-Anne)  και Second 

Order Location Change (Ice Cream Van) Task . Σκοπός της έρευνας ήταν να μετρήσει 

την ενσυναίσθηση και την ικανότητα θεωρίας του νου σε παραβάτες και μη-

παραβάτες με νοητική αναπηρία. 

Υπάρχουν μερικές διαφορές στην ενσυναίσθηση και τη θεωρία της απόδοσης 

του νου μεταξύ των παραβατών και των μη-παραβατών με διανοητική αναπηρία, με 

τους παραβάτες να εμφανίζονται πιο ικανοί 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παραβάτες με νοητική καθυστέρηση είχαν 

πολύ καλύτερη απόδοση από τους μη παραβάτες σε μια από τις ικανότητες θεωρίας 

του νου που συμπεριλαμβάνανε αναγνώριση συναισθημάτων και περιγραφή 

συναισθηματικών εικονιδίων. Οι παραβάτες έδωσαν απαντήσεις με ενσυναίσθηση πιο 

συχνά από τους μη παραβάτες, όταν το συναίσθημα που παρατηρήθηκε ήταν ευτυχία. 

Γενικότερα, οι συμμετέχοντες τα πήγαν καλύτερα στα συναισθήματα που 

περιλάμβαναν ευτυχία παρά θλίψη ή θυμό. 

Πιο συγκεκριμένα η κλίμακα Location Change (Sally-Anne) που 

χρησιμοποιήθηκε πρώτα βρήκε ένα ανώτατο όριο  όπου η συντριπτική πλειοψηφία 
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τόσο των παραβατών όσο και των μη παραβατών με νοητική καθυστέρηση το 

περνούσε. Αυτό το εύρημα δεν είναι σύνηθες δεδομένου ότι μια πρόσφατη μετα-

ανάλυση έδειξε ότι οι ενήλικες με νοητικές αναπηρίες συχνά αποτυγχάνουν σε αυτά 

τα καθήκοντα. 

Η εργασία δεύτερης τάξης με το Ice Cream Van διαπίστωσε ότι οι παραβάτες 

με νοητική αναπηρία είχαν σημαντικά καλύτερη απόδοση από ό, τι οι μη-παραβάτες 

με νοητική αναπηρία ακόμη και όταν λήφθηκε υπόψη το σημαντικό αποτέλεσμα του 

IQ. Το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι η ομάδα των παραβατών είχε πιο ανεπτυγμένες 

τις δεξιότητες της θεωρίας του νου από τους μη παραβάτες, σε αντίθεση μάλιστα με 

την αρχική υπόθεση. 

Το εργαλείο Interpersonal Reactivity Index (IRI) (Davis, 1983) δεν έδειξε 

διαφορές μεταξύ των παραβατών και μη-παραβατών με διανοητικές αναπηρίες σε 

οποιαδήποτε από τις τέσσερις υποκλίμακες της ενσυναίσθησης. Το μέτρο αυτό όμως 

προσαρμόστηκε για χρήση σε άτομα με νοητική καθυστέρηση οπότε δεν υπάρχουν 

δεδομένα αξιοπιστίας ή εγκυρότητας μέχρι στιγμής . 

Τα εργαλείο της ενσυναίσθησης Test of Emotional Perception (Moffatt et aI., 

1995) ανέδειξε κάποιες διαφορές. Αυτό το μέτρο φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλο για 

χρήση σε άτομα με νοητική καθυστέρηση, καθώς χρησιμοποιεί βιντεοταινίες 

συναισθημάτων εκφράζοντας με φυσικό τρόπο και όχι με φωτογραφίες, εικόνες ή 

λέξεις. Οι παραβάτες με διανοητικές αναπηρίες απάντησαν σημαντικά καλύτερα από 

ό, τι οι μη παραβάτες με διανοητικές αναπηρίες σε περιπτώσεις αναγνώρισης 

συναισθημάτων από βίντεο. Συνεπώς τα αποτελέσματα σε συνδυασμό με αυτά της 

θεωρίας νου, υποδηλώνει ότι οι παραβάτες με διανοητικές αναπηρίες είναι πιο 

ανεπτυγμένοι από τους μη παραβάτες σε ορισμένους τομείς. 
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Συνολικά, αναγνωρίζεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μάλλον 

εμπλέκονται και είναι δύσκολα να ερμηνευτούν. Ωστόσο, είναι σημαντικό ότι αυτή η 

πολυπλοκότητα υπήρξε σκόπιμα ώστε να επιλυθούν ζητήματα υπερβολικής 

απλούστευσης στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου η έννοια της ενσυναίσθησης έχει 

συχνά αντιμετωπιστεί ως μια ενιαία έννοια. Οι διαπιστωθείσες διαφορές μεταξύ 

παραβατών και μη παραβατών, εμφανίζουν τους παραβάτες να είναι πιο 

ανεπτυγμένοι-ικανοί σε ορισμένους τομείς της θεωρίας του νου και της 

ενσυναίσθησης όπως η αναγνώριση συναισθημάτων και αισθημάτων των 

συναισθημάτων (δηλαδή απαιτούσαν λιγότερες υποδείξεις για τα αναφέρουν). Όταν 

έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η σχέση μεταξύ θεωρίας του νου και της 

ενσυναίσθησης, η μόνη διαφορά που διαπιστώθηκε μεταξύ εκείνων που πέρασαν και 

που απέτυχαν ήταν ότι αυτοί που πέρασαν είχαν χαμηλότερα σκορ στην υποκλιμακα 

της φαντασίας του IRI από όσους απέτυχαν.  

7) Social Support and Well-being in Adults Who Are Visually Impaired. 

Cimarolli, & Boerner,(2005). 

Το δείγμα αυτής της έρευνας είναι ενήλικες με οπτική αναπηρία. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συνέντευξη για την μέτρηση της ληφθείσας αρνητικής 

και θετικής κοινωνικής στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, η συνέντευξη συμπεριλάμβανε 

ερωτήσεις σχετικά με βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο και  φυλή) 

και τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το όραμα των συμμετεχόντων για αξιολόγηση 

των λειτουργικών προβλημάτων όρασης και των υπηρεσιών αποκατάστασης. Η 

αξιολόγηση της κοινωνικής στήριξης (τόσο θετικής όσο και αρνητικής) αξιολογήθηκε 

μέσα από δύο ανοικτές ερωτήσεις που τέθηκαν: 
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1. "Οι άνθρωποι συχνά λαμβάνουν βοήθεια και υποστήριξη από την 

οικογένειά τους (μέλη, φίλους και γείτονες). Παίρνουν βοήθεια σε καθημερινές 

εργασίες, όπως βόλτες ή τρέξιμο, και συναισθηματική υποστήριξη, για παράδειγμα, η 

ομιλία με κάποιον. Σκεφτείτε το σύστημα κοινωνικής υποστήριξής σας, θα 

μπορούσατε να περιγράψτε τις πτυχές της υποστήριξης που λαμβάνετε αυτήν τη 

στιγμή και  που θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες για εσάς και τι βλέπετε ως θετικό?" 

