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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

 Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζπλέβαιιαλ 

αξθεηνί άλζξσπνη, ηνπο νπνίνπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά. Ηδηαίηεξα, ηελ 

επηβιέπνπζα Καζεγήηξηα θ. Λνπκάθνπ Μ., γηα ηελ άξηζηε θαζνδήγεζή ηεο, ηηο 

ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ, θ. Κιεθηάξα Γ. θαη ζηελ Λέθηνξα, θ. Φηιηππάηνπ Γ., γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα ηαηηζηηθήο, θ. αξαθίδνπ Γ., γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηά ηεο ζηηο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ηεο έξεπλαο. 

 Θα ήηαλ παξάιεηςε κνπ λα κελ επραξηζηήζσ ηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ (ΔΛΔΠΑΠ) Αζελψλ θαη θπξίσο 

φινπο ηνπο γνλείο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαζψο ρσξίο ηε δηθή ηνπο ζπκβνιή 

ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο ζα ήηαλ αλέθηθηε.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ γέλλεζε θαη ε αλαηξνθή ελφο παηδηνχ απνηειεί έλα επράξηζην γεγνλφο ζηε 

δσή ελφο δεπγαξηνχ, ην νπνίν απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ ζην λέν ηνπο ξφιν 

θαη πξνυπνζέηεη ηελ ζπλερή αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην παηδί, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο 

(Minuchin, 2000). Οη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζην δεπγάξη ζρεηίδνληαη κε ην λέν 

ηνπο ξφιν θαη ππξνδνηνχλ ην γνλετθφ ζηξεο, ην νπνίν εληείλεηαη φηαλ ην παηδί πνπ 

γελληέηαη έρεη θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία (Abidin, 1986). ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

γελληέηαη έλα παηδί κε αλαπεξία νη αιιαγέο είλαη ζνβαξέο γηαηί ζηνπο αλαπηπμηαθνχο 

αγρνγφλνπο παξάγνληεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε νηθνγέλεηα, πξνζηίζεηαη θαη ν 

παξάγνληαο αλαπεξία θαη ηα κέιε ηεο πξέπεη λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, 

πξνζαξκνγήο γηα λα αληαπεμέιζνπλ, ζχκθσλα κε ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε νηθνγέλεηα (Carter & McGoldrick, 1988; Marshak, Seligman, & 

Prezant, 1999). Σα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία 

θαη ηελ νκνηφζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζε αζθαιή φξηα 

κεηαβιεηφηεηαο (Britner, Morog, Pianta, & Marvin, 2003), πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη 

πάληα εθηθηφ.  Tν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν ζηηο νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, εζηηάδνληαο φκσο ζηηο αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηβάξπλζε ηνπο 

(Solnit & Stark, 1961). Σα πεξηζζφηεξα ζεσξεηηθά κνληέια επηθεληξψλνληαλ ζην 

ζξήλν θαη ηελ θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ, θπξίσο ηεο κεηέξαο, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα 

πεξηιακβάλνληαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ε δπλακηθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαη άιινη θνηλσληθνί-πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (Cameron, Snowdon, & 

Orr, 1992; Hodapp, 2005). Οη εξεπλεηέο αλαθέξνληαλ ζην πέλζνο ησλ γνλέσλ γηα ηελ 

απψιεηα ηνπ «ηδαληθνχ» παηδηνχ (Solnit & Stark, 1961) θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 
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γνλέσλ ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ κέζα απφ κηα ζεηξά ζηαδίσλ, φπσο ηα πέληε 

ζηάδηα ηνπ πέλζνπο ηεο Kübler-Ross (1969): ην ζηάδην ηεο άξλεζεο, ηνπ ζπκνχ, ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο απνδνρήο. Φαίλεηαη φηη φινη νη γνλείο 

πεξλάλε απφ ηα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο (Blacher, 1984, Λνπκάθνπ, 1997), ν θαζέλαο ζε 

δηαθνξεηηθφ ρξφλν, αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ βαζκνχ αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 

ηνπο (Solnit & Stark, 1961). Σα ζηάδηα απηά δελ εμειίζζνληαη απαξαίηεηα γξακκηθά, 

κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη λα επαλεκθαλίδνληαη (Rentinck, Ketelar, Jongmans, 

Lindeman, & Corter, 2009).     

Οη πην πξφζθαηεο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ 

παηδηά κε αλαπεξία ζηεξίδνληαη ζηελ ζεσξία ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ 

(Britner et al., 2003; Kazak, 1986; Marshak et al., 1999; Tsimbidaki, 2005). Ζ 

νηθνγέλεηα αληηκεησπίδεηαη πιένλ σο έλα ζχλζεην θαη  δπλακηθφ ζχζηεκα, κέζα ζην 

νπνίν ηα κέιε ηεο αιιειεπηδξνχλ αθνινπζψληαο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη θαη 

ηξνπνπνηνχληαη απφ ην ίδην ην ζχζηεκα (Britner et al., 2003; Odom, Horner, Snell, & 

Blacher, 2007; Rosenbaum & Stewart, 2004). Ο Bronfenbrenner (1979), επίζεο, 

πξφηεηλε φηη, νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα ζην νπνίν δνπλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ, αλαθεξφκελνο ζε έλα θνηλσληθφ, νηθνινγηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο 

ησλ νηθνγελεηψλ.   

χκθσλα κε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην ζηξεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ 

παηδηά κε αλαπεξία, βξέζεθε φηη απηφ απμάλεηαη  ιφγσ ηεο απψιεηαο πνπ βηψλνπλ ηα 

κέιε ηεο θαη νιφθιεξν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε θξίζε (Seligman & 

Darling, 1997). Χζηφζν, απφ άιιεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη 

γνλείο παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε θάπνην ρξφλην πξφβιεκα πγείαο ή θάπνηα 

αλαπεξία, δελ είλαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απφ ησλ ππνινίπσλ γνλέσλ, αιιά δηαθέξεη 
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σο πξνο ηελ έληαζε (Pelchat, Lefebvre, & Perrault, 2003).  Δπίζεο, νη παηέξεο 

πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε θάζε ηεο άξλεζεο απ’ φηη νη κεηέξεο, αζρνινχληαη 

κε ηηο ηαηξηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ή αθνζηψλνληαη 

ζηελ εξγαζία ηνπο, ίζσο πξνζηαηεχνληαο ησλ εαπηφ ηνπο απφ αηζζήκαηα θαηάζιηςεο 

(Dale, 1996). Οη έξεπλεο γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηέξσλ πνπ έρνπλ παηδί κε 

αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο, θάηη ην νπνίν δελ καο δίλεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα 

ηελ ζρέζε παηέξα-παηδηνχ, ελψ ηα ηειεπηαία 25 ρξφληα είλαη έληνλν ην εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαηάζιηςε κεηέξσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπηπμηαθέο αλαπεξίεο 

θαη δηαπηζηψλεηαη φηη αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά απφ ηηο κεηέξεο ησλ παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξίεο. ε αλαζθφπεζε ηεο  ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απφ ηνπο Bailey, Golden, 

Roberts θαη Ford (2007), ζεκεηψλεηαη φηη απφ 42 έξεπλεο γηα ηε κεηξηθή θαηάζιηςε, 

κφλν νη 8 αλαθέξνληαλ ζε θιηληθά δηαγλσζκέλε θαηάζιηςε ε νπνία ελδερνκέλσο 

ζπλδέεηαη θαη κε ην ζηξεο ησλ κεηέξσλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα αλαζθφπεζε, νη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο, γεληθά 

εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ θαηάζιηςε απφ φηη νη κεηέξεο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξίεο. H 

Dellve (2006), αλαθεξφκελε ζηελ έξεπλα ησλ Paulsson θαη  Fasth (1999),  θάλεη 

ιφγν, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε 

ζσκαηηθή αλαπεξία, θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζσκαηηθήο ηνπο πγείαο. Όζνλ αθνξά 

θαη ηνπο δχν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, απφ ηελ έξεπλα ησλ Kazak θαη Marvin 

(1984) πξνθχπηεη φηη, αθφκε θαη αλ έλα παηδί κε αλαπεξία αιιάδεη ηελ νκνηφζηαζε 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ην ζηξεο ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη φρη κε ηνλ ζπδπγηθφ 

ηνπο ξφιν αιιά θαη κε ηελ αλεζπρία ηνπο γηα ην πψο ζα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ γνλετθφ 

ηνπο ξφιν (Britner et al., 2003).     
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Έηζη ζήκεξα, νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζε φιεο ηηο αλαπεξίεο θαζψο θαη  

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ηνπ ζηξεο θαη ησλ 

δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πξνο ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη ηα αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο (Hodapp, 2005). ε έξεπλα πνπ 

έγηλε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 60 βηβιίσλ πνπ είραλ γξαθηεί απφ γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο, βξέζεθε φηη ηέζζεξα ήηαλ ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ: ε 

αληίιεςε ηνπο γηα ηελ αλαπεξία, νη απαηηήζεηο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ 

ηνπο, ην ζηξεο ηνπο, ε αλεζπρία ηνπο γηα ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ ηνπο (Mullins, 

1987).    

Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κηθξά παηδηά κε Δγθεθαιηθή Παξάιπζε (ΔΠ) 

απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε νκάδα ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά 

απηά ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ δηάγλσζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο απαηηεί κηα 

παξαηεηακέλε θαη ζηξεζνγφλν δηαδηθαζία γηα ηνπο γνλείο θαη ηίζεηαη, ζπλήζσο, ζηελ 

ειηθία ησλ δεθανρηψ κελψλ ηνπ βξέθνπο (Rentinck et al., 2009). Έρεη επηζεκαλζεί 

φηη ην 80% ησλ αλαπεξηψλ κε ρακειφ επηπνιαζκφ, φπσο ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

πξνζδηνξίδνληαη πξηλ ηα πέληε ρξφληα (5) δσήο ηνπ παηδηνχ (Council of Scientific 

Affairs, 1993). Ο ηξφπνο θαη ν ρξφλνο αλαθνίλσζεο ηεο δηάγλσζεο, ην πεξηερφκελν, ε 

πξφγλσζε ηεο αλαπεξίαο είλαη ζνβαξνί ςπρνπηεζηηθνί παξάγνληεο γηα ηνπο γνλείο 

(Baird, McConachie, & Scrutton, 2000).  Οη γνλείο ζην ζηάδην ηεο δηάγλσζεο ζέινπλ 

λα κάζνπλ ηα αίηηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, πνηα ζα είλαη ε έθβαζε, αλ ζα 

θαηαθέξεη ην παηδί ηνπο λα πεξπαηήζεη θαη αλ ζα είλαη αλεμάξηεην (Bax & Brown, 

2004).  

Αθνχ ηεζεί ε δηάγλσζε νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηαηξηθέο-

ζεξαπεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (Britner et al., 2003) θαη θαίλεηαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο 
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γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ δελ είλαη ην είδνο ή ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο, αιιά 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο (King, King, Rosenbaum, & Goffin, 1999). Οη 

γνλείο παηδηψλ κε ζνβαξή εγθεθαιηθή παξάιπζε έρνπλ θαιχηεξε ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε εκηπιεγία πνπ έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Goodman & Graham, 1996; Goodman, 1998; Parkes et al., 2008). 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 468 γνλείο ζηνλ Καλαδά, 

βξέζεθε φηη είλαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, νη απαηηήζεηο ηεο θξνληίδαο 

ηνπο, ε απηνεθηίκεζε ησλ γνλέσλ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (Raina, 

et al., 2005). ε άιιε έξεπλα πνπ έγηλε ζε νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ζηηο ΖΠΑ νη παξάγνληεο πξνζαξκνγήο ησλ γνλέσλ ζηελ αλαπεξία ήηαλ: ε 

ππνζηήξημε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, ε ζεηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε 

πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε πλεπκαηηθή ζηήξημε θαη ε ζεηηθή αληίιεςε ησλ νηθνγελεηψλ 

γηα ηελ αλαπεξία (Lin, 2000).    

Μέρξη πξφηηλνο νη επαγγεικαηίεο πγείαο αληηιακβάλνληαλ ηελ αλαπεξία θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε κέζα απφ έλα ηαηξνθεληξηθφ κνληέιν, κε 

επίθεληξν ηελ αλαπεξία ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ είρε γηα βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ (Bamm & Rosenbaum, 2008). Σα ηειεπηαία ρξφληα απηφ 

έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη θαη δίλεηαη βαξχηεηα ζην πψο ε νηθνγέλεηα δηαρεηξίδεηαη ην 

ζηξεο θαη ην θαηά πφζν πξνζαξκφδεηαη επηηπρψο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ν 

ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηεο θάζε νηθνγέλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παηδηνχ κε ηελ αλαπεξία 

(McConachie, Smyth, & Bax, 1997).  
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1. ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ 

 

1.1 Οξηζκόο  

 

Ζ  εγθεθαιηθή παξάιπζε (ΔΠ) είλαη πάζεζε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ 

πζηήκαηνο θαη σο φξνο άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, απφ 

ηνλ νξζνπεδηθφ William Little (1862), απφ ηνλ νπνίν νλνκάζηεθε θαη Νφζνο ηνπ 

Little. Σελ ίδηα πεξίνδν ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν Δγκεθαλική Παπάλςζη ν Freud 

(1897) θαζψο θαη ν ηαηξφο Osler (1889). χκθσλα ηψξα κε ηνλ Bax (1964), ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε νξίδεηαη σο «μια διαηαπασή ηηρ κίνηζηρ και ηηρ ζηάζηρ 

εξαιηίαρ ελλείμμαηορ, ή βλάβηρ ζηον ανώπιμο εγκέθαλο» θαη απηή ε βιάβε είλαη 

νξηζηηθή θαη κε εμειηζζφκελε. Χζηφζν, έλαο άιινο θιηληθφο νξηζκφο πνπ δφζεθε γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ εγθεθαιηθά παξάιπζε  πξνζζέηεη 

θάπνηα ζηνηρεία « Η εγκεθαλική παπάλςζη είναι έναρ όπορ ομππέλα, πος καλύπηει μια 

ομάδα από μη επιθεηικά, αλλά ζςσνά μεηαβαλλόμενα ζύνδπομα κινηηικών 

πποβλημάηυν, μεηά από βλάβερ, ή ανυμαλίερ ηος εγκεθάλος, οι οποίερ λαμβάνοςν 

σώπα καηά ηα απσικά ζηάδια ηηρ ανάπηςξήρ ηος» (Mutch, Alberman, Hagberg, 

Kodama, & Perat, 1992).  

χκθσλα κε ηνπο Παληειηάδε θαη πξίγνπ-Παπαβαζηιείνπ (2010), «ο όπορ 

εγκεθαλική παπάλςζη σπηζιμοποιείηαι για να πεπιγπάτει μια ομάδα ζςνδπόμυν με 

κύπιο σαπακηηπιζηικό ηην κινηηική αναπηπία πος οθείλεηαι ζε μια μη πποφούζα βλάβη 

ή διαηαπασή ζηον αναπηςζζόμενο (ανώπιμο) εμβπςικό ή βπεθικό εγκέθαλο, αλλά με 

μεηαβαλλόμενη κλινική εικόνα διόηι ηα παιδιά μεγαλώνοςν και εξελίζζονηαι». Θα 

πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο δελ αλαθέξεηαη ζε αηηηνινγηθφ παξάγνληα νχηε 

ζηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:46 EEST - 54.226.8.97



 10 

ζπγθεθξηκέλε λεπξνινγηθή δηαηαξαρή (ζπαζηηθφηεηα, δπζθηλεζία ή αηαμία), 

εγθαζίζηαηαη πξηλ απφ ην ηέινο ηεο λενγληθήο πεξηφδνπ, δελ είλαη πξντνχζα θαη 

ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ άιιεο δηαηαξαρέο (Παληειηάδεο θαη πξίγνπ-

Παπαβαζηιείνπ, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, νη θηλεηηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχληαη 

απφ «βιάβε» ηνπ αλψξηκνπ εγθεθάινπ, σζηφζν, ζχκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα, ζπρλά πξνζβάιινληαη θαη άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πιελ ηεο θίλεζεο, φπσο ε νκηιία, ε ζίηηζε, ε θαηάπνζε. Δπίζεο, κπνξεί 

λα δηαηαξαρζνχλ αηζζεηηθέο, γλσζηηθέο θαη θαη’ επέθηαζε καζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

(Bax & Brown, 2004).     

 

1.2 Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα  εγθεθαιηθή παξάιπζε 

 

Ζ αλαδήηεζε κηαο θαη κφλν αηηίαο ζηελ νπνία νθείιεηαη ε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε έρεη εγθαηαιεηθηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε γηα 

πεξηγξαθή κηαο αιιεινπρίαο παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ ζηελ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ελφο παηδηνχ (Forfar, Hume, McPhail, Maxwell, Wilkinson, Lin, & Brown,   

1994). Κάπνηεο απφ ηηο πνιππαξαγνληηθέο αηηίεο ηεο ΔΠ είλαη νη πεξηγελλεηηθέο 

(ηζραηκία- ππνμία ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηνλ ηνθεηφ), φπσο ν πξφσξνο ηνθεηφο, 50 % 

ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη πξηλ ηηο 36 βδνκάδεο θχεζεο έρνπλ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. Δληνχηνηο, 1 ζηα 1000 ηειεηφκελα κσξά έρεη ππνζηεί βιάβε ζηνλ 

εγθέθαιν θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν. Σα κσξά απηά βξίζθνληαη ζε πςειφ ξίζθν 

γηα ζνβαξέο κνξθέο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. (Stanley, Blair, & Alberman, 2000). ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αλαθεξφκαζηε ζε ζπγγελή εγθεθαιηθή παξάιπζε. 
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 Ζ θπξηφηεξε παζνινγία ζηνλ εγθέθαιν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε είλαη ε πεξηθνηιηαθή ιεπθνκαιαθία, ε ηζραηκηθή βιάβε ηεο παξαθείκελεο 

ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε βιάβε παξνπζηάδεηαη ιφγσ πξφσξνπ 

ηνθεηνχ, ζπλήζσο, θαη ζπλεπάγεηαη δηπιεγηθή κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο (Bax, 

Tydeman, & Flodmark, 2006). Άιιεο παζνινγηθέο αηηίεο γηα εγθεθαιηθή παξάιπζε 

είλαη  ε βιάβε ζηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, ε ππνθινηηθή βιάβε θαη ε βιάβε ζηα 

βαζηθά γάγγιηα.          

 Οη παξαπάλσ βιάβεο κπνξεί λα έρνπλ παξνπζηαζηεί πξνγελλεηηθά 

(ελδνκήηξηα) θαη ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, 

ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία, επηιεςία, ρακειφ λνεηηθφ δπλακηθφ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο νκηιίαο( Forfar et al., 1994 ). Μηα άιιε νκάδα 

παξαγφλησλ είλαη νη κεηαγελλεηηθνί, φπσο νη ινηκψμεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη νη ηξαπκαηηζκνί. ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη ιφγνο γηα επίθηεηε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε (Νεζηψηνπ, 2008). ε έξεπλα πνπ έθαλαλ ν Bax θαη ζπλ. 

(2006) ζε 351 παηδηά  κε εγθεθαιηθή παξάιπζε δηαπηζηψζεθε φηη ην 11,7 % δελ 

παξνπζίαδε παζνινγηθά επξήκαηα, σο εθ ηνχηνπ νη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη ε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε ζε απηά ηα παηδηά  νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο.  
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1.3 Ταμηλόκεζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε θχζε θαη 

ηελ θαηαλνκή ηεο θηλεηηθήο δηαηαξαρήο. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ πνπ 

έρνπλ πξνζβιεζεί έρνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο: κνλνπιεγία, 

εκηπιεγία, δηπιεγία, ηξηπιεγία θαη ηεηξαπιεγία. Ζ κνλνπιεγία θαη ε ηξηπιεγία 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπαληφηεξα σο φξνη (Bax & Brown, 2004). Αλάινγα κε ην είδνο 

ηεο λεπξνκπτθήο δηαηαξαρήο έρνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο: ζπαζηηθφηεηα, αζέησζε, 

αηαμία, δπζθαςία, ππνηνλία.  

  Ημιπληγία Πξφθεηηαη γηα ηελ δηαηαξαρή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ησλ εθνχζησλ 

θηλήζεσλ εληνπηζκέλε ζην άλσ θαη θάησ άθξν νκφπιεπξα. Γξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ δχν πιεπξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θνχκπσκα 

θνπκπηψλ, είλαη δχζθνιεο γηα ηα παηδηά (Beckung & Hagberg, 2002). Τπνιείπνληαη 

νη ιεπηέο θηλήζεηο ζηα δάρηπια  ησλ άλσ  θαη  θάησ άθξσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη 

ελψ νη ζηάζεηο κνηάδνπλ κε απηέο ηεο δηπιεγίαο, παξφια απηά ην 97% παηδηψλ κε 

εκηπιεγία ζα πεξπαηήζνπλ, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα (Gorter et al., 2004). 

Παξάγνληεο φπσο ε επηιεςία κπνξεί λα επηθέξνπλ αδπλακία ζηε βάδηζε.  

