
 

 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ:  

ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ 

ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ  

 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

ηνπ Υξήζηνπ Σζηνχξε  

 

 

 

Σξηκειήο επηηξνπή: 

Δπηβιέπσλ: νχιεο ππξίδσλ-Γεψξγηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ. 

Ησαλλίλσλ  

Μέινο: Μνξθίδε Διέλε, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

Μέινο: Φχθαξεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ 

 

 

 

 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ, 2017 



2 

 

Πεξίιεςε 

 

Ζ βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ γεγνλφο γηα ηελ 

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο κε ζεκαληηθέο πξνεθηάζεηο ζε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηε ζχγθιηζε ησλ 

ζεσξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην άηνκν θαη ην κέιινλ ηνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Δπηπιένλ, κειεηάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά επεξεάδνπλ 

ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ. Σα απνηειέζκαηα 

ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ δχν νκάδσλ, ελψ 

δηαθνξνπνηήζεηο πξνθχπηνπλ θαη σο πξνο ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ην θχιν, ε 

ειηθία, ε εθπαίδεπζε, ε πξνυπεξεζία ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ. Αλαδεηθλχεηαη ε αλάγθε γηα θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ηαπηφρξνλε αλαβάζκηζε ησλ επίζεκσλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία δνκψλ.  

 

Λέμεηο – Κιεηδηά 

Αλαπεξία, γνλείο, επαγγεικαηίεο, απφςεηο, θαηάξηηζε, είδνο αλαπεξίαο.  

 

Abstract 

Parents' perception of disability is a determining factor for the well-being of the 

family with significant extensions to different aspects of its day-to-day functioning. 

This research explores the convergence of views with regard to the impact of 

disability on the family environment, the quality of the services provided and issues 

related to the individual and his future in the Greek territory. In addition, the extent to 

which demographic characteristics affect the convergence of views between parents 

and professionals is being studied. The results indicate significant divergences 

between the views of the two groups, and variations arise in terms of gender, age, 

education, professional experience and the type of disability. The need for appropriate 

training of professionals and the simultaneous upgrading of formal support services to 

families of people with disabilities are highlighted. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία 

θιίκαηνο επεκεξίαο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη 

ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο βίσζεο ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο αλαθνξηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ, θαζψο θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επαθή ηνπο κε θνξείο ππνζηήξημεο. Χζηφζν, δελ έρεη ππάξμεη αληίζηνηρε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλαθνξηθά κε ην πψο ζεσξνχλ νη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε 

θνξείο εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο. 

πλαθφινπζα, ε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε εζηηάδεη ζηε ζχγθιηζε ησλ 

ζεσξήζεσλ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη πξψηνη 

βηψλνπλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εκπεηξηθή κειέηε θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο 

απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία κειεηψληαο ζπγθξηηηθά ηηο απφςεηο ηφζν ησλ 

γνλέσλ φζν θαη ησλ επαγγειακηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο πνπ εμππεξεηνχλ άηνκα 

κε αλαπεξίεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο θαη 

πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά δηάθνξα είδε αλαπεξίαο πνπ απνηέιεζαλ θαη ην εξεπλεηηθφ 

δείγκα. ην δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί κία βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

ζεψξεζεο ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν βίσζεο ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Σέινο, απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα, αιιά θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Καηάινγνο πηλάθσλ 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ ..................................................... 43 

Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ επαγγεικαηηψλ ........................................ 44 

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά 

ηε δηάγλσζε ................................................................................................................. 49 

Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ νη γνλείο 

ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ...................................................................................... 51 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ................................................... 52 

Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πνπ ληψζνπλ σο γνλείο 

νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ............................................................................. 52 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ 

απφ άιια άηνκα ........................................................................................................... 53 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε αίζζεζε επεκεξίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο ................................................................................................................... 54 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο ............................................................. 55 

Πίλαθαο 10: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθφ 

γηα ην παηδί ηνπο κε αλαπεξία...................................................................................... 57 

Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθφ 

λα ιακβάλνπλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο .................................................. 58 

Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο αμηνινγνχλ νη γνλείο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ .................................................... 60 

Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο ζεσξνχλ νη γνλείο φηη 

αηζζάλνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία γηα ην κέιινλ ηνπο .............................................. 61 

Πίλαθαο 14: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πνηνο θνξέαο ζεσξείηαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία ................................................... 62 

Πίλαθαο 15: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην θχιν ....................................................................................... 64 

Πίλαθαο 16: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο .............................................................. 65 

 



5 

 

Πίλαθαο 17: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 

αλαθέξνπλ νη δχν νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ....................................... 67 

Πίλαθαο 18: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ............................................................... 68 

Πίλαθαο 19: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ .................................. 70 

Πίλαθαο 20: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 

αλαθέξνπλ νη δχν νκάδεο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ ........... 71 

Πίλαθαο 21: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

θχιν ησλ δχν νκάδσλ .................................................................................................. 72 

Πίλαθαο 22: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν 

ησλ δχν νκάδσλ ........................................................................................................... 74 

Πίλαθαο 23: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ γηα θξνληίδα κε 

βάζε ην θχιν ησλ δχν νκάδσλ .................................................................................... 75 

Πίλαθαο 24: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ησλ δχν 

νκάδσλ ......................................................................................................................... 77 

Πίλαθαο 25: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ησλ 

δχν νκάδσλ .................................................................................................................. 78 

Πίλαθαο 26: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

θχιν ησλ δχν νκάδσλ .................................................................................................. 79 

Πίλαθαο 27: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ 

ειηθία ησλ δχν νκάδσλ ................................................................................................ 82 

Πίλαθαο 28: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία 

ησλ δχν νκάδσλ ........................................................................................................... 84 

Πίλαθαο 29: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

δχν νκάδσλ .................................................................................................................. 86 

Πίλαθαο 30: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε 

ηελ ειηθία ησλ δχν νκάδσλ ......................................................................................... 88 

Πίλαθαο 31: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ ........................................................................ 89 

Πίλαθαο 32: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ ...................................................................................... 90 

Πίλαθαο 33: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ ...................................................................................... 91 



6 

 

Πίλαθαο 34: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ ...................................................................................... 92 

Πίλαθαο 35: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ ........................................................................ 93 

Πίλαθαο 36: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ................................................................. 94 

Πίλαθαο 37: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ....................................................................... 95 

