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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Φιλικές σχέσεις και κοινωνική 

απομόνωση των ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό» επιδιώχθηκε η 

διερεύνηση πτυχών που σχετίζονται με τη σύναψη φιλικών σχέσεων σε ενήλικές  με 

νοητική αναπηρία και διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Πιο συγκεκριμένα, 

εντοπίστηκαν τα επίπεδα μοναξιάς που βιώνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία και 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος καθώς επίσης, τα κίνητρα που παρουσιάζουν για τη 

δημιουργία φιλικών σχέσεων. Σε επίπεδο μεθοδολογίας αξιοποιήθηκε η ποσοτική 

μέθοδος έρευνας κατά την οποία το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν το 

ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια,  το ερωτηματολόγιο 

«DeJong- Gierveld Loneliness Scale», το ερωτηματολόγιο «Friendship Quality 

Questionnaire (FQQ)» και το ερωτηματολόγιο «Friendship Motivation Scale for 

Children (FMSC)». Μέσα από την έρευνα διαφάνηκε ο τρόπος με τον οποίο τα 

ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία και με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

αντιλαμβάνονται τη σύναψη φιλικών σχέσεων ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν οι 

διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Με δεδομένο το γεγονός ότι η 

σύναψη και η διατήρηση φιλικών σχέσεων απαιτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων, από την 

έρευνα προέκυψε ότι τόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία όσο και τα άτομα που 

εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, ενώ οι δυσκολίες φαίνεται να είναι πιο έντονες στις περιπτώσεις των 

ενηλίκων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Εν κατακλείδι, αναγνωρίζεται 

ιδιαίτερα σημαντικός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία να 

αποβλέπουν στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ενδυνάμωση της 

σύναψης φιλικών σχέσεων. 

 

Λέξεις- Κλειδιά: νοητική αναπηρία, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, φιλικές 

σχέσεις, κοινωνική απομόνωση 
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Abstract 

In this dissertation entitled "Friendly Relationships and Social Isolation of Persons 

with Intellectual Disability and Autism", we sought to explore aspects related to the 

establishment of friendly relationships in adults with intellectual disability and autism 

spectrum disorder. More specifically, the levels of loneliness experienced by people 

with intellectual disability and autism spectrum disruption, as well as their motivation 

to create friendly relationships, have been identified. At the level of the methodology, 

the quantitative research method was used in which the data collection tool was the 

questionnaire. Three questionnaires were used, the 'DeJong- Gierveld Loneliness 

Scale' questionnaire, the Friendship Quality Questionnaire (FQQ) questionnaire and 

the Friendship Motivation Scale for Children (FMSC) questionnaire. The research 

revealed how adults with intellectual disability and autism spectrum disorders 

perceived the establishment of friendly relationships while identifying the differences 

between the two groups. Given the fact that the establishment and maintenance of 

friendly relationships require a set of skills, research has shown that both people with 

intellectual disabilities and those in the autism spectrum have difficulties in social 

interaction, and difficulties appear to be more pronounced in adults with autism 

spectrum disorder. In conclusion, it is recognized that the design and implementation 

of programs aimed at the cultivation of social skills and the strengthening of friendly 

relations are particularly important. 
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Πρόλογος 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε το ζήτημα των 

φιλικών σχέσεων και της κοινωνικής απομόνωσης. Ως κίνητρο για την ενασχόληση 

με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το ζήτημα 

των κοινωνικών σχέσεων τόσο στα άτομα με νοητική αναπηρία, όσο και στα άτομα 

με αυτισμό, απασχολεί ιδιαίτερα το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Ωστόσο, 

οι επιστημονικές μελέτες ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο για το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο είναι πολύ περιορισμένες με αποτέλεσμα τα ερευνητικά δεδομένα 

να μην επαρκούν για την πλήρη κατανόηση και τεκμηρίωση του θέματος. 

Εκτός αυτού, κίνητρο για την εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας αποτέλεσε και 

το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης για τη διεκπεραίωση 

των μεταπτυχιακών μου σπουδών ήρθα σε επαφή με ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό με σκοπό να υλοποιήσω ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε 

ως στόχο, αφενός την παρατήρηση και αφετέρου την ανάπτυξη των διαπροσωπικών 

τους σχέσεων. Αυτή η εμπειρία, μου ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία να 

ασχοληθώ με το ζήτημα των φιλικών σχέσεων στα ενήλικα άτομα με νοητική 

αναπηρία και αυτισμό. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα διπλωματική εργασία αισθάνομαι την ανάγκη να 

ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κ. Καρτασίδου Λευκοθέα για 

τη στήριξη και τη συνεχή καθοδήγησή της καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

έρευνάς μου. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στην οικογένειά μου και στην αγαπημένη μου 

φίλη Ελένη, για την αμέριστη συμπαράσταση και την πολύπλευρη υποστήριξη που 

μου προσέφεραν. 

Τέλος, ευελπιστώ η συγκεκριμένη μελέτη να αποτελέσει εργαλείο για τους 

συναδέλφους μου αλλά και για όλους τους αναγνώστες που επιθυμούν να 

προσεγγίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα.  
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Εισαγωγή  

Τα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση  από την παιδική κιόλας ηλικία , ενώ, κατά την περίοδο 

της ενηλικίωσης, αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περίπλοκες καταστάσεις καθώς 

αυξάνονται οι απαιτήσεις της κοινωνίας προς αυτούς. Μετά το τέλος της σχολικής 

εκπαίδευσης, οι ενήλικες, με αυτισμό και νοητική αναπηρία απομονώνονται σε 

μεγάλο βαθμό καθώς εγκαταλείπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση που τους 

προσφερόταν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Mazurek, 2014). 

Η σύναψη φιλικών σχέσεων, βέβαια, αναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό και από 

την ύπαρξη εσωτερικών κινήτρων στο άτομο. Ο Kanner (1943) που έχει ασχοληθεί 

με το συγκεκριμένο θέμα στο γενικότερο πλαίσιο του αυτισμού, επισημαίνει πως τα 

άτομα με αυτισμό δεν παρουσιάζουν κανένα κίνητρο και καμία επιθυμία για σύναψη 

φιλικών σχέσεων και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κοινωνική τους απομόνωση. 

Από την άλλη πλευρά, έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ,επίσης αναφορικά με τα 

κίνητρα για φιλία , παρουσιάζει  τους έφηβους με Asperger να έχουν πολύ λιγότερα 

αυτοπροσδιοριζόμενα κίνητρα για φιλία σε σχέση με συνομηλίκους τους 

(Whitehouse, 2008).  

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της κοινωνικής απομόνωσης θα πρέπει να 

επισημανθεί το γεγονός ότι τα κοινωνικά και γνωστικά ελλείμματα που συνδέονται 

με τον αυτισμό και τη νοητική αναπηρία, δρουν ανασταλτικά στην ικανότητα των 

ατόμων να συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους και να δημιουργούν 

ουσιαστικές φιλίες με αποτέλεσμα να απομονώνονται και να βιώνουν πολλές φορές 

μοναξιά. Έρευνες, όρισαν τη μοναξιά  ως μια εμπειρία που βιώνεται λόγω έλλειψης 

φιλικών συναναστροφών με συνομήλικους και τη θεώρησαν, επίσης, τον καλύτερο 

προγνωστικό δείκτη των αυξημένων επιπέδων του άγχους και της κατάθλιψης 

(DiTommaso & Spinner, 1997). Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό κατανοούν και 

ορίζουν τη φιλία και την κατανόηση σύνθετων κοινωνικών συναισθημάτων, όπως η 

μοναξιά, διαφορετικά από τους  τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Ως εκ 

τούτου, δεν είναι σαφές εάν αυτή η σύνδεση, η οποία ισχύει για τα τυπικά 

αναπτυσσόμενα άτομα, ισχύει και για τα άτομα με αυτισμό (Merkler, 2007). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

βασικός στόχος είναι η διερεύνηση πτυχών που σχετίζονται με τη σύναψη φιλικών 
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σχέσεων σε ενήλικές  με νοητική αναπηρία και διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Πιο 

συγκεκριμένα, επιδιώκεται να εντοπιστούν τα επίπεδα μοναξιάς που βιώνουν τα 

άτομα με νοητική αναπηρία και διαταραχή αυτιστικού φάσματος καθώς επίσης, 

επιδιώκεται να εντοπιστούν τα κίνητρα που παρουσιάζουν για τη δημιουργία φιλικών 

σχέσεων.  
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Κεφάλαιο Πρώτο: Φιλικές στα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και 

Νοητική αναπηρία 

1.1 Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά 

 

Ο αυτισμός συγκαταλέγεται στις αναπτυξιακές διαταραχές που εμφανίζονται 

κατά την νηπιακή, παιδική ή εφηβική ηλικία (Folstein, 2006). Ο ορισμός που είναι 

αποδεκτός σε διεθνές επίπεδο είναι αυτός ο οποίος προτείνεται από το DSMIV (1994) 

σύμφωνα με τον οποίο πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία ορίζεται 

από διαταραγμένη ανάπτυξη και εκδηλώνεται ταυτόχρονα σε τρεις περιοχές- 

κοινωνική συναλλαγή, επικοινωνία, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά. Μέσα από μια 

μεγάλη πορεία που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τον προσδιορισμό του αυτισμού θα 

πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντικό το γεγονός ότι πλέον επικυρώνεται η 

αναπτυξιακή βάση ως αφετηρία για την κατανόηση του. Τόσο λοιπόν ο τυπικός 

αυτισμός όσο και άλλες άτυπες αλλά συναφείς κλινικά καταστάσεις προσδιορίζονται 

ως διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Καραντάνος, 2010). 

Η πέμπτη έκδοση του DSM (2013)  περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές οι 

οποίες αφορούν στα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού. Μια  βασική αλλαγή που 

πραγματοποιήθηκε στην πέμπτη έκδοση σχετίζεται με την αντικατάσταση του όρου 

«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές». Το προηγούμενο DSM χρησιμοποιούσε τον 

όρο «Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» (ΔΑΔ) ως έναν όρο ομπρέλα στον οποίο 

εντάσσονται μια κλίμακα προβλημάτων και συνδρόμων τα οποία συνιστούν το 

αυτιστικό φάσμα. Ο χαρακτηρισμός «διάχυτες» επισημαίνει ότι επηρεάζεται όλη η 

ανάπτυξη του ατόμου, ενώ ο όρος «αναπτυξιακές» τονίζει ότι το πρόβλημα 

εμφανίζεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Η πιο σημαντική, από τις  αλλαγές που περιλαμβάνονται στο διαγνωστικό 

εγχειρίδιο είναι η αντικατάσταση του γενικού όρου «Διάχυτες Αναπτυξιακές 

Διαταραχές» από τον ισχύοντα όρο «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος». Η 

διαφοροποίηση στην ορολογία αναδεικνύει ότι πρόκειται για διαγνωστική κατηγορία 

στην οποία συγκαταλέγεται μια ομάδα συμπτωμάτων. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

στοιχείο της πέμπτης έκδοσης του DSM έγκειται στο γεγονός ότι διαγράφηκαν οι 

διαγνωστικές υποκατηγορίες. Κατ’ επέκταση, η εμφάνιση και η εκδήλωση των 
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συμπτωμάτων οδήγησε στη διαμόρφωση τριών υποκατηγοριών, η μέτρηση των 

οποίων συντελείται με σχετικούς δείκτες (DSMV, 2013): 

 επίπεδο 3- ανάγκη ιδιαίτερης ενισχυμένης υποστήριξης 

 επίπεδο 2- ανάγκη ενισχυμένης υποστήριξης  

 επίπεδο 1- ανάγκη υποστήριξης. 

Δε θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα ότι με βάση το DSMV, στη τριάδα των 

συμπτωμάτων που γινόταν αναφορά στις προηγούμενες εκδόσεις, σε αυτή 

ενοποιήθηκαν σε μια ομάδα/κατηγορία τα ελλείμματα στην  κοινωνική επαφή και 

στην επικοινωνία. Η καινούργια ομάδα που προέκυψε από την ενοποίηση αυτή, έχει 

το τίτλο προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία. Αυτό λοιπόν, σημαίνει ότι η 

τριάδα των συμπτωμάτων αντικαταστάθηκε από δύο ομάδες οι οποίες είναι αφενός, η 

κοινωνική επικοινωνία και αφετέρου, οι στερεοτυπικές/ επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα (DSMV, 2013). 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό σχετίζεται με 

την αιτιολογία εμφάνισής του αυτισμού, η οποία παραμένει άγνωστη . Σε γενικές 

γραμμές μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφαίνεται ότι  σχετίζεται με την 

προγεννητική περίοδο και συνιστά απόρροια ποικίλων παραγόντων όπως είναι η 

παθολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος, οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, τα 

γενετικά ελλείμματα και οι συγγενείς λοιμώξεις (Στασινός, 2013). Στα παραπάνω 

είναι σημαντικό να επισημανθεί ακόμα πως οι οργανικοί παράγοντες αναγνωρίζονται 

από την πλειοψηφία των μελετητών ως η κυριότερη αιτία στον αυτισμό. Ωστόσο, 

υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι η αιτία είναι καθαρά ψυχολογική 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Σε ό,τι αφορά στην αιτιολογία υπάρχουν τρεις μεγάλες κατευθύνσεις οι οποίες 

είναι  (α) ψυχοδυναμικές θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι αιτία του αυτισμού είναι 

ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο το περιβάλλον και η οικογένεια επιδρούν στο 

παιδί κατά τα πρώτα χρόνια, (β) οι συμπεριφορικές θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες η 

αυτιστική συμπεριφορά συνιστά απόρροια μάθησης που αποκτά το παιδί σύμφωνα με 

τους νόμους της κοινωνικής μάθησης και (γ)οι βιολογικές θεωρίες, οι οποίες συνεχώς 

πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός έχει 

βιολογικές αιτίες (Πολυχρονοπούλου, 2012). 
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Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της συχνότητας του αυτισμού υπολογιζόταν περίπου 

ότι είναι 3-4 παιδιά ανά 10.000 του παιδικού πληθυσμού. Και στην περίπτωση του 

αυτισμού τα αγόρια είναι αυτά που υπερέχουν αριθμητικά και η αναλογία είναι 3-4: 

κορίτσι με αυτισμό. Στις περιπτώσεις των διδύμων αξίζει να παρατηρηθεί ότι αν τα 

δίδυμα είναι μονογενή η συχνότητα εμφάνισης στο άλλο δίδυμο αγγίζει το 80% ενώ 

αν τα δίδυμα είναι διγενή το ποσοστό είναι 20% (Στασινός, 2013). Με βάση τις 

πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει, το ποσοστό του αυτισμού σε 

σύγκριση με το παρελθόν έχει διπλασιαστεί και υπολογίζεται περίπου ότι είναι 13 

άτομα ανά 10.000 ενώ το ποσοστό του συνδρόμου Asperger υπολογίζεται ότι είναι 

2.6 άτομα ανά 10.000 χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι αντιστοιχεί σε πραγματική 

αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των ατόμων με αυτισμό (Μαυροπούλου, 2007) .  

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού συναντώνται σε 1/150 άτομα ενώ το 

2009 σε έρευνες που πραγματοποίησε ανέβασε το ποσοστό στα 1/91 άτομα και το 

2010 το ποσοστό αυτό ανέβηκε στα 1/68. (Autism Society of America, 2007). Με 

άλλα λόγια, σε γενικές γραμμές υπολογίζεται ότι το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού 

εντάσσεται στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2014) 

Όσον αφορά στα πρώτα συμπτώματα του αυτισμού, αυτά  κάνουν την εμφάνισή 

τους πριν την ηλικία των δύο ετών. Καθώς το παιδί μεγαλώνει κάποια από τα 

συμπτώματα μπορεί να αλλάξουν, να βελτιωθούν αλλά οι βασικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν παραμένουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σε επίπεδο 

κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης σε αντίθεση με τα υπόλοιπα βρέφη τα 

οποία επιδιώκουν να εξερευνήσουν το περιβάλλον με κάθε δυνατό τρόπο αλλά και τα 

βασικά πρόσωπα που τους περιβάλλουν, τα παιδιά που εντάσσονται στο φάσμα του 

αυτισμού δε διαμορφώνουν συναισθηματικές σχέσεις, ακόμη ούτε και με τη μητέρα 

τους. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις κοινωνικές πληροφορίες και αυτό 

λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Επίσης, δυσκολίες 

εντοπίζονται στη συνδυαστική προσοχή σε αντίθεση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

τα οποία μέχρι τους 12 μήνες είναι σε θέση να παρακολουθούν με το βλέμμα και τις 

χειρονομίες των άλλων. Η απουσία πρώιμων κοινωνικών δεξιοτήτων τους συνοδεύει 

και στην πορεία της ανάπτυξη τους, ωστόσο δύναται να βελτιώσει μέσα από 

συστηματική παρέμβαση ο εκπαιδευτικός (Ratcliffe1, Wong, Dossetor, &Hayes,  

2015∙ Matson, Dempsey & LoVullo,  2009). 
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Όσον αφορά στη γλωσσική ανάπτυξη περίπου το 50% των παιδιών δεν 

αναπτύσσει το λόγο ή παρουσιάζει καθυστέρηση. Δυσκολίες εντοπίζονται στην 

λειτουργική χρήση της γλώσσας για την ανταλλαγή πληροφοριών και δε 

χρησιμοποιούν την αυθόρμητη επικοινωνία. Περίπου το 85% των παιδιών που 

εμφανίζουν λόγο αυτός περιορίζεται στην επανάληψη λέξεων ή φράσεων που 

άκουσαν από το οικείο περιβάλλον. Σε όλη την πορεία της ανάπτυξης δεν 

χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που έχουν κατακτήσει για να δώσουν ή να ζητήσουν μια 

πληροφορία ενώ από την άλλη δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν αφηρημένες έννοιες 

και μεταφορές (Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). Σε ό,τι αφορά στη γνωστική τους 

ανάπτυξη θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση έρευνες που έχουν γίνει το 76-89% 

των παιδιών με αυτισμό εμφανίζει και νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης 

κάτω από το 70 και ο οποίος σταθεροποιείται περίπου μέχρι τα 5 του χρόνια. Ο 

δείκτης νοημοσύνης συνιστά βασικό προγνωστικό παράγοντα για τις επιδόσεις του 

παιδιού σε γνωστικό επίπεδο (Γκονέλα, 2006· Frith, 1996 .Lennard-Brown, 2004).  

Στην κλίμακα WISC τα παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις στην 

πρακτική κλίμακα και στα υποτέστ των κύβων αλλά χαμηλότερες επιδόσεις στη 

λεκτική κλίμακα και στα υποτέστ κατανόησης. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ερευνητές 

τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα σε λειτουργίες εκτελεστικού 

ελέγχου, δηλαδή στους γνωστικούς μηχανισμούς οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα 

επίλυσης ενός προβλήματος και επίτευξης ενός στόχου. Τις πληροφορίες τις 

επεξεργάζονται ως μεμονωμένα δεδομένα και όχι ως μέρη ενός συνόλου (Wing, 

Gould&Gillberg, 2011· Γενά, 2002). 