Γιπληγία Παξαηεξείηαη ππεξηνλία ή ππνηνλία ησλ θάησ άθξσλ. Ζ δηάγλσζή 

ηεο είλαη δχζθνιε αξρηθά θαζψο ηα δπζηνληθά ζηνηρεία αξρίδνπλ λα θαίλνληαη κεηά 

ην πξψην έηνο, ηα νπνία κάιηζηα θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ δηάθξηζε ηεο απφ έλα παηδί 

πνπ έρεη κφλν δπζηνλία. πλνδά πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη ε ζηειφξξνηα, ε 

δπζθνιία ζηελ νκηιία θαη ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο (Bobath & Bobath, 1992).  

Τεηπαπληγία Παξαηεξείηαη δηαηαξαρή ηνπ κπτθνχ ηφλνπ θαη ζηα ηέζζεξα 

άθξα. Ζ ζπαζηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζηα ηέζζεξα άθξα. Ζ πιεηνςεθία 

ησλ παηδηψλ κε ηεηξαπιεγηθή θαηαλνκή πάζρεη απφ ζνβαξή εγθεθαιηθή παξάιπζε, 
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ζπλήζσο, κε ζπλνδά πξνβιήκαηα: ηηο ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηε λνεηηθή 

πζηέξεζε θαη ηελ επηιεςία (Bobath & Bobath, 1992).  

Σπαζηικόηηηα Ζ βιάβε εληνπίδεηαη ζηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα. ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο ζπαζηηθφηεηαο ζπλαληάκε ππεξηνλία ζηα άθξα (απμεκέλνο κπτθφο 

ηφλνο) κε απνηέιεζκα απηά λα είλαη δχζθακπηα θαη άθακπηα θαη παξαηεξνχληαη  

απμεκέλα αληαλαθιαζηηθά. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθεη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, δειαδή ην 50% ησλ πεξηπηψζεσλ εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο (Bobath & Bobath, 1992).   

 Αθέηυζη Ζ βιάβε εληνπίδεηαη ζηα γάγγιηα θαη ε θιηληθή εηθφλα είλαη 

γεληθεπκέλε ή ηνπηθή θηλεηηθή δπζιεηηνπξγία. Τπάξρεη δπζθνιία ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, νη νπνίεο είλαη αξγέο θαη άζθνπεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά εκθαλίδνληαη κεηά ηνπο πξψηνπο  έμη κήλεο δσήο ηνπ βξέθνπο (Bobath & 

Bobath, 1992).    

Αηαξία Σα βξέθε παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηνπ ζπγρξνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ 

θαη ηεο ηζνξξνπίαο, θαζψο έρεη ππνζηεί βιάβε ε παξεγθεθαιίδα.  Παξαηεξείηαη 

ειαηησκέλνο κπτθφο ηφλνο. χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, πξφθεηηαη γηα ηε 

ιηγφηεξν ζπρλή δηαηαξαρή (Bobath & Bobath, 1992).  

Γςζκαμτία Δίλαη ε έληνλε ζπαζηηθφηεηα ζε φια ζρεδφλ ηα κέιε θαη 

ζρεηίδεηαη κε κηθξή πεξίκεηξν θεθαιήο.  Ζ δηάγλσζε γίλεηαη απφ ηηο πξψηεο 

εβδνκάδεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο αληίδξαζεο ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θαη 

ζπλνδεχεηαη απφ λνεηηθή πζηέξεζε θαη άιιεο δηαηαξαρέο (Bobath & Bobath, 1992). 

Υποηονία Οθείιεηαη ζε ρακειή ηάζε ησλ κπψλ, δελ ππάξρεη αληίδξαζε ζηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα θαη παξαηεξείηαη δπζθνιία ζηελ έλαξμε ησλ θηλήζεσλ. πρλά 

ζπλνδεχεηαη απφ λνεηηθή θαζπζηέξεζε, κηθξνθεθαιία θαη άιιεο δηαηαξαρέο (Bobath 

& Bobath, 1992). 
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1.4 Επηδεκηνινγία 

 

Οη κειέηεο πνπ δίλνπλ ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ζπρλφηεηαο ηεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο είλαη ειάρηζηεο, δηεζλψο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηα κε αθξηβή 

πνζνζηά εγθεθαιηθήο παξάιπζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε δηάγλσζε ηεο εγθεθαιηθήο 

παξάιπζεο γίλεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ησλ λενγλψλ θαη νη 

ήπηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ δηαγλσζηνχλ πνηέ (Παληειηάδεο, 2010). Απφ ηηο 

κέρξη ηψξα έξεπλεο, ν αξηζκφο ησλ δψλησλ λενγλψλ πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή 

παξάιπζε είλαη 2.0-3.0/1000 γελλήζεηο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Απηφ ην πνζνζηφ 

παξακέλεη ην ίδην, πεξίπνπ, εδψ θαη 30-40  ρξφληα (Andersen, Irgens, & Haagaas,  

2008; Parkes, McCullough, Madden, & McCahey, 2009). ηελ Διιάδα ππνινγίδνληαη 

πεξίπνπ 10.000 άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ Δγθεθαιηθή Παξάιπζε, ελψ γελληνχληαη 300 

παηδηά πάζρνληα ην ρξφλν, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο ζηαηηζηηθέο, ηφηε πνπ ε 

καηεπηηθή γπλαηθνινγία δελ είρε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο, δελ ππήξρε 

ππέξερνο θαη νη θαηζαξηθέο ηνκέο ήηαλ θαηά πνιχ ιηγφηεξεο απφ ζήκεξα 

(Υαξηνθπιαθίδεο, 1981). Έηζη, ζα πεξίκελε θαλείο φηη έρνπλ κεησζεί νη πεξηπηψζεηο 

λενγλψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, φκσο θακία κειέηε κέρξη ηψξα δελ έρεη δείμεη 

θάηη αλάινγν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ιφγσ αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο έρεη κεησζεί ε 

ζλεηφηεηα πξφσξσλ λενγλψλ κε βάξνο γέλλεζεο 500 γξακκάξηα (Παληειηάδεο, 

2010; Stanley et al., 2000). Άξα, ην πνζνζηφ γελλήζεσλ δψλησλ λενγλψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην βάξνο γέλλεζήο ηνπο 

(Παληειηάδεο, 2010). Απφ έξεπλεο ζε ρψξεο κε πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, 

φπσο ε νπεδία, ε Γαλία θαη ε Βξεηαλία αιιά θαη ε Γπηηθή Απζηξαιία, πξνέθπςε 

φηη, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ επηβίσζεο πξφσξσλ λενγλψλ κε ρακειφ βάξνο, 
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απμήζεθε θαη ν αξηζκφο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε (Hagberg & Hagberg, 

1993; Παληειηάδεο, 2010; Stanley et al., 2000).   

ηε ρψξα καο, έγηλε κειέηε γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπρλφηεηα ηεο ΔΠ ζηα 

λενγλά πνπ λνζειεχηεθαλ ζηελ Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο ηεο Βφξεην-Γπηηθήο 

Διιάδαο θαη εκθάληζαλ θαηά ηελ λεπηαθή ειηθία ΔΠ, ηελ δεθαπεληαεηία 1989-2003. 

ε 62 πξφσξα θαη 16 ηειεηφκελα λενγλά, δηαγλψζηεθε ΔΠ. Σα παηδηά κε ειηθία 

θχεζεο κηθξφηεξε ησλ 28 εβδνκάδσλ (ΖΚ<28) είραλ 60πιάζηα ζπρλφηεηα ΔΠ θαη 

εθείλα κε ΖΚ<31 εβδνκάδσλ 25πιάζηα ζπρλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα ηειεηφκελα 

λενγλά. Καηά ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηεο κειέηεο (1997-2003) απμήζεθε ε επηβίσζε 

θαη κεηψζεθε ζεκαληηθά ε ζπρλφηεηα ΔΠ ζε παηδηά ΖΚ<34 εβδνκάδσλ. Σν 75.5% 

ησλ πξφσξσλ κε ΔΠ είρε πεξηθνηιηαθή ιεπθνκαιάθπλζε. Σν 55% ησλ πξφσξσλ είρε 

ζπαζηηθή ηεηξαπιεγία θαη ην 19.3% είρε ζπαζηηθή δηπιεγία. Ζ κείσζε ηεο ΔΠ ζηα 

παηδηά ΖΚ<34 εβδνκάδσλ κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ βειηίσζε ηεο πεξηγελλεηηθήο 

θξνληίδαο (Γξνχγηα θαη ζπλ., 2006).  

 

2. ΑΓΥΟ-ΣΡΔ 

 

Ζ ιέμε Άγρνο πξνεξρφκελε απφ ην ξήκα άγρσ ζεκαίλεη ζθίγγσ πηεζηηθά ζην 

ιαηκφ θαη απνηειεί ηελ θιηληθή εθδήισζε ηεο καθξνρξφληαο έθζεζήο καο ζε 

ςπρνπηεζηηθνχο παξάγνληεο. Ζ ιέμε ζηξεο πξνέξρεηαη απφ ην ηλδν-επξσπαηθφ «str», 

ην ιαηηληθφ «strigere», πνπ ζεκαίλεη ηεληψλσ θαη ην ειιεληθφ «ζηξαγγαιίδεηλ». Σν 

ζηξεο ραξαθηεξίδεηαη σο ε δηαηαξαρή ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

απνηειείηαη απφ ηα ςπρνπηεζηηθά εξεζίζκαηα θαζψο θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 

αηφκνπ, ςπρηθέο, ζσκαηηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο (Υξνχζνο, 2009). 
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Απφ βηνινγηθήο πιεπξάο, ν Hans Selye (1930) αξρηθά  είρε πεη φηη ην ζηξεο είλαη 

«ην ζχλδξνκν ηνπ λα είζαη άξξσζηνο». ηε ζπλέρεηα φξηζε ην ζηξεο σο θάζε ηη 

απαηηεηηθφ γηα ηνλ νξγαληζκφ, ην νπνίν πξνθαιεί κηα ζσκαηηθή αληίδξαζε θαη έρεη 

σο επαθφινπζν δηάθνξεο αιιαγέο πξνζσξηλέο ή κφληκεο, ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα 

πξνζαξκνζηεί ην άηνκν (Selye, 1964). Μάιηζηα, δηέθξηλε ην ζηξεο ζε 

επνηθνδνκεηηθφ νλνκάδνληάο ην επηδνκεηηθφ (Eustress)  θαη ζην απνδνκεηηθφ 

(Distress), ην νπνίν θαηαβάιιεη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.  

Οη Levine θαη Scotch (1970) ζην βηβιίν ηνπο, «Social Stress» ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

ζηξεο είλαη απνηέιεζκα θνηλσληθψλ παξαγφλησλ φπσο ε θνηλσληθή απνκφλσζε, ην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ελδννηθνγελεηαθψλ παξαγφλησλ φπσο ν θχθινο δσήο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ν γάκνο θαη ην δηαδχγην. εκαληηθφο επίζεο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζηξεο είλαη ε πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, 

φπσο κηα αζζέλεηα ή κηα αλαπεξία. (Rice, 2000).   

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Spielberger (1966), ην ζηξεο πξνθαιεί άγρνο ή 

αιιηψο δηέγεξζε θαη δηαθξίλεηαη ζε άγρνο γηα κία θαηάζηαζε θαη ζε άγρνο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν άγρνο θαηάζηαζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ βηψλνπκε  ππνθεηκεληθά ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαη ε νπνία καο 

πξνθαιεί αηζζήκαηα αλεζπρίαο θαη έληαζεο, ελεξγνπνηψληαο ην απηφλνκν λεπξηθφ 

καο ζχζηεκα (Spielberger, 1966). Αληίζεηα, ην ζηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί κηα απνθηεκέλε ζπκπεξηθνξηθή πξνδηάζεζε. Σν άηνκν 

δειαδή, αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε σο απεηιεηηθή, ε νπνία πηζαλφλ δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά απεηιεηηθή θαη έρεη έληνλεο αληηδξάζεηο άγρνπο δπζαλάινγσλ ηεο ίδηαο 

ηεο θαηάζηαζεο (Spielberger, 1966). 
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2.1 Θεσξεηηθά κνληέια γηα ην ζηξεο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ   

           

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε θάζε νηθνγέλεηα, αληηδξά δηαθνξεηηθά ζην ζηξεο 

πνπ πξνθαιεί ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

παξαγφλησλ ηφζν ελδνγελψλ φζν θαη εμσγελψλ, κε κεγάιε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε 

ησλ νηθνγελεηψλ (Crnic, Friedrich, & Greenberg, 1983), θάηη ην νπνίν δεκηνχξγεζε 

ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ πνπ ζα πεξηιάκβαλαλ 

πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο.   

Πξνέθπςαλ ινηπφλ κνληέια πνπ εζηίαδαλ ζην ζηξεο, ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ 

θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο, ππφ ην πξίζκα κηαο νηθνινγηθήο ζεψξεζεο. 

χκθσλα κε απηήλ, πξνηείλεηαη έλα απφ ηα ζχγρξνλα κνληέια γηα ην ζηξεο θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ, ην «Γηπιφ ΑΒΓΥ» (Double ABCΥ), κε ηνλ φξν Γηπιφ 

πεξηιακβάλνληαη νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο φζν θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, πξηλ ηελ θξίζε, θαηά ηελ θξίζε θαη κεηά ηελ θξίζε 

θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε εθ κέξνπο ηεο νηθνγέλεηαο (McCubbin & Patterson, 

1983a). Ζ ζπλάξηεζε ΑΒΓΥ αλαιχεηαη σο εμήο: ην Α απνηειεί ηελ ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε, ην Β ηηο δηαζέζηκεο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε νηθνγέλεηα, ην Γ ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβάλεηαη θαη λνεκαηνδνηεί ε νηθνγέλεηα ηελ αλαπεξία κε απνηέιεζκα ην 

Υ ηελ θξίζε ηεο νηθνγέλεηαο, (Minnes, 1988).   

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο λένπ κνληέινπ, ην 

νπνίν πεξηιάκβαλε ζηνηρεία απφ ην «Double ABCX» θαη νλνκάζηεθε «Family 

Adjustment and Adaptation Response» (FAAR). Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη δχν 

πεξηφδνπο πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ άκεζε αληίδξαζε ζηελ ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε θαη εθείλε πνπ αθνινπζεί καθξνπξφζεζκα θαη ζεκεηψλεη φηη κηα 
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ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ην λφεκα πνπ απνδίδεη ε νηθνγέλεηα ζηε λέα θαηάζηαζε 

(McCubbin & Patterson, 1983a).  

Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ είλαη 

νπζηαζηηθή, γηα λα απαληήζεη φκσο, θαλείο, ζην πψο θαη ζην γηαηί νη νηθνγέλεηεο 

βηψλνπλ ζηξεο, θαζψο θαη ζην πψο αληηδξνχλ ζηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ ππφβαζξν ηεο θάζε 

νηθνγέλεηαο (Boss, 2001). 

 

 

2.2 Τν Μνληέιν Αμηνιόγεζεο ηνπ Σηξεο ηωλ Lazarus & Folkman  

 

χκθσλα κε ηνπο Lazarous θαη Folkman (1984) ε πξνζαξκνγή ζηηο 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε: ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

θαηάζηαζεο (situation variables), ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο (cognitive appraisal) 

ηνπ αηφκνπ  γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (coping 

strategies) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην άηνκν. Σν κνληέιν απηφ εζηηάδεη ζην πψο ην 

ίδην ην άηνκν, ζα απνηηκήζεη έλα γεγνλφο θαη ζα ην θαηαηάμεη σο αζήκαλην, σθέιηκν 

ή ζηξεζνγφλν θαη ζηε ζπλέρεηα πνηεο ζηξαηεγηθέο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην ζηξεο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

απαηηήζεηο, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Έηζη νη Lazarous θαη 

Folkman θαηαιήγνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζηξεο σο αθνινχζσο: «Δίναι η καηάζηαζη πος 

ηο άηομο βιώνει όηαν ανηιλαμβάνεηαι μια ππαγμαηική ή θανηαζηική αζςμθυνία 

ανάμεζα ζηιρ απαιηήζειρ πος απαιηούν κάποιερ ζςνθήκερ και ζηα δικά ηος αποθέμαηα 

για να ανηιμεηυπίζει ηην αζςμθυνία»                   
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Αλαθέξνπλ φηη ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ζπγθεθξηκέλεο  

εζσηεξηθέο ή/θαη εμσηεξηθέο αλάγθεο ηνπ νη νπνίεο μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ, 

θαηαβάιεη γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ νξίδνληαη σο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη κπνξεί ζπλερψο λα κεηαβάιινληαη. Όηαλ ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα 

επηιέγεη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλνληαο ηα πξνζσπηθά ηνπ 

απνζέκαηα θαη φρη λα ηελ «αξλεζεί», πεηπραίλνληαο έηζη ηε κείσζε ηνπ ζηξεο θαη ηελ 

επεκεξία ηνπ, ρξεζηκνπνηεί επηηπρείο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Οη επηηπρείο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα θαη είλαη ε αλαδήηεζε 

ππνζηήξημεο, ε αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη δεμηφηεηεο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο. Αληίζεηα, φηαλ ην άηνκν ληψζεη 

αλήκπνξν λα θάλεη θάηη γηα λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί ζηξεο θαη 

πξνζπαζεί λα αλαθνπθηζηεί κφλν ζπλαηζζεκαηηθά, ην ζηξεο παξακέλεη ζε πςειά 

επίπεδα καθξνπξφζεζκα. Οη κε επηηπρείο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο είλαη 

εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ άξλεζε, ηελ απνθπγή, ηελ 

δηαθπγή, ηελ κφλσζε, ηελ παξαίηεζε. 

Ζ ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα έρεη ην άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη θπξίσο 

απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζηξεο πνπ βηψλεη, αθνχ έρεη βξεζεί ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία ή κε κηα 

ρξφληα αζζέλεηα, φηη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Sarason & Sarason, 1985).  
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2.3 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο ηωλ γνλέωλ  

 

Οη έξεπλεο γηα ην ζηξεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξίεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο απφ ην 1980, εζηηάδνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε 

παξαγφλησλ (Hodapp, 2005). Παιηφηεξα, εζηίαδαλ ζε έλα παζνινγηθφ κνληέιν γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία, ρσξίο απηφ λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη σο εθ 

ηνχηνπ έπξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν γηα ην ζηξεο, ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ εληάζζεηαη ζε έλα νηθνινγηθφ 

πιαίζην (Crnic et al., 1983).  

Ζ πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ αλαπεξία εμαξηάηαη απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο (π.ρ. νηθνλνκηθνχο), απφ ελδνγελείο, (π.ρ. ην αίζζεκα απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε ζξεζθεπηηθφηεηα), θαζψο θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε (Hodapp, 

2005), θαζψο θαη κε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα 

δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (networks) (Smith, Oliver, & Innocenti, 2001).  

ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είθνζη δχν  εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε ζεκεηψζεθαλ σο ζεκαληηθνί: ε ζπζρέηηζε ηνπ ζηξεο, ηεο 

επεκεξίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ γνλέσλ κε ηελ δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ηνπο (Rentinck, Ketelaar, Jongmans, & Corter, 2006). Οη Summers, 

Behr θαη Turnbull (1989) είραλ ηνλίζεη φηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο νηθνγελεηψλ πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα απνδερηνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά είηε κφλνη ηνπο είηε κε ηελ βνήζεηα πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο. 

Έρεη βξεζεί απφ κεξηθνχο εξεπλεηέο, φηη ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο είλαη πςειφηεξα απφ απηά ησλ γνλέσλ κε παηδηά 

ρσξίο αλαπεξία (Barlow, Cullen, & Cheshire, 2006; Smith et al., 2001), θαζψο θαη κε 
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άιινπ είδνπο αλαπεξίεο, φρη θηλεηηθέο (Weinhouse, Weinhouse, & Nelson, 1992), 

ελψ απηφ δελ ζεκεηψλεηαη απφ άιιεο έξεπλεο (Saddler, Hillman, & Benjamins,1993). 

Δπίζεο, βξέζεθε φηη  ζηνπο  γνλείο κεγαιχηεξσλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

ηα επίπεδα ζηξεο είλαη πςειφηεξα, απ’ φηη ζε κηθξφηεξα παηδηά (Brehaut et al., 2004). 

Σν γηαηί θάπνηεο νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ θαη άιιεο φρη  δελ 

έρεη δηεπθξηληζηεί επαξθψο (Katelaar, Volman, Gorter, & Vermeer, 2008). Με ηνλ 

φξν πξνζαξκνγή ν Olson  θαη ζπλεξγάηεο (1979) αλαθέξνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζπδπγηθνχ θαη ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο λα κπνξεί λα αιιάδεη 

ξφινπο, δνκή, θαλφλεο ηνπ ζρεηίδεζζαη, ζε θάζε θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ζηξεο. 

Φαίλεηαη φηη θάπνηεο νηθνγέλεηεο βξίζθνπλ έλα λφεκα ζε απηέο ηηο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλνπλ θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα (Dellve, 

Samuelsson, Tallborn, Fasth, & Hallberg, 2006). Αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο λα δηαρεηξηζηεί ην ππαξμηαθφ ζηξεο πνπ πξνθχπηεη θαη ην νπνίν 

εθθξάδεηαη ζπρλά κε ην εξψηεκα «Γηαηί ζε καο;». Κάπνηεο νηθνγέλεηεο εθιακβάλνπλ 

ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ζαλ πξνζσπηθή απνηπρία ελψ γηα θάπνηεο 

άιιεο είλαη κηα ζεφζηαιηε δνθηκαζία (Marshak et al., 1999). Χζηφζν, ζε άιιεο 

έξεπλεο δελ ζπζρεηίδνληαη ηα πςειά επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ κε ηε ρακειή 

πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο (Hauser-Cram et al., 2001).  