Πίλαθαο 38: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ....................................................................... 96 

Πίλαθαο 39: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ........................................................ 97 

Πίλαθαο 40: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν γηα 

θάζε νκάδα ................................................................................................................... 99 

Πίλαθαο 41: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία 

γηα θάζε νκάδα ........................................................................................................... 101 

Πίλαθαο 42: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα ..................................................................................... 102 

Πίλαθαο 43: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ..................................................................... 103 

Πίλαθαο 44: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα ................................................... 105 

Πίλαθαο 45: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα .............................................................. 107 

Πίλαθαο 46: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα .......................................................... 108 

Πίλαθαο 47: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεογηα θάζε νκάδα ..................................... 110 

Πίλαθαο 48: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα .................. 111 

Πίλαθαο 49: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο γηα θάζε νκάδα ......................................... 113 

Πίλαθαο 50: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ................................................................. 114 



7 

 

Πίλαθαο 51: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα .............................................................. 115 

Πίλαθαο 52: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

θχιν γηα θάζε νκάδα ................................................................................................. 116 

Πίλαθαο 53: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ................................................................. 117 

Πίλαθαο 54: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ............................................................ 118 

Πίλαθαο 55: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ............................................................... 119 

Πίλαθαο 56: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα .............................................................. 122 

Πίλαθαο 57: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθελ ειηθία κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ............................................. 124 

Πίλαθαο 58: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο 

κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ........................................................................... 126 

Πίλαθαο 59: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα .............................................................. 128 

Πίλαθαο 60: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ........................................................ 130 

Πίλαθαο 61: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ........................................................... 132 

Πίλαθαο 62: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα ........................................ 133 

Πίλαθαο 63: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα .......................................................... 134 

Πίλαθαο 64: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα .................................... 135 

Πίλαθαο 65: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο 

κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα ..................................................... 136 

Πίλαθαο 66: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα ........................................ 137 

Πίλαθαο 67: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα .................................. 138 



8 

 

Πίλαθαο 68: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα ..................................... 139 

Πίλαθαο 69: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα .................. 140 

Πίλαθαο 70: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο 

κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ................................... 141 

Πίλαθαο 71: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ...................... 142 

Πίλαθαο 72: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα ...................... 144 

Πίλαθαο 73: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα .............................. 145 

Πίλαθαο 74: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα ........ 146 

Πίλαθαο 75: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηεν επίπεδν 

ζηξεο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα ............... 147 

Πίλαθαο 76: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα ............ 148 

Πίλαθαο 76: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα ...... 149 

Πίλαθαο 77: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα .............................. 150 

Πίλαθαο 78: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ην 

θχιν γηα θάζε νκάδα ................................................................................................. 151 

Πίλαθαο 79: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο θαλνληθφηεηαο κε 

βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα ................................................................................... 152 

Πίλαθαο 80: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ 

ειηθία γηα θάζε νκάδα ............................................................................................... 154 

Πίλαθαο 81: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε 

ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα ......................................................................................... 156 

Πίλαθαο 82: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθφξεζεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα ............................. 158 



9 

 

Πίλαθαο 83: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο/ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε 

νκάδα ......................................................................................................................... 159 

Πίλαθαο 84: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα ........................................................... 160 

Πίλαθαο 85: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαη’ νίθνλ 

επηζθέςεσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα .................................. 161 

Πίλαθαο 86: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα ........................... 162 

Πίλαθαο 87: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα .................................................................. 164 

Πίλαθαο 88: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα .................................................................. 166 

Πίλαθαο 89: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................. 167 

Πίλαθαο 90: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................. 168 

Πίλαθαο 91: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ................. 170 

 

Καηάινγνο γξαθεκάησλ 

 

Γξάθεκα 1: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........... 64 

Γξάθεκα 2: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 65 

Γξάθεκα 3: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο απνγνήηεπζεο κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................................................................... 66 

Γξάθεκα 4: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 67 

Γξάθεκα 5: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ........................................................................................... 69 

Γξάθεκα 6: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο απνγνήηεπζεο κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ............................................................ 70 

Γξάθεκα 7: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα . 72 



10 

 

Γξάθεκα 8: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα ....... 73 

Γξάθεκα 9: Μέζνη φξνη ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ γηα θξνληίδα κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 75 

Γξάθεκα 10: Μέζνη φξνη βίσζεο ζηξεο απφ ηνπο γνλείο κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα

...................................................................................................................................... 76 

Γξάθεκα 11: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα ............ 78 

Γξάθεκα 12: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 79 

Γξάθεκα 13: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 80 

Γξάθεκα 14: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα . 83 

Γξάθεκα 15: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα ............ 85 

Γξάθεκα 16: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 87 

Γξάθεκα 17: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................................................................... 89 

Γξάθεκα 18: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

αλά νκάδα .................................................................................................................... 90 

Γξάθεκα 19: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 91 

Γξάθεκα 20: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 92 

Γξάθεκα 21: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................................................................... 93 

Γξάθεκα 22: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 

αλά νκάδα .................................................................................................................... 94 

Γξάθεκα 23: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 95 

Γξάθεκα 24: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα ........................................................................................................................... 96 

Γξάθεκα 25: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο αλά νκάδα .................................................................................................. 97 

Γξάθεκα 26: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........ 98 

Γξάθεκα 27: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα .. 100 



11 

 

Γξάθεκα 28: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

αλά νκάδα .................................................................................................................. 102 

Γξάθεκα 29: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα ......................................................................................................................... 103 

Γξάθεκα 30: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ  αλά νκάδα ........................................................................................ 104 

Γξάθεκα 31: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην θχιν αλά νκάδα .................................................................................................... 106 

Γξάθεκα 32: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ηελ ειηθία αλά νκάδα ................................................................................................ 108 

Γξάθεκα 33: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ........................................................................... 110 

Γξάθεκα 34: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ............................................................................ 111 

Γξάθεκα 35: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ............................................... 112 

Γξάθεκα 36: Μέζνη φξνη ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........................................................................................... 114 

Γξάθεκα 37: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε 

βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........................................................................................... 115 

Γξάθεκα 38: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

θχιν αλά νκάδα ......................................................................................................... 116 

Γξάθεκα 39: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........................................................................................... 117 

Γξάθεκα 40: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ην θχιν αλά νκάδα ........................................................................................... 118 

Γξάθεκα 41: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε 

ην θχιν αλά νκάδα .................................................................................................... 119 

Γξάθεκα 42: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε 

ηελ ειηθία αλά νκάδα ................................................................................................ 120 

Γξάθεκα 43: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν θ 

κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα .................................................................................. 123 

Γξάθεκα 44: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηελ 

ειηθία αλά νκάδα ....................................................................................................... 125 



12 

 

Γξάθεκα 45: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα ....................................................................................... 127 

Γξάθεκα 46: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα ....................................................................................... 129 

Γξάθεκα 47: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε 

ηελ ειηθία αλά νκάδα ................................................................................................ 131 

Γξάθεκα 48: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ........................................................................... 133 

Γξάθεκα 49: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................................................................. 134 

Γξάθεκα 50: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα .................................................................. 135 

Γξάθεκα 51: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ................................................................................ 136 

Γξάθεκα 52: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα .................................................................. 137 

Γξάθεκα 53: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα .................................................................. 138 

Γξάθεκα 54: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ επεκεξία κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ................................................................................ 139 

Γξάθεκα 55: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ................................................................... 140 

Γξάθεκα 56: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ................................................................................. 141 

Γξάθεκα 57: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ................................................................... 142 

Γξάθεκα 58: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ............................................... 143 

Γξάθεκα 59: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα .......................................................... 144 

Γξάθεκα 60: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ...................................... 145 

Γξάθεκα 61: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα .................................................... 146 



13 

 

Γξάθεκα 62: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ...................................... 147 

Γξάθεκα 63: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ...................................... 148 

Γξάθεκα 64: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ............................................... 149 

Γξάθεκα 65: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα ......................................................................................................................... 151 

Γξάθεκα 66: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο θαλνληθφηεηαο κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα ......................................................................................................................... 152 

Γξάθεκα 67: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα ......................................................................................................................... 153 

Γξάθεκα 68: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ηελ ειηθία 

αλά νκάδα .................................................................................................................. 155 

Γξάθεκα 69: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο 

κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα .............................................................. 157 

Γξάθεκα 70: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο/ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα ......................................................................................................................... 159 

Γξάθεκα 71: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ................................................................................. 160 

Γξάθεκα 72: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα ................................................................... 161 

Γξάθεκα 73: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα .................................. 162 

Γξάθεκα 74: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα .................................................................................. 163 

Γξάθεκα 75: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε 

βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα ....................................................................................... 165 

Γξάθεκα 76: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα ............................................................. 167 

Γξάθεκα 77: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα .................................................................. 168 



14 

 

Γξάθεκα 78: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα ................................. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Πεξηερόκελα 

 

Πεξίιεςε ....................................................................................................................... 2 

Abstract .......................................................................................................................... 2 

Δηζαγσγή ....................................................................................................................... 3 

Καηάινγνο πηλάθσλ ....................................................................................................... 4 

Κεθάιαην 1: Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο αλαπεξίαο............................................... 17 

1.1 Αηζζεηεξηαθή αλαπεξία .................................................................................... 18 

1.1.1. Οπηηθή αλαπεξία .............................................................................................. 18 

1.1.2 Αθνπζηηθή αλαπεξία ......................................................................................... 20 

1.2 Κηλεηηθή αλαπεξία ............................................................................................. 21 

1.3 Απηηζκφο ............................................................................................................ 22 

1.4 Ννεηηθή αλαπεξία .............................................................................................. 23 

1.5 Πνιιαπιή αλαπεξία ........................................................................................... 25 

Κεθάιαην 2: Καηάξηηζε επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο εμππεξέηεζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ 

κε αλαπεξία ................................................................................................................. 26 

2.1 Βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία ............................ 26 

2.2 Καηάξηηζε επαγγεικαηηψλ πνπ απαζρνινχληαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν βίσζεο 

ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία .............................................. 36 

Κεθάιαην 3: Δκπεηξηθή κειέηε .................................................................................... 41 

3.1 Δηζαγσγή ............................................................................................................ 41 

3.2 θνπφο έξεπλαο .................................................................................................. 42 

3.3 Γείγκα................................................................................................................. 42 

3.4 Δξεπλεηηθά εξγαιεία .......................................................................................... 45 

3.5 Δπηινγή δείγκαηνο - πιινγή εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ .................................... 47 

3.6 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ................................................................... 47 

3.7 Απνηειέζκαηα .................................................................................................... 48 

3.7.1 Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά 

κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο......................................................................................... 48 

3.7.2 Δπίδξαζε αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο απφςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο ...................................................................... 63 

Κεθάιαην 4: πδήηεζε .............................................................................................. 170 

4.1 Απφςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο . 171 

4.2 Απφςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο: Ζ 

επίδξαζε αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ................................................................................ 177 



16 

 

4.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο .................................................................................. 182 

Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................. 183 

Παξάξηεκα................................................................................................................. 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Κεθάιαην 1: Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο αλαπεξίαο 

 

Ζ αλαπεξία αλακθίβνια ζπληζηά κία έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη πνιχπινθε ε νπνία 

είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί. Οη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 

νξηνζέηεζεο ηεο αλαπεξίαο ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ πνπ ηε θέξεη. Τπφ 

ηελ έλλνηα απηή θάζε επνρή θαη θάζε θνηλσληθή νκάδα αληηιακβάλεηαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην άηνκν κε αλαπεξία, αιιά θαη θάζε ηχπνο αλαπεξίαο 

πξνζδηνξίδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην άηνκν πνπ ηε θέξεη. Αθφκε, ε θάζε αλαπεξία 

απνθηά δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν αλάινγα κε ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν βάζεη ηνπ 

νπνίνπ κειεηάηαη (νχιεο, 2008). Βηβιηνγξαθηθά ζπλαληάκε πιήζνο ζρεηηθψλ 

νξηζκψλ, νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε κεηάβαζε απφ ηελ αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο βηνινγηθήο θαηάζηαζεο ζηελ 

πην ζχγρξνλε αληίιεςή ηεο σο θαηάζηαζε θνηλσληθή. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία 

ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ην ηαηξηθφ-βηνινγηθφ κνληέιν, ην νπνίν εληνπίδεη ηα 

αίηηα ηεο αλαπεξίαο ζε βηνινγηθέο παξακέηξνπο θαη δηεξγαζίεο, θαη ηελ πηνζέηεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ-νηθνζπζηεκηθνχ κνληέινπ κέζα ζην νπνίν ε αλαπεξία 

πξνζδηνξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη θνηλσληθά.  

Με άιια ιφγηα, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ πεξηγξάθνπλ ηελ αλάγθε 

ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αλαπεξίαο, ε νπνία απνηειεί έλα «νξγαληθφ» έιιεηκκα 

ηνπ αηφκνπ. Αληίζεηα, κε βάζε ηελ θνηλσληθή ζεψξεζε ε αλαπεξία ζπληζηά έλα 

ζχλζεην θαη κεηαβαιιφκελν θαηλφκελν, ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη. Δίλαη ην απνηέιεζκα νξγαληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ αηηηψλ, πνπ δεκηνπξγνχλ έλα ζχλνιν εκπνδίσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο δσήο, φπσο είλαη ε απηνεμππεξέηεζε, ε απαζρφιεζε ε 

εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία θαη ε γεληθφηεξε θνηλσληθή ζπκκεηνρή (WHO, 2001). 

ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηα άηνκα κε αλαπεξία ραξαθηεξίδνληαη σο 

«άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Δηδηθφηεξα, άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη εθείλα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο εμαηηίαο ζσκαηηθψλ, δηαλνεηηθψλ ςπρνινγηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ. ηα άηνκα απηά πεξηιακβάλνληαη άηνκα κε λνεηηθή 

αλεπάξθεηα ή αλσξηκφηεηα, άηνκα κε ζνβαξά πξνβιήκαηα φξαζεο ή αθνήο, φζνη 
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έρνπλ ζνβαξά λεπξνινγηθά ή νξζνπεδηθά ειαηηψκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο, φζνη 

εκθαλίδνπλ εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (φπσο δπζιεμία, δπζαξηζκεζία, θ.ιπ.), 

φζνη παξνπζηάδνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο 

θαζψο θαη φζνη παξνπζηάδνπλ απηηζκφ θαη άιιεο δηαηαξαρέο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, 

ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνληαη πξφζσπα λεπηαθήο, 

παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο, αιιά έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε θαη θξνληίδα 

γηα νξηζκέλε πεξίνδν ή γηα νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο δσήο ηνπο (Νφκνο 

2817/14.3.2000, Άξζξν 1).   

 

1.1 Αηζζεηεξηαθή αλαπεξία 

1.1.1. Οπηηθή αλαπεξία 

 

Σα πξνβιήκαηα φξαζεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ ηεο νπηηθήο 

ηθαλφηεηαο, ελψ ζπληζηνχλ απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ησλ 

αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία δηνξζψλνληαη κε ηαηξηθά κέζα. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πξνβιήκαηα φξαζεο είλαη πνιχ ζνβαξά 

θαη εκπνδίδνπλ ηελ απξφζθνπηε πνξεία ηνπ αηφκνπ.  

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο δηαβαζκίδεη ηελ νπηηθή ηθαλφηεηα ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο: 1) θαλνληθή φξαζε, 2) ήπηα νπηηθή 

βιάβε, 3) ζνβαξή νπηηθή βιάβε, θαη 4) ηχθισζε. Με απηή ηε βάζε ε επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν νπηηθή αλαπεξία αλαθεξφκελε ζηα άηνκα κε 

«ηχθισζε» αιιά θαη ζε απηά κε «κεησκέλε φξαζε», πνπ αληηκεησπίδνπλ δειαδή 

ήπηα έσο ζνβαξή νπηηθή βιάβε (WHO, 2016). Ζ ζηηγκή εκθάληζεο ηεο νπηηθήο 

αλαπεξίαο ηελ θαζνξίδεη ζε εθ γελεηή ή επίθηεηε. Δθ γελεηήο νπηηθή αλαπεξία 

δειψλεη πσο ε αλαπεξία ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ αηφκνπ, ελψ 

επίθηεηε πσο εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ.  

Οη δηαηαξαρέο φξαζεο αληρλεχνληαη πξσηίζησο κέζσ ηεο θιηληθήο εμέηαζεο ηεο 

νπηηθήο νμχηεηαο θαη ησλ νπηηθψλ πεδίσλ. Ζ νπηηθή νμχηεηα αθνξά ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη απφ νξηζκέλε απφζηαζε κνξθέο φπσο γξάκκαηα, 

αξηζκνχο ή άιια ζχκβνια απφ ηνλ νπηφηππν Snellen Eye (Heward, 2011). Σα νπηηθά 

πεδία αθνξνχλ ηελ πεξηθεξηαθή φξαζε ηνπ αηφκνπ, φζα αληηιακβάλεηαη δειαδή 

γχξσ απφ ην ζεκείν φπνπ επηθεληξψλεηαη ην κάηη. Σν άηνκν κε θαλνληθή φξαζε έρεη 
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νπηηθφ πεδίν πεξίπνπ 150 κνίξεο ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη 120 κνίξεο ζηνλ 

θαηαθφξπθν (Corn & Erin, 2010). 

ηελ πην πξφζθαηε έθδνζε ηεο Γηεζλνχο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο Νφζσλ θαη 

πλαθψλ Πξνβιεκάησλ Τγείαο (ICD-10) απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, 

ρακειή φξαζε έρεη έλα άηνκν φηαλ ζην πην ιεηηνπξγηθφ ηνπ κάηη ε νπηηθή νμχηεηα 

είλαη (κε δηφξζσζε) απφ 0.3 έσο 0.05 ή/θαη παξνπζηάδεη αλάινγε απψιεηα ζην νπηηθφ 

ηνπ πεδίν θάησ απφ 20 βαζκνχο. Οπηηθή νμχηεηα 0.3 ζεκαίλεη φηη ην κάηη κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη νπνηνδήπνηε ζχκβνιν ζηα 6m (20 πφδηα), ην νπνίν έλαο νθζαικφο κε 

θαλνληθή φξαζε ζα κπνξνχζε λα ην αλαγλσξίζεη ζηα 20m (67 πφδηα). Ζ πνζνηηθή 

απεηθφληζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο κε βάζε ηεο ζεκεηνγξαθία Snellen δίλεηαη σο 6/20 

(κεηξηθφ ζχζηεκα) ή σο 20/67 (ηζρχνλ ζχζηεκα). Μηα ηέηνηα νπηηθή νμχηεηα νδεγεί 

ηα άηνκα λα πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα αληηιακβάλνληαη ιεπηνκέξεηεο 

ζηα αληηθείκελα (Heward, 2011). Αληίζηνηρα, έλαο νθζαικφο κε θαλνληθή φξαζε 

εκθαλίδεη νπηηθή νμχηεηα 1 πνπ αλαινγεί ζε φξαζε 6/6 ή 20/20. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηχθισζε, ην άηνκν εκθαλίδεη νπηηθή νμχηεηα ρακειφηεξε ηνπ 0.05 (δειαδή 6/120 ή 

20/400) θαη/ή κία αλάινγε ζπξξίθλσζε ζην νπηηθφ πεδίν θάησ απφ 10 βαζκνχο  

(WHO, 2010).  

«Ννκηθά ηπθιφ» (Ν.958/1979) απφ ην ειιεληθφ θξάηνο νξίδεηαη ην άηνκν πνπ 

εκθαλίδεη νπηηθή νμχηεηα θάησ ηνπ  1/20 ζην θαιχηεξν κάηη κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

δηφξζσζε, ελψ ε θιηληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ ζπλνδεχεηαη θη απφ έλα ζαθψο 

πεξηνξηζκέλν νπηηθφ πεδίν. 

Ζ αίζζεζε ηεο φξαζεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ 

θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ (Hashemi, Dehghani, Saboonch, Roozbahani, & Roonasi, 

2012) φζν θαη ηεο θηλαίζζεζεο (Navarro, Fukujima, Fontes, Matas, & Prado, 2004). 

Ζ νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ  ηνπ, είηε έρεη λα θάλεη κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ είηε αθνξά ζηελ πεξαίσζε 

νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (Παπαδφπνπινο, 2005), αιιά έρεη θαη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ αηφκνπ (Houwen, Hartman, & Visscher, 2009) 

πξάγκα πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηέο ηεο ζην 

άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ  (Mason & McCall, 2005). 

Γεληθφηεξα, φζνλ αθνξά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ηα άηνκα κε κεησκέλε φξαζε 

ή ακβιχσπεο, κπνξνχλ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κεησκέλε φξαζή ηνπο αθνχ ην κέζν κεηάδνζήο ηεο ππνζηεί ηηο απαξαίηεηεο 
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πξνζαξκνγέο (κεγάιε γξακκαηνζεηξά, έληνλε αληίζεζε θ.α.), ελψ γηα έλα ηπθιφ 

άηνκν ε πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην 

αθνπζηηθφ ή ην απηηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο πάληα κε ηε ρξήζε αλάινγνπ βνεζεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (Schurink, Cox, Cillessen, van Rens, & Boonstra, 2011). 

 

1.1.2 Αθνπζηηθή αλαπεξία 

 

Σν γεγνλφο φηη ε νκηιία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξψπηλεο έθθξαζεο 

θαη επηθνηλσλίαο, θαζηζηά ηελ αθνή ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή αίζζεζε γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ (Γειιαζνχδαο, 2005). Ζ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ 

επεξεάδεηαη δξαζηηθά ζε έλα άηνκν κε πξνβιήκαηα αθνήο, θαζψο ε αθνπζηηθή 

βιάβε ηνπ ζηεξεί ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα πνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ κέζσ θπξίσο 

ηεο κίκεζεο λα αλαπηχμεη ζσζηή πξνθνξά θαη άξζξσζε.  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο έλα άηνκν κπνξεί λα εκθαλίζεη 

δηαηαξαρέο αθνήο ήπηαο, κέηξηαο ή ζνβαξήο κνξθήο θαζψο θαη νιηθή απψιεηα απηήο 

ζην έλα ή θαη ζηα δχν απηηά. Σν άηνκν απηφ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

παξαθνινχζεζε ζπδεηήζεσλ ή αθφκε θαη ζηελ αληίιεςε δπλαηψλ ζνξχβσλ πνπ γηα 

έλα θπζηνινγηθφ απηί ζα έκνηαδαλ ελνριεηηθνί. Αλάινγα κε ην κέγεζνο απψιεηαο ηεο 

αθνήο, ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη σο θσθφ ή σο βαξήθνν. Κσθά είλαη ηα άηνκα κε 

νιηθή απψιεηα αθνήο ελψ βαξήθνα απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ ήπηα έσο ζνβαξή 

απψιεηα. Ζ ρξήζε αθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ, φπσο είλαη ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ηα 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα, θ.ά. θαζψο θαη ιεηηνπξγηθέο πξνζαξκνγέο εηδηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ απνδεηθλχνληαη επεξγεηηθέο ζηελ φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αθνπζηηθνχ δηαχινπ επηθνηλσλίαο ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη 

εθηθηφ εμαηηίαο ηελ απψιεηαο (WHO, 2017). Όζνλ αθνξά ζηα θσθά άηνκα, παξφηη 

κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη θάπνηνπο ήρνπο κέζσ ηεο ππνιεηκκαηηθήο αθνήο, ε 

φξαζε απνηειεί ηνλ θχξην δίαπιν επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο (Heward, 2011). 

Μείδνλνο ζεκαζίαο είλαη ην ρξνληθφ ζεκείν εκθάληζεο ηεο αθνπζηηθήο αλαπεξίαο 

σο πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, γεγνλφο πνπ ζα ηε ραξαθηεξίζεη σο 

πξνγισζζηθή ή κεηαγισζζηθή (Espeso, Owens, & Williams, 2006). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ζρεηηθά κε ηελ αθνπζηηθή ηθαλφηεηα, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ απηηνχ πνζνηηθνπνηείηαη κε θιηληθή εμέηαζε (π.ρ. αθνπφγξακκα) 

φπνπ θαη κεηξάηαη ζε dB. Πην ζπγθεθξηκέλα 0-20 dB είλαη ε θαλνληθή αθνή, 21-40 
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dB αληηζηνηρεί ζε ήπηα αθνπζηηθή βιάβε, 41-60 dB αληηζηνηρεί ζε κέηξηα αθνπζηηθή 

βιάβε, 61-85 dB αληηζηνηρεί ζε ζνβαξή αθνπζηηθή βιάβε, 86-95 dB αληηζηνηρεί ζε 

εθηεηακέλε αθνπζηηθή βιάβε θαη ηέινο, πάλσ απφ 95 dB αληηζηνηρεί ζε 

ππνιεηκκαηηθή αθνή/θψθσζε (Γαληειίδεο & Αζεκαθφπνπινο, 2006).  

Όπσο αλαθέξεη θαη ε Smith (1975), ν βαζκφο ηεο αθνπζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο δηφηη ην κέγεζνο ηεο απψιεηαο 

ηεο αθνήο θαη ε αλάπηπμε ηεο νκηιίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα,  ελψ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο είλαη ν ρξφλνο εκθάληζεο ηεο αθνπζηηθήο 

βιάβεο, ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθάιεζαλ θαζψο θαη ε κειινληηθή ηεο πνξεία  

(Κξνπζηαιάθεο, 2005). 

 

1.2 Κηλεηηθή αλαπεξία 

 

Σν αλζξψπηλν ζψκα, κηα ζχλζεζε κπψλ θαη νζηψλ, ππφ ηηο εληνιέο ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο επηηειεί πιεζψξα πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ δηαθνξεηηθήο ζθνπηκφηεηαο 

θάζε θφξα. Ζ νκαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ παξαπάλσ κεξψλ απνηειεί απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηεο θίλεζεο (πεηζηψηεο & ηαζφπνπινο, 2003). Κάζε είδνπο κε 

αλαζηξέςηκε βιάβε ζε επηκέξνπο κέξνο ή κέξε πνπ πξνθαιεί δπζαξκνλία ζηελ 

θηλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ απνηειεί ηελ θηλεηηθή αλαπεξία θαη έρεη αληίθηππν 

ζε θαζεκεξηλέο δξαζηήξηνηεηεο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη απφ ηελ απηνεμππεξέηεζε 

ζε βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο έσο θαη ηελ επηθνηλσλία (Jones, Morgan, Shelton, & 

Thorogood, 2007). 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο πεξηγξάθεη ηελ θηλεηηθή αλαπεξία (physical 

disability) σο κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ζψκα θέξεη ζεκαληηθφ ειάηησκα, 

πεξηνξηζκφ ή αδπλακία ζε νξηζκέλα φξγαλα ή δηεξγαζίεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ 

εκπφδηα ζηελ εθηέιεζε θπζηνινγηθψλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεηαη ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο (WHO, 

2001). 

Σα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε, πνιππιεζή θαη 

πνηθηιφκνξθε νκάδα, δηαθνξεηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη είηε ιφγσ ηεο αηηίαο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ θηλεηηθή αλαπεξία (ηξνραίν, εγθεθαιηθή παξάιπζε, θ.ά.), είηε ιφγσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν (εκηπιεγία, ηεηξαπιεγία, θ.ά.), είηε 

ιφγσ ηνπ ρξφλνπ εκθάληζήο ηεο (εθ γελεηήο ή επίθηεηε) (Δζληθή πλνκνζπνλδία 
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Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 2008).  

Ζ ηαηξηθή επηζηήκε ηαμηλνκεί ηελ θηλεηηθή αλαπεξία ζε δχν θπξίαξρεο νκάδεο 

πξνβιεκάησλ, ηα κπνζθειεηηθά θαη ηα λεπξνινγηθά πξνβιήκηα. Σα κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα αθνξνχλ θαηαζηάζεηο φπνπ είηε νη κχεο είηε ηα νζηά εκπνδίδνπλ ηελ 

εθηέιεζε εληνιψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέηνηεο δηαηαξαρέο είλαη ε κπτθή 

δπζηξνθία, ε απψιεηα ή παξακφξθσζε ησλ άθξσλ, ε αηειήο νζηενγέλεζε 

(Handicaps Welfare Association, 2013). 

Σα λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα ππνδειψλνπλ ηελ δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα 

πξαγκαηνπνηεί ειεγρφκελεο θηλήζεηο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζψκαηνο πνπ επεξεάδνληαη 

εμαηηίαο δηαηαξαρήο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, άιισλ αζζελεηψλ ή 

εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ. πλήζεηο δηαηαξαρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε δηζρηδήο ξάρε, ε 

πνιηνκπειίηηδα, ην εγθεθαιηθφ, θαθψζεηο ηεο θεθαιήο ή ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

(Handicaps Welfare Association, 2013). 

Ζ ζηελή ζρέζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνπο κχεο θαη ηα νζηά νδεγεί ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζε θνηλή ζπκπησκαηνινγία. Γελ είλαη ιίγα ηα πεξηζηαηηθά φπνπ 

κηα λεπξνινγηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα επηθέξεη θαη κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα 

(Heward, 2011). 

 

1.3 Απηηζκόο  

 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθάληθε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία (American Psychiatric 

Assosiation, APA) θαη ηελ πξφζθαηε έθδνζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ην 2013 ε Γηαηαξαρή 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) απνηειεί κία ηζφβηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο 

ςπρνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ.  

Δηδηθφηεξα, ε ΓΑΦ πεξηιακβάλεη:  

1. Δπίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ζε πιεζψξα πιαηζίσλ (θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα, ζπκπεξηθνξέο 

κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζπάζεηα γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

πξνζπάζεηα γηα αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ). 

2. Πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή 

δξαζηεξηφηεηεο (ζηεξεφηππε ή επαλαιακβαλφκελε θίλεζε, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή 
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νκηιίαο, επηκνλή ζηε ληξνπαιφηεηα, αλέιηθηε ηήξεζε ξνπηηλψλ, ηειεηνπξγηθέο 

ζπλήζεηεο, αλαζηάησζε ζηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαβάζεηο, αθακςία ζθέςεο, 

πεξηνξηζκέλα θαη απφιπηα δνκεκέλα εληνλφηαηα ελδηαθέξνληα, δπζθνιίεο ζηελ 

αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία, ππέξ ή ππνδηέγεξζε απφ αηζζεηεξηαθά εηζεξρφκελα, 

αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ ζε αηζζεηεξηαθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο) (APA, 

2013, ζζ. 50-54). 

Αθφκα πξνζδηνξίδεηαη φηη ηα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εκθαληζηεί κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, λα πξνθαινχλ θιηληθά ειιείκκαηα ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη λα κελ επεμεγνχληαη θαιχηεξα απφ άιιεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

λνεηηθή δπζιεηηνπξγία). Δπηπιένλ, δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία ρσξίο 

ηαπηφρξνλεο ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο ραξαθηεξίδνπλ ηε 

«Γηαηαξαρή Κνηλσληθήο Δπηθνηλσλίαο» (APA, 2013, ζζ. 50-51). 

Αλαθνξηθά κε ηε βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο δηαηαξαρήο, ε δηαηαξαρή 

ρσξίδεηαη ζε ηξία επηκέξνπο επίπεδα: α) Δπίπεδν 3: «Αλάγθε ηδηαίηεξεο εληζρπκέλεο 

ππνζηήξημεο» (ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επειημία). β) 

Δπίπεδν 2: «Αλάγθε εληζρπκέλεο ππνζηήξημεο» (αμηνζεκείσηεο δπζθνιίεο). γ) 

Δπίπεδν 1: «Αλάγθε ππνζηήξημεο» (δπζθνιίεο ζηα παξαπάλσ) (APA, 2013, ζζ. 51-

53). Έηζη ινηπφλ, ειέγρεηαη ζηελ νπζία ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ψζηε λα δηαγλσζηεί πφζε 

θαη πνηα ππνζηήξημε ρξεηάδεηαη θάζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

 

1.4 Ννεηηθή αλαπεξία 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ DSM-5 ηνλ Μάην ηνπ 2013 απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία ν φξνο λνεηηθή πζηέξεζε έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ 

ηνλ φξν «λνεηηθή αλαπεξία» (intellectual disability), δειαδή κηα  πλεπκαηηθή 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (intellectual developmental disorder) πνπ μεθηλάεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο αλάπηπμεο.  Πεξηιακβάλεη βιάβεο ζηηο γεληθέο λνεηηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ ζε ηξεηο 

ηνκείο, ή πεξηνρέο – ζην γλσζηηθφ, θνηλσληθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν (APA, 2013 ζει. 

33). 

Χο δηαγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο πεξηγξαθνληαη νη εμήο: 

1. Διιείκκαηα ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ε ινγηθή, ε ηθαλφηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ, ν ζρεδηαζκφο, ε αθεξεκέλε ζθέςε, ε θξίζε, ε αθαδεκατθή κάζεζε 
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θαη ε κάζεζε απφ ηελ εκπεηξία, ηα νπνία επηβεβαηψλνληαη ηφζν απφ ηελ θιηληθή 

αμηνιφγεζε-παξαηήξεζε φζν θαη απφ ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

λνεκνζχλεο. 

2. Διιείκκαηα ζηελ πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ, πνπ ην νδεγνχλ ζε 

αδπλακία λα αληαπνθξηζεί ζηα αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά πνιηηηζηηθά πξφηππα φζνλ 

αθνξά ζηελ πξνζσπηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Υσξίο ζπλερή 

ππνζηήξημε ηα ειιείκκαηα απηά κεηψλνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, φπσο είλαη ε επηθνηλσλία, ε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή, θαζψο θαη ε αλεμάξηεηε δηαβίσζε ζε πνιιαπιά 

πεξηβάιινληα, φπσο ην ζπίηη, ην ζρνιείν, ε εξγαζία θαη ε θνηλφηεηα.  

3. Ζ έλαξμε ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ (APA, 2013, ζει. 33).  

Βέβαηα, γηα λα δηαγλσζζεί έλα άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία ζα πξέπεη λα ηνπ έρεη 

ρνξεγεζεί έλα ηεζη λνεκνζχλεο έηζη ψζηε λα εληαρζεί ζηα δηάθνξα επίπεδα λνεηηθήο 

αλαπεξίαο. Σα νηθεία επίπεδα είλαη ηέζζεξα θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 1
ν
 επίπεδν: Οξηαθή Ννεκνζχλε (Γ.Ν.: 70-84): Σα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ 

ην επίπεδν δε θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ζσκαηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε. Γείρλνπλ λα έρνπλ κηα 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ζπλήζσο νη δηάθνξεο δπζθνιίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

γλσζηηθφ ηνκέα, φπνπ θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βνήζεηα. Σα άηνκα απηά ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπο είλαη απηάξθε. 

 2ν επίπεδν: Διαθξά Ννεηηθή Αλαπεξία (Γ.Ν.: 55-69): Σα άηνκα απηά είλαη ηθαλά 

λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο  αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο. Καηαθέξλνπλ λα 

δνπλ ζρεηηθά αλεμάξηεηα θαη λα εξγάδνληαη κεηά απφ εηδηθή εθπαίδεπζε. 

 3
ν
 επίπεδν: Μέηξηα Ννεηηθή Αλαπεξία (Γ.Ν.: 40-54): Οη γλσζηηθέο  ηθαλφηεηεο 

ησλ αηφκσλ απηψλ πεξηνξίδνληαη ζην επίπεδν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηεο πξψηεο 

δεκνηηθνχ. Μαζαίλνπλ βαζηθή αλάγλσζε, σζηφζν ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαη 

επίβιεςε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο θαη αξγφηεξα ζηελ 

εξγαζία ηνπο (κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή ζε πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ εξγαζηψλ κε 

ακνηβή). 
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 4
ν
 επίπεδν: Βαξηά Ννεηηθή Αλαπεξία (Γ.Ν. θάησ ηνπ 25): Σα άηνκα απηά έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ρξεηάδνληαη ζεκαληηθή 

ππνζηήξημε (APA, 2013). 

 

1.5 Πνιιαπιή αλαπεξία  

 

Πιεζψξα νξηζκψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ηα άηνκα εληάζζνληαη ζηελ νηθεία νκάδα έρνπλ 

δηαηππσζεί δηεζλψο, αιιά θαη δηάθνξεηηθνί φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαθνξά 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ. ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέγεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο «άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο» (multiple disabilities), 

θαζψο ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (Νφκνο 3699/2008) νη καζεηέο κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

απνηεινχλ κηα δηαθξηηή θαηεγνξία ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Ζ έλλνηα ηεο πνιιαπιήο αλαπεξίαο αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αλαπεξηψλ ζην ίδην άηνκν. Δηδηθφηεξα, ε πνιιαπιή αλαπεξία 

αθνινπζείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ή 

ςπρνθπζηθέο δπζιεηηνπξγίεο ησλ νπνίσλ ν ζπλδπαζκφο, ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε 

ζρέζε ηνπ αηφκνπ, κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Σα άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςε θη 

εμεξεχλεζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ απηήο, κε απνηέιεζκα ζνβαξέο δπζρέξεηεο φζνλ αθνξά ηελ ςπρνθηλεηηθή, 

ηελ δηαλνεηηθή θαη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο νξγάλσζε (Γεσξγνχια, Εέδα, & 

Καηζνχιεο, 2015).  

Έλαο νξηζκφο πνπ πηνζεηείηαη ζηνλ Οκνζπνλδηαθφ Νφκν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία επηζεκαίλεη φηη νη πνιιαπιέο αλαπεξίεο απνηεινχλ ζαθψο κία 

δηαθξηηή θαηεγνξία αλαπεξίαο. O φξνο πνιιαπιέο αλαπεξίεο λνεκαηνδνηείηαη σο 

ηαπηφρξνλε ζπλχπαξμε ζην ίδην πξφζσπν αλαπεξηψλ (φπσο π.ρ. λνεηηθή αλαπεξία –

ηχθισζε, θ.ιπ.), ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ζηνλ καζεηή ζνβαξέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή 

εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ λα αθνξά απνθιεηζηηθά κία απφ ηηο 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ ην άηνκν αληηκεησπίδεη. χκθσλα κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ ε 
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ηπθινθψθσζε, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο πνιιαπιέο αλαπεξίεο, αιιά απνηειεί κηα 

δηαθξηηή θαηεγνξία αλαπεξίαο (IDEA, 2004).  

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο αηφκνπ, σο άηνκν κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο απαηηείηαη 

ε πιήξσζε ηξηψλ πξνυπνζέζεσλ. Ζ πξψηε πξνυπφζεζε ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα 

ηεο «βιάβεο». Γηα παξάδεηγκα, κηα θαξδηαθή δπζπιαζία ή κία λεθξηθή βιάβε, 

κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα θαηαζηήζνπλ πξνζσξηλή ή αδχλαηε ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε, 

φκσο δελ απνηεινχλ πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαζψο δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ηελ αληίιεςε ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο. H δεχηεξε πξνυπφζεζε, έρεη ζρέζε κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο «βιάβεο», κε ηελ έλλνηα φηη ζε έλα παηδί κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο ε 

αλαπεξία πξέπεη λα είλαη βαξηά, είηε απηή αθνξά ηελ δηαλνεηηθή ζθαίξα είηε ηελ 

ςπρνθηλεηηθή. Ζ ηξίηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο αηφκνπ σο άηνκν κε 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, απνηειεί ε πνιχ ζεκαληηθή δπζθνιία παξέκβαζεο, είηε απηή 

είλαη εθπαηδεπηηθή είηε ζεξαπεπηηθή (Γεσξγνχια et al., 2015).  

Όπσο πξνθχπηεη γεληθά απ’ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ν φξνο 

«πνιιαπιέο αλαπεξίεο» δελ αλαθέξεηαη απιψο ζηε ζπλχπαξμε δχν αλαπεξηψλ, αιιά 

ζην ζπλδπαζκφ θπζηθψλ, αηζζεηεξηαθψλ ή/θαη γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ 

αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο, επηθέξνπλ, ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο γηα έλα άηνκν. Έηζη ζηηο πνιιαπιέο αλαπεξίεο θάζε 

δπζιεηηνπξγία πνπ αληηκεησπίδεη ν καζεηήο, επηηείλεη ηηο επηπηψζεηο ησλ άιισλ 

αλαπεξηψλ ιεηηνπξγψληαο αζξνηζηηθά, ελψ αλ δελ ηνπ παξαζρεζεί ε θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε, ν ζπλδπαζκφο ησλ αλαπεξηψλ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε κηα ρακειή 

πνηφηεηα δσήο (UNESCO, 2015). 

 

Κεθάιαην 2: Καηάξηηζε επαγγεικαηηώλ πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο 

εμππεξέηεζεο αηόκσλ κε αλαπεξία αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο 

από ηνπο γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία  

 

2.1 Βίσζε ηεο αλαπεξίαο από ηνπο γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία 

 

Ζ δηάγλσζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ρξφληαο θαηάζηαζεο ή αλαπεξίαο απνηειεί έλα 

θαζνξηζηηθφ γεγνλφο γηα ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο νηθνγέλεηαο, κε ηελ 

έλλνηα φηη ε αλαπεξία αθνινπζεί ην άηνκν πνπ ηε θέξεη εθ’ φξνπ δσήο θαη 
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ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ζ δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ζπκβάιιεη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο λέαο ζπλζήθεο θαη ηελ αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ ππεξεζίεο θαη 

θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο. Ζ νηθνγέλεηα ζπρλά αληηιακβάλεηαη κία ηέηνηνπ ηχπνπ 

δηάγλσζε κε δηαθνξεηθνχο ηξφπνπο (Dale, Jahoda, & Knott, 2006), φπσο 

δηαθνξεηηθέο είλαη θαη νη επηδξάζεηο πνπ απηή αζθεί ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην (Bloch 

& Weinstein, 2009).  

Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ηαπηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε έλαλ λέν άγλσζην θφζκν. Οη γνλείο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε λέεο ζπλζήθεο, απνθάζεηο θαη απαηηήζεηο. Έξεπλεο ζην ρψξν ηνπ 

απηηζκνχ επηζεκαίλνπλ φηη κεηά ηε δηάγλσζε νη γνλείο ζπλήζσο πελζνχλ, ληψζνπλ 

ζχγρπζε, ζιίςε, απψιεηα, άξλεζε, απνκφλσζε, ελνρή αθφκε θαη θαηάζιηςε (Altiere 

& von Kluge, 2009; Kuhn & Carter, 2006; Nηealy, Hare, Powers, & Swick, 2012). 

πρλά βηψλνπλ έληνλα ηελ απψιεηα ησλ νλείξσλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο γηα ην 

κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο (Altiere & von Kluge, 2009; Banach, Iudice, Conway, & 

Couse, 2010; Huang, Kellett, & St John, 2010). 

Οη Cunningham & Davis (1985) επηζεