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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότερες έρευνες τονίζουν την σπουδαιότητα της 

θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής για την πρόβλεψη της υποκειμενικής 

ευζωίας σε οικογένειες με Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

επαρκή δεδομένα σχετικά με τις παραπάνω έννοιες λόγω της απουσίας εκτεταμένων 

μελετών σε αυτές τις οικογένειες. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) να διερευνήσει 

τα επίπεδα θρησκευτικότητας, νοήματος της ζωής και υποκειμενικής ευζωίας 

(ικανοποίησης από τη ζωή) και τις σχέσεις μεταξύ τους, β)  να προσδιορίσει ποιες 

διαστάσεις της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής προβλέπουν την 

υποκειμενική ευζωία, γ) να εξετάσει την επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

στις μεταβλητές. Στην έρευνα συμμετείχαν 101 άτομα (73 γυναίκες και 28 άντρες), μέλη 

οικογενειών με ΑμεΑ. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ψυχομετρικά εργαλεία: το ερωτηματολόγιο 

Θρησκευτικότητας (Religiosity Scale), το ερωτηματολόγιο Νοήματος Ζωής (Meaning in 

Life Questionnaire) και το ερωτηματολόγιο Υποκειμενικής Ευζωίας (Life Satisfaction 

Scale). Διαπιστώθηκε ότι τα μέλη βιώνουν μέσα επίπεδα θρησκευτικότητας, νοήματος της 

ζωής και υποκειμενικής ευζωίας. Μέτριες θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα 

στις κύριες μεταβλητές, ενώ ισχυρή θετικά στατιστικά σημαντική συσχέτιση σημειώθηκε 

ανάμεσα στην υποκλίμακα της «ύπαρξης νοήματος στη ζωή» και της 

«προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης». Τέλος, η υποκλίμακα «ύπαρξης νοήματος 

στη ζωή» αποδείχτηκε πολύ ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της συνολικής 

υποκειμενικής ευζωίας, ενώ και η υποκλίμακα της «ενασχόλησης με θρησκευτικές 

πρακτικές» ερμήνευσε σημαντικά την υποκειμενική ευζωία. Η υποκλίμακα της «ύπαρξης 

νοήματος στη ζωή» βρέθηκε να προβλέπει σημαντικά και τις τρεις διαστάσεις της 

υποκειμενικής ευζωίας, η «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» την «ικανοποίηση 
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κοινωνικής ζωής» και η «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» την «ικανοποίηση σκοπού ζωής». 

Η υποκλίμακα της «πίστης στον Θεό» δεν βρέθηκε να προβλέπει την υποκειμενικής ευζωία 

ή κάποια διάστασή της. Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της διερεύνησης των 

παραπάνω μεταβλητών στα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ και τα δεδομένα της έχουν 

εφαρμογές στην εκπαίδευση, την Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία και την Συμβουλευτική 

Οικογενειών. 

Λέξεις κλειδιά: υποκειμενική ευζωία, θρησκευτικότητα, νόημα της ζωής, αναπηρία, 

οικογένειες με ΑμεΑ 
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Abstract 

During the last decades, a wide range of researches emphasize the significance of 

religiousness and meaning in life in predicting the subjective well-being of families with 

disabled members. In Greece, there is limited data regarding these theoretical concepts due 

to the lack of extensive research in these families. The present study aimed at: a) measuring 

the levels of religiousness, meaning in life and subjective well-being (satisfaction in life) 

and assessing the relationships between them, b) investigating if religiousness and meaning 

in life are predictors of subjective well-being, c) examining the impact of demographics on 

the mentioned factors. The group studied consisted of 101 members of families with 

disabled people (73 women and 28 men). The participants completed three questionnaires: 

the Religiosity Scale, the Meaning in Life Questionnaire (MLQ) and the Life Satisfaction 

Scale. The results indicated moderate levels of religiousness, meaning in life and subjective 

well-being among the participants. Furthermore, moderate correlations between the domain 

variables were revealed, whereas a strong positive correlation was marked amid the 

“presence of meaning in life” and the “personal/emotional satisfaction with one’s life” 

subscales. Last but not least, the “presence of meaning in life” subscale proved to be the 

strongest predictor of the overall subjective well-being, while “involvement in religious 

practices” subscale significantly predicted the overall subjective well-being too. The 

subscale of “presence of meaning in life” predicted significantly all the dimensions of 

subjective well-being whereas “involvement in religious practices” predicted “satisfaction 

with one’s social life” and “search for meaning in life” predicted “goal-related life 

satisfaction”. “Belief in God” did not predict any of the dimensions of subjective well-

being or the overall satisfaction in life. The present study demonstrates the importance of 

studying these variables in families with disabled members. It is argued that these results 
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have implications on the fields of Education, Psychology, Sociology and Family 

Counselling. 

Key words: subjective well-being, religiousness, meaning in life, disability, families with 

disabled members 
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“Στη μέση του χειμώνα,  

ανακάλυψα τελικά  

ότι μέσα μου υπάρχει ένα αήττητο καλοκαίρι”. 

Return to Tipasa (1952), Albert Camus 

 

Πρόλογος 

 

Η σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας, νοήματος της ζωής και υποκειμενικής ευζωίας 

είναι περίπλοκη, δυναμική και δυσερμήνευτη. Αυτή η σχέση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη 

όταν επιχειρείται μια μελέτη της σε οικογένειες με ΑμεΑ. Η ύπαρξη ενός ΑμεΑ σε μία 

οικογένεια μπορεί να χρησιμεύσει ως καταλύτης σε ερωτήματα σχετικά με το νόημα της 

ζωής, όπως «Γιατί; Γιατί σε μένα;» καθώς και σε ερωτήματα σχετικά με την 

θρησκευτικότητα, όπως «Είναι μια τιμωρία από τον Θεό; Ή το θέλημα του Θεού?» 

(Larson, 1998). Κάπως έτσι ξεκινάει ένα ταξίδι απάντησης αυτών των ερωτημάτων στη 

ζωή των οικογενειών με ΑμεΑ και κρίνεται σκόπιμη η ανάγκη μιας μελέτης της 

θρησκευτικότητας, του νοήματος της ζωής και της επίδρασής τους στην υποκειμενική 

ευζωία τους. Δεδομένης της οικουμενικότητας αυτών των τριών εννοιών, αλλά και της 

αποτελεσματικότητάς τους ως μηχανισμών αντιμετώπισης-διαχείρισης της αναπηρίας, 
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καθίσταται χρήσιμη η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι έννοιες αυτές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις επόπτριες καθηγήτριες της 

παρούσας εργασίας, κυρίες Καρτασίδου Λευκοθέα και Πλατσίδου Μαρία, αναπληρώτριες 

καθηγήτριες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου 

Μακεδονίας, που μου πρότειναν ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα για την εργασία μου καθώς και 

για την γενικότερη υποστήριξή τους. Ιδιαιτέρως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία 

Πλατσίδου Μαρία για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράστασή της κατά την διάρκεια της 

εκπόνησης αυτής της εργασίας, καθώς είχε επιφορτιστεί με το έργο της καθοδήγησής μου. 

Πέραν του ότι το συγκεκριμένο θέμα εμπίπτει στα επιστημονικά και φιλοσοφικά μου 

ενδιαφέροντα, κατά την διάρκεια αυτής της έρευνας γνώρισα τη χαρά που προσφέρει η 

απόκτηση νέας γνώσης και εμπειρίας. Ακόμα, ευχαριστώ την κυρία Συριοπούλου 

Χριστίνα, επίκουρη καθηγήτρια του ίδιου τμήματος στο ίδιο Πανεπιστήμιο,  που με τίμησε 

αποτελώντας το τρίτο μέλος της εξεταστικής μου επιτροπής. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω θερμότατα όλες/όλους όσες/όσους συμμετείχαν στην έρευνα, την Ένωση 

Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Rett «Άγγελοι Γης» και τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες 

«Αμυμώνη». Τέλος, ευχαριστώ τον σύντροφό μου, τις φίλες μου, τον πατέρα μου για την 

ηθική και οικονομική του στήριξη και την μητέρα μου, άτομο με αναπηρία. 
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Εισαγωγή 

 

Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο άνθρωπος καλείται να δώσει απαντήσεις για το 

νόημα της ζωής και να διαμορφώσει τη δική του κοσμοθεωρία. Το ζήτημα του νοήματος 

της ζωής είναι εδώ και αιώνες ένα από τα δημοφιλέστερα θέματα συζήτησης στην 

φιλοσοφία, στην λογοτεχνία και στις τέχνες. Ένας σημαντικός αριθμός φιλοσόφων έχει 

υποστηρίξει πως το στοιχείο-κλειδί της ανθρώπινης ύπαρξης είναι η συνεχής αναζήτηση 

νοήματος (Heine, Proulx & Vohs, 2006). Τις τελευταίες όμως δεκαετίες, το ενδιαφέρον 

πάνω στην έρευνα του νοήματος της ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά μέσα από έρευνες που 

σχετίζονται με τις επιστήμες της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας και της Ψυχιατρικής. Η 

Θετική Ψυχολογία υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της κατανόησης των παραγόντων που 

βελτιώνουν την ανθρώπινη ζωή και της διερεύνησης εκείνων των χαρακτηριστικών της 

ζωής που κάνουν την ζωή όχι απλά υποφερτή, αλλά ικανοποιητική, αναγκαία και πλούσια. 

Η ζωή χωρίς νόημα θα ήταν απλά μια σειρά γεγονότων που θα αποτύχαιναν να ενωθούν 

σε ένα ενιαίο λογικό σύνολο. Μια ζωή χωρίς νόημα είναι μια ζωή χωρίς ιστορία, χωρίς 

τίποτα για να αγωνιστεί κανείς, καμία αίσθηση του τι θα μπορούσε να ήταν, ή τι ήταν στο 

παρελθόν. Όπως υποστηρίζουν πολλοί, οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μια έμφυτη 

προδιάθεση να αναζητούν ένα βαθύτερο νόημα και ένα σκοπό για την ύπαρξή τους, καθώς 

και έναν κώδικα πεποιθήσεων και αξιών που τους δίνουν ψυχική δύναμη, τους στηρίζουν 

και καθοδηγούν τις πράξεις τους (Frankl, 1985). Η θρησκευτικότητα μπορεί να βοηθήσει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό τα άτομα να εντοπίσουν ένα βαθύτερο νόημα στα συμβάντα της 

ζωής τους (Ηρακλή, 2009). Από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία θα μπορούσε κανείς να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πίστη σε μια ανώτερη δύναμη βοηθά τα άτομα να 

αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής. Επίσης φαίνεται ότι οι ένθεοι άνθρωποι είναι πιο 
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ευτυχισμένοι. Από την άλλη, υποστηρίζεται ότι η θρησκεία εγκλωβίζει τους ανθρώπους 

και τους εμποδίζει να δουν την πραγματικότητα (Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011).  

Η έρευνα αυτή θα διερευνήσει μια περιοχή που είναι ελλιπώς μελετημένη στην 

βιβλιογραφία. Θα εξετάσει το κατά πόσο μεταβάλλονται τα επίπεδα υποκειμενικής 

ευζωίας των οικογενειών με ΑμεΑ σε σχέση με τον βαθμό θρησκευτικότητας και σε σχέση 

με την ύπαρξη ή την αναζήτηση του νοήματος της ζωής. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές 

έρευνες που εξετάζουν τις παραπάνω έννοιες στον τυπικό πληθυσμό, ελάχιστες έχουν 

ασχοληθεί με μέλη οικογενειών με ΑμεΑ.  

Τα μέλη μιας οικογένειας με ΑμεΑ είναι συνήθως επιβαρυμένα με την ευθύνη για 

την φροντίδα του ατόμου με αναπηρία και τα προβλήματα υγείας που μπορεί να 

παρουσιάζει. Στην Ελλάδα ο οικογενειακός θεσμός είναι αυτός που έχει κυρίως 

επιφορτιστεί με τη φροντίδα των ΑμεΑ, πολλές φορές χωρίς πληροφόρηση, καθοδήγηση 

και στήριξη από το κράτος ή την κοινωνία. Έτσι, η ύπαρξη ενός ΑμεΑ σε μια οικογένεια 

δεν απειλεί μόνο την ευζωία του ίδιου του ΑμεΑ αλλά και όλων των μελών της 

οικογένειας. Σύμφωνα με την έρευνα του Larson (1998), στις περιπτώσεις χρόνιων 

παθήσεων και αναπτυξιακών διαταραχών, οι ειδικοί θεραπευτές πολλές φορές 

επικεντρώνονται σε παρεμβάσεις σχετικές με την θεραπεία καθεαυτή και ίσως αμελούν τα 

ευρύτερα προβλήματα που προκύπτουν σε μια οικογένεια που αγωνίζεται για τη 

διαχείριση της αναπηρίας. Ο ερχομός ενός παιδιού με αναπηρία σε μια οικογένεια ή η 

εμφάνιση μια αναπηρίας σε κάποιο μέλος μιας οικογένειας, είναι ένα κρίσιμο γεγονός και 

μπορεί να έχει ως συνέπεια την αλλαγή του τρόπου ζωής όλων των μελών της οικογένειας. 

Κάποιες οικογένειες θα προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα κατάσταση καλύτερα και 

υγιέστερα, άλλες όχι. Συναισθήματα όπως απελπισία, κοινωνική απομόνωση της 

οικογένειας από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να 
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κάνουν την εμφάνισή τους (Woolfson, 2004). Από την μία, η κοινή γνώμη μπορεί να 

θεωρεί πως στις οικογένειες με ΑμεΑ υπάρχει περισσότερο άγχος, θλίψη και ίσως 

κοινωνικό στίγμα. Από την άλλη, πολλές έρευνες έχουν αρχίσει να εστιάζουν στις 

ευκαιρίες ενδυνάμωσης και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός 

ΑμεΑ σε μια οικογένεια. Η σύγκρουση με την αναπηρία και η διαδικασία αποδοχής της 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και κάποιοι από αυτούς είναι η ύπαρξη 

θρησκευτικών αντιλήψεων και νοήματος στη ζωή. 

Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται την εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων 

θρησκευτικότητα, νόημα της ζωής και υποκειμενική ευζωία και επιχειρεί μια μελέτη των 

μεταξύ τους σχέσεων. Στη συνέχεια, γίνεται μια συνοπτική αναφορά των αποτελεσμάτων 

των ερευνών σχετικά με τις σχέσεις και τις επιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις τρεις 

κύριες έννοιες, βασισμένη στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Επιπρόσθετα, στο τέλος 

του πρώτου κεφαλαίου υπάρχει μια σύνδεση των κύριων εννοιών με τις οικογένειες με 

ΑμεΑ. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται λεπτομερώς η μέθοδος που επιλέχτηκε για την 

συγκεκριμένη έρευνα και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη συζήτηση, στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των ευρημάτων καθώς και σε 

κάποιους περιορισμούς και μελλοντικές προτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

 

1. Θρησκευτικότητα 

Η μελέτη της θρησκευτικότητας κερδίζει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των 

ερευνητών. Αναγνωρίζεται όλο και  περισσότερο ως μια σημαντική διάσταση στη ζωή 

ενός ανθρώπου (Meador & Koenig, 2000). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, έγινε 

αντιληπτό πως υπάρχει μια περιπλοκότητα αναφορικά με τους ορισμούς της 

θρησκευτικότητας και της πνευματικότητας και δυσκολίες στην περιγραφή αυτών των δύο 

εννοιών (Meador & Koenig, 2000). Οι ορισμοί για την θρησκευτικότητα και την 

πνευματικότητα παρουσιάζουν ομοιότητες πολλές φορές και φαίνεται να 

αλληλεπικαλύπτονται (Koenig, 2012). Πολλές φορές οι δύο όροι χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικά για να περιγράψουν τις θρησκευτικές και πνευματικές ανάγκες των 

ανθρώπων (Κιούλος & Μπεργιαννάκη, 2014∙ Μηνασίδου, Σπανούδη & Καυκιά, 2016). 

Σύμφωνα με τον Donahue (1985), η θρησκευτικότητα συνεπάγεται και την 

πνευματικότητα, ενώ, σύμφωνα με τους Hill και Pargament (2008), η θρησκευτικότητα 

μπορεί να θεωρηθεί ως µέσο έκφρασης της πνευματικότητας. Ένας άνθρωπος θα 

μπορούσε να εμπλέκεται σε θρησκευτικές πρακτικές χωρίς να νιώθει κάποια μορφή 

πνευματικότητας (Ivtzan, Chan, Gardner & Prashar, 2013). Έτσι πολλά άτομα μπορεί να 

συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της θρησκείας, χωρίς να ζητούν ή να βρίσκουν βαθύτερο 

νόημα στη συμμετοχή αυτή (Donahue, 1985). Ομοίως, η πνευματικότητα μπορεί να βιωθεί 

χωρίς καμία θρησκευτική συμμετοχή (Ivtzan et al., 2013). Γενικότερα, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι η πνευματικότητα μπορεί να έχει διαφορετικό νόημα για τον 
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καθένα, ενώ η θρησκευτικότητα, παρόλο που μπορεί να ερμηνεύεται διαφορετικά από το 

κάθε άτομο, διαμορφώνεται κυρίως από τις διδαχές, τα κηρύγματα και τα καθήκοντα που 

υπαγορεύει η κάθε θρησκεία για τους πιστούς της. Τέλος, αν και είναι παραδεκτό ότι οι 

δυο έννοιες είναι αλληλένδετες και χαρακτηρίζονται από αρκετά κοινά στοιχεία, ωστόσο 

πρέπει να υπάρχει μια διάκριση μεταξύ τους (Ηρακλή, 2009). 

1.1. Ορισμός της Θρησκευτικότητας 

Αρχικά, ο όρος θρησκεία αναφέρεται σε ένα οργανωμένο σύστημα πίστης, που συχνά 

λειτουργεί υπό τη μορφή νομικής οντότητας (Ηρακλή, 2009). Ως θρησκευτικότητα 

ορίζεται η αποδοχή συγκεκριμένων τελετουργιών και πεποιθήσεων στο πλαίσιο μιας 

οργανωμένης θρησκείας (Ηρακλή, 2009∙ Μηνασίδου κ.ά., 2016∙ Hill & Pargament, 2008). 

Με άλλα λόγια, η θρησκευτικότητα αναφέρεται στο πόσο θρήσκο είναι ένα άτομο, δηλαδή 

στη συχνότητα με την οποία ασχολείται με πρακτικές που αφορούν το θρησκευτικό 

σύστημα το οποίο έχει  ασπαστεί (Ηρακλή, 2009). Η θρησκευτικότητα έχει πολυδιάστατη 

δομή και περιλαμβάνει πιστεύω, συμπεριφορές, μυστήρια και τελετές οι οποίες λαμβάνουν 

μέρος σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και προέρχονται από καθιερωμένες παραδόσεις 

μιας κοινωνίας (Koenig, 2012).  Περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στη ζωή και τη 

λατρεία της θρησκείας (Μηνασίδου κ.ά., 2016). Η θρησκευτικότητα συνήθως σχετίζεται 

όχι μόνο με αυτή τη σειρά πεποιθήσεων αλλά και με μια εμπλοκή με μια κοινότητα 

ομοϊδεατών (Fletcher, 2004). Αυτό το οργανωμένο σύστημα από πιστεύω, πρακτικές και 

σύμβολα έχει σχεδιαστεί α) για να διευκολύνει την επαφή με το υπερβατικό, και β) για να 

ενθαρρύνει τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις μεταξύ των ατόμων μιας κοινωνίας (Koenig, 

2012). 

Ο Koenig (2012) προσφέρει μια αναλυτική περιγραφή του όρου θρησκευτικότητα. 

Σύμφωνα με αυτόν, η θρησκευτικότητα αφορά πιστεύω, πρακτικές και τελετουργίες 
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σχετικές με το υπερβατικό, όπου υπερβατικό είναι ο Θεός, ο Αλλάχ, ο Γιαχβέ ή μια 

ανώτερη δύναμη στις δυτικές θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ στις ανατολικές παραδόσεις 

μπορεί να είναι ο Βράχμα ή εκφάνσεις του Βράχμα,  ο Βούδας, ο Τάο ή η απόλυτη 

αλήθεια/πραγματικότητα. Επίσης οι πρακτικές αυτές σχετίζονται με το μυστικισμό και το 

υπερφυσικό. Οι θρησκείες έχουν συνήθως συγκεκριμένη άποψη για τη ζωή μετά το 

θάνατο και κανόνες συμπεριφοράς μέσα σε μια κοινωνική ομάδα. Επιπλέον, η 

θρησκευτικότητα σχετίζεται περισσότερο µε πολιτισμικά και κοινωνικά πρότυπα και 

αφορά κανόνες και κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει δραστηριότητες 

όπως ο διαλογισμός, η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη θρησκευτικών κειμένων και η 

συμμετοχή σε κλειστές θρησκευτικές ομάδες (Koenig, 2012). 

1.2. Διαστάσεις της Θρησκευτικότητας 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι μπορούμε να διακρίνουμε δύο μορφές της 

θρησκευτικότητας: μια εσωτερικά βιωμένη και μια εξωτερικά βιωμένη (Kιούλος & 

Μπεργιαννάκη, 2014). Οι Allport και Ross (1967) ήταν αυτοί που πρώτοι απέδωσαν στην 

θρησκευτικότητα δύο διαστάσεις, την ενδογενή (intrinsic) και την εξωγενή (extrinsic). 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το ενδογενώς υποκινούμενο άτομο ζει την θρησκεία 

του, ενώ το εξωγενώς υποκινούμενο χρησιμοποιεί την θρησκεία του. Το άτομο που είναι 

προσανατολισμένο στην ενδογενή θρησκευτικότητα βρίσκει το κύριό του κίνητρο στην 

θρησκεία (Allport & Ross, 1967). Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις μεσολαβούν για να 

καλύψουν όλες τις ανάγκες του ατόμου, που θεωρούνται συνήθως μικρής σημασίας 

(Allport & Ross, 1967). Έχοντας αποδεχτεί ένα συγκεκριμένο σύστημα αξιών, το άτομο 

προσπαθεί να το εσωτερικεύσει και το ακολουθήσει πλήρως, με αυτή την έννοια δηλαδή 

να το ζήσει (Allport & Ross, 1967). Από την άλλη, το άτομο με προσανατολισμό στην 

εξωγενή θρησκευτικότητα είναι διατεθειμένο να χρησιμοποιήσει την θρησκεία προς δικό 
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του όφελος. Μπορεί να βρίσκει την θρησκεία χρήσιμη για διάφορους σκοπούς, όπως για 

ασφάλεια και παρηγοριά,  κοινωνικότητα, αυτοδικαίωση, διασκέδαση, υπόληψη ή κύρος 

(Allport & Ross, 1967). Εδώ, το σύστημα αξιών του ατόμου είναι επιλεκτικά 

διαμορφωμένο ώστε να ταιριάζει στις βασικές ανάγκες του (Allport & Ross, 1967). Από 

θεολογική άποψη, το εξωγενώς θρήσκο άτομο στρέφεται προς το Θεό αλλά παραμένει 

προσανατολισμένο προς τον εαυτό του, σε αντιδιαστολή προς το ενδογενώς θρήσκο άτομο 

που στρέφεται προς τον Θεό και μακριά από τον εαυτό του (Kιούλος & Μπεργιαννάκη, 

2014∙ Πλατσίδου & Ηρακλή, 2011∙ Allport & Ross, 1967). Σύμφωνα με τους Allport και 

Ross (1967), δεν είναι τόσο σημαντικό το να γνωρίζεις πως ένα άτομο είναι 

θρησκευόμενο, όσο το να κατανοήσεις ποιος είναι ο ρόλος που παίζει η θρησκεία στη ζωή 

του. 

 

2.  Νόημα της Ζωής 

Το θέμα του νοήματος της ζωής στην εμπειρική ψυχολογία θεωρούνταν για χρόνια 

πολύ ευρύ και απεριόριστο από θεωρητική άποψη (Debats, 1999). Το νόημα της ζωής δεν 

ήταν ποτέ μια προεξέχουσα δομή της ψυχολογίας, είχε όμως πάντα ένα κεντρικό ρόλο 

στην υπαρξιακή ψυχολογία (Chamberlain & Zika, 1988). Υπάρχει η επικρατούσα άποψη 

πως το θέμα του νοήματος της ζωής σχετίζεται πρωταρχικά με το αινιγματικό φιλοσοφικό 

ερώτημα «Ποιο είναι το νόημα της ζωής;» (Debats, Drost & Hansen, 1995). Αυτό το 

αιώνιο ερώτημα, που είναι τόσο παλιό όσο η ανθρωπότητα, είναι εκ των πραγμάτων 

αρκετά δύσκολο στην προσέγγισή του. Εντούτοις, η υπαρξιακή και ψυχολογική του 

σημασία αποκαλύπτεται όταν κάποιος το παραφράσει και ρωτήσει «Για ποιο λόγο ζω;» 

(Doğan, Sapmaz, Tel, Sapmaz & Temizel, 2012) και «Τι είναι αυτό που δίνει αξία και 

νόημα στη ζωή μου;» (Debats, Drost & Hansen, 1995). Με έναν παρόμοιο τρόπο, το θέμα 



 

14 

 

του νοήματος της ζωής εξετάζεται σε εμπειρικές έρευνες με τη μορφή ερωτημάτων όπως 

«Ποιά είναι τα συστατικά που δίνουν σημασία στη ζωή ενός ατόμου;» και «Κάτω από 

ποιες καταστάσεις βιώνει ένα άτομο νόημα στη ζωή του;» (Debats, Drost & Hansen, 

1995).  