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε γνλείο παηδηψλ κε εκηπιεγία, ε θνηλσληθή απνκφλσζε θαη 

ην αίζζεκα αληθαλφηεηαο ηνπο ζρεηίδνληαλ κε πςειά επίπεδα ζηξεο, θαζψο κπνξεί 

ζηα παηδηά κε εκηπιεγία λα βειηηψλνληαη νη δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο θαη ε 

θηλεηηθφηεηά ηνπο, σζηφζν ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο παξακέλνπλ έληνλα 

(Butcher, Wind, & Bouma, 2008). Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε απνηεινχλ πην ζηξεζνγφλν παξάγνληα γηα ηνπο γνλείο, απφ φηη 

ε ζνβαξφηεηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο (Baker, McIntyre, Blacher, Crnic, 
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Edelbrock, & Low, 2003), ελψ ζεκεηψλεηαη φηη ην γνλετθφ ζηξεο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία: φζν ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, ην ζηξεο ηνπο απμάλεηαη θαη 

απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επηδεηλψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο (Jones & Prinz, 

2005; Katelaar et al., 2008). Όπσο πξνέθπςε απφ ζρεηηθή έξεπλα,  ε ζρέζε κε ηνλ 

ζχληξνθν, ε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο, ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηα 

επίπεδα θαηάζιηςεο επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά απφ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ (Katelaar et al., 2008).  

Μηα αθφκε ζεκαληηθή πεγή ζηξεο, είλαη νη θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο ζηε θξνληίδα 

ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, θαζψο ε θηλεηηθφηεηα ηνπο θαηαθηάηαη αξγά 

ή θαζφινπ (Wanamaker & Glenwick, 1998). Απηφ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηα 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί απμεκέλν ζηξεο ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο 

αλαπεξίεο είλαη ην επίπεδν θαηάθηεζεο απηνεμππεξέηεζεο θαη αλεμαξηεζίαο ησλ 

παηδηψλ (Button, Marvin, & Pianta, 2001). χκθσλα κε φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε 

λα θαηαιήμνπκε φηη, ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο πνπ ζπλεπάγεηαη κε απμεκέλε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 

επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο.  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εκηπιεγία έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Rentinck et al., 

2006) θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην ζηξεο ησλ γνλέσλ λα δηαξθεί γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ λα είλαη ζνβαξέο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν 

θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην παηδί ηνπο (Butcher et al., 2008). ε έξεπλα πνπ έγηλε κε 

γνλείο πνπ απεπζχλζεθαλ ζε θέληξν ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζην Λνλδίλν, 

βξέζεθε φηη νη γνλείο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία είραλ πην ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο φζνλ 
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αθνξά ην ηη κπνξεί λα θαηαθηήζεη ην παηδί ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε γνλείο παηδηψλ κε 

πην ήπηαο κνξθήο εγθεθαιηθή παξάιπζε θαη δηέθεξαλ θαη σο πξνο ηνπο ηνκείο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο αλεζπρνχζαλ (Knox, 2008). Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη 

φηαλ ην παηδί κε ήπηαο κνξθήο εγθεθαιηθή παξάιπζε πεξλάεη ζην επφκελν 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη δελ θαηαθηά ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλακέλεηαη λα θαηαθηήζεη, 

ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο ζηξεο 

γηα ηνπο γνλείο (Heaman, 1995). ε άιιε, πξφζθαηε έξεπλα πνπ έγηλε ζε γνλείο πνπ 

ηα παηδηά ηνπο πεξπαηνχλ θαη ζε απηψλ πνπ δελ πεξπαηνχλ βξέζεθε φηη νη πξψηνη 

εμέθξαζαλ κεγαιχηεξε αλεζπρία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο δεχηεξνπο γηα ηελ ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο θαη εμέθξαζαλ φηη ε δηθή ηνπο πγεία επεξεαδφηαλ 

απφ ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ηνπο (Svedberg, Englund, Malker, & Stener-Victorin, 

2010). χκθσλα ινηπφλ κε άιιεο έξεπλεο ε ζνβαξφηεηα ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ.  

Άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη είλαη νη ίδηνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζηξεο θαη 

ζηνπο γνλείο  ησλ εκηπιεγηθψλ θαη ησλ ηεηξαπιεγηθψλ παηδηψλ, κε πξφζζεην εχξεκα 

φηη  ζηξεζνγφλν παξάγνληα απνηειεί ε επηπιένλ θξνληίδα πνπ απαηηνχλ ηα 

ηεηξαπιεγηθά παηδηψλ (Cohen, 1999) θαη  νη  επηπιένλ απαηηήζεηο γηα ηελ θξνληίδα 

ησλ άιισλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (αδέιθηα, ζχδπγν), θαζψο θαη ε απνδνρή ηεο 

θαηάζηαζεο απφ ηνπο ίδηνπο, ε ελεκέξσζε ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη θάπνηα πξάγκαηα (Canam, 1993).    

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη φηη ην ζηξεο γνλέσλ πνπ 

έρνπλ παηδηά κε ήπηαο κνξθήο εγθεθαιηθή παξάιπζε (εκηπιεγία) ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην παηδί, ελψ αληίζεηα νη γνλείο παηδηψλ 

κε ζνβαξή κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο (ηεηξαπιεγία) έρνπλ ζηξεο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην γνλετθφ ηνπο ξφιν (Esdaile & Greenwood, 2003). 
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 2.4 Τν ζηξεο ηωλ κεηέξωλ θαη ηωλ παηέξωλ  

  

 ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 270 κεηέξεο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε γηα ηα 

επίπεδα ζηξεο ζεκεηψζεθε φηη αλήθαλ ζε πςειή νκάδα θηλδχλνπ γηα θαηάζιηςε. 

Χζηφζν, ν ηχπνο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ε ζνβαξφηεηα δειαδή ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ ηνπο δελ θάλεθε λα απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ κεηξηθή 

θαηάζιηςε (Manuel, Naughton, Balkrishnam, Paterson, & Koman, 2003). Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη κεηέξεο παηδηψλ κε θαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα είραλ πεξηζζφηεξν ζηξεο, φηαλ δελ δηέζεηαλ δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε πην ζνβαξέο θηλεηηθέο 

δπζθνιίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηεηξαπιεγίαο (Manuel et al., 2003), εχξεκα ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ γηα ην ζηξεο θαη ηελ θαηάζιηςε 

ησλ κεηέξσλ (Bailey, Golden, Roberts, & Ford, 2007; Canning, Harris, & Kelleher, 

1996).  

 Οη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο, γεληθά εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα εθδειψζνπλ θαηάζιηςε απφ φηη 

νη κεηέξεο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξίεο, παξφιν πνπ ην πνζνζηφ απηψλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο 

(Bailey et al., 2007). Άιινη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο 

ζηηο κεηέξεο είλαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Canning et al., 1996), ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο (King et al., 1999; Mobarak, Khan, Munir, Zaman, & 

McConachie, 2000) θαη νη αληηιήςεηο ησλ κεηέξσλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξφληαο 

αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο (Manuel et al., 2001). Δληνχηνηο, φζνλ αθνξά ηνπο 

δχν πξψηνπο παξάγνληεο, άιιεο έξεπλεο δελ θαηέιεμαλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηα 
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(Britner et al., 2003; Manuel et al., 2003). Δπηπξνζζέησο, ε ζρέζε κε ην ζχδπγν αιιά 

θαη νη επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ε κεηέξα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηεο κπνξεί λα 

είλαη είηε ξπζκηζηέο ηνπ ζηξεο ή λα ην ππξνδνηνχλ (Lambrenos, Weindling, Calam, & 

Cox, 1996). Σν ίδην ηζρχεη κε ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ απηνθπξηαξρία ησλ κεηέξσλ 

(Florian & Findler, 2001), θαζψο θαη κε ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο φζνλ 

αθνξά ην κεηξηθφ ηνπο ξφιν. Απηνί νη ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο αλαδεηθλχνληαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηέξσλ ζηελ αλαπεξία θαη ηελ 

πξφιεςε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Wanamaker & Glenwick, 1998).   

Οη κεηέξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο έρνπλ πην έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη απηφ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ κεηξηθνχ ηνπο 

ξφινπ. Οη παηέξεο είλαη πην αληηθεηκεληθνί θαη δελ ζπδεηνχλ πνιχ ηα ζέκαηα ηνπ 

παηδηνχ ηνπο κε θίινπο γηα λα ληψζνπλ θαιχηεξα, θάηη πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

κεηέξσλ (Hirose & Ueda, 1990). Δπίζεο, νη παηέξεο πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε 

θάζε ηεο άξλεζεο απ’ φηη νη κεηέξεο, αζρνινχληαη κε ηηο ηαηξηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ή απνξξνθψληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο, πηζαλφλ 

πξνζηαηεχνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο απφ αηζζήκαηα θαηάζιηςεο (Dale, 1996). ε άιιε 

έξεπλα ζεκεηψλεηαη φηη ηα πςειά επίπεδα ζηξεο ζηνπο παηέξεο ζρεηίδνληαη κε ην 

αίζζεκα αλεπάξθεηαο πνπ ληψζνπλ ζηνλ γνλεηθφ ηνπο ξφιν ηνπο (Dellve et al., 2005), 

ηελ ρακειή γνλετθή ηθαλνπνίεζε αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ δσή 

ηνπο (Wanamaker & Glenwick, 1998). Οη παηέξεο εθδειψλνπλ αλεζπρία γηα ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ απνδνρή ηνπο θαη ηδηαίηεξα φηαλ 

παηδί κε αλαπεξία είλαη αγφξη, επεηδή νη πξνζδνθίεο ηνπο είλαη πνιχ πςειφηεξεο θαη 

ε απνγνήηεπζή ηνπο πνιχ κεγαιχηεξε φηαλ απηέο δελ ηθαλνπνηνχληαη (Lamb & 

Meyer, 1991). Δληνχηνηο, φπσο πξνθχπηεη απφ άιιεο έξεπλεο, νη παηέξεο 

θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ πνιχ θαιά φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα 
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εθπαίδεπζεο γηα ην πψο ζα κπνξέζνπλ λα ρεηξηζηνχλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

παηδηψλ ηνπο (Meyer, 1995). Ζ πξνζαξκνγή ησλ παηέξσλ θαη ην κνίξαζκα ησλ 

επζπλψλ ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα ππφινηπα 

κέιε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο (Marshak et al., 1999).  

 Όζνλ αθνξά θαη ηνπο δχν γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, απφ ηελ έξεπλα ησλ 

Kazak θαη Marvin (1984) πξνθχπηεη φηη, ην ζηξεο ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν 

κε ην πψο ζα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν, πφζν απνηειεζκαηηθνί ζα 

ληψζνπλ ζε ζρέζε κε απηφλ ην ξφιν ηνπο θαη φρη κε ηνλ ζπδπγηθφ ηνπο ξφιν, αθφκε 

θαη αλ έλα παηδί κε αλαπεξία αιιάδεη ηελ νκνηφζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (Britner et al., 

2003).  Δπίζεο, κπνξεί νη πεγέο ηνπ ζηξεο λα είλαη ίδηεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο, 

σζηφζν ην πψο αληηδξά ην θάζε θχιν δηαθέξεη (Butcher et al., 2008). Οη απαηηήζεηο 

ησλ ξφισλ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο δελ έρνπλ 

αλαπεξία, ιφγσ ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο, ηα απμεκέλα έμνδα θαη ηελ ζπρλή 

ηαηξηθή παξαθνινχζεζε (Kazak & Marvin, 1984). 

ηελ Διιάδα είλαη ειάρηζηεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε δεπγάξηα γνλέσλ πνπ 

έρνπλ παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε ηεηξαπιεγία θαη κε 

εκηπιεγία. πλήζσο, ην δείγκα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο , είλαη 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη γνλείο παηδηψλ ρσξίο αλαπεξίεο. Δπίζεο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ θαη ζηηο ειιεληθέο έξεπλεο, δελ είλαη κεγάιε, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ε ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή.  

Δπηπιένλ, ε ειηθία ησλ παηδηψλ είλαη 4-6 εηψλ, ζπλεπψο νη γνλείο ηνπο δελ 

βξίζθνληαη ζην πξψην ζνθ ηεο δηάγλσζεο, ελψ δελ βηψλνπλ αθφκε ην ζηξεο ηεο 

έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζηα ζρνιεία, δελ πξνζηίζεληαη, δειαδή, επηπιένλ  

ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο.    

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:46 EEST - 54.226.8.97



 27 

ε απηή ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Άγρνπο ηνπ Spielberger, ε νπνία 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ Διιάδα, κεηαμχ άιισλ, θπξίσο ζε έξεπλεο γηα γνλείο 

παηδηψλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο ζηηο έξεπλεο γηα ην γνλετθφ ζηξεο παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο είλαη ην 

«Parenting Stress Index» ηνπ Abidin. ε απηήλ ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζακε ηελ  

Κιίκαθα ηξεο ηνπ Spielberger γηα λα κειεηήζνπκε, επηπιένλ, αλ ην ζηξεο ησλ 

γνλέσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο ή απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.   

 

3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΟΤ ΣΡΔ  

 

       Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

έρνπλ κεηαμχ άιισλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο φζνλ 

αθνξά ζηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζην ζηξεο πνπ 

ελδερνκέλσο δεκηνπξγείηαη, ιφγσ ησλ πνηθίισλ παξαγφλησλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο. Αλαθεξφκαζηε, δειαδή, ζηηο γλσζηηθέο-ζπκπεξηθνξηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ην άηνκν γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη, λα δηαρεηξηζηεί, λα 

ειαρηζηνπνηήζεη, λα αληέμεη, ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απαηηήζεηο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο δνθηκάδνπλ ηα 

απνζέκαηά ηνπ ή ηα ππεξβαίλνπλ (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & 

Gruen, 1986). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ξπζκηζηηθά φζνλ αθνξά ην ζηξεο ηνπο θαη άξα γηα ηελ επεκεξία ηνπο (Glidden & 

Natcher, 2009) θαη δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη ζε 

εθείλεο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα (Folkman & Lazarus, 1988a).  
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3.1 Σηξαηεγηθέο Εζηηαζκέλεο ζην Πξόβιεκα 

 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο γνλείο θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο γηα ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπο, 

γηαηί νη γνλείο θηλεηνπνηνχληαη θαη θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ξπζκίζνπλ 

ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ πεγή πνπ ηνπο πξνθαιεί ην ζηξεο (Folkman & Lazarus, 

1988a). Κάπνηεο απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο είλαη: ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ε δηεθδηθεηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ζεηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θαηάζηαζεο (Καξαδήκαο, 1998). Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλαδήηεζε 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαζψο νη γνλείο πνπ θηλεηνπνηνχληαη θαη έξρνληαη ζε επαθή 

κε άιινπο γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, θαίλεηαη φηη, 

πξνζαξκφδνληαη θαιχηεξα φζνλ αθνξά ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο (Judge, 1998).  

 

3.2 Σηξαηεγηθέο Εζηηαζκέλεο ζην Σπλαίζζεκα 

 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα είλαη ε απνθπγή-δηαθπγή, κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαίηεζεο θαη ηεο άξλεζε, θαζψο επίζεο θαη ε επρνινγία-

νλεηξνπφιεζε απνηεινχκελε απφ ηελ επρνινγία θαη ηελ αλαδήηεζε ζεηθήο 

παξέκβαζεο θαη ε επαλαμηνιφγεζε (Καξαδήκαο, 1998). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ, 

καθξνπξφζεζκα (Judge, 1998), θαζψο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξεζνγφλα 

ζπλαηζζήκαηα γηα λα αληέμνπλ ηε λέα θαηάζηαζε θαη λα ξπζκίζνπλ ην ζηξεο 

(Folkman & Lazarus, 1988a). ε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ γηα ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επρνινγίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο 
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ησλ γνλέσλ (Knussen, Sloper, Cunningham, & Turner, 1992; Vitaliano, Maiuro, 

Russo, & Becker, 1987).   

Μηα ζηξαηεγηθή εζηηαζκέλε ζην ζπλαίζζεκα πνπ απνηειεί εμαίξεζε θαη ζπληειεί 

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ είλαη ε αλαπιαηζίσζε ή ζεηηθή επαλαμηνιφγεζε 

(Glidden & Natcher, 2009; Hastings, Allen, Mc Dermott, & Still, 2002). Ζ 

αλαπιαηζίσζε απνηειείηαη απφ δχν παξακέηξνπο, ηε ζεηηθή επαλαμηνιφγεζε κηαο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδεηαη 

ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε (Cheshire, Barlow, & Powell, 2010). Γειαδή εζηηάδεη, ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην ζηξεζνγφλν παξάγνληα, θαη 

φρη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παξάγνληα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαζψο εάλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη γνλείο, κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο δηεπθνιχλεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε πνπ είλαη εζηηαζκέλε ζην πξφβιεκα (Carver, Scheier, & 

Weintraub, 1989). Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη επαγγεικαηίεο πνπ δε ζπκθσλνχλ κε ηελ 

παξαπάλσ ζεψξεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ίζσο ε αλαπιαηζίσζε είλαη έλαο ηξφπνο 

απνθπγήο, άξλεζεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ ηπρφλ ππάξρνπλ (Houser 

& Seligman, 1991). ε έξεπλα, φκσο, πνπ έγηλε ζε εμήληα έμη γνλείο παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε βξέζεθε φηη ε αλαπιαηζίσζε ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ληψζνπλ νη γνλείο ζε ζρέζε κε ην γνλετθφ ηνπο ξφιν 

θαη αξλεηηθά κε ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ θαη ηα αηζζήκαηα θαηάζιηςεο πνπ έρνπλ 

(Cheshire et al., 2010).  

Οη ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο φηαλ ε 

θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία (Heaman, 1995). Χζηφζν, ζχκθσλα κε 

πξφζθαηε έξεπλα ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 
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πξφβιεκα θαη ζην ζπλαίζζεκα ζε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο (Glidden & Natcher, 

2009). ηνπο γνλείο παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο πθίζηαληαη ηαπηφρξνλα ζεηηθέο 

θαη αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία θαη επνκέλσο νη επηπηψζεηο ζηε δσή ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ, είλαη 

ηαπηφρξνλα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο (Trute & Hiebert-Murphy, 2002), θάηη ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη ακθηζπκηθά, δειαδή 

ληψζνπλ ηαπηφρξνλα ραξά θαη ιχπε (Trute, Hiebert-Murphy, & Levine, 2007).  

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε πελήληα γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη εμήληα δχν 

γνλείο παηδηψλ ρσξίο θάπνηα αλαπεξία, βξέζεθε φηη νη δχν νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. Ζ πξψηε νκάδα ρξεζηκνπνηεί 

πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο φπσο ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε απνθπγή θαη 

ε ζεηηθή επαλαμηνιφγεζε ζε ζχγθξηζε κε ηε δεχηεξε νκάδα (Paster, Brandwein, & 

Walsh, 2009).  

Οη Turnbull θαη Turnbull (1993), αλέθεξαλ φηη  ε γλσζηηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ ζηελ αλαπεξία. 

Χζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη δελ είλαη νχηε ν κφλνο νχηε ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο κηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε ζεηηθή 

αληίιεςε ησλ γνλέσλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλνπλ είλαη έλαο αθφκε παξάγνληαο 

πνπ πξνζηίζεηαη ζηε ζεσξία δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη πξνζαξκνγήο ηεο νηθνγέλεηαο.  

 

3.3 Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηινγή ζηξαηεγηθώλ 

αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο από ηνπο γνλείο 

 

εκεηψλεηαη φηη κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο κπνξεί λα είλαη ην θχιν (νη άληξεο 
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ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα), αλ θαη νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε ζρέζε θχινπ θαη ηελ επηινγή ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο  απφ ηνπο γνλείο, είλαη πεξηνξηζκέλεο (Heaman, 1995), ην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Paster et al., 2009). Δπίζεο, ε 

πξνδηάζεζε ηνπ γνλέα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ είλαη, 

ελδερνκέλσο, πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

(Glidden & Natcher, 2009).  

Ζ ζηξαηεγηθή εζηηαζκέλε ζην πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ Gavidia-Payne 

θαη Stoneman (1997), είλαη ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη, νη παηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ είραλ πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηζφδεκα ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο 

εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξν ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο.     

Απφ ηηο έξεπλεο επίζεο πξνθχπηεη φηη, νη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη θπξίσο νη 

εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνη γνλείο, θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ηαηξηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δηάγλσζε 

ηνπ παηδηνχ ηνπο (Cheshire et al., 2010; Pianta, Marvin, Britner, & Borowitz, 1996). 

Όζν θαιχηεξα έρνπλ ελεκεξσζεί θαη έρνπλ επεμεξγαζηεί ηελ ίδηα ηε δηάγλσζε ηφζν 

θαιχηεξα πξνζαξκφδνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

πξφβιεκα. Χο εθ ηνχηνπ φηαλ κειεηάκε ην γνλετθφ ζηξεο θαη ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζήο ηνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε πξνζσπηθνί θαη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ θάζε αηφκνπ (Aldwin, 1994).  
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3.4 Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη γνλείο ζύκθωλα 

κε ην θύιν ηνπο 

 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο 

ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο αλαθέξνπλ φηη παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ (Lazarus & Folkman, 1984; Trute et al., 2007). Απηφ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

θχινπ, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ηηο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ησλ γνλέσλ (Murphy, 

1990). Βέβαηα, νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζηξεο, 

ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο, θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (Heaman, 1995).  