2. "Αν και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά μας μπορεί να είναι χρήσιμοι, 

μπορούν επίσης να μας θυμώνουν ή να μας ενοχλούν κατά καιρούς, για παράδειγμα, 

βοηθώντας μας με πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνοι μας ή 

παρέχοντας πάρα πολύ βοήθεια. Θα μπορούσατε να περιγράψετε πτυχές του 

συστήματος κοινωνικής υποστήριξης που δεν σας εξυπηρετούν ή που σας ενοχλούν; " 

Οι ερευνητές κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την ακόλουθη έρευνα: 

"Μπορείτε παρακαλώ να μου πείτε περισσότερα για αυτό; "όποτε φαινόταν μια 

απάντηση σύντομη ή ασαφής.  

Επίσης χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Center for Epidemiological Studies 

Depression Scale (CES-D) για τη διερεύνηση συμπτωμάτων κατάθλιψης και το 

Satisfaction with Life Scale (SWLS) για την ικανοποίηση που νιώθουν με την ζωή 

τους. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν πολλαπλές πτυχές της κοινωνικής 

υποστήριξης και η σύνδεση τους με την ευημερία των ενηλίκων με προβλήματα 

όρασης σε ηλικία εργασίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ενήλικες βασίζονταν συχνότερα στα μέλη της 

οικογένειας παρά σε φίλους για βοήθεια και συναισθηματική υποστήριξη. Έτσι, τα 

μέλη της οικογένειας φαινόταν να είναι η κύρια πηγή θετικής υποστήριξης για τους 

συμμετέχοντες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσον αφορά τη θετική 
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κοινωνική στήριξη, φαίνεται ότι η λήψη της λειτουργικής υποστήριξη; ήταν πιο 

διαδεδομένη σε αυτήν την ομάδα από ότι η συναισθηματική στήριξη.  

Τα αποτελέσματα για την αρνητική υποστήριξη υποδηλώνουν ότι η λήψη 

αρνητικής υποστήριξης είναι ένα αρκετά κοινότυπο φαινόμενο στο νεότερο 

πληθυσμό. Παρέχουν επίσης πληροφορίες για έναν τύπο αρνητικής υποστήριξης που 

φαίνεται να είναι συγκεκριμένη για τον πληθυσμό των ενηλίκων με προβλήματα 

όρασης. Πιο συγκεκριμένα η αρνητική κοινωνική στήριξη συνήθως παρέχεται από 

φορείς παροχής στήριξης που δεν έχουν κατανοήσει τόσο τη λειτουργική όσο και τη 

ψυχολογική επίδραση της απώλειας όρασης. Η έλλειψη κατανόησης φάνηκε να 

εκδηλώνεται με μια μορφή υποτίμησης των δυνατοτήτων του ατόμου με προβλήματα 

όρασης και των λειτουργικών περιορισμών. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή 

κατανόηση των ικανοτήτων του ατόμου με προβλήματα όρασης, δεδομένου ότι οι 

περισσότερες ασθένειες των ματιών που προκαλούν χαμηλή όραση δεν σχετίζονται 

με πλήρη απώλεια όρασης, αλλά με μερική απώλεια της. Ως εκ τούτου, μπορεί να 

προκαλεί σύγχυση στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης στο ποια καθήκοντα 

μπορεί να επιτύχει ένα άτομο με προβλήματα όρασης. 

Τα περιγραφικά αποτελέσματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ των τύπων 

υποστήριξης που λάμβαναν οι συμμετέχοντες και την ευημερία έδειξαν ότι τα άτομα 

που δεν ανέφεραν υποστήριξη και όσοι ανέφεραν μόνο αρνητική υποστήριξη βίωναν 

λιγότερη ευημερία σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν μόνο θετική υποστήριξη ή 

και ενός συνδυασμού θετικής και αρνητικής στήριξης. 

8) Responses to bullying and use of social support among pupils with autism 

spectrum disorders (ASDs) in mainstream schools: A qualitative study. Humphrey & 

Symes,(2010). 
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Στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του ρόλου που 

διαδραματίζει η κοινωνική στήριξη για τον προσδιορισμό της αντίδρασης των 

μαθητών με ΔΑΦ στον εκφοβισμό και για τον εντοπισμό εμποδίων στην ανάπτυξη 

και αξιοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης κατά τον εκφοβισμό. Η έρευνα αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε παιδιά (11-16) χρονών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ). Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν Ημι-δομημένη συνέντευξη. Στην 

τρέχουσα μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν συνεντεύξεις για να επιτρέψουν στους 

συγγραφείς να διερευνήσουν μερικά από τα πολύπλοκα ζητήματα γύρω από τις 

απόψεις και τις εμπειρίες των μαθητών από τον εκφοβισμό και την κοινωνική 

υποστήριξη τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. 

Τα αποτελέσματα της συνέντευξης αναλύθηκαν μέσω ανάλυσης περιεχομένου 

και οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου για την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οι μαθητές με ΔΑΦ ανταποκρίνονται στον εκφοβισμό και τη 

χρησιμότητά τους για την κοινωνική στήριξη. Βασικοί ήταν οι όροι που οι μαθητές 

του δείγματος ανέφεραν στις ποικίλες αντιδράσεις σε περίπτωση εκφοβισμού, Μέσα 

σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν η εσωστρέφεια, η αναζήτηση βοήθειας και 

υποστήριξης από το προσωπικό του σχολείου (οι δάσκαλοι φαινόταν να είναι η 

συνηθέστερη πηγή κοινωνικής υποστήριξης ως απάντηση στην εκφοβιστική 

συμπεριφορά), τους φίλους ή / και τους συμμαθητές και τους γονείς / οικογένεια. Οι 

αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης βασίστηκαν στo κατά πόσο τις 

θεωρούσαν αποτελεσματικές και την κοινωνική επιρροή των μαθητών που τους 

υποστήριζαν. Η χρησιμοποίηση της κοινωνικής υποστήριξης παρεμποδίστηκε επίσης 

από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που 

σχετίζονται με την ΔΑΦ και την έλλειψη εμπιστοσύνης σε άλλους ανθρώπους. 
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Αυτή η ποιοτική έρευνα σχετικά με τις απαντήσεις στον εκφοβισμό και τη 