Ο συγγραφέας Victor Frankl έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη μιας 

θεωρητικής βάσης για το νόημα της ζωής (Zika & Chamberlain, 1992). Σύμφωνα με τον 

Frankl (1985), η πιο ανθρώπινη από όλες τις ανθρώπινες ανάγκες είναι η επιθυμία του 

ατόμου να βρει και να εκπληρώσει το νόημα της ζωής του. Οι άνθρωποι χρειάζεται να 

νιώθουν πως οι ζωές τους έχουν ουσία, είναι κατανοητές και έχουν ένα σκοπό ή μια 

αποστολή (Steger & Frazier, 2005). Με άλλα λόγια, ο όρος «νόημα της ζωής» αναφέρεται 

στην πεποίθηση των ανθρώπων ότι η ζωή τους είναι σημαντική και ξεπερνάει το εφήμερο 

παρόν (Steger, 2009).  Για παράδειγμα, είναι πιο ευτυχισμένοι (Debats, van der Lubbe, & 

Wezeman, 1993), αναφέρουν ότι έχουν υψηλότερη συνολική ευζωία (Bonebright, Clay, & 

Ankenmann, 2000), ικανοποίηση από τη ζωή (Chamberlain & Zika, 1988∙ Steger, 

Kashdan, Sullivan, & Lorentz, 2008), και έλεγχο των ζωών τους (Ryff, 1989).  Όσοι έχουν 

αφιερώσει τη ζωή τους σε ένα σημαντικό σκοπό ή σε μια ιδέα που υπερβαίνει τις 

εγκόσμιες ανησυχίες αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα νοήματος. Το νόημα της ζωής 

φαίνεται να είναι ενδεικτικός παράγοντας μιας υγιούς και αξιόλογης ζωής  (Steger, 

Frazier, Oishi & Kaler, 2006) και η ύπαρξη νοήματος στη ζωή συνδέεται σταθερά με 

θετικά αποτελέσματα ψυχικής υγιεινής (Zika & Chamberlain, 1992). Έρευνες έχουν 

υποστηρίξει την σύνδεση μεταξύ έλλειψης νοήματος στη ζωή και ψυχικών διαταραχών 

(όπως κατάθλιψη, άγχος κ.ά.) (Steger et al., 2006). Σύμφωνα με τους Mascaro και Rosen 

(2005), το φαινόμενο της απώλειας του νοήματος της ζωής είναι υπεύθυνο για τα υψηλά 

επίπεδα κατάθλιψης και μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαταραχή της εποχής μας. 
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Η υπάρχουσα εμπειρική έρευνα πάνω στο νόημα της ζωής δυσκολεύεται να δώσει 

απάντηση σε θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν στην δομή του, παρά την σημαντική 

πρόοδο και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των ερευνητών που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια (Steger et al., 2006). Μία ακόμα δυσκολία είναι η τάση να 

χρησιμοποιούνται οι όροι «νόημα» και «σκοπός» εναλλακτικά. Εντούτοις, οι ερευνητές 

δεν θεωρούν τις δύο έννοιες ως ισοδύναμες. Το νόημα της ζωής γίνεται αντιληπτό ως ο 

επικρατέστερος όρος που περιλαμβάνει τον σκοπό ως μία από τις δύο διαστάσεις του 

(Steger et al., 2006). Η πρώτη διάσταση είναι η αντίληψη, ως η ικανότητα να κατανοήσει 

κάποιος τη ζωή του, τον εξωτερικό κόσμο και τον τρόπο που λειτουργεί μέσα σε αυτόν. Η 

δεύτερη διάσταση είναι ο σκοπός, δηλαδή οι κυρίαρχες μακροχρόνιες προσδοκίες ζωής, 

που οδηγούν σε μια κινητικότητα (Steger, 2012). 

2.1. Ορισμός του νοήματος 

Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με το νόημα της ζωής, δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός από όλους ορισμός του νοήματος (Schnell & Hoof, 2012). Οι Steger και 

συνεργάτες (2006), σε μια προσπάθεια να περικλύσουν τους σημαντικότερους ορισμούς, 

όρισαν το νόημα της ζωής ως την ουσία και την αίσθηση της σημασίας της ύπαρξης του 

καθενός. Θεωρητικά οι άνθρωποι βιώνουν το νόημα της ζωής όταν κατανοούν τον εαυτό 

τους και τον κόσμο γύρω τους, την μοναδική τους θέση σε αυτή τη ζωή και το τι 

προσπαθούν να επιτύχουν στη ζωή τους (Steger, 2009∙ Steger, Kashdan, Sullivan & 

Lorentz, 2008). Ένας άλλος ορισμός του Steger (2009), αφορά τον βαθμό στον οποίο τα 

άτομα έχουν κάποιο σκοπό ή έναν πρωταρχικό στόχο στις ζωές τους. Ειδικότερα, το 

νόημα της ζωής μπορεί να οριστεί ως το εύρος στο οποίο τα άτομα κατανοούν ή βλέπουν 

σημασία στη ζωή τους, σε συνάρτηση με τον βαθμό στον οποίο έχουν κάποιο σκοπό, 

καθήκον ή κυρίαρχο στόχο στη ζωή τους (Steger, 2009). Οι Ryff και Singer (1998) 
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κατέληξαν πως το νόημα της ζωής αντανακλά την υποκειμενική εμπειρία νοήματος ή 

σκοπού στη ζωή ενός ατόμου.  

Το νόημα είναι η σχέση που δένει μεταξύ τους ανθρώπους, τα μέρη, τα αντικείμενα 

και τις ιδέες με αναμενόμενους και προβλέψιμους τρόπους (Heine, Proulx & Vohs, 2006). 

Το νόημα είναι οι αναμενόμενες σχέσεις και σύνδεσμοι που δομούν και επιβάλλουν τα 

άτομα στον κόσμο. Δηλαδή, τα άτομα ανακαλύπτουν ή εφαρμόζουν το νόημα της ζωής 

τους κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια, αναζητούν λογικές σχέσεις μέσα στον εαυτό τους, 

στον έξω κόσμο και ανάμεσα στον εαυτό τους και τον έξω κόσμο (Heine, Proulx & Vohs, 

2006). 

2.2. Διαστάσεις του νοήματος της ζωής 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, υπάρχουν δύο διαστάσεις σε σχέση με 

το νόημα της ζωής: α) η αναζήτηση του νοήματος της ζωής και β) η ύπαρξη (επίτευξη) του 

νοήματος της ζωής (Pezirkianidis, Galanakis, Karakasidou & Stalikas, 2016: Steger et.al., 

2006). Η πρώτη διάσταση αφορά τον βαθμό εμπλοκής ενός ατόμου στην αναζήτηση 

νοήματος, ενώ η δεύτερη τον βαθμό στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται τη ζωή τους ως 

σημαντική και ουσιαστική (Pezirkianidis et al., 2016). Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βρει 

το νόημα της ζωή τους, να προσπαθούν να κατανοήσουν τι είναι αυτό που δίνει ήδη νόημα 

στη ζωή τους, ή να ψάχνουν καινούριες πηγές νοήματος. Οι άνθρωποι ωθούνται να έχουν 

αλλά και να αναζητούν νόημα στη ζωή τους. Αυτό που διαφοροποιείται είναι ο βαθμός 

στον οποίο ψάχνουν ενεργά για νόημα (Steger et al., 2008). Αποτελέσματα της έρευνας 

των Steger και συνεργατών (2006), έδειξαν πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ 

αναζήτησης και ύπαρξης νοήματος στη ζωή. Ειδικότερα, ένα άτομο μπορεί να πασχίζει να 

βρει νόημα στη ζωή του ενώ ένα άλλο, ενώ ήδη έχει βρει νόημα στη ζωή του, να 

αισθάνεται πως η αναζήτηση νοήματος στη ζωή είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία. Από 
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ερευνητική αλλά και θεωρητική πλευρά, έχει υποστηριχτεί πως χρειάζεται ένας 

διαχωρισμός μεταξύ της ύπαρξης νοήματος στη ζωή και της αναζήτησης νοήματος (Steger 

et al., 2006). 

2.2.1. Η αναζήτηση του νοήματος της ζωής 

Μια διάσταση του νοήματος της ζωής είναι η αναζήτηση νοήματος στη ζωή των 

ανθρώπων. Η αναζήτηση νοήματος στη ζωή αναφέρεται στην επιθυμία και τις 

προσπάθειες των ανθρώπων να καθιερώσουν ή να βελτιώσουν την κατανόηση της 

σημασίας και του σκοπού της ζωής τους. Ορισμένα άτομα που αναζητούν νόημα 

προσπαθούν να βρούνε έναν ελάχιστο σκοπό στη ζωή τους, ενώ άλλα άτομα μπορεί να 

προσπαθούνε διαρκώς να εμβαθύνουν στην κατανόηση της ουσίας και της σημασίας της 

ζωής τους (Steger et al., 2008).  

Σύμφωνα με τους Steger και συνεργάτες (2006), υπάρχουν άνθρωποι που 

αισθάνονται ότι η ζωή τους έχει σπουδαίο νόημα αλλά συνεχίζουν την αναζήτηση για 

περαιτέρω κατανόηση του νοήματος της ζωής τους. Από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι 

που αισθάνονται πως η ζωή τους έχει νόημα και δεν ασχολούνται παραπάνω με αυτό. 

Γενικότερα, οι άνθρωποι μπορεί να αναζητούν να προσθέσουνε περισσότερες πηγές 

νοήματος στις ήδη υπάρχουσες, μπορεί να αναζητούν μια βαθύτερη κατανόηση των πηγών 

από τις οποίες αντλούν το νόημα της ύπαρξης τους, ή μπορεί να αναζητούν εντελώς νέες 

πηγές νοήματος, όταν οι υπάρχουσες δεν τους εμπνέουν πια (Steger et al., 2006). Κάποιοι 

άνθρωποι μπορεί να βρίσκονται σε ένα στάδιο διάχυσης του νοήματος (χαμηλή παρουσία, 

χαμηλή αναζήτηση), κατάσχεσης του νοήματος (υψηλή παρουσία, χαμηλή αναζήτηση), 

αναστολή του νοήματος (χαμηλή παρουσία, υψηλή αναζήτηση), ή επίτευξη του νοήματος 

(υψηλή παρουσία, υψηλή αναζήτηση) (Steger et al., 2006). Στην τελευταία περίπτωση οι 

άνθρωποι έχουν ψάξει για νόημα στο παρελθόν, αν και μπορεί ακόμα να είναι στην 
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αναζήτηση νοήματος, ή και όχι. Έχοντας αυτό στο μυαλό, κάποιος θα μπορούσε να 

θεωρήσει ότι όσοι έχουν υψηλά επίπεδα αναζήτησης νοήματος βρίσκονται σε ένα 

μεταβατικό στάδιο, και κάποιοι βιώνουν μια μετακίνηση από έναν ικανοποιητικό τρόπο 

ζωής σε έναν άλλο (υψηλή παρουσία, υψηλή αναζήτηση), όπως είναι η επικείμενη 

γέννηση ενός παιδιού στα πλαίσια μια ικανοποιητικής ρομαντικής σχέσης. Άλλοι 

άνθρωποι μπορεί να είναι αντιμέτωποι με μια υπαρξιακή κρίση (χαμηλή παρουσία, υψηλή 

αναζήτηση), όπως για παράδειγμα η προσπάθεια να ξεπεράσεις το θάνατο ενός 

αγαπημένου προσώπου (Steger et al., 2006). 

Από την άλλη, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών υποστηρίζει πως η αναζήτηση του 

νοήματος της ζωής είναι μια αντίδραση σε άσχημα γεγονότα. Επίσης, υπάρχει η θεώρηση 

ότι η αναζήτηση νοήματος στη ζωή εκδηλώνεται μόνο όταν η ζωή κάποιου φαντάζει 

ασήμαντη (Steger et al., 2006). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Steger και 

συνεργατών (2008), τα άτομα που ψάχνουν για νόημα στη ζωή τους αισθάνονται πως δεν 

έχουν πολύ έλεγχο πάνω στο περιβάλλον τους και νιώθουν δυσαρεστημένα με τον εαυτό 

τους και τις σχέσεις τους.  

2.2.2. Η ύπαρξη νοήματος της ζωής 

Η άλλη διάσταση είναι η ύπαρξη (επίτευξη) ή παρουσία νοήματος της ζωής. Σύμφωνα 

με αυτή, τα άτομα νιώθουν την παρουσία του νοήματος, όταν κατανοούν τον εαυτό τους, 

τον κόσμο γύρω τους και τη θέση τους σε αυτόν τον κόσμο (Steger et al.,2008). Τα άτομα 

που πιστεύουν πως οι ζωές τους έχουν νόημα, πιθανώς θεωρούν πως έχουν κατανοήσει την 

ζωή, έχουν ξεκάθαρους στόχους και είναι ικανοποιημένοι (Steger, 2009). Σύμφωνα με τον 

Debats (1999), όταν ένα άτομο δηλώνει πως η ζωή του έχει ουσιαστικό νόημα,  

υποδηλώνει πως (α) είναι αφοσιωμένο σε κάποια έννοια του νοήματος της ζωής, (β) αυτή 

η έννοια του παρέχει ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορεί να κρίνει τη ζωή του, (γ) 



 

19 

 

αντιλαμβάνεται τη ζωή του σε σχέση με αυτή την έννοια και (δ) βιώνει αυτή την 

ολοκλήρωση όπως ένα αίσθημα σημαντικότητας. Αυτή η άποψη αναγνωρίζει πως στη ζωή 

συνυπάρχουν διάφοροι τρόποι (π.χ. θρησκευτικοί, ανθρωπιστικοί) για να αναπτύξει κανείς 

νόημα στη ζωή του (Debats, 1999). 

2.3. Πηγές άντλησης νοήματος στη ζωή 

Υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να βρει το νόημα 

στη ζωή του. Όμως, παρά τους διάφορους τρόπους και ορισμούς, οι θεωρίες συμφωνούν 

σε ένα πράγμα: η ύπαρξη νοήματος είναι σημαντική στη ζωή ενός ατόμου (Steger et al., 

2006). Η ικανότητα για άντληση νοήματος από τις εμπειρίες και το περιβάλλον είναι 

θεμελιώδης για την επιτυχία της ανθρωπότητας (Steger, 2009). Σύμφωνα με την έρευνα 

της Schnell (2010), μια ζωή με νόημα προκύπτει από τη δέσμευση του ατόμου στις πηγές 

νοήματος και σε αρμονία με την προσωπικότητα του ατόμου και τη θεώρησή του για τον 

κόσμο. Τα άτομα, δηλαδή, πρέπει να ερμηνεύουν τις εμπειρίες τους, να αναγνωρίζουν τα 

πράγματα που έχουν σημασία στη ζωή τους και να κατευθύνουν τις πράξεις τους προς 

αυτά (Steger, 2009). Επομένως, η ύπαρξη νοήματος δεν επιτυγχάνεται αβίαστα και χωρίς 

κόπο, αλλά χρειάζονται κίνητρα και αυτογνωσία (Schnell, 2010). Οι άνθρωποι έχουν 

αναπτύξει την ικανότητα να αντλούν νόημα από τον κόσμο γύρω τους (Steger, 2009). 

Αυτή τους η ικανότητα έχει εξελιχθεί μέσω της προσπάθειάς τους να κατανοήσουν το 

νόημα των φυσικών καταστροφών, ιατρικών διαγνώσεων, αντικειμένων τέχνης ή ακόμα 

και του γάμου τους. Το νόημα της ζωής μπορεί να αντληθεί από οποιαδήποτε κατάσταση, 

ακόμα και αυτή των βασανιστηρίων (Frankl, 1985). 

Υπάρχουν πολλές πηγές άντλησης νοήματος στη ζωή (π.χ. κοινωνικές σχέσεις, 

θρησκευτικές πεποιθήσεις, υγεία, εργασία, αναψυχή, προσωπική ανέλιξη). Η έρευνα των 

Chamberlain και Zika (1988) δείχνει πως το νόημα της ζωής είναι μια πολυδιάστατη δομή 
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και πως το νόημα μπορεί να επιτευχθεί με ποικίλους τρόπους. Τέτοιοι τρόποι μπορεί να 

είναι η επίτευξη στόχων, μια ενθουσιώδης θεώρηση της ζωής, το να έχει κάποιος μια 

ξεκάθαρη φιλοσοφία, ή απλούστερα, μέσω ευχαρίστησης και ικανοποίησης με τα όσα έχει 

κάποιος στη ζωή του. Σε πολλές και διάφορες έρευνες, η σημαντικότερη πηγή άντλησης 

νοήματος στη ζωή έχει βρεθεί ότι είναι οι κοινωνικές σχέσεις, οι σχέσεις με τους άλλους 

(Debats, 1999∙ Reker, 2000∙ Steger, 2009).  

Από την άλλη, υπάρχουν αντίστοιχοι αρνητικοί τρόποι άντλησης νοήματος στη ζωή, 

όπως είναι η έλλειψη σκοπού και καθοδήγησης και η παραίτηση (Reker, 2000). Η 

υπαρξιακή αδιαφορία χαρακτηρίζεται από μια κατάσταση χαμηλού νοήματος που όμως 

δεν σχετίζεται και με μία κρίση νοήματος (Schnell, 2010). Τα άτομα που χαρακτηρίζονται 

από υπαρξιακή αδιαφορία, ενώ πιστεύουν ότι οι ζωές τους δεν έχουν νόημα, εντούτοις δεν 

υποφέρουν από αυτή την έλλειψη νοήματος στη ζωή τους. Οι Mascaro και Rosen (2005) 

αναφέρονται στην υπαρξιακή αδιαφορία και ως υπαρξιακό κενό. Σύμφωνα με τον Victor 

Frankl (1985), το υπαρξιακό κενό μπορεί να εκδηλωθεί με τη μορφή ανίας ή απάθειας. Τα 

άτομα βιώνουν αυτό το κενό όταν αδυνατούν να ελέγξουν τις συμπεριφορές τους 

υπεύθυνα και ελεύθερα και να αναγνωρίσουν το έμφυτο κίνητρό τους για αναζήτηση 

νοήματος της ζωής (Mascaro & Rosen, 2005). Η υπαρξιακή αδιαφορία συνδέεται με 

χαμηλά επίπεδα θρησκευτικότητας/πνευματικότητας, θετικού θυμικού και ικανοποίησης 

από τη ζωή (Schnell, 2010).  

 

3. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας και του Νοήματος της Ζωής 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως η θρησκευτικότητα μπορεί να 

βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα άτομα να εντοπίσουν ένα βαθύτερο νόημα στη ζωή 
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τους (Kιούλος & Μπεργιαννάκη, 2014∙ Doğan et al., 2012∙ Schnell & Hoof, 2012∙ Steger 

& Frazier, 2005). Σύμφωνα με τον Victor Frankl (1985), η θρησκεία είναι η εκπλήρωση 

του έσχατου νοήματος της ζωής. Όπως υποστηρίζει ο Steger (2009) και οι Whittington και 

Scher (2010), το νόημα της ζωής ενός ατόμου επιτυγχάνεται καλύτερα όταν τα άτομα 

εμπλέκονται ενεργώς σε ασχολίες και αναζητήσεις που υπερβαίνουν τις ατομικές άμεσες 

ανάγκες τους, όπως είναι για παράδειγμα η θρησκευτικότητα. Το νόημα της ζωής είναι ένα 

σημαντικό στοιχείο των θρησκειών καθώς οι θρησκείες απευθύνονται σχεδόν καθολικά σε 

θέματα αναφορικά με το τι είναι σημαντικό στη ζωή, ποιος είναι ο σκοπός ζωής των 

ανθρώπων και ποια είναι η φύση της ανθρώπινης εμπειρίας (Steger & Frazier, 2005). Με 

άλλα λόγια, οι άνθρωποι που βρίσκουν νόημα στη ζωή τους και αντλούν ευχαρίστηση από 

αυτή, είναι πιο πιθανό να ακολουθούν μια θρησκεία που παρέχει καθοδήγηση, σκοπό και 

νόημα στη ζωή του καθενός (Γκίζη-Χατζηαντωνίου, 2013). Οι Steger και Frazier (2005) 

αναφέρουν πως οι άνθρωποι έρχονται συχνά αντιμέτωποι με το ερώτημα «Γιατί είμαι 

εδώ;» Η θρησκεία προσφέρει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, επομένως είναι μια πηγή 

νοήματος για πολλούς ανθρώπους (Fletcher, 2004∙ Steger & Frazier, 2005∙ Zika & 

Chamberlain, 1992).  

Μία άλλη άποψη, αυτή της Schnell (2010), αναφέρει ένα διαφορετικό είδος σχέσης 

ανάμεσα στη θρησκευτικότητα και στο νόημα της ζωής. Η ζωή ενός ατόμου θεωρείται 

επιφανειακή αν δεν συνδέεται με μια δέσμευση στις πηγές νοήματος της ζωής. Όμως αυτή 

η μη δέσμευση στις πηγές νοήματος μπορεί να έχει επιλεχτεί συνειδητά, ως μία μορφή 

απομάκρυνσης από τον υλικό κόσμο. Διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως ο 

Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Χριστιανισμός, ο Σουφισμός και ο Ινδουισμός, ενθαρρύνουν 

την αποκήρυξη του εαυτού και του κόσμου (Schnell, 2010).  
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Αναφορικά με την σχέση μεταξύ νοήματος της ζωής και θρησκευτικότητας, σύμφωνα 

με τον Koenig (2012) τουλάχιστον 45 έρευνες έχουν εξετάσει το θέμα και 42 από αυτές 

(93%) παρουσίασαν σημαντικές θετικές συσχετίσεις. Αυτές οι έρευνες συχνά αφορούσαν 

άτομα με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες, τα οποία έρχονταν αντιμέτωπα με την πρόκληση 

της ύπαρξης νοήματος στην ζωή τους (Koenig, 2012). Αποτελέσματα ερευνών δείχνουν 

πως ο αλτρουισμός, η προσωπική ανάπτυξη και η πνευματικότητα/θρησκευτικότητα είναι 

σταθεροί παράγοντες πρόβλεψης του νοήματος της ζωής (Tiliouine & Belgoumidi, 2009). 

Ανάμεσα σε αυτές και η έρευνα του Ellison  (1991) κατέληξε πως, στα θρησκευόμενα 

άτομα, οι ρουτίνες και οι ασήμαντες εμπειρίες μπορεί να αποκτήσουν καινούρια σημασία 

και νόημα. Τέλος, σύμφωνα με τον Fletcher (2004), η ανάγκη για δημιουργία νοήματος 

στη ζωή μπορεί να είναι σημαντικότερη στις μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς τότε οι 

κοινωνικοί ρόλοι και οι ευκαιρίες ελαττώνονται και ο θάνατος πλησιάζει. Η 

θρησκευτικότητα μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση (Fletcher, 

2004).  

Από την άλλη μεριά, παρόλο που οι θρησκευτικές πεποιθήσεις έχουν αναγνωριστεί σε 

έρευνες ως μια σημαντική πηγή άντλησης νοήματος στη ζωή, στην έρευνα του Debats 

(1999) δεν συνέβη το ίδιο. Ίσως επειδή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, η θρησκεία έχει χάσει 

τον επεξηγηματικό της χαρακτήρα πάνω σε υπαρξιακά θέματα, ειδικά για τους νέους 

ανθρώπους. 

 

4. Υποκειμενική Ευζωία 

Για πολλές δεκαετίες οι ψυχολόγοι αγνοούσαν σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της θετικής 

υποκειμενικής ευζωίας (Diener, 1984). Η υποκειμενική ευζωία είναι ένας τομέας της 
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ψυχολογίας που προσπαθεί να κατανοήσει τις εκτιμήσεις των ανθρώπων για τις ζωές τους 

(Diener, Suh & Oishi, 1997∙ Platsidou, 2013). Σύμφωνα με τις Πλατσίδου και Ηρακλή 

(2011, σελ.2) «ο όρος υποκειμενική ευζωία περιγράφει ένα μεγάλο εύρος φαινομένων που 

αναφέρονται στο πώς οι άνθρωποι αξιολογούν τη ζωή τους σε σχέση με την ιδανική 

εικόνα και τις προσδοκίες που έχουν γι’αυτή». Η περιοχή της υποκειμενικής ευζωίας έχει 

τρία βασικά χαρακτηριστικά όπως σημειώνει ο Diener (1984). Πρώτον, είναι 

υποκειμενική, δηλαδή ανήκει στην εμπειρία του κάθε ατόμου. Δεύτερον, περιλαμβάνει 

θετικές μετρήσεις και όχι μόνο την απουσία αρνητικών παραγόντων. Τρίτον, η 

υποκειμενική ευζωία περιλαμβάνει μια γενική θεώρηση όλων των διαστάσεων της ζωής 

ενός ατόμου (Diener, 1984). Κατά την επισκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίστηκαν 

ποικίλες έννοιες που αναφέρονται στην υποκειμενική ευζωία. Οι κυριότερες από αυτές 

είναι η ποιότητα ζωής (quality of life), η ικανοποίηση από τη ζωή (life satisfaction), η 

ευτυχία (happiness), το θετικό και αρνητικό θυμικό (positive and negative affect) και η 

ικανοποίηση από ποικίλους τομείς της ζωής (domain satisfactions).  

Η έρευνα πάνω στην υποκειμενική ευζωία αφορά το πώς και το γιατί τα άτομα 

εκλαμβάνουν τις ζωές τους με θετικούς τρόπους και περιλαμβάνει αντιλήψεις πάνω στη 

φυσική και ψυχική υγεία (Deci & Ryan, 2008). Σύμφωνα με τους Diener και συνεργάτες 

(1997), τα άτομα με υψηλά επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας είναι πιθανότερο να εκλάβουν 

ως θετικά τα γεγονότα που είναι αντικειμενικά ουδέτερα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 

την υποκειμενική ευζωία είναι προσωπικοί, κοινωνικο-περιβαλλοντικοί και πολιτισμικοί 

(Deci & Ryan, 2008). Πιο συγκεκριμένα, η υποκειμενική ευζωία μπορεί να επηρεαστεί 

από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το 

εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, οι κοινωνικές σχέσεις, το εργασιακό περιβάλλον, η 
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κατάσταση της υγείας, ο ελεύθερος χρόνος, η θρησκευτικότητα και τα θετικά ή αρνητικά 

γεγονότα στη ζωή κάποιου (Ηρακλή, 2009). 

Σύμφωνα με τους Ryan and Deci (2001) η έρευνα πάνω στην υποκειμενική ευζωία 

ακολουθεί δύο προσεγγίσεις. Αυτές είναι η ηδονιστική και η ευδαιμονική. Η πρώτη 

καλύπτει όλες τις πλευρές των στιγμιαίων απολαύσεων και  εστιάζει στην απόλαυση. 

Γενικά ορίζεται ως η παρουσία θετικού θυμικού και η απουσία αρνητικού θυμικού. Η 

δεύτερη αναφέρεται στην ανθρώπινη ευημερία και το επίκεντρο της είναι το να ζει 

κάποιος με έναν ολοκληρωτικά ικανοποιητικό τρόπο (Deci & Ryan, 2008). Προσεγγίζει 

την ευζωία με την καλλιέργεια προσωπικών αντοχών, μέσω μιας ενάρετης ζωής και ως 

συνεισφορά στο απώτερο καλό (Steger, Kashdan & Oishi, 2008). Σύμφωνα με τον 

Samman (2007), η ηδονιστική προσέγγιση μπορεί να εμπεριέχει την ευτυχία 

(συναισθηματική δομή) και την ικανοποίηση από τη ζωή (λογική δομή). Από την άλλη, η 

ευδαιμονική προσέγγιση της ευζωίας αντανακλά την ψυχολογική ευζωία και εμπεριέχει τις 

έννοιες της ύπαρξης και αναζήτησης του νοήματος της ζωής (Samman 2007). 

Τρεις είναι οι σημαντικές διαστάσεις της υποκειμενικής ευζωίας: το θετικό θυμικό, το 

αρνητικό θυμικό και η ικανοποίηση από τη ζωή (Diener, 1984∙ Diener, Suh & Oishi, 

1997). Η ικανοποίηση από τη ζωή θεωρείται το γνωστικό (λογικό) μέσο αξιολόγησης της 

υποκειμενικής ευζωίας, ενώ το θετικό και το αρνητικό θυμικό παρέχουν συναισθηματικού 

τύπου εκτιμήσεις (Chamberlain, 1988∙ Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985∙ Haybron, 

2000∙ Zika & Chamberlain, 1992). 