Άιιεο έξεπλεο ζεκεηψλνπλ φηη, νη ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ είλαη ίδηεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο (Heaman, 1995). Όζνλ 

αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα, νη κεηέξεο θαίλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζεπρή θαη ηελ επρνινγία γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

παηέξεο (Heaman, 1995). Άιιεο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη, ελψ νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο γηα  λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζηξεο, είλαη 

νη ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, ηαπηφρξνλα βαζίδνληαη ζηε ζξεζθεία 

(Frey, Greenberg, & Fewell, 1989; Gavidia-Payne & Stoneman, 1997). Σν ίδην 

θαίλεηαη λα ηζρχεη θαη γηα ηνπο παηέξεο. Όζνη είλαη πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο, φπσο ηελ αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηε κε 

άξλεζε ηεο θαηάζηαζεο, ηελ επαθή κε ηε ζξεζθεία, ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηα 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο ησλ παηδηψλ ηνπο (Gavidia-Payne & Stoneman, 1997).  
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Απφ ηηο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ζηηο κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία πξνυπάξρνπλ, νη 

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο γλσζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο, ηεο ίδηαο ηεο αλαπεξίαο. Αληίζεηα, νη αληηιήςεηο ησλ παηέξσλ 

ζρεηίδνληαη απεπζείαο  κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο (Trute et al., 2007).  

 

4. ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθεξζεί ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ είηε σο πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα απφ ην ζηξεο, είηε 

σο ξπζκηζηή αξλεηηθψλ ηνπ επηπηψζεσλ (Armstrong, Birnie-Lefcovitch, & Ungar, 

2005) θαη ηελ ζπζρεηίδνπλ κε ηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο (Dunst, 2000).  

Ο φξνο θνηλσληθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη ζηε θπζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

ςπρνινγηθή θαη πξαθηηθή βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη θαλείο ζε έλα άηνκν θαη θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Dunst, Trivette, & Deal, 1994). 

Έλαο άιινο νξηζκφο γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη απηφο πνπ έδσζαλ νη Caplan 

θαη Killilea (1976), πξφθεηηαη γηα δεζκνχο κεηαμχ αηφκσλ θαη κεηαμχ αηφκσλ θαη 

νκάδσλ, νη νπνίνη βνεζνχλ ηα άηνκα λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, 

θξίζεηο θαη κεηαβάζεηο ζηνλ θχθιν δσήο. Παξνκνίσο, θνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη ε 

βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ άηνκα, νκάδεο, θνξείο ζε θάπνην άηνκν γηα λα 

αληηκεησπίζεη αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη (Schilling, Gilchrist, & 

Schinke, 1984). Έηζη, ηα θνηλσληθά ππνζηεξηθηηθά δίθηπα αλαθέξνληαη ζηα άηνκα 

πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ππνζηήξημε, ζηνλ ηξφπν πνπ ηελ πξνζθέξνπλ θαη ζηε ζρέζε 

πνπ έρνπλ κε ηα άηνκα πνπ είλαη απνδέθηεο ηεο ππνζηήξημεο απηήο (Wellman, 1981). 

χκθσλα κε ηνλ Bott (1971), δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη φιεο ή κεξηθέο 

απφ ηηο θνηλσληθέο κνλάδεο, άηνκα ή νκάδεο, κε ηηο νπνίεο ην άηνκν ζρεηίδεηαη.  
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Σα δίθηπα ππνζηήξημεο κηαο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθά, ηα ηππηθά 

δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, φπσο θξαηηθνί θνξείο, λνζνθνκεία, επαγγεικαηίεο 

πγείαο, θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη εζσηεξηθά, ηα άηππα δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηνπο ζπγγελείο, 

ηνπο  θίινπο, ηελ εθθιεζία, ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο (Dunst et al., 1994). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο έξεπλεο, νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηα άηππα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη δελ απεπζχλνληαη εχθνια 

ζε επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ππνζηήξημε (Schilling et al., 1984; Stoneman, 1997). 

Όζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηφζν ησλ άηππσλ φζν θαη ησλ ηππηθψλ δηθηχσλ 

ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ κπνξεί ζεηηθή, φηαλ ηα δίθηπα απνηεινχλ παξάγνληα 

πξνζηαζίαο κειινληηθήο θξίζεο ηεο νηθνγέλεηαο, κπνξεί φκσο λα είλαη θαη αξλεηηθή, 

φηαλ απνηεινχλ ςπρνπηεζηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο γνλείο (Blacher & Hatton, 2007). 

Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε ή αιιηψο δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο φηαλ άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ νηθνγέλεηα σο έλα ζχζηεκα πνπ 

δξα θαη αιιειεπηδξά κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (Mitchell & Trickett, 

1980). χκθσλα κε ηνλ Bronfenbrenner (1979), ηα παηδηά απνηεινχλ κέιε δηαθφξσλ 

νηθνινγηθψλ πιαηζίσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θάζε 

ππνζχζηεκα επεξεάδεηαη αλάινγα θαη ε εμέιημή ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ε νπνία αλήθεη ζε κηα επξχηεξε νηθνγέλεηα θαη ζε κηα κεγαιχηεξε 

θνηλσληθή νκάδα θαη θαη’ επέθηαζε ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα. Όια απηά 

ηα ππνζπζηήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ φηαλ θαλείο είλαη απνκνλσκέλνο, αιιά έρνπλ 

επίδξαζε απφ ην έλα άηνκν ζην άιιν είηε άκεζα, είηε έκκεζα. O Dunst (1988) 

βαζίζηεθε ζην νηθνινγηθφ κνληέιν ηνπ Bronfenbrenner (1979) θαη δεκηνχξγεζε κηα 

θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ, ηελ «Family 

Support Scale». (Bronfenbrenner, 1979). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν Dunst θαη ζπλεξγάηεο 
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(1998) κειέηεζαλ ηη είδνπο ππνζηήξημε έρνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, ζε πνην 

βαζκφ ηελ ιακβάλνπλ θαζψο θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε ππνζηήξημε ζηελ επεκεξία 

ηνπο. 

 

4.1 Τα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηαζηάζεηο ηωλ δηθηύωλ θνηλωληθήο 

ππνζηήξημεο 

 

Σα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο (Mitchell & Trickett, 1989). 

χκθσλα κε ηνπο Kazak θαη Wilcox (1984) ηα δίθηπα έρνπλ ηξία δνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δχν δηαζηάζεηο. Σα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηηο 

ηδηφηεηεο ελφο δηθηχνπ ππνζηήξημεο ζπλνιηθά ελψ ηα ραξαθηεξηζηηθά δηαζπλδέζεσλ 

ζηηο ηδηφηεηεο ησλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ (Mitchell & Trickett, 1980. Έλα απφ ηα 

δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ην μέγεθορ ή ηο εύπορ ησλ δηθηχσλ, πφζα άηνκα δειαδή 

ηα απνηεινχλ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην άηνκν πνπ ιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε 

(Kazak & Wilcox, 1984; Mitchell & Trickett, 1980). Οη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ παηδί 

κε αλαπεξία βηψλνπλ πεξηζζφηεξε κνλαμηά θαη ζηξεο, ελδερνκέλσο, ιφγσ ησλ 

κηθξφηεξσλ άηππσλ δηθηχσλ πνπ έρνπλ  (Kazak & Wilcox, 1984), θαζψο έρεη βξεζεί 

φηη ηα κεγαιχηεξα δίθηπα ζρεηίδνληαη κε πεξηζζφηεξε ζεηηθή ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή (Kazak & Wilcox, 1984; Wilcox, 1981a).  Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ δηθηχσλ είλαη ε πςκνόηηηα, δειαδή θαηά πφζν ηα κέιε ελφο δηθηχνπ γλσξίδνληαη 

θαη ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο (Wilcox, 1981a). Οη γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε 

αλαπεξία θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δηεπξχλνπλ ηα δίθηπα 

ππνζηήξημήο, ελψ πηζαλφλ απμάλεηαη ε ππθλφηεηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ, θαζψο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (Kazak & Wilcox, 1984). Ο βαθμόρ ζύνδεζηρ είλαη έλα 
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αθφκε δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ πνπ έρεη έλα 

κέινο κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Mitchell & 

Trickett, 1980).   

Σα δίθηπα, φπσο πξναλαθέξακε, έρνπλ θαη ραξαθηεξηζηηθά ζχλζεησλ 

δηαζπλδέζεσλ, δχν απφ ηα νπνία είλαη ε ένηαζη θαη ε διάπκεια. Ζ έληαζε έρεη λα 

θάλεη κε ην δεζκφ ησλ κειψλ ελφο δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ 

γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηα άιια κέιε θαη ηηο ακνηβαίεο ιεηηνπξγίεο ησλ κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ, ελψ ε δηάξθεηα αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ή κε ησλ ζρέζεσλ ησλ κειψλ ελφο 

δηθηχνπ ζε βάζνο ρξφλνπ (Mitchell & Trickett, 1980). Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη ηα όπια ζηην πςκνόηηηα ησλ δηθηχσλ, φηαλ 

δειαδή, έλα άηνκν είλαη κέινο κεηαμχ δχν δηθηχσλ θαη ππάξρεη κηα δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπο ή έρεη ηα ίδηα θνηλσληθά δίθηπα κε θάπνην άιιν άηνκν, κε ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη (Lee, 1979). Απηφ ζπκβαίλεη ζηα δεπγάξηα πνπ έρνπλ παηδί κε αλαπεξία, νη 

γνλείο κνηξάδνληαη θνηλά δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ιφγσ απμεκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη έιιεηςεο ρξφλνπ (Kazak & Wilcox, 1984).  

Ζ καηεύθςνζη θαη ε αμοιβαιόηηηα είλαη αθφκε δχν ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ 

θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πφζν ελεξγή θαη νπζηαζηηθή βνήζεηα πξνζθέξεη θαη 

ιακβάλεη θαλείο (Mitchell & Trickett, 1980). Όηαλ ε ακνηβαηφηεηα είλαη 

ηζνξξνπεκέλε ζρεηίδεηαη κε ζεηηθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζε κηα 

ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε (Tolsdorf, 1976; Kazak & Wilcox, 1984). Χζηφζν, θαη άιινη 

εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη πςειέο απαηηήζεηο γηα ακνηβαηφηεηα κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα ζηξεο (Σζηκπηδάθε, 2007).  

Οη πολλαπλέρ διαζηάζειρ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ζπλδέζεσλ πνπ θάλεη έλα 

άηνκν κέζα απφ κηα ζρέζε, κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα εηζπξάηηεη απφ κηα ζρέζε 

ππνζηήξημε αιιά θαη ζπκβνπιέο θαη ηφηε κηιάκε γηα πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ελφο 
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δηθηχνπ (Mitchell & Trickett, 1980). Κάπνηα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαζπλδέζεσλ είλαη ε ομοιογένεια ζηα δίθηπα (φπσο φκνην θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο), ε δηαζπνξά θαη ε ζπρλφηεηα (Mitchell & 

Trickett, 1980).  

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη 

πψο αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο δηθηχνπ θαη απφ ηη εμαξηάηαη. 

Παιηφηεξνη εξεπλεηέο ππνζηήξηδαλ φηη απηφ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ δνκή ηνπ 

δηθηχνπ (Walker, MacBride, & Vachon, 1977). Παξφια απηά ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε ην είδνο ηεο θξίζεο πνπ πεξλά ην άηνκν ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, αλάινγα κε ηνλ θχθιν δσήο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

αηφκνπ λα αμηνπνηεί ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Dunst, Trivette, & Cross, 

1986). Γηα παξάδεηγκα, ζπλήζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

κηθξψλ θαη ππθλψλ δηθηχσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο (Caplan, 1974). Απηφ φκσο, 

εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο θαη ην πιαίζην ηνπ αηφκνπ θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο δελ 

ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη λέα δίθηπα θαη λα απνθηήζεη λένπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο (Walker et al., 1977). Δπίζεο, έλαο αθφκε παξάγνληαο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθηχσλ ζηήξημεο είλαη αλ ε ζηήξημε παξέρεηαη απφ ηνλ 

θαηάιιειν θνξέα, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο (Taylor, 2007).  

χκθσλα ηψξα κε ηνλ Kelly (1977), νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ χπαξμε δηθηχσλ ζηήξημεο, είλαη πεξηβαιινληηθνί (νηθνγελεηαθφ θαη 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα), αηνκηθνί (ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ) θαη ε αιιειεπίδξαζε αηφκνπ πεξηβάιινληνο.           
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4.2 Άηππα Δίθηπα Κνηλωληθήο Υπνζηήξημεο 

 

Με ηνλ φξν άηππα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, αλαθεξφκαζηε ζηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή βνήζεηα πνπ ιακβάλεη ην άηνκν απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

ππξεληθήο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηάο ηνπ, απφ θίινπο, γείηνλεο θαη άιινπο γνλείο 

παηδηψλ κε αλαπεξία (Perry, 2004; Perry, 1989).  

Ζ ζηήξημε απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν/ζχληξνθν απνηειεί, ζχκθσλα κε 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, ηελ ζεκαληηθφηεξε πεγή ζηήξημεο ησλ γνλέσλ θαη απηφ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπδχγσλ (Lusting, 2002).  

Οη παππνχδεο θαη νη γηαγηάδεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη ζπρλφ άηππν 

δίθηπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ην νπνίν, εληνχηνηο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

αληίζεηα απνηειέζκαηα, αλ νη αληηδξάζεηο ηνπο είλαη αξλεηηθέο πξνο ην παηδί κε 

αλαπεξία (Σζηκπηδάθε, 2007). Δπηπιένλ, κπνξεί λα ππάξμνπλ δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ ζηελ αλαηξνθή θαη ζηνπο ηξφπνπο ρεηξηζκνχ ηνπ 

παηδηνχ (Perry, 2004). χκθσλα κε νξηζκέλεο έξεπλεο φηαλ ηα άηππα δίθηπα 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο έρνπλ πνιχ ζηελά, «ππθλά» φξηα ην ζηξεο ησλ γνλέσλ πνπ 

έρνπλ παηδί κε αλαπεξία απμάλεηαη (Σζηκπηδάθε, 2007). ε παιαηφηεξα έξεπλα ησλ 

Kazak θαη  Marvin (1984) θάηη ηέηνην δελ επηβεβαηψλεηαη, αληίζεηα ηα απνηειέζκαηα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά.  

Δπίζεο, ε ζηήξημε απφ γνλείο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα ζέκαηα κε 

ην παηδί ηνπο θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αθξηβψο γηαηί κνηξάδνληαη 

θνηλέο εκπεηξίεο, αλεζπρίεο αιιά θαη θαιέο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο (Perry, 2004; 

Seligman & Darling, 1997). Χζηφζν, ζε άιιεο έξεπλεο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ 
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ιηγφηεξν ζεηηθά, θπξίσο φζνλ αθνξά ζπιιφγνπο γνλέσλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 

νκάδεο γνλέσλ (Dunst et al., 1994).  

 

4.3 Τππηθά Δίθηπα Κνηλωληθήο Υπνζηήξημεο 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη απφ επαγγεικαηίεο-εηδηθνχο 

κέζα απφ ππεξεζίεο φπσο ε πξψηκε παξέκβαζε, νκάδεο ζηήξημεο, εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ, ελεκέξσζε απφ θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

(Perry, 2004). Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηηο έξεπλεο, ε πνηφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξία, έρεη κεγαιχηεξε αμία γηα ηνπο ίδηνπο, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ πνπ 

εκπιέθνληαη (Perry, 2004). Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

γνλέσλ γηα ηελ ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηέηνηνπ είδνπο πεγέο είλαη αληηθαηηθά 

(Stoneman, 1997). ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ε ζηήξημε απφ ηα ηππηθά δίθηπα δελ 

ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο γνλείο σο βνεζεηηθή πεγή (Seligman & Darling, 1997; Taylor, 

2007), αιιά αθφκε θαη φηαλ ζεκεηψλεηαη, είλαη είηε απφ γνλείο μέλεο εζληθφηεηαο, 

είηε απφ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ άιιε επηινγή ζηήξημεο (Bailey et al., 1999).     

 

4.4 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα θνηλωληθήο ππνζηήξημεο  

 

Οξηζκέλα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ, φπσο ην θχιν, θαίλεηαη 

λα ζρεηίδνληαη κε ην αλ νη γνλείο ζεσξνχλ φηη έρνπλ δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 

ηφζν άηππα, φζν θαη επίζεκα. ε νξηζκέλεο έξεπλεο νη κεηέξεο αλέθεξαλ φηη δελ 

έρνπλ ζηήξημε ή φηη απηή δελ είλαη επαξθήο, αθφκε θαη φηαλ ππάξρεη (Britner et al. 

2003), ελψ ζε άιιεο έξεπλεο νη κεηέξεο παηδηψλ κε δηαθφξσλ κνξθψλ αλαπεξίεο, 
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αλέθεξαλ φηη ιακβάλνπλ θνηλσληθή ζηήξημε (Trivette & Dunst, 1992), ε νπνία 

ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά ζηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

θαη ζηελ επεκεξία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Dunst et al., 1986). Άιια 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην θχιν θαη ε 

ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο (Dunst et al., 1994).  

Σα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ αμηνινγνχλ ηνλ ηχπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ 

αλαδεηνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία δηαθέξνπλ 

κεηαμχ ηνπο. Οη Kazak θαη Marvin (1984) βξήθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη 

ηελ ππθλφηεηα ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο. 

εκεηψλνπλ φηη, φζνη είραλ παηδηά κε αλαπεξία ρξεζηκνπνηνχζαλ κηθξφηεξα δίθηπα 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη πην ππθλά. 

Όζνλ αθνξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο, δελ πξνθχπηεη θάπνηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, ζε έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζε άιινπ είδνπο αλαπεξίεο (Stoneman, 1997). Δληνχηνηο, απηφ πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ επαγγεικαηίεο απφ ηνπο γνλείο πνπ 

έρνπλ παηδηά κε αλαπεξία ζε αληίζεζε κε άιινπο γνλείο θη απηφ θαίλεηαη λα είλαη 

εληνλφηεξν ζε γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ρξεηάδνληαη 

ζπκβνπιεπηηθή, θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο 

(Dunst et al., 1986).      

 

4.5 Τα δίθηπα θνηλωληθήο ππνζηήξημεο ηωλ γνλέωλ παηδηώλ κε αλαπεξία 

 

Οη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, ζπρλά, απνκνλψλνληαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ ηνπο 
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(Britner et al., 2003; Kazak, 1989). Οη Kazak θαη Wilcox (1984), δηαπηζηψλνπλ φηη ηα 

ππνζηεξηθηηθά δίθηπα γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξία, είλαη ιηγφηεξα απφ ηα 

δίθηπα ησλ γνλέσλ πνπ δελ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξία, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο 

ζρέζεηο κε θίινπο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, εθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν πνπ 

δηαζέηνπλ, αηζζάλνληαη φηη δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξίνδν δσήο κε ηνπο θίινπο 

ηνπο, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Παξφια απηά, αλ θαη έρνπλ ιηγφηεξα άηππα 

δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ κε απηά 

είλαη πην νπζηαζηηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξε ππθλφηεηα. (Kazak & 

Wilcox, 1984). ε πξνεγνχκελε έξεπλα βξέζεθε φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ γνλέσλ 

εκπηζηεπφηαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ-επαγγεικαηηψλ (ηππηθά 

δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο) θαη είραλ ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη κνλαμηάο, 

παξφιν πνπ είραλ αλάγθε ηελ θαζνδήγεζε ηνπο (Featherstone, 1980; Kazak & 

Wilcox, 1984). Δπηπιένλ, αλέθεξαλ φηη,  πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηα δηθαηψκαηά ηνπο 

απφ άιινπο γνλείο θαη ελδπλακψλνληαλ κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο πνπ εηζέπξαηηαλ.  
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5. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

χκθσλα κε φζα πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

βάζεη ησλ λέσλ εμειίμεσλ ζηηο έξεπλεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξίεο, 

έρνπκε πεξάζεη απφ ην κνληέιν παζνινγίαο ηεο νηθνγέλεηαο, ζην κνληέιν πνπ 

εζηηάδεη ζην ζηξεο θαη ζηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπ κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο θαη ππνζηεξηθηηθά δίθηπα γηα ηνπο γνλείο. Απηφ πνπ εξεπλάηαη ζηηο 

κέξεο καο είλαη νη παξάγνληεο πνπ είλαη πξνβιεπηηθνί γηα ην ζηξεο, θαζψο θαη νη 

ξπζκηζηηθνί, πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο απηνχ. 

θνπφο απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο,  είλαη λα δηεξεπλεζεί εάλ ην ζηξεο 

ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε εκηπιεγία δηαθέξεη απφ απηφ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

ηεηξαπιεγία, πνηεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ρξεζηκνπνηεί ε θάζε νκάδα 

θαζψο θαη αλ ηα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα είλαη ίδηα θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. Σα επξήκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο πηζηεχνπκε φηη ζα ζπκβάιινπλ ζην ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ 

ελίζρπζεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε.  