Οι δυσκολίες και οι αδυναμίες που παρουσιάζει ένα παιδί με αυτισμό είναι 

διάχυτες σε όλους τους τομείς οι οποίοι σχετίζονται με αισθητηριακές λειτουργίες 

όπως είναι για παράδειγμα οι αδυναμίες επίπεδα επεξεργασίας και αντίληψης 

ποιοτικών/ ακουστικών ερεθισμάτων. Ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών με αυτισμό 

παρουσιάζει δυσλειτουργίες σε επίπεδο αισθητηριακής ευαισθησίας, γεγονός που έχει 

ως αποτέλεσμα να αντιδρά το παιδί με παράξενο τρόπο στα ερεθίσματα που δέχεται 

από τις αισθήσεις του και πιο συγκεκριμένα από τα απτικά και ακουστικά 

ερεθίσματα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι το παιδί δίνει την εντύπωση κουφού και δεν 

αντιδρά στους κανονικούς θορύβους και στην ομιλία, ενώ μπορεί να παρουσιάσει 

ευαισθησία σε ορισμένους ήχους για άλλα άτομα είναι  ανεπαίσθητοι 

(Πολυχρονοπούλου,2012· Στασινός, 2013) 
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Επίσης οι τομείς αυτοί σχετίζονται με ποιοτικές διαταραχές σε επίπεδο 

επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, ελλείμματα στη λεκτική και τη μη 

λεκτική επικοινωνία και συμπεριφορά καθώς επίσης αδυναμίες στον τομέα έκφρασης 

των βασικών αναγκών σε συνδυασμό με την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι ένα παιδί με αυτισμό μπορεί να 

παρουσιάζει προβλήματα και σε επίπεδο ομιλίας η οποία μπορεί να απουσιάζει 

εντελώς μπορεί να έχει καθυστερήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να 

 επισημανθεί ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, γεγονός που σημαίνει ότι ο βαθμός, 

η ένταση και η έκταση των ελλειμμάτων διαφοροποιούνται σημαντικά σε κάθε παιδί. 

Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να διαμορφωθεί ένα γενικευμένο προφίλ 

(Μαυροπούλου, 2007· Μαυροπούλου, 2008. Καραντάνος, 2010 ). 

Με βάση τη θεωρία του νου, το παιδί με αυτισμό δυσκολεύεται ή αδυνατεί να 

κατανοήσει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν διαφορετικές νοητικές καταστάσεις από τις 

δικές τους. Ειδικότερα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν ότι οι άνθρωποι στον 

κοινωνικό τους περίγυρο μπορεί να αλλάξουν γνώμη για κάτι μπορεί να κρύψουν τις 

πραγματικές τους σκέψεις και επιθυμίες. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα, η 

έλλειψη αυτή  σχετίζεται με την αδυναμία των παιδιών  αυτών να μάθουν μέσα από 

τη μίμηση η οποία συνιστά το πιο δυναμικό μέσο για μάθηση. Κατά συνέπεια, ένα 

παιδί με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας αποκτά την ικανότητα να κατανοεί τις 

διαθέσεις και την εσωτερική κατάσταση ενός άλλου ανθρώπου μετά από πολύ μεγάλο 

κόπο  αλλά και με το πέρας ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος (Πολυχρονοπούλου, 

2012). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές 

εκδηλώσεις που εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο  βαθμό στα παιδιά που 

εντάσσονται στο φάσμα του αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι για παράδειγμα η καταναγκαστική επανάληψη λέξεων/ ηχολαλία, η 

συστηματική χρήση της ιδιοσυγκρασιακής γλώσσας, η απουσία βλεμματική επαφή 

και συναισθηματικού συγχρονισμού,  η αδυναμία αλλά και η έλλειψη διάθεσης για 

αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περίγυρο, η δυσκολία κατανόησης του λόγου και 

ανάπτυξης στην αισθητικών δεξιοτήτων. Δεν θα πρέπει να παραληφθούν ακόμα, 

διαταραχές σε επίπεδο αποτύπωσης και αποκωδικοποίησης των ακουστικών, των 

οπτικών και των οπτικών ερεθισμάτων, η έλλειψη συμβολικής σκέψης, οι δυσκολίες 

στη χρήση της γλώσσας του σώματος, οι εμμονές σε συνήθειες και αντικείμενα σε 
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συνδυασμό με τις στερεοτυπικές κινήσεις. Σε επίπεδο συμπεριφοράς ένα παιδί με 

αυτισμό μπορεί να παρουσιάζει επιθετικές και αυτοκαταστροφικές τάσεις, ενώ σε 

γενικές γραμμές δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο περιβάλλον (Στασινός, 2013; 

Πολυχρονοπούλου, 2012. Κωνστανταρέα, 2011). 

Στον τομέα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης τέσσερα είναι τα βασικά στοιχεία τα 

οποία αναδεικνύουν τα ελλείμματα που παρουσιάζονται σε αυτό τον τομέα, (α)  

έλλειψη κατανόησης χρησης της βλεμματικής επαφής, τις χειρονομίες, τις εκφράσεις 

το πρόσωπο, αλλά και τη στάση του σώματος για να επικοινωνήσει με το κοινωνικό 

περιβάλλον. (β) αδυναμία ερμηνείας  της  κοινωνικής συμπεριφοράς που 

επιδεικνύουν οι γύρω του, να δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις και να τις διατηρήσει 

ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Τα δύο τελευταία στοιχεία 

είναι, αφενός ότι το παιδί με αυτισμό υπολείπεται σε αυτόν με τη διάθεση και 

πρόθεση να μοιραστεί τα ενδιαφέροντά του και αφετέρου αποφεύγει να φανερώσει τη 

συναισθηματική και την κοινωνική αμοιβαιότητα (Μαυροπούλου, 2007. Καραντάνος, 

2010). 

Σύμφωνα με το DSM-V (2013) τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και 

την κοινωνική αλληλεπίδραση εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος είναι 

τα ελλείμματα στην κοινωνική-συναισθηματική αμοιβαιότητα, τα οποία κυμαίνονται 

ανάμεσα στην μη φυσιολογική κοινωνική προσέγγιση και την αποτυχία της 

αλληλεπίδρασης-συνομιλίας ενώ παράλληλα παρατηρείται έλλειψη πρόθεσης και 

διάθεσης να μοιραστεί το άτομο να ενδιαφέροντά του, τα συναισθήματα του, και 

άρνηση ανταπόκρισης στην έναρξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ο δεύτερος είναι τα 

ελλείμματα σε μη λεκτικές επικοινωνιακές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται για 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση αυτή το άτομο κυμαίνεται ανάμεσα στη 

φτωχή ενσωμάτωση της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και την 

ολοκληρωτική έλλειψη εκφράσεων του προσώπου ή χειρονομιών. Τέλος, στο τρίτο 

άξονα εντάσσονται τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων που 

αρμόζουν στο αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου (δε συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις 

με τους φροντιστές). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το άτομο να παρουσιάζει 

δυσκολίες προσαρμογής της συμπεριφοράς που ταιριάζουν σε διαφορετικά κοινωνικά 

πλαίσια, δυσκολίες στο φανταστικό παιχνίδι και στο να κάνει φίλους ή έλλειψη 

ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους (DSM-V, 2013). 
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Εν κατακλείδι, ένα από τα πιο κοινά χαρακτηριστικά που μπορεί να παρατηρήσεις 

κανείς σε ένα παιδί με αυτισμό είναι τα σοβαρά ελλείμματα τα οποία παρουσιάζουν 

σε επίπεδο κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η κοινωνική προσαρμογή συνιστά ένα 

βασικό στοιχείο όσον αφορά τον προσδιορισμό τον αυτισμό όπου καταδεικνύει την 

ικανότητα του παιδιού να προσαρμόζεται και να συμμορφώνεται με τους κανόνες του 

κοινωνικού περιβάλλοντας (Matson, Dempsey, &LoVullo,  2009). Στη πλειοψηφία 

των περιπτώσεων δυσκολεύονται να εμπλακούν με ευκολία σε κοινωνικές 

συναλλαγές και για το λόγο αυτό αποφεύγουν κάθε είδους φυσικής και ψυχολογικής 

επαφής με τον κοινωνικό περίγυρο επιλέγοντας να μείνουν μόνα και απόμακρα 

(Στασινός, 2013. Γιαννόπουλος, 2006). 

1.2 Νοητική αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά 

Αρχικά, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τεκμηρίωση της άποψης ότι οι 

νοητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί δεν έχουν στατικό χαρακτήρα αλλά 

εξελικτικό χαρακτήρα, δύναται να επιτευχθεί μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έχει 

προσεγγιστεί ο όρος. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται ποιοτικές διαφοροποιήσεις 

σε επίπεδο ορισμού, οι οποίες αναδεικνύουν το πέρασμα από μία παθολογική 

κατάσταση η οποία είναι ανίατη, στην  αναγνώριση και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αλλά και των ικανοτήτων που έχουν τα παιδιά με νοητική υστέρηση. 

Παράλληλα,  οι ορισμοί που έχουν δοθεί για τη νοητική υστέρηση στην πάροδο του 

χρόνου δεν μπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τα μοντέλα ερμηνείας τα οποία 

έχουν διαμορφωθεί, δηλαδή το μονοπαραγοντικό και το πολυπαραγοντικό μοντέλο 

(Πολυχρονοπούλου, 2012.Heward, 2011. Στασινός, 2012 ). 

Κατά το παρελθόν, οι ορισμοί που είχαν τύχει ιδιαίτερης προσοχής ήταν οι 

ορισμοί που είχαν δοθεί από τον γιατρό Tradgold (1937) και τον ψυχολόγο Doll 

(1941). Ο πρώτος κάνει αναφορά στη νοητική υστέρηση επισημαίνοντας ότι 

πρόκειται για μία κατάσταση ανεπαρκούς νοητικής ανάπτυξης που καθιστά το άτομο 

ανίκανο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον αλλά και εν γένει να διατηρηθεί στη ζωή 

χωρίς την καθοδήγηση από κάποιο άλλο άτομο. Από την άλλη μεριά, ο Doll 

σημειώνει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και τα κριτήρια της νοητικής 

καθυστέρησης την εμφάνισή τους κατά τη γέννηση του παιδιού ή  και νωρίτερα κατά 

την παιδική ηλικία, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει ανεπάρκεια σε επίπεδο νοητικής 

ανάπτυξης καθώς και σε επίπεδο κοινωνικής προσαρμοστικότητας τα οποία 

αναπόφευκτα οδηγούν σε κοινωνική ανεπάρκεια μετά την ενηλικίωσή του παιδιού. 
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Μεταξύ άλλων αναγνωρίζει ότι η νοητική καθυστέρηση συνιστά απόρροια οργανικών 

αιτιών και αποτελεί μία κατάσταση ανίατη για το άτομο. Στη συνέχεια οι δύο αυτοί 

ορισμοί δέχτηκαν κριτική και αμφισβητήθηκαν  στον άξονα ότι δεν πρόκειται για μία 

ανίατη ασθένεια αλλά είναι πολύ πιθανό να πηγάζει είτε από παροδικά ψυχολογικά 

αίτια είτε από περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι έχουν επιδράσει στο άτομο. 

Από τα παραπάνω παρατηρείται ότι σταδιακά υπάρχει μία μετατόπιση της 

εννοιολογικής προσέγγισης από μία παθολογική  στατική κατάσταση σε μία 

εξελικτική κατάσταση η οποία μπορεί να βελτιωθεί μέσω παρεμβάσεις (Τζουριάδου, 

1995, 2008). 

Η νοητική υστέρηση προσεγγίστηκε από την αμερικανική εταιρεία η οποία το 

1992 σε μία προσπάθεια να διατύπωσης του ορισμού που είχε δοθεί το 1959 

σημειώνει πως η νοητική υστέρηση συνιστά μία δυσκολία του ατόμου που οδηγεί σε 

σημαντικούς περιορισμούς σε επίπεδο νοητικής λειτουργικότητας αλλά και σε 

επίπεδο προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Οι δυσκολίες αυτές αντανακλώνται στις 

αντιληπτικές, στις κοινωνικές και τις πρακτικές δεξιότητες του ατόμου. Το 2010 η 

Αμερικανική Εταιρεία Νοητικής και Αναπτυξιακής Καθυστέρησης  έθεσε στο 

επίκεντρο την ανάγκη να εστιάσει ο ορισμός στις ικανότητες και τις δυνατότητες που 

έχουν τα άτομα με νοητική υστέρηση, καθώς επίσης υπογράμμισε ότι είναι 

σημαντικό να μην δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ελλείμματα και τις αδυναμίες. Σε 

αυτή την κατεύθυνση κρίθηκε σημαντική και η αντικατάσταση του όρου νοητική 

καθυστέρηση από τον όρο νοητική αναπηρία. Η αντικατάσταση αυτή επιδιώκει να 

αναδείξει ότι η νοητική αναπηρία συνιστά μία κατάσταση και δεν αποτελεί ατομικό 

χαρακτηριστικό το οποίο κληρονομείται. Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ακόμα ότι 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της προσαρμοστικής συμπεριφοράς αλλά και 

στο ζήτημα των συστημάτων υποστήριξης που χρειάζεται να λάβει το άτομο 

προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο ανεξάρτητο σε όλα τα 

στάδια της ζωής του αλλά και σε όλα τα περιβάλλοντα (Στασινός, 2013. 

Πολυχρονοπούλου, 2012) . 

Αναφορικά με την εγκυρότητα της αξιολόγησης, είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι  τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνδυάζονται από τη μία μεριά με 

την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου σε συνάρτηση με το κοινωνικό 

περιβάλλον όπου ζει καθώς επίσης σε συνάρτηση με τις πολιτισμικές και τις 

γλωσσικές διαφορές. Αφετέρου,  θα πρέπει να συνδυάζονται με τις δυσκολίες που 
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παρουσιάζονται στην επικοινωνία, στις αισθήσεις, στην κινητικότητα και στη 

συμπεριφορά. Ο συγκεκριμένος ορισμός αναδεικνύει ότι η νοητική αναπηρία 

προσδιορίζεται πάντα σε συνάρτηση με το περιβάλλον όπου ζει το άτομο και για να 

μπορεί να θεωρηθεί ότι ένα άτομο εμπίπτει στα όρια του ορισμού η εκδήλωση θα 

πρέπει να γίνει πριν από την ηλικία των 18 χρόνων (Στρογγυλός, 

2011.Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Το στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο βαθμός 

λειτουργικότητας του ατόμου με νοητική αναπηρία είναι άρρηκτα συνυφασμένος με 

την επίδραση που ασκεί το κοινωνικό περιβάλλον στο άτομο καθώς επίσης ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι οι πιθανές πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές που υπάρχουν. Τα 

στοιχεία αυτά θεωρούνται σημαντικά διότι αναδεικνύουν ότι η αιτιολογία της 

νοητικής υστέρησης ερμηνεύεται υπό το πρίσμα του πολυπαραγοντικού μοντέλο σε 

αντίθεση με παλαιότερες προσεγγίσεις και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις οι οποίες 

αναδείκνυαν τα οργανικά αίτια της νοητικής υστέρησης (μονοπαραγοντικό μοντέλο) 

(Πολυχρονοπούλου, 2012. Στασινός, 2013. Τζουριάδου, 1995).  

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα το ελληνικό αναλυτικό 

πρόγραμμα σπουδών για τα παιδιά με νοητική υστέρηση επισημαίνει ότι η νοητική 

αναπηρία αναφέρεται σε μία γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο, 

χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση προσαρμοστικής συμπεριφοράς και εκδηλώνεται 

κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Ο συγκεκριμένος ορισμός  φαίνεται να 

εγκαταλείπει την παγιωμένη σύνδεση της νοητικής υστέρησης με τη γνωστική 

λειτουργία, αφού πλέον προσδιορίζεται και από μία σειρά παραμέτρων οι οποίες 

σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας της συμπεριφοράς του παιδιού σε επίπεδο 

ατομικό, δηλαδή σε επίπεδα αυτοπροσδιορισμού αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο 

(Στρογγυλός, 2011).  

Μέσα από τη συγκριτική εξέταση της εννοιολογικής προσέγγισης του όρου 

νοητική υστέρηση καθίσταται εμφανής η μετάβαση από την αναγνώριση της 

νοητικής υστέρησης ως μία παθολογική κατάσταση που επιβαρύνει το άτομο σε 

ολόκληρη τη ζωή του, σε μία κατάσταση η οποία δύναται να εξελιχθεί διότι τα αίτια 

και οι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση των νοητικών δυσκολιών είναι 

ποικίλοι. Η σημερινή χρήση του όρου νοητική αναπηρία αντανακλά τις τάσεις που 

επικρατούν αναφορικά με την αντιμετώπιση των ατόμων με νοητική αναπηρία και 
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πιο συγκεκριμένα αναδεικνύει  τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχουν να τους 

δοθούν οι ευκαιρίες που δίνονται σε όλους τους ανθρώπους για ολοκλήρωση, 

αυτοπραγμάτωση και ανεξάρτητη ζωή. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η εξέλιξη 

της ορολογίας απλά ένα ζήτημα πολιτικής ορθότητας αλλά καθιστά εμφανή την 

ιδεολογική χρήση των όρων και τους τρόπους με τους οποίους συμβάλλει στην 

κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας σε κάθε εποχή (Πολυχρονοπούλου, 2012; 

Αλευριάδου & Γκιαούρη, 2009.  Τζουριάδου, 2008). Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι η Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και Αναπτυξιακές Διαταραχές 

(AAIDD/ AmericanAssociationonIntellectualandDevelopmentalDisabilities) προέβη 

στην αντικατάσταση όρου νοητική καθυστέρηση, προτάσσοντας την ανάγκη χρήσης 

όρου νοητική αναπηρία προκειμένου να αναδείξει ότι η νοητική αναπηρία δεν 

συνιστά ατομικό χαρακτηριστικό (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο των ψυχικών 

διαταραχών αλλά και τη διεθνή ταξινόμηση των νόσων αναγνωρίζονται τέσσερα 

βασικά επίπεδα νοητικής υστέρησης τα οποία κυμαίνονται από την ελαφρά μορφής 

νοητική υστέρηση έως τη βαριά νοητική υστέρηση. Βασικό κριτήριο για την 

ταξινόμηση αυτή συνιστά ο δείκτης νοημοσύνης του ατόμου ο οποίος ελέγχεται μέσα 

από τη χορήγηση σταθμισμένων κλιμάκων νοημοσύνης που μετρούν τις επιδόσεις 

του ατόμου. Με την πάροδο ωστόσο, του χρόνου αλλά και με την συμβολή των 

ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν από την επιστημονική κοινότητα διαφάνηκε 

ότι η νοημοσύνη δεν συνιστά ένα πάγιο, σταθερό και αμετάβλητο χαρακτηριστικό 

διότι ο δείκτης νοημοσύνης ενός ατόμου δύναται να αυξηθεί κατά την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι 

άτομα με  νοητικές δυσκολίες αν λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη και παρέμβαση 

να προσαρμοστούν σε ικανοποιητικό βαθμό στο κοινωνικό πλαίσιο, όπως αυτό 

διαφαίνεται και από την ταξινόμηση που προτείνεται από την AAIDD. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να γίνει μία επισήμανση αναφορικά με το βαθμό προσαρμογής του ατόμου 

στο κοινωνικό περιβάλλον η οποία δεν παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό στις 

περιπτώσεις ατόμων με  βαριά νοητική υστέρηση (Στασινός, 2013. 