4.1. Η ικανοποίηση από τη ζωή  

Ένας από τους δείκτες ύπαρξης υποκειμενικής ευζωίας είναι η ικανοποίηση από τη 

ζωή (Steger, Kashdan & Oishi, 2008). Σύμφωνα με τον Diener (1984), η ικανοποίηση από 
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τη ζωή είναι μια συνολική εκτίμηση της ζωής ενός ατόμου βάσει των συναισθημάτων και 

των συμπεριφορών του σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα συναισθήματα 

και οι συμπεριφορές μπορεί να διακυμαίνονται από αρνητικά ως θετικά. Η ικανοποίηση 

από τη ζωή περιλαμβάνει επίσης την επιθυμία ενός ατόμου να αλλάξει τη ζωή του, την 

ικανοποίηση με προηγούμενα επιτεύγματα, την αισιοδοξία για το μέλλον κ.τ.λ. (Diener, 

1984). Η ικανοποίηση από τη ζωή μπορεί να υποδιαιρεθεί σε ικανοποίηση από διάφορους 

τομείς της ζωής, όπως η φιλία, ο γάμος, η εργασία, η διασκέδαση κ.ά. (Diener et al., 1997). 

Η ικανοποίηση από τη ζωή αξιολογείται συνήθως με λογικές αξιολογήσεις και 

μετρήσεις που έχουν ένα μακροχρόνιο γενικό προσανατολισμό,  ενώ π.χ. η ευτυχία 

μετριέται με βραχύχρονες αναφορές (Chamberlain, 1988). Οι Diener και συνεργάτες 

(1985) αναφέρουν πως η ικανοποίηση από τη ζωή που μπορεί να νιώθει ένα άτομο 

εξαρτάται από τη σύγκριση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται με το ιδανικό πρότυπο 

που έχει.  Το πόσο ικανοποιημένα νιώθουν τα άτομα από την παρούσα κατάστασή τους, 

συνδέεται άμεσα με τα πρότυπα που έχουν θέσει για τον εαυτό τους και δεν επιβάλλεται 

από εξωτερικούς παράγοντες (Diener et al., 1985). Τέλος, η ικανοποίηση από τη ζωή 

μπορεί να έχει διαφορετικές επιδράσεις σε διαφορετικές ηλικίες. Για παράδειγμα, τα 

νεότερα άτομα μπορεί να έχουν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή, από ό,τι τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα (Chamberlain, 1988). 

 

5. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας και της Υποκειμενικής Ευζωίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αναθέρμανση του ενδιαφέροντος της ψυχολογίας 

αναφορικά με τη σχέση της υποκειμενικής ευζωίας και της θρησκευτικότητας (Platsidou, 

2013). Έπειτα από διεξαγωγή ποικίλων ερευνών πάνω στο θέμα, υπάρχουν πλέον 
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σημαντικές ενδείξεις πως η θρησκευτικότητα συνδέεται ουσιαστικά με την υποκειμενική 

ευζωία. Η θρησκευτικότητα μπορεί να συμβάλλει στην υποκειμενική ευζωία 

προσφέροντας κοινωνική στήριξη ή πηγές βοήθειας στα άτομα ή μια αίσθηση 

αυτοεκτίμησης (Steger & Frazier, 2005). Θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές 

χρησιμοποιούνται συχνά από ασθενείς με σκοπό να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους ή 

άλλες στρεσογόνες αλλαγές στη ζωή τους (Koenig, 2012). Σύμφωνα με τον  ίδιο, μέχρι και 

τα μέσα του 2010, τουλάχιστον 326 επιστημονικές ποσοτικές μελέτες είχαν εξετάσει τις 

σχέσεις μεταξύ θρησκευτικότητας και υποκειμενικής ευζωίας. Από αυτές, οι 256 (79%) 

βρήκαν μόνο σημαντικά θετικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο μεταβλητών (Koenig, 2012). 

Ωστόσο, δεν υπάρχει μια γενική παραδοχή στην ερευνητική κοινότητα σχετικά με το ποιες 

είναι οι συγκεκριμένες διαστάσεις της θρησκευτικότητας,  οι οποίες συμβάλλουν με θετικό 

τρόπο στην υποκειμενική ευζωία (Ellison, 1991). Η βιβλιογραφία αναφέρει τέσσερις 

τρόπους με τους οποίους η θρησκεία μπορεί να αυξήσει την υποκειμενική ευζωία: 1) διά 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης και υποστήριξης, 2) μέσω της σύστασης προσωπικών 

σχέσεων με το θείο στοιχείο, 3) μέσω της παροχής συστημάτων νοήματος και υπαρξιακής 

συνοχής, και 4) μέσω της προώθησης συγκεκριμένων  σχημάτων τρόπου ζωής (Ellison, 

1991). 

Πληθώρα ερευνών δείχνει πως τα άτομα που είναι περισσότερο θρησκευόμενα έχουν 

περισσότερα οφέλη σε ότι αφορά την υποκειμενική ευζωία (Koenig, 2012). Πιο 

συγκεκριμένα, σε έρευνα με ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο, η θρησκευτικότητα 

συνδέεται µε χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή και 

αντίληψη της ποιότητας της ζωής (Spinale et al., 2008). Η έρευνα για την σχέση 

θρησκευτικότητας, οικονομίας και ικανοποίησης από τη ζωή των Greene και Yoon (2004) 

χρησιμοποίησε ένα μεγάλο δείγμα 274.388 Ευρωπαίων πολιτών. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της έρευνας, υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ ικανοποίησης από τη ζωή 

και δυνατών θρησκευτικών δεσμών των ατόμων (Greene & Yoon, 2004). Τα ευρήματα της 

έρευνας του Krause (2003) σε 1.500 λευκούς και αφρο-αμερικανούς ενήλικες έδειξαν πως 

η ύπαρξη θρησκευτικού νοήματος στη ζωή ενός ατόμου συνδέεται με μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από τη ζωή, αισιοδοξία και αυτοεκτίμηση. Η έρευνα της Ηρακλή (2009) ήρθε 

να ενισχύσει αυτή την άποψη. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με θρησκευτικές πρακτικές 

τείνουν να έχουν μια θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους και τη ζωής τους. Από την 

άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται τα άτομα που είναι από τη φύση τους θετικά και αισιόδοξα 

να εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό πίστης είτε προς ένα οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα 

είτε προς μια ανώτερη δύναμη (Ηρακλή, 2009). 

Στην έρευνα των Poloma και Pendleton (1989), βρέθηκε πως η θρησκευτικότητα και η 

προσευχή συμβάλλουν στην υποκειμενική ευζωία των ανθρώπων και, συγκεκριμένα, 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους και τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ζωή. Μία 

ακόμα έρευνα, αυτή των Whittington και Scher (2010), εξέτασε έξι μορφές προσευχής που 

είχαν διαφορετικές επιδράσεις στην υποκειμενική ευζωία των θρησκευόμενων ατόμων. 

Συγκεκριμένα, οι αλτρουιστικές μορφές προσευχής είχαν θετική επίδραση στην 

υποκειμενική ευζωία των ατόμων, ενώ οι εγωκεντρικές μορφές είχαν αρνητική επίδραση. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε το νόημα που δίνει το κάθε άτομο στη σχέση του με το Θεό 

(Whittington & Scher, 2010).   

H έρευνα της Platsidou (2013), που αφορούσε κάποιες διαστάσεις της ικανοποίησης 

από τη ζωή και την θρησκευτικότητα, έδειξε πως υπάρχουν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα 

τους. Και τα αποτελέσματα της έρευνας της Ellison (1991) έδειξαν πως οι θρησκευτικές 

πεποιθήσεις αυξάνουν σημαντικά τις γνωστικές και θυμικές αντιλήψεις της υποκειμενικής 

ευζωίας. Ακόμα, έδειξαν πως τα επίπεδα θρησκευτικότητας και οι επιδράσεις τους στην 
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ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνονται καθώς αυξάνει η ηλικία (Ellison, 1991).  Από την 

άλλη, οι Leondari και Gialamas (2009) βρήκαν πως μόνο ο εκκλησιασμός σχετίζεται με 

μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή. Σύμφωνα με τους Leondari και Gialamas (2009), τα 

αντιφατικά ευρήματα των μελετών πάνω στη σχέση θρησκευτικότητας και υποκειμενικής 

ευζωίας μπορούν να αποδοθούν στους τρόπους με τους οποίους έχει κατά περίπτωση 

μετρηθεί η θρησκευτικότητα καθώς και στα διαφορετικά εργαλεία μέτρησης της 

υποκειμενικής ευζωίας. Για παράδειγμα, η μέτρηση της θρησκευτικότητας μπορεί να 

εστιάσει στην θρησκευτική συμμετοχή και συμπεριφορά ή σε θρησκευτικούς 

προσανατολισμούς και στάσεις. Και οι δύο αυτές πτυχές παρουσιάζουν διαφορετική σχέση 

με την υποκειμενική ευζωία (Leondari & Gialamas, 2009). Τέλος, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί πως οι άνθρωποι γενικά δεν ασχολούνται με τη θρησκεία για να αυξήσουνε την 

υποκειμενική ευζωία τους. Οι θρησκείες υπάρχουν περισσότερο για να φέρνουν τους 

ανθρώπους σε επαφή με ιερά θέματα παρά για να μεγιστοποιούν την ευτυχία τους (Steger 

& Frazier, 2005).  

 

6. Η Σχέση του Νοήματος της Ζωής και της Υποκειμενικής Ευζωίας 

Ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην υποκειμενική ευζωία είναι η εύρεση 

του νοήματος της ζωής. Τα δεδομένα από το μεγαλύτερο όγκο της βιβλιογραφίας μας 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σχέση μεταξύ νοήματος της ζωής και υποκειμενικής 

ευζωίας είναι αρκετά περίπλοκη (Zika & Chamberlain, 1992). Μπορεί το νόημα της ζωής 

να δυσκολεύει τους θεωρητικούς σε μια από κοινού περιγραφή της έννοιάς του, ωστόσο 

όλοι φαίνεται να συμφωνούν στην ιδέα πως το νόημα της ζωής συμβάλλει θετικά στην 

υποκειμενική ευζωία. Σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές θεωρίες που ασχολούνται με την 

συμβουλευτική, μία σημαντική διάσταση της υποκειμενικής ευζωίας είναι το αντιληπτό 
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νόημα της ζωής (Debats, Van der Lubbe & Wezeman, 1993∙ Steger et al., 2006). Το νόημα 

της ζωής μπορεί να θεωρηθεί αποτέλεσμα, συστατικό, ή αιτία της υποκειμενικής ευζωίας 

(Steger et al., 2006∙ Steger & Frazier, 2005). Κατά κανόνα, σχετίζεται περισσότερο με την 

ευδαιμονική προσέγγιση της υποκειμενικής ευζωίας από ό,τι με την ηδονιστική 

προσέγγισή της (Platsidou, 2013∙ Ryan & Deci, 2001).  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους Ryff και Singer (1998), το νόημα της ζωής είναι 

αποτέλεσμα ενός αφοσιωμένου τρόπου ζωής, που τα άτομα εκλαμβάνουν ως την ουσία της 

υγείας και της υποκειμενικής ευζωίας. Σύμφωνα με τους  Zika και Chamberlain (1992), 

μπορεί να είναι ένας από τους πιο κρίσιμους παράγοντες που οδηγούν στην απόκτηση και 

στην διατήρηση ενός δυνατού αισθήματος υποκειμενικής ευζωίας. Όμως, το νόημα της 

ζωής εστιάζει στον σκοπό της ύπαρξης ενός ατόμου και τον αγώνα για την επίτευξη των 

στόχων του, παράγοντες που διακρίνουν ξεκάθαρα το νόημα της ζωής από την 

υποκειμενική ευζωία (Zika & Chamberlain, 1992). Τα άτομα που βρίσκουν νόημα κατά 

την διαδικασία της αναζήτησης εμφανίζουν μεγαλύτερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή 

από αυτά που ψάχνουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για κάποιο νόημα (Steger & 

Kashdan, 2007). Αντιστρόφως, σύμφωνα με τους Steger και συνεργάτες (2008), τα 

ελλείμματα ενός ατόμου στην υποκειμενική ευζωία μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της 

αναζήτησης νοήματος. 

Οι έρευνες επιβεβαιώνουν πως το νόημα της ζωής είναι κομμάτι της περίπλοκης 

εικόνας της υποκειμενικής ευζωίας (Steger, 2009). Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν την 

δυνατή σχέση μεταξύ θετικού θυμικού και νοήματος της ζωής. Ίσως επειδή το θετικό 

θυμικό διευκολύνει το άτομο να δει την ευρύτερη εικόνα της ζωής του (Hicks & King, 

2007). Αποτελέσματα  της έρευνας των Doğan και συνεργατών (2012) έδειξαν πως 

υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ύπαρξης νοήματος στη ζωή και της υποκειμενικής 
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ευζωίας, ενώ η αναζήτηση νοήματος στη ζωή σχετίζεται αρνητικά με την υποκειμενική 

ευζωία. Ίσως επειδή η αναζήτηση νοήματος στην ζωή μπορεί να υποδεικνύει ότι δεν 

υπάρχει ακόμα νόημα στη ζωή κάποιου (Doğan et al., 2012). Το ίδιο έδειξαν και τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Steger και συνεργατών (2008). Η αναζήτηση νοήματος 

είναι μια σημαντική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς σχετίστηκε με χαμηλότερα 

επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας (Steger et al., 2008). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των McMahan και Renken (2011) σε 275 ενήλικες 

έδειξαν πως το νόημα της ζωής είναι μια σημαντική διαδρομή μέσω της οποίας η 

ευδαιμονική προσέγγιση της υποκειμενικής ευζωίας σχετίζεται με θετική ψυχολογική 

λειτουργία. Ο βαθμός στον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται την έννοια της υποκειμενικής 

ευζωίας μέσω της ευδαιμονικής προσέγγισης, σχετίστηκε με παρόμοιο τρόπο με το νόημα 

της ζωής.  Έρευνες των Zika και Chamberlain (1992) και του Debats (1999) έδειξαν πως 

υπάρχει ουσιαστική και σταθερή σχέση μεταξύ νοήματος της ζωής και ικανοποίησης από 

την ζωή. Συγκεκριμένα, το νόημα της ζωής βρέθηκε πως μπορεί να είναι ένας 

αποφασιστικής σημασίας παράγοντας για την απόκτηση και την διατήρηση της 

υποκειμενικής ευζωίας. Στην έρευνα των Steger και συνεργατών (2006), βρέθηκε πως οι 

άνθρωποι που αισθάνονται πως έχουν βρει νόημα στη ζωή τους είναι λιγότερο 

μελαγχολικοί, νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και γενικότερα έχουν 

μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία και θετικό συναίσθημα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα έρευνας των Debats και συνεργατών (1993), το να έχει βρει κάποιος νόημα 

στη ζωή του παίζει καθοριστικό ρόλο και είναι απαραίτητο για την διατήρηση της 

υποκειμενικής ευζωίας και μιας αίσθησης ικανοποίησης από τη ζωή. 
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7. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας, του Νοήματος της Ζωής και της Υποκειμενικής 

Ευζωίας 

Υπάρχουν στην βιβλιογραφία διάφορα παραδείγματα ερευνών που προσπάθησαν να 

συσχετίσουν τις τρεις αυτές έννοιες. Στην μελέτη τους οι Steger και Frazier (2005), 

βρήκαν πως το νόημα της ζωής είναι ένας παράγοντας που μπορεί να λειτουργήσει ως 

διαμεσολαβητής ανάμεσα στην θρησκευτικότητα και την υποκειμενική ευζωία. 

Συγκεκριμένα, τα θρήσκα άτομα μπορεί να νιώθουν μεγαλύτερη υποκειμενική ευζωία 

καθώς αντλούν το νόημα της ζωής τους από τα θρησκευτικά τους συναισθήματα και 

δραστηριότητες (Steger & Frazier, 2005). Παρόμοια ευρήματα είχε η μελέτη των Tiliouine 

και Belgoumidi (2009). Έδειξε πως η ισλαμική θρησκευτική πίστη συμβάλλει στην 

παροχή νοήματος στη ζωή των ατόμων. Συγκεκριμένα, βρέθηκε πως τα υψηλότερα 

επίπεδα θρησκευτικής αφοσίωσης συνοδεύονται από υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 

από τη ζωή και ύπαρξης νοήματος στη ζωή. Επιπλέον, η έρευνα σε μαθητές των Hicks και 

King (2008) έδειξε πως η σχέση μεταξύ θετικού θυμικού και νοήματος της ζωής 

αμβλύνεται λόγω της θρησκευτικότητας. Προέκυψε ένα σταθερό μοτίβο: στα υψηλά 

επίπεδα θρησκευτικότητας, η σχέση μεταξύ θετικού θυμικού και νοήματος της ζωής 

εξαλείφτηκε. Στα χαμηλά επίπεδα θρησκευτικότητας, το θετικό θυμικό σχετίστηκε θετικά 

με το νόημα της ζωής. Τα μη θρησκευόμενα άτομα μπορεί να βρίσκουν νόημα στη ζωή 

τους από διάφορες άλλες πηγές, εκτός θρησκευτικότητας (Hicks & King, 2008). 

Από την μία, σε έρευνα των Chamberlain και Zika (1992) βρέθηκε πως η 

θρησκευτικότητα είχε ισχυρότερη σχέση με το νόημα της ζωής από την υποκειμενική 

ευζωία. Από την άλλη, η έρευνα του Fry (2000) σε άτομα της τρίτης ηλικίας έδειξε την 

σπουδαιότητα της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής στην πρόβλεψη της 

υποκειμενικής ευζωίας. Τέλος, σε έρευνα των Kress, Newgent, Whitlock και Mease 
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(2015), βρέθηκε πως παράγοντες όπως η ικανοποίηση από τη ζωή, το νόημα της ζωής και 

η θρησκευτικότητα ασκούν θετικές επιρροές σε φοιτητές που προβαίνουν σε 

αυτοτραυματισμούς και μπορούν να προστατέψουν από τέτοιες ενέργειες. 

 

8. Θρησκευτικότητα, Νόημα της Ζωής και Υποκειμενική Ευζωία σε Μέλη 

Οικογενειών με ΑμεΑ 

Ως σκεπτόμενα νοήμονα και πνευματικά όντα, οι άνθρωποι αναζητούν να 

κατανοήσουν τους λόγους και να βρουν νόημα σε μια αναπηρία (Treloar, 2002). Η ύπαρξη 

ενός ΑμεΑ σε μια οικογένεια μπορεί να κλονίσει τη συνοχή της οικογένειας και να 

διαταράξει την ισορροπία των σχέσεων. Τα πνευματικά ερωτήματα που γεννιούνται στα 

μέλη μιας οικογένειας με ΑμεΑ μπορεί να είναι τα εξής: «Ποιος/α είμαι και τι σημαίνει η 

ύπαρξη ενός ανάπηρου μέλους για την οικογένειά μου και τη ζωή μου;», «Γιατί συνέβη 

αυτό σε μέλος της δικής μου οικογένειας; Τι έχω κάνει για να το αξίζω αυτό;», «Πώς ένας 

καλός Θεός επιτρέπει κάτι τέτοιο;», «Γιατί ο Θεός δεν θεραπεύει το ανάπηρο μέλος της 

οικογένειάς μου;», όπως αναφέρει ο Treloar (2002).  Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις που 

δημιουργούνται στο οικογενειακό σύστημα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της 

αναπηρίας, την ηλικία του ΑμεΑ και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της 

οικογένειας. Παρόλο που η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζει στη μελέτη των γονέων των 

παιδιών με αναπηρία – και ειδικότερα στις μητέρες, καθίσταται εξίσου σημαντική η 

μελέτη των αδερφών ΑμεΑ αλλά και των παιδιών με γονείς ΑμεΑ. Ένα ΑμεΑ επηρεάζει 

έντονα όλα τα μέλη μιας οικογένειας, φέρνοντας νέα δεδομένα στη δομή και τη 

λειτουργικότητά της. Επιπλέον, κάθε μέλος αντιδρά και διαχειρίζεται την κατάσταση αυτή 

με το δικό του τρόπο και χρειάζεται το δικό του χρόνο. Τα μέλη μιας οικογένειας με ΑμεΑ 

μπορεί να βιώνουν μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή, να είναι κοινωνικά απομονωμένα 
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ή να αδυνατούν να βρουν το νόημα της ζωής τους. Ο βαθμός θρησκευτικότητας και η 

ύπαρξη ή αναζήτηση νοήματος στη ζωή, επιδρούν σημαντικά στην υποκειμενική ευζωία 

των ατόμων όπως ήδη αναφέρθηκε. Έτσι λοιπόν κρίνεται αναγκαία η μελέτη των εννοιών 

αυτών και στα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ. 

8.1. Θρησκευτικότητα 

Όλο και περισσότερες έρευνες φαίνεται να αναγνωρίζουν τον ρόλο που παίζει η 

θρησκευτικότητα στην ερμηνεία και την εξήγηση της αναπηρίας. Πολλοί θρησκευτικοί 

παράγοντες επηρεάζουν με θετικό τρόπο την αντίδραση στις προκλήσεις της αναπηρίας 

(Treloar, 2002). Τα θρησκευτικά συστήματα πίστης μπορεί να προάγουν την αποδοχή και 

να βοηθούν τις οικογένειες να προσδώσουν νόημα στην αναπηρία. Όπως οι περισσότερες 

τυπικές οικογένειες, έτσι και οι οικογένειες με παιδιά με αναπηρία έχουν τις δικές τους 

θρησκευτικές πεποιθήσεις (Jegatheesan, Miller & Fowler, 2010). Μέσω αυτών των 

πεποιθήσεων, οι γονείς προσπαθούν να κατανοήσουν τα παιδιά τους και να βοηθηθούν 

στην σωστή ανατροφή τους. Οι θρησκευόμενοι γονείς, μετά από μια διάγνωση αναπηρίας, 

μπορεί να βασιστούν στην πίστη τους και να κατασκευάσουν τις δικές τους ερμηνείες 

γύρω από την αναπηρία (Jegatheesan, Miller & Fowler, 2010).  

Στην έρευνά τους οι Marks και Dollahite (2001), εξέτασαν 19 Μορμόνους πατέρες 

παιδιών με ειδικές ανάγκες και βρήκαν πως οι υποστηρικτικές θρησκευτικές κοινότητες 

και οι ουσιαστικές θρησκευτικές πρακτικές και πιστεύω μπορούν να βοηθήσουν ένα 

πατέρα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες και απαιτητικές ανάγκες των 

παιδιών τους. Οι Bennett, Deluca και Allen (1995) έδειξαν πως η προσευχή, ο 

εκκλησιασμός και ορισμένα θρησκευτικά πιστεύω, λειτουργούν ως πηγές στήριξης 

βοηθώντας τους γονείς ΑμεΑ να νιώσουν δύναμη και ελπίδα. Η έρευνα του Treloar (2002) 

συνδύασε τη μελέτη της θρησκευτικότητας σε γονείς παιδιών με αναπηρία αλλά και στα 
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ίδια τα ΑμεΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα πιστεύω των συμμετεχόντων λειτουργούν 

ως μηχανισμός σταθεροποίησης στης ζωή τους, παρέχοντας κατανόηση της εμπειρίας της 

αναπηρίας καθώς και άλλα πλεονεκτήματα. Πολλοί συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την 

Βίβλο και την πίστη τους για να προσδώσουν νόημα στις ζωές τους. Επιπλέον, εξέτασαν 

και ανέλυσαν τη σχέση αναπηρίας-αμαρτίας, την θεία δίκη, την επάρκεια της πίστης τους 

και την θαυματουργή θεραπεία (Treloar, 2002). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Jegatheesan, Miller και Fowler (2010), σε 

οικογένειες Μουσουλμάνων με παιδιά με ΔΑΦ έδειξαν πως η θρησκευτικότητα ήταν το 

πρωταρχικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι γονείς κατανοούσαν και ερμήνευαν το νόημα του 

να έχει κανείς παιδί με ΔΑΦ. Αισθάνονταν ευλογημένοι που ο Θεός τους επέλεξε ως 

ξεχωριστούς γονείς, θεωρώντας τα παιδιά τους δώρο από τον Αλλάχ. Επίσης τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι γονείς δεν ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν τις 

οδηγίες των ειδικών θεραπευτών, όταν έρχονται σε αντίθεση με την κουλτούρα ή τις 

θρησκευτικές τους πεποιθήσεις (Jegatheesan, Miller & Fowler, 2010). Από την άλλη, οι 

Coulthard  και Fitzgerald (1999) σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 60 οικογένειες από την 

Ιρλανδία με παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), βρήκαν πως οι επίσημες 

εκκλησίες στις οποίες ανήκαν οι συμμετέχοντες δεν αποτελούσαν πηγή στήριξης και 

βοήθειας. Οι οικογένειες ανέφεραν πως λαμβάνουν περισσότερη στήριξη από τα 

προσωπικά τους πιστεύω παρά από την οργανωμένη θρησκεία (Coulthard & Fitzgerald, 

1999). 

8.2. Νόημα της Ζωής 

Λίγα είναι γνωστά σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα θρησκευτικά τους 

πιστεύω για να βρουν νόημα στη ζωή τους μέσω των εμπειριών της αναπηρίας τους 

(Treloar, 2002). Η ύπαρξη αναπηρίας σε μια οικογένεια ωθεί τα μέλη μιας οικογένειας 
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στην προσπάθεια κατανόησης του νοήματός της, στην αναθεώρηση καταστάσεων και 

συλλογικών στόχων και στην αναζήτηση νοήματος της ζωής (Larson, 1998). Κάποιες 

οικογένειες λειτουργούν με ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και ενδυναμώνονται από 

την κατάσταση της αναπηρίας δημιουργώντας νόημα στη ζωή μέσω των εμπειριών τους, 

ενώ άλλες παραμένουν ευάλωτες (Dellve et.al., 2006). Εκατόν πενήντα τρία ΑμεΑ πήραν 

μέρος στην έρευνα των Albrecht και Devlieger (1999). Πολλοί από τους συμμετέχοντες 

ανέφεραν πόση δύναμη και νόημα στη ζωή τους δίνει η πίστη τους, αλλά και το 

εμπλουτισμένο νόημα στη ζωής τους που αντλούν από την κατάσταση της αναπηρίας. 

Σαφέστερα, κάποια ΑμεΑ χρησιμοποίησαν την αναπηρία τους για να επαναπροσδιορίσουν 

τις ζωές τους και να ανασυγκροτήσουν το νόημα των κοινωνικών τους ρόλων (Albrecht & 

Devlieger, 1999). 

 

Οι Stainton και Besser (1998) αναφέρουν πως πολλοί γονείς παιδιών με αναπηρία 

βιώνουν χαρά και υψηλά επίπεδα ύπαρξης νοήματος της ζωής - σκοπού ζωής και θετικά 

αποτελέσματα (όπως αναφέρεται σε Lightsey & Sweeney, 2008). Κάποιοι γονείς παιδιών 

με αναπηρία βρέθηκε πως έχουν υψηλότερα επίπεδα παρουσίας νοήματος στη ζωή από 

γονείς τυπικών παιδιών, όταν ασχολούνται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 

παιδιών τους καθώς και άλλων ΑμεΑ γενικότερα (Van Riper, Ryff & Pridham, 1992). Η 

δυνατότητα του νοήματος να προβλέπει την οικογενειακή συνοχή και την οικογενειακή 

ικανοποίηση αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία αποδεικνύοντας έτσι  την σημασία του 

νοήματος σε πολλά πεδία (Lightsey & Sweeney, 2008). Το νόημα της ζωής λειτουργεί ως 

διαμεσολαβητής στη σχέση μεταξύ οικογενειακής συνοχής και οικογενειακής 

ικανοποίησης. Στην έρευνα των Lightsey και Sweeney (2008), οι 64 μητέρες παιδιών με 

αναπηρία που ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και είχαν υψηλότερο νόημα ζωής και 
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οικογενειακής συνοχής, εκδήλωσαν και υψηλότερα επίπεδα οικογενειακής ικανοποίησης. 

Tέλος, στην έρευνα του Green (2007) σε 81 μητέρες παιδιών με αναπηρίες, βρέθηκε πως 

παρά τους κοινωνικούς και δομικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την πολιτεία, οι 

περισσότερες μητέρες αντλούσαν νόημα και πολύτιμα οφέλη από την κατάσταση της 

αναπηρίας του παιδιού τους. 

8.3. Υποκειμενική Ευζωία 

Τα αποτελέσματα της έρευνας Tunali και Power (1993) έδειξαν πως οι οικογένειες με 

παιδιά ΑμεΑ βιώνουν μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή καθώς νιώθουν κοινωνικά 

απομονωμένες. Οι Tunali και Power (1993), έχοντας κάνει μια γενική ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που αφορά σε οικογένειες παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, ομαδοποιούν 

τις δυσκολίες μιας τέτοιας οικογένειας σε οκτώ μέρη. Πρώτον, είναι οι οικονομικές 

δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από έξοδα νοσηλείας, φάρμακα, θεραπευτικές 

συνεδρίες και εξειδικευμένους εξοπλισμούς. Δεύτερον, τα συναισθηματικά προβλήματα 

μέσα σε μια οικογένεια, όπως π.χ. η υπερπροστατευτικότητα, η απόρριψη, οι εντάσεις και 

οι συγκρούσεις. Τρίτον, οι αλλαγές στους στόχους και τις ασχολίες μια οικογένειας, 

σχετικά με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, επαγγελματικές ευκαιρίες κτλ. Τέταρτον, οι 

στρεσογόνοι παράγοντες που αφορούν στις αλλαγές των κοινωνικών σχέσεων της 

οικογένειας (ντροπή, φόβος για πρόκληση ατυχημάτων, κ.ά.). Πέμπτον, είναι οι χρονικές 

πιέσεις και επιβαρύνσεις αναφορικά με την καθημερινή θεραπεία του ΑμεΑ. Το έκτο και 

έβδομο μέρος αφορούν την επικοινωνία της οικογένειας με τους θεσμούς και τα ιδρύματα. 

Και τέλος, το όγδοο μέρος είναι οι στρεσογόνοι παράγοντες που συνδέονται με τη 

διαδικασία του πένθους των μελών της οικογένειας. Αυτό το τελευταίο μέρος αναφέρεται 

στους περιορισμούς των δυνατοτήτων και ευκαιριών των ΑμεΑ, καθώς και στην 
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ψυχολογική πίεση που μπορεί να ασκεί στα μέλη μιας οικογένειας ένας ενδεχόμενος 

πρόωρος ή επώδυνος θάνατος του ΑμεΑ (Tunali & Power, 1993). 

Οι γονείς 179 παιδιών με νοητική αναπηρία και οι γονείς 196 παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης πήραν μέρος στην έρευνα των Olsson και Hwang (2006) σχετικά με την 

εργασία, την φροντίδα των παιδιών και την υποκειμενική ευζωία.  Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν πως οι γονείς των παιδιών με αναπηρία παρουσίασαν μικρότερα επίπεδα 

υποκειμενικής ευζωίας από τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Εντούτοις το 67.7% 

των μητέρων των παιδιών με αναπηρία ανέφεραν υψηλά επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας 

(Olsson & Hwang, 2006). Η συγκριτική μελέτη των Van Riper, Ryff και Pridham (1992) 

σε γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και σε τυπικές οικογένειες δεν έδειξε κάποια 

σημαντική διαφοροποίηση στην υποκειμενική ευζωία ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. 

Από την άλλη η έρευνα των Norlin και Broberg (2013) έδειξε πως οι μητέρες των παιδιών 

με νοητική αναπηρία σκόραραν χαμηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας από τους 

πατέρες αλλά και από τις μητέρες και τους πατέρες παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  

 Ο Larson (1998) στην έρευνά του για την υποκειμενική ευζωία των Μεξικανών 

μητέρων παιδιών με αναπηρία, βρήκε πως αυτή επηρεάζεται από αντιφατικά 

συναισθήματα όπως θλίψη και χαρά, ελπίδα και φόβο. Αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα 

ονομάστηκαν αλληγορικά από τον ερευνητή «ο ενστερνισμός του παραδόξου» και 

αφορούν τη διαχείριση της εσωτερικής έντασης αντίθετων δυνάμεων. Τα συναισθήματα 

των μητέρων ποίκιλαν μεταξύ αγάπης του παιδιού έτσι όπως είναι και θέλησης διαγραφής 

της αναπηρίας, μεταξύ εύρεσης λύσεων για αντιμετώπιση της αναπηρίας και  διατήρησης 

της ελπίδας για το μέλλον του παιδιού παρά την όποια αρνητική ανατροφοδότηση (Larson, 

1998). Οι Seltzer, Begun, Seltzer και Krauss (1991) στην έρευνά τους, βρήκαν πως οι 

μητέρες των ΑμεΑ σημείωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους όταν είχαν 
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κάποιο άλλο τέκνο χωρίς αναπηρία στην οικογένειά τους να τις υποστηρίζει. Αντίθετα οι 

μητέρες που δεν είχαν άλλα τέκνα πέραν του ΑμεΑ, ή είχαν κάποιο τέκνο που δεν 

συνέδραμε ενεργά, σημείωσαν χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή (Seltzer 

et.al., 1991). 

Τέλος, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών εστιάζει στον παράγοντα του άγχους και την 

επίδρασή του στην υποκειμενική ευζωία των οικογενειών με ΑμεΑ. Η έρευνα των Sloper, 

Knussen, Turner και Cunningham (1991), σε οικογένειες με παιδιά με σύνδρομο Down 

βρήκε πως υπάρχει σημαντική διαφορά στην ικανοποίηση από τη ζωή ανάμεσα στις 

μητέρες και τους πατέρες και υψηλότερα επίπεδα άγχους στις μητέρες. Ακόμα, υψηλότερα 

επίπεδα ανεξαρτησίας των παιδιών συνδέθηκαν με υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από 

τη ζωή. Τα αποτελέσματα μιας άλλης έρευνας, αυτής των Kazak και Marvin (1984) σε 

οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ, υποστηρίζουν την ιδέα πως οι οικογένειες με ΑμεΑ βιώνουν 

περισσότερο άγχος από τις οικογένειες χωρίς ΑμεΑ. Και οι Dellve, Samuelsson, Tallborn, 

Fasth και Hallberg (2006) μελέτησαν γονείς παιδιών με σπάνιες αναπηρίες και βρήκαν πως 

το άγχος συνδέεται με την γονεϊκή ανικανότητα και επηρεάζει την ευζωία της οικογένειας. 

 

9. Στόχος της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Η θετική σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας, νοήματος στη ζωή και ικανοποίησης από 

τη ζωή είναι ένα σταθερό εμπειρικό εύρημα (Holder, Coleman, & Wallace, 2010∙ 

Whittington & Scher, 2010). Οι περισσότερες έρευνες που έχουν ασχοληθεί με την 

λειτουργία των οικογενειών με ΑμεΑ έχουν επικεντρωθεί πάνω στο ρόλο της μητέρας με 

παιδί ΑμεΑ (Sloper et al., 1991). Στο δείγμα της συγκεκριμένης μελέτης συμμετείχαν 
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εκτός από γονείς ΑμεΑ, παιδιά με γονείς ΑμεΑ, αδέρφια και σύντροφοι/σύζυγοι ΑμεΑ, 

χωρίς ωστόσο να εξετάζεται χωριστά το κάθε είδος συγγενικής σχέσης. 

Βασικός στόχος της έρευνας είναι να μελετηθεί εμπειρικά η υποκειμενική ευζωία (με 

τη μορφή της ικανοποίησης από τη ζωή) σε οικογένειες με ΑμεΑ και να προσδιοριστεί το 

κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από α) τα επίπεδα θρησκευτικότητας και β) την ύπαρξη ή την 

αναζήτηση νοήματος στη ζωή που αναφέρουν. Για να επιτευχθεί αυτό, πρώτα θα 

μελετηθούν τα επίπεδα θρησκευτικότητας, νοήματος της ζωής και ικανοποίησης από τη 

ζωή, όπως βιώνονται από τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ. Ειδικότερα θα μελετηθούν οι 

επιμέρους τομείς της θρησκευτικότητας, δηλαδή η «πίστη στο Θεό» και η «ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές». Επιπρόσθετα, η έρευνα φιλοδοξεί να αξιολογήσει τις διαστάσεις 

της «ύπαρξης νοήματος της ζωής» και της «αναζήτησης νοήματος της ζωής». Τέλος, θα 

μελετηθούν και θα αναλυθούν οι διαστάσεις της ικανοποίησης από τη ζωή, δηλαδή της 

«ικανοποίησης σκοπού ζωής», της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» και της 

«ικανοποίησης κοινωνικής ζωής». Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται 

είναι τα εξής: 

 Ποιο είναι το επίπεδο θρησκευτικότητας που αναφέρουν τα μέλη οικογενειών 

ΑμεΑ; 

 Ποιες συγκεκριμένες μεταβλητές (φύλο, εργασιακή κατάσταση, οικογενειακή 

κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος σχέσης με το μέλος ΑμεΑ, ηλικία) 

επηρεάζουν τα συνολικά επίπεδα θρησκευτικότητας και τις υποκλίμακές της; 

 Ποιο είναι το επίπεδο νοήματος της ζωής που αναφέρουν τα μέλη οικογενειών 

ΑμεΑ; 
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 Ποιες συγκεκριμένες μεταβλητές (φύλο, εργασιακή κατάσταση, οικογενειακή 

κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος σχέσης με το μέλος ΑμεΑ, ηλικία) 

επηρεάζουν το συνολικό νόημα της ζωής και τις υποκλίμακές του; 

 Ποιο είναι το επίπεδο της ικανοποίησης από τη ζωή που αναφέρουν τα μέλη 

οικογενειών ΑμεΑ; 

 Ποιες συγκεκριμένες μεταβλητές (φύλο, εργασιακή κατάσταση, οικογενειακή 

κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος σχέσης με το μέλος ΑμεΑ, ηλικία) 

επηρεάζουν την ικανοποίηση από τη ζωή  και τις διαστάσεις της; 

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας, νοήματος της ζωής, ικανοποίησης 

από τη ζωή και των επιμέρους διαστάσεών τους; 

 Ποιες διαστάσεις της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής είναι 

προβλεπτικοί παράγοντες της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή και των 

διαστάσεών της; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Μέθοδος 

 

Συμμετέχοντες 

Στο δείγμα της έρευνας συμπεριλήφθηκαν 101 άτομα που προέρχονταν από 

οικογένειες στις οποίες υπήρχε ένα άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ). Εξετάστηκε ένα μέλος 

κάθε οικογένειας, το οποίο μπορεί να ήταν γονέας ΑμεΑ, τέκνο ΑμεΑ, αδερφός/ή, 

σύζυγος/σύντροφος. Ο αρχικός αριθμός του δείγματος ήταν 109 άτομα, εκ των οποίων 

οχτώ εξαιρέθηκαν, λόγω άκυρης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.  

Παρόλο που δεν υπήρχε υπόδειξη για το ποιο μέλος θα συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο, οι γυναίκες υπερείχαν σε αριθμό. Έτσι, από το σύνολο των 

συμμετεχόντων (Ν=101) οι 73 ήταν γυναίκες και οι 28 άντρες. Οι ηλικίες τους 

κυμάνθηκαν από 23 έως 85 ετών και είχαν μέση τιμή τα 45,22 έτη (SD=11.54). Στην 

πλειοψηφία τους ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (59.9%) και αναφορικά με την 

οικογενειακή τους κατάσταση ήταν έγγαμοι ή σε συμβίωση (73,9%). Όσον αφορά την 

εργασιακή κατάσταση, 55 μέλη δήλωσαν ότι εργάζονται, 18 ήταν οι άνεργοι και 18 οι 

συνταξιούχοι,  7 οι φοιτητές και 3 δήλωσαν τα οικιακά ως το επάγγελμα τους.  

Ως προς τη σχέση των συμμετεχόντων με τα μέλη ΑμεΑ, οι 58 ήταν γονείς ΑμεΑ, 

οι 16 τέκνα ΑμεΑ, οι 14 αδέρφια ΑμεΑ, οι 8 σύζυγοι/σύντροφοι ΑμεΑ, ενώ 5 

συμμετέχοντες δήλωσαν συγγενείς β΄ βαθμού. Τα είδη των αναπηριών των ΑμεΑ όπως 

περιγράφτηκαν από τους συμμετέχοντες περιελάμβαναν κυρίως τη νοητική αναπηρία 

(διάφορα σύνδρομα) και τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Άλλες αναπηρίες που 
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αναφέρθηκαν σε μικρότερο βαθμό ήταν η εγκεφαλική παράλυση, οι τετραπληγίες, η 

τύφλωση, η κώφωση, η σκλήρυνση κατά πλάκας, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1, κ.ά. 

Τέλος, οι ηλικίες των ΑμεΑ κυμάνθηκαν από 3 ως 96 ετών με μέσο όρο τα 28,49 έτη 

(SD=20.08). 

 

Εργαλεία της έρευνας 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα πακέτο ερωτηματολογίων αυτοαναφορών που 

αποτελούνταν από τρία ψυχομετρικά ερωτηματολόγια τα οποία εξέταζαν, αντίστοιχα, την 

θρησκευτικότητα, το νόημα της ζωής  και την υποκειμενική ευζωία: 

Ερωτηματολόγιο για τη μέτρηση της θρησκευτικότητας. Το ερωτηματολόγιο για την 

μέτρηση της θρησκευτικότητας δημιουργήθηκε από την Platsidou (2013) και βασίζεται σε 

προηγούμενες κλίμακες όπως είναι η Religious Orientation Scale (Allport & Ross, 1967). 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 20 ερωτήσεις αυτό-αναφοράς και 

εξετάζει 2 διαστάσεις της θρησκευτικότητας. Αναλυτικότερα η «πίστη στον Θεό» 

περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και η «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» 5 ερωτήσεις. 

Στην πρώτη υποκλίμακα τα άτομα καλούνται να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ισχύει 

για αυτούς η κάθε πρόταση – π.χ. Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης, Ο Θεός 

με αγαπά και θέλει το καλό μου, Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων του Καλού και του 

Κακού, κ.ά. Η δεύτερη υποκλίμακα περιλαμβάνει προτάσεις όπως Νηστεύω, 

Εξομολογούμαι κ.ά. Η κλίμακα απαντήσεων είναι 5βάθμια (όπου 1=δεν ισχύει 

καθόλου/ποτέ, 2=μάλλον ισχύει, 3=ισχύει σε μέτριο βαθμό, 4=ισχύει αρκετά, 5=ισχύει 

πολύ/πάντα).   
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Ερωτηματολόγιο για την μέτρηση του Νοήματος της Ζωής. Για τη μέτρηση του 

νοήματος της ζωής χρησιμοποιήθηκε το Meaning in Life Questionnaire (Steger et al., 

2006) που έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό από τους Pezirkianidis, Galanakis, 

Karakasidou και Stalikas (2016). Έχει ως στόχο την διερεύνηση της ύπαρξης (presence) ή 

αναζήτησης (search) νοήματος στη ζωή. Χωρίζεται σε δύο υποκλίμακες, με 5 ερωτήσεις 

για την «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» (π.χ. Έχω ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό σκοπό στη 

ζωή μου) και 5 ερωτήσεις για την «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» ερωτήσεις (π.χ. Ψάχνω 

για νόημα στη ζωή μου). Η βαθμολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται σε μια κλίμακα 

τύπου Likert επτά διαβαθμίσεων (όπου 1= Απόλυτα Λάθος,  2= Πολύ Λάθος, 3= Αρκετά  

Λάθος, 4= Ούτε σωστό, Ούτε λάθος, 5= Αρκετά Σωστό, 6= Πολύ Σωστό, 7= Απόλυτα 

Σωστό). Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται και ανεστραμμένες προτάσεις, στις οποίες 

οι συμμετέχοντες απαντάνε με βαθμό αντίστροφο από το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας 

που έχουν δηλώσει. 

Ερωτηματολόγιο για την μέτρηση της υποκειμενικής ευζωίας. Το ερωτηματολόγιο για 

την μέτρηση της υποκειμενικής ευζωίας (Life Satisfaction Scale) δημιουργήθηκε από την 

Platsidou (2013) και βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες κλίμακες Life Satisfactory Inventory 

(Neugarten, Havighurst & Tobin, 1961) και Satisfaction with Life Scale (Diener et al., 

1985). Περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν 3 επιμέρους διαστάσεις. Η 

διάσταση της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» (7 ερωτήσεις) αφορά στα 

αισθήματα ηρεμίας, αισιοδοξίας, ευτυχίας σε μερικούς τομείς της ζωής, ικανοποίησης από 

το επίπεδο υγείας, αποδοχής των αδυναμιών και των σφαλμάτων του ατόμου και στην 

ύπαρξη νοήματος στη ζωή (π.χ. Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου, έχω αποδεχτεί 

τις αδυναμίες μου και τα σφάλματά μου σε γενικές γραμμές). Η δεύτερη διάσταση της 

«ικανοποίησης κοινωνικής ζωής» (5 ερωτήσεις), περιλαμβάνει τη διάθεση για συμμετοχή 
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σε συλλογικές δραστηριότητες, την άνεση κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου με 

άλλους, το βαθμό αποδοχής του ατόμου από την κοινωνική του ομάδα και τη γενικότερη 

ικανοποίηση της ζωής (π.χ. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα ή 

κοινότητα, η οποία με υποστηρίζει). Η τρίτη διάσταση της «ικανοποίησης σκοπού ζωής» 

(2 ερωτήσεις) περιλαμβάνει τη διάθεση του ατόμου να βάζει στόχους και να προσπαθεί για 

την επίτευξή τους καθώς και την εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες για την επίτευξη 

αυτών των στόχων (π.χ. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να πραγματοποιήσω τις 

επιθυμίες μου). Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μια κλίμακα Likert 5 σημείων (όπου 1= 

δεν ισχύει καθόλου/ποτέ, 2= μάλλον ισχύει, 3=ισχύει σε μέτριο βαθμό, 4=ισχύει αρκετά, 

5=ισχύει πολύ/πάντα).  

 

Διαδικασία 

Η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας ακολούθησε την εξής πορεία: Το πακέτο 

ερωτηματολογίων άρχιζε πάντα με το ερωτηματολόγιο των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών και έπειτα τα επόμενα τρία ερωτηματολόγια δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες με εναλλασσόμενη σειρά έτσι ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη 

συμπλήρωσή τους. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυμη και εθελοντική και τα 

προσωπικά δεδομένα θα παρέμεναν εμπιστευτικά. Για τη συμπλήρωση του κάθε πακέτου 

ερωτηματολογίων χρειάστηκαν περίπου οκτώ λεπτά. Ο εντοπισμός του δείγματος έγινε σε 

συνεννόηση με τοπικούς φορείς με ΑμεΑ της περιοχής της Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα την Ένωση Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Rett «Άγγελοι Γης» 

και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και 

Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη», καθώς και με διανομή και προώθηση 

ερωτηματολογίων μέσω φίλων και συγγενών. Ακόμα, δημιουργήθηκε ψηφιακά ένα πακέτο 
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ερωτηματολογίων στο google.docs, το οποίο αναρτήθηκε διαδικτυακά σε ομάδες που 

ασχολούνται με ΑμεΑ, στα πλαίσια του μέσου κοινωνική δικτύωσης facebook. Η 

συμπλήρωση και συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα 

έξι μηνών, από τον Απρίλιο ως τον Σεπτέμβριο του 2017.  

 

Ανάλυση των δεδομένων 

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

του SPSS 23 (Statistical Package for Social Sciences - Στατιστικό Πακέτο Ανάλυσης 

Κοινωνικών Επιστημών) για Windows 10. Η ύπαρξη συνοχής και εσωτερικής αξιοπιστίας 

μεταξύ των κλιμάκων υπολογίστηκε μέσω του δείκτη Cronbach α ο οποίος είναι ένας από 

τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αξιοπιστίας. Για την ανάλυση των μεταβλητών 

υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι κι οι τυπικές αποκλίσεις. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 

αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA) σε σχέση με τις τρεις κύριες μεταβλητές και τις 

υποκλίμακές τους για να διερευνηθεί ο ρόλος του φύλου, της εργασιακής και 

οικογενειακής κατάστασης, του μορφωτικού επιπέδου, του είδους της σχέσης με το μέλος 

ΑμεΑ, της ηλικίας ΑμεΑ και του είδους αναπηρίας του ΑμεΑ ενώ ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης Pearson εφαρμόστηκε για την διερεύνηση της σχέσης της ηλικίας 

με τις κύριες μεταβλητές και τις υποκλίμακες τους. Για τον έλεγχο συσχέτισης μεταξύ των 

τριών κύριων μεταβλητών της έρευνας αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των υποκλιμάκων τους 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Τέλος, για τον προσδιορισμό της 

επίδρασης του κάθε τομέα της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής στην 

ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της, εφαρμόστηκε η ανάλυση παλινδρόμησης 

με τη μέθοδο stepwise. 
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Για λόγους στατιστικής ανάλυσης στις αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA), ως προς 

το είδος της σχέσης με ΑμεΑ χρησιμοποιήθηκαν οι 2 πρώτες απαντήσεις (Γονέας και 

τέκνο). Οι υπόλοιπες απαντήσεις αποκλείστηκαν καθώς ο αριθμός των απαντήσεων δεν 

επαρκούσε ώστε να ικανοποιήσει την ανάλυση διακύμανσης. Επίσης πάλι για λόγους 

στατιστικής ανάλυσης στο μορφωτικό επίπεδο και στην οικογενειακή κατάσταση 

δημιουργήθηκαν δυο ομάδες. Για το μορφωτικό επίπεδο η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

τους απόφοιτους δημοτικού, γυμνασίου έως και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενώ η 

δεύτερη ομάδα τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω. Για την οικογενειακή 

κατάσταση η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους έγγαμους και όσους είναι σε συμβίωση ενώ 

η δεύτερη ομάδα τους άγαμους, διαζευγμένους ή σε χηρεία. Για το είδος αναπηρίας 

δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες: α) βαριές/πολλαπλές αναπηρίες, β) ελαφριές αναπηρίες και 

γ) αναπηρίες που δεν μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν καθώς δεν μπορούσε να γίνει 

αντιληπτή από τις απαντήσεις η βαρύτητα της αναπηρίας. Συνεχίζοντας, για την ηλικία 

των ΑμεΑ δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, οι ανήλικοι και οι ενήλικες. Τέλος, σε σχέση με 

την εργασιακή κατάσταση λήφθηκαν υπόψη μόνο οι 3 πρώτες απαντήσεις 

(Εργαζόμενος/η, άνεργος/η, συνταξιούχος).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Αποτελέσματα 

 

Θρησκευτικότητα 

1. Εσωτερική Αξιοπιστία (Cronbach’s Alpha) 

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εργαλείων υπολογίστηκε ο δείκτης α του Cronbach 

και οι συσχετίσεις των δηλώσεων με τη συνολική κλίμακα. Σε γενικές γραμμές οι 

μετρήσεις των υποκλιμάκων χαρακτηρίζονται από υψηλή ή πολύ υψηλή αξιοπιστία, όπως 

φαίνεται και αναλυτικά στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Εσωτερική Αξιοπιστία κλίμακας Θρησκευτικότητας (συντελεστής Cronbach’s Alpha) 

      Cronbach’s Alpha   Αριθμός δηλώσεων 

Πίστη στο Θεό .97 15 

Ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές .89 5 

 

Συνολική Θρησκευτικότητα 

.97 20 

 

2. Το επίπεδο θρησκευτικότητας 

Ο μέσος όρος για τη συνολική θρησκευτικότητα ήταν 2.94 (SD= 1.22) κάτι που δείχνει ένα 

μέτριο ικανοποιητικό επίπεδο θρησκευτικότητας. Ο τομέας στον οποίο τα μέλη των 

οικογενειών με ΑμεΑ εκδήλωσαν υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας, ήταν η « πίστη 

στον Θεό» (M= 3.23, SD= 1.36), ενώ ο χαμηλότερος μέσος όρος εντοπίστηκε στην 

υποκλίμακα «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» (M= 2.07, SD= 1.09) (Πίνακας 2). 

Συνολικά οι συμμετέχοντες φαίνεται να ασχολούνται σε μικρό βαθμό με θρησκευτικές 
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πρακτικές, όπως είναι η νηστεία, η μελέτη θρησκευτικών συγγραμμάτων, η συμμετοχή σε 

εκκλησιαστικές δραστηριότητες και η εξομολόγηση. 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις διαστάσεις της Θρησκευτικότητας. 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Πίστη στο Θεό 3.23 1.361 

Ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές 2.07 1.091 

 

Συνολική Θρησκευτικότητα 

 

2.94 

 

1.221 

 

3. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στη Θρησκευτικότητα 

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις διακύμανσης (ANOVA), με σκοπό να εξεταστεί αν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε ορισμένες κατηγορίες δημογραφικών 

στοιχείων και στις τιμές των υποκλιμάκων της θρησκευτικότητας και του συνόλου της. 

Στις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν ως ανεξάρτητες μεταβλητές το φύλο, η εργασιακή και η 

οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, το είδος της σχέσης με το μέλος ΑμεΑ, η 

ηλικία ΑμεΑ και το είδος αναπηρίας του ΑμεΑ. Όσον αφορά την ηλικία 

πραγματοποιήθηκε συσχέτιση με τις υποκλίμακες. Θα ακολουθήσει η αναφορά και ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων των αναλύσεων αυτών.  

Η επίδραση του φύλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης κατέδειξαν πως 

υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου στη συνολική θρησκευτικότητα 

(F1,99= 4.555, p= .035), όπως επίσης και στην υποκλίμακα της «πίστης στον Θεό» (F1,99= 

5.016, p= .027). Ωστόσο, σε σχέση με την «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (F1,99= 1.383, p= .242). Οι 
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γυναίκες του δείγματος σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα στην υποκλίμακα της πίστης στον 

Θεό, αφού εμφάνισαν υψηλότερο μέσο όρο, σε σχέση με τους άντρες του δείγματος αλλά 

και στη συνολική θρησκευτικότητα (Πίνακας 3). 

Πίνακας 3. Τα επίπεδα της Θρησκευτικότητας σε σχέση με το φύλο 

  
Αριθμός 

δηλώσεων 

Μέσος 

όρος 

Τυπική απόκλιση F p 

Πίστη στο Θεό 

 

Άντρες 28 2.75 1.50

2 5.01 

0.27 
Γυναίκες 

 

73 

 

3.41 

 

1.26

6 

Ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές 
Άντρες 28 1.87 1.024 

1.38 .242 Γυναίκες 
 

73 

 

2.15 

 

1.11

2 

 

Συνολική 

Θρησκευτικότητα 

Άντρες 28 2.53 1.33

7 
 

         4.55 .035 

Γυναίκες 73 3.10 1.14

4 

 

Η επίδραση της εργασιακής κατάστασης. Στη συνέχεια, εξετάστηκε αν υπάρχει επίδραση 

της εργασιακής κατάστασης των μελών των οικογενειών ΑμεΑ στα επίπεδα 

θρησκευτικότητας. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της εργασιακής 

κατάστασης στη συνολική θρησκευτικότητα (F2,88= 0.07, p= .930) ή τις επιμέρους 

υποκλίμακες «πίστη στο Θεό» (F2,88= 0.09, p= .912) και «ενασχόληση με θρησκευτικές 

πρακτικές» (F2,88= 0.12, p= .881). Φάνηκε πως τα επίπεδα θρησκευτικότητας δεν 

επηρεάζονται από το αν τα μέλη ήταν εργαζόμενα, άνεργα ή στην σύνταξη. 

Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης. Η οικογενειακή κατάσταση είχε στατιστικά 

σημαντική επίδραση στην υποκλίμακα της «ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές» 

(F1,98= 4.99, p= .028), καθώς και την συνολική θρησκευτικότητα (F1,98= 4.55, p= .035). Οι 
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έγγαμοι και όσοι ήταν σε συμβίωση ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας σε 

αυτή την υποκλίμακα αλλά και την συνολική θρησκευτικότητα, σε σχέση με άτομα που 

ήταν άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία (Πίνακας 4). Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση και την υποκλίμακα της «πίστης στον Θεό» 

(F1,98= 3.78, p= .054). 

Πίνακας 4. Τα επίπεδα Θρησκευτικότητας σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση 

  
Αριθμός 

δηλώσεω

ν 

Μέσος όρος Τυπική απόκλιση       F         p 

Πίστη στο Θεό 

 

Έγγαμοι/σε 

συμβίωση 

74 3.40 1.319  

3.78 
.054 

Άγαμοι/Διαζευγμένοι

/σε χηρεία 

26 2.81   1.361 

Ενασχόληση με 

θρησκευτικές 

πρακτικές 

Έγγαμοι/σε 

συμβίωση 

74 2.22 1.124  

4.99 
.028 

Άγαμοι/Διαζευγμένοι

/σε χηρεία 

26 1.68 0.891 

 

Συνολική 

Θρησκευτικότητα 

Έγγαμοι/σε 

συμβίωση 
 

74 

 

3.11 

 

1.192 

 

4.55 .035 

Άγαμοι/Διαζευγμένοι

/σε χηρεία 

 

26 

 

2.53 

 

1.187 

 

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης του 

μορφωτικού επιπέδου του δείγματος σε συνάρτηση με την συνολική θρησκευτικότητα 

(F1,99= 2.60, p= .110) και τις δύο υποκλίμακές «πίστη στο Θεό» (F1,99= 3.48, p= .065) και 

«ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» (F1,99= 0.07, p= .792) δεν έδειξαν κάποια 

στατιστικά σημαντική διαφορά της θρησκευτικότητες ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα. Η 

μόρφωση δεν φάνηκε να είναι ένας παράγοντας που συντελεί στην μεταβολή των 

επιπέδων θρησκευτικότητας. 
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Η επίδραση του είδους της σχέσης με το μέλος ΑμεΑ. Στη συνέχεια επιδιώχθηκε η 

εξέταση της θρησκευτικότητας των μελών με βάση το είδος της σχέσης τους με τα ΑμεΑ. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διασποράς έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

επίδραση του είδους σχέσης με το μέλος ΑμεΑ  στη συνολική θρησκευτικότητα (F1,72= 

2.26, p= .137) ή τις υποκλίμακές της «πίστη στον Θεό» (F1,72= 2.23, p= .139) και 

«ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» (F1,72= 1.32, p= .254). Το αν τα μέλη ήταν 

γονείς ή τέκνα ΑμεΑ δεν συνέβαλλε στα επίπεδα θρησκευτικότητας.  

Η επίδραση της ηλικίας. Για να βρεθεί αν η ηλικία επιδρά στην συνολική 

θρησκευτικότητα καθώς και τις υποκλίμακές της χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 

γραμμικής συσχέτισης του Pearson. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ανάμεσα στην ηλικία 

και την θρησκευτικότητα ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

(Πίνακας 5). Με άλλα λόγια, τα μέλη των οικογενειών ΑμεΑ που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν διαφοροποιούνται ως προς τη θρησκευτικότητα με το πέρασμα της ηλικίας. 

Πίνακας 5. Συσχέτιση της Θρησκευτικότητας αναφορικά με την ηλικία 

 
Ηλικία 

Πίστη στο Θεό 

 

.058 

Ενασχόληση με θρησκευτικές 

πρακτικές 

.052 

 

Συνολική Θρησκευτικότητα 

 

.060 

 

Η επίδραση του είδους αναπηρίας του ΑμεΑ. Για να εξεταστεί η επίδραση του είδους της 

αναπηρίας στη θρησκευτικότητα και τις υποκλίμακές της, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης. Φάνηκε πως η συνολική θρησκευτικότητα (F2,97= 0.03 , p= .964) και οι 

υποκλίμακές «πίστη στο Θεό» (F2,97= 0.19, p= .823) και «ενασχόληση με θρησκευτικές 
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πρακτικές» (F2,97= 0.66, p= .517) δεν επηρεάζονται από το αν μια αναπηρία είναι ελαφριά 

ή βαριά/πολλαπλή. 

Η επίδραση της ηλικίας του ΑμεΑ. Με μία ανάλυση διακύμανσης εξετάστηκε αν υπάρχει 

διαφοροποίηση στα επίπεδα θρησκευτικότητας ανάμεσα στους ανήλικους και τους 

ενήλικες. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν έδειξαν κάποιο στατιστικά 

σημαντικό ενδιαφέρον στη συνολική θρησκευτικότητα (F1,98= 1.28, p= .259) και τις δύο 

υποκλίμακές της. Την «πίστη στον Θεό» (F1,98= 0.80, p= .372) και την «ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές» (F1,98= 3.02, p= .085). 

 

Το Νόημα της Ζωής 

1. Εσωτερική Αξιοπιστία (Cronbach’s Alpha) 

Ο βαθμός εσωτερικής αξιοπιστίας της συνολικής κλίμακας Νοήματος της Ζωής 

όπως και της υποκλίμακας «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» είναι ικανοποιητικός (coefficient 

alpha= .74). Η υποκλίμακα της «αναζήτησης νοήματος στη ζωή» εμφανίζει υψηλή 

εσωτερική αξιοπιστία (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Εσωτερική Αξιοπιστία κλίμακας Νοήματος της Ζωής (συντελεστής Cronbach’s Alpha) 

 Cronbach’s Alpha  Αριθμός δηλώσεων 

Ύπαρξη νοήματος  στη ζωή .72 5 

Αναζήτηση νοήματος στη ζωή .85 5 

 

Συνολικό Νόημα της Ζωής 

 

.74 

 

10 
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2. Το επίπεδο Νοήματος της Ζωής  

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το Νόημα 

της Ζωής. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος μέσος όρος παρατηρήθηκε στην υποκλίμακα της 

«ύπαρξης νοήματος στη ζωή» (M= 4.99, SD= 1.04) και η υποκλίμακα της «αναζήτησης 

νοήματος στη ζωή» ακολουθεί με χαμηλότερο μέσο όρο (M= 4.33, SD= 1.46). Όπως και 

στις δύο υποκλίμακες οι συμμετέχοντες ανέφεραν μέτρια προς υψηλά επίπεδα συνολικού 

νοήματος της ζωής (M= 4.49, SD= .971). 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις διαστάσεις του Νοήματος της Ζωής 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Υπαρξη νοήματος  στη 

ζωή 

4.99 1.042 

Αναζήτηση νοήματος στη ζωή 4.33 1.465 

 

Συνολικό Νόημα της Ζωής 

 

4.49 

 

.971 

 

3. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στο Νόημα της Ζωής 

Στη συνέχεια θα εξεταστεί αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο νόημα 

της ζωής ανάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.  

Η επίδραση του φύλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν πως δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες στο συνολικό 

νόημα της ζωής (F1,99= 2.70, p= .103). Το ίδιο ισχύει και για τις δύο υποκλίμακες «ύπαρξη 

νοήματος» (F1,99= 0.19, p= .662) και «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» (F1,99= 1.56, p= 

.213). Φάνηκε πως τα επίπεδα νοήματος στην ζωή δεν αλλάζουν όταν το μέλος του 

δείγματος που απαντάει είναι γυναίκα ή άντρας. 
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Η επίδραση της εργασιακής κατάστασης. Εξετάστηκε η εργασιακή κατάσταση των 

ερωτηθέντων με τους παράγοντες του νοήματος της ζωής και το συνολικό νόημα ζωής. 

Και εδώ δεν σημειώθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της εργασιακής κατάστασης 

στην υποκλίμακα της «ύπαρξης νοήματος στη ζωή» (F2,88= 1.37, p= .257), της 

«αναζήτησης νοήματος στη ζωή» (F2,88= 0.02, p= .977) και του συνολικού νοήματος στη 

ζωή (F2,88= 0.19, p= .821). Το να έχει δουλειά ένα μέλος, να είναι άνεργο ή στην σύνταξη 

δεν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στα επίπεδα του νοήματος της ζωής. 

Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης. Αναφορικά με την επίδραση της 

οικογενειακής κατάστασης στο συνολικό νόημα της ζωή (F1,98= 0.22, p= .633) και στις 

δύο υποκλίμακες «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» (F1,98= 0.01, p= .892) και «αναζήτηση 

νοήματος στη ζωή» (F1,98= 1.21, p= .274), η ανάλυση διακύμανσης δεν έδειξε στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Τα μέλη του δείγματος που ήταν έγγαμα ή σε συμβίωση δεν 

διαφοροποιήθηκαν στα επίπεδα νοήματος στη ζωή από τα μέλη που ήταν άγαμα, 

διαζευγμένα ή σε χηρεία. 

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου. Η ανάλυση διασποράς έδειξε πως δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα και στο συνολικό νόημα 

της ζωής καθώς (F1,99= 1.25, p= .265) και στις υποκλίμακες «ύπαρξης νοήματος» (F1,99= 

0.16, p= .687) και «αναζήτησης νοήματος» (F1,99= 0.96, p= .329). Το επίπεδο εκπαίδευσης 

των μελών του δείγματος δεν ήταν ένας παράγοντας που συνετέλεσε στην μεταβολή του 

νοήματος της ζωής. 

Η επίδραση του είδους της σχέσης με το μέλος ΑμεΑ. Επιδιώχθηκε η εξέταση του 

νοήματος της ζωής σε συνάρτηση με το είδος της σχέσης με το μέλος ΑμεΑ. Η ανάλυση 

διακύμανσης δεν έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση του είδους σχέσης με το μέλος 
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ΑμεΑ  στο συνολικό νόημα ζωής (F1,72= 0.03, p= .956), την «ύπαρξη νοήματος» (F1,72= 

.857, p= .358) ή την «αναζήτηση νοήματος» (F1,72= .449, p= .505). Δεν έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο το είδος της σχέσης με το ΑμεΑ (τέκνο ή γονέας) στα επίπεδα νοήματος 

της ζωής. 

Η επίδραση της ηλικίας. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του 

Pearson για να βρεθεί αν η ηλικία επιδρά στο συνολικό νόημα ζωής και τις διαστάσεις του. 

Τα ευρήματα υπέδειξαν ότι ο συντελεστής συσχέτισης δεν είναι στατιστικά σημαντικός. 

Και εδώ το πέρασμα του χρόνου δεν φάνηκε να μεταβάλλει το νόημα της ζωής των μελών 

των οικογενειών ΑμεΑ. 

Η επίδραση του είδους αναπηρίας του ΑμεΑ. Για να εξεταστεί η επίδραση του είδους 

αναπηρίας στο συνολικό νόημα της ζωής και τις υποκλίμακές του, πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση  διακύμανσης (ANOVA). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν 

έδειξαν κάποιο στατιστικά σημαντικό ενδιαφέρον για το συνολικό νόημα ζωής (F2,97= 

1.70, p= .188), την «ύπαρξη νοήματος» (F2,97= 0.02, p= .977) και την «αναζήτηση 

νοήματος» (F2,97= 2.29, p= .106). 

Η επίδραση της ηλικίας του ΑμεΑ. Τέλος, για να εξεταστεί αν υπάρχει διαφοροποίηση 

στο νόημα της ζωής των ανηλίκων και ενηλίκων πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

διακύμανσης. Η ηλικία του μέλους ΑμεΑ δεν σημείωσε κάποια στατιστικά σημαντική 

επίδραση στο συνολικό νόημα ζωής (F1,98= 2.99, p= .087), την «ύπαρξη νοήματος» (F1,98= 

0.34, p= .557) και την «αναζήτηση νοήματος» (F1,98= 2.04, p= 156). 
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Υποκειμενική Ευζωία 

1. Εσωτερική Αξιοπιστία (Cronbach’s Alpha) 

Η τιμή του δείκτη a του Cronbach για τη συνολική κλίμακα Ικανοποίησης από τη 

Ζωή, που χορηγήθηκε στα πλαίσια της έρευνας, σημείωσε υψηλές τιμές (coefficient 

alpha= .91), άρα η αξιοπιστία των μετρήσεων της κλίμακας με την έννοια της εσωτερικής 

συνέπειας, χαρακτηρίζεται πολύ υψηλή. Από υψηλή αξιοπιστία χαρακτηρίζονται και οι 

επιμέρους υποκλίμακες, όπως φαίνεται αναλυτικά και στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 8. Εσωτερική Αξιοπιστία κλίμακας Ικανοποίησης από τη Ζωή (συντελεστής Cronbach’s Alpha) 

Cronbach’s Alpha               Αριθμός δηλώσεων 

Προσωπική/συναισθηματική 

Ικανοποίηση 

.87 7 

Ικανοποίηση κοινωνικής ζωής .83 5 

Ικανοποίηση Σκοπού ζωής .78 2 

 

Συνολική Ικανοποίηση Ζωής 
 

.91 

 

14 

 

2. Το επίπεδο Ικανοποίησης από τη Ζωή  

Βρέθηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση για την συνολική υποκειμενική 

ευζωία (M= 3.74, SD= .688) που δείχνουν μέτρια προς υψηλή ικανοποίηση από τη ζωή 

των μελών του δείγματος. Ο τομέας στον οποίο τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ εκδήλωσαν 

τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης ήταν η « ικανοποίηση σκοπού ζωής» (M= 3.98, SD= 

.839), ενώ ακολουθεί αυτός της «ικανοποίησης κοινωνικής ζωής» (M= 3.73, SD= .807). Η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων εμφανίστηκε λιγότερο ικανοποιημένη στον τομέα της 

«προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης», με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 
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υποκλίμακα να παρουσιάσει τον χαμηλότερο μέσο όρο (M= 3.68, SD= .763) (Πίνακας 9). 

Από τις απαντήσεις των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ φαίνεται πως αυτά είναι 

ικανοποιημένα από τη ζωή. 

 

Πίνακας 9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις στις διαστάσεις της Ικανοποίησης Ζωής 

 Μέσος όρος Τυπική απόκλιση 

Προσωπικής/συναισθημ

ατική ικανοποίηση 

3.68 .763 

Ικανοποίηση κοινωνικής ζωής 3.73 .807 

Ικανοποίηση σκοπού ζωής 3.98 .839 

 

Συνολική Ικανοποίηση Ζωής  

3.74 

 

.688 

 

3. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων στην Υποκειμενική Ευζωία 

Όπως στις προηγούμενες μεταβλητές, θα ακολουθήσει η αναφορά και ο σχολιασμός 

των αποτελεσμάτων των πολλαπλών συγκρίσεων ANOVA, με σκοπό να εξεταστεί αν 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις κατηγορίες δημογραφικών 

χαρακτηριστικών. 

Η επίδραση του φύλου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν πως υπήρχε 

στατιστικά σημαντικά επίδραση του φύλου στην υποκλίμακα της «ικανοποίησης του 

σκοπού ζωής» (F1,99= 5.88, p= .017). Εντούτοις παρατηρήθηκε πως δεν υπήρχε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες στην συνολική ικανοποίηση της ζωής 

(F1,99= 3.57, p= .061), καθώς και στις υποκλίμακες «προσωπικής/συναισθηματικής 

ικανοποίησης» (F1,99= 1.56, p= .213) και «ικανοποίησης της κοινωνικής ζωής» (F1,99= 

3.40, p= .068). Οι γυναίκες εμφάνισαν υπεροχή στην «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (M= 
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4.10, SD= .749) σε σχέση με τους άντρες (M= 3.66, SD= .981) (Πίνακας 10).  

 

Πίνακας 10. Τα επίπεδα Ικανοποίησης Ζωής σε σχέση με το φύλο 

 

Η επίδραση της εργασιακής κατάστασης. Η εξέταση της σχέσης μεταξύ της εργασιακής 

κατάστασης και της υποκειμενικής ευζωίας εξετάστηκε με μια ανάλυση διακύμανσης. 

Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμιά στατιστικά σημαντική επίδραση μεταξύ της 

εργασιακής κατάστασης και της συνολικής ικανοποίησης ζωής (F2,88= 0.58, p= .562) ή 

των παραγόντων «προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση» (F2,88= 0.072, p= .930), 

«ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F2,88= 0.87, p= .421) και «ικανοποίηση σκοπού ζωής» 

(F2,88= 0.99, p= .374). Δεν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην ικανοποίηση από τη ζωή η 

εργασιακή κατάσταση των μελών του δείγματος.  

  
Αριθμός 

δηλώσεων 

Μέσος 

όρος 

Τυπική απόκλιση F     p 

Προσωπική/συναισθηματική 

ικανοποίηση 

 

Άντρες 28 3.53 .931  

 

1.56 

 

 

.213 

 Γυναίκες 
 

73 

 

3.74 

 

.686 

Ικανοποίηση κοινωνικής 

ζωής 

 

Άντρες 28 3.50  .795  

 

3.40 

 

 

0.68 

 Γυναίκες 
 

73 

 

3.82 

 

.799 

 Ικανοποίηση σκοπού ζωής 

 

Άντρες 28 3.66  .981  

 

5.88 

 

 

0.17 
 Γυναίκες 

 

73 

 

4.10 

 

.749 

 

Συνολική Ικανοποίηση 

Ζωής 
 

Άντρες 

 

28 

 

3.54 

 

.774 

 

 

3.57 

 

.061 

 

 

Γυναίκες 

 

73 

 

3.82 

 

.641 
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Η επίδραση της οικογενειακής κατάστασης. Αναφορικά με την επίδραση της 

οικογενειακής κατάστασης στις τρεις υποκλίμακες: «προσωπική/συναισθηματική 

ικανοποίηση» (F1,98= 0.49, p= .048), «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F1,98= 0.20, p= 

.653) και «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (F1,98= 0.09, p= .075) καθώς και στην συνολική 

ικανοποίησης ζωής (F1,98= 0.40, p= .528), δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση. Φάνηκε πως τα επίπεδα ικανοποίησης από τη ζωή δεν επηρεάζονται από το αν τα 

μέλη του δείγματος είναι σε κάποιου είδους σχέση ή δεν έχουν αυτή την περίοδο κάποια 

σχέση. 

Η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης 

κατέδειξαν πως υπάρχει στατιστικά σημαντική επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στην 

υποκλίμακα της «ικανοποίησης σκοπού ζωής» (F1,99= 4.555, p= .035). Οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα στην υποκλίμακα της 

«ικανοποίησης σκοπού ζωής» (M= 4.12, SD= .716) σε σχέση με τα μέλη οικογενειών που 

έχουν φτάσει ως την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (M= 3.76, SD= .962) (Πίνακας 11). 

Ωστόσο στις υποκλίμακες «προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση» (F1,99= 0.67, p= 

.413), «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F1,99= 0.42, p= .517) και την συνολική 

ικανοποίηση ζωής (F1,99= 1.20, p= .276) δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στα μορφωτικά επίπεδα. Τα ευρήματα αυτά έδειξαν πως η μόρφωση λειτουργεί 

θετικά στον προσδιορισμό και την επίτευξη στόχων και επιθυμιών των μελών του 

δείγματος. 
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Πίνακας 11. Τα επίπεδα Ικανοποίησης Ζωής σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο 

   
Αριθμός 

δηλώσεων 

Μέσος όρος Τυπική 

απόκλιση 

F p 

Προσωπική/συναισθ

ηματική 

ικανοποίηση 

 

Απόφοιτοι β’βάθμιας 

εκπαίδευσης 

41 3.61 .822  

.676 

 

.413 
 

Απόφοιτοι γ’βάθμιας και 

άνω 

60 3.74 .721 

Ικανοποίηση 

κοινωνικής ζωής 

 

Απόφοιτοι β’βάθμιας 

εκπαίδευσης 
41 3.67 .814  

.423 

 

.517 

Απόφοιτοι γ’βάθμιας και 

άνω 

60 3.78 .807 

Ικανοποίηση σκοπού 

ζωής 

 

Απόφοιτοι β’βάθμιας 

εκπαίδευσης 
41 3.76 .962  

.455 

 

.035 

Απόφοιτοι γ’βάθμιας και 
άνω 

60 4.12 .716 

 

Συνολική 

Ικανοποίηση Ζωής 

Απόφοιτοι β’βάθμιας 

εκπαίδευσης  

41 

 

3.65 

 

.744 

 

1.20 

 

.276 

Απόφοιτοι γ’βάθμιας και 

άνω 

 

60 

 

3.80 

 

.647 

 

Η επίδραση του είδους της σχέσης με το μέλος ΑμεΑ. Το είδος της σχέσης με το μέλος 

ΑμεΑ δεν φάνηκε να έχει στατιστικά σημαντική επίδραση στη συνολική ικανοποίηση από 

τη ζωή (F1,72= 0.15, p= .698) ή τις υποκλίμακές της «προσωπική/συναισθηματική 

ικανοποίηση» (F1,72= 0.25, p= .613), «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F1,72= 0.06, p= 

.800) και «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (F1,72= 0.00, p= .983). Τα επίπεδα ικανοποίησης 

από τη ζωή των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ δεν διαφοροποιούνται όταν το μέλος που 

απαντάει είναι τέκνο ή γονέας ΑμεΑ.  

Η επίδραση της ηλικίας. Τέλος, για να βρεθεί αν η ηλικία επιδρά στη συνολική 

ικανοποίηση από τη ζωή και τις διαστάσεις της, εφαρμόστηκε ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης του Pearson. Τα ευρήματα ανέφεραν πως ο συντελεστής συσχέτισης είναι μη 
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στατιστικά σημαντικός για την ηλικία και την ικανοποίηση από τη ζωή. Το πέρασμα του 

χρόνου δεν φάνηκε να μεταβάλλει την ικανοποίηση από τη ζωή των μελών των 

οικογενειών με ΑμεΑ. 

Η επίδραση του είδους αναπηρίας του ΑμεΑ. Για να εξεταστεί η επίδραση του είδους 

αναπηρίας στην ικανοποίηση από τη ζωή, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης δεν έδειξαν κάποιο στατιστικά σημαντικό 

ενδιαφέρον για τη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή (F2,97= 1.52, p= .222) και τις τρεις 

υποκλίμακές της. Την «προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση» (F2,97= 0.96, p= .500), 

την «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F2,97= 1.49, p= .230) και την «ικανοποίηση σκοπού 

ζωής» (F2,97= 2.52, p= .085). 

Η επίδραση της ηλικίας του ΑμεΑ. Τέλος, για να εξεταστεί αν η ηλικία των ΑμεΑ επιδρά 

στη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή και τις υποκλίμακές της πραγματοποιήθηκε 

ανάλυση διακύμανση (ANOVA). Το αν ένα μέλος ΑμεΑ είναι ανήλικο ή ενήλικο δεν 

φάνηκε να παίζει κάποια σημασία στη συνολική ικανοποίηση από τη ζωής (F1,98= 2.44, p= 

.121). Το ίδιο συνέβη και για τις υποκλίμακές της, την «προσωπική/συναισθηματική 

ικανοποίηση» (F1,98= 3.51, p= .064), την «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (F1,98= 0.91, p= 

.342) και τέλος την «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (F1,98= 0.56, p= .456). 

 

Η σχέση Θρησκευτικότητας, Νοήματος της Ζωής και Υποκειμενικής Ευζωίας 

Σε επόμενο στάδιο επιχειρήθηκε η σύγκριση των τριών εργαλείων της έρευνας, 

ώστε να διερευνηθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους (Πίνακας 12). Αναλυτικά, η 

συνολική θρησκευτικότητα παρουσίασε μια θετική, μέτρια στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με το συνολικό  νόημα της ζωής (r= .401, p < .01) και αντιστοίχως με τη 
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συνολική ικανοποίηση από τη ζωή (r= .317, p < .01). Αλλά και το συνολικό νόημα της 

ζωής εμφάνισε μέτρια, θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τη συνολική 

ικανοποίηση από τη ζωή (r= .382, p < .01).  