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηακνξθψλνληαη νη εμήο  

ππνζέζεηο: 

1. Σα επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. 

 2. Οη γνλείο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, αλάινγα κε ηε κνξθή εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο.  

3. Σα ππνζηεξηθηηθά δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο δηαθέξνπλ ζχκθσλα ην 

βαζκφ αλαπεξίαο ησλ παηδηψλ ηνπο.  
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4. Οη γνλείο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξα 

ππνζηεξηθηηθά δίθηπα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο 

 

6. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

6.1 Δείγκα 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ γνλείο 71 παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 33 έρνπλ ηεηξαπιεγία θαη ηα 38 εκηπιεγία. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο γνλείο ππήξραλ 44 δεπγάξηα, 5 παηέξεο θαη 22 κεηέξεο. Ο 

πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξία Πξνζηαζίαο θαη 

Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ (ΔΛΔΠΑΠ) Αζελψλ. Ζ δηάγλσζε ησλ παηδηψλ 

έρεη γίλεη απφ Παηδνλεπξνιφγνπο ηεο ΔΛΔΠΑΠ, θαζψο θαη απφ ην Φπζίαηξν θαη ηνλ 

Οξζνπεδηθφ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε έξεπλα ήηαλ έιιελεο, ελψ νη 21 

ήηαλ αιινδαπνί, νη νπνίνη κηινχλ θαη γξάθνπλ ειιεληθά ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη Λπθείνπ, ελψ ππήξρε θαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε ησλ 

γνλέσλ νη πεξηζζφηεξνη εξγάδνληαλ, ελψ ππήξραλ θαη αξθεηέο κεηέξεο πνπ 

αζρνινχληαλ κε ηα νηθηαθά, θπξίσο ιφγσ ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ ηνπο κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ήηαλ 

κέηξην, εληνχηνηο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ δήισζε φηη αλήθεη ζην ρακειφ νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Σα γεληθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1.  
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Πίλαθαο 1. Γεληθά Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Γνλέσλ 

 

 

Μεηαβιεηέο 

 

Παηέξεο 

       

N= 49                42.6% 

 

Μεηέξεο 

 

   Ν=66              57.6 % 

Ζιηθία 

 

  

         20-30 εηψλ  - -       9 13.6 

30-40  26 53.1      46 69.7 

40-50    23 46.9  11 16.7 

Δθπαίδεπζε   

Γεκνηηθφ 4 8.2     3 4.5 

Γπκλάζην 10 20.4     7 10.6 

Λχθεην 20 40.8    37 56.1 

ΑΔΗ/ΑΣΔΗ 15 30.6  19 28.8 

Δζληθόηεηα 

 

  

Έιιελεο 

 
39 79.6  55 83.3 

Αιινδαπνί 

 
10 20.4  11 16.7 

Απαζρόιεζε 

 

  

Δξγαδφκελνη 

 
42 85.7   27 40.9 

Άλεξγνη 

 
7 14.3   9 13.6 

Οηθηαθά 

 
- -  30 45.5 

Οηθνλνκηθό Δπίπεδν 

 
  

Υακειφ 

 
16 32.7   16 24.2 

Μέηξην 

 
32 65.3   48 72.7 

Τςειφ 

 
  1  2     2                            3.1 
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Όζνλ αθνξά ηα παηδηά ησλ γνλέσλ πνπ είραλ δηάγλσζε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, ην 46.5% ηεηξαπιεγία θαη ην 53.5% είρε εκηπιεγία, ελψ ε δηάγλσζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ είρε γίλεη κέζα ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο δσήο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά 

είλαη ειηθίαο 4-6 εηψλ θαη νξηζκέλα απφ απηά έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία (Πίλαθαο 

2). 

Πίλαθαο 2. Γεληθά Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά Παηδηώλ 

 

 

Μεηαβιεηέο 

 

Σεηξαπιεγία 

       

N= 33                46.5% 

 

Ζκηπιεγία 

 

   Ν=38             53.5 % 

Φύιν   

Αγφξη  16                             48.5 15                              39.5              

Κνξίηζη   17     51.5 23                              60.5 

Ζιηθία   

       0-24 κελψλ 

 

  8                                24.2  7      18.4 

                24-48 

 

  8                                24.2 10      26.3 

                48-72 

 

 17      51.5 21       55.3 

Ζιηθία Γηάγλσζεο   

12 κελψλ 31                              93.9 30       78.9 

24 κελψλ 2                                 6.1                     7                                18.4 

36 κελψλ  1         2.6 

Αδέιθηα   

Υσξίο Αδέιθηα 

 
8                                24.2 11      28.9 

Με αδέιθηα 

 ρσξίο αλαπεξία 
20                               60.6 25 65.8 

Με αδέιθηα κε αλαπεξία 

 
5                                 15.2 2 5.3 
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6.2 Εξγαιεία Σπιινγήο Δεδνκέλωλ  

1) Κλίμακα Άγσοςρ ηος Spielberger (State-Trait Anxiety Inventory, 

Spielberger, 1983).        

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Άγρνπο ηνπ Spielberger, ε νπνία δηεξεπλά ηελ χπαξμε άγρνπο ελφο αηφκνπ θαη 

απνηειείηαη απφ δχν ηχπνπο: α) ηνλ ηχπν Υ-1, κε 20 εξσηήζεηο, ν νπνίνο κεηξά ην 

άγρνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ κηα θαηάζηαζε, δειαδή ην άγρνο ηνπ αηφκνπ ηε ζηηγκή 

πνπ εμεηάδεηαη, θαη β) ηνλ ηχπν Υ-2, κε 20, επίζεο, εξσηήζεηο, ν νπνίνο κεηξάεη ην 

άγρνο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δειαδή ην πψο ν εμεηαδφκελνο 

αηζζάλεηαη «ζπλήζσο ή γεληθά». Ζ Κιίκαθα Άγρνπο ηνπ Spielberger έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ απφ ηνπο Ληάθν θαη ζπλεξγάηεο (1984) θαη 

παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο θαη εγθπξφηεηα 

θξηηεξίνπ. 

 

2) Κλίμακα μέηπηζηρ  Σηπαηηγικών Ανηιμεηώπιζηρ Αγσογόνυν Καηαζηάζευν 

(Ways of Coping, Lazarus & Folkman, 1984). 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηξαηεγηθψλ Αληηκεηψπηζεο 

Αγρνγφλσλ Καηαζηάζεσλ. Ζ θιίκαθα αμηνινγεί ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηα άηνκα γηα λα αληηκεησπίζνπλ κηα αγρνγφλν θαηάζηαζε θαη βαζίδεηαη ζην 

Μνληέιν Αμηνιφγεζεο ηνπ ηξεο ησλ Lazarus θαη Folkman (1986). Σν κνληέιν απηφ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο έξεπλεο νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ παηδηά κε αλαπεξίεο 

γηα λα κειεηεζεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ αλαπεξία. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν αλ θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα απηφλ 

ηνλ πιεζπζκφ, σζηφζν, έλα απφ ηα ζεκαληηθά ηνπ νθέιε ηνπ είλαη ην ζεσξεηηθφ ηνπ 
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πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ν εξεπλεηήο κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ πξφνδν δηαρείξηζεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, λα ηελ ζπγθξίλεη κε κία άιιε 

θαηάζηαζε θαζψο θαη κε έλαλ άιιν πιεζπζκφ (Knussen et al., 1992).      

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ  ζε ειιεληθφ δείγκα απνηειείηαη απφ 38 εξσηήζεηο θαη 

απφ πέληε παξάγνληεο-ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ: 1) ηελ 

ζεηηθή πξνζέγγηζε (κε δχν δηαζηάζεηο: ηελ ζεηηθή επαλαμηνιφγεζε θαη ηελ επίιπζε 

πξνβιήκαηνο), 2) ηελ αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 3) ηελ  επρνινγία-

νλεηξνπφιεζε (κε δχν δηαζηάζεηο: ηελ επρνινγία θαη ηελ αλαδήηεζε ζετθήο 

παξέκβαζεο), 4) ηελ απνθπγή-δηαθπγή (κε δπν δηαζηάζεηο: ηελ παξαίηεζε θαη ηελ 

άξλεζε) θαη 5) ηελ δηεθδηθεηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο (Καξαδήκαο, 1998). Ζ 

θιίκαθα ηχπνπ Likert έρεη ηέζζεξηο δηαβαζκίζεηο: απφ ην 0=Πνηέ έσο ην 3=πρλά, 

αλάινγα κε ην πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζηξαηεγηθή. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο ηεο θιίκαθαο θπκαίλεηαη απφ 0,60 έσο 0,79 (δείθηεο Cronbach’s α).  

 

3) H Κλίμακα Οικογενειακήρ Υποζηήπιξηρ (Family Support Scale, Dunst et 

al., 1988).           

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ Γηθηχσλ Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο πνπ έρνπλ νη γνλείο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Κιίκαθα Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο. Ζ θιίκαθα νηθνγελεηαθήο 

ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνληαη θαη ην αμηνινγνχλ νη ίδηνη. 

Πεξηιακβάλεη 18 ππνζηεξηθηηθά δίθηπα ησλ νηθνγελεηψλ θαη δχν θελά πνπ 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο γνλείο. Οη γνλείο ζεκεηψλνπλ πφζν βνεζεηηθνί ππήξμαλ 

άηνκα θαη θνξείο γηα ηνπο ίδηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3-6 κελψλ. Ζ 

θιίκαθα ηχπνπ Likert, έρεη πέληε δηαβαζκίζεηο: απφ ην 1= Καζφινπ Βνεζεηηθή έσο 

ην 5= Δμαηξεηηθά Βνεζεηηθή. Τπάξρεη κηα αθφκε δηαβάζκηζε, ε Με Γηαζέζηκε 
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Τπνζηήξημε, ε νπνία ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο γνλείο φηαλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζηήξημήο ηνπο, ιφγσ δηαθφξσλ αηηηψλ (ζάλαηνο, κεηαλάζηεπζε θ.α). Ζ Με Γηαζέζηκε 

Τπνζηήξημε δελ πεξηιακβάλεηαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, είηε είρε παξαιεθζεί, είηε 

είρε εμνκνησζεί κε ην φξν Καζφινπ Βνεζεηηθή.  

Σα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 5 παξάγνληεο: 1) 

ππνζηήξημε απφ ην ζχληξνθν/ζχδπγν (ζχδπγνο, γνλείο ζπδχγνπ, ζπγγελείο ζπδχγνπ), 

2) άηππε ππνζηήξημε (θίινη, θίινη ζπδχγνπ, ηα παηδηά, άιινη γνλείο, εθθιεζία), 3) 

ηππηθή ππνζηήξημε 4) θνηλσληθέο νξγαλψζεηο (ζπλάδειθνη, ζχιινγνη γνλέσλ, 

θνηλσληθέο νκάδεο, ζρνιείν), 5) ππεξεζίεο απφ επαγγεικαηίεο θαη εηδηθνχο 

(παηδίαηξνο, πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο, επαγγεικαηίεο, θνξείο πγείαο θαη 

πξφλνηαο) (Dunst et al., 1994).   

  Ζ εγθπξφηεηα θαη ζεηηθή ζπλάθεηα κε ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο 

παξάγνληεο θπκαίλεηαη απφ r = 0.18 (p < 0.01) έσο r = 0.40 ( p < 0.001). Σν 

εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία. Ζ αμηνπηζηία εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο είλαη Cronbach’s a= 0.77 (Dunst et al., 1988). Μάιηζηα, ζε έξεπλα πνπ 

έγηλε ζε νηθνγέλεηεο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε 

πξφγξακκα θαηά ηεο θηψρεηαο ζηηο ΖΠΑ, βξέζεθε επίζεο, πςειή εζσηεξηθή ζπλνρή, 

κε ην a ηνπ Cronbach’s λα θπκαίλεηαη απφ 0.60 κέρξη 0.78 (Hanley et al., 1998).   

 

 4. Δπυηημαηολόγιο ζςλλογήρ Γημογπαθικών Σηοισείυν  

Θα εμεηαζηνχλ νη κεηαβιεηέο: θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, δηάγλσζε 

ηνπ παηδηνχ, ειηθία δηάγλσζεο, άιια αδέιθηα ζηελ νηθνγέλεηα, άιινη ζπγγελείο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. 
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6.3 Δηαδηθαζία  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηελ Διιεληθή Δηαηξία 

Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ Παίδσλ (ΔΛΔΠΑΠ) Αζήλαο θαη 

δηήξθεζε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011. Γφζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο ζε 200 γνλείο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ πξφγξακκα ζεξαπεηψλ ζηελ 

ΔΛΔΠΑΠ. ηελ έξεπλα δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 44 δεπγάξηα, 5 παηέξεο θαη 22 

κεηέξεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ήηαλ αλψλπκα θαη νη γνλείο ελεκεξψζεθαλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο κε ζρεηηθή επηζηνιή. Ζ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ήηαλ 

εζεινληηθή. 

 

6.4 Σηαηηζηηθή Αλάιπζε    

Όιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ S.P.S.S. 18.0. Γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο ηηκέο δπν κέζσλ ηηκψλ 

θαηά δεχγε, φπσο ην ζηξεο ησλ δεπγαξηψλ θαη ν ηχπνο εγθεθαιηθήο  παξάιπζεο 

(εκηπιεγία, ηεηξαπιεγία), ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο Paired T-TEST. Γηα ηε 

ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ ζε δχν αλεμάξηεηα δείγκαηα, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κέζνδν  

Independent Sample T-test (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2010).  

Γηα ηε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ηξηψλ νκάδσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο, ANOVA (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2010). Δπίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην 0.05, φπνπ ην p<0,05, ηφηε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη. Σέινο, γηα λα ειέγμνπκε ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson r.  
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7.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

State-Trait  

     

              Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαηάζηαζεο, ηνπ ζηξεο 

σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κεηέξσλ θαη παηέξσλ θαη ηνπ ηχπνπ 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t κε αλεμάξηεηα δείγκαηα 

(independent sample t-test).  

           Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ζηαζεξέο απνθιίζεηο ηνπ ζηξεο κεηέξσλ  

(Ν=66) θαη παηέξσλ (Ν=49) αλάινγα κε ηνλ ηχπν εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, 

ηεηξαπιεγία (Ν=33) θαη εκηπιεγία (Ν=38), δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (Πίλαθαο 3).   

 

Πίλαθαο 3. 

 

 

 

 

 

Σεηξαπιεγία 

 

 

Ζκηπιεγία 

 

 

 

t 

 

 

 

p  

Μ.Σ.                 Σ.Α. 

 

Μ.Σ.                 Σ.Α. 

ηξεο  

2.23 0.45 

 

2.10                 0.51 

 

2.18                 0.50 

 

1.99                 0.56 

 

0.404 

 

0.752 

 

0.687 

 

0.456 

State  Μεηέξσλ 

 

           Παηέξσλ 

 

Trait  Μεηέξσλ 

 

           Παηέξσλ 

 

2.23 0.29 

 

2.09 0.31 

 

2.25 0.40 

 

2.06 0.37 

 

-0.226 

 

0.260 

 

0.822 

 

0.796 
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          Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ νη κεηέξεο (Ν=44) κε ηνπο παηέξεο (Ν=44) σο πξνο ην 

άγρνο, κε T-test γηα θαηά δεχγε ηαηξηαζκέλα δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζην State (t(43)=1.975, p=0.055), 

αιιά βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ην Trait (t(43)=2.770, 

p=0.008). Οη κεηέξεο (Μ.Σ.=2.23, Σ.Α.=0.32) θαίλεηαη φηη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα, 

θαηά κέζν φξν, επίπεδα ζηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο απφ ηνπο 

παηέξεο (Μ.Σ.=2.08, Σ.Α.=0.34) (Πίλαθαο 4.) 

 

Πίλαθαο 4. 

  

Μεηέξεο 

 

Ν=44 

 

Παηέξεο 

 

Ν=44 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

Μ.Σ.                   Σ.Α. Μ.Σ.                    Σ.Α. 

 ηξεο     

State 2.20 0.47 2.03       0.49 1.975 0.055 

Trait 2.23 0.32 2.08   0.34 2.770 0.008 

 

Σηπαηηγικέρ Ανηιμεηώπιζηρ Αγσογόνυν Καηαζηάζευν (Ways of Coping)     

           Γηα ηε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη 

ηνπ ηχπνπ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t κε αλεμάξηεηα 

δείγκαηα (independent sample t-test) θαη αλαιχζεθαλ θαη νη πέληε ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο: ζεηηθή πξνζέγγηζε, αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, επρνινγία-

νλεηξνπφιεζε, απνθπγή-δηαθπγή, δηεθδηθεηηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο.    

         Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ζηαζεξέο απνθιίζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία 

θαη κε εκηπιεγία, δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

δχν νκάδσλ  (Πίλαθαο 5).  
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Πίλαθαο 5. 

 

 

 

 

 

Σεηξαπιεγία 

 

 

Ζκηπιεγία 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ηξεο 

    

Θεηηθή Πξνζέγγηζε                  

                                 Μεηέξσλ 

  

                                  Παηέξσλ 

 

2.14                    0.36 

 

2.17                    0.39 

  

2.09 0.38 

2.13 0.47 

 

0.539 

 

0.301 

 

0.592 

 

0.765 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

 

2.14 0.56 

 

1.94 0.49 

 

  

2.04 0.58 

 

1.70               0.64  

 

 

0.687 

 

1.494 

 

 

0.495 

 

0.143 

Δπρνινγία-Ολεηξνπόιεζε 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.09 0.53 

1.93 0.56 

 

1.98 0.66 

1.66 0.83 

 

0.661 

1.302 

 

0.511 

0.201 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ                    

 

1.62                    0.49 

1.82 0.43 

 

1.75 0.59 

1.72 0.66 

 

-0.971 

0.692 

 

0.335 

0.492 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο          

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

1.49 0.49 

1.30 0.63 

 

1.41 0.55 

1.52               0.59 

 

0.593 

-1.333 

 

0.555 

0.189 

 

 

        Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ νη κεηέξεο κε ηνπο παηέξεο σο πξνο ηηο ηξαηεγηθέο 

Αληηκεηψπηζεο ηνπ ηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, κε T-test γηα θαηά δεχγε ηαηξηαζκέλα 

δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημε (p=0.013) θαη ζηελ Δπρνινγία-Ολεηνπφιεζε 

(p=0.020). Οη κεηέξεο (Μ.Σ.=2.09, Σ.Α.=0.58) θαίλεηαη λα δήισζαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο, απφ ηνπο 

παηέξεο (Μ.Σ.=1.80, Σ.Α.=0.57). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ επρνινγία-νλεηξνπφιεζε, 
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νη κεηέξεο  (Μ.Σ.=1.99, Σ.Α.=0.65) θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε, σο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο, απφ ηνπο παηέξεο 

(Μ.Σ.=1.78, Σ.Α.=0.70) (Πίλαθαο 8). 

 

Πίλαθαο 8. 

 

 

       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηέξεο 

 

Ν=44 

 

Παηέξεο 

 

Ν=44 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

ηξαηεγηθέο 

Αληηκεηώπηζεο ηνπ ηξεο 

    

Θεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

 

2.11 0.34 

 

2.13 0.42 

 

-0.278 

 

0.783 

 Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

 

2.09 0.58 

 

1.80 0.57 

 

2.591 

 

0.013 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε 

 

 

1.99 0.65 

 

1.78 0.70 

 

2.425 
 

0.020 

Απνθπγή –Γηαθπγή 

 

 

1.65 0.56 

 

1.80 0.56 

 

-1.595 

 

0.118 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

 

1.40 0.52 

 

1.40 0.61 

 

0.000 

 

1.000 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:46 EEST - 54.226.8.97



 54 

Γίκηςα κοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ ηυν οικογενειών 

          Γηα ηε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

γνλέσλ  θαη ηνπ ηχπνπ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t κε 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (independent sample t-test). Ζ ζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο 

απφ ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ρσξίζηεθε ζηνπο πέληε παξάγνληεο 

ππνζηήξημεο: ζπδπγηθή ππνζηήξημε, άηππε ππνζηήξημε, ηππηθή ππνζηήξημε, 

ππνζηήξημε απφ θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, επαγγεικαηίεο-εηδηθνί.       

        Απφ ηνπο κέζνπο φξνπο θαη ηηο ζηαζεξέο απνθιίζεηο ησλ δηθηχσλ θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο κεηέξσλ θαη παηέξσλ θαη ηνπ ηχπνπ εγθεθαιηθήο παξάιπζεο πξνθχπηεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ Σππηθή Τπνζηήξημε πνπ δήισζαλ φηη 

ιακβάλνπλ νη κεηέξεο (p=0.046). Οη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία 

(Μ.Σ.=2.95, Σ.Α.=1.14) θαίλεηαη φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν Σππηθή Τπνζηήξημε, 

απφ ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε εκηπιεγία (Μ.Σ.=2.25, Σ.Α.=1.61). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά πξνέθπςε θαη ζηελ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο πνπ δήισζαλ 

φηη ιακβάλνπλ νη παηέξεο (p=0.005) παηδηψλ κε εκηπιεγία (Μ.Σ.=3.02, Σ.Α.=1.16), 

ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο, θαζψο θαη κε ηνπο παηέξεο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία 

(Μ.Σ.=1.95, Σ.Α.=1.33) (Πίλαθαο 7). 
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Πίλαθαο 7. 