Πολυχρονοπούλου, 2012. Μπάρμπας, 2008) . 

Εστιάζοντας λοιπόν, στη ταξινόμηση που προτείνεται από την AAIDD 

καθίσταται εμφανές ότι η ταξινόμηση αυτή δεν διακρίνει τα άτομα με νοητικές 

δυσκολίες με βάση τα ελλείμματά τους αλλά θέτει ως βασικό κριτήριο το επίπεδο και 
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τον τύπο υποστήριξης που  θα πρέπει να λάβει το εκάστοτε άτομο με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του με απώτερο σκοπό να είναι σε θέση να 

λειτουργήσει μέσα στο περιβάλλον με αποτελεσματικό τρόπο. Τα τέσσερα  επίπεδα 

υποστήριξης που έχουν διαμορφωθεί είναι σε ένα πρώτο επίπεδο η διακεκομμένη 

υποστήριξη η οποία παρέχεται μόνο όταν το άτομο χρειαστεί κάποια βοήθεια όπως 

είναι για παράδειγμα κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο της ζωής του σε ένα άλλο 

στάδιο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η  περιορισμένη υποστήριξη είναι ο τύπος 

υποστήριξης που παρέχεται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα όπως είναι λόγου 

χάρη η μετάβαση από το στάδιο της επαγγελματικής κατάρτισης στην αγορά 

εργασίας. Σε ένα τρίτο επίπεδο, είναι η εκτεταμένη ή  αλλιώς ευρεία υποστήριξη η 

οποία παρέχεται σε τακτική βάση και συνήθως είναι μακροχρόνια. Σε ένα τέταρτο 

επίπεδο είναι η διάχυτη υποστήριξη η οποία παρέχεται σε όλα τα πλαίσια της ζωής 

του ατόμου με νοητική υστέρηση και είναι σταθερή και τακτική ενώ παράλληλα 

προϋποθέτει την εμπλοκή αλλά και τη συνεργασία πολλών ατόμων 

(Πολυχρονοπούλου, 2012). Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη ταξινόμηση 

διαφαίνεται ότι το ζήτημα της υποστήριξης είναι καθοριστικής σημασίας για την 

εξέλιξη του ατόμου. Η σημαντικότητα της υποστήριξης και της εκπαίδευσης των 

ατόμων με νοητική υστέρηση είναι άρρηκτα  συνυφασμένη με το  γεγονός ότι σε όλες 

τις περιπτώσεις υπάρχει ανάπτυξη αλλά η ανάπτυξη αυτή συντελείται με πολύ πιο 

αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Το στοιχείο αυτό θα 

επισημανθεί και στην επόμενη ενότητα που θα γίνει αναφορά στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

Τέλος, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ατόμων με νοητική αναπηρία  

εντάσσεται στην κατηγορία της ήπιας νοητικής υστέρησης. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά των ατόμων που 

παρουσιάζουν  νοητικές δυσκολίες. Κατ’ επέκταση, οι νοητικές δυσκολίες που 

μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί με ελαφριά ή  μέτρια νοητική υστέρηση δε 

συνιστούν απόρροια μόνο οργανικών παραγόντων  αλλά εξαρτώνται και από άλλους 

παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα η κοινωνικοί, οι συμπεριφορικοί και οι 

εκπαιδευτικοί παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό και εύκολο να 

 αποσαφηνιστεί εξαρχής ο βαθμός εξέλιξης της νοητικής αλλά και της 

συμπεριφορικής ανάπτυξης του ατόμου καθώς αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το 

βαθμό του προβλήματος αλλά και από ποικίλους άλλους παράγοντες που σχετίζονται 
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είτε με τις ευκαιρίες για εκπαίδευση που έχει το παιδί με τη γενικότερη στάση της 

κοινωνίας στο οποίο είναι ενταγμένο (Αλευριάδου, Γκιαούρη, & Παυλίδου, 2016. 

Σούλης, & Φλωρίδης, 2006).  

Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων ότι η πλειοψηφία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης αποκτούν τις κοινωνικές 

δεξιότητες που σχετίζονται με το ζήτημα της κοινωνικής προσαρμογής μέσα από τη 

συμπτωματική μάθηση και την ωρίμανση. Εστιάζοντας στις περιπτώσεις των παιδιών 

με νοητική αναπηρία παρατηρείται ότι οι γνωστικές, γλωσσικές αλλά και 

συμπεριφορικές δυσκολίες και διαταραχές που αντιμετωπίζουν, λειτουργούν 

 ανασταλτικά όσον αφορά στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων οι οποίες 

κρίνονται αναγκαίες για την κοινωνική ένταξη και αυτονομία των παιδιών αυτών 

(Πολυχρονοπούλου, 2012. Στρογγυλός, 2011).  

Παρατηρείται λοιπόν, ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία συνήθως διατηρούν 

μονόπλευρες τυπικές σχέσεις με ενήλικες (συχνά με επαγγελματίες υγείας) στους 

οποίους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό για τη λήψη αποφάσεων . Επίσης, συνήθως 

ορισμένοι εκφράζουν ιδιαίτερη προτίμηση ως προς την κοινωνική συναναστροφή με 

άτομα χωρίς αναπηρία, αν και κάποιοι κινητοποιούνται προς άτομα με παρόμοια ή 

πιο σοβαρή αναπηρία δείχνοντας μια συμπεριφορά προστασίας προς αυτούς (Lunsky, 

2006). Σχετικά με το συναισθηματικό τομέα, δημιουργείται ο φόβος της αποτυχίας 

και της απόρριψης σε πιθανή απόπειρα προσέγγισης συνομηλίκων χωρίς αναπηρία. 

Ακόμη και αν υπάρχει κοινωνική αλληλεπίδραση με συνομηλίκους παρατηρείται 

δυσκολία διατήρησης φιλικών σχέσεων εκτός του σχολικού πλαισίου ή έλλειψη 

αμοιβαιότητας (Lunsky, 2006).  

Στο τομέα της συμπεριφοράς ένα παιδί με νοητική αναπηρία μπορεί να 

παρουσιάζει άγχος, επιθετικότητα, παρόρμηση εξάρτηση, έντονα ξεσπάσματα. 

Επίσης, μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες στην αυτορρύθμιση σε συνάρτηση με το 

περιβάλλον, στην ανάπτυξη σχέσεων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο αλλά και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής πρακτικής (Στρογγυλός, 2011). Δε θα πρέπει 

να παραληφθεί ακόμα ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία έχουν ελάχιστη 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, αντιδρούν παθητικά ή και επιθετικά προκειμένου να 

αποφύγουν μια κατάσταση που τους φαίνεται δύσκολη και τείνουν να ζητούν την 
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βοήθεια των άλλων ακόμα και σε θέματα που μπορούν να καταφέρουν και μόνα τους. 

(Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί ακόμα και το γεγονός ότι τα άτομα με 

νοητική αναπηρία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Η εξάρτηση αυτή ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Στη 

συνέχεια κατά την εφηβεία εξακολουθούν να δέχονται υποστήριξη από τους γονείς 

και τους επαγγελματίες, σε αντίθεση με άλλους εφήβους οι οποίοι κερδίζουν 

σταδιακά την αυτονομία τους. Ως έφηβοι λοιπόν, τα άτομα με νοητική αναπηρία 

έχουν περιορισμένες αλληλεπιδράσεις με άλλους εφήβους και παραμένουν 

προσκολλημένοι στην οικογένειά τους. Ως ενήλικες έχουν περιορισμένη κοινωνική 

ζωή. ενώ παρατηρείται ότι ακόμα και αν φύγουν από το σπίτι εξακολουθούν να 

δέχονται υποστήριξη από επαγγελματίες, έχουν περιβαλλοντικούς περιορισμούς και 

δεν αναπτύσσουν αυτόνομη δραστηριότητα (Lunsky, 2006). 

Σε συνάρτηση με την αιτιολογία της νοητικής αναπηρίας τα παιδιά αυτά 

δυσκολεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν φιλικές σχέσεις, να 

επικοινωνήσουν με τα παιδιά και τους ενήλικες με τρόπους οι οποίοι να είναι 

κοινωνικά αποδεκτοί όπως για παράδειγμα να μπορέσουν να κρατήσουν την 

κατάλληλη χρονική απόσταση με τον συνομιλητή τους αλλά και την κατάλληλη 

στάση σώματος. Επιπρόσθετα, τα παιδιά με νοητική αναπηρία δυσκολεύονται να 

ερμηνεύσουν με σωστό τρόπο τα συναισθήματα και τα μη λεκτικά μηνύματα των 

άλλων όπως είναι η γλώσσα του σώματος και  οι εκφράσεις του προσώπου, 

δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές καταστάσεις ιδιαίτερα όταν 

λαμβάνουν πολύπλοκες και σύνθετες πληροφορίες. Θα πρέπει να παραλειφθεί ακόμα 

ότι τα παιδιά με νοητική αναπηρία δυσκολεύονται να επιδείξουν διεκδικητική στάση 

Με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό και να επιδείξουν δεξιότητες ακρόασης, εναλλαγής 

ρόλου κατά τη συνομιλία και την αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, 

συνεργασίας και ενσυναίσθηση. Οι παραπάνω δυσκολίες όπως είναι φυσικό επόμενο 

έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά με νοητική αναπηρία να απορρίπτονται συχνά από 

τους συνομηλίκους τους, να περιθωριοποιούνται και να απομονώνονται 

(Πολυχρονοπούλου, 2012. Στρογγυλός, 2011). 

Τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύουν ότι τα πιο σημαντικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται  στα παιδιά με νοητική αναπηρία αφορούν από τη μία μεριά στην 
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 εμφάνιση κοινωνικών δυσκολιών κυρίως στην αυτονόητη εκδήλωση συμπεριφορών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην συναισθηματική ανταπόκριση και στην 

κοινωνική αντίληψη Ενώ από την άλλη μεριά παρουσιάζουν σε αρκετές περιπτώσεις 

προκλητικές  και αυτό τραυματικές συμπεριφορές. Στα παραπάνω είναι σημαντικό να 

προστεθεί ακόμα και το γεγονός ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία υψηλά επίπεδα 

μοναξιάς, κοινωνικού άγχους και έλλειψης ικανοποίησης από τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις. Οι δυσκολίες αυτές επιφέρουν  την ανάπτυξη προβληματικών 

κοινωνικών σχέσεων, στην αδυναμία αντιμετώπισης διαπροσωπικών συγκρούσεων 

Καθώς επίσης μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση η έλλειψη ανεξαρτησίας. Ωστόσο 

ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί αφορά στο γεγονός ότι οι έρευνες 

εστιάζουν στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με νοητική αναπηρία δεν 

διαθέτουν ακόμη επαρκή και ασφαλή δεδομένα ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

αναπτύσσονται οι κοινωνικές συμπεριφορές στα παιδιά ατά ή τον τρόπο με τον οποίο 

οι  βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν σε αυτή την ανάπτυξη 

(Αλευριάδου, Γκιαούρη, & Παυλίδου, 2016).  

Συνοπτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι δύο είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία 

σχετίζονται με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική αναπηρία. Το 

πρώτο ζήτημα σχετίζεται με το θέμα της εξάρτησης από το οικογενειακό περιβάλλον 

η οποία διατρέχει όλη τη ζωή τους, από την μικρή ηλικία μέχρι την ενήλικη ζωή. Το 

υπερπροστατευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί με νοητική 

αναπηρία δε το βοηθάει να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, να είναι αυτόνομος 

και ανεξάρτητος, στο βαθμό που είναι κάθε άνθρωπος. Το δεύτερο ζήτημα είναι 

άρρηκτα συνυφασμένο με το θέμα των στενών κοινωνικών σχέσεων, που 

απουσιάζουν κατά κανόνα. Στην περίπτωση των ατόμων με νοητική αναπηρία 

εντοπίζεται στη πλειοψηφία των περιπτώσεων ανυπαρξία κοινωνικών σχέσεων ή 

στην καλύτερη περίπτωση περιορισμός του εύρους των σχέσεων, οι οποίες έχουν 

συχνά τυπικό χαρακτήρα. Επίσης, διαπιστώνονται δυσκολίες στο θέμα της 

αμοιβαιότητας, που αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων. Η 

αιτιολογία και στις δύο περιπτώσεις είναι, αφενός μεν οι γνωστικοί περιορισμοί και 

αφετέρου, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγαλώνουν (Ευκαρπίδης, 2015. Lunsky 

& Benson, 2001) 

Εν κατακλείδι, τα άτομα με νοητική αναπηρία εμφανίζουν σοβαρές δυσκολίες 

στη διαχείριση καταστάσεων και προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων, στην 
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ανταπόκριση σε απαιτήσεις που άλλοι συνομήλικοι τους είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν και, αφετέρου βιώνουν μια συμπεριφορά από το κοινωνικό 

περιβάλλον που ενισχύει την εικόνα του ανίκανου. Οι γνωστικοί και κοινωνικοί 

παράγοντες, αλληλο-ενισχυόμενοι δημιουργούν ως αποτέλεσμα την εξάρτηση του 

ανθρώπου με νοητική ανεπάρκεια από κάποιον κηδεμόνα. Σύμφωνα με τον Zigler 

(2001) τα παραπάνω στοιχεία ερμηνεύονται υπό το πρίσμα της κοινωνικής 

αποστέρησης, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με νοητική ανεπάρκεια έχουν υψηλό 

κίνητρο να αναζητούν καθοδήγηση στις πράξεις τους και κοινωνική ενδυνάμωση από 

τους ενήλικες του περιβάλλοντός τους. 

 

 

1.3 Φιλικές σχέσεις  ατόμων με αυτισμό και νοητική αναπηρία 

1.3.1 Φιλικές σχέσεις: εννοιολογικός προσδιορισμός 

Για τον όρο «φιλία» δεν έχει διατυπωθεί, μέχρι σήμερα, ένας ορισμός ο 

οποίος να είναι αποδεκτός από όλους τους ερευνητές. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

τείνουν να αντιλαμβάνονται τη φιλία ως μια στενή, συναισθηματική επαφή μεταξύ 

των ατόμων, που βασίζεται στην αμοιβαία και σταθερή (6 μήνες και άνω) κοινωνική 

αλληλεπίδραση με έναν συνομήλικο ( Buhrmester, 1990)  

Η σύναψη φιλικών σχέσεων προϋποθέτει την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων , ενώ την ίδια στιγμή, οι φιλικές σχέσεις βοηθούν και  στην διαμόρφωση  

των δεξιοτήτων αυτών.  Πιο συγκεκριμένα, η σύναψη και η διατήρηση φιλικών 

σχέσεων απαιτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καλές 

επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα της ενσυναίσθησης, η ικανότητα 

αναγνώρισης των συναισθημάτων και ,τέλος, η ικανότητα της αυτορρύθμισης. Οι 

φιλικές σχέσεις των παιδιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική, τη 

γνωστική , και την συναισθηματική τους ανάπτυξη (Asher & Parker, 1989). Στη 

διάρκεια της προεφηβικής, αλλά, και στις αρχές της εφηβείας ηλικίας, οι σχέσεις με 

τους φίλους παρέχουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για να αποκτήσουν και να 

αναπτύξουν σημαντικές κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες, όπως  είναι η 

συνεργατικότητα, η αμοιβαιότητα, , ο αλτρουισμός, η ενσυναίσθηση και η διαχείριση 

των συγκρούσεων (Newcomb & Bagwell, 1995). 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι βασική προϋπόθεση για να 

διατηρηθεί μια σχέση είναι η αμοιβαιότητα, το γεγονός ότι ο ένας έχει ανάγκη να 

συνεισφέρει στον άλλο. Ως αμοιβαιότητα (reciprocity) ορίζεται η κανονιστική 

υποχρέωση της αποδοχής, αλλά και της ανταπόδοσης της βοήθειας που έλαβε 

κάποιος (Lunsky, 2006) Με άλλα λόγια η αμοιβαιότητα είναι η αντίληψη από κάθε 

πλευρά, ότι οι άλλοι κάνουν ό,τι καλύτερο για να διατηρήσουν μια ισορροπημένη 

σχέση στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 

Τα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση  από την παιδική κιόλας ηλικία , ενώ, κατά την περίοδο 

της ενηλικίωσης, αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περίπλοκες καταστάσεις καθώς 

αυξάνονται οι απαιτήσεις της κοινωνίας προς αυτούς. Μετά το τέλος της σχολικής 

εκπαίδευσης, οι ενήλικες πλέον, με αυτισμό και νοητική αναπηρία απομονώνονται σε 

μεγάλο βαθμό καθώς εγκαταλείπουν την κοινωνική αλληλεπίδραση που τους 

προσφερόταν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης. Κατά την διάρκεια της προεφηβικής 

και εφηβικής ηλικίας, σύμφωνα με Sullivan (1953), η σύναψη φιλίας προσφέρει 

αναπτυξιακά οφέλη όπως η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της επικοινωνίας μέσω 

συναισθημάτων, σε μία αλληλεπίδραση μεταξύ ίσων.  Καθώς τα παιδιά προχωρούν 

από την παιδική ηλικία μέχρι και τις αρχές της εφηβείας, αναμένουν μεγαλύτερη 

οικειότητα και σταθερότητα στις φιλίες που συνάπτουν (Hartup & Stevens, 1997). 

Αργότερα στην προεφηβεία και στις αρχές της εφηβείας οι προσδοκίες που έχουν 

αναφορικά με τις φιλίες τους πιθανόν επηρεάζονται από τις διάφορες κοινωνικές, 

γνωστικές, και συναισθηματικές ανάγκες που καλύπτονται από τη συμμετοχή τους σε 

αυτές τις φιλίες. 

Ένας σημαντικός λοιπόν, παράγοντας ο οποίος σχετίζεται με την ανάπτυξη 

φιλικών σχέσεων στα άτομα με  νοητική αναπηρία είναι τα κίνητρα. Τα άτομα αυτά, 

υστερούν σημαντικά στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Η ικανότητα να θέτει κάποιος 

στόχους αποτελεί το πρώτο στοιχείο για την κινητοποίηση του ατόμου στην 

ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικοί στόχοι που θέτουν τα άτομα (π.χ. 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, εξάσκηση πειθούς, παροχή και λήψη πληροφοριών) 

αποτελούν τη βάση αντίστοιχων αναγκών, όπως της εξασφάλισης διαπροσωπικών 

σχέσεων . Η αποτυχία σ’ αυτό το επίπεδο οφείλεται είτε σε συγκρουόμενους στόχους, 

που είναι αποτέλεσμα συγκρουόμενων αναγκών (π.χ. ένα άτομο θέλει την κοινωνική 

αλληλεπίδραση και το ίδιο διάστημα φοβάται την έκθεσή του σ’ αυτήν), είτε σε 
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αναστελλόμενους στόχους. Η αποτυχία μπορεί επίσης να οφείλεται σε έλλειψη 

γνωστικών δεξιοτήτων, που βοηθούν τη σχεδίαση στόχων. Οι γνωστικές ικανότητες 

βοηθούν να διαμορφωθεί η πεποίθηση ότι τα ίδια τα άτομα ελέγχουν το περιβάλλον 

και όχι ότι το περιβάλλον ελέγχει τα άτομα. Η πεποίθηση αυτή είναι σημαντική 

καθώς κινητοποιεί το άτομο για να αναλάβει στόχους. Ωστόσο, η ικανότητα του 

ατόμου για αλληλεπίδραση, δεν εξαρτάται μόνο από τα κίνητρα και τους στόχους που 

θέτει. Επηρεάζεται επίσης και από τα κοινωνικά στερεότυπα και τα προσωπικά του 

πιστεύω ως προς τα κίνητρα των υπολοίπων μελών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Οι Wehmeyer & Schwartz (1997) βρήκαν ότι άτομα με αναπηρίες που ήταν 

αυτοπροσδιοριζόμενα, ήταν πιθανότερο να είναι επιτυχημένα ως προς το βαθμό 

αυτονομίας τους και την κοινωνική αλληλεπίδραση στην ενήλικη ζωή τους 

(Wehmeyer & Schwartz, 1997). 

Για να ερευνήσουμε την κινητήρια δύναμη πίσω από την επιθυμία για 

ανάπτυξη φιλικών σχέσεων, θα πρέπει να μελετήσουμε, αρχικά, τη Θεωρία του 

Αυτοπροσδιορισμού (Self – Determination Theory). Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένας 

συνδυασμός δεξιοτήτων, γνώσεων και αξιώσεων τα οποία επιτρέπουν σε ένα άτομο 

να εκφράζει αυτόνομη, αυτοκατευθυνόμενη και προσανατολισμένη σε κάποιο σκοπό, 

συμπεριφορά. Η κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών κάποιου, σε 

συνδυασμό με την θέαση του ίδιου του ατόμου ως ικανού και αποτελεσματικού, είναι 

απαραίτητες στον αυτοπροσδιορισμό. Όταν κάποιος δρα σύμφωνα με αυτές τις 

δεξιότητες και συμπεριφορές, τα άτομα μπορούν να πάρουν τον έλεγχο της ζωή τους 

και να συμπεριφερθούν ως επιτυχημένοι ενήλικες (Karvonen, Test, Wood, Browder 

& Algozzine, 2004). 

Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού αναφέρεται στη μελέτη και την 

κατανόηση των κινήτρων τα οποία ωθούν ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη δράση. Με 

βάση τη «Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού» οι ενέργειες των ατόμων διακρίνονται σε 

δυο κατηγορίες, σε αυτές που πράττουν ελεύθερα και σε αυτές που αναγκάζονται ή 

πείθονται να πράξουν. Επομένως, η ικανότητα του αυτοπροσδιορισμού συνάδει με 

την ικανότητα δέσμευσης του ατόμου σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμεί, 

επιλέγει και την υποστηρίζει (Deci & Ryan, 1985). 

Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού λαμβάνει  υπόψη τρία κοινά στοιχεία:  

a) τους εσωτερικούς (γνωστικούς) ατομικούς παράγοντες,  
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b) τους εξωτερικούς ατομικούς παράγοντες και  

c) το επίπεδο των ευκαιριών που δίνονται από την κοινωνία και τους 

σημαντικούς άλλους που επιτρέπουν στο άτομο να αυτοπροσδιορίζεται.  

Σχετικά με τους εσωτερικούς/γνωστικούς ατομικούς παράγοντες αφορούν κυρίως 

τα χαρακτηριστικά του ατόμου. Ένα βασικό χαρακτηριστικό είναι η αυτογνωσία, η 

οποία αφορά την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να εκτιμά τον εαυτό του 

(Field & Hoffman, 1994 ), να είναι ψυχολογικά ενδυναμωμένο (Sands & Wehmeyer, 

1996 ), να έχει εσωτερικά κίνητρα, αυτοεκτίμηση και αυτάρκεια. Η συμπεριφορά των 

ατόμων γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα επιλογής και είναι μέρος μιας ακολουθίας 

στόχων. Επίσης, είναι προσανατολισμένη προς την αυτονομία (Deci & Ryan, 1985). 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, αυτοί σχετίζονται με τις δεξιότητες 

και ικανότητες του ατόμου και  Περιλαμβάνουν την επικοινωνία, το σχεδιασμό και 

τις δράσεις μέσω της χρήσης των κατάλληλων κοινωνικών δεξιοτήτων. Στους 

εξωτερικούς παράγοντες εντάσσονται τα συστήματα υποστήριξης και οι 

προσαρμογές τους (Wehmeyer, 2001 στο Καρτασίδου, 2007, 160–161). Τέλος, το 

επίπεδο και το είδος των ευκαιριών που δίνονται στο άτομο μέσα στην κοινωνία 

θεωρείται υψίστης σημασίας καθώς παρέχεται η δυνατότητα στο άτομο να εξασκήσει 

όσα έμαθε ώστε να ενισχύσει την ικανότητά του για αυτοπροσδιορισμό (Mithaug, 

1996).Ο Kanner (1943) που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα στο γενικότερο 

πλαίσιο του αυτισμού, επισημαίνει πως τα άτομα με αυτισμό δεν παρουσιάζουν 

κανένα κίνητρο και καμία επιθυμία για σύναψη φιλικών σχέσεων και με αυτόν τον 

τρόπο ενισχύεται η κοινωνική τους απομόνωση. Από την άλλη πλευρά, έρευνα που 

έχει πραγματοποιηθεί ,επίσης αναφορικά με τα κίνητρα για φιλία , παρουσιάζει  τους 

έφηβους με Asperger να έχουν πολύ λιγότερα αυτοπροσδιοριζόμενα κίνητρα για 

φιλία σε σχέση με συνομηλίκους τους (Whitehouse, 2008). 

 

1.3.2Φιλικές σχέσεις και Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

Τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος δυσκολεύονται στη σύναψη 

φιλικών σχέσεων. Αυτού του είδους η δυσκολία, στην ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με 

συνομηλίκους αποτελεί και ένα διαγνωστικό κριτήριο για τη συγκεκριμένη διαταραχή 

(DSM-IV: Αμερικανική Ψυχιατρική Association, 1994). Επιπλέον, διαφορετικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις αυτών των ατόμων αναφορικά με τα κοινωνικο-
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συναισθηματικά ελλείμματα που παρουσιάζουν, οδήγησαν επίσης σε απαισιόδοξες 

προβλέψεις σχετικά με τη σκοπιμότητα της φιλίας στα παιδιά με αυτισμό.  

Οι Tager και Flusberg, (2007) επισημαίνουν ότι η δυσκολία τόσο στον 

σχηματισμό φιλικών επαφών όσο και στην αντίληψη των διαπροσωπικών σχέσεων 

σχετίζεται άμεσα με τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό, στη 

Θεωρία του Νου (ή «νοητικοποίησης»). Πιο συγκεκριμένα, η δυσκολία στην 

εκτίμηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των επιθυμιών των άλλων ατόμων, 

παρεμποδίζουν τα άτομα με αυτισμό, να ανιχνεύσουν λεπτές κοινωνικές νύξεις που 

αποδεικνύουν την αμοιβαιότητα και την ενσυναίσθηση  που εντοπίζονται στην φιλική 

αλληλεπίδραση. Αυτό στη πράξη σημαίνει ότι τα παιδιά που εντάσσονται στο φάσμα 

του αυτισμού βιώνουν συχνά την κοινωνική απομόνωση καθώς τα κοινωνικά και 

γνωστικά ελλείμματα που συνδέονται με τον αυτισμό παρεμβαίνουν στην ικανότητα 

των ατόμων να συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους και να δημιουργούν 

ουσιαστικές φιλίες με αποτέλεσμα να απομονώνονται και να βιώνουν πολλές φορές 

μοναξιά. Έρευνες,  όρισαν τη μοναξιά  ως μια εμπειρία που βιώνεται λόγω έλλειψης 

φιλικών συναναστροφών με συνομήλικους και τη θεώρησαν, επίσης, τον καλύτερο 

προγνωστικό δείκτη των αυξημένων επιπέδων του άγχους και της κατάθλιψης. 

(DiTommaso & Spinner, 1997).  

Η έρευνα έχει δείξει ότι τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, 

επιθυμούν κοινωνικές σχέσεις βιώνουν το συναίσθημα της μοναξιάς πολύ πιο συχνά 

από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά (Bauminger & Kasari, 2000). Ωστόσο, τα 

άτομα με αυτισμό κατανοούν και ορίζουν τη φιλία και την κατανόηση σύνθετων 

κοινωνικών συναισθημάτων, όπως η μοναξιά, διαφορετικά από τους  τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές εάν αυτή η 

σύνδεση, η οποία ισχύει για τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα, ισχύει και για τα άτομα 

με αυτισμό (Merkler, 2007). Η απόλαυση μιας σταθερής μακροχρόνιας φιλίας 

αποτελεί δείγμα ομαλής έκβασης της ενήλικης ζωής του ατόμου (Lotter, 1978). Παρ 

όλα αυτά, πολλοί ενήλικες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, χαρακτηρίζονται 

από  .επίσης, μία μεγάλου βαθμού δυσκολία να αναπτύξουν με τους συνομηλίκους 

τους φιλικές σχέσεις ικανές να αναπτυχθούν (American Psychiatric Association 2000) 

ώστε να αποτελέσουν και για αυτούς στοιχείο μιας υγιούς ενήλικης πορείας. 

Πράγματι, μακροχρόνιες μελέτες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ενηλίκων με 

αυτισμό έχει ελάχιστους ή ακόμη και κανέναν φίλο ( Howlin et al, 2000). Οι έφηβοι 
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με αυτισμό  έχουν λιγότερες πιθανότητες να  αναπτύξουν φιλικές επαφές ή να 

κληθούν σε  δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με συνομήλικες σε σχέση με εφήβους 

που χαρακτηρίζονται από άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Shattuck et al., 2011). 

Οι εκθέσεις αυτές χρησιμεύουν για να ενισχύσουν την ευρέως διαδεδομένη 

πεποίθηση ότι τα άτομα με αυτισμό δεν μπορούν να δημιουργήσουν φιλίες. 

Τέλος, ένα άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί αφορά 

στην ποιότητα των φιλικών σχέσεων. Η υψηλή ποιότητα μιας φιλικής σχέσης συχνά 

ορίζεται από τα υψηλά επίπεδα της οικειότητας, της συντροφικότητας, της 

αμοιβαιότητας και τα χαμηλά επίπεδα συγκρούσεων. Οι φιλίες που χαρακτηρίζονται 

ως «ποιοτικές» ,είναι δυνατό να αναπτυχθούν με  την πάροδο του χρόνου ,ωστόσο, 

επηρεάζονται άμεσα από την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και από την ύπαρξη 

προβλημάτων συμπεριφοράς (ΤiptonChristensen, & Blacher, 2013). Πιο 

συγκεκριμένα, οι φιλικές σχέσεις που αναπτύσσουν τα άτομα με αυτισμό κατά την 

εφηβική τους ηλικία, είναι χαμηλού βαθμού ποιότητας (Mazurek & Kanne, 2010). 

1.3.3 Φιλικές σχέσεις και Άτομα Νοητική Αναπηρία 

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία 

αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις και παρέες σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους 

συνομήλικους τους. Σε πολλές περιπτώσεις διστάζουν να αναπτύξουν σχέσεις με 

άτομα τυπικής ανάπτυξης, λόγω του φόβου αποτυχίας και νιώθουν πιο άνετα να 

συναναστρέφονται άτομα με ανεπάρκειες (Zigler, 2001). Επίσης, σύμφωνα με τους 

Reiss & Havercamp (1997), η θεμελιώδης επιθυμία για κοινωνική επαφή, η επιθυμία 

για αλληλεπίδραση με άλλους ποικίλει άλλοτε εκδηλώνεται ως επιθυμία για 

ανεξαρτησία και όχι ως εξάρτηση, και άλλοτε ως επιθυμία να βοηθούν άλλους. Ίσως 

αυτό σχετίζεται με τον τρόπο που κατανοούν αυτές τις βασικές επιθυμίες. Η επιθυμία 

για κοινωνικές επαφές άλλοτε εκδηλώνεται ως επιθυμία για ανεξαρτησία και όχι ως 

εξάρτηση, και άλλοτε ως επιθυμία να βοηθούν άλλους. 

Σύμφωνα με τους Horwitz και συν. (1996) οι ενήλικες με νοητική αναπηρία 

θα μπορούσαν να διατηρούν σχέσεις αμοιβαιότητας με τις οικογένειές τους μέσα από 

ανταλλαγή δώρων, συντροφικότητα, συμμετοχή στις οικογενειακές δραστηριότητες 

και έκφραση στοργής και αγάπης. Η αμοιβαιότητα μπορεί να οδηγήσει στην 

απόκτηση αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης από τους συμμετέχοντες. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα το γεγονός ότι τα άτομα με νοητική 
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αναπηρία εμφανίζουν λιγότερες πράξεις αμοιβαιότητας από τους υπόλοιπους. Οι 

περισσότερες από τις φιλίες που διαμορφώθηκαν μεταξύ εθελοντών και ενηλίκων με 

νοητική αναπηρία τελείωσαν γρήγορα, αμέσως μετά την «υποχρεωτική» τους 

διάρκεια. Η κυριότερη αιτία για τη διακοπή ήταν το γεγονός ότι οι εθελοντές 

προσλάμβαναν μειωμένη αμοιβαιότητα. Κάποιοι άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

τα άτομα με νοητική αναπηρία μπορούν να εμφανίσουν συμπριφορές αμοιβαιότητας 

ανάμεσα σε άτομα με και χωρίς ανεπάρκεια (Green,Schleien, Mactavish, 

&Benepe,1995.Newton Olson, Horner, & Ard,, 1996, Siperstein,Leffert, & Wenz-

Gross., 1997.Day & Harry, 1999). 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο παρατηρείται στα άτομα με νοητική αναπηρία 

είναι το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται λανθασμένα τις σχέσεις τους. Δίνουν μια 

«διευρυμένη» έννοια στον όρο «φιλία» (Green et al., 1995. Lunsky & Benson, 2001). 

Οι Clegg και Standen (1991) επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι τα άτομα αυτά 

μπερδεύουν τις έννοιες «φιλία» και «γνωριμία», σε αντίθεση με τα άτομα χωρίς 

νοητική αναπηρία. Δε θα πρέπει ακόμα, να παραληφθεί ότι οι αντιλήψεις των ατόμων 

με νοητική αναπηρία για τις σχέσεις θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα ότι έχουν 

νόημα γι’ αυτούς. Οι ατομικές διαφορές που υπάρχουν έχουν σχέση με το πώς τα 

άτομα με νοητική ανεπάρκεια ερμηνεύουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες, 

διαδοχικά, μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που ερμηνεύουν τις σχέσεις τους. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι ενήλικες με νοητική αναπηρία ως προς τις φιλικές σχέσεις που 

συνάπτουν ξεκινάει από την παιδική ηλικία τα παιδιά με νοητική ανεπάρκεια 

δυσκολεύονται να κάνουν και να διατηρήσουν φιλίες με άλλα παιδιά, δείχνουν 

απομόνωση, παράλληλο παιχνίδι, άρνηση για παιχνίδι και λιγότερη αμοιβαιότητα, 

εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, αλλά και άλλων ιδιαίτερων προβλημάτων, όπως 

γλωσσικές δυσκολίες, κοινωνικές δυσκολίες πέραν των γνωστικών, θέματα κινήτρων 

και γνωστικών περιορισμών (Zigler, 2001; Guralnick 1999). Εν συνεχεία,  ενώ οι 

παρέες των συνομηλίκων αποτελούν πηγή στήριξης για τους εφήβους, οι έφηβοι με 

νοητική αναπηρία παραμένουν και περιβάλλονται προστατευτικά από τις οικογένειές 

τους, έχουν ελάχιστους φίλους και αισθάνονται μοναξιά (Lunsky, 2006). Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση των Wenz-Gross και Siperstein (1996), από 

τις έρευνες των οποίων προέκυψε ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ εφήβων με νοητική 

ανεπάρκεια και των συνομηλίκων τους περιορίζονται στο σχολείο. 
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Αναφορικά με το ζήτημα της ποιότητας των φιλικών σχέσεων κρίνεται 

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα ερευνών για τους έφηβους νέους με 

νοητική αναπηρία αναδεικνύουν ότι παρατηρείται έλλειψη των αισθημάτων της 

οικειότητας και της αμοιβαιότητας στις φιλικές συναναστροφές τους σε σχέση με 

αυτές των τυπικά αναπτυσσόμενων ατόμων της ηλικίας τους, ενώ η διαφορά αυτή 

φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα από την έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και την 

ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς σε συνδυασμό με την διανοητική αναπηρία που 

παρουσιάζουν (ΤiptonChristensen & Blacher,2013). Γενικότερα, οι έφηβοι με 

νοητική αναπηρία έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνάψουν μια φιλική σχέση 

,κακής ποιότητας, καθώς, παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα στις δεξιότητες της 

επικοινωνίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Smith & Matson, 2010). 

1.4 Σκοπός και διερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση πτυχών που 

σχετίζονται με τη σύναψη φιλικών σχέσεων σε ενήλικές  με νοητική αναπηρία και 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να εντοπιστούν τα 

επίπεδα μοναξιάς που βιώνουν τα άτομα με νοητική αναπηρία και διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος καθώς επίσης, επιδιώκεται να εντοπιστούν τα κίνητρα που 

παρουσιάζουν για τη δημιουργία φιλικών σχέσεων.  

Με βάση το σκοπό της εργασίας τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι 

τα εξής: 

 Τα άτομα με νοητική αναπηρία και διαταραχή αυτιστικού φάσματος βιώνουν 

το αίσθημα της μοναξιάς; 

 Ποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο ομάδες  του δείγματος 

αναφορικά με το ζήτημα της κοινωνικής απομόνωσης; 

 Ποιες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται ανάμεσα στις δύο ομάδες  του δείγματος 

αναφορικά με την ποιότητα σύναψης φιλικών σχέσεων; 

 Ποιες διαφορές και ποιες ομοιότητες εντοπίζονται στις δύο ομάδες αναφορικά 

με τα κίνητρα που παρουσιάζουν για τη σύναψη φιλικών επαφών; 
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Μεθοδολογία 

2.1Ερευνητική στρατηγική 

Η ποσοτική έρευνα η οποία επιλέχθηκε και στο πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας, αποβλέπει στη συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων, τα οποία 

παρουσιάζονται με τη μορφή ξεχωριστών μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, 

δημιουργούνται συγκεκριμένες κλίμακες ή μονάδες, τη στιγμή που η ανάλυση των 

δεδομένων επιτυγχάνεται με εύκολο τρόπο (Creswell, 2011· Cohen, Manion, 

&Morrison, 2007).Όπως επισημαίνει η Κυριαζή (2009, σελ. 49), «η ποσοτική έρευνα 

εκθέτει τα θετικιστικά της στοιχεία στην αναγκαιότητα μέτρησης και εμπειρικής 

υπόστασης των θεωρητικών εννοιών, στη σημασία ανεύρεσης αιτιωδών συνδέσεων 

των μεταβλητών, καθώς και στην έμφαση στις εμπειρικές γενικεύσεις και συνεπώς 

στις κανονικότητες των κοινωνικών φαινομένων». Τέλος, ένας ακόμη λόγος για τον 

οποίον επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα σε αντίθεση με την ποιοτική είναι ότι 

προσφέρει ένα υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας και αμεροληψίας εκ μέρους της 

ερευνήτριας (Creswell, 2011). 

Τα βασικά πλεονεκτήματα που ενέχει η ποσοτική έρευνα και βάσει των 

οποίων έγινε η συγκεκριμένη επιλογή είναι το γεγονός ότι η ερευνήτρια παραμένει σε 

απόσταση και δεν επηρεάζει τη συλλογή των δεδομένων, μπορεί να αξιοποιήσει 

ποικίλα εργαλεία μέτρησης ενώ μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας 

στατιστικές τεχνικές. Σε κάθε περίπτωση η ερευνήτρια στην ποσοτική έρευνα 

ανακαλύπτει τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο με αντικειμενικό τρόπο χωρίς να 

επηρεάζεται από προσωπικές αντιλήψεις, αξίες και στάσεις (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016). 

Εν κατακλείδι, η ερευνήτρια, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ 

ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων, επέλεξε την κατάλληλη μέθοδο, ανάλογα με 

τις ανάγκες και τους στόχους που θέτει στην έρευνά της Cohen, Manion, &Morrison, 

2007). 

2.2 Συμμετέχοντες 

Μία άλλη παράμετρος η οποία λήφθηκε υπόψη από τη μεριά της ερευνήτριας 

αφορά στον τρόπο με τον οποίο έγινε η δειγματοληψία. Η ερευνήτρια ακολούθησε τη 

μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας σύμφωνα με  την οποία επέλεξε άτομα τα οποία 

είναι διαθέσιμα να λάβουν μέρος στην έρευνα αυτή χωρίς να χρησιμοποιήσει κάποια 
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κριτήρια. Ωστόσο, έλαβε υπόψη ότι το δείγμα αυτό δεν είναι τυχαίο, στοιχείο που 

αποτυπώνεται κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων (Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016). 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 15 (δεκαπέντε ) ενήλικα άτομα με ήπια ή 

μέτρια νοητική και  -15 άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Τα άτομα με 

αυτισμό παρακολουθούσαν το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είτε στο Κέντρο 

Ημέρας Ατόμων με Αυτισμό Κοζάνης είτε στο Κέντρο Ημέρας για Παιδιά , Εφήβους 

και Νεαρούς Ενήλικες με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού στην Καστοριά. Τα 

άτομα με νοητική αναπηρία παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Κέντρο ημερήσιας 

φροντίδας- διημέρευσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και αποκατάστασης ατόμων με 

αναπηρίες «Η Ζωή». 

 

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η 

ερευνήτρια συμπλήρωσε τα βασικά στοιχεία των συμμετεχόντων στα οποία 

συμπεριλαμβανόταν η ηλικία του ατόμου καθώς επίσης, αν το άτομο έχει διαγνωστεί 

με νοητική αναπηρία ή με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Εν συνεχεία, δόθηκε το 

ερωτηματολόγιο «FriendshipQualityQuestionnaire, FQQ » (Parker&Asher, 1993), για 

τη διερεύνηση της ποιότητας των φιλικών επαφών του κάθε ενήλικα. Ο κάθε 

συμμετέχων αφού κατέγραψε το όνομα του καλύτερου/ης φίλου/ης του έπρεπε να 

δηλώσει το βαθμό  που συμφωνεί ,στις 40 (σαράντα) δηλώσεις- προτάσεις που 

περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. μέσω μιας κλίμακας 5 (πέντε) βαθμών. Οι 40 

(σαράντα) δηλώσεις– προτάσεις χωρίζονται σε 6 (έξι) υποκλίμακες οι οποίες 

εξετάζουν 1) την φροντίδα , 2) την επίλυση των συγκρούσεων, 3) τις συγκρούσεις και 

την προδοσία, 4) τη βοήθεια –καθοδήγηση, 5) τη συντροφικότητα και 6) την οικεία 

ανταλλαγή. Οι υψηλότερες βαθμολογίες της κλίμακας υποδεικνύουν και μεγαλύτερη 

αντιληπτή ποιότητα της φιλίας εκτός από τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην 

υποκλίμακα «συγκρούσεις και προδοσία». Τέλος, κάθε υποκλίμακα έχει 

ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνοχής (για κάθε υποκλίμακα, Cronbach’s 

alpha> 0.7). 
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Παράλληλα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο «Friendship Motivation Questionnaire, FMQ » (Richard&Schneider, 

2005) προκειμένου να διερευνηθούν τα κίνητρα των ενηλίκων για σύναψη φιλικών 

σχέσεων. Το ερωτηματολόγιο  διερευνά  τους λόγους για τους οποίους τα άτομα 

συνάπτουν φιλικές σχέσεις και ,συγκεκριμένα, εάν οι φιλίες αυτές οφείλονται σε 

εγγενή κίνητρα. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 12 προτάσεις –δηλώσεις και οι 

συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν, για κάθε μία δήλωση, μία απάντηση σε μία 

κλίμακα 4 απαντήσεων (καθόλου σαν κι εμένα, λίγο σαν κι εμένα, πολύ σαν κι εμένα, 

ακριβώς σαν κι εμένα). Η κλίμακα αποτελεί έναν δείκτη αυτοπροσδιορισμού, μια 

ένδειξη ,δηλαδή, του βαθμού στον οποίο οι φιλίες των συμμετεχόντων υποκινούνται 

από εγγενή επιθυμία. Όσο υψηλότερες τιμές παρουσιάζει η κλίμακα τόσο υψηλά 

είναι και τα εγγενή κίνητρα των συμμετεχόντων. για τη σύναψη φιλικών σχέσεων 

(εύρος: -9 με 9). Τέλος, η συγκεκριμένη κλίμακα παρουσιάζει αξιοπιστία ( r = 0.7) 

αλλά και εσωτερική συνοχή (Cronbach’s alpha = 0.75). 

Τέλος, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο «DeJong- 

Gierveld Loneliness Scale, (De Jong- Gierveld & Kamphuis, 1985)  μέσω του οποίου 

διερευνήθηκαν τα επίπεδα μοναξιάς- μοναχικότητας που βιώνει ο ενήλικας. Οι 

συμμετέχοντες επέλεξαν μεταξύ 5 (πέντε ) επιπέδων μιας κλίμακας απαντήσεων 

ανάλογα με το πόσο ανταποκρίνεται η κάθε δήλωση- ισχυρισμός στα τρέχοντα 

συναισθήματα τους. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο, περιλαμβάνει 7 (επτά) θετικές 

δηλώσεις-προτάσεις όπου οι  υψηλές βαθμολογίες θα αναφέρουν υψηλά επίπεδα 

μοναξιάς π.χ., «μου λείπει να έχω έναν πολύ στενό φίλο»). Επιπλέον, 

περιλαμβάνονται ακόμη 4 (τέσσερις)  αρνητικές, καθώς οι χαμηλές βαθμολογίες θα 

δείχνουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς π.χ., «μπορώ να καλέσω τους φίλους μου όποτε 

χρειάζομαι».. Η κλίμακα αυτή έχει αποδειχθεί ότι έχει καλή εσωτερική συνοχή 

(Cronbach’salpha= 0.82). 

Όσον αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση της 

έρευνα θα πρέπει να επισημανθεί ότι η  έρευνα πραγματοποιήθηκε τη χρονική 

περίοδο από 1/4/2017- 14/5/2017. Αρχικά στάλθηκαν στους φορείς τα 

ερωτηματολόγια, το θέμα της έρευνας και ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η 

συγκεκριμένη έρευνα, ο σκοπός και οι στόχοι της καθώς επίσης,  το γενικότερο το 

πλαίσιο της έρευνας. Στη συνέχεια  οι φορείς έχοντας γνώση των κριτηρίων επιλογής 

του δείγματος και αφού δόθηκε έγκριση από τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων 
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για συμμετοχή στην έρευνα,  έγινε η επιλογή των ατόμων οι οποίοι απαρτίζουν το 

δείγμα της εν λόγω έρευνας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρειάστηκε να 

πραγματοποιηθούν αρκετές φορές επισκέψεις στον κάθε φορέα καθώς διεξήχθη στον 

χώρο του κάθε φορέα.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία  υλοποίησης της έρευνας και της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, παρευρίσκονταν η ερευνήτρια, ο/η 

συμμετέχοντας και κάποιο άτομο από το ειδικό προσωπικό του φορέα  το οποίο  

συνήθως ήταν ο/η ψυχολόγος. Η ερευνήτρια απεύθυνε τις ερωτήσεις στους 

συμμετέχοντες οι οποίοι απαντούσαν και γινόταν αυτόματα από την ερευνήτρια η 

καταγραφή των απαντήσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο/η ψυχολόγος και η 

ερευνήτρια βοηθούσαν το άτομο να κατανοήσει κάποιες ερωτήσεις επεξηγώντας τες 

και δίνοντας παραδείγματα από την καθημερινότητα. Στον κάθε συμμετέχοντα 

δόθηκαν και τα 3 ερωτηματολόγια ενώ ο μέσος  χρόνος συμπλήρωσης των 3 

ερωτηματολογίων  από το κάθε άτομο ήταν 45’-60΄. Τα ερωτηματολόγια 

μοιράστηκαν με την ίδια σειρά σε όλους τους συμμετέχοντες. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν πρώτα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο «DeJong- 

Gierveld Loneliness Scale, (DeJong- Gierveld & Kamphuis, 1985)». Στη συνέχεια, 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο «Friendship Quality Questionnaire (FQQ) 

(Parker&Asher, 1993)» και τέλος, συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο «Friendship 

Motivation Scale for Children (FMSC) (Richard & Schneider, 2005)». 
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Κεφάλαιο Τρίτο: Αποτελέσματα 

 

 Στο εν λόγω κεφάλαιο της παρούσας έρευνας παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα σχετικά με (α) το επίπεδο μοναξιάς που βιώνουν  άτομα με νοητική 

αναπηρία και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, (β2) την ποιότητα φιλικών 

σχέσεων για άτομα με νοητική αναπηρία και για άτομα με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος και (γ) τα κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων σε άτομα με νοητική 

αναπηρία και σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Αρχικά, παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων και της ανάλυσης 

αξιοπιστίας των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν με σκοπό να αξιολογήσουμε την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εργαλείων. Στην συνέχεια δίνονται τα 

αποτελέσματα σχετικά με τις υπό μελέτη κλίμακες με χρήση μέτρων θέσης και 

διασποράς (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) ενώ με χρήση του ελέγχου t-test 

διερευνήθηκε κατά πόσο υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ατόμων με 

νοητική αναπηρία και ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.  Τέλος, ελέγχθηκε  

η πιθανή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων μοναξιάς και της ποιότητας φιλικών 

σχέσεων. 

 

 

3.1. Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων και ανάλυση αξιοπιστίας 

 

3.1.1 Ερωτηματολόγιο επιπέδων μοναξιάς 

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας για τις 5 κλίμακες του 

ερωτηματολογίου που διερευνούσε τα επίπεδα μοναξιάς.   

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 7 ερωτήσεις της κλίμακας «Σοβαρή 

κοινωνική απομόνωση». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντα είναι στατιστικά σημαντική (χ2(21)=54.06, p=0.000<0.05). Οι φορτίσεις 

των 7 ερωτήσεων στην κλίμακα «Σοβαρή κοινωνική απομόνωση» δίνονται στον 

Πίνακα 1. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 7 ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό 

της συνολικής μεταβλητότητας των δεδομένων της τάξης του 50.65%. Ουσιαστικά, 
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μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά 

σημαντικό ποσοστό των δεδομένων.  

Πίνακας 1 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Σοβαρή κοινωνική απομόνωση» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

6. Εύχομαι να είχα έναν πολύ καλό φίλο. ,741 

17. Αισθάνομαι κενό γύρω μου. ,708 

28. Δεν υπάρχει κανένας  άνθρωπος με 

τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ τις 

χαρές 

,705 

21. Δεν έχω φίλους. ,697 

22. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για εμένα. ,774 

12. Συχνά νιώθω απόρριψη. ,607 

23. Δεν περιμένω πια να ενδιαφέρεται για 

εμένα, ούτε η οικογένεια μου. 
,746 

χ2(21)=54.06, p=0.000<0.05 

 

 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 7 ερωτήσεις της κλίμακας «Αισθήματα 

κοινωνικής στέρησης που συνδέονται με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις 

όπως η εγκατάλειψη». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(21)=26.28, p=0.000<0.05). Οι 

φορτίσεις των 7 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 2. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 7 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας των δεδομένων της 

τάξης του 54.56%. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία 

ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των δεδομένων. 

 

Πίνακας 2 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Αισθήματα κοινωνικής στέρησης που 

συνδέονται με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις όπως η εγκατάλειψη» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

4. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι με τους οποίους 

μπορώ να μιλήσω. 
,555 
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15. Λίγοι άνθρωποι μπαίνουν στον κόπο να 

με ακούσουν. 
,757 

14. Όταν νιώθω καλά, μπορεί οι γύρω μου 

να με αποδέχονται. Όταν όμως 

νιώθωπεσμένος/η, είναι διαφορετικά τα 

πράγματα. 

,621 

9. Τώρα τελευταία νιώθω ότι ούτε η 

οικογένεια μου με καταλαβαίνει. 
,673 

24. Μου έχει λείψει να έχω ανθρώπους γύρω 

μου. 
,549 

3. Έχω χάσει όλους τους φίλους μου που 

είχα τα προηγούμενα χρόνια. 
,677 

20. Νιώθω σαν φυλακισμένος στο σπίτι μου. ,712 

χ2(21)=26.28, p=0.000<0.05 

 

 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 5 ερωτήσεις της κλίμακας «Έλλειψη 

παρέας». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός παράγοντας/κλίμακας 

είναι στατιστικά σημαντική (χ2(10)=34.26, p=0.000<0.05). Οι φορτίσεις των 5 

ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 3. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 5 ερωτήσεις 

ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (49.81%) της μεταβλητότητας των 

δεδομένων.  Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό των δεδομένων. 

 

Πίνακας 3 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Έλλειψη παρέας» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

8. Με στεναχωρεί που δεν έχω παρέα. ,660 

18. Νιώθω ότι οι γείτονες μου με αγνοούν. ,758 

2. Θα ήθελα να έχω επαφές με τους γείτονες 

μου και να με επισκέπτονται. 
,585 

29. Ο κύκλος φίλων και γνωριμιών μου είναι 

πολύ περιορισμένος. 
,623 
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11. Οι γείτονες είναι ψυχροί. ,792 

χ2(10)=34.26, , p=0.000<0.05 

 

 

 Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Αίσθημα 

κοινωνικότητας». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(3)=7.320, p=0.012<0.05). Οι 

φορτίσεις των 3 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 4. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 4 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (48.92%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία 

ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των δεδομένων. 

 

Πίνακας 4 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Αίσθημα κοινωνικότητας» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

13. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι με τους 

οποίους κάνω ευχάριστα παρέα. 
,862 

5. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στη γειτονιά 

μου με τους οποίους μπορώ να συζητήσω 
,519 

25. Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στη 

διάθεση μου, με τον οποίο μπορώ να 

συζητήσω τα 

,710 

χ2(3)=7.320, p=0.012<0.05 

 

 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Αίσθημα 

ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(15)=60.011, p=0.00<0.05). Οι 

φορτίσεις των 6 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 5. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 6 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (54.02%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία 

ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των δεδομένων. 
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Πίνακας 5 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

26. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που με 

βοηθάν όταν έχω κάποιο πρόβλημα. 
,737 

30. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους 

οποίους έχω οικειότητα. 
,662 

10. Μπορώ να βασιστώ στους φίλους μου 

όταν έχω ένα πρόβλημα. 
,777 

1.  Έχω μερικούς φίλους στους οποίους 

μπορώ να βασιστώ. 
,724 

19. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους 

οποίους μπορώ να βασιστώ. 
,782 

7. Αρκετοί άνθρωποι με δέχονται όπως 

ακριβώς είμαι. 
,639 

χ2(15)=60.011, p=0.00<0.05 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αξιοπιστίας για τις 5 κλίμακες των επιπέδων μοναξιάς. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι επιτυγχάνεται πολύ υψηλή αξιοπιστία σε όλες τις περιπτώσεις καθώς ο 

συντελεστής α του Cronbach παίρνει τιμές από 0.718 έως 0.834. 

 

Πίνακας 6  Ανάλυση αξιοπιστίας 

Κλίμακες α Cronbach 

Σοβαρή κοινωνική απομόνωση 0.718 

Αισθήματα κοινωνικής στέρησης 0.809 

Έλλειψη παρέας 0.769 

Αίσθημα κοινωνικότητας 0.834 

Αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων 0.833 

  

 Συγκεντρωτικά από τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 
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παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη εγκυρότητα 

και αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των επιπέδων 

μοναξιάς και των κλιμάκων που δημιουργούνται από τις ερωτήσεις του. 

 

 

 

3.1.2 Ερωτηματολόγιο διερεύνησης ποιότητας φιλικών σχέσεων 

 

 Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής 

ανάλυσης παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας για τις 6 κλίμακες του 

ερωτηματολογίου που διερευνούσε την ποιότητα των φιλικών σχέσεων.   

στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων για τις 10 ερωτήσεις της κλίμακας «Αποδοχή και ενδιαφέρον». 

Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός παράγοντας/κλίμακας είναι 

στατιστικά σημαντική (χ2(45)=81.95, p=0.000<0.05). Οι φορτίσεις των 10 

ερωτήσεων στην κλίμακα «Αποδοχή και ενδιαφέρον» δίνονται στον Πίνακα 7. 

Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 10 ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της 

μεταβλητότητας των δεδομένων της τάξης του 61.07%. 

 

Πίνακας 7 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Αποδοχή και ενδιαφέρον» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

15.  Με κάνει να νιώθω όμορφα για τις 

ιδέες που έχω. 
,660 

4. Μου λέει ότι είμαι καλός/ή σε διάφορα 

πράγματα. 
,690 

6. Κάνουμε ο ένας τον άλλο να νιώθει 

σημαντικός και ξεχωριστός. 
,667 

13. Μου λέει ότι είμαι αρκετά έξυπνος/η. ,587 

8. Μου ζητάει συγγνώμη αν με πληγώσει 

συναισθηματικά. 
,564 
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5. Με υπερασπίζεται όταν άλλα άτομα 

μιλούν για εμένα πίσω από την πλάτη 

μου. 

,539 

10. Έχει καλές ιδέες για το πώς να 

περάσουμε τον ελεύθερο μας χρόνο. 
,604 

40. Νοιάζεται για τα συναισθήματα μου. ,698 

12. Θα με συμπαθούσε ακόμα κι αν οι 

άλλοι δεν με συμπαθούσαν. 
,760 

30. Δεν λέει στους άλλους τα μυστικά 

μου. 
,624 

χ2(45)=81.95,p=0.000<0.05 

 

 Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Επίλυση 

συγκρούσεων». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(3)=7.659, p=0.034<0.05). Οι 

φορτίσεις των 3 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 8. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 3 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας των δεδομένων της 

τάξης του 58.71%. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία 

ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των δεδομένων. 

 

Πίνακας 8 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Επίλυση συγκρούσεων» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

26. Όταν μαλώνουμε , αμέσως 

συμφιλιωνόμαστε. 
,852 

35. Ξεπερνάμε πολύ  γρήγορα τις διαφωνίες 

μας. 
,849 

11. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να 

μην θυμώνει ο ένας με τον άλλο. 
,715 

χ2(3)=7.659,p=0.034<0.05 

 

 Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 
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επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 7 ερωτήσεις της κλίμακας «Συγκρούσεις 

και προδοσία». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(21)=58.97, p=0.000<0.05). Οι 

φορτίσεις των 7 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 9 και επιπλέον παρατηρήθηκε ότι 

οι 7 ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (49.85%) της 

μεταβλητότητας των δεδομένων. Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι 

η δημιουργία ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των 

δεδομένων. 

 

Πίνακας 9 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Συγκρούσεις και προδοσία» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

20. Μαλώνουμε συχνά. ,801 

27. Καβγαδίζουμε συνέχεια. ,800 

3. Θυμώνουμε συχνά. ,680 

37. Δεν με ακούει όταν του μιλάω. ,452 

31. Ο ένας ενοχλεί τον άλλο πολύ. ,504 

9. Κάποιες φορές λέει κακίες για εμένα σε 

άλλα άτομα. 
,578 

21. Μπορώ να τον/την εμπιστευθώ ότι θα 

κρατήσει τις υποσχέσεις του. 
,509 

χ2(21)=58.97, p=0.000<0.05 

 

 

 Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 9 ερωτήσεις της κλίμακας «Βοήθεια και 

καθοδήγηση. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(36)=57.74, p=0.012<0.05). Οι 

φορτίσεις των 9 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 10. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 9 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (59.67%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων και μπορούμε να πούμε ότι η δημιουργία ενός παράγοντα ερμηνεύει 

ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των δεδομένων. 
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Πίνακας 10 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Βοήθεια και καθοδήγηση» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

34. Με βοηθάει ώστε να τελειώνω πιο 

γρήγορα τις υποχρεώσεις μου. 
,526 

39. Με βοηθάει ώστε να τελειώνω πιο 

γρήγορα τα καθήκοντα του σχολείου/ τις 

υποχρεώσεις μου. 

,654 

24. Με βοηθάει να κατανοήσω διάφορα 

θέματα. 
,630 

36. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο 

ότι θα έχει καλές ιδέες για το πώς να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. 

,566 

32. Σκεφτόμαστε καλές ιδέες για να κάνουμε 

διάφορα πράγματα. 
,590 

33. Συνεχώς δανείζουμε πράγματα ο ένας 

στον άλλο. 
,497 

28. Μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. ,710 

13. Κάνουμε χάρες ο ένας στον άλλο. ,490 

17. Βοηθάει ο ένας τον άλλο στις δουλειές 

του σπιτιού. 
,584 

χ2(36)=57.74, p=0.012<0.05 

 

 Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 5 ερωτήσεις της κλίμακας 

«Συντροφικότητα και αναψυχή». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(10)=23.07, p=0.022<0.05). Οι 

φορτίσεις των 5 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 11. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 5 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (61.10%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων και η επιλογή ενός παράγοντα ερμηνεύει ένα αρκετά σημαντικό 

ποσοστό των δεδομένων. 
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Πίνακας 11 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Συντροφικότητα και αναψυχή» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

2. Τρώμε πάντα μαζί. ,623 

7. Για εργασίες που απαιτούν συνεργασία, 

πάντα επιλέγουμε ο ένας τον άλλο. 
,620 

23. Πάντα παίζουμε μαζί όταν κάνουμε 

διάλειμμα. 
,683 

19. Κάνουμε πολλά διασκεδαστικά 

πράγματα μαζί. 
,708 

22. Πηγαίνουμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. ,466 

χ2(10)=23.07, p=0.022<0.05 

 Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 7 ερωτήσεις της κλίμακας 

«Εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία 

ενός παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(15)=32.25, 

p=0.006<0.05). Οι φορτίσεις των 7 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 12. Επιπλέον, 

προέκυψε ότι οι 7 ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (51.23%) 

της μεταβλητότητας των δεδομένων. 

Πίνακας 12 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων » 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

14. Πάντα λέμε ο ένας στον άλλο τα 

προβλήματά μας. 
,762 

25.  Λέμε ο ένας στον άλλο τα πράγματα που 

μας στεναχωρούν. 
,812 

16. Συζητάω μαζί του/της όταν είμαι 

θυμωμένος/η  για κάτι που μου συνέβη. 
,699 

40. Λέει ο ένας στον άλλο τα μυστικά του. ,739 

38. Εκμυστηρευόμαστε ο ένας στον άλλο 

πολύ προσωπικά μας θέματα. 
,560 
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29. Συζητάμε για το πώς να νιώσουμε 

καλύτερα όταν έχουμε μαλώσει μεταξύ μας. 
,438 

22. Πηγαίνουμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. ,566 

χ2(15)=32.25, p=0.006<0.05 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αξιοπιστίας για τις 6 κλίμακες της ποιότητας φιλικών σχέσεων. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι επιτυγχάνεται πολύ υψηλή αξιοπιστία σε όλες τις περιπτώσεις καθώς ο 

συντελεστής α του Cronbach παίρνει τιμές από 0.794 έως 0.901. 

Πίνακας 13  Ανάλυση αξιοπιστίας 

Κλίμακες α Cronbach 

Αποδοχή και ενδιαφέρον 0.901 

Επίλυση συγκρούσεων 0.802 

Συγκρούσεις και προδοσία 0.794 

Βοήθεια και καθοδήγηση 0.809 

Συντροφικότητα και αναψυχή 0.799 

Εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων  0.836 

  

 Συγκεντρωτικά από τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη εγκυρότητα 

και αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της ποιότητας 

φιλικών σχέσεων και των κλιμάκων που δημιουργούνται από τις ερωτήσεις του. 

 

 

3.1.3 Ερωτηματολόγιο κινήτρων ανάπτυξης φιλικών σχέσεων 

 

 Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας για τις 4 κλίμακες του ερωτηματολογίου 

που διερευνούσε τα κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. 

Στον Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την επιβεβαιωτική 

ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Εσωτερικά κίνητρα». Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά 

σημαντική (χ2(3)=18.91, p=0.011<0.05). Οι φορτίσεις των 3 ερωτήσεων στην 
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κλίμακα «Εσωτερικά κίνητρα» δίνονται στον Πίνακα 14. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 3 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (64.12%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων. 

Πίνακας 14 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Εσωτερικά κίνητρα» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

26. Επειδή ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις 

με τους φίλες.. 
,718 

35. Επειδή περνάω καλά κάνοντας 

ενδιαφέροντα πράγματα με τους 

φίλους/ες. 

,694 

11. Επειδή περνάω όμορφες στιγμές με 

τους φίλους/ες.. 
,781 

χ2(3)=18.91, p=0.011<0.05 

 

 

 Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Αισθήματα 

κοινωνικής στέρησης που συνδέονται με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις 

όπως η εγκατάλειψη». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(21)=26.28, p=0.000<0.05). Οι 

φορτίσεις των 7 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 12. Επιπλέον, προέκυψε ότι οι 7 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της μεταβλητότητας των δεδομένων της 

τάξης του 54.56%. 

 

Πίνακας 15 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Αναγνωρισμένος κανονισμός» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

Γιατί μου κάνει καλό να έχω φίλους /ες. ,821 

Γιατί νιώθω καλύτερα όταν είμαι 

στεναχωρημένος/η. 
,801 
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Επειδή με τους φίλους εκφράζω  καλύτερα 

τη γνώμη μου. 
.781 

χ2(3)=18.61, p=0.011<0.05 

 

 Στον Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 5 ερωτήσεις της κλίμακας «Εξωτερικός 

κανονισμός». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός 

παράγοντας/κλίμακας είναι στατιστικά σημαντική (χ2(3)=22.73, p=0.001<0.05). Οι 

φορτίσεις των 3 ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 16 ενώ προέκυψε ότι οι 3 

ερωτήσεις ερμηνεύουν ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (49.87%) της μεταβλητότητας 

των δεδομένων  

 

Πίνακας 16 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Εξωτερικός κανονισμός» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 

Επειδή οι δάσκαλοι μου θεωρούν σημαντικό 

όταν κάποιος έχει φίλους/ες. 
,798 

Για να προσκαλούμαι σε πάρτυ ,781 

Για να είμαι το κέντρο της προσοχής. .607 

χ2(3)=22.73, p=0.001<0.05 

 

 Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την 

επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων για τις 3 ερωτήσεις της κλίμακας «Έλλειψη 

κινήτρων». Από την ανάλυση προέκυψε ότι η δημιουργία ενός παράγοντας/κλίμακας 

είναι στατιστικά σημαντική (χ2(3)=19.87, p=0.014<0.05). Οι φορτίσεις των 3 

ερωτήσεων δίνονται στον Πίνακα 17 ενώ προέκυψε ότι οι 3 ερωτήσεις ερμηνεύουν 

ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό (52.31%) της μεταβλητότητας των δεδομένων  

 

Πίνακας 17 Φορτίσεις ερωτήσεων στον παράγοντα «Έλλειψη κινήτρων» 

 
Φόρτιση 

ερωτήσεων 
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Θεωρώ ότι χάνω τον χρόνο μου όταν 

προσπαθώ να αποκτήσω φίλους. 
,697 

Δεν βρίσκω κάποιον λόγο για να θέλω να 

έχω φίλους. 
,702 

Θεωρώ ότι η φιλία δεν προσφέρει τίποτα στη 

ζωή μου.. 
.676 

χ2(3)=19.87, p=0.014<0.05 

 

 Τέλος, στον Πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αξιοπιστίας για τις 4 κλίμακες των κινήτρων ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι επιτυγχάνεται πολύ υψηλή αξιοπιστία σε όλες τις 

περιπτώσεις καθώς ο συντελεστής α του Cronbach παίρνει τιμές από 0.784 έως 0.891. 

 

Πίνακας 18  Ανάλυση αξιοπιστίας 

Κλίμακες α Cronbach 

Εσωτερικά κίνητρα 0.812 

Αναγνωρισμένος κανονισμός 0.891 

Εξωτερικός κανονισμός  0.784 

Έλλειψη κινήτρων  0.818 

  

 Συγκεντρωτικά από τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής ανάλυσης 

παραγόντων και της ανάλυσης αξιοπιστίας προκύπτει ότι υπάρχει μεγάλη εγκυρότητα 

και αξιοπιστία του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση των κινήτρων 

ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και των κλιμάκων που δημιουργούνται από τις 

ερωτήσεις του. 

 

 

3.2. Επίπεδα μοναξιάς που βιώνουν άτομα με νοητική αναπηρία και άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

 

 Στον Πίνακα 19 παρουσιάζεται η μέση τιμή για κάθε μια από τις κλίμακες του 

ερωτηματολογίου που αφορά το επίπεδο μοναξιάς των ατόμων. Από τα 

αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με 
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διαταραχή αυτιστικού φάσματος έχουν υψηλή μέση τιμή στην κλίμακα του 

αισθήματος κοινωνικότητας (μ.τ. 3.94, 0.55) ενώ σχετικά υψηλή μέση τιμή προκύπτει 

στην κλίμακα της έλλειψης παρέας (μ.τ. 3.45, τ.α. 0.36) και στην κλίμακα του 

αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων  (μ.τ. 3.43, τ.α. 0.67). Ενώ μικρότερη 

μέση τιμή προέκυψε στην κλίμακα της σοβαρής κοινωνικής απομόνωσης (μ.τ. 2.54, 

τ.α. 0.72) και στην κλίμακα που αφορά τα αισθήματα κοινωνικής στέρησης που 

συνδέονται με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις όπως η εγκατάλειψη (μ.τ. 

2.88, 0.55). 

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα στο 

σύνολο τους έχουν υψηλό αίσθημα κοινωνικότητας κάτι που ουσιαστικά σημαίνει ότι 

υπάρχουν άτομα με τα οποία κάνουν παρέα και με τους οποίους μπορούν να 

συζητήσουν φιλικά. Επιπλέον, μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα στο σύνολο τους 

έχουν ουσιαστικές σχέσεις είτε με φίλους είτε με άτομα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος και στους οποίους μπορούν να βασισθούν. Τέλος, παρατηρούμε ότι σε 

μεγάλο βαθμό αισθάνονται ότι έχουν λίγους φίλους και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

παρέας ενώ σε κάποιο βαθμό αντιμετωπίζουν φαινόμενα σοβαρής κοινωνικής 

απομόνωσης.   

 

 

 

 
Πίνακας 19  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις κλίμακες του ερωτηματολογίου για το 

επίπεδο μοναξιάς που βιώνουν τα άτομα στο σύνολο τους 

 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α. 

Σοβαρή κοινωνική απομόνωση 2,54 ,72 

Αισθήματα κοινωνικής στέρησης 

που συνδέονται με συγκεκριμένες 

προβληματικές καταστάσεις όπως η 

εγκατάλειψη 

2,88 ,55 

Έλλειψη παρέας 3,45 ,36 

Αίσθημα κοινωνικότητας 3,94 ,55 

Αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών 

σχέσεων. 
3,43 ,67 

 

 Στον Πίνακα 20 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις κλίμακες του 

επιπέδου μοναξιάς που βιώνουν άτομα με νοητική αναπηρία και άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος και η σημαντικότητα ελέγχου t-test. Από την ανάλυση 
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προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο ως προς την σοβαρή κοινωνική 

απομόνωση (t(28)=11.231, p=0.019<0.05), ως προς τα αισθήματα κοινωνικής 

απομόνωσης (t(28)=12.341, p=0.014<0.05), την έλλειψη παρέας (t(28)=21.321, 

p=0.006<0.05) και το αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων (t(28)=9.187, 

p=0.038<0.05).  

 

Πίνακας 20  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις κλίμακες του επιπέδου μοναξιάς που 

βιώνουν άτομα με νοητική αναπηρία και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και 

σημαντικότητα ελέγχου t-test 

 

Ομάδα 

p 

Νοητική αναπηρία Αυτισμός 

Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Σοβαρή κοινωνική 

απομόνωση 
2,17 ,33 3,13 ,81 0.019* 

Αισθήματα κοινωνικής 

στέρησης 
1,91 ,45 3,24 ,67 0.014* 

Έλλειψη παρέας 2,68 ,31 3,52 ,33 0.006* 

Αίσθημα κοινωνικότητας 3,89 ,57 4,00 ,53 0.600 

Αίσθημα ύπαρξης 

ουσιαστικών σχέσεων. 
3,76 ,77 3,04 ,64 0.038* 

 

 Συγκεντρικά μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος αισθάνονται σε υψηλότερο βαθμό κοινωνική απομόνωση και έχουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό αισθήματα κοινωνικής στέρησης. Επιπλέον, τα άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα με 

έλλειψη παρέας και αισθήματα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων. 

 

 

3.3. Ποιότητα φιλικών σχέσεων ατόμων με νοητική αναπηρία ή  με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος 

 

 Στον Πίνακα 21 παρουσιάζεται η μέση τιμή για κάθε μια από τις κλίμακες του 

ερωτηματολογίου που αφορά την ποιότητα των φιλικών σχέσεων. Από τα 
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αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος έχουν υψηλή μέση τιμή στην κλίμακα της βοήθειας 

και καθοδήγησης  (μ.τ. 2.71, 0.58) ενώ υψηλή μέση τιμή προκύπτει στην κλίμακα της 

συντροφικότητας και αναψυχής (μ.τ. 2.61, τ.α. 0.62) και στην κλίμακα της αποδοχής 

και του ενδιαφέροντος (μ.τ. 2.59, τ.α. 0.54). Ενώ σχετικά υψηλή μέση τιμή προέκυψε 

στην κλίμακα της επίλυσης συγκρούσεων (μ.τ. 2.51, τ.α. 0.61) και στην κλίμακα που 

αφορά την εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων (μ.τ. 2.45, 0.53).  

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα στο 

σύνολο τους έχουν μεγάλη αποδοχή από τους καλύτερους τους φίλους ενώ σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό υπάρχει επίλυση συγκρούσεων μεταξύ τους. Επίσης, σε μεγάλο βαθμό 

τα άτομα του δείγματος θεωρούνε ότι οι καλύτεροι τους φίλοι τους βοηθούν και τους 

καθοδηγούν σε διάφορες υποχρεώσεις τους και καθήκοντα και επιπλέον υπάρχει σε 

αρκετό βαθμό συνεργασία μεταξύ τους. Τέλος, τα  τα άτομα του δείγματος φαίνεται 

να εμπιστεύονται αρκετά τους καλύτερους τους φίλους ενώ παρόμοια και οι φίλοι 

τους φαίνεται να τους εμπιστεύονται σε αρκετό βαθμό.   

 

Πίνακας 21  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις κλίμακες του ερωτηματολογίου για την 

ποιότητα των φιλικών σχέσεων για τα άτομα στο σύνολο τους 

 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 

Αποδοχή και ενδιαφέρον 2,59 ,54 

Επίλυση συγκρούσεων 2,51 ,61 

Συγκρούσεις και προδοσία 2,36 ,68 

Βοήθεια και καθοδήγηση 2,71 ,58 

Συντροφικότητα και αναψυχή 2,61 ,62 

Εκμυστήρευση μύχιων 

θεμάτων 
2,45 ,53 

 

 Στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις κλίμακες των 

φιλικών σχέσεων στα άτομα με νοητική αναπηρία και στα άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος και η σημαντικότητα ελέγχου t-test. Από την ανάλυση 

προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με νοητική 

αναπηρία και στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στην αποδοχή και το 

ενδιαφέρον (t(28)=11.345, p=0.003<0.05), στην επίλυση συγκρούσεων (t(28)=9.981, 

p=0.009<0.05), στην συντροφικότητα και αναψυχή (t(28)=15.652, p=0.001<0.05) και 
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στην εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων  (t(28)=11.345, p=0.003<0.05). 

 Αναλυτικότερα προέκυψε ότι τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

είχαν μικρότερου βαθμού αποδοχή και ενδιαφέρον και σε μικρότερο βαθμό 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην επίλυση συγκρούσεων. Επιπλέον, τα άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην 

συντροφικότητα και την αναψυχή ενώ σε μικρότερο βαθμό εκμυστηρεύονται μύχια 

θέματα.  

 

Πίνακας 22  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις κλίμακες της ποιότητας των φιλικών 

σχέσεων σε άτομα με νοητική αναπηρία και σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και 

σημαντικότητα ελέγχου t-test 

 

Ομάδα 

p 

Αυτισμός Νοητική αναπήρία 

Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

1. Αποδοχή και 

ενδιαφέρον 
2,12 ,61 2,76 ,48 0.003* 

2. Επίλυση 

συγκρούσεων 
2,17 ,70 2,66 ,50 0.009* 

3. Συγκρούσεις και 

προδοσία 
2,25 ,58 2,48 ,78 0.366 

4. Βοήθεια και 

καθοδήγηση 
2,61 ,49 2,84 ,66 0.301 

5. Συντροφικότητα και 

αναψυχή 
2,13 ,64 3.01 ,61 0.001* 

6. Εκμυστήρευση 

μύχιων θεμάτων 
2,02 ,56 2,66 ,52 0.016* 

 

 

 

3.4. Κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων ατόμων με νοητική αναπηρία ή με  

διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

 

 Στον Πίνακα 23 παρουσιάζεται η μέση τιμή για κάθε μια από τις κλίμακες του 

ερωτηματολογίου που αφορά τα κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. Από τα 

αποτελέσματα παρατηρούμε ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος έχουν υψηλή μέση τιμή στην κλίμακα των 

εσωτερικών κινήτρων (μ.τ. 3.27, τ.α. 0.52) ενώ σχετικά μεγάλη μέση τιμή προέκυψε 
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στην κλίμακα του αναγνωρισμένου κανονισμού (μ.τ. 2.88, τ.α. 0.38) και στην 

κλίμακα του εξωτερικού κανονισμού (μ.τ. 2.75, τ.α. 0.56). Τέλος, αρκετά μικρή μέση 

τιμή προέκυψε στην κλίμακα της έλλειψης κινήτρων (μ.τ. 1.93, τ.α. 0.55).  

 Από τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να πούμε ότι τα άτομα στο 

σύνολο τους παρακινούνται σε θέματα ανάπτυξης φιλιών από εσωτερικά κίνητρα 

(αισθάνονται καλά, διασκεδάζουν, τους αρέσουν οι συζητήσεις με φίλους) ενώ σε 

αρκετό βαθμό παρακινούνται από τους αναγνωρισμένους κανονισμούς (μπορούν να 

εκφέρουν καλύτερα την γνώμη τους, νιώθουν καλύτερα με τους φίλους του σε κακές 

στιγμές). Ενώ προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες δεν εκφράζουν έλλειψη κινήτρων στην 

απόκτηση φίλων.  

 

Πίνακας 23  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τις κλίμακες του ερωτηματολογίου για τα 

κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων για τα άτομα στο σύνολο τους 

 
Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική απόκλιση 

(τ.α.) 

Εσωτερική κίνητρα 3,27 ,52 

Αναγνωρισμένος κανονισμός 2,88 ,38 

Εξωτερικός κανονισμός 2,75 ,56 

Εσωτερικός κανονισμός 2,75 ,56 

Έλλειψη κινήτρων 1,93 ,55 

 

 

 Στον Πίνακα 24 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τα κίνητρα ανάπτυξης 

φιλικών σχέσεων στα άτομα με νοητική αναπηρία και στα άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος και η σημαντικότητα ελέγχου t-test. Από την ανάλυση 

προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα άτομα με νοητική 

αναπηρία και στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στα εσωτερικά κίνητρα 

(t(28)=23.411, p=0.000<0.05), στον αναγνωρισμένο κανονισμό (t(28)=16.512, 

p=0.007<0.05) και στην έλλειψη κινήτρων (t(28)=25.161, p=0.000<0.05). 

 Αναλυτικότερα προέκυψε ότι τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

εκφράζουν χαμηλότερου βαθμού εσωτερικά κίνητρα και σε χαμηλότερο βαθμό 

εκφέρουν καλύτερα την γνώμη τους και νιώθουν καλύτερα με τους φίλους του σε 

κακές στιγμές (αναγνωρισμένος κανονισμός). Τέλος, τα άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος εκφράζουν υψηλότερου βαθμού έλλειψη κινήτρων.  
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Πίνακας 24  Μέση τιμή και τυπική απόκλιση για τα κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων σε 

άτομα με νοητική αναπηρία και σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος και 

σημαντικότητα ελέγχου t-test 

 

Ομάδα 

P 

Αυτισμός Νοητική αναπήρία 

Μέση τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Μέση 

τιμή 

(μ.τ.) 

Τυπική 

απόκλιση 

(τ.α.) 

Εσωτερικά κίνητρα 2.98 ,49 3,73 ,59 0.000* 

Αναγνωρισμένος 

κανονισμός 
2,13 ,37 2,97 ,37 0.007* 

Εξωτερικός κανονισμός 2,78 ,51 2,72 ,62 0.783 

Έλλειψη κινήτρων 3,02 ,46 1.42 ,63 0.001* 

 

 

3.5. Συσχέτιση επιπέδων μοναξιάς και ποιότητας φιλικών σχέσεων 

  

 Στον Πίνακα 25 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson για την διερεύνηση της συσχέτισης της ποιότητας φιλικών 

σχέσεων και των επιπέδων μοναξιάς που βιώνουν άτομα με νοητική αναπηρία και 

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Από την ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας αποδοχής και 

ενδιαφέροντος (α) με την σοβαρή κοινωνική απομόνωση (r=-0.419, p<0.05) και (2) 

με το αίσθημα κοινωνικής απομόνωσης (r=-0.402, p<0.05) ενώ υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της κλίμακας αποδοχής και ενδιαφέροντος (β) με 

το αίσθημα κοινωνικότητας (r=0.645, p<0.05) και (γ) με το αίσθημα ύπαρξης 

ουσιαστικών σχέσεων (r=0.561, p<0.05). 

 Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της αποδοχής και 

του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι φίλοι των ατόμων με νοητική αναπηρία και 

με διαταραχή αυτιστικού φάσματος φαίνεται αν ακολουθείται με μείωση της σοβαρής 

κοινωνικής απομόνωσης και την μείωση της κοινωνικής απομόνωσης που συνδέονται 

με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις. Ενώ η αύξηση της αποδοχής και του 

ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι φίλοι των ατόμων με νοητική αναπηρία και με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος φαίνεται να ακολουθείται από την αύξηση του 

αισθήματος κοινωνικότητας και του αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων. 

 Επιπλέον, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 
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μεταξύ της κλίμακας βοήθειας και καθοδήγησης (α) με το αίσθημα κοινωνικότητας 

(r=0.761, p<0.05) και (β) με το αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων (r=0.439, 

p<0.05). μια πιθανή ερμηνεία ότι η αύξηση βοήθειας και καθοδήγησης που δέχονται 

τα άτομα με νοητική αναπηρία και με διαταραχή αυτιστικού φάσματος από τους 

φίλους τους σχετίζεται με την αύξηση του αισθήματος κοινωνικότητας και του 

αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων. 

 Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της συντροφικότητας και αναψυχής με το αίσθημα σοβαρής 

κοινωνικής απομόνωσης (r=-0.442, p<0.05).  Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να 

πούμε ότι η αύξηση της συντροφικότητας και αναψυχής σχετίζεται με την μείωση της 

σοβαρής κοινωνικής απομόνωσης. 

 Τέλος, προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ 

της κλίμακας εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων (1) με το αίσθημα κοινωνικότητας 

(r=0.471, p<0.05) και (2) με το αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων (r=0.534, 

p<0.05). Από αυτό το αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση της 

εκμυστήρευσης μύχιων θεμάτων σχετίζεται με την αύξηση του αισθήματος 

κοινωνικότητας και του αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων. 

 

Πίνακας 25  Συσχέτιση της ποιότητας φιλικών σχέσεων και των επιπέδων μοναξιάς που βιώνουν 

άτομα με νοητική αναπηρία και άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

 

Σοβαρή 

κοινωνική 

απομόνωση 

Αισθήματα 

κοινωνικής 

στέρησης 

Έλλειψη 

παρέας 

Αίσθημα 

κοινωνικό

τητας 

Αίσθημα 

ύπαρξης 

ουσιαστι

κών 

σχέσεων. 

Αποδοχή και 

ενδιαφέρον 

r -,419 -,402 ,021 ,645 ,561 

p ,026 ,034 ,914 ,000 ,002 

Επίλυση 

συγκρούσεων 

r -,175 ,062 -,005 ,133 ,168 

p ,372 ,752 ,982 ,499 ,394 

Συγκρούσεις και 

προδοσία 

r -,085 -,340 -,033 ,300 ,163 

p ,668 ,077 ,866 ,121 ,406 

Βοήθεια και 

καθοδήγηση 

r -,174 ,006 ,257 ,761 ,439 

p ,377 ,976 ,187 ,000 ,020 

Συντροφικότητα και 

αναψυχή 

r -,442 -,232 -,089 ,365 ,228 

p ,018 ,236 ,651 ,056 ,244 

Εκμυστήρευση 

μύχιων θεμάτων 

r -,364 -,285 -,021 ,471 ,534 

P ,057 ,142 ,914 ,011 ,003 
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3.6. Συσχέτιση κλιμάκων  

 

 Στον Πίνακα 23 δίνονται τα αποτελέσματα από την συσχέτιση των 

κλιμάκων που αφορούν τα επίπεδα μοναξιάς με τις κλίμακες της ποιότητας των 

φιλικών σχέσεων των ατόμων με αυτισμό και των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των φαινομένων σοβαρής κοινωνικής απομόνωσης 

(1) με την αποδοχή και το ενδιαφέρον που αισθάνονται οι ενήλικες με αυτισμό ή 

νοητική αναπηρία (r=-0.419, p=0.026<0.05) και (2) με την συντροφικότητα και 

αναψυχή (r=-0.442, p=0.018<0.05). Επίσης, προέκυψε στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ των αισθημάτων κοινωνικής στέρησης που 

συνδέονται με συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις με την αποδοχή και 

το ενδιαφέρον που αισθάνονται τα άτομα με αυτισμό ή νοητική αναπηρία (r=-

0.402, p=0.034<0.05). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του αισθήματος κοινωνικότητας (1) με την αποδοχή και το 

ενδιαφέρον που αισθάνονται οι ενήλικες με αυτισμό ή νοητική αναπηρία 

(r=0.645, p=0.000<0.05), (2) με την βοήθεια και καθοδήγηση που λαμβάνουν  

από τους φίλους τους (r=0.761, p=0.000<0.05) και (3) με την εκμυστήρευση 

μύχιων θεμάτων (r=0.471, p=0.011<0.05).   

 Τέλος, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση του 

αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων (1) με την αποδοχή και το 

ενδιαφέρον που αισθάνονται οι ενήλικες με αυτισμό ή νοητική αναπηρία 

(r=0.561, p=0.002<0.05), (2) με την βοήθεια και καθοδήγηση που λαμβάνουν  

από τους φίλους τους (r=0.439, p=0.020<0.05) και (3) με την εκμυστήρευση 

μύχιων θεμάτων (r=0.534, p=0.003<0.05).   

Πίνακας 26 Συσχέτιση επιπέδων μοναξιάς με τις φιλικές σχέσεις 

 

 

Αποδοχή 

και 

ενδιαφέρ

ον 

Επίλυση 

συγκρούσε

ων 

Συγκρούσει

ς και 

προδοσία 

Βοήθεια 

και 

καθοδήγη

ση 

Συντροφικ

ότητα και 

αναψυχή 

Εκμυστή

ρευση 

μύχιων 

θεμάτων 

Σοβαρή κοινωνική 
R -.419 -.175 -.085 -.174 -.442 -.364 
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απομόνωση P .026 .372 .668 .377 .018 .057 

Αισθήματα 

κοινωνικής στέρησης 

που συνδέονται με 

συγκεκριμένες 

προβληματικές 

καταστάσεις  

R -.402 .062 -.340 .006 -.232 -.285 

P .034 .752 .077 .976 .236 .142 

Έλλειψη παρέας 

R .021 -.005 -.033 .257 -.089 -.021 

P .914 .982 .866 .187 .651 .914 

Αίσθημα 

κοινωνικότητας 

R .645 .133 .300 .761 .365 .471 

P .000 .499 .121 .000 .056 .011 

Αίσθημα ύπαρξης 

ουσιαστικών 

σχέσεων. 

R .561 .168 .163 .439 .228 .534 

P .002 .394 .406 .020 .244 .003 

 

 Στον Πίνακα 24 δίνονται τα αποτελέσματα από την συσχέτιση των 

κλιμάκων που αφορούν τα επίπεδα μοναξιάς με τις κλίμακες των κινήτρων 

ανάπτυξης φιλικών σχέσεων των ατόμων με αυτισμό και των ατόμων με 

νοητική αναπηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των φαινομένων σοβαρής 

κοινωνικής απομόνωσης (1) με τα κίνητρα αναγνωρισμένου κανονισμού (r=-

0.434, p=0.021<0.05), (2) με τα κίνητρα εξωτερικού κανονισμού (r=-0.429, 

p=0.023<0.05) ενώ προέκυψε θετική συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρων 

(r=0.513, p=0.005<0.05). Επίσης, προέκυψε στατιστικά σημαντική αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ των αισθημάτων κοινωνικής στέρησης που συνδέονται με 

συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις με την αποδοχή και το ενδιαφέρον 

που αισθάνονται οι ενήλικες με αυτισμό ή νοητική αναπηρία (r=-0.402, 

p=0.034<0.05). Επιπλέον, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική 

συσχέτιση μεταξύ του αισθήματος κοινωνικότητας (1) με τα εσωτερικά κίνητρα 

(r=0.418, p=0.027<0.05), (2) με τα κίνητρα αναγνωρισμένου κανονισμού (r=-

0.486, p=0.009<0.05), (3) με τα κίνητρα εξωτερικού κανονισμού (r=0.411, 

p=0.030<0.05) ενώ προέκυψε αρνητική συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρων (r=-

0.471, p=0.012<0.05).  
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 Τέλος, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση του 

αισθήματος ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων (1) με τα κίνητρα αναγνωρισμένου 

κανονισμού (r=0.545, p=0.003<0.05) και (2) με τα κίνητρα εξωτερικού 

κανονισμού (r=0.409, p=0.031<0.05) 

 

Πίνακας 27 Συσχέτιση επιπέδων μοναξιάς με τα κίνητρα για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων  

 
Εσωτερικ

ή κίνητρα 

Αναγνωρισμέ

νος 

κανονισμός 

Εξωτερικός 

κανονισμός 

Έλλειψη 

κινήτρων 

Σοβαρή κοινωνική 

απομόνωση 

r -.343 -.434 -.429 .513 

p .074 .021 .023 .005 

Αισθήματα κοινωνικής 

στέρησης που 

συνδέονται με 

συγκεκριμένες 

προβληματικές 

καταστάσεις  

r -.177 -.259 -.115 .279 

p .367 .184 .562 .151 

Έλλειψη παρέας 

r -.185 .186 -.154 .073 

p .346 .342 .433 .710 

Αίσθημα 

κοινωνικότητας 

r .418 .486 .411 -.471 

p .027 .009 .030 .012 

Αίσθημα ύπαρξης 

ουσιαστικών σχέσεων. 

r .129 .545 .409 -.300 

p .514 .003 .031 .121 

 

 Στον Πίνακα 24 δίνονται τα αποτελέσματα από την συσχέτιση των 

κλιμάκων που αφορούν την ποιότητα φιλικών σχέσεων με τις κλίμακες των 

κινήτρων ανάπτυξης φιλικών σχέσεων των ενηλίκων με αυτισμό και  με νοητική 

αναπηρία. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αποδοχής και ενδιαφέροντος που 

αισθάνονται (1) με τα εσωτερικά κίνητρα (r=0.545, p=0.003<0.05), (2) με τα 

κίνητρα αναγνωρισμένου κανονισμού (r=0.521, p=0.005<0.05) και (3) με τα 

κίνητρα εξωτερικού κανονισμού (r=0.410, p=0.030<0.05). Επίσης, προέκυψε 
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στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της επίλυσης συγκρούσεων με 

τα κίνητρα αναγνωρισμένου κανονισμού (r=0.404, p=0.033<0.05). Επιπλέον, 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της 

συντροφικότητας και αναψυχής με τα εσωτερικά κίνητρα (r=0.579, 

p=0.001<0.05) και αρνητική συσχέτιση με την έλλειψη κινήτρων (r=-0.394, 

p=0.038<0.05).  

 

Πίνακας 28 Συσχέτιση φιλικών σχέσεων με τα κίνητρα για ανάπτυξη φιλικών σχέσεων  

 
Εσωτερικ

ή κίνητρα 

Αναγνωρισμ

ένος 

κανονισμός 

Εξωτερικός 

κανονισμός 

Έλλειψη 

κινήτρων 

Αποδοχή και 

ενδιαφέρον 

r .545 .521 .410 -.313 

p .003 .005 .030 .105 

Επίλυση 

συγκρούσεων 

r .158 .404 .260 -.084 

p .421 .033 .182 .669 

Συγκρούσεις και 

προδοσία 

r .295 .111 .176 -.124 

p .128 .574 .370 .529 

Βοήθεια και 

καθοδήγηση 

r .298 .286 .338 -.450 

p .124 .140 .079 .016 

Συντροφικότητα και 

αναψυχή 

r .579 .157 .271 -.394 

p .001 .424 .163 .038 

Εκμυστήρευση 

μύχιων θεμάτων 

r .194 .261 .364 -.034 

p .238 .180 .057 .862 

 



 
61 

 

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Συζήτηση-Συμπεράσματα 

 

4.1 Συζήτηση –Συμπεράσματα 

Σκοπός  της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της 

ποιότητας των φιλικών σχέσεων των ενήλικων ατόμων με νοητική αναπηρία και 

αυτισμό αλλά και τα πιθανά κίνητρα που παρουσιάζουν για τη δημιουργία φιλικών 

σχέσεων. Παράλληλα, διερευνήθηκαν  τα  αισθήματα μοναξιάς που ενδεχομένως να 

βιώνουν τα άτομα ως απόρροια της ποιότητας των φιλικών επαφών που 

παρουσιάζουν. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε να εντοπιστεί με την υλοποίηση της 

παρούσας έρευνας αν και κατά πόσο τα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό 

βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς, τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται ανάμεσα 

στις δύο ομάδες  του δείγματος αναφορικά με το αίσθημα μοναξιάς καθώς επίσης, 

ομοιότητες και διαφορές αναφορικά με τα κίνητρα που παρουσιάζουν για τη σύναψη 

φιλικών επαφών. 

Αναφορικά με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα σχετικά με το αν τα άτομα με 

νοητική αναπηρία ή  αυτισμό βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς, μέσα από την 

ανάλυση των δεδομένων διαφάνηκες πως οι ενήλικες με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος έχουν την τάση να βιώνουν μεγαλύτερα αισθήματα μοναξιάς σε σύγκριση 

με τα άτομα με νοητική αναπηρία. Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας η 

σύναψη και η διατήρηση φιλικών σχέσεων απαιτούν ένα σύνολο δεξιοτήτων στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα της 

ενσυναίσθησης, η ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων και ,τέλος, η 

ικανότητα της αυτορρύθμισης (Asher & Parker, 1989). Για το λόγο αυτό τόσο τα 

άτομα με νοητική αναπηρία όσο και τα άτομα που εντάσσονται στο φάσμα του 

αυτισμού παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση  από την παιδική 

κιόλας ηλικία, ενώ, κατά την περίοδο της ενηλικίωσης, αντιμετωπίζουν ολοένα και 

πιο περίπλοκες καταστάσεις (Newcomb & Bagwell, 1995). 

Εστιάζοντας στο ζήτημα της κοινωνικής απομόνωσης παρατηρείται ότι τα 

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος αισθάνονται σε υψηλότερο βαθμό 

αισθήματα κοινωνικής απομόνωσης και βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό αισθήματα 
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κοινωνικής στέρησης σε σύγκριση με τα άτομα με νοητική αναπηρία. Παράλληλα, 

από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα άτομα με 

διαταραχή αυτιστικού φάσματος αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα με 

έλλειψη παρέας και αισθήματα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων σε σύγκριση με τους 

ενήλικές με νοητική αναπηρία. Ωστόσο, μέσα από τα βιβλιογραφικά δεδομένα 

επισημαίνεται πως  οι ενήλικες με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή νοητική 

αναπηρία απομονώνονται σε μεγάλο βαθμό καθώς εγκαταλείπουν την κοινωνική 

αλληλεπίδραση που τους προσφερόταν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης (Hartup & 

Stevens, 1997). Ειδικότερα, για τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος η 

διεθνής βιβλιογραφία  υπογραμμίζει τη δυσκολία στην εκτίμηση των σκέψεων, των 

συναισθημάτων και των επιθυμιών των άλλων ατόμων, παρεμποδίζουν τα άτομα με 

αυτισμό, να ανιχνεύσουν λεπτές κοινωνικές νύξεις που αποδεικνύουν την 

αμοιβαιότητα και την ενσυναίσθηση  που εντοπίζονται στην φιλική αλληλεπίδραση. 

βιώνουν δηλαδή συχνά την κοινωνική απομόνωση καθώς τα κοινωνικά και γνωστικά 

ελλείμματα που συνδέονται με τον αυτισμό παρεμβαίνουν στην ικανότητα των 

ατόμων να συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους και να δημιουργούν 

ουσιαστικές φιλίες (DiTommaso & Spinner, 1997).  

Αναφορικά με το τρίτο διερευνητικό ερώτημα το οποίο αφορά στη 

διερεύνηση διαφοροποιήσεων αναφορικά με την ποιότητα σύναψης φιλικών 

σχέσεων. Στο τομέα της ποιότητας φιλικών σχέσεων περιλαμβάνονται  το ζήτημα της 

αποδοχής και του ενδιαφέροντος,  η επίλυση συγκρούσεων,  η συντροφικότητα και η 

αναψυχή καθώς επίσης, η  εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα, από τα 

αποτελέσματα προέκυψε  ότι τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος είχαν 

μικρότερου βαθμού αποδοχή και ενδιαφέρον και σε μικρότερο βαθμό αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στην επίλυση συγκρούσεων. Επιπλέον, τα άτομα με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα στην 

συντροφικότητα και την αναψυχή ενώ σε μικρότερο βαθμό εκμυστηρεύονται μύχια 

θέματα. Οι Tager και Flusberg, (2007) επισημαίνουν ότι η δυσκολία τόσο στον 

σχηματισμό φιλικών επαφών όσο και στην αντίληψη των διαπροσωπικών σχέσεων 

σχετίζεται άμεσα με τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό, στη 

Θεωρία του Νου (ή «νοητικοποίησης»). 

Σχετικά με το τέταρτο διερευνητικό ερώτημα αναφορικά με τον εντοπισμό 

ομοιοτήτων και διαφορών στις δύο ομάδες ως προς  τα κίνητρα που παρουσιάζουν 
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για τη σύναψη φιλικών επαφών,  παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στο ζήτημα των 

κινήτρων ανάπτυξης φιλικών σχέσεων στα άτομα με νοητική αναπηρία και στα 

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Τα ερευνητικά δεδομένα ανέδειξαν ότι τα 

άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος εκφράζουν χαμηλότερου βαθμού 

εσωτερικά κίνητρα και σε χαμηλότερο βαθμό εκφέρουν καλύτερα την γνώμη τους και 

νιώθουν καλύτερα με τους φίλους του σε κακές στιγμές (αναγνωρισμένος 

κανονισμός). Τέλος, τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος εκφράζουν 

υψηλότερου βαθμού έλλειψη κινήτρων. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα κίνητρα 

συνιστούν βασικό παράγοντα οποίος σχετίζεται με την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

(Wehmeyer & Schwartz, 1997). Ο Kanner (1943) που έχει ασχοληθεί με το 

συγκεκριμένο θέμα στο γενικότερο πλαίσιο του αυτισμού, επισημαίνει πως τα άτομα 

με αυτισμό δεν παρουσιάζουν κανένα κίνητρο και καμία επιθυμία για σύναψη 

φιλικών σχέσεων και με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η κοινωνική τους απομόνωση. 

Από την άλλη πλευρά, έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί ,επίσης αναφορικά με τα 

κίνητρα για φιλία , παρουσιάζει  τους έφηβους με Asperger να έχουν πολύ λιγότερα 

αυτοπροσδιοριζόμενα κίνητρα για φιλία σε σχέση με συνομηλίκους τους 

(Whitehouse, 2008). 

Εν κατακλείδι, αξίζει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα τα οποία 

προέκυψαν από την έρευνα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματική 

εργασίας αναγνωρίζεται ότι τα αποτελέσματα παρέχουν μια γενική εικόνα αναφορικά 

με το ζήτημα της σύναψης φιλικών σχέσεων σε τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού 

φάσματος και νοητική αναπηρία και δύναται να λειτουργήσει ως αφορμή για τη 

διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών. Ειδικότερα, μέσα από την καταγραφή και την 

επεξεργασίας των απόψεων των συμμετεχόντων αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο 

τα ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία και με αυτισμό, αντιλαμβάνονται τη σύναψη 

φιλικών σχέσεων. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ομοιότητες και οι διαφορές που 

παρουσιάζουν οι δύο ομάδες. Δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι τ αποτελέσματα 

καθιστούν αναγκαία την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, για ενήλικα 

άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία, τα οποία να αποβλέπουν στην ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και, πιο συγκεκριμένα, στην προώθηση 

προγραμμάτων που ενισχύουν τη σύναψη φιλικών επαφών. 
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4.2 Περιορισμοί έρευνας 

 

Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί αναφορικά με τους περιορισμούς που 

αντιμετώπισε η συγκεκριμένη έρευνα ότι ένας πρώτο βασικός περιορισμός αφορά στο 

δείγμα που συμμετείχε. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα είναι πολύ μικρό καθώς  

προέρχεται από δύο κέντρα στη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας 

(Καστοριά και Κοζάνη) καθώς επίσης, από ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας στο 

Δήμο Θεσσαλονίκης. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των συμμετεχόντων θεωρείται 

ιδιαίτερα μικρός και δε μπορεί να εξασφαλίσει την αντιπροσωπευτικότητα του 

δείγματος. Το στοιχείο αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι επιλέχθηκε η σκόπιμη/ 

βολική δειγματοληψία η οποία εκ προοιμίου , δε καθιστά εφικτή τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να επισημανθεί σε επίπεδο 

περιορισμών αφορά στο γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε  τριγωνοποίηση των 

δεδομένων μέσα από την αξιοποίηση συνδυασμού μεθόδων έρευνας. Στην 

προκειμένη περίπτωση επιλέχθηκε μόνο η ποσοτική μέθοδος έρευνας με την 

αξιοποίηση του ερωτηματολογίου ως ερευνητικού εργαλείου. Αν και το 

ερωτηματολόγιο συνιστά ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο μπορεί να συλλέξει 

δεδομένα από μεγάλο δείγμα του πληθυσμού στόχου, στην εν λόγω έρευνα 

συγκεντρώθηκαν δεδομένα από μικρό αριθμό συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση τα 

δεδομένα τα οποία προέκυψαν δεν καθιστούν εφικτή τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων στο πληθυσμό (Cohen, Manion & Morrison, 2007.Creswell, 2011. 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016).  

 

4.3 Προτάσεις μελλοντική έρευνας 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνοντας υπόψη τυς παραπάνω περιορισμούς 

την συγκεκριμένης έρευνας προτείνεται η επανάληψη της συγκεκριμένης έρευνας σε 

μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού- στόχου από περισσότερες γεωγραφικές περιοχές 

της ελληνικής επικράτειας αξιοποιώντας τη μικτή μέθοδο έρευνας, ποιοτική και 

ποσοτική ώστε να επιτευχθεί η τριγωνοποίηση των δεδομένων και η γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Η αξιοποίηση της ποιοτικής μέθοδος θα δώσει τη δυνατότητα στον 
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ερευνητή να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο σε πτυχές που αφορούν τη σύναψη 

φιλικών σχέσεων σε ενήλικες με νοητική αναπηρία και σε ενήλικες με διαταραχή 

αυτιστικού φάσματος. 

Τέλος, σε μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό 

με την ποιοτική και την ποσοτική έρευνα και παρατήρηση των ατόμων προκειμένου  

να διαφανεί στη πράξη με πιο ανάγλυφο τρόπο η συμπεριφορά σε επίπεδο φιλικών 

σχέσεων και ο βαθμός αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα σε ένα κέντρο δημιουργικής 

απασχόλησης. 
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Παράρτημα 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

1. Ηλικία:  

2.’Ατομο διαγνωσμένο με:   

Νοητική αναπηρία                    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  

 

«DeJong- GierveldLonelinessScale, (DeJong-Gierveld&Kamphuis, 1985)» 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διερευνώνται τα επίπεδα μοναξιάς  που βιώνει το 

άτομο. 

Ερωτήσεις 

[Σημειώνετε έναν σταυρό (+) ή άλλο σύμβολο στο τετράγωνο της επιλογής σας] 

Α. Σοβαρή κοινωνική απομόνωση  

6. Εύχομαι να είχα έναν πολύ καλό φίλο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

17. Αισθάνομαι κενό γύρω μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

28.Δεν υπάρχει κανένας  άνθρωπος με τον οποίο θα ήθελα να μοιραστώ τις χαρές και 

τις λύπες μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

21. Δεν έχω φίλους. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

22. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για εμένα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 
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12. Συχνά νιώθω απόρριψη. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

23. Δεν περιμένω πια να ενδιαφέρεται για εμένα, ούτε η οικογένεια μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

 

Β. Αισθήματα κοινωνικής στέρησης που συνδέονται με συγκεκριμένες 

προβληματικές καταστάσεις όπως η εγκατάλειψη. 

4. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να μιλήσω. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

15. Λίγοι άνθρωποι μπαίνουν στον κόπο να με ακούσουν. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

14. Όταν νιώθω καλά, μπορεί οι γύρω μου να με αποδέχονται. Όταν όμως νιώθω 

πεσμένος/η, είναι διαφορετικά τα πράγματα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

9. Τώρα τελευταία νιώθω ότι ούτε η οικογένεια μου με καταλαβαίνει. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

24. . Μου έχει λείψει να έχω ανθρώπους γύρω μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

3. . Έχω χάσει όλους τους φίλους μου που είχα τα προηγούμενα χρόνια. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

20. Νιώθω σαν φυλακισμένος στο σπίτι μου. 
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Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

 

 

 

Γ. Έλλειψη παρέας . 

8. Με στεναχωρεί που δεν έχω παρέα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

18. Νιώθω ότι οι γείτονες μου με αγνοούν. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

2. Θα ήθελα να έχω επαφές με τους γείτονες μου και να με επισκέπτονται. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

29. Ο κύκλος φίλων και γνωριμιών μου είναι πολύ περιορισμένος. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

11. Οι γείτονες είναι ψυχροί. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Δ. Αίσθημα Κοινωνικότητας. 

13. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι με τους οποίους κάνω ευχάριστα παρέα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

5. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι στη γειτονιά μου με τους οποίους μπορώ να συζητήσω 

φιλικά. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               
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Διαφωνώ απόλυτα 

25. Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος στη διάθεση μου, με τον οποίο μπορώ να συζητήσω τα 

προβλήματα μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Ε. Αίσθημα ύπαρξης ουσιαστικών σχέσεων. 

26. . Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που με βοηθάν όταν έχω κάποιο πρόβλημα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

30. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχω οικειότητα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

10. Μπορώ να βασιστώ στους φίλους μου όταν έχω ένα πρόβλημα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

1.  . Έχω μερικούς φίλους στους οποίους μπορώ να βασιστώ. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

19. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στους οποίους μπορώ να βασιστώ. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

7. Αρκετοί άνθρωποι με δέχονται όπως ακριβώς είμαι. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώαπόλυτα 

 

«Friendship Quality Questionnaire (FQQ)( Parker & Asher, 1993)» 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διερευνάται η ποιότητα των φιλικών σχέσεων. 

Ερωτήσεις 
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Το όνομα του/της καλύτερου/ης μου φίλου/ης:   

………………………………… 

[Σημειώνετε έναν σταυρό (+) ή άλλο σύμβολο στο τετράγωνο της επιλογής σας] 

Α. Αποδοχή και ενδιαφέρον. 

15.  Με κάνει να νιώθω όμορφα για τις ιδέες που έχω. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

4. Μου λέει ότι είμαι καλός/ή σε διάφορα πράγματα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

6. Κάνουμε ο ένας τον άλλο να νιώθει σημαντικός και ξεχωριστός. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

13. Μου λέει ότι είμαι αρκετά έξυπνος/η. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

8. Μου ζητάει συγγνώμη αν με πληγώσει συναισθηματικά. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

5. Με υπερασπίζεται όταν άλλα άτομα μιλούν για εμένα πίσω από την πλάτη μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

10. Έχει καλές ιδέες για το πώς να περάσουμε τον ελεύθερο μας χρόνο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

40. Νοιάζεται για τα συναισθήματα μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 
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12. Θα με συμπαθούσε ακόμα κι αν οι άλλοι δεν με συμπαθούσαν. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

30. Δεν λέει στους άλλους τα μυστικά μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Επίλυση των συγκρούσεων. 

26. Όταν μαλώνουμε , αμέσως συμφιλιωνόμαστε. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

35. Ξεπερνάμε πολύ  γρήγορα τις διαφωνίες μας. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

11. Ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να μην θυμώνει ο ένας με τον άλλο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Συγκρούσεις και προδοσία. 

20. Μαλώνουμε συχνά. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

27. Καβγαδίζουμε συνέχεια. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

 

3. Θυμώνουμε συχνά. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

37. Δεν με ακούει όταν του μιλάω. 
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Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

31. Ο ένας ενοχλεί τον άλλο πολύ. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

9. Κάποιες φορές λέει κακίες για εμένα σε άλλα άτομα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

21. Μπορώ να τον/την εμπιστευθώ ότι θα κρατήσει τις υποσχέσεις του. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Βοήθεια και καθοδήγηση. 

34. Με βοηθάει ώστε να τελειώνω πιο γρήγορα τις υποχρεώσεις μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

39. Με βοηθάει ώστε να τελειώνω πιο γρήγορα τα καθήκοντα του σχολείου/ τις 

υποχρεώσεις μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

24. Με βοηθάει να κατανοήσω διάφορα θέματα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

36. Έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο ότι θα έχει καλές ιδέες για το πώς να 

ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

32. Σκεφτόμαστε καλές ιδέες για νακάνουμε διάφορα πράγματα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 
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33. Συνεχώς δανείζουμε πράγματα ο ένας στον άλλο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

28. Μοιραζόμαστε πράγματα μεταξύ μας. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

13. Κάνουμε χάρες ο ένας στον άλλο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

17. Βοηθάει ο ένας τον άλλο στις δουλειές του σπιτιού. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

Συντροφικότητα και αναψυχή. 

2. Τρώμε πάντα μαζί. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

7. Για εργασίες που απαιτούν συνεργασία, πάντα επιλέγουμε ο ένας τον άλλο. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

23. Πάντα παίζουμε μαζί όταν κάνουμε διάλειμμα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

19. Κάνουμε πολλά διασκεδαστικά πράγματα μαζί. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

22. Πηγαίνουμε ο ένας στο σπίτι του άλλου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 
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Εκμυστήρευση μύχιων θεμάτων. 

14. Πάντα λέμε ο ένας στον άλλο τα προβλήματά μας. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

25. . Λέμε ο ένας στον άλλο τα πράγματα που μας στεναχωρούν. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

16. Συζητάω μαζί του/της όταν είμαι θυμωμένος/η  για κάτι που μου συνέβη. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

40. Λέει ο ένας στον άλλο τα μυστικά του. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

38. Εκμυστηρευόμαστε ο ένας στον άλλο πολύ προσωπικά μας θέματα. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώ απόλυτα 

29. Συζητάμε για το πώς να νιώσουμε καλύτερα όταν έχουμε μαλώσει μεταξύ μας. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ           Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ             Διαφωνώ               

Διαφωνώαπόλυτα 

 

 

“Friendship Motivation Scale for Children (FMSC) (Richard & Schneider, 2005)” 

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διερευνώνται τα κίνητρα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων. 

Ερωτήσεις 

Για ποιον λόγο θα ήθελες να έχεις φίλους; 

[Σημειώνετε έναν σταυρό (+) ή άλλο σύμβολο στο τετράγωνο της επιλογής σας] 

Εσωτερικά κίνητρα. 

1. Επειδή ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις με τους φίλες. 
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Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

2. Επειδή περνάω καλά κάνοντας ενδιαφέροντα πράγματα με τους φίλους/ες. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

3. Επειδή περνάω όμορφες στιγμές με τους φίλους/ες. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

Αναγνωρισμένος κανονισμός. 

1. Γιατί μου κάνει καλό να έχω φίλους /ες. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

2. Γιατί νιώθω καλύτερα όταν είμαι στεναχωρημένος/η. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

3. Επειδή με τους φίλους εκφράζω  καλύτερα τη γνώμη μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

Εξωτερικός κανονισμός. 

1. Επειδή οι δάσκαλοι μου θεωρούν σημαντικό όταν κάποιος έχει φίλους/ες. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

2. Για να προσκαλούμαι σε πάρτυ. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

3. Για να είμαι το κέντρο της προσοχής. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

 

Έλλειψη κινήτρων. 

1. Θεωρώ ότι χάνω τον χρόνο μου όταν προσπαθώ να αποκτήσω φίλους. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

2. Δεν βρίσκω κάποιον λόγο για να θέλω να έχω φίλους. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 

3. Θεωρώ ότι η φιλία δεν προσφέρει τίποτα στη ζωή μου. 

Συμφωνώ απόλυτα             Συμφωνώ            Διαφωνώ            Διαφωνώ απόλυτα 
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