Πίνακας 12. Συσχετίσεις συνολικών αποτελεσμάτων εργαλείων 

  

 

Νόημα της Ζωής 

 

 

Ικανοποίηση από τη 

Ζωή 

Θρησκευτικότητα ,401** ,317** 

 

Νόημα της Ζωής 

  

,382** 

Σημείωση **p < .01 

Συνεχίζοντας, o συντελεστής συσχέτισης Pearson αποκάλυψε σχέσεις μεταξύ των 

υποκλιμάκων των τριών εργαλείων του ερωτηματολογίου, οι περισσότερες εκ των οποίων 

παρουσιάζουν συνάφεια μεταξύ τους (Πίνακας 13). Αναλυτικά, η «πίστη στον Θεό» 

εμφανίζει μέτρια, θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την με την «ύπαρξη 

νοήματος στη ζωή» (r= .341, p<.01), την «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» (r= .309, p < 

.01) και την «ικανοποίηση κοινωνική ζωής» (r= .321, p < .01), σε στάθμη σημαντικότητας 

0.01. Συνεχίζοντας με την «πίστη στον Θεό», αυτή παρουσιάζει μέτρια θετική συσχέτιση 

με την «προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση ζωής» (r= .243, p < .05) και την 

«ικανοποίηση σκοπού ζωής» (r= .206, p < .05) σε στάθμη σημαντικότητας 0.05.  Τα μέλη 

που διατηρούν μια πίστη στο Θεό φαίνεται να είναι ικανοποιημένα σε όλες τις διαστάσεις 

της ικανοποίησης από τη ζωή αλλά και του νοήματος της ζωής. 
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Πίνακας 13.  Συσχετίσεις μεταξύ υποκλιμάκων όλων των εργαλείων 
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Πίστη στο Θεό .341** .309** .243* .321** .206* 

Ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές 

.154 .265* .208* .330** .151 

Ύπαρξη νοήματος στη 

ζωή 
 

.066        .629** .484** .538** 

Αναζήτηση νοήματος 

στη ζωή 
  .153 

.165 .225* 

Σημείωση *p < .05, **p < .01 

H συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε, αποκάλυψε ακόμη ότι η υποκλίμακα της 

«ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές» έχει μέτρια, θετική στατιστικά σημαντική 

σχέση με την «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» (r= .265, p < .05), την 

«προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση ζωής» (r= .208, p < .05) και την «ικανοποίηση 

κοινωνικής ζωής» (r= .330, p < .01). 

Αναφορικά με την «ύπαρξη νοήματος στη ζωή», αυτή έχει ισχυρή, θετική 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την υποκλίμακα της «προσωπικής/συναισθηματικής 

ικανοποίησης ζωής» (r= .629, p < .01) και μέτριες θετικές συσχετίσεις την «ικανοποίηση 

κοινωνικής ζωής» (r= .484, p < .01) και την «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (r= .538, p < 

.01), σε στάθμη σημαντικότητας 0.01. 

Τέλος, η συσχέτιση που πραγματοποιήθηκε αποκάλυψε ότι η «αναζήτηση 

νοήματος στη ζωή» παρουσιάζει μέτρια ισχυρή στατιστικά σημαντική συσχέτιση με 

την «ικανοποίηση σκοπού ζωής» (r= .454, p < .01), σε στάθμη σημαντικότητας 0.01. 

Όπως φάνηκε στην ικανοποίηση από την ζωή και ειδικά στην «ικανοποίηση 
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προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» οδηγεί η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» 

και όχι η «αναζήτηση νοήματος». Τα μέλη του δείγματος που έχουν βρει νόημα στη 

ζωή τους φαίνεται να απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας και 

σαφέστερα είναι πιο αισιόδοξα και ευτυχισμένα σε κάποιους τομείς της ζωής. 

Η «αναζήτηση νοήματος» σχετίστηκε μόνο με την «ικανοποίηση σκοπού 

ζωής» ενώ είχε χαμηλότερες συσχετίσεις με όλες τις υποκλίμακες από ότι η «ύπαρξη 

νοήματος». Εξαίρεση αποτέλεσε η συσχέτιση της «αναζήτησης νοήματος» με την 

υποκλίμακα της «ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές». Φαίνεται πως τα μέλη 

των οικογενειών μέσω της συμμετοχής τους στα μυστήρια της εκκλησίας ή τις 

δραστηριότητές της, προσπαθούν να ανακαλύψουν κάποιο νόημα στη ζωή τους ή να 

προσθέσουν νόημα στο ήδη υπάρχον. 

Τέλος, η «πίστη στον Θεό» παρουσίασε ισχυρότερη συνάφεια με τις δύο 

υποκλίμακες του νοήματος της ζωής από ότι η «ενασχόληση με θρησκευτικές 

πρακτικές». Φαίνεται πως μια πιο πνευματική αναζήτηση ενός προσωπικού Θεού 

οδηγεί και σε μια αναζήτηση κάποιου νοήματος στη ζωή των μελών. Και στις 

υποκλίμακες της ικανοποίησης από τη ζωή, η «πίστη στον Θεό» είχε υψηλότερες 

συσχετίσεις από την «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» εκτός από την 

υποκλίμακα της «ικανοποίησης κοινωνικής ζωής». Μπορεί μέσω της συμμετοχής 

τους σε θρησκευτικές δραστηριότητες, τα μέλη να αντλούν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

σε ότι αφορά την κοινωνικότητά τους. 
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Η Θρησκευτικότητα και το Νόημα της Ζωής ως παράγοντες πρόβλεψης της 

Υποκειμενικής Ευζωίας 

 Για να εξεταστεί αν τα επίπεδα θρησκευτικότητας και η ύπαρξη ή αναζήτηση 

νοήματος στη ζωή επιδρούν στην υποκειμενική ευζωία των μελών των οικογενειών με 

ΑμεΑ, εφαρμόστηκε η ανάλυση παλινδρόμησης με τη μέθοδο stepwise. Εξαρτημένη 

μεταβλητή ήταν η συνολική ικανοποίηση από τη ζωή και ανεξάρτητες οι υποκλίμακες της 

θρησκευτικότητας (πίστη στον Θεό και ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές) και του 

νοήματος της ζωής (ύπαρξη νοήματος και αναζήτηση νοήματος στη ζωή). 

 Ένας πολύ ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της συνολικής ικανοποίησης από τη 

ζωή των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ ήταν η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή», ενώ η 

«ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» αποτέλεσε έναν όχι τόσο ισχυρό αλλά 

στατιστικό σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης (Πίνακας 14). Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί 

παράγοντες ερμήνευσαν κατά 43,8 % την συνολική ικανοποίηση από τη ζωή (R2= .438). Η 

«ύπαρξη νοήματος στη ζωή» φαίνεται πως ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί 

στην απόκτηση υποκειμενικής ευζωίας. Τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ που έχουν βρει 

το νόημα της ζωής τους αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένα από αυτήν. Ο άλλος 

προβλεπτικός παράγοντας της συνολικής ικανοποίησης ήταν η «ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές». Εντούτοις εντύπωση δημιουργεί το γεγονός ότι η υποκλίμακα 

της «πίστης στο Θεό» δεν εμφανίστηκε να προβλέπει την συνολική ικανοποίηση ενώ 

παρουσίασε γενικότερα υψηλότερες συσχετίσεις με τις υποκλίμακές της. Φαίνεται πως 

ενώ τα μέλη παρουσίασαν ικανοποιητικά επίπεδα «πίστης στον Θεό», εντούτοις δεν 

αντλούν ικανοποίηση στη ζωή τους από αυτή την πίστη αλλά από την συμμετοχή τους στα 

μυστήρια ή τις δραστηριότητες μια εκκλησίας. 
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Πίνακας 14. Προβλεπτικοί παράγοντες της συνολικής ικανοποίησης της ζωής 

Τομείς Beta T P 

Ύπαρξη νοήματος στη ζωή ,616 8,123 ,000 

Ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές 

,186 2,445 ,016 

 

 Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε το μοντέλο πρόβλεψης σε κάθε υποκλίμακα της 

ικανοποίησης από τη ζωή. Τα αποτελέσματα του Πίνακα 15 παρουσιάζουν τις προβλέψεις 

με εξαρτημένη μεταβλητή την διάσταση της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης 

ζωής» και ανεξάρτητες τις διαστάσεις της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής. 

Η διασπορά της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης ζωής ερμηνεύεται κατά 

38,9% από την «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» (R2= .389). Συνεπώς, η «ύπαρξη νοήματος 

στη ζωή» είναι ο μοναδικός παράγοντας που προβλέπει σημαντικά την 

«προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση ζωής». Φαίνεται πως τα μέλη του δείγματος 

που έχουν βρει κάποιο νόημα στη ζωή τους, είναι πιο αισιόδοξα και ευχαριστημένα από τη 

ζωή τους και έχουν βρει τις ισορροπίες τους. 

Πίνακας 15. Προβλεπτικοί παράγοντες της προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης ζωής 

Τομείς Beta T P 

Ύπαρξη νοήματος στη 

ζωή 

,629 8,049 ,000 

 

Συνεχίζοντας, ορίστηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή η διάσταση της «ικανοποίησης 

κοινωνικής ζωής» και ανεξάρτητες οι διαστάσεις της θρησκευτικότητας και του νοήματος 

της ζωής (Πίνακας 16). Η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» και η «ενασχόληση με 
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θρησκευτικές πρακτικές» είναι οι τομείς που προβλέπουν σημαντικά την «ικανοποίηση 

κοινωνικής ζωής». Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί παράγοντες ερμηνεύουν κατά 28,7 % την 

«ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» (R2= .287). Γίνεται αντιληπτό πως όσα μέλη αισθάνονται 

πως ξέρουν ποιο είναι το νόημα της ζωής τους, απολαμβάνουν περισσότερη κοινωνική 

στήριξη και αισθάνονται χρήσιμα για την κοινωνία και τους άλλους. Επίσης όσα μέλη 

ασχολούνται με τις θρησκευτικές πρακτικές αισθάνονται πως έχουν ενσωματωθεί σε μια 

ευρύτερη κοινωνική ομάδα η οποία τους υποστηρίζει και έχουν βρει πηγές βοήθειας μέσω 

αυτής της ενασχόλησής τους. 

Πίνακας 16. Προβλεπτικοί παράγοντες της ικανοποίησης κοινωνικής ζωής 

Τομείς Beta T P 

Ύπαρξη νοήματος στη 

ζωή 

,443 5,189 ,000 

Ενασχόληση με 

θρησκευτικές πρακτικές 

,262 3,070 ,003 

 

Τέλος, η «ικανοποίηση σκοπού ζωής» ορίστηκε ως εξαρτημένη μεταβλητή. Σύμφωνα με 

τον Πίνακα 17 η «ικανοποίηση σκοπού ζωής» των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ 

προβλέπεται και από τις δύο διαστάσεις του νοήματος της ζωής (ύπαρξη και αναζήτηση 

νοήματος στη ζωή). Η διασπορά της «ικανοποίησης σκοπού ζωής» ερμηνεύεται κατά 

31,2% από τη διασπορά του μοντέλου (R2= .312). Όπως φάνηκε τα μέλη των οικογενειών 

που αντλούν ή αναζητούν νόημα στη ζωής τους από την ύπαρξη της αναπηρίας στην 

οικογένεια, ενδυναμώνονται ψυχικά ώστε να θεσπίσουν στόχους και να προσπαθήσουν για 

την επίτευξή τους. 
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Πίνακας 17. Προβλεπτικοί παράγοντες της ικανοποίησης σκοπού ζωής 

Τομείς Beta T P 

Ύπαρξη νοήματος στη 

ζωή 

,525 6,319 ,000 

Αναζήτηση νοήματος στη 

ζωή 

,191 2,293 ,024 

  

 Όπως γίνεται φανερό η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» είναι ο μοναδικός παράγοντας 

που προβλέπει και τις τρεις διαστάσεις της ικανοποίησης από τη ζωή. Τα μέλη των 

οικογενειών με ΑμεΑ που αντιλαμβάνονται επαρκώς ποιο είναι το νόημα της ζωής τους, 

οδηγούνται με επιτυχία στην βελτίωση της υποκειμενικής ους ευζωίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 Συζήτηση  

 

Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια προσπάθεια να διερευνηθεί το υποκειμενικό 

αίσθημα ευζωίας, η θρησκευτικότητα και το νόημα της ζωής  σε μέλη οικογενειών με 

ΑμεΑ με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφορών. Ένας από τους στόχους της έρευνας 

ήταν να προσδιοριστούν τα επίπεδα της θρησκευτικότητας, του νοήματος της ζωής και της 

ικανοποίησης από τη ζωή που βιώνουν τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε ποιες κλίμακες των παραπάνω μεταβλητών συγκεντρώνουν τις 

υψηλότερες εκτιμήσεις και ποιες τις χαμηλότερες. Ένας άλλος στόχος της έρευνας ήταν η 

διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις τρεις κύριες 

μεταβλητές της έρευνας. Ακόμα, ερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ της θρησκευτικότητας 

και του νοήματος της ζωής, και της ικανοποίησης από τη ζωή. Τέλος, επιχειρήθηκε να 

προσδιοριστεί το κατά πόσο επηρεάζεται η υποκειμενική ευζωία (με τη μορφή της 

ικανοποίησης από τη ζωή) των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ από α) τα επίπεδα 

θρησκευτικότητας και β) την ύπαρξη ή την αναζήτηση νοήματος στη ζωή. Τα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίασαν ικανοποιητικό βαθμό αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας συζητιούνται παρακάτω, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στους 

περιορισμούς της έρευνας καθώς και συστάσεις για μελλοντικές έρευνες. 

 

Θρησκευτικότητα 

Από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της θρησκευτικότητας φάνηκε ότι οι 
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βαθμολογίες στο σύνολό τους βρίσκονται σε μέτριο επίπεδο. Οι υπάρχουσες έρευνες, στο 

μεγαλύτερό τους βαθμό, παρέχουν ενδείξεις για θετικές επιδράσεις της θρησκευτικότητας 

σε οικογένειες με ΑμεΑ παρά αρνητικές. Έρευνες έχουν δείξει πως η θρησκευτικότητα 

μπορεί να βοηθήσει τα μέλη μιας οικογένειας με ΑμεΑ να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες 

της αναπηρίας (Marks & Dollahite, 2001∙ Treloar, 2002), να προσπαθήσουν να 

ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν την αναπηρία (Jegatheesan, Miller & Fowler, 2010∙ 

Parker, Mandleco, Olsen Roper, Freeborn και Dyches, 2011∙ Treloar, 2002) καθώς και να 

δημιουργήσουν δίκτυα κοινωνικής στήριξης μέσω της θρησκείας (Bennett, Deluca & 

Allen, 1995). Από την άλλη μεριά, είναι πιθανό τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ να 

αντιλαμβάνονται τη ζωή τους στα πλαίσια μιας θρησκευτικής αποτυχίας ή μιας 

ενδεχομένης τιμωρίας για αδικοπραγίες (Treloar, 2002).  

Στην παρούσα έρευνα η πλειονότητα των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ 

εκδήλωσε υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας στην υποκλίμακα της «πίστης στον Θεό» 

(M= 3.23). Η διάσταση αυτή αφορά την πνευματικότητα και σχετίζεται με την προσευχή, 

την πίστη και την ευγνωμοσύνη στον προσωπικό Θεό. Ο μεγαλύτερος βαθμός 

συγκεντρώθηκε στις ερωτήσεις «Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης» (M= 

3.89) και «Αισθάνομαι πως μια ανώτερη δύναμη βρίσκεται κοντά μου» (M= 3.44). Αυτές 

οι δύο προτάσεις συμφωνούν με  ευρήματα προηγούμενων ερευνών όπως αυτή των 

Coulthard και Fitzgerald (1999). Στην έρευνά τους βρέθηκε πως πολλοί γονείς πίστευαν σε 

μια δική τους φιλοσοφία ζωής ή σε κάποιο είδος Στωικισμού. Έτσι και εδώ, οι οικογένειες 

με ΑμεΑ μπορεί να βρίσκουν τρόπους να ανταπεξέρχονται στις προκλήσεις της 

αναπηρίας, αντλώντας στήριξη από μια δική τους φιλοσοφία ή άλλα συστήματα και δομές 

παρά από τις οργανωμένες θρησκείες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συμφωνούν και με 

αυτά της Ηρακλή (2009) και θα μπορούσαν να υποδηλώνουν μια επανεξέταση της 

θρησκείας και μια στροφή σε μια πιο πνευματική αναζήτηση, πέρα από τις παραδοσιακές 
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μορφές θρησκευτικής πίστης. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε πηγές γνώσεων και πληροφόρησης από όλο τον κόσμο. Ερχόμενοι σε επαφή με 

διαφορετικές  κουλτούρες  και  διαφορετικά  πολιτισμικά  και  θρησκευτικά στοιχεία, 

μπορούν να αναζητήσουν εκείνη τη μορφή θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας 

που ανταποκρίνεται στην κοσμοθεωρία τους. Υψηλά επίπεδα σημειώθηκαν και στην 

ερώτηση «Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό στις δύσκολες στιγμές» (M= 

3.50). Αντίθετα, στην έρευνα των Jegatheesan, Miller και Fowler (2010) οι θρησκευόμενοι 

γονείς παιδιών με ΔΑΦ ανέφεραν πως δεν πρέπει να αναζητούν παρηγοριά από τον Θεό 

στις δύσκολες στιγμές καθώς ο Θεός τους βάζει δοκιμασίες και αργότερα κρίνει αν 

αντεπεξήλθαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς σε αυτές. 

Αρκετά χαμηλότερος ήταν ο βαθμός που εντοπίστηκε στην υποκλίμακα της 

«ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές» (M= 2.07), όπως σημειώθηκε και στην έρευνα 

της Platsidou (2013). Το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν φαίνεται να ασχολείται πολύ με 

τις θρησκευτικές πρακτικές και ειδικότερα οι χαμηλότερες τιμές παρουσιάστηκαν στις 

προτάσεις «Εξομολογούμαι» (M= 1.89) και «Συμμετέχω σε εκκλησιαστικές 

δραστηριότητες (ομάδα μελέτης Αγίας Γραφής, εθελοντική ομάδα κλπ.)» (M= 1.61). Το 

δείγμα δεν απάντησε άνω του μέσου όρου σε καμία από τις υπόλοιπες επιμέρους 

προτάσεις της υποκλίμακας. Αυτό το εύρημα συμφωνεί και εδώ σε κάποιον βαθμό με 

αυτά της έρευνας των Coulthard  και Fitzgerald (1999) στα οποία οι οικογένειες με παιδιά 

με ΔΑΦ, ανέφεραν πως λαμβάνουν περισσότερη στήριξη από τα προσωπικά τους πιστεύω 

παρά από την οργανωμένη θρησκεία. Έτσι, οι χαμηλές βαθμολογίες στα αποτελέσματα 

της «ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές», μπορεί να αποδοθούν στην αποτυχία μιας 

οργανωμένης θρησκείας να παρέχει ξεκάθαρη ή κατάλληλη διδασκαλία σχετικά με θέματα 

που αφορούν την αναπηρία (Treloar, 2002). Μια άλλη εξήγηση μπορεί να είναι πως η 

ύπαρξη ενός ΑμεΑ σε μια οικογένεια δυσχεραίνει την ενεργητική συμμετοχή σε 
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εκκλησιαστικές δραστηριότητες και μπορεί να τους απομονώνει λόγω έλλειψης χρόνου ή 

φόβου ανάρμοστης συμπεριφοράς των ΑμεΑ (π.χ. παιδιά με ΔΑΦ). Άλλη μια ερμηνεία 

μπορεί να είναι πως τα μέλη των οικογενειών αυτών όταν συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές 

δραστηριότητες νιώθουν συνεχώς πως κρίνονται ή εκλαμβάνουν ένα αίσθημα οίκτου ή 

συμπόνιας απέναντί τους (Coulthard & Fitzgerald, 1999) και σε κάποιες περιπτώσεις 

ακόμα και δυσφορίας ή αποφυγής (Treloar, 2002). Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτρέψει τα 

μέλη των οικογενειών από τον εκκλησιασμό για παράδειγμα, προς αποφυγή έκθεσης του 

εαυτού τους και του ΑμεΑ σε αμήχανες ή δύσκολες καταστάσεις. 

Σημαντικό εύρημα ήταν η ανακάλυψη πως το φύλο επιδρά σημαντικά στη 

συνολική θρησκευτικότητα και στην υποκλίμακα της πίστης στον Θεό, με τις γυναίκες του 

δείγματος να σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα από τους άντρες. Αρχικά θεωρείται 

δεδομένο πως οι γυναίκες του δείγματος ακολουθούν τους παραδοσιακούς έμφυλους 

ρόλους. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hackett, Murphy και 

McClendon (2016), οι γυναίκες ασχολούνται σε μεγαλύτερο βαθμό με τις θρησκευτικές 

πρακτικές από ότι οι άντρες. Αναφορικά με τις χριστιανικές θρησκείες, οι γυναίκες τείνουν 

να προσεύχονται και να εκκλησιάζονται περισσότερο από τους άντρες. Από τις 54 

χριστιανικές χώρες που εξέτασαν οι ερευνητές, η Ελλάδα ήταν αυτή με την μεγαλύτερη 

μέση διαφορά ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες, που έφτασε τις 25 ποσοστιαίες μονάδες. Η 

ίδια έρευνα έδειξε πως στην Ελλάδα οι γυναίκες που εργάζονται μπορεί να είναι λιγότερες 

σε αριθμό - σε σύγκριση με άλλες χώρες - αλλά είναι και λιγότερο θρησκευόμενες. Τρεις 

είναι οι ερμηνείες που δίνονται συνήθως για να εξηγήσουν την αυξημένη ενασχόληση των 

γυναικών με τη θρησκεία και αυτές είναι: η φύση της γυναίκας, η γαλούχηση της γυναίκας 

ή ένας συνδυασμός και των (Hackett, Murphy & McClendon, 2016). Και στην έρευνα των 

Loewenthal, MacLeod και Cinnirella (2002) οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα 

θρησκευτικής δραστηριότητας από τους άντρες, κάτι που συνδέεται άμεσα με 
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παραδοσιακά κοινωνικά στερεότυπα που αφορούν το ρόλο τους. Οι γυναίκες 

μεγαλώνοντας αναλαμβάνουν συνήθως οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως η ανατροφή των 

παιδιών τους ή οι ευθύνες του σπιτιού. Τέλος, οι Parker και συνεργάτες (2011) διεξήγαγαν 

μια έρευνα με σκοπό να μελετήσουν την θρησκευτικότητα, την πνευματικότητα και τις 

συζυγικές σχέσεις των γονέων  με παιδιά με αναπηρία ή χωρίς. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματά της, οι γυναίκες και των δύο ομάδων σημείωσαν υψηλότερα επίπεδα από 

τους άντρες στα επίπεδα θρησκευτικότητας και πνευματικότητας. 

Ένα άλλο συμπέρασμα ήταν πως όσα μέλη ήταν έγγαμα ή σε συμβίωση εμφάνισαν 

υψηλότερα επίπεδα στην συνολική θρησκευτικότητα και την υποκλίμακα της 

«ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές» από όσα μέλη ήταν άγαμα, διαζευγμένα ή σε 

χηρεία. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιρροή που μπορεί να υπάρχει μέσα 

στο ζευγάρι, από τον ένα σύντροφο στον άλλο. Μπορεί να υποδηλώνει μια ισχυρή 

συζυγική ή συντροφική σχέση και να δείχνει μια σταθερή συνοχή της οικογένειας. 

 

Νόημα της Ζωής 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η ύπαρξη και η αναζήτηση νοήματος της ζωής 

των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ.  Όπως προκύπτει από την ανάλυση των ευρημάτων 

ο μέσος όρος της βαθμολογίας του συνολικού νοήματος ζωής είναι 4.49. Μια βαθμολογία 

κάτω από 3 δείχνει έλλειψη νοήματος ζωής και πάνω από 5 αντιστοιχεί σε ένα ισχυρό 

αίσθημα νοήματος ζωής. Κατ’ επέκταση, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η ύπαρξη μιας αναπηρίας σε μια οικογένεια νοηματοδοτεί την ζωή των 

μελών της ή προσδίδει νόημα στο ήδη υπάρχον. 

Το δείγμα της έρευνας εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο όρο στην υποκλίμακα της 
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«ύπαρξης νοήματος στη ζωή» (M= 4.99). Συγκεκριμένα σε κάποιες προτάσεις αυτής της 

διάστασης η βαθμολογία του δείγματος αντανακλά μια δυνατή ύπαρξη νοήματος στη ζωή: 

«Αντιλαμβάνομαι επαρκώς τι είναι σημαντικό για τη ζωή μου» (M= 5.42) και «Έχω 

ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό σκοπό της ζωής μου» (M=5.15). Τα αποτελέσματα 

ακολουθούν αυτά άλλων ερευνών όπως των Stainton και Besser (1998) που στην έρευνά 

τους ανέφεραν πως πολλοί γονείς παιδιών με αναπηρία βιώνουν χαρά και υψηλά επίπεδα 

ύπαρξης νοήματος της ζωής - σκοπού ζωής. Επιπλέον, στην έρευνα των Lightsey και 

Sweeney (2008) - που χρησιμοποιήθηκε μόνο η υποκλίμακα της «ύπαρξης νοήματος στη 

ζωή» του ερωτηματολογίου MLQ των Steger και συνεργατών (2006) - οι 64 μητέρες 

παιδιών με αναπηρία σημείωσαν υψηλό σκορ στην ύπαρξη νοήματος στη ζωή και 

εκδήλωσαν υψηλά επίπεδα οικογενειακής ικανοποίησης. 

Μία πιθανή ερμηνεία για τον υψηλό μέσο όρο σε αυτές τις δυο ερωτήσεις μπορεί 

να είναι πως τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ αντλούν τον σκοπό της ζωής τους από την 

ύπαρξη μιας αναπηρίας, ενεργώντας στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το ΑμεΑ και 

προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα ουσιαστικό μέλλον γεμάτο με νόημα στη ζωή τους 

(Larson, 1998). Η ύπαρξη μιας αναπηρίας σε μια οικογένεια, παρέχει ευκαιρίες 

διαλογισμού για τη στάση απέναντι στη ζωή αλλά και αναζήτησης νοήματος στην 

εμπειρία που βιώνουν τα μέλη. Τα μέλη των οικογενειών μπορεί να έχουν εμπλουτίσει ή 

επαναπροσδιορίσει το νόημα της ζωής τους, αναλαμβάνοντας νέους κοινωνικούς ρόλους. 

Για παράδειγμα μπορεί να ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ 

και τον αγώνα για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας, υγείας, παιδείας και εργασίας τους. 

Άλλα μέλη μπορεί να εμπλέκονται στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου 

σχετικά με την αναπηρία ή τον εθελοντισμό. Κάποιοι γονείς παιδιών με αναπηρία βρέθηκε 

πως έχουν υψηλότερα επίπεδα ύπαρξης νοήματος στη ζωή από γονείς τυπικών παιδιών, 

όταν ασχολούνται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους καθώς και 
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άλλων ΑμεΑ γενικότερα (Van Riper, Ryff & Pridham, 1992).  