 

 

 

 

Σεηξαπιεγία 

 

 

Ζκηπιεγία 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

    

πδπγηθή Τπνζηήξημε  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                 Παηέξσλ 

 

3.15                    0.98 

 

3.66                    0.77 

             

3.17 1.12 

 

3.60               1.22 

 

-0.58 

 

0.244 

 

0.954 

 

0.809 

Άηππε Τπνζηήξημε                                                     

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.14 1.18 

 

2.57 0.90 

 

2.69               1.07  

 

2.80               1.19 

 

0.531 

 

-0.779 

 

0.053 

 

0.440 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.95 1.14 

2.55 1.33 

 

2.25 1.61 

1.90 1.50 

 

2.037 

1.645 

 

0.046 

0.107 

Κνηλσληθέο Οξγαλώζεηο 

                                 Μεηέξσλ 

                                 

Παηέξσλ 

                               

 

2.42 1.50 

 

1.95 1.33 

 

2.67 1.44 

 

3.02 1.16 

 

-0.690 

 

-2.968 

 

0.493 

 

0.005 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

3.14 1.03 

3.24 1.09 

 

3.31 1.16 

2.82 1.39 

 

-0.610 

1.184 

 

0.544 

0.242 

                            

 

         Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ, ε δηαθνξά πξνέθπςε ζηελ Σππηθή 

Τπνζηήξημε ησλ κεηέξσλ θαη ζηελ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο ησλ 

παηέξσλ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη φρη ζηα 

δεπγάξηα γνλέσλ. χκθσλα κε απηφ, ππνζέηνπκε φηη ε δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

νκάδεο ηεηξαπιεγία θαη εκηπιεγία (Γηάγξακκα 1).   
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Γηάγξακκα 1. 

 

 

 

           Δπίζεο, ζπγθξίζεθαλ νη κεηέξεο κε ηνπο παηέξεο σο πξνο ηηο αληηιήςεηο ηνπο 

γηα ηα  Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο πνπ έρνπλ, κε T-test γηα θαηά δεχγε 

ηαηξηαζκέλα δείγκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ πδπγηθή Τπνζηήξημε (p=0.001). Οη παηέξεο (Μ.Σ.=3.69, Σ.Α.=0.87) θαίλεηαη 

λα δήισζαλ φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε ζπδπγηθή ππνζηήξημε, θαηά κέζν φξν, απφ 

ηηο κεηέξεο (Μ.Σ.=3.28, Σ.Α.=0.86) (Πίλαθαο 8) 
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Πίλαθαο 8. 

 

Γημογπαθικά Σηοισεία  

           Απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ θαη παηδηψλ έγηλε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ 

ηεο εζληθφηεηαο κεηέξσλ θαη παηέξσλ, κε ην state θαη ην trait, ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t κε αλεμάξηεηα δείγκαηα (independent sample t-test). 

        Γελ πξνέθπςε θακία ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζην ζηξεο ησλ κεηέξσλ θαη παηέξσλ 

ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ζχκθσλα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο, ζηελ 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε ζηηο κεηέξεο (p=0.008) θαη ζηνπο παηέξεο (p=0.015). Οη 

κεηέξεο (Ν= 11) (Μ.Σ.=2.34, Σ.Α.=0.32) θαη νη παηέξεο (Ν= 10) (Μ.Σ.=2.28, 

Σ.Α.=0.41) απφ άιιεο ρψξεο θαίλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε ζαλ ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο απφ ηηο 

ειιελίδεο κεηέξεο (Ν=55) (Μ.Σ.=1.97, Σ.Α.=0.63) θαη ηνπο έιιελεο παηέξεο (Ν=39) 

(Μ.Σ.=1.68, Σ.Α.=0.72) (Πίλαθαο 9).  

 

 

 

 

Μεηέξεο 

 

Ν=44 

 

Παηέξεο 

 

Ν=44 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

    

πδπγηθή Τπνζηήξημε  

 

 

3.28 0.86 

 

3.69 0.87 

 

-3.611 
 

0.001 

Άηππε Τπνζηήξημε  

2.52 1.14 

 

2.67 1.05 

 

-1.105 

 

0.275 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

 

 

2.51 1.50 

 

2.28 1.37 

 

0.898 

 

0.374 

Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο 

 

 

2.52 1.50 

 

2.41 1.36 

 

0.658 

 

0.514 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

 

 

3.24 1.19 

 

3.05 1.28 

 

1.431 

 

0.160 
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Πίλαθαο 9. 

  

Έιιελεο  

 

 

Αιινδαπνί 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

ηξεο 

 

    

State  

Μεηέξσλ 

 

Παηέξσλ 

 

2.18 0.49 

1.98 0.48 

 

2.29 0.36 

2.31 0.65 

 

-0.650 

-1.765 

 

0.518 

0.084 

Trait 

Μεηέξσλ 

 

Παηέξσλ 

 

2.24 0.37 

2.03 0.30 

 

2.22 0.21 

2.24 0.41 

 

0.156 

-1.806 

 

0.877 

0.077 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ηξεο 

    

Θεηηθή Πξνζέγγηζε                  

                                  Μεηέξσλ 

  

                                  Παηέξσλ 

 

2.10                     0.39 

 

2.14 0.46 

  

2.17                 0.26 

2.18                 0.22 

 

-0.543 

 

-0.338 

 

 

0.589 

 

0.737 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

 

2.07 0.60 

 

1.81 0.54 

 

  

2.16                 0.40 

 

1.88                 0.70 

 

 

-0.461 

 

-0.347 

 

 

0.646 

 

0.730 

Δπρνινγία-Ολεηξνπόιεζε 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

1.97 0.63 

1.68 0.72 

 

2.34 0.32 

2.28 0.41 

 

-2.830 

-2.525 

 

0.008 

0.015 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ                    

 

1.65 0.54 

1.70  0.56 

 

1.90 0.55 

2.05 0.37 

 

-1.434 

-1.839 

 

0.156 

0.072 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο    

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

1.46 0.51 

1.40 0.64 

 

1.38                 0.60 

1.37                 0.54 

 

0.440 

0.131 

 

0.661 

0.897 

 

      Όζνλ αθνξά ηα Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ειιήλσλ θαη αιινδαπψλ 

γνλέσλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε ζηελ Σππηθή Τπνζηήξημε ζηηο 

κεηέξεο (p=0.000) θαη ζηνπο παηέξεο (p=0.002). Οη ειιελίδεο κεηέξεο θαίλεηαη φηη 
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εθηηκνχλ φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε Σππηθή Τπνζηήξημε (Μ.Σ.=2.85, Σ.Α.=1.33) 

απφ ηηο αιινδαπέο κεηέξεο (Μ.Σ.=1.22, Σ.Α.=1.19), ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

έιιελεο παηέξεο (Μ.Σ.=2.55, Σ.Α.=1.37), ζε αληίζεζε κε ηνπο αιινδαπνχο παηέξεο 

(Μ.Σ.=1.05, Σ.Α.=1.06). Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε ζηελ 

ππνζηήξημε απφ Δπαγγειακηίεο-Δηδηθνχο πνπ ιακβάλνπλ νη παηέξεο (p=0.000). Οη 

έιιελεο παηέξεο (Μ.Σ.=3.39, Σ.Α.=0.97) θαίλεηαη φηη εθηηκνχλ φηη ιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε απφ Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνχο απφ ηνπο αιινδαπνχο παηέξεο 

(Μ.Σ.=1.67, Σ.Α.=1.31) (Πίλαθαο 10). 

 

Πίλαθαο 10. 

 

 

 

Έιιελεο  

 

 

Αιινδαπνί 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

    

πδπγηθή Τπνζηήξημε 

                                  Μεηέξσλ 

  

                                  Παηέξσλ 

 

3.08 1.02 

 

3.66 1.00 

 

3.54 1.13 

3.48 1.03 

 

-1.323 

 

0.522 

 

0.191 

 

0.604 

Άηππε Τπνζηήξημε  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.33 1.09 

  

2.70     0.92 

 

2.91 1.35 

 

2.61 1.47 

 

-1.541 

 

0.233 

 

0.128 

 

0.817 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.85 1.33 

2.55 1.37 

 

1.22 1.19 

1.05       1.06 

 

3.741 

3.214 

 

0.000 

0.002 

Κνηλσληθέο νξγαλώζεηο 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ                    

 

2.63 1.34 

2.46 1.33 

 

2.15 1.93 

2.42 1.53 

 

0.786 

0.078 

 

0.447 

0.938 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

3.33 0.97 

3.39 0.96 

 

2.74             1.53 

1.67                 1.31 

 

1.663 

4.654 

 

0.101 

0.000 
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         Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κέζσλ φξσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

κεηέξσλ θαη παηέξσλ, κε ην state θαη ην trait, ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζηξεο θαη ηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο t κε 

αλεμάξηεηα δείγκαηα (independent sample t-test). ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ ζπκπεξηιάβακε δχν νκάδεο: ην κέηξην-πςειφ επίπεδν θαη ην ρακειφ, θαζψο 

κφλν 2 γνλείο ζεκείσζαλ, ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην πςειφ επίπεδν. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζην State (p=0.001) θαη 

Trait (p=0.026) ησλ κεηέξσλ, θαζψο θαη ζην State (p=0.002) θαη Trait (p=0.013) ησλ  

παηέξσλ. Οη κεηέξεο (Ν=16) ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (M.T.=2.53, T.A.=0.46), 

θαζψο θαη νη παηέξεο (Ν=16) (M.T.=2.37, T.A.=0.49) έρνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο 

θαηάζηαζεο απφ ηηο κεηέξεο (Ν=50) κέηξηνπ-πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

(M.T.=2.09, T.A.=0.43), ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο παηέξεο (Ν=33) (M.T.=1.89, 

T.A.=0.47).  

        Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη ην νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ησλ γνλέσλ, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο παηέξεο θαη 

ζηελ ζηξαηεγηθή Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε (p=0.048) (Πίλαθαο 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:46 EEST - 54.226.8.97



 61 

 

Πίλαθαο 11. 

 

  

Μέηξην-Τςειό  

 

 

Υακειό 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

ηξεο 

 

    

State  

Μεηέξσλ 

 

Παηέξσλ 

 

2.09 0.43 

1.89 0.47 

 

2.53 0.46 

2.37 0.49 

 

-3.466 

-3.257 

 

0.001 

0.002 

Trait 

 

Μεηέξσλ 

 

Παηέξσλ 

  

2.18 0.32 

1.99 0.32 

 

2.40 0.38 

2.24 0.31 

 

-2.276 

-2.596 

 

0.026 

0.013 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο 

ηνπ ηξεο 

    

Θεηηθή Πξνζέγγηζε                  

                                  Μεηέξσλ 

  

                                  Παηέξσλ 

 

 2.16                   0.35 

 

2.20 0.47 

  

1.97               0.41 

2.07         0.26 

 

1.737 

 

1.509 

 

0.087 

 

0.138 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

  

2.15 0.54 

 

1.85 0.54 

 

  

1.91                0.64 

 

1.77                0.64 

 

 

1.427 

 

0.468 

 

 

0.158 

 

0.642 

Δπρνινγία-Ολεηξνπόιεζε 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.00 0.65 

1.66 0.74 

                               

2.14 0.44 

2.09 0.55 

 

-0.789 

-2.030 

 

0.433 

0.048 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ                    

 

 1.67 0.55 

1.78 0.61 

 

1.76             0.55 

1.77      0.40 

 

-0.584 

0.061 

 

0.561 

0.952 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο    

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

  

1.44 0.51 

1.46 0.65 

 

1.46              0.58 

1.25             0.51 

 

-0.155 

1.175 

 

0.877 

0.246 
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        ηα Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο θαη ζην 

νηθνλνκηθφ ηνπο επίπεδν, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ Άηππε 

Τπνζηήξημε ησλ παηέξσλ (p=0.019) θαη θαίλεηαη φηη νη παηέξεο απφ κέηξην-πςειφ 

νηθνλνκηθφ επίπεδν (Μ.Σ.=2.92, Σ.Α.=0.96) ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν δίθηπα 

Άηππεο Τπνζηήξημεο απφ ηνπο παηέξεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Μ.Σ.=2.19, 

Σ.Α.=1.03). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε ζηελ ππνζηήξημε απφ 

Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο ηφζν ησλ κεηέξσλ (p=0.024), φζν θαη ησλ παηέξσλ 

(p=0.042). Οη κεηέξεο κέηξηνπ-πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (M.T.=2.78, 

T.A.=1.36) ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο 

Οξγαλψζεηο, απφ ηηο κεηέξεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (M.T.=1.84, 

T.A.=1.55), ην ίδην ηζρχεη γηα ηνπο παηέξεο κέηξηνπ-πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ 

(M.T.=2.72, T.A.=1.33) ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο παηέξεο ρακεινχ νηθνλνκηθνχ 

επηπέδνπ (M.T.=1.89, T.A.=1.27) (Πίλαθαο 12). 
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Πίλαθαο 12. 

  

Μέηξην-Τςειό 

 

 

Υακειό 

 

 

 

 

t 

 

 

 

p Μ.Σ                    Σ.Α Μ.Σ               Σ.Α  

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

    

πδπγηθή Τπνζηήξημε 

                                  Μεηέξσλ 

  

                                  Παηέξσλ 

 

3.22 1.06 

 

3.76 1.06 

 

2.96 1.00 

3.34 0.81 

 

0.853 

 

1.415 

 

0.397 

 

0.164 

Άηππε Τπνζηήξημε  

                                 Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.46 1.21 

 

2.92 0.96     

 

2.32 0.93 

 

2.19 1.03 

 

0.411 

 

2.423 

 

0683 

 

0.019 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

2.58 1.55 

2.36 1.41 

 

2.59 1.06 

2.00      1.56 

 

-0.033 

0.826 

 

0.974 

0.413 

Κνηλσληθέο νξγαλώζεηο 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ                    

 

2.78 1.36 

2.72 1.33 

 

1.84 1.55 

1.89 1.27 

 

2.318 

2.092 

 

0.024 

0.042 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

                                  

Μεηέξσλ 

 

                                  Παηέξσλ 

 

3.28 1.15 

3.14 1.25 

 

3.07 0.92 

2.84 1.25 

 

0.670 

0.767 

 

0.505 

0.447 
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Φπονηίδα Παιδιών-Πεπιοπιζμοί Γονέυν 

 

ην εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθε ζηνπο γνλείο, 

είραλ πξνζηεζεί δχν εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ αλαιάβεη 

ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ νη γνλείο ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. Σε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ είραλ αλαιάβεη θαηά 

θχξην ιφγν νη γνλείο (68.7%), ελψ ε θξνληίδα απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο παππνχδεο 

αθνινπζνχζε (20.0%). Όζνλ αθνξά , ιφγσ ηεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, αλέθεξαλ φηη  

έρεη πεξηνξηζηεί αξθεηά ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπο (22.6%), ε εξγαζία ηνπο (11.3%) 

(Πίλαθαο 13).  

 

Πίλαθαο 13. 

 

 

ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

 

 

 

Γνλείο 79 

 

68.7 

 

Γνλείο, Παππνχδεο 23 20.0 

Άιιν  13 11.3 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ 

 

 

 

 

Διεχζεξνο  Υξφλνο 

 

26 22.6 

Υφκπη 

 

7 

 

6.1 

 

Φίινη 

 

7 6.1 

Δξγαζία 

 

13 11.3 

πλδπαζκνί ησλ 

παξαπάλσ 

 

62 53.9 
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Σςζσεηίζειρ     

Τπνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζην ηξεο ησλ 

κεηέξσλ, ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη ζηα δίθηπα θνηλσληθή ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηέξεο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε 

αξλεηηθή ζρέζε ηεο ζηξαηεγηθήο Θεηηθή Πξνζέγγηζε κε ην ζηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο (r=-0.274*), άξα νη κεηέξεο πνπ ην ζηξεο ηνπο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηελ Θεηηθή 

Πξνζέγγηζε. Θεηηθή ζρέζε πξνέθπςε ζηελ ζηξαηεγηθή Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε θαη 

ζην ηξεο ηεο θαηάζηαζεο (r=0,259
*
) θαζψο θαη ζην ηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ κεηέξσλ (r=0,394
**

) (Πίλαθαο 14). 
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        Πίλαθαο 14. 

 

 MState MTrait 

Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Μεηέξσλ   

πδπγηθή Τπνζηήξημε Pearson 

Correlation 
0.122 0.157 

Sig. (2-tailed) 0.329 0.209 

Άηππε Τπνζηήξημε Pearson 

Correlation 
-0.100 -0.105 

Sig. (2-tailed) 0.422 0.403 

Σππηθή Τπνζηήξημε Pearson 

Correlation 
-0.080 -0.105 

Sig. (2-tailed) 0.525 0.401 

Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο Pearson 

Correlation 
-0.218 -0.067 

Sig. (2-tailed) 0.078 0.595 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί Pearson 

Correlation 
-0.155 -0.059 

Sig. (2-tailed) 0.215 0.638 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο 

Μεηέξσλ 

 
  

Θεηηθή Πξνζέγγηζε Pearson 

Correlation 
-0.214 -0.274* 

Sig. (2-tailed) 0.085 0.026 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο  

Pearson 

Correlation 
0.019 0.103 

Sig. (2-tailed) 0.881 0.413 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε Pearson 

Correlation 
0.259* 0.394** 

Sig. (2-tailed) 0.036 0.001 

Απνθπγή-Γηαθπγή Pearson 

Correlation 
-0.027 0.038 

Sig. (2-tailed) 0.828 0.762 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

Pearson 

Correlation 
0.100 0.201 

Sig. (2-tailed) 0.426 0.105 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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 Οη δείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζην ηξεο, ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη ζηα δίθηπα θνηλσληθή ππνζηήξημεο ππνινγίζηεθαλ θαη γηα ηνπο 

παηέξεο. Αξλεηηθή ζρέζε πξνέθπςε ζηελ ππνζηήξημε ησλ παηέξσλ απφ Κνηλσληθέο 

νξγαλψζεηο θαη ζην State (r=-0.292*), θαζψο θαη  ζην Trait (r=-0.331*). Όζν 

πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχλ νη παηέξεο ηηο Κνηλσληθέο νξγαλψζεηο γηα ππνζηήξημε, 

ηφζν ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο δελ απμάλνληαη. Δπίζεο, αξλεηηθή ζρέζε πξνέθπςε ζηελ 

ζηήξημε απφ Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνχο θαη ζην Trait ησλ παηέξσλ (r=0.352*). Θεηηθή 

ζρέζε πξνέθπςε ζηελ ζηξαηεγηθή Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε ησλ παηέξσλ θαη ζην 

ηξεο, ηφζν ηεο θαηάζηαζεο (r=0.369**), φζν θαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (r=0.411**). Όζν νη παηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ σο ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ηελ Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε, ηφζν ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο 

απμάλνληαη (Πίλαθαο 15).  
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Πίλαθαο 15. 

 

 ΠState  ΠTrait  

Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Παηέξσλ   

πδπγηθή Τπνζηήξημε Pearson Correlation 0.245 0.255 

Sig. (2-tailed) 0.090 0.077 

Άηππε Τπνζηήξημε Pearson Correlation -0.019 -0.177 

Sig. (2-tailed) 0.899 0.225 

Σππηθή Τπνζηήξημε Pearson Correlation -0.030 -0.080 

Sig. (2-tailed) 0.838 0.585 

Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο Pearson Correlation -0.292
*
 -0.331

*
 

Sig. (2-tailed) 0.041 0.020 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί Pearson Correlation -0.171 -0.352
*
 

Sig. (2-tailed) 0.240 0.013 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο ηνπ ηξεο Παηέξσλ   

Θεηηθή Πξνζέγγηζε Pearson Correlation -0.184 -0.094 

Sig. (2-tailed) 0.205 0.523 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 

Pearson Correlation 0.022 0.121 

Sig. (2-tailed) 0.882 0.406 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε Pearson Correlation 0.369
**

 0.411
**

 

Sig. (2-tailed) 0.009 0.003 

Απνθπγή-Γηαθπγή Pearson Correlation 0.088 0.123 

Sig. (2-tailed) 0.549 0.400 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο 

Pearson Correlation -0.015 0.099 

Sig. (2-tailed) 0.921 0.497 

 

        Τπνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο (Pearson r) αλάκεζα ζηελ ειηθία 

δηάγλσζεο ηνπ παηδηνχ, ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ζην ζηξεο ησλ κεηέξσλ, ζηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη ζηα δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηέξεο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε 

ζεηηθή ζρέζε ζηελ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο ησλ κεηέξσλ θαη ζηελ 

ειηθία δηάγλσζεο ηνπ παηδηνχ (r=0.342**). Αξλεηηθή ζρέζε πξνέθπςε ζηελ 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ησλ κεηέξσλ θαη ζηελ ειηθία δηάγλσζεο ηνπ 

παηδηνχ (r=-0.284*) (Πίλαθαο 16).  
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Πίλαθαο 16. 

 

 

 

                  

Ζιηθία Γηάγλσζεο Ζιηθία Παηδηνύ 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) Μεηέξεο 

ηξεο  

0.041 

 

0.742 

 

-0.193 

 

0.120 State 

 

Trait 

 

0.073 

 

0.562 

 

-0.162 

 

0.195 

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 
    

 

πδπγηθή Τπνζηήξημε 

 

0.029 

 

0.817 

 

-0.138 

 

0.268 

 

Άηππε Τπνζηήξημε 

 

0.137 

 

0.271 

 

0.070 

 

0.575 

 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

 

0.071 

 

0.573 

 

-0.089 

 

0.480 

 

Κνηλσληθέο νξγαλψζεηο 

 

0.342
**

 

 

0.005 

 

0.076 

 

0.543 

 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

 

0.038 

 

0.761 

 

0.027 

 

0.828 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο     

 

Θεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

0.034 

 

0.786 

 

-0.064 

 

0.611 

 

Αλαδ.Κνηλσλ.Τπνζη. 

 

-0.284
*
 

 

0.021 

 

-0.007 

 

0.957 

 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε 

 

0.032 

 

0.798 

 

-0.235 

 

0.057 

 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

 

0.023 

 

0.852 

 

0.120 

 

0.335 

 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

 

-0.116 

 

0.353 

 

0.018 

 

0.889 
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Ζιηθία Γηάγλσζεο Ζιηθία Παηδηνύ 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) Μεηέξεο 

ηξεο  

0.041 

 

0.742 

 

-0.193 

 

0.120 State 

 

Trait 

 

0.073 

 

0.562 

 

-0.162 

 

0.195 

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 
    

 

πδπγηθή Τπνζηήξημε 

 

0.029 

 

0.817 

 

-0.138 

 

0.268 

 

Άηππε Τπνζηήξημε 

 

0.137 

 

0.271 

 

0.070 

 

0.575 

 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

 

0.071 

 

0.573 

 

-0.089 

 

0.480 

 

Κνηλσληθέο νξγαλψζεηο 

 

0.342
**

 

 

0.005 

 

0.076 

 

0.543 

 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

 

0.038 

 

0.761 

 

0.027 

 

0.828 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο     

 

Θεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

0.034 

 

0.786 

 

-0.064 

 

0.611 

 

Αλαδ.Κνηλσλ.Τπνζη. 

 

-0.284
*
 

 

0.021 

 

-0.007 

 

0.957 

 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε 

 

0.032 

 

0.798 

 

-0.235 

 

0.057 

 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

 

0.023 

 

0.852 

 

0.120 

 

0.335 

 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

 

-0.116 

 

0.353 

 

0.018 

 

0.889 
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Όζνλ αθνξά ηνπο παηέξεο, αξλεηηθή ζρέζε πξνέθπςε ζηελ ζηξαηεγηθή 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε θαη ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ (r=-0.323*), πηζαλφλ φζν 

κηθξφηεξν είλαη ην παηδί ηφζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη ε Δπρνινγία-

Ολεηξνπφιεζε απφ ηνπο παηέξεο.   

 

Πίλαθαο 17. 

 

 

 

                  

Ζιηθία Γηάγλσζεο Ζιηθία Παηδηνύ 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) 

Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) Παηέξεο 

ηξεο  

-0.249 

 

0.084 

 

-0.216 

 

0.137 State 

 

Trait 

 

-0.159 

 

0.274 

 

-0.201 

 

0.167 

Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο 
    

 

πδπγηθή Τπνζηήξημε 

 

-0.100 

 

0.495 

 

-0.064 

 

0.663 

 

Άηππε Τπνζηήξημε 

 

0.103 

 

0.480 

 

-0.043 

 

0.767 

 

Σππηθή Τπνζηήξημε 

 

-0.125 

 

0.392 

 

-0.039 

 

0.788 

 

Κνηλσληθέο νξγαλψζεηο 

 

0.235 

 

0.104 

 

0.178 

 

0.222 

 

Δπαγγεικαηίεο-Δηδηθνί 

 

0.038 

 

0.796 

 

0.088 

 

0.546 

ηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο     

 

Θεηηθή Πξνζέγγηζε 

 

0.102 

 

0.485 

 

-0.215 

 

0.139 

 

Αλαδ.Κνηλσλ. Τπνζηήξημεο 

 

-0.123 

 

0.399 

 

-0.214 

 

0.140 

 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε 

 

-0.072 

 

0.623 

 

-0.323
*
 

 

0.023 

 

Απνθπγή-Γηαθπγή 

 

0.026 

 

0.859 

 

-0.096 

 

0.513 

 

Γηεθδηθεηηθή Δπίιπζε 

 

0.120 

 

0.411 

 

-0.102 

 

0.486 
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8. ΤΕΖΣΖΖ 

 

1. Τν ζηξεο ηωλ γνλέωλ 

Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη φηη ην ζηξεο ησλ 

γνλέσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηχπν ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Γειαδή, ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε ηεηξαπιεγία δελ 

δηαθέξνπλ απφ ησλ γνλέσλ πνπ ηα παηδηά ηνπο έρνπλ εκηπιεγία. Σα επξήκαηα ηνπ 

Cohen (1999), φηη είλαη νη ίδηνη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ζηξεο ζηνπο γνλείο ησλ 

εκηπιεγηθψλ θαη ησλ ηεηξαπιεγηθψλ παηδηψλ, κε πξφζζεην ζηξεζνγφλν παξάγνληα 

ηελ επηπιένλ θξνληίδα πνπ απαηηνχλ ηα παηδηά κε ηεηξαπιεγία, επηβεβαηψλνπλ ην 

εχξεκά καο. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα ηνπ King θαη ζπλεξγαηψλ (1999), νη 

νπνίνη ζεκεηψλνπλ φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επεκεξία ησλ γνλέσλ 

δελ είλαη ην είδνο ή ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο, αιιά ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ηνπο. Δπίζεο, ζρεηηθά επξήκαηα απφ άιιεο έξεπλεο ζεκεηψλνπλ φηη νη γνλείο παηδηψλ 

κε ηεηξαπιεγία, έρνπλ θαιχηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή απφ ηνπο γνλείο 

παηδηψλ κε εκηπιεγία, αιιά ηα παηδηά ηνπο παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο  (Parkes, et al., 2006; Goodman, 1998; Goodman & Graham, 1996). 

Χζηφζν, νξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε εκηπιεγία 

έρνπλ πςειφηεξεο πξνζδνθίεο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο, ζε 

θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην (Rentinck et al., 2007) θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην 

ζηξεο ησλ γνλέσλ λα δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ λα 

είλαη ζνβαξέο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ην παηδί ηνπο 

(Butcher et al., 2008).    
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 ηελ παξνχζα έξεπλα ην ζηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(Trait), δηαθέξεη αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηέξεο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε. Οη κεηέξεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηά ηνπο, απφ ηνπο παηέξεο. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα ηνπ 

Butcher θαη ζπλεξγαηψλ (2008), νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ νη πεγέο πνπ 

πξνθαινχλ ζηξεο θαη ζηνπο δχν γνλείο είλαη ίδηεο, σζηφζν ην πψο αληηδξνχλ νη 

κεηέξεο θαη νη παηέξεο δηαθέξεη.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζρέζε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ θαη 

ζηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. ηελ παξνχζα 

έξεπλα, βξέζεθε φηη, ηα επίπεδα ζηξεο ησλ γνλέσλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο. χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο 

Baird θαη ζπλεξγαηψλ (2000), νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ φηη ν ρξφλνο αλαθνίλσζεο ηεο 

δηάγλσζεο, ην πεξηερφκελν θαη ε πξφγλσζε ηεο αλαπεξίαο είλαη ζνβαξνί 

ςπρνπηεζηηθνί παξάγνληεο γηα ηνπο γνλείο θαη επζχλνληαη γηα πςειά επίπεδα ζηξεο.  

ηελ παξνχζα έξεπλα ε δηάγλσζε ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ, είρε ηεζεί ζηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ, θάηη ην νπνίν 

πξνέθπςε θαη ζε άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη ε δηάγλσζε ηεο 

εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, ζπλήζσο, ηίζεηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ δεθανρηψ κελψλ ηνπ 

βξέθνπο (Rentinck et al., 2009). Απηφ, κπνξεί, λα απνηειεί κηα εμήγεζε γηα ην 

εχξεκα πνπ πξνέθπςε, φηη ην ζηξεο ησλ γνλέσλ δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία 

δηάγλσζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο ε δηάγλσζε ησλ πεξηζζνηέξσλ παηδηψλ κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είρε ηεζεί πνιχ πξηλ δηεμαρζεί ε έξεπλα θαη επηπιένλ νη γνλείο 

παξαθνινπζνχληαη ππνζηεξηθηηθά απφ επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ηεο ΔΛΔΠΑΠ.  

Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο, καο δείρλνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

γνλέσλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αχμεζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ ζηξεο πνπ 
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πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπεξία, φζν θαη ηνπ ζηξεο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ησλ γνλέσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν φισλ 

ζρεδφλ ησλ γνλέσλ, είλαη κέηξην ή ρακειφ θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη απμεκέλεο 

ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ ηνπο. Σν εχξεκα καο γηα ηελ ζρέζε 

ηνπ ζηξεο κε ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ φηη ε πξνζαξκνγή ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

αλαπεξία εμαξηάηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο νηθνλνκηθνχο, θαζψο θαη απφ 

ελδνγελείο, φπσο νη ζρέζεηο ησλ κειψλ (Crnic, et al., 1983; Hodapp, 2005). Αλάινγν 

ήηαλ θαη ην εχξεκα ησλ Kazak θαη Marvin (1984), ζχκθσλα κε ην νπνίν, ην ζηξεο 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία απμάλεηαη ιφγσ ησλ απμεκέλσλ εμφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξφζζεηε θξνληίδα θαη ηελ ζπρλή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο, θπξίσο φηαλ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ είλαη ρακειφ. 

 

2. Οη Σηξαηεγηθέο Αληηκεηώπηζεο ηνπ Σηξεο 

 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά θαη φζνλ αθνξά ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, πνπ επηζηξαηεχνπλ νη γνλείο, γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σα δεδνκέλα ηεο 

κειέηεο απηήο δείρλνπλ φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε εκηπιεγία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε 

φηη ζρεηηθά επξήκαηα απφ άιιεο έξεπλεο δελ ππάξρνπλ, γηαηί νη εξεπλεηέο θαίλεηαη 

φηη έρνπλ κειεηήζεη θπξίσο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ζε ζρέζε κε ην 

θχιν ηνπ γνλέα. 
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ηελ παξνχζα έξεπλα, πξνέθπςε φηη ζηα δεπγάξηα ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά 

κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, νη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ Αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο, απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

είλαη εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη ηελ Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε, απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα πξνεγνχκελεο έξεπλαο, ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη φηη, νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, φπσο ε Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, είλαη ίδηεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο. Χζηφζν, απηφ πνπ ζεκεηψλνπλ θαη 

νη πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο είλαη φηη νη κεηέξεο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ Δπρνινγία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

θαηάζηαζεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο παηέξεο (Heaman, 1995). Άιινη εξεπλεηέο πνπ 

έρνπλ αζρνιεζεί κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο, αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο, ζεκεηψλνπλ δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηέξσλ θαη ησλ κεηέξσλ θαη 

ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ (Lazarus & Folkman, 1984; 

Trute et al., 2007). Απηφ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη απφ ηηο θνηλσληθά απνδεθηέο 

ζπκπεξηθνξέο ζχκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ, ηα ζπζηήκαηα αμηψλ θαη ηηο 

πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο ησλ γνλέσλ (Murphy, 1990). Βέβαηα, νη δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην ζηξεο, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, 

θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο (Heaman, 1995), ελψ άιινη 

εξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη, νη ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη εζηηαζκέλεο ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ είλαη ίδηεο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο (Heaman, 1995).  

 Δπίζεο, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη, ηφζν νη κεηέξεο, φζν θαη νη παηέξεο 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή Δπρνινγία-

Ολεηξνπφιεζε έρνπλ απμεκέλα επίπεδα ζηξεο. Απηφ, ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:46 EEST - 54.226.8.97



 76 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ φηη φζν νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε, ηφζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο πνπ βηψλνπλ 

(Folkman & Lazarus, 1988a; Judge, 1998; Καξαδήκαο, 1998). Μάιηζηα, νξηζκέλεο 

έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο Δπρνινγίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο 

θαη ησλ δχν γνλέσλ (Knussen et al., 1992; Vitaliano et al., 1987). Όπσο αλαθέξεηαη 

θαη ζηελ Judge (1998), νη γνλείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή Δπρνινγία-

Ολεηξνπφιεζε κπνξεί λα αλαθνπθίδνληαη, πξνζσξηλά, απφ ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ, 

καθξνπξφζεζκα φκσο, απηφ δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην εχξεκα απηφ είλαη φηη, νη 

γνλείο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ Δπρνινγία θαη ηελ Ολεηξνπφιεζε, σο ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο ηνπο, δελ θηλεηνπνηνχληαη θαη δελ πξνζπαζνχλ λα ξπζκίζνπλ ή 

λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ πεγή πνπ ηνπο πξνθαιεί ζηξεο.  

Έλα αθφκε εχξεκα πνπ πξνέθπςε ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ε αξλεηηθή ζρέζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο κε ηελ ειηθία δηάγλσζεο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ, δειαδή, φζν λσξίηεξα νη γνλείο γλσξίδνπλ ηε δηάγλσζε ηνπ 

παηδηνχ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαδεηνχλ ηελ Κνηλσληθή Τπνζηήξημε. Σν εχξεκα 

απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, ζηηο νπνίεο ζεκεηψλεηαη 

φηη, νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα, φπσο ηελ 

Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο αλάινγα κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν 

δηάγλσζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο (Cheshire et al., 2010; Pianta, et al., 1996). Μηα πηζαλή 

εμήγεζε γη’ απηφ είλαη φηη, νη γνλείο αλαδεηνχλ Κνηλσληθή Τπνζηήξημε, φζν πην 

λσξίο έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη γνλείο πνπ έρνπλ 

πιεξνθνξεζεί, έγθαηξα, γηα ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζπλήζσο 

θηλεηνπνηνχληαη άκεζα θαη έξρνληαη ζε επαθή κε άιινπο γνλείο πνπ αληηκεησπίδνπλ 
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αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο, ην νπνίν βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπο, ζηελ 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο.  

  Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξήθακε φηη, νη γνλείο επηζηξαηεχνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα ή ηηο ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 

πξφβιεκα, αλάινγα κε ην νηθνλνκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, θαζψο θαη κε 

ηελ εζληθφηεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνέθπςε φηη, νη παηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα (Δπρνινγία-Ολεηξνπφιεζε) έρνπλ ρακειφ 

νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη νη πεξηζζφηεξνη είλαη αιινδαπνί. Οη Gavidia-Payne θαη 

Stoneman (1997), αληίζηνηρα, βξήθαλ φηη νη παηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ έρνπλ 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειφ εηζφδεκα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα. Μηα πηζαλή εμήγεζε γηα ην εχξεκά καο, 

είλαη φηη, νη παηέξεο πνπ έρνπλ πςειφ κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, πηζαλφλ, 

έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αμηψλ θαη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζε απηή ηελ έξεπλα βξήθακε, φηη νη γνλείο 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην 

πξφβιεκα, φζν θαη ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην ζπλαίζζεκα, παξά ηηο δηαθνξέο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα επξήκαηα ησλ Trute 

θαη Hiebert-Murphy (2002), νη νπνίνη ζεκεηψλνπλ φηη, νη γνλείο παηδηψλ κε θηλεηηθέο 

αλαπεξίεο ρξεζηκνπνηνχλ, ηαπηφρξνλα, ζηξαηεγηθέο εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα θαη 

ζην ζπλαίζζεκα. Μηα πηζαλή εμήγεζε πνπ δίλνπλ γηα απηφ, είλαη φηη, νη γνλείο 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, έρνπλ ηαπηφρξνλα, ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηελ αλαπεξία, θαζψο επίζεο θαη ακθηζπκηθά ζπλαηζζήκαηα.  
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3.  Τα Δίθηπα Κνηλωληθήο Υπνζηήξημεο   

Όζνλ αθνξά ηα Γίθηπα Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ησλ γνλέσλ, έλα ζεκαληηθφ 

εχξεκα πνπ πξνέθπςε ζε απηήλ ηελ έξεπλα είλαη φηη, ε ππνζηήξημε πνπ ζεσξνχλ φηη 

ιακβάλνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία δηαθέξεη απφ εθείλε ησλ γνλέσλ πνπ 

έρνπλ παηδηά κε εκηπιεγία. πγθεθξηκέλα, βξήθακε φηη νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε 

ηεηξαπιεγία αλαδεηνχλ θαη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε Σππηθή Τπνζηήξημε, απφ ηηο 

κεηέξεο παηδηψλ κε εκηπιεγία. χκθσλα κε ηνπο Trivette θαη Dunst (1992), ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ νη κεηέξεο ηζρχεη θαη γηα άιιεο 

κνξθέο αλαπεξίεο ησλ παηδηψλ ηνπο (αλαπηπμηαθέο, ζχλδξνκα) θαη βνεζάεη ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαζψο θαη 

ζηελ επεκεξία νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Dunst et al., 1986). Σν εχξεκα απηφ, 

σζηφζν, δελ ζπκθσλεί κε άιιε έξεπλα, ζηελ νπνία, νη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία 

αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ θαλέλα Γίθηπν Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ή αθφκε θαη αλ 

έρνπλ δελ επαξθνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο (Britner et al. 2003).  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε φζνλ αθνξά ηα δεπγάξηα ησλ 

γνλέσλ είλαη φηη, νη παηέξεο ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε ζπδπγηθή 

ππνζηήξημε απφ ηηο ζπδχγνπο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηηο κεηέξεο, νη νπνίεο δελ δήισζαλ 

θάηη αληίζηνηρν γηα ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Απηφ, δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε 

πξνεγνχκελε έξεπλα, ε νπνία ζεκεηψλεη φηη ε ζηήξημε απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν/ζχληξνθν 

εθθξάδεηαη σο  ε ζεκαληηθφηεξε πεγή ζηήξημεο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο θαη δελ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εζληθφηεηα θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ησλ ζπδχγσλ (Lusting, 2002). Μηα εμήγεζε γηα απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

φηη, ζηε ρψξα καο, δελ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα ζπκβνπιεπηηθήο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

παηέξσλ γηα  ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο.   
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Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη γνλείο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ησλ Γηθηχσλ Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, 

βξέζεθε φηη νη παηέξεο, πνπ δελ έρνπλ ζηξεο, σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, αλαδεηνχλ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο θαη φηαλ 

ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο κεηψλνληαη. Πηζαλφλ, φπσο 

πξνηείλνπλ θαη νη Sarason θαη Sarason (1985), ε ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα έρεη ην 

άηνκν απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη θπξίσο κέζα απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο 

εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα θαη είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο πνπ βηψλεη, θπξίσο φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζε  νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία ή κε κηα ρξφληα αζζέλεηα. 

Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξήθακε φηη νη κεηέξεο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή 

παξάιπζε ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ Σππηθή Τπνζηήξημε, ελψ νη παηέξεο ζεσξνχλ φηη 

ιακβάλνπλ ππνζηήξημε κφλν απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο. Σν εχξεκα απηφ 

πξνέθπςε φηαλ εμεηάζακε ηηο κεηέξεο θαη ηνπο παηέξεο παηδηψλ κε ηεηξαπιεγία θαη 

εκηπιεγία μερσξηζηά, ελψ δελ πξνέθπςε θάηη αληίζηνηρν, φηαλ κειεηήζακε ηνπο 

γνλείο σο δεπγάξηα, θάηη ην νπνίν καο δείρλεη φηη ν ηχπνο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο 

θαζνξίδεη ηελ ππνζηήξημε πνπ αλαδεηνχλ θαη ιακβάλνπλ νη γνλείο. Σν εχξεκά καο 

απηφ, δηαθέξεη απφ ην εχξεκα ηεο Stoneman (1997), ε νπνία ζεκεηψλεη φηη δελ 

πξνθχπηεη ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ θαη ζηα Γίθηπα 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο ησλ γνλέσλ. Δπίζεο, άιιεο έξεπλεο ζεκεηψλνπλ φηη νη 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηα άηππα δίθηπα θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη δελ απεπζχλνληαη εχθνια ζε επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ππνζηήξημε 

(Schilling et al., 1984; Stoneman, 1997), ελψ ν Dunst θαη νη ζπλεξγάηεο (1994) 

αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο δελ απεπζχλνληαη εχθνια ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο ή ζε νκάδεο γνλέσλ.  
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Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο, ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα ησλ 

γνλέσλ θαη ηα Γίθηπα Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο, είλαη φηη νη έιιελεο γνλείο εθηηκνχλ 

φηη ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξε Σππηθή Τπνζηήξημε απφ φηη νη αιινδαπνί γνλείο. 

Δπίζεο, νη έιιελεο παηέξεο ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ Δπαγγεικαηίεο 

θαη Δηδηθνχο, θάηη ην νπνίν δελ ηζρχεη γηα ηνπο αιινδαπνχο παηέξεο. Απηφ ην εχξεκα 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Britner θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (2003), ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο νη γνλείο ζεσξνχλ φηη ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ άηππα θαη ηππηθά δίθηπα, 

αλάινγα κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο είλαη ην θχιν, ε εζληθφηεηα 

θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο νη γνλείο δελ 

ζεκεηψλνπλ ηελ ζηήξημε απφ ηα Σππηθά Γίθηπα σο βνεζεηηθή πεγή (Seligman & 

Darling, 1997; Taylor, 2007). πλήζσο, νη γνλείο πνπ αλαθέξνπλ ηελ ζηήξημε απφ ηα 

ηππηθά δίθηπα σο βνεζεηηθή πεγή, είηε δελ έρνπλ άιια δίθηπα ππνζηήξημεο, είηε είλαη 

μέλεο εζληθφηεηαο (Bailey et al., 1999).   

 Όζνλ αθνξά ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηα Γίθηπα Κνηλσληθήο 

Τπνζηήξημεο πνπ έρνπλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη νη παηέξεο κε κέηξην-

πςειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν Γίθηπα Άηππεο Τπνζηήξημεο 

απφ ηνπο παηέξεο κε ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν. Αλάινγν ήηαλ θαη ην εχξεκα, ζηελ 

ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο ηφζν ησλ κεηέξσλ φζν θαη ησλ παηέξσλ 

κέηξηνπ-πςεινχ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ρακεινχ 

νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Σν ίδην εχξεκα βξέζεθε ζε πξνεγνχκελε έξεπλα απφ ηνλ 

Britner θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (2003). 

Σέινο, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε φηη, νη γνλείο αλαδεηνχλ θαη 

ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ Κνηλσληθέο Οξγαλψζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία 

δηάγλσζεο ηεο εγθεθαιηθήο παξάιπζεο ηνπ παηδηνχ. Φαίλεηαη φηη ε αλαδήηεζε 

Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο είλαη εληνλφηεξε απφ γνλείο πνπ έρνπλ παηδηά κε 
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εγθεθαιηθή παξάιπζε, πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ρξεηάδνληαη ζπκβνπιεπηηθή, 

θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Απηφ είλαη θάηη, ην 

νπνίν ν Dunst θαη νη ζπλεξγάηεο (1994) ζεκεηψλνπλ θαη ζηελ δηθή ηνπο έξεπλα ζε 

ζρέζε κε ηελ Αλαδήηεζε Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνχζε, κειινληηθά, λα ζπκπιεξσζεί θαη κε 

πνηνηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ζα επηηξέςνπλ ηε κειέηε ζε βάζνο ησλ απαληήζεσλ πνπ 

έδσζαλ νη γνλείο, ελψ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε νηθνγέλεηεο 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο θαζψο θαη ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ 

παηδηά κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ εξγαιείσλ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο πνιιψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δελ εμαληιήζεθαλ 

ζε απηήλ ηελ έξεπλα θαη ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε επφκελε κειέηε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα, κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ε πξψηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, κε δεπγάξηα γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε. Σα κε θεξδνζθνπηθά θέληξα πνπ εμππεξεηνχλ παηδηά κε 

εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη πεξηνξηζκέλα θαη γηα ην ιφγν απηφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

είλαη κηθξφ. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο γνλείο δνπλ ζηελ Αζήλα θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο είλαη έιιελεο θαη ελδερνκέλσο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ην νπνίν δελ 

επηηξέπεη θαη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξφια απηά, ην γεγνλφο φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ θαηά δεχγε θαη φινη νη γνλείο έρνπλ παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, κε εγθεθαιηθή παξάιπζε πνπ παξαθνινπζνχλ ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, εμαζθαιίδεη νκνηνκνξθία ζην δείγκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

STAI 

 C.D. Spielberger 

STAI- Διιεληθή Έθδνζε, κνξθή Τ-1 

ΟΓΖΓΗΔ: Παξαθάησ ππάξρνπλ θξάζεηο πνπ νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηαβάζηε θάζε θξάζε θαη κεηά 

βάιηε ζε θχθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζηα δεμηά ηεο θξάζεσο γηα λα δείμεηε πψο 

αηζζάλεζηε ηψξα, δειαδή απηή ηε ζηηγκή. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο. Μελ μνδεχεηε πνιιή ψξα γηα θάζε κηα θξάζε, αιιά δψζηε ηελ 

απάληεζε πνπ θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη πην θαιά ζ' απηφ πνπ αηζζάλεζηε ηώξα. 

  θαζφινπ 

  

ιίγν κέηξηα πνιχ 

1.     Αηζζάλνκαη ήξεκνο 1 2 3 4 

2.     Αηζζάλνκαη αζθαιήο 1 2 3 4 

3.     Νηψζσ κηα εζσηεξηθή έληαζε 1 2 3 4 

4.     Αηζζάλνκαη ζθηγκέλνο 1 2 3 4 

5.     Αηζζάλνκαη άλεηα 1 2 3 4 

6.     Αηζζάλνκαη αλαζηαησκέλνο 1 2 3 4 

7.     Αλεζπρψ απηή ηε ζηηγκή γηα 

ελδερφκελεο αηπρίεο 

1 2 3 4 

8.     Αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο 1 2 3 4 

9.     Αηζζάλνκαη θνβηζκέλνο 1 2 3 4 

    10.  Αηζζάλνκαη βνιηθά 1 2 3 4 

    11.  Αηζζάλνκαη απηνπεπνίζεζε 1 2 3 4 

    12.  Αηζζάλνκαη λεπξηθφηεηα 1 2 3 4 

    13.  Σξέκσ απφ λεπξηθφηεηα 1 2 3 4 

    14.  Δίκαη αλαπνθάζηζηνο 1 2 3 4 

15.  Δίκαη ραιαξσκέλνο 1 2 3 4 

16.  Αηζζάλνκαη επραξηζηεκέλνο 1 2 3 4 

17.  Αλεζπρψ 1 2 3 4 

18.  Δίκαη κπεξδεκέλνο 1 2 3 4 

19.  Αηζζάλνκαη ζηαζεξφηεηα 1 2 3 4 

20.  Αηζζάλνκαη επράξηζηα 1 2 3 4 
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C.D. Spielberger 

STAI- Διιεληθή Έθδνζε, κνξθή Τ-2 

ΟΓΖΓΗΔ: Παξαθάησ ππάξρνπλ θξάζεηο πνπ νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Γηαβάζηε θάζε θξάζε θαη κεηά 

βάιηε ζε θχθιν ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ζηα δεμηά ηεο θξάζεσο γηα λα δείμεηε πψο 

αηζζάλεζηε ζπλήζσο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Μελ 

μνδεχεηε πνιιή ψξα γηα θάζε κηα θξάζε, αιιά δψζηε ηελ απάληεζε πνπ θαίλεηαη λα 

ηαηξηάδεη πην θαιά ζ' απηφ πνπ αηζζάλεζηε γεληθά. 

  θαζφινπ 

  

ιίγν κέηξηα πνιχ 

21.  Αηζζάλνκαη επράξηζηα 1 2 3 4 

22.  Αηζζάλνκαη λεπξηθφο θαη αλήζπρνο 1 2 3 4 

23.  Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηνλ εαπηφ κνπ 1 2 3 4 

24.  Δχρνκαη λα κπνξνχζα λα είκαη ηφζν 

επηπρηζκέλνο φζν νη άιινη θαίλνληαη λα 

είλαη 

1 2 3 4 

25.  Αηζζάλνκαη απνηπρεκέλνο 1 2 3 4 

26.  Αηζζάλνκαη αλαπαπκέλνο 1 2 3 4 

27.  Δίκαη ήξεκνο, ςχρξαηκνο θαη 

ζπγθεληξσκέλνο 

1 2 3 4 

28.  Αηζζάλνκαη πσο νη δπζθνιίεο 

ζπζζσξεχνληαη ψζηε λα κε κπνξψ λα ηηο 

μεπεξάζσ 

1 2 3 4 

29.  Αλεζπρψ ππεξβνιηθά πνιχ γηα θάηη πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη ζεκαζία 

1 2 3 4 

30.  Δίκαη ραξνχκελνο 1 2 3 4 

31.  Κάλσ δπζάξεζηεο ζθέςεηο 1 2 3 4 

32.  Μνπ ιείπεη ε απηνπεπνίζεζε 1 2 3 4 

33.  Αηζζάλνκαη αζθαιήο 1 2 3 4 

34.  Παίξλσ εχθνια απνθάζεηο 1 2 3 4 

35.  Αηζζάλνκαη αλεπαξθήο 1 2 3 4 

36.  Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο 1 2 3 4 

37.  Κάπνηα αζήκαληε ζθέςε κνπ πεξλά απφ 

ην κπαιφ θαη κε ελνριεί 

1 2 3 4 

38.  Παίξλσ ηηο απνγνεηεχζεηο ηφζν πνιχ ζηα 

ζνβαξά ψζηε δε κπνξψ λα ηηο δηψμσ απφ 

ηε ζθέςε κνπ 

1 2 3 4 

39.  Δίκαη έλαο ζηαζεξφο ραξαθηήξαο 1 2 3 4 

40.  Έξρνκαη ζε κηα θαηάζηαζε εληάζεσο ή 

αλαζηαηψζεσο φηαλ ζθέπηνκαη ηηο 

ηξέρνπζεο αζρνιίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

κνπ. 

1 2 3 4 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΩΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ  

ΑΓΥΟΓΟΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

R. Lazarus & S. Folkman 

Μεηάθξαζε-Πξνζαξκνγή: Δ. Υ. Καξαδήκαο  

 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ: 

ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ κεξηθέο πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο απηέο πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο 

ηνπο νπνίνπο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε ηα πξνβιήκαηά καο. 

Θα ζέιακε λα καο πείηε πόζν ζπρλά εζείρ ρξεζηκνπνηήζαηε θαζέλαλ απφ ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίζεηε ηα πξνβιήκαηα πνπ είραηε ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ.Παξαθαινχκε, δηαβάζηε θάζε πξφηαζε παξαθάησ θαη απαληήζηε, βάδνληαο ζε 

θχθιν ηνλ αξηζκφ πνπ δείρλεη πφζν ζπρλά θάλαηε απηφ πνπ ιέεη ε πξφηαζε: δειαδή 

γηα ην 'πνηέ' ζα βάιεηε ζε θχθιν ην 0, γηα ην 'ζπάληα' ζα βάιεηε ζε θχθιν ην 1, γηα 

ην 'κεξηθέο θνξέο' ζα βάιεηε ζε θχθιν ην 2, θαη γηα ην 'ζπρλά' ζα βάιεηε ζε θχθιν 

ην 3.                                  

                                                                                  ΠΟΣΔ  ΠΑΝΗΑ  Μ.ΦΟΡΔ  ΤΥΝΑ 

1. Πξνζπαζνχζα λα αλαιχζσ ην πξφβιεκα          0          1              2             3 

ψζηε λα ην θαηαλνήζσ θαιχηεξα.                     

2. Πξνζπαζνχζα λα μεράζσ δνπιεχνληαο         0          1              2             3 

 ή θάλνληαο θάηη άιιν 

3. Πίζηεπα φηη ν ρξφλνο ζα άιιαδε                              0          1              2             3 

ηα πξάγκαηα  θαη απιά πεξίκελα.   

4. πκβηβαδφκνπλ ψζηε λα πεηχρσ          0          1              2             3 

θάηη ζεηηθφ απφ ηελ θαηάζηαζε. 

5. Μηινχζα ζε θάπνηνλ γηα λα κε βνεζήζεη          0          1              2             3 

λα αληηιεθζψ πεξηζζφηεξα γηα ηελ θαηάζηαζε.    

6. Αζθνχζα θξηηηθή ή έθαλα κάζεκα                           0          1              2             3 

ζηνλ εαπηφ κνπ. 

7. Ήιπηδα πσο ζα γίλεη έλα ζαχκα.   0          1              2             3 

8. Απνδερφκνπλ ηε κνίξα κνπ.   0          1              2             3 

9. πλέρηδα ζαλ λα κελ ζπκβαίλεη ηίπνηα.  0          1              2             3 

10. Πξνζπαζνχζα λα θξαηήζσ ηα  0          1              2             3 

ζπλαηζζήκαηά κνπ γηα ηνλ εαπηφ κνπ.  

11. Πξνζπαζνχζα λα δσ ηε ζεηηθή                               0          1              2             3 

πιεπξά ησλ πξαγκάησλ.  

12. Δμέθξαδα ην ζπκφ κνπ ζην πξφζσπν                     0          1              2             3 

πνπ δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα. 

13. Απνδερφκνπλ ηελ ζπκπάζεηα θαη                            0          1              2             3 

 ηελ θαηαλφεζε ησλ γχξσ κνπ.  
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14. Δκπλεφκνπλ λα θάλσ θάηη δεκηνπξγηθφ.                  0         1              2              3   

15. Πξνζπαζνχζα λα μεράζσ ην φιν ζέκα.                    0         1              2              3 

16. θεθηφκνπλ φηη νη δπζθνιίεο κε                               0         1              2              3 

θάλνπλ πην ψξηκν.  

17. Πεξίκελα λα δσ ηη ζα ζπκβεί πξηλ                            0         1              2              3 

θάλσ νηηδήπνηε. 

18. Άθελα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ                                   0         1              2              3 

λα μεζπάζνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν.  

19. Έβγαηλα απφ απηήλ ηελ εκπεηξία                             0         1              2              3 

θαιχηεξνο /ε απφ πξηλ.  

20.Μηινχζα κε θάπνηνλ πνπ κπνξνχζε λα                    0         1               2             3      

θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα κέλα.  

21. Σνικνχζα θάηη πνιχ ξηςνθίλδπλν.                          0         1              2              3 

22. Δχξηζθα παξεγνξηά ζηελ πίζηε κνπ ζην Θεφ.         0         1              2              3 

23. Αλαθάιππηα μαλά ηη είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή.       0         1              2              3 

24. Άιιαδα θάηη ψζηε λα πάλε θαιά ηα πξάγκαηα.       0         1              2              3 

25. Εεηνχζα ηε ζπκβνπιή ελφο ζπγγελή                       0         1              2              3 

 ή ελφο θίινπ πνπ ζέβνκαη.  

26. Πξνζπαζνχζα λα ειαθξχλσ ηελ θαηάζηαζε,         0         1              2              3  

λα κελ ηελ πάξσ πνιχ ζηα ζνβαξά.  

27. Μηινχζα ζε θάπνηνλ γηα ην πψο ληψζσ.                  0         1              2              3 

28. Πείζκσλα θαη πνιεκνχζα λα πεηχρσ φ,ηη ήζεια.    0         1              2              3 

29. Ξεζπνχζα ζηνπο άιινπο.                                         0         1              2              3 

30. Βαζηδφκνπλ ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία κνπ.        0         1              2              3  

Δίρα μαλαβξεζεί ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.  

31. Γλψξηδα ηη έπξεπε λα γίλεη θαη έηζη                         0         1              2              3 

δηπιαζίαδα ηηο πξνζπάζεηέο κνπ γηα λα πεηχρσ. 

32. Έβξηζθα κία - δχν δηαθνξεηηθέο                              0         1              2              3 

ιχζεηο γηα ην πξφβιεκα.  

33. Δπρφκνπλ λα κπνξνχζα λα αιιάμσ                         0         1              2              3 

φ,ηη είρε ζπκβεί ή ην πψο έλησζα. 

34. Ολεηξνπνινχζα ή θαληαδφκνπλ έλα                        0         1              2              3 

θαιχηεξν κέξνο ή κηα θαιχηεξε επνρή  

απφ απηά πνπ ήκνπλ  

35. Δπρφκνπλ λα εμαθαληζηεί ε θαηάζηαζε ή  0         1              2              3 

θαληαδφκνπλ φηη είρα κε θάπνηνλ ηξφπν  

μεκπεξδέςεη κε απηή  

36. Φαληαδφκνπλ ην πψο ζα άιιαδαλ ηα πξάγκαηα.     0         1              2              3   

37. Πξνζεπρφκνπλ.                                                       0         1              2              3 

38. Θχκηδα ζηνλ εαπηφ κνπ πφζν ρεηξφηεξα                 0         1              2              3 

ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ηα πξάγκαηα. 
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ΚΛΗΜΑΚΑ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 

 

Dunst et al. 

 

Ζ παξαθάησ ιίζηα πεξηιακβάλεη άηνκα θαη νκάδεο πνπ ζπρλά βνεζνχλ ηα κέιε κηαο 

νηθνγέλεηαο ε νπνία κεγαιψλεη έλα κηθξφ παηδί. Απηφ ην εξσηεκαηνιφγην ζαο δεηάεη 

λα ππνδείμεηε, λα ζεκεηψζεηε πφζν βνεζεηηθή είλαη θάζε πεγή ζηήξημεο γηα ηελ 

νηθνγέλεηά ζαο. Παξαθαιψ θπθιψζηε ηελ απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα πφζν 

βνεζεηηθέο ππήξμαλ νη παξαθάησ πεγέο ζηήξημεο ηνπο ηειεπηαίνπο 3 έσο 6 κήλεο. 

Αλ θάπνηα απφ ηηο πεγέο δελ ήηαλ δηαζέζηκε απηή ηελ πεξίνδν θπθιψζεηε ηελ 

απάληεζε Με δηαζέζηκε.  
  

 
                                                 ΜΖ          ΚΑΘΟΛΟΤ        ΠΔΡΗΣΑΗΑΚΑ      ΓΔΝΗΚΑ               ΠΟΛΤ            ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ 

                                      ΓΗΑΘΔΗΜΖ    ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ     ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ      ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ    ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ  ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ  

 

  

1. ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΜΟΤ          ΜΓ     1                        2                   3                     4                   5 

 

2. ΟΗ ΓΟΝΔΗ ΣΖ/                 
ΣΟΤ ΤΕΤΓΟΤ ΜΟΤ       1                        2                   3                     4                   5 

 

3. ΟΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΜΟΤ    1                        2                   3                     4                   5 

                     

4. ΟΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΣΖ/                     1                      2                   3                     4                     5 

ΣΟΤ ΤΕΤΓΟΤ ΜΟΤ 

 

5. Ζ ΤΕΤΓΟ ΜΟΤ   1                        2                   3                     4                   5 

 

6. ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΜΟΤ                              1                      2                   3                      4                    5 

                                     

7. ΟΗ ΦΗΛΟΗ ΣΖ/ΣΟΤ   1                        2                   3                     4                   5 

ΤΕΤΓΟΤ ΜΟΤ 

8. ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΟΤ                   1                        2                   3                     4                   5 
  

9. ΑΛΛΟΗ ΓΟΝΔΗ    1                        2                   3                     4                    5  

 

10. ΟΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΗ ΜΟΤ             1                        2                   3                   4                      5             

 

11. ΤΛΛΟΓΟΗ ΓΟΝΔΧΝ                 1                        2                   3                     4                    5                

 

12. ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ     1                        2                   3                     4                    5 

 

13. ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΔ                     1                        2                   3                     4                    5 

ΟΡΓΑΝΧΔΗ/ΗΔΡΔΑ  

14. ΠΑΗΓΗΑΣΡΟ/                               1                        2                   3                     4                   5 

ΟΗΚΟΓ. ΓΗΑΣΡΟ 

 

15. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ     1                        2                   3                     4                   5 

ΔΓΚΑΗΡΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

16. ΥΟΛΔΗΟ/    1                        2                   3                     4                   5 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 
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17. ΔΗΓΗΚΟΗ  1                        2                   3                     4                   5 

(Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζεξαπεπηέο, δάζθαινη)  

 

18. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΗ   1                        2                   3                     4                   5 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Ή ΤΛΛΟΓΟΗ 

 

 

19. ___________________________________________ 

 

20. ___________________________________________ 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

  
Παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο:  

 

 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΟΝΔΗ:  

 

Φύιν:  Άλδξαο          Γπλαίθα       

Ζιηθία: _______ 

   

Δζληθόηεηα: _____________ 

Δθπαίδεπζε:  

 

Λίγεο ηάμεηο  

Γεκνηηθνχ        
Γεκνηηθφ         

Γπκλάζην          

Λχθεην               

ΑΣΔΗ                        

ΑΔΗ                   
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 
 
Δηδηθόηεηα: _________________ 

 

 

Δξγαδόκελνο/ε     Άλεξγνο/ε     Οηθηαθά  

 

Σν νηθνλνκηθό επίπεδν ηεο νηθνγέλεηάο ζαο ζα ιέγαηε φηη είλαη.......                  

(παξαθαινχκε επηιέμηε έλα απφ ηα παξαθάησ): 

 

Υακειό  Μέηξην   Τςειό  
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΟ ΠΑΗΓΗ Α ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΔΗ  ΚΑΠΟΗΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ: 

 

Φύιν ηνπ παηδηνύ:  Αγφξη       Κνξίηζη                    

Ζιηθία:___________  

 

Γηάγλσζε ηνπ παηδηνύ: __________________ 

Ζιηθία Γηάγλσζεο: _____________________ 

 

Τπάξρνπλ αδέιθηα:  ΝΑΗ    ΟΥΗ    Αλ ΝΑΗ πόζα: _________________ 

  

Αληηκεησπίδεη θάπνην από ηα αδέιθηα ρξόλην πξόβιεκα πγείαο ή αλαπεξία: 

ΝΑΗ       ΟΥΗ     

 

Πνηνη αζρνινύληαη κε ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνύ: 

 

Γνλείο                       
Γηαγηά/Παππνχο       

Νηαληά                       

Άιινο                        

 

Πνηα  από ηηο παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ πεξηνξηζηεί, ιόγσ ησλ 

απμεκέλσλ ππνρξεώζεσλ ζαο πνπ αθνξνύλ ζηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνύ:    

Διεχζεξνο ρξφλνο                                   

Υφκπη                                       

Δπαθέο κε Φίινπο                                               

Δξγαζία                   

 

Άιιν________________ 

 

 

 

 

Δςσαπιζηούμε πολύ για ηο σπόνο ζαρ! 
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