χρήση της κοινωνικής υποστήριξης μεταξύ των μαθητών με ΔΑΦ έδωσε καλά 

αποτελέσματα. Πρώτον, οι απαντήσεις στον εκφοβισμό ποικίλλουν μεταξύ των 

μαθητών, από την αναζήτηση βοήθειας από δυνητικούς υποστηρικτές (όπως οι 

εκπαιδευτικοί) μέχρι την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη βία. Δεύτερον, οι 

αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης έγιναν κατά κύριο λόγο με βάση την 

αποτελεσματικότητα της απάντησης (βάσει προηγούμενης εμπειρίας). Τρίτον, η 

πιθανότητα αναζήτησης βοήθειας από συνομηλίκους, καθηγητές και άλλες πιθανές 

πηγές υποστήριξης εξαρτιόταν από τις σταθερές σχέσεις των μαθητών  καθώς 

διατύπωσαν το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που θα μπορούσαν να αναζητήσουν 

στήριξη. Τέλος, ορισμένα διακριτά εμπόδια στη χρησιμοποίηση της κοινωνικής 

στήριξης - δηλαδή, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε άλλους και της επιθυμίας για μοναξιά 

- αύξησε την απομόνωση των μαθητών στο σχολείο και, ως εκ τούτου, την 

ευαισθησία τους στον εκφοβισμό και την κοροϊδία. Μ αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται 

ότι οι σχέσεις με τους συνομηλίκους που αναφέρθηκαν από πολλούς συμμετέχοντες 

έχουν κομβικό ρόλο. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά έχουν σημαντικές επιπτώσεις 

για τη μελλοντική ανάπτυξη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς για τους μαθητές 

με ΔΑΦ. 

Η παρούσα έρευνα έχει επεκτείνει αυτό το έργο εξετάζοντας το ρόλο που 

διαδραματίζει η κοινωνική υποστήριξη για τον προσδιορισμό της αντίδρασης των 

μαθητών στον εκφοβισμό και τον εντοπισμό φραγμών στην ανάπτυξη και αξιοποίηση 

της κοινωνικής υποστήριξης όπου συμβαίνει ο εκφοβισμός. 

9) Computer Mediated Communication: Social Support for Students with and 

without Learning Disabilities Eden & Heiman, (2011) 
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Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε μαθητές με και χωρίς Μαθησιακές 

Δυσκολίες. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα ερωτηματολόγιο 

προσωπικών ερωτήσεων, το οποίο περιείχε 11 ερωτήσεις όπως η ηλικία, το φύλο, η 

κατοχή τεχνολογίας και ερωτήσεις σχετικά με την ύπαρξη και τον τύπο της 

μαθησιακής αναπηρίας. Το άλλο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν The effect of 

technology on humans questionnaire (Kraut, 2002) το οποίο περιελάμβανε τρείς 

δείκτες: 

Α) Οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 

επικοινωνίας σε κοινωνικούς τομείς 

Β) Τα κύρια θέματα της συνομιλίας και η σύνδεση με το άλλο μέρος 

Γ) Η συχνότητα των αμοιβαίων κοινωνικών δραστηριοτήτων 

Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τις σχέσεις μεταξύ του τρόπου χρήσης 

τεσσάρων ειδών ηλεκτρονικών διαμεσολαβητών επικοινωνίας (CMC) από μαθητές 

με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (LD) και τη ληφθείσα κοινωνική και 

συναισθηματική στήριξη. Επιπλέον, η μελέτη έλεγξε αν οι μαθητές είχαν έναν 

προτιμώμενο τρόπο λήψης κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης.  

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν υψηλό επίπεδο χρήσης των 

διαμεσολαβητών CMC για λήψη κοινωνικής υποστήριξης, με προτίμηση για e-mail 

και SMS. Σε αντίθεση με την προσωπική συνομιλία που την χρησιμοποιούσαν σπάνια 

για να παρέχουν κοινωνική υποστήριξη. 

Δεν υπήρχαν ξεχωριστές διαφορές σε κανένα από τα θέματα επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών είτε με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Σημαντική 

αλληλεπίδραση μεταξύ του τύπου διαμεσολάβησης και των θεμάτων του συντρόφου 

παρατηρήθηκε κατά τον έλεγχο των διαφορών στην ομάδα των φοιτητών με 
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μαθησιακές δυσκολίες. Η συχνότητα στις διαμεσολαβήσεις μέσω e-mail και άμεσων 

μηνυμάτων ήταν υψηλότερη μεταξύ των συμμετεχόντων με συνδυασμό δυσκολιών 

και χαμηλότερη μεταξύ των ατόμων με δυσκολίες ανάγνωσης. Από την άλλη πλευρά, 

τα αποτελέσματα των SMS έδειξαν υψηλότερη συχνότητα επικοινωνίας μεταξύ των 

ατόμων με δυσκολία ανάγνωσης και χαμηλότερη συχνότητα μεταξύ των ατόμων με 

συνδυασμένες αναπηρίες. 

Επίσης, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για να δοκιμαστούν οι διαφορές 

μεταξύ των τύπων διαμεσολάβησης σε σχέση με τους τύπους δραστηριότητας. έδειξε  

ότι οι χρήστες SMS έχουν περισσότερες τάσεις να συμμετέχουν σε αμοιβαίες 

δραστηριότητες ενώ αυτό συμβαίνει λιγότερο συχνά όταν χρησιμοποιούνται άλλοι 

τύποι διαμεσολάβησης. Σε σύγκριση με τους χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι 

χρήστες SMS και άμεσων μηνυμάτων έχουν μεγαλύτερη τάση να επικοινωνούν σε 

αμοιβαία θέματα και χόμπι, να λαμβάνουν συναισθηματική υποστήριξη και 

πρακτικές συμβουλές. Υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, του SMS και των άμεσων μηνυμάτων. Από την άλλη πλευρά, δεν 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων διαμεσολαβήσεων σχετικά με 

την παραλαβή πρακτικών συμβουλών. Τέλος οι φοιτητές με Μαθησιακές δυσκολίες 

ανέφεραν ότι έλαβαν πρακτικές συμβουλές πιο συχνά από τους μαθητές που δεν 

είχαν, ανεξάρτητα από τον τύπο διαμεσολάβησης που χρησιμοποίησαν.  

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η χρήση του CMC αποτελεί μέθοδο 

επικοινωνίας για τη μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής υποστήριξης, τόσο μεταξύ των μαθητών με και χωρίς αναπηρία. 