Ο χαμηλότερος βαθμός παρουσιάστηκε στην διάσταση της «αναζήτησης νοήματος 

στη ζωή» (M=4.33) και στην πρόταση «Αναζητώ το νόημα της ζωής μου» (M=3.91). Και 

πάλι όμως η βαθμολογία αυτή είναι πάνω από το σημείο τομής 3 και συγκεκριμένα κοντά 

στο 4, ενδεικτικό μιας μέσης φυσιολογικής κατανομής. Επομένως δεν είναι μια ένδειξη για 

απουσία προσπάθειας εύρεσης νοήματος στη ζωή ή αλλιώς «υπαρξιακού κενού», όπως το 

ορίζει ο Victor Frankl. Από την άλλη, σε αυτή την διάσταση παρατηρείται και μια άλλη 

πρόταση που βρίσκεται πάνω από τη μέση: «Πάντα αναζητώ αυτό που κάνει τη ζωή μου 

σημαντική» (M=5.02). Με αυτό ως δεδομένο και με τους υψηλότερους βαθμούς- όπως 

αναλύθηκε παραπάνω - να σημειώνονται στις προτάσεις «Αντιλαμβάνομαι επαρκώς τι 

είναι σημαντικό για τη ζωή μου» (M=5.42) και «Έχω ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό 

σκοπό της ζωής μου» (M=5.15), μπορεί τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ να έχουν 

κατορθώσει να βρουν νόημα στη ζωή τους, παρά την τραυματική εμπειρία της ύπαρξης 

μιας αναπηρίας σε μια οικογένεια.  

Επομένως όπως  προκύπτει από την ανάλυση των ευρημάτων και σύμφωνα με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, η ύπαρξη μιας αναπηρίας προσδίδει νόημα στη ζωή των μελών 

των οικογενειών του δείγματος. Κάθε συνθήκη που βιώνει ένα άτομο και κάθε δοκιμασία 

της ζωής μπορεί να οδηγήσει κάποιον στην αναζήτηση του νόημα της ζωής του (Frankl, 

1985). Σύμφωνα με τον Larson (1988), η ύπαρξη αναπηρίας σε μια οικογένεια ωθεί τα 

μέλη μιας οικογένειας στην προσπάθεια κατανόησης του νοήματός της και τον 

επαναπροσδιορισμό του νοήματος της ζωής. 
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Υποκειμενική Ευζωία  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί για την μέτρηση της υποκειμενικής ευζωίας 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα της ικανοποίησης της ζωής, που χωρίζεται σε τρεις 

υποκλίμακες: την «προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση», την «ικανοποίηση 

κοινωνικής ζωής» και την «ικανοποίηση σκοπού ζωής». Ο μέσος όρος των απαντήσεων 

των ερωτηθέντων κινείται ανάμεσα στο «Αρκετά» και στο «Πολύ». Σχετικά με τη 

συνολική βαθμολογία της ικανοποίησης από τη ζωή, αυτή κυμάνθηκε υψηλότερα από τη 

μέση (M=3.74), αφού η κλίμακα κυμαίνεται από 1 ως 5 βαθμούς και η συγκεκριμένη τιμή 

βρίσκεται πάνω από την μέση, υποδηλώνοντας έτσι ένα ικανοποιητικό βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή.  

Πολλές είναι οι έρευνες που έχουν καταδείξει χαμηλά επίπεδα «ικανοποίησης από 

τη ζωή» σε οικογένειες με μέλη ΑμεΑ. Στην έρευνα των Olsson και Hwang (2006) έγινε 

σύγκριση ανάμεσα σε γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία και γονείς παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης στη Σουηδία, σχετικά με την υποκειμενική ευζωία, την εργασιακή κατάσταση 

και την φροντίδα των παιδιών. Η υποκειμενική ευζωία των μητέρων παιδιών με νοητική 

αναπηρία εμφάνισε τα χαμηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας και ακολούθησε αυτή 

των πατέρων παιδιών με νοητική αναπηρία. Η έρευνα των Dellve  και συνεργάτες (2006) 

σε γονείς παιδιών με σπάνιες αναπηρίες επισημαίνει πως οι οικογένειες αυτές βιώνουν 

χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, υψηλά επίπεδα άγχους και σωματικής και ψυχικής 

έντασης. Μία εξήγηση μπορεί να είναι πως πολλές από τις υπάρχουσες έρευνες είχαν 

εστιάσει στη μελέτη γονέων παιδιών με αναπηρία, συχνά βρεφικής ηλικίας. Οι γονείς 

αυτοί είναι πιθανό να προσπαθούν ακόμα να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση της 

αναπηρίας καθώς και να ανακαλύψουν τρόπους χειρισμού των νέων προκλήσεων. Στην 

παρούσα έρευνα δεν επιβεβαιώνεται πως η ύπαρξη μιας αναπηρίας σε μια οικογένεια 
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επιδρά με αρνητικό τρόπο στα επίπεδα της συνολικής ικανοποίησης της ζωής των μελών 

της. Σαφέστερα τα μέλη του δείγματος εμφανίστηκαν ικανοποιημένα από τη ζωή τους σε 

γενικές γραμμές. Και στην συγκριτική τους μελέτη οι Van Riper, Ryff και Pridham (1992) 

μελέτησαν γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης και γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και 

δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές στην υποκειμενική ευζωία των δύο ομάδων. 

Τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ σημείωσαν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 

στην υποκλίμακα της «ικανοποίησης σκοπού ζωής» (M=3.98), ακολούθησε αυτή της 

«ικανοποίησης κοινωνικής ζωής» (M=3.73) και τέλος αυτή της 

«προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» (M=3.68). Η «ικανοποίηση σκοπού ζωής» 

είναι η διάσταση που περιλαμβάνει την ικανότητα των ατόμων να βάζουν στόχους και να 

προσπαθούν για την επίτευξη τους, να πιστεύουν στις ικανότητες τους και να 

πραγματοποιούν τις επιθυμίες τους. Η πρόταση «Μου αρέσει να βάζω στόχους και να 

προσπαθώ για την επίτευξή τους» σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο (Μ=4.02) στο 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Η ύπαρξη ισχυρότερου σκοπού ζωής στα μέλη μιας 

οικογένειας με αναπηρία είναι μια παραδοχή που συναντάται και σε άλλες έρευνες και 

στηρίζει την άποψη ότι η αναπηρία αναπτύσσει διαφορετικούς στόχους στα μέλη μιας 

οικογένειας και τα ενδυναμώνει σωματικά και ψυχικά (Green, 2007∙ Larson, 1988).  

Ακόμη, ικανοποιημένο εμφανίζεται το δείγμα όσο αφορά την διάσταση της 

«ικανοποίησης κοινωνικής ζωής» (M= 3.73), όπου διερευνήθηκε αν και κατά πόσο τα 

μέλη οικογενειών με ΑμεΑ αντλούν ευχαρίστηση από τις κοινωνικές τους επαφές και από 

την εμπλοκή σε συλλογικές δραστηριότητες. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με 

απόψεις και γενικεύσεις πως τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ βιώνουν καθημερινά την 

απόρριψη και οδηγούνται στην κοινωνική απομόνωση. Στην έρευνα των Kazak και 

Marvin (1984) παρατηρήθηκε πως οι γονείς παιδιών  με αναπηρία είχαν σημαντικά 
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μικρότερα δίκτυα κοινωνικής στήριξης από τους γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Η 

έρευνα των Dellve και συνεργατών (2006) που εξέτασε τον παράγοντα του άγχους και την 

υποκειμενική ευζωία σε γονείς παιδιών με σπάνιες αναπηρίες, έδειξε πως οι γονείς 

βιώνουν κοινωνική απομόνωση και συναισθηματικά προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά την υποκειμενική τους ευζωία. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε και ένας 

μεγάλος αριθμός τέκνων με γονείς ΑμεΑ εκτός από γονείς με παιδιά ΑμεΑ, γεγονός που 

ίσως εξηγεί την υψηλότερη ικανοποίηση στην κοινωνική ζωή αφού τα μέλη αυτά είναι 

πιθανότατα νεότερα σε ηλικία και έχουν ευρύτερα κοινωνικά δίκτυα. Εδώ το ερώτημα 

«Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος για την κοινωνία και για 

τους άλλους» είναι και αυτό που βρίσκει τα μέλη περισσότερο σύμφωνα, σημειώνοντας 

μάλιστα το υψηλότερο βαθμό σε δείκτη από όλες τις προτάσεις και των τριών διαστάσεων 

μαζί (Μ=4.24). Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι ότι τα μέλη αισθάνονται υπεύθυνα και 

απαραίτητα για τα ΑμεΑ της οικογένειάς τους. 

Η διάσταση στην οποία το δείγμα εμφανίζεται λιγότερο ικανοποιημένο είναι η 

«προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση» (M= 3.68). Αυτή είναι η διάσταση που 

σχετίζεται με τη συναισθηματική και ψυχική ισορροπία και  με το κατά πόσο τα μέλη 

έχουν αποδεχτεί  τις προσωπικές τους αδυναμίες και τον εαυτό τους. Αν και ο Μ.Ο. είναι 

χαμηλότερος σε σχέση με τις άλλες δύο διαστάσεις, εντούτοις αντιστοιχεί σε αρκετά 

υψηλό βαθμό, εφόσον οι απαντήσεις των ερωτηθέντων κινούνται ανάμεσα στο «Αρκετά» 

και στο «Πολύ». Εδώ, η πρόταση «Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος/η παρά 

απαισιόδοξος/η» ήταν αυτή που σημείωσε την  υψηλότερη βαθμολογία (M= 3.98). 

Παρόλο που η καλή διάθεση, η ηρεμία και η γαλήνη επιτυγχάνονται σε μέτριο βαθμό, 

ωστόσο οι τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ εμφανίζονται αισιόδοξοι για το μέλλον. 

Στατιστικά σημαντική ήταν η επίδραση του μορφωτικού επιπέδου στην 
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υποκλίμακα της «ικανοποίησης σκοπού ζωής», όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης διακύμανσης. Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άνω υπερτερούν 

στην «ικανοποίηση σκοπού ζωής», συγκριτικά με όσους έχουν φτάσει ως την 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φαίνεται πως το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των μελών 

πιθανώς, λειτουργεί θετικά απέναντι στην θέσπιση στόχων και επιθυμιών. Ένα άτομο 

μπορεί να αντλεί ικανοποίηση μέσα από τις διάφορες δημιουργικές του αξίες όπως 

αποτελεί η μόρφωση. Στην έρευνα των King, King, Rosenbaum και Goffin (1999), 

εξετάστηκε η υποκειμενική ευζωία των γονέων παιδιών με αναπηρία σε σχέση με το 

μορφωτικό επίπεδο και βρέθηκε πως τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης συνδέονται με 

μειωμένη επιβάρυνση των γονέων και μεγαλύτερη υποκειμενική ευζωία. Οι Kahneman και 

Deaton (2010) υποστήριξαν στην μελέτη τους ότι η μόρφωση έχει υψηλή συσχέτιση με 

την ικανοποίηση από τη ζωή. Τέλος, οι Van Riper, Ryff και Pridham (1992) βρήκαν πως 

τα υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης τείνουν να συνάδουν με υψηλότερες απολαβές λόγω 

εργασίας, δημιουργώντας καλύτερους μηχανισμούς διαχείρισης της αναπηρίας. Αν το 

εισόδημα λόγω μόρφωσης είναι υψηλότερο, τότε και το βιοτικό επίπεδο αυτών των 

ατόμων είναι καλύτερο συγκριτικά με τον μέσο όρο και έτσι είναι υψηλότερα τα επίπεδα 

«ικανοποίησης σκοπού ζωής». 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης έδειξαν πως δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς την συνολική ικανοποίηση της ζωής, 

καθώς και τις υποκλίμακες της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» και 

«ικανοποίησης της κοινωνικής ζωής». Όμως παρατηρήθηκε  στατιστικά σημαντικά 

επίδραση του φύλου στην υποκλίμακα της «ικανοποίησης του σκοπού ζωής». Οι γυναίκες 

εμφάνισαν υπεροχή στην «ικανοποίηση σκοπού ζωής» σε σχέση με τους άντρες. Σύμφωνα 

με τους Olsson και Hwang (2001), οι διαφορές που εκδηλώνονται ανάμεσα στα δύο φύλα 

όταν έρχονται αντιμέτωπα με  ένα παιδί με αναπηρία, μπορούν να αποδοθούν στο ότι οι 
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άντρες και οι γυναίκες αναλαμβάνουν διαφορετικούς οικογενειακούς ρόλους . Σύμφωνα 

με αυτούς η γυναίκα αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη στην κύρια φροντίδα του παιδιού 

με αναπηρία, οπότε είναι φυσικό να αλληλεπιδρά και αναπτύσσει στενότερη σχέση με το 

παιδί ή με το μέλος ΑμεΑ. Όπως υποστηρίζει ο Larson (1998), παρά τους περιορισμούς 

που βιώνουν οι μητέρες των παιδιών με αναπηρία στην καθημερινότητά τους, έδειξαν να 

αντλούν ικανοποίηση από τα παιδιά τους. Από την άλλη, το εύρημα αυτό έρχεται σε 

διαφωνία με την έρευνα της Platsidou (2013) στην οποία το φύλο δεν αποτέλεσε 

προβλεπτικό παράγοντα της ικανοποίησης από τη ζωή, αλλά και με έρευνες που 

εμφανίζουν τις γυναίκες ως λιγότερο ικανοποιημένες από τη ζωή. Η έρευνα των Sloper και 

συνεργάτες (1991), σε οικογένειες με παιδιά με σύνδρομο Down βρήκε πως το φύλο 

επηρεάζει την «ικανοποίηση από τη ζωή» αφού τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και 

αντίστοιχα χαμηλότερα ικανοποίησης, εμφανίστηκαν στις μητέρες. Και άλλες έρευνες 

έδειξαν πως οι μητέρες παιδιών με νοητική αναπηρία παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα 

υποκειμενικής ευζωίας σε σύγκριση με τους πατέρες, αλλά και σε σύγκριση με μητέρες 

και πατέρες παιδιών με τυπική ανάπτυξη (Norlin & Broberg, 2013∙ Olsson & Hwang, 

2006∙ Olsson & Hwang, 2008). 

 

Θρησκευτικότητα, Νόημα της Ζωής και Υποκειμενική Ευζωία 

 

Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της παρούσας διερευνητικής μελέτης 

ήταν να διερευνήσει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ των τριών κύριων μεταβλητών. Τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης έδειξαν την ύπαρξη μέτριας στατιστικά 

σημαντικής συσχέτισης ανάμεσα στη συνολική θρησκευτικότητα και το συνολικό νόημα 

της ζωής, ερχόμενα σε συμφωνία με υπάρχουσες έρευνες (Kιούλος & Μπεργιαννάκη, 
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2014∙ Doğan et al., 2012∙ Schnell & Hoof, 2012∙ Steger & Frazier, 2005∙ Steger, 2009∙ 

Whittington & Scher, 2010). Όπως αναφέρει ο Koenig (2012) τουλάχιστον 42 έρευνες 

που αφορούσαν άτομα με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες έχουν υποδείξει τη σημαντική 

θετική συσχέτιση μεταξύ θρησκευτικότητας και νοήματος της ζωής. Το νόημα της ζωής 

αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ψυχική ανθεκτικότητα μιας οικογένειας με ΑμεΑ. Η 

ύπαρξη μιας αναπηρίας σε μια οικογένεια μπορεί να είναι μια τραυματική εμπειρία που 

πολλές φορές συνοδεύεται από μια απώλεια σκοπού, νοήματος, ελπίδας και πίστης. Η 

θρησκεία προσφέρει απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα γύρω από το νόημα της ζωής και 

επομένως αποτελεί μια πηγή νοήματος για πολλούς ανθρώπους (Fletcher, 2004).  

Μέτριες θετικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις εμφανίστηκαν ανάμεσα στην 

θρησκευτικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή αλλά και το νόημα της ζωής και την 

ικανοποίηση από τη ζωή. Και στην έρευνα του Koenig (2012) οι 256 από τις 326 μελέτες 

που εξέτασε βρήκαν θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην θρησκευτικότητα και την 

υποκειμενική ευζωία. Από την άλλη, οι έρευνες των Debats (1999) και Zika και 

Chamberlain (1992) έδειξαν πως υπάρχει μια σταθερή και ουσιαστική σχέση μεταξύ 

νοήματος της ζωής και υποκειμενικής ευζωίας. 

Συνεχίζοντας, εξετάστηκε ο βαθμός επίδρασης των διαστάσεων της 

θρησκευτικότητας, του νοήματος της ζωής και της ικανοποίησης από τη ζωή μεταξύ τους. 

Αναλυτικά, η μοναδική ισχυρή, θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση σημειώθηκε 

μεταξύ της «ύπαρξης νοήματος στη ζωή» και την «προσωπική/συναισθηματική 

ικανοποίηση». Μέτριες θετικές συσχετίσεις παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων υποκλιμάκων 

όπως αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Εδώ αξίζει να αναφερθεί 

πως στην ανάλυση συσχετίσεων η «αναζήτηση νοήματος στη ζωή» είχε χαμηλότερες 

συσχετίσεις με όλες τις υποκλίμακες της ικανοποίησης από τη ζωή και την υποκλίμακα 

της «πίστης στον Θεό» εκτός από την υποκλίμακα της ενασχόλησης με «θρησκευτικές 
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πρακτικές». Φαίνεται πως τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ που διαβάζουν θρησκευτικά 

συγγράμματα ή συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες και μυστήρια, 

βρίσκονται σε μια αναζήτηση ενός απώτερου σκοπού στη ζωή τους και ίσως προσπαθούν 

μέσω αυτών των πρακτικών να τον ανακαλύψουν. Ακόμα η υποκλίμακα της «ύπαρξης 

νοήματος στη ζωή» δεν φάνηκε να σχετίζεται καθόλου με αυτή της «ενασχόλησης με 

θρησκευτικές πρακτικές» αλλά σχετίστηκε με αυτή της «πίστης στο Θεό». Εδώ θα 

συμπέραινε κανείς πως τα μέλη του δείγματος που γνωρίζουν ακριβώς ποιος είναι ο 

σκοπός της ζωής τους, ίσως έχουν στραφεί σε μια πιο πνευματική αναζήτηση και 

πιστεύουν γενικώς σε μια ανώτερη δύναμη και δεν ασχολούνται με τις πρακτικές μιας 

οργανωμένης θρησκείας. Ίσως ακόμα έχουν βρει απαντήσεις σε πνευματικά ερωτήματα 

γύρω από το νόημα της ζωής μέσω της πίστης τους. 

Για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας, 

διερευνήθηκε ο βαθμός στον οποίο οι επιμέρους διαστάσεις της θρησκευτικότητας και 

του νοήματος της ζωής μπορούν να προβλέψουν την ικανοποίηση από τη ζωή. Για το 

σκοπό αυτό εφαρμόστηκε μια ανάλυση παλινδρόμησης που έδειξε ποιοί παράγοντες 

συμβάλλουν στην συνολική ικανοποίηση από τη ζωή των μελών των οικογενειών με 

ΑμεΑ και τις διαστάσεις της. Οι τομείς που αναδείχθηκαν ως σημαντικοί   προβλεπτικοί 

παράγοντες της συνολικής ικανοποίησης από τη ζωή, ήταν οι διαστάσεις της «ύπαρξης 

νοήματος στη ζωή» και της «ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές». Φαίνεται πως τα 

μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ που αισθάνονται πως έχουν βρει νόημα στη ζωή τους, 

είναι και περισσότερο ικανοποιημένα από αυτήν. Η «ύπαρξη νοήματος» ήταν 

προβλεπτικός παράγοντας και στις τρεις επιμέρους διαστάσεις της ικανοποίησης από τη 

ζωή, υποδηλώνοντας έτσι πως όσα μέλη έχουν νόημα στη ζωή τους απολαμβάνουν 

υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας. Πολλές έρευνες διαπιστώνουν μια θετική 

σχέση ανάμεσα στην ύπαρξη νοήματος στη ζωής με την ικανοποίηση που αντλεί το 
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άτομο από τη ζωή (Debats et al., 1993∙ Doğan et al., 2012∙ Mascaro & Rosen, 2008∙ 

Reker, 2000∙ Ryff, 1989· Steger et.al., 2006∙ Steger, & Frazier, 2005· Steger & Kashdan, 

2007∙ Zika & Chamberlain, 1992). Φαίνεται πως η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» των 

μελών των οικογενειών με ΑμεΑ είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την απόκτηση ενός 

δυνατού αισθήματος υποκειμενικής ευζωίας.  

Η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» λειτούργησε ως ο μοναδικός προβλεπτικός 

παράγοντας της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης ζωής». Στην έρευνα τους, 

οι Steger και συνεργάτες (2006), ανέφεραν πως οι άνθρωποι που αισθάνονται πως έχουν 

βρει νόημα στη ζωή τους είναι λιγότερο μελαγχολικοί, νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από τη ζωή και γενικότερα έχουν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση, αισιοδοξία και θετικό 

συναίσθημα. Φαίνεται πως τα μέλη του δείγματος που απολαμβάνουν νόημα στη ζωή 

τους έχουν βρει τις ισορροπίες τους, έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και είναι 

ευτυχισμένα τουλάχιστον σε κάποιους τομείς της ζωής τους. Επίσης συνήθως είναι 

ήρεμα, αισιόδοξα και έχουν καλή διάθεση. 

Στη συνέχεια, η «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» είχε ως παράγοντες πρόβλεψης 

την «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» και την «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές». Τα 

ΑμεΑ που συμμετείχαν στην έρευνα των  Albrecht και Devlieger (1999) φάνηκε πως 

αντλούν νόημα στη ζωή τους από την κατάσταση της αναπηρίας και το χρησιμοποιούν 

για να επαναπροσδιορίσουν τους κοινωνικούς τους ρόλους. Η παρουσία νοήματος στη 

ζωή των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ τους κάνει να αισθάνονται χρήσιμοι για την 

κοινωνία και πως ανήκουν σε μια ευρύτερη κοινότητα που τους υποστηρίζει. Μπορεί τα 

μέλη των οικογενειών να αναπτύσσουν στενές σχέσεις με τους άλλους βρίσκοντας κοινά 

στην ύπαρξη μιας αναπηρίας στην οικογένειά τους. Κάποια μέλη μπορεί να συμμετέχουν 

σε συλλογικές δραστηριότητες και αντλώντας το νόημα της ζωής τους από την ύπαρξη 

της αναπηρίας να έχουν αναλάβει νέους κοινωνικούς ρόλους. Τέτοιοι ρόλοι μπορεί να 
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είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου γύρω από την αναπηρία, ο εθελοντισμός σε 

συλλόγους και κέντρα ειδικής αγωγής, η προάσπιση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ ή ακόμα 

και η συμμετοχή και ενημέρωση σε ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά 

τον προβλεπτικό παράγοντα της «ενασχόλησης με θρησκευτικές πρακτικές» έγινε φανερό 

πως όσα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ ασχολούνται θρησκευτικές πρακτικές - όπως ο 

εκκλησιασμός, η νηστεία, η εξομολόγηση, η ανάγνωση θρησκευτικών συγγραμμάτων και 

η συμμετοχή σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες - αισθάνονται περισσότερο 

ικανοποιημένα από την κοινωνική τους ζωή, αφού οι πρακτικές αυτές μπορούν να 

αυξήσουν την κοινωνική ενσωμάτωση και υποστήριξή τους. Παρόμοια αποτελέσματα 

διαπιστώθηκαν στην έρευνα της Platsidou (2013), όπου η «ενασχόληση με θρησκευτικές 

πρακτικές» προέβλεψε θετικά την «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής». Αυτό το εύρημα 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα μυστήρια και οι δραστηριότητες μιας εκκλησίας 

προσφέρουν στα άτομα την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινωνία που μοιράζεται κοινές 

αξίες και νόημα της ζωής (Platsidou, 2013). Και η έρευνα της Ηρακλή (2009) υπέδειξε 

πως οι άνθρωποι που ασχολούνται με θρησκευτικές πρακτικές τείνουν να έχουν μια 

θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους και τη ζωής τους. Στην έρευνα του Treloar (2002) 

οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν την θρησκευτική πρακτική της ανάγνωσης της Βίβλου 

για να προσδώσουν νόημα στις ζωές. Αλλά και στην έρευνα των Marks και Dollahite 

(2001), οι πατέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες ανέφεραν ότι οι θρησκευτικές πρακτικές 

τους βοήθησαν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες και απαιτητικές 

ανάγκες των παιδιών τους. Πολλές έρευνες έχουν συνδέσει τη συμμετοχή σε 

εκκλησιαστικές δραστηριότητες με υψηλά επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας (Leondari & 

Gialamas, 2009∙ Poloma & Pendleton, 1990∙ Whittington & Scher, 2010). Αυτή η θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στην ευζωία και την θρησκευτικότητα πηγάζει από μια αίσθηση 

νοήματος και σκοπού στη ζωή και από τα κοινωνικά δίκτυα και τα δίκτυα στήριξης των 
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οργανωμένων θρησκειών (Diener & Ryan, 2009∙ Ellison, 1991∙ Steger & Frazier, 2005).  

Τέλος, αναφορικά με την «ικανοποίηση σκοπού ζωής» εντύπωση προκάλεσε πως 

αυτή προβλέπεται από την «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» και την «αναζήτηση νοήματος 

στη ζωή». Τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ που αντιλαμβάνονται ποιο είναι το νόημα 

της ζωής τους φαίνεται πως προσπαθούν να βάλουν στόχους και προσπαθούν για την 

επίτευξή τους. Σύμφωνα με τους Steger και Kashdan (2007) τα άτομα που έχουν βρει 

νόημα στη ζωή τους εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα υποκειμενικής ευζωίας από αυτά 

που αναζητούν νόημα για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ίσως για αυτό η «αναζήτηση 

νοήματος» βρέθηκε να προβλέπει μόνο μια υποκλίμακα της ικανοποίησης από τη ζωή, 

αυτή της «ικανοποίησης σκοπού ζωής». Από την άλλη δεν αποκλείεται να μέλη των 

οικογενειών να έχουν βρει νόημα στη ζωή τους αλλά να μην έχουν σταματήσει να 

προσθέτουν νόημα στο ήδη υπάρχον. Η αναζήτηση επιπλέον νοήματος στη ζωή οδηγεί τα 

μέλη στην ικανοποίηση του σκοπού της ζωής τους, αφού τα μέλη φαίνεται πως πάντα 

αναζητούν αυτό που θα κάνει την ζωή τους σημαντική. Οι Stainton και Besser (1998) 

αναφέρουν πως πολλοί γονείς παιδιών με αναπηρία βιώνουν χαρά και υψηλά επίπεδα 

ύπαρξης νοήματος της ζωής - σκοπού ζωής. Μπορεί η «ικανοποίηση σκοπού ζωής» πάλι 

αντλώντας νόημα από την ύπαρξη της αναπηρίας στην οικογένεια να οδηγήσει σε μια 

αίσθηση νοήματος στη ζωή. Τα μέλη φαίνεται πως έχουν ενδυναμωθεί ψυχικά από την 

ύπαρξη της αναπηρίας και αντλούν ή αναζητούν το νόημα της ζωής τους από την 

κατάσταση αυτή, η οποία τα βοηθάει στη θέσπιση στόχων στη ζωή τους.  

Η υποκλίμακα της «πίστης στον Θεό» δεν ήταν παράγοντας πρόβλεψης κάποιας 

διάστασης της ικανοποίησης από τη ζωή παρόλο που σημείωσε υψηλότερο μέσο όρο και 

στην ανάλυση συσχετίσεων είχε υψηλότερη συνάφεια με την 

«προσωπική/συναισθηματική ικανοποίηση» και την «ικανοποίηση σκοπού ζωής» από ότι 

η «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές». Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε 
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αντίθεση με την έρευνα της Platsidou (2013) όπου η «πίστη στον Θεό» ήταν 

προβλεπτικός παράγοντας της «προσωπικής/συναισθηματικής ικανοποίησης» και της 

«ικανοποίησης σκοπού ζωής». Φαίνεται πως ενώ τα μέλη του δείγματος έχουν 

ικανοποιητικά – πάνω από την μέση – επίπεδα «πίστης στον Θεό» εντούτοις αυτό δεν 

οδηγεί στην αύξηση της υποκειμενικής ευζωίας ή στην ικανοποίηση σε κάποια από τις 

διαστάσεις της. Αντίθετα φαίνεται πως η «ενασχόληση με θρησκευτικές πρακτικές» 

προβλέπει την «ικανοποίηση κοινωνικής ζωής» όπως ήδη αναφέρθηκε. Μπορεί να 

εικαστεί πως η σύνδεση μεταξύ θρησκευτικότητας και υποκειμενικής ευζωίας στα μέλη 

των οικογενειών με ΑμεΑ πηγάζει από την συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα 

μυστήρια της εκκλησίας παρά από μια πιο πνευματική μορφή πίστης. 

Το ενθαρρυντικό συμπέρασμα της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ότι τα 

μέλη οικογενειών με ΑμεΑ, παρά τις δυσμενείς συνθήκες, καταφέρνουν να αντλούν 

σημαντική ικανοποίηση από τη ζωή τους αλλά και νόημα. Παραδείγματα της θετικής 

συσχέτισης ανάμεσα στις τρεις κύριες μεταβλητές της έρευνας υπάρχουν στην 

βιβλιογραφία (Chamberlain & Zika, 1992∙ Fry, 2000∙ Hicks & King, 2008∙ Steger & 

Frazier, 2005∙ Tiliouine & Belgoumidi, 2009). Συμπερασματικά, φαίνεται πως όταν τα 

μέλη οικογενειών με ΑμεΑ ασχολούνται με θρησκευτικές πρακτικές ενδεχομένως 

αισθάνονται περισσότερο ικανοποιημένα από την κοινωνική τους ζωή. Και όσα μέλη 

αναζητούν νόημα στη ζωή τους μπορεί να νιώσουν πιο ικανοποιημένα στον σκοπό της 

ζωής τους. Παράλληλα, η «ύπαρξη νοήματος στη ζωή» των μελών των οικογενειών με 

ΑμεΑ οδηγεί με επιτυχία στην αύξηση της υποκειμενικής ευζωίας των μελών. Με 

δεδομένο τα ευρήματα της παρούσας εργασίας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

θρησκευτικότητα και το νόημα της ζωής είναι ουσιώδης έννοιες για την κατανόηση και 

ανάλυση της υποκειμενικής ευζωίας των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ. 
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Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ευρημάτων 

 Η παρούσα έρευνα έδειξε πως τα μέλη που αισθάνονται πως έχουν βρει το νόημα 

της ζωής τους απολαμβάνουν υποκειμενική ευζωία. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναδύονται ως άξια προσοχής και έχουν εφαρμογές στην εκπαίδευση, στην 

συμβουλευτική ζωής και στην ποιότητα οικογενειακής ζωής των οικογενειών με ΑμεΑ. Οι 

οικογένειες με μέλη ΑμεΑ χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης και ενδυνάμωσης αφού σε 

σύγκριση με τις τυπικές οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην 

καθημερινότητά τους. Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η υποστήριξη των μελών των 

οικογενειών με ΑμεΑ στην ενίσχυση της ικανοποίησης από τη ζωή τους, θα λειτουργήσει 

θετικά και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου 

του ΑμεΑ. Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και 

κοινωνικοποίησης ενός ατόμου. Σημαντικό θα ήταν λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας 

να αξιοποιηθούν από κοινωνικούς λειτουργούς και εκπαιδευτικούς μέσω προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και υπηρεσίες ψυχικής ενδυνάμωσης. Όπως καταδεικνύει η έρευνα, ο πιο 

κρίσιμος τρόπος για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου υποκειμενικής ευζωίας είναι η 

αίσθηση της παρουσίας ενός νοήματος στη ζωή. Η ύπαρξη νοήματος στη ζωή έχει βρεθεί 

πως διαμεσολαβεί τη σχέση μεταξύ θρησκευτικότητας και ικανοποίησης από τη ζωή 

(Steger & Frazier, 2005). Σε αυτόν τον παράγοντα οφείλει να εστιάσει το ειδικό βοηθητικό 

και εκπαιδευτικό προσωπικό που πλαισιώνει την οικογένεια, θέτοντας το πλαίσιο και 

κατευθύνοντας τις δράσεις, ώστε επακόλουθα να ενισχυθεί τόσο η ποιότητα οικογενειακής 

ζωής, όσο και η υποκειμενική ευζωία των μελών μιας οικογένειας και του ΑμεΑ. 

Δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθούν τις οικογένειες να εμπνευστούν και να αναπτύξουν 

νόημα στη ζωή τους φαίνεται πως είναι οι ιδανικότερες. Οι εκπαιδευτικοί και οι 

κοινωνικοί λειτουργοί θα ήταν χρήσιμο να εστιάσουν και σε προγράμματα 

συμβουλευτικής για την βελτίωση της κοινωνικής ζωής των οικογενειών με ΑμεΑ. 
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Προγράμματα που θα εστιάζουν στην συχνή επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον, την 

επικοινωνία και την ενημέρωση, θα βοηθήσουν τα μέλη μιας οικογένειας με ΑμεΑ στην 

δημιουργία σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Μια υγιής και ζωηρή κοινωνική ζωή θα 

μπορούσε βελτιώσει την ποιότητα ζωής και την συνολική υποκειμενική ευζωία της 

οικογένειας. 

 Κάποια μέλη φάνηκε πως αντλούν ικανοποίηση στην κοινωνική τους ζωή μέσω 

της ενασχόλησής τους με θρησκευτικές πρακτικές. Για τα θρησκευόμενα μέλη μιας 

οικογένειας είναι σημαντικό η εκκλησία να ευαισθητοποιήσει τους πιστούς της ως προς τις 

ανάγκες των οικογενειών με ΑμεΑ. Θα ήταν χρήσιμο να είναι ενήμεροι ως προς τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσφέρουν κοινωνική στήριξη και να μην ξεχνάνε 

ότι τα μέλη των οικογενειών με ΑμεΑ μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να λύσουν τυχόν 

θέματα πίστεως. Κλείνοντας, γίνεται κατανοητό πως τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ 

απαιτούν την υποστήριξη και τη συνεργασία από ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων: 

κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, εθελοντές, ανεξάρτητους φορείς και συλλόγους. 

Κρίνεται απαραίτητη η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα μέλη των οικογενειών με 

ΑμεΑ εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου, η σωστή ενημέρωση και η υλοποίηση ομάδων 

γονέων, συναντήσεων και ομιλιών προσανατολισμένες στην βελτίωση της υποκειμενικής 

ευζωίας και του νοήματος της ζωής των μελών των οικογενειών με ΑμεΑ. 

 

Περιορισμοί της έρευνας - Μελλοντικές προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι γενικότερα 

χαρακτηρίζουν ερευνητικές προσπάθειες τέτοιου τύπου. Ο σημαντικότερος περιορισμός 

ήταν η σύσταση του δείγματος της έρευνας. Το δείγμα δεν ήταν ομοιογενές καθώς το ένα 

μέλος από κάθε οικογένεια που εξετάστηκε μπορεί να ήταν γονέας, τέκνο, αδερφός/η, 
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σύντροφος/σύζυγος ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις συγγένειας β΄ βαθμού με ΑμεΑ. 

Μελλοντικά θα μπορούσε να μελετηθεί μια υπό-ομάδα από τις παραπάνω που διαθέτει 

κοινά χαρακτηριστικά και εμπειρίες, όπως π.χ. οι μητέρες παιδιών ΑμεΑ. Επίσης, το 

μέγεθος του δείγματος θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο για να διασφαλιστεί η ακρίβεια 

των αποτελεσμάτων. 

 Ένας άλλος περιορισμός της έρευνας αφορά στην ανομοιογένεια του είδους 

αναπηρίας που κάθε οικογένεια αντιμετωπίζει. Αναπηρίες όπως το σύνδρομο Down ή οι 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος μπορεί να διαφέρουν πολύ στις λειτουργικές ικανότητες 

ή στις απαιτήσεις φροντίδας από άλλες πιο βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Μια 

ισοκατανομή του δείγματος των συμμετεχόντων ως προς το βαθμό αναπηρίας του μέλους, 

το φύλο και την ηλικία θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συγκρίσεων ανάμεσα στις εκτιμήσεις 

του δείγματος. Θα υπήρχε επίσης ενδιαφέρον να μελετηθεί μελλοντικά η αποτύπωση της 

υποκειμενικής ευζωίας, του νοήματος της ζωής και της θρησκευτικότητας σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές, όχι απαραίτητα αστικές, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υποστήριξης, ειδικής εκπαίδευσης και επαγγελματίες της υγείας. Μελλοντικά, 

ένα δείγμα που θα περιελάμβανε μεγάλο αριθμό ατόμων σε κάποια από τα είδη αναπηρίας 

θα πρόσδιδε μεγαλύτερη στατιστική ισχύ ανάμεσα στα διαφορετικά είδη αναπηρίας. 

Δυστυχώς, η δυσκολία ανεύρεσης συμμετεχόντων σε συνδυασμό με χρονικούς 

περιορισμούς δεν επέτρεψε την ύπαρξη αυτών των παραμέτρων στην συγκεκριμένη 

εργασία. 

 Στην προκειμένη, τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν αποκλειστικά με την 

χρήση εργαλείων αυτό-αναφορών. Η ανάκληση στη μνήμη ενός συναισθήματος, μιας 

σκέψης ή μιας κρίσης δεν είναι τόσο ακριβής ή πετυχημένη όσο η ανάκληση μιας πράξης. 

Όπως αναφέρει και ο Steger και συνεργάτες (2006), το ερωτηματολόγιο MLQ δεν δύναται 
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να δώσει όλες τις απαντήσεις σχετικά με το νόημα της ζωής, καθώς είναι ένα υποκειμενικό 

μέτρο που δεν αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι ερωτώμενοι όταν κρίνουν αν οι ζωές τους 

έχουν νόημα. Επίσης, δεν γνωρίσουμε πώς διαμορφώνονται οι κρίσεις των ατόμων πάνω 

στο νόημα της ζωής τους. Συγκεκριμένα, δεν γνωρίζουμε αν βασίζονται σε πρόσφατα 

γεγονότα, σε στοιχεία της προσωπικότητας ενός ατόμου ή την ψυχική του διάθεση, ή σε 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους (Steger et.al., 2006). Η θρησκευτικότητα, το 

νόημα της ζωής και η υποκειμενική ευζωία είναι γενικές και ευρείες έννοιες και επομένως 

υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση της ουσίας τους μέσω εργαλείων αυτό-αναφορών. Δεν 

δύναται οι έννοιες αυτές να διερευνηθούν εις βάθος με τη χρήση μόνο ενός εργαλείου. 

Μελλοντικές έρευνες μπορούν να συμπεριλάβουν και άλλες μεθόδους καταγραφής 

πληροφοριών (π.χ. μέσω συνεντεύξεων) ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εγκυρότητα 

αποτελεσμάτων. Επίσης, οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια αυτο-αναφορών, πολλές φορές 

εξαρτώνται από τη διάθεση των συμμετεχόντων και μπορεί να ήταν διαφορετικές μετά 

από μικρό διάστημα. Ως εκ τούτου, η συλλογή ποιοτικών δεδομένων σε συνδυασμό με τα 

ποσοτικά, θα διαφωτίσει περισσότερες πλευρές της πολυδιάστατης δομής του νοήματος 

της ζωής, της θρησκευτικότητας και της υποκειμενικής ευζωίας. 

 Δεδομένου ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν επί το πλείστον ελληνικής εθνικότητας και χριστιανοί 

ορθόδοξοι. Επομένως, ένα μεγαλύτερο δείγμα οικογενειών με διαφορετική εθνική 

προέλευση και θρησκευτικό προσανατολισμό, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην 

βαθύτερη κατανόηση αυτών των οικογενειών. Έτσι, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

δεν μπορούν να γενικευτούν ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τον 

ευρύτερο πληθυσμό οικογενειών με ΑμεΑ που ζουν στην Ελλάδα. Πρέπει να 

αντιμετωπιστούν με επιφύλαξη για τους παραπάνω λόγους αλλά και γιατί όσοι έλαβαν 

μέρος στην έρευνα το έκαναν εθελοντικά. Η εθελοντική συμμετοχή ενδέχεται να σημαίνει 
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ότι στην έρευνα ενεπλάκησαν μέλη, τα οποία είχαν ικανοποιητικά επίπεδα ευζωίας και 

νοήματος της ζωής. 

 Παρά τους περιορισμούς της, η διερευνητική αυτή μελέτη αποτέλεσε μια 

προσπάθεια εκτίμησης της θρησκευτικότητας, του νοήματος της ζωής και της 

υποκειμενικής ευζωίας που βιώνουν τα μέλη οικογενειών με ΑμεΑ. Από τα παραπάνω 

φαίνεται ότι για να κριθεί δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, κρίνεται 

χρήσιμη η επιβεβαίωσή τους και από μελλοντικές έρευνες που θα λαμβάνουν υπόψη τους 

περιορισμούς που επισημάνθηκαν. Έτσι, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 

διερευνήσουν διεξοδικότερα την σχέση θρησκευτικότητας, νοήματος της ζωής και 

υποκειμενικής ευζωίας σε μέλη οικογενειών με ΑμεΑ. Ακόμα θα μπορούσε να διεξαχθεί 

μια συγκριτική μελέτη που θα χρησιμοποιήσει και δείγμα οικογενειών χωρίς ΑμεΑ. Με 

αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να εξετασθεί α) αν διαφοροποιούνται τα επίπεδα 

θρησκευτικότητας και νοήματος της ζωής στις οικογένειες με και χωρίς ΑμεΑ και β) ποιο 

από τα δύο δείγματα οικογενειών εκδηλώνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή (ως 

διάσταση της υποκειμενικής ευζωίας). Φαίνεται πως δεν μπορούμε να βγάλουμε 

συμπεράσματα για τη σχέση της θρησκευτικότητας και του νοήματος της ζωής, με την 

υποκειμενική ευζωία που να ανταποκρίνονται σε όλες τις θρησκείες και σε όλα τα 

δόγματα. Από αυτή την άποψη ήταν σκόπιμη η εκπόνηση της παρούσας έρευνας, καθώς 

επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένη θρησκευτική ομάδα. Επιπλέον, η έρευνα αυτή παρέχει 

χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση του MLQ σε μελλοντικές έρευνες σε 

ελληνικό πληθυσμό και μπορεί να ενισχύσει τα πεδία της Θετικής Ψυχολογίας και της 

Κοινωνιολογίας. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

__________________ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» 

 

 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να εξετάσει τις προσωπικές απόψεις των 

μελών των οικογενειών με ΑμεΑ, σχετικά με θέματα που αφορούν το νόημα της ζωής, την 

ικανοποίηση από την ζωή, καθώς και τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις.  

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πακέτο 

ερωτηματολογίων. Επισημαίνουμε ότι τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και όλες οι 

πληροφορίες που θα μας δώσετε θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Παρακαλούμε να 

απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με ειλικρίνεια και ακρίβεια. Επίσης να θυμάστε 

ότι οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές και όχι σωστές ή λάθος. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πετρίδου Αγγελική και οι επιστημονικά υπεύθυνες 

αναπληρώτριες καθηγήτριες Καρτασίδου Λευκοθέα και Πλατσίδου Μαρία. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ  

(Σημειώστε ανάλογα) 

1. Φύλο:     Άνδρας           Γυναίκα  

2. Πόσων ετών είστε;      ………………… 

3. Η εργασιακή σας κατάσταση: 

Εργαζόμενος/η  

Άνεργος/η   

Συνταξιούχος   

Φοιτητής/ρια   

Μαθητής/ρια   

Άλλο:    ………………………………………… 

4. Το μορφωτικό σας επίπεδο: 

Απόφοιτος Δημοτικού  

Απόφοιτος Γυμνασίου  

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο, ΙΕΚ κλπ.)  

Απόφοιτος Πανεπιστημίου   

Άλλο:   ……………………………………... 

5. Η οικογενειακή σας κατάσταση: 

Έγγαμος/η    

Άγαμος/η    

Διαζευγμένος/η    

Σε χηρεία    

Σε συμβίωση    

Άλλο:   ……………..................................... 

6. Τι είδους σχέση έχετε με το μέλος ΑΜΕΑ; 

Γονέας              

Τέκνο              

Αδερφός/ή  

Σύζυγος/ Σύντροφος  

Άλλο   ………………………………………… 

7. Είδος αναπηρίας μέλους ΑΜΕΑ: ……………………… 

8.  Ηλικία ΑΜΕΑ: ………………………. 

 

************************************************************************************ 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ  

I. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά  κάθε πρόταση. Αμέσως μετά βάλτε σε 

κύκλο, δίπλα στην κάθε πρόταση, τον αριθμό που δείχνει πόσο αληθινή είναι 

για εσάς η πρόταση αυτή, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα: 

 

1            2 3 4          5 

Καθόλου/Ποτέ   Λίγο      Αρκετά          Πολύ Πάρα πολύ/Πάντα 

 

1. Προσεύχομαι. 1 2 3 4 5  

2. Παρακολουθώ τη Θεία Λειτουργία. 1 2 3 4 5    

3. Νηστεύω. 1 2 3 4 5                                                                                   

4. Διαβάζω συγγράμματα με θρησκευτικά θέματα. 1 2 3 4 5  

5. Συμμετέχω σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες (ομάδα μελέτης Αγίας Γραφής, 

εθελοντική ομάδα κλπ.). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                                                      

6. Εξομολογούμαι. 1 2 3 4 5      

7. Η προσευχή μου προσφέρει αίσθημα γαλήνης κι ασφάλειας. 1 2 3 4 5   

8. Αναζητώ υποστήριξη και παρηγοριά από το Θεό  

στις δύσκολες στιγμές. 

 

1  

 

2 

 

3 

 

4 

 

5      

9. Τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής μου ανήκουν  

στο «σχέδιο του Θεού». 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                  

10.  Ο Θεός μου στέλνει μηνύματα μέσα από γεγονότα  

της ζωής μου. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                                                                               

11.  Ο Θεός με αγαπά και θέλει το καλό μου. 1 2 3 4 5  

12.  Εμπιστεύομαι τη Θεία Βούληση. 1 2 3 4 5                        

13.  Η πίστη παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. 1 2 3 4 5     

14.  Πιστεύω στη Δευτέρα Παρουσία και την τελική κρίση. 1 2 3 4 5    

15.  Κάθε μέρα είμαι ευγνώμων στο Θεό  

για τη ζωή που μου χαρίζει. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5    

16.  Πιστεύω στην ύπαρξη μιας ανώτερης δύναμης. 1 2 3 4 5    

17.  Αισθάνομαι πως μια ανώτερη δύναμη βρίσκεται  

κοντά μου. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

18.  Τα αρνητικά γεγονότα της ζωής μου  

είχαν κάποιο απώτερο σκοπό. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                                                                                               
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19.  Πετυχαίνω τους στόχους μου με τη βοήθεια 

μιας  ανώτερης δύναμης. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                                                                             

20.  Πιστεύω στην ύπαρξη των δυνάμεων  

του Καλού και του Κακού. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5                 

 

************************************************************************************ 

II. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά  κάθε πρόταση. Αμέσως μετά βάλτε σε 

κύκλο, δίπλα στην κάθε πρόταση, τον αριθμό που δείχνει πόσο αληθινή είναι 

για εσάς η πρόταση αυτή, χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:                       

     

1            2 3 4          5 

Καθόλου/Ποτέ   Λίγο      Αρκετά          Πολύ Πάρα πολύ/Πάντα 

 

1. Συνήθως έχω καλή διάθεση, είμαι ήρεμος/η και νιώθω  

γαλήνη μέσα μου.                                                                                  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Νιώθω ευτυχισμένος/η τουλάχιστον σε μερικούς  

τομείς της ζωής μου.                                                                                       

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η από την κοινωνική μου ζωή.                1 2 3 4 5 

4. Θεωρώ ότι «τα έχω βρει» με τον εαυτό μου, έχω αποδεχτεί τις 

αδυναμίες μου και τα σφάλματά μου σε γενικές γραμμές.                     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

5. Πιστεύω και νιώθω ότι η ζωή μου έχει κάποιο νόημα.                          1 2 3 4 5 

6. Συνήθως αναπτύσσω στενές σχέσεις με τους άλλους.                           1 2 3 4 5 

7. Μου αρέσει να συμμετέχω σε συλλογικές δραστηριότητες.  1 2 3 4 5 

8. Αισθάνομαι ότι εγώ, όπως και ο καθένας μας, είμαι χρήσιμος 

για την κοινωνία και για τους άλλους.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9. Αισθάνομαι ότι ανήκω σε μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα ή 

κοινότητα, η οποία με υποστηρίζει.                                                     

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

10. Γενικά, μπορώ να νιώθω ευχάριστα και άνετα με άλλους 

ανθρώπους.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

11. Πιστεύω ότι είμαι περισσότερο αισιόδοξος/η 

παρά απαισιόδοξος/η. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

12. Μου αρέσει να βάζω στόχους και να προσπαθώ 

για την επίτευξή τους.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

13. Πιστεύω ότι έχω ικανότητες και μπορώ να πραγματοποιήσω 

τις επιθυμίες μου.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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14. Γενικά είμαι ευχαριστημένος/η από τη ζωή μου. 1 2 3 4 5 

 

******************************************************************************** 

III. Παρακαλούμε σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που νοηματοδοτεί την ζωή 

σας. Αμέσως μετά βάλτε σε κύκλο, δίπλα στην κάθε πρόταση, τον αριθμό που 

δείχνει πόσο αληθινή είναι για εσάς η πρόταση αυτή, χρησιμοποιώντας την 

παρακάτω κλίμακα: 

 

        1         2         3           4       5        6         7 

 Απόλυτα 

   Λάθος 

    Πολύ 

   Λάθος 

  Αρκετά 

   Λάθος 

 Ούτε σωστό 

 Ούτε λάθος 

 Αρκετά 

  Σωστό 

   Πολύ 

  Σωστό 

  Απόλυτα 

   Σωστό 

 

1. Κατανοώ το νόημα της ζωής μου.                                                    1 2 3 4 5 6 7 

2. Αναζητώ κάτι που θα δώσει νόημα στη ζωή μου.                          1 2 3 4 5 6 7 

3. Πάντα αναζητώ το σκοπό της ζωής μου.                                     1 2 3 4 5 6 7 

4. Γνωρίζω ακριβώς ποιός είναι ο σκοπός της ζωής μου.   1 2 3 4 5 6 7 

5. Αντιλαμβάνομαι επαρκώς τί είναι σημαντικό για τη ζωή μου.  1 2 3 4 5 6 7 

6. Έχω ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό σκοπό της ζωής μου.  1 2 3 4 5 6 7 

7. Πάντα αναζητώ αυτό που κάνει τη ζωή μου σημαντική.    1 2 3 4 5 6 7 

8. Αναζητώ έναν απώτερο σκοπό για τη ζωή μου.   1 2 3 4 5 6 7 

9. Η ζωή μου δεν έχει κάποιο ξεκάθαρο σκοπό.    1 2 3 4 5 6 7 

10. Αναζητώ το νόημα της ζωής μου.     1 2 3 4 5 6 7 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ 

 

 


	Περιεχόμενα
	Κατάλογος πινάκων

	Περίληψη
	Abstract
	Πρόλογος
	Εισαγωγή
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
	Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας
	1. Θρησκευτικότητα
	1.1. Ορισμός της Θρησκευτικότητας
	1.2. Διαστάσεις της Θρησκευτικότητας

	2.  Νόημα της Ζωής
	2.1. Ορισμός του νοήματος
	2.2. Διαστάσεις του νοήματος της ζωής
	2.2.1. Η αναζήτηση του νοήματος της ζωής
	2.2.2. Η ύπαρξη νοήματος της ζωής

	2.3. Πηγές άντλησης νοήματος στη ζωή

	3. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας και του Νοήματος της Ζωής
	4. Υποκειμενική Ευζωία
	4.1. Η ικανοποίηση από τη ζωή

	5. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας και της Υποκειμενικής Ευζωίας
	6. Η Σχέση του Νοήματος της Ζωής και της Υποκειμενικής Ευζωίας
	7. Η Σχέση της Θρησκευτικότητας, του Νοήματος της Ζωής και της Υποκειμενικής Ευζωίας
	8. Θρησκευτικότητα, Νόημα της Ζωής και Υποκειμενική Ευζωία σε Μέλη Οικογενειών με ΑμεΑ
	8.1. Θρησκευτικότητα
	8.2. Νόημα της Ζωής
	8.3. Υποκειμενική Ευζωία

	9. Στόχος της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα

	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
	Μέθοδος
	Συμμετέχοντες
	Εργαλεία της έρευνας
	Διαδικασία
	Ανάλυση των δεδομένων


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
	Αποτελέσματα
	Θρησκευτικότητα
	Το Νόημα της Ζωής
	Υποκειμενική Ευζωία
	Η σχέση Θρησκευτικότητας, Νοήματος της Ζωής και Υποκειμενικής Ευζωίας
	Η Θρησκευτικότητα και το Νόημα της Ζωής ως παράγοντες πρόβλεψης της Υποκειμενικής Ευζωίας


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
	Συζήτηση
	Θρησκευτικότητα
	Νόημα της Ζωής
	Υποκειμενική Ευζωία
	Θρησκευτικότητα, Νόημα της Ζωής και Υποκειμενική Ευζωία
	Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ευρημάτων
	Περιορισμοί της έρευνας - Μελλοντικές προτάσεις


	Βιβλιογραφία
	Ελληνόγλωσση
	Ξενόγλωσση

	Παράρτημα