Επομένως, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην παροχή εγκαταστάσεων CMC 

στους σπουδαστές ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να εκφράζουν κοινωνική και 
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συναισθηματική υποστήριξη η οποία φαίνεται κατάλληλη για όλους τους φοιτητές, 

αλλά απαραίτητη για τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες που πάσχουν από 

κοινωνική και συναισθηματική ανεπάρκεια, και συχνά δεν λαμβάνουν καμία 

υποστήριξη. Φαίνεται ότι η χρήση CMC μπορεί να ενισχύσει σημαντικά αυτή τη 

στήριξη. 

10) Social support and intellectual disabilities: a comparison between social 

networks of adults with intellectual disability and those with physical disability. 

Lippold & Burns (2009) 

Το δείγμα αυτής της έρευνας ήταν ενήλικες με νοητική αναπηρία και ενήλικες 

με κινητική αναπηρία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Social Support Self 

Report (SSSR) (Lunsky & Benson 1997) για την μέτρηση των πτυχών της κοινωνικής 

στήριξης, Functional Support Inventory (FSI) (Felton & Berry 1992 για την 

λειτουργικότητα της στήριξης και το Life Experiences Checklist (LEC) (Ager 1998) 

για την αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής. Η μελέτη αυτή διερευνά το πώς η 

ύπαρξη νοητικής αναπηρίας  οδηγεί σε φτωχά κοινωνικά δίκτυα, συγκρίνοντας την 

κοινωνική στήριξη των ατόμων με σωματικές αναπηρίες (PD) και των ατόμων με 

νοητική αναπηρία (ID) 

Η έκταση των εμπειριών ζωής των συμμετεχόντων με ID εμφανίστηκε σχετικά 

υψηλή σε τρεις από τους πέντε τομείς σε σύγκριση με το σκορ του γενικού 

πληθυσμού Στον τομέα των σχέσεων τα άτομα με ID τείνουν να έχουν περιορισμένα 

κοινωνικά δίκτυα ενώ κατά τη σύγκριση των ομάδων PD και ID, φάνηκε ότι η 

αναπηρία αυτή καθεαυτή δεν προκαλεί τη διαφορά αλλά ο τύπος της αναπηρίας 

παίζει ρόλο. Το γεγονός ότι το είδος αναπηριών είναι σημαντικό αποδεικνύεται και 

στις διάφορες δραστηριότητες καθώς τα άτομα με PD σημείωσαν αξιοσημείωτη 
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επιδείνωση στα πεδία «Ευκαιρίες και αναψυχή» από ό, τι τα άτομα με ID. Τα 

στοιχεία αυτά σχετίζονται και με την πρόσβαση π.χ. «Ταξιδεύω με αυτοκίνητο ή με 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα», καθώς η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων με PD ήταν σε αναπηρικές καρέκλες. Επίσης, η 

ενδεχόμενη χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στον τομέα του ελεύθερου χρόνου, μέσω 

ανεξάρτητων μέσων, δηλαδή όχι μέσω μέσων μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε να 

αποδειχθεί απαγορευτικά δαπανηρή. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι δυνατόν να τα άτομα 

με ID να είναι παρόντα και δραστήρια στην κοινότητα αναπτύσσοντας και 

διατηρώντας κάποιες σχέσεις εκτός του προσωπικού που τους συνοδεύει σε τέτοιες 

δραστηριότητες. 

Τα γενικότερα αποτελέσματα όμως, έδειξαν ότι οι ενήλικες με ID είχαν πιο 

περιορισμένα κοινωνικά δίκτυα από αυτούς με PD, παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν 

σε περισσότερες δραστηριότητες. Η κοινωνική υποστήριξη για ενήλικες με ID 

δόθηκε κυρίως από την οικογένεια και το ειδικό προσωπικό. Αντίθετα, οι ενήλικες με 

PD είχαν περισσότερα κοινωνικά δίκτυα από ό, τι έχει αναφερθεί στη γενική 

βιβλιογραφία και είχαν ισορροπία σχέσεων μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και 

ατόμων χωρίς ειδικές ανάγκες. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι 

υπάρχουν πρόσθετες διαδικασίες που συνδέονται με την ύπαρξη ID, η οποία οδηγεί 

σε συνεχόμενους περιορισμούς στη ζωή τους. Τα συμπεράσματα υποστηρίζουν 

επίσης ότι το γεγονός ότι είναι σωματικά ολοκληρωμένα άτομα και ασχολούνται με 

ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων δεν εγγυάται μια καλή κοινωνική και 

συναισθηματική υποστήριξη. 
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11) Empathy and social perspective taking in children with attention-

deficit/hyperactivity disorder. Journal of abnormal child psychology. Marton, Wiener, 

Rogers, Moore & Tannock, (2009). 

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε παιδιά με και χωρίς Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα.. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

ήταν The revised Conners' Parent and Teacher Rating Scale (CPRS-R and CTRS-R), 

Children Behavior Checklist, Wechsler intelligence scale for children-Fourth Edition, 

The Clinical Evaluation of Language Fundamentals, The Index of Empathy for 

Children and Adolescents, My Child και The Interpersonal Negotiation Strategies. 

Αυτή η μελέτη διερεύνησε την ενσυναίσθηση και την κοινωνική γνωστική 

ενσυναίσθηση σε παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών με και χωρίς Διαταραχή Προσοχής / 

Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ADHD) 

Παρόλο που τα παιδιά με ΔΕΠΥ αξιολογήθηκαν από τους γονείς τους με 

χαμηλότερη ενσυναίσθηση από ότι τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ κάτι που οφείλεται σε 

συνυπάρχοντα προβλήματα συμπεριφοράς. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ χρησιμοποίησαν 

χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής γνωστικής ενσυναίσθησης στον ορισμό των 

προβλημάτων τους, τον εντοπισμό των συναισθημάτων και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων από ότι τα παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ. Οι διαφορές αυτές συνέχισαν και 

αφού λήφθηκε υπόψη ο ρόλος των γλωσσικών ικανοτήτων, των πληροφοριών και 

των αντιθετικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Τα κορίτσια επίσης ήταν πιο 

ενσυναισθητικά και είχαν υψηλότερη συνολική κοινωνική γνωστική ενσυναίσθηση 

από ότι τα αγόρια.  
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12) The Role of Emotion in Social Support Provision: Gender, Empathy and 

Expressions of Distress. Krista, Trobst, Rebecca, Collins and Jayne  Embree (1994) 

Η έρευνα έγινε σε δύο φάσεις σε φοιτητές ψυχολογίας. Δύο μελέτες εξέτασαν 

τη σχέση μεταξύ των παραγόντων που σχετίζονται με τις συγκινήσεις και τις 

προθέσεις για την παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε αγχώδεις φοιτητές. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο ήταν τα ίδια δηλαδή η κλίμακα Interpersonal 

Reactivity Index (IRI) και η Supportive Action Scale (SAS). 

Η έρευνα αυτή παρουσίασε αποτελέσματα για τη διαδικασία σύνδεσης της 

ενσυναίσθησης και της κοινωνικής στήριξης μέσα από την έκφραση 

συναισθηματικών εμπειριών. Διερευνήθηκε η δομή της κοινωνικής στήριξης και 

αποδείχτηκε ότι είναι μια πράξη που δηλώνει φροντίδα. Μια πληθώρα συμπεριφορών 

μπορεί να θεωρηθούν ως συναισθηματική στήριξη καθώς και λειτουργική. Στην 

έρευνα τονίζεται επίσης ότι οι εκφραστές συναισθημάτων δεν είναι ο μόνος 

καθοριστικός παράγοντας της κοινωνικής φροντίδας.  

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το φύλο. Οι γυναίκες και τα άτομα με 

υψηλή ενσυναίσθηση γνώρισαν περισσότερο την υποστήριξη σε σχέση με τους 

άνδρες και τα άτομα με χαμηλή ενσυναίσθηση. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η 

ενσυναίσθηση είναι ουσιαστικά συνδεδεμένη με την παροχή υποστήριξης.  

Το πιο σημαντικό εύρημα όμως, ήταν η αναγνώριση μιας διαδικασίας μέσα 

από την οποία υποστηρικτικές συμπεριφορές μπορούν να πυροδοτήσουν πράξεις 

φροντίδας. 

13) A curriculum focused on informed empathy improves attitudes toward 

persons with disabilities. Miller, (2013). 
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Σε αυτή την μελέτη έγινε συσχέτιση μεταξύ της ενσυναίσθησης και των 

στάσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία και την υπεράσπιση των ασθενών. Η 

μέτρησή τους έγινε με τα εργαλεία Attitude toward Disabled Persons scale (ATDP), 

the Attitudes toward Patient Advocacy Microsocial scale (AMIA) and the 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) σε φοιτητές ιατρικής. 

Η μελέτη αυτή ανέδειξε την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των φοιτητών σε 

ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Οι φοιτητές παρακολούθησαν αφηγηματική ταινία 

η οποία περιελάμβανε αυθεντικές εμπειρίες ατόμων με αναπηρία καθώς και διάφορα 

χαρακτηριστικά τους, τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενημερωμένης 

ενσυναίσθησης για τα άτομα αυτά.  

Οι αφηγήσεις στο βίντεο δεν περιορίζονταν σε ιατρικά σενάρια καθώς από τα 

πέντε κύρια θέματα που εντοπίστηκαν στις αφηγήσεις μέσω ποιοτικής ανάλυσης, 

μόνο μία αφορούσε εμπειρίες με επαγγελματίες του τομέα της ιατρικής.  

Οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να εξετάσουν και να συζητήσουν τις εμπειρίες 

τους με τα άτομα με αναπηρίες τις αντιλήψεις, τις αντιδράσεις και τα εμπόδια που 

εντοπίστηκαν. Οι συζητήσεις στην τάξη σχετικά με την υπεράσπιση επεκτάθηκαν 

πέρα από την ιατρική σκοπιά, η οποία αναγνωρίστηκε ως συστατικό του 

επαγγελματισμού και κατέχει σημαντικό ρόλο στην ιατρική εκπαίδευση.  

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τις ενέργειες, τις στάσεις και τα συναισθήματα που 

ήταν σημαντικά για αυτούς. Εξηγώντας τις μεθόδους και τη συλλογιστική που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βίντεο, διαμορφώθηκε για τους φοιτητές 

μια μέθοδος που βοηθά τα άτομα με αναπηρία να αισθάνονται ότι «ακούγονται».  

Η ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών ιστοριών, έργων τέχνης, εικόνων, 

καθοδηγούμενων συζητήσεων για κοινές εμπειρίες, συναισθήματα και αναστοχασμό 
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βοήθησαν τους φοιτητές να κατανοήσουν τις ανάγκες των ατόμων που είναι 

«διαφορετικοί» από εκείνους και να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους.  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα ανασκοπική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της 

ενσυναίσθησης στην κοινωνική στήριξη σε άτομα με αναπηρία πραγματοποιώντας 

ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η ανασκόπηση συμπεριέλαβε έρευνες που 

συσχετίζουν τις έννοιες κοινωνική στήριξη και ενσυναίσθηση καθώς και ξεχωριστές 

μελέτες των εννοιών που μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ρόλου της σε 

άτομα με αναπηρία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση, 

στη διαπαιδαγώγηση και στη στήριξη των παιδιών σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, 

παρά τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κοινωνία από αυτές. Οι 

διαφορετικές συνθήκες αφορούν την δομή της οικογένειας, την αύξηση της 

εγκληματικότητας, της βίας καθώς και την αύξηση των μαθητών με ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες στα σχολεία (Χατζηχρήστου, 2015).  

Η κατανόηση των αναγκών των παιδιών και των εφήβων καθώς και η 

αποτελεσματική κοινωνική στήριξη συμβάλλουν στην καλύτερη προσαρμογή σε 

αγχωτικές συνθήκες ζωής, όπως και σε χρόνιες αναπηρίες (Χατζηχρήστου, 2015, 

Reinhardt, 2001) και βοηθάει τα άτομα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κατάσταση 

(Schwarzer & Buchwald, 2004, όπως αναφέρεται σε Papadopoulos & 

Papakonstantinou, 2016). 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι μελετητές είχαν αναγνωρίσει μόνο τα θετικά 

αποτελέσματα της κοινωνικής στήριξης σε άτομα με διάφορες αναπηρίες (χρόνιες 

παθήσεις, οπτική αναπηρία) ωστόσο πρόσφατα αναγνωρίστηκαν και οι αρνητικές 

πτυχές της. Υπήρχαν μορφές στήριξης που προκαλούσαν θυμό ή εχθρότητα οι οποίες 

δεν είχαν θετικές επιπτώσεις σε αυτά τα άτομα (Cimarolli& Boerner, 2005) 
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Η "ενσυναίσθηση" (empathy) θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στις 

διαπροσωπικές σχέσεις. (Πατέρα & Βασιλόπουλου, 2009). Τα τελευταία επίσης 

χρόνια αυξάνεται η αποδοχή της ενσυναίσθησης σαν ένα πολυδιάστατο φαινόμενο 

που συνδυάζει όχι μόνο γνωστικά αλλά και συναισθηματικά στοιχεία (Davis, 1980). 

Σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής στήριξης είναι η συναισθηματική υποστήριξη, η 

οποία αποτελείται από χαρακτηριστικά, όπως, η εμπιστοσύνη, η αγάπη και η 

ενσυναίσθηση. (Malecki & Demaray, 2002) Τα στοιχεία από τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες υποδηλώνουν ότι τόσο οι γνωστικές όσο και οι συναισθηματικές πτυχές της 

ενσυναίσθησης σχετίζονται με σημαντικές κοινωνικές συμπεριφορές (Davis, 2004). 

Τα άτομα που έχουν καλλιεργήσει τις ικανότητες της αυτογνωσίας και της 

ενσυναίσθησης αντιμετωπίζουν με ηρεμία τα σημαντικά γεγονότα της εργασιακής 

ζωής, διατηρούν τη διανοητική τους διαύγεια σε κρίσιμες στιγμές, είναι συνήθως 

ψύχραιμα, ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, δεν εκρήγνυνται, αλλά εκφράζουν τα 

συναισθήματά τους (Goleman, 2000). 

Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ευκολότερο να είναι ενσυναισθητικοί 

απέναντι στους ανθρώπους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς. Αυτό 

δικαιολογείται εν μέρει επειδή οι προσωπικές εμπειρίες διαμορφώνουν την 

ενσυναίσθητη κατανόηση (Larson & Yao, 2005).. Κατά συνέπεια, ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης που μεταφέρει τις οπτικές συγκεκριμένων ομάδων, όπως ατόμων με 

αναπηρίες, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης ενημερωμένης 

ενσυναισθητικής φροντίδας (Miller, 2013). 

Μέσα από τις περισσότερες έρευνες φαίνεται η συσχέτιση της ενσυναίσθησης 

με την κοινωνική στήριξη που αποτελεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

ανασκόπησης. 
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Ειδικότερα τα αποτελέσματα της μελέτης που έγινε σε ζευγάρια αναδεικνύουν 

τον ρόλο της γνωστικής και της συναισθηματικής ενσυναίσθησης στα πλαίσια της 

κοινωνικής στήριξης των ενήλικων ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι σημαντικό 

εύρημα και επιτυγχάνεται όχι μόνο μέσω της θετικής ενίσχυσης του άλλου αλλά και 

με την αποφυγή της αρνητικής κριτικής. Η ύπαρξη της ενσυναίσθησης αποτελεί έναν 

καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση υγιών και σταθερών σχέσεων και κατ’ 

επέκταση υψηλών επιπέδων κοινωνικής στήριξης (Devoldre, Davis, Verhofstadt & 

Buysse, 2010). 

Σε μελέτη των Trobst και συν. βρέθηκε ότι το συναίσθημα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην παροχή υποστήριξης, καθώς τα αισθήματα ενδιαφέροντος των 

ανθρώπων είναι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας για τις υποστηρικτικές 

απαντήσεις τους (Trobst, et al., 1994). 

Σε μια άλλη μελέτη αναδεικνύεται η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην 

μετάδοση κοινωνικών μηνυμάτων και την βελτίωση της συναισθηματικής 

λειτουργίας με σκοπό την παροχή κοινωνικής στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, από την 

ανασκόπηση απορρέει το συμπέρασμα, ότι η λειτουργία μιας διαδικτυακής 

κοινότητας βοηθάει όχι μόνο την καλύτερη πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία 

αλλά δίνει και την ευκαιρία  να αλληλεπιδράσουν με ομοιοπαθή άτομα (Nambisan, 

2011). Ακόμη, βρέθηκε ως ενισχυτικός παράγοντας στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

στήριξης η ύπαρξη εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών διαμεσολαβητών επικοινωνίας 

(CMC) στους σπουδαστές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και να εκφράζουν 

κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη. Η ύπαρξη ηλεκτρονικών 

διαμεσολαβητών φαίνεται κατάλληλη για όλους τους φοιτητές, αλλά απαραίτητη για 

τους φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες που έχουν σημαντική κοινωνική και 
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συναισθηματική ανεπάρκεια (Eden & Heiman, 2011). Η βοήθεια που προσφέρουν τα 

κοινωνικά δίκτυα στα άτομα με αναπηρία έχει αποδειχτεί και σε άλλες έρευνες καθώς 

είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν αδυναμία στην ανάπτυξή τους. Η επίδραση τους είναι 

θετική διότι επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών, αναπτύσσοντας την 

αυτογνωσία μέσα από την σχέση τους με άλλους και μπορεί να επηρεάζουν την 

αυτοαντίληψη και την συναισθηματική λειτουργία (Belle, 1989). 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και 

της κοινωνικής στήριξης σε άτομα με διαφορετικές αναπηρίες. Μέσα από την 

ανασκόπηση βρέθηκε ότι υπάρχουν διαφορές και ιδιαιτερότητες στην ανάπτυξη αλλά 

και στην σχέση αυτών των δυο εννοιών ανάλογα με το είδος της αναπηρίας. Επίσης 

κάποιες από αυτές έδειξαν ότι μπορεί να αυξηθεί η ενσυναίθηση και οι κοινωνικές 

δεξιότητες τους με το κατάλληλο πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης.   

Πιο συγκεκριμένα στα άτομα με ΔΑΦ η μελέτη αποκάλυψε ότι το 

Relationship Enhancement® program ήταν αποτελεσματικό στη θεραπεία για τη 

βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων και της ενσυναίσθησης. Αντίθετα όμως, σε 

δεξιότητες κοινωνικής υποστήριξης και διεκδίκησης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν 

επηρεάστηκαν σημαντικά μετά τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα. Σε αυτή 

την έρευνα η ενσυναίσθηση και η κοινωνική στήριξη δεν φάνηκαν να συσχετίζονται 

καθώς από μόνη της δεν μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα της αντιλαμβανόμενης 

κοινωνικής στήριξης. (Cunningham, 2014). Στα άτομα με ΔΑΦ η μοναξιά και οι 

περιορισμένες συναισθηματικές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και θα 

πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξή τους. 

Τα άτομα με ΔΑΦ αναζητούν βοήθεια από τον περίγυρο τους με βάση τις 

σταθερές σχέσεις που έχουν αναπτύξει. Επιπλέον, διακριτά εμπόδια στη 



- 92 - 

 

χρησιμοποίηση της κοινωνικής στήριξης δηλαδή, η έλλειψη εμπιστοσύνης σε άλλους 

και η επιθυμία για μοναξιά, αύξησε την απομόνωση των μαθητών στο σχολείο και, 

ως εκ τούτου, την ευαισθησία τους στον εκφοβισμό. Με αυτό τον τρόπο 

αποδεικνύεται ότι οι σχέσεις με τους συνομηλίκους που αναφέρθηκαν από πολλούς 

συμμετέχοντες έχουν κομβικό ρόλο (Humphrey & Symes, 2010). Οι δάσκαλοι 

φαίνεται να είναι η συνηθέστερη πηγή κοινωνικής υποστήριξης, καθώς η υποστήριξη 

από αυτούς κατατάσσεται υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλη δυνητική πηγή (π.χ. 

συμμαθητές, γονείς και φίλοι) από τους μαθητές με την ΔΑΦ. (Sainsbury, 2009· 

Humphrey & Symes, 2010· Χρηστάκης, 2000). 

Επίσης, σημαντική ήταν η παρατήρηση ότι τα άτομα με Αυτισμό Υψηλής 

Λειτουργικότητας έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αναγνώριση σύνθετων 

συναισθημάτων από ότι τα άτομα με Asperger κάτι που υποδηλώνει ότι οι ενήλικες 

με ΑΥΛ μπορεί να χρειαστούν περισσότερη υποστήριξη, ιδιαίτερα στην κατανόηση 

και στη σύνθετη αναγνώριση συναισθημάτων, κάτι που εγείρει ερωτήματα σχετικά με 

την ύπαρξη υποομάδων εντός των συνθηκών του φάσματος του αυτισμού 

(Montgomery, Allison, Lai, Cassidy, Langdon, & Baron-Cohen, 2016). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα 

ενσυναίσθησης μεταξύ των βλεπόντων και των ατόμων με προβλήματα όρασης και 

αυτό είναι ενθαρρυντικό. Δείχνει ότι τα παιδιά με προβλήματα όρασης είχαν 

αναπτυχθεί κοινωνικά με τρόπο παρόμοιο με αυτόν των βλεπόντων όσον αφορά την 

αυτοεκτίμηση και την ενσυναίσθηση (Griffin-Shirley, & Nes, 2005). 

Στην κοινωνική στήριξη όμως στα άτομα με οπτική αναπηρία η κατάσταση 

είναι διαφορετική. Εκτός από την θετική κοινωνική στήριξη διαπιστώθηκε και η 

αρνητική. Η αρνητική κοινωνική στήριξη συνήθως παρέχεται από φορείς παροχής 
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στήριξης που δεν έχουν κατανοήσει τόσο τη λειτουργική όσο και τη ψυχολογική 

επίδραση της απώλειας όρασης. Η έλλειψη κατανόησης φάνηκε να εκδηλώνεται με 

μια μορφή υποτίμησης των δυνατοτήτων του ατόμου με προβλήματα όρασης και των 

λειτουργικών περιορισμών. Σε σημαντικό βαθμό αυτό οφείλεται σε ανεπαρκή γνώση 

και κατανόηση των ικανοτήτων του ατόμου με προβλήματα όρασης, δεδομένου ότι οι 

περισσότερες ασθένειες των ματιών που προκαλούν χαμηλή όραση δεν σχετίζονται 

με πλήρη απώλεια όρασης, αλλά με μερική απώλεια της. (Cimarolli, & Boerner, 

2005). Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες που έγιναν σε άτομα με οπτική 

αναπηρία, όπου υποστηρίζεται ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας δεν γνωρίζει 

τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ή τα 

παρερμηνεύει. Τα αποτελέσματα επίσης αναδεικνύουν μορφές πρακτικής και 

συναισθηματικής κοινωνικής υποστήριξης σε άτομα με προβλήματα όρασης, από 

τους συμμαθητές τους. Αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλείο για σχεδιασμό προγραμμάτων για τους εφήβους έχοντας ως στόχο να 

βοηθηθούν οι συμμαθητές τους, να αναπτύξουν ευαισθησία στις πρακτικές και στις 

συναισθηματικές απαιτήσεις των μαθητών με προβλήματα όρασης. Με αυτόν τον 

τρόπο θα διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων μεταξύ τους. (Papadopoulos, & 

Papakonstantinou, 2016). 

Όσον αφορά τα άτομα με Νοητική Αναπηρία σε συγκεκριμένους τομείς της 

ενσυναίσθησης όπως στη φαντασία και στις εσωτερικές αναπαραστάσεις είχαν 

χαμηλές επιδόσεις, παρά τις καλές ικανότητες τους στη θεωρία των νου. Ωστόσο το 

εργαλείο IRI που χρησιμοποιήθηκε και είναι το πιο διαδεδομένο, ενδέχεται να μην 

ήταν κατάλληλο για αυτή την αναπηρία (Proctor & Beail, 2007). 
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Σε σύγκριση των ατόμων με κινητική αναπηρία (PD) και νοητική αναπηρία 

(ID), φάνηκε έντονη διαφορά αντιλαμβανόμενη κοινωνική στήριξη κάτι που απέδειξε 

το γεγονός ότι η αναπηρία αυτή καθεαυτή δεν προκαλεί τη διαφορά αλλά ο τύπος της 

αναπηρίας διαδραματίζει τον σημαντικότερο ρόλο. Επίσης, η ενδεχόμενη 

χρηματοδότηση, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στον τομέα του ελεύθερου χρόνου, μέσω ανεξάρτητων μέσων, δηλαδή 

όχι μέσω μέσων μαζικής μεταφοράς, θα μπορούσε να αποδειχθεί απαγορευτικά 

δαπανηρή (Lippold & Burns, 2009). Φαίνεται γενικότερα ότι η οικονομική 

κατάσταση των ατόμων στις διάφορες αναπηρίες παίζει ρόλο στην κοινωνική στήριξη 

(Vilaseca et al. , 2015). 

Τα γενικότερα αποτελέσματα όμως, έδειξαν ότι οι ενήλικες με ID είχαν πιο 

περιορισμένα κοινωνικά δίκτυα (Lippold & Burns· 2009· McKenzie, Michie, Murray 

& Hales, 2012) από αυτούς με PD, παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν σε περισσότερες 

δραστηριότητες και διατηρούσαν σχέσεις εκτός από το προσωπικό που τους συνόδευε 

σε αυτές (Lippold & Burns, 2009). Αξίζει να σημειωθεί και το γεγονός ότι 

προηγούμενες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα άτομα με ID επικεντρώθηκαν στην 

προώθηση την κοινωνικής τους παρουσίας και ολοκλήρωσης και πάραυτα δεν 

οδήγησε στην διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων (McKenzie, Michie, Murray & 

Hales, 2012) 

Η κοινωνική υποστήριξη για ενήλικες με ID προήλθε κυρίως από την 

οικογένεια και το ειδικό προσωπικό καθώς λίγες σχέσεις αναπτύχθηκαν με άτομα 

χωρίς αναπηρία Αντίθετα, οι ενήλικες με PD έχουν περισσότερα κοινωνικά δίκτυα 

και αναπτύσσουν πιο εύκολα σχέσεις με άτομα χωρίς αναπηρία. (Lippold & Burns, 

2009) 
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Έχει επίσης δειχθεί και σε άλλες έρευνες ότι για την βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής των ατόμων με νοητική αναπηρία είναι αναγκαία πέρα από την εφαρμογή 

ειδικών παρεμβάσεων για την στήριξη τους, η ενίσχυση της οικογένειας από τους 

τοπικούς φορείς και επαγγελματίες και γενικότερα η ύπαρξη υποστηρικτικού 

πλαισίου (Vilaseca, et al., 2015). 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στους 

επαγγελματίες της ειδικής αγωγής και το κατά πόσο συμβάλει στην κοινωνική 

στήριξη των ατόμων με αναπηρία. 

Μέσα από τις σχετικές έρευνες αναδεικνύεται η αναγκαιότητα εκπαίδευσης 

των φοιτητών που θα εργάζονται με άτομα αναπηρία πάνω στην ενσυναίσθηση είτε 

εμπλουτίζοντας τα αναλυτικά προγράμματα είτε διαμορφώνοντας εκπαιδευτικά 

προγράμματα παρέμβασης. Τα προγράμματα σπουδών θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιούν περισσότερες βιωματικές μεθόδους όπως ιστορίες, τέχνη, εικόνες, 

καθοδηγούμενες συζητήσεις και συναισθήματα ώστε να αντιληφθούν οι φοιτητές τις 

ανάγκες των ανθρώπων που είναι «διαφορετικοί» από αυτούς. (Miller, 2013). 

Η διαμόρφωση επίσης καλύτερων κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων 

όπου θα προάγεται η κοινωνική ενσυναίσθηση θα ωφελήσει τόσο τα ίδια τα άτομα 

όσο και την κοινωνία. (Segal, Wagaman, Karen & Gerdes, 2012) 

Τέλος, σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα της μελέτης που αφορά το 

φύλο και την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, φάνηκε μέσα από τα αποτελέσματα ότι 

το φύλο και η ιδιοσυγκρασία μπορούν να προβλέψουν την δεχόμενη κοινωνική 

στήριξη. Σε πολλές έρευνες φάνηκε ότι το φύλο συνδέεται με την ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης. Συγκεκριμένα οι γυναίκες είναι αυτές που παρουσιάζονται ως πιο 

ενσυναισθητικές (Marton, et al., 2009 · Trobst, et al.,1994 · Devoldre et al. , 2010). 
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Ακόμα και στην περίπτωση παιδιών με ΔΕΠ/Υ, τα κορίτσια πάλι είχαν τα υψηλότερα 

ποσοστά (Marton, et al., 2009). Μια μελέτη ωστόσο υποστηρίζει ότι οι διαφορές στο 

φύλο μπορεί να βασίζονται στην κουλτούρα και να είναι σε κάποιο βαθμό παροδικές 

(Trobst, et al., 1994). 

Γενικότερα όπως φαίνεται από όλη την έκταση της μελέτης η αύξηση των 

επιπέδων ενσυναίθησης τόσο των ίδιων των ατόμων με αναπηρία όσο και των 

συνεργαζόμενων επιστημόνων αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα κοινωνικής 

στήριξης. Οι εκπαιδευτικοί θα διευκολυνθούν στο να παρέχουν την στήριξη την 

οποία χρειάζονται τα άτομα βλέποντας τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους. Με αυτό 

τον τρόπο θα αυξηθεί η θετική κοινωνική στήριξη και θα μειωθούν οι αρνητικές 

μορφές που προκαλούν δυσφορία στα άτομα με αναπηρία.  

Συνεπώς, υπάρχει αναγκαιότητα αύξησης των επιπέδων κοινωνικής στήριξης 

καθώς και της έρευνας πάνω σε όλες τις αναπηρίες, παρά τις όποιες προόδους που 

έχουν υπάρξει (ιδιαίτερα στον αυτισμό υπάρχει μεγαλύτερη ερευνητική ενασχόληση). 

Άλλο ένα σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης αφορά το κομμάτι της κοινωνικής 

στήριξης δηλαδή τα ίδια τα άτομα με αναπηρία να είναι να ικανά να αντιλαμβάνονται 

τι σκέφτονται οι άλλοι, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και 

της συναισθηματικής τους νοημοσύνης, ειδικά σε αναπηρίες όπως ο αυτισμός και η 

νοητική αναπηρία όπου έχουν παρατηρηθεί μεγαλύτερες δυσκολίες σε κοινωνικές 

δεξιότητες που αφορούν κυρίως την σύναψη σχέσεων.  

Διαδραστικά προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης και κοινωνικά δίκτυα 

θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά στην επίτευξη αυτού του σκοπού όπως και ο 

εμπλουτισμός αναλυτικών προγραμμάτων με τέχνη, λογοτεχνία και άλλα μέσα 

ενίσχυσης της ενσυναίσθησης. 
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Τέλος, όσον αφορά την μελλοντική έρευνα θα ήταν χρήσιμο να 

δημιουργηθούν ξεχωριστά εργαλεία με βάση την αναπηρία ώστε να μπορεί να 

μετρηθεί η ενσυναίσθηση στα πλαίσια της κοινωνικής στήριξης. Θα ήταν 

προτιμότερη η ύπαρξη ενός εργαλείου που συνδυάζει αυτές τις δύο έννοιες παρά 

πολλά επιμέρους εργαλεία για την αποφυγή πολλών επιμέρους συμπερασμάτων που 

μπορεί να μην συσχετίζονται.  

Στους περιορισμούς της μελέτης υπάγεται ο πολύ μικρός αριθμός ερευνών που 

συσχετίζουν αυτές τις δύο έννοιες δηλαδή την ενσυναίσθηση και την κοινωνική 

στήριξη. Αντίστοιχα το γεγονός ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο εργαλείο για να 

εξεταστούν σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία. 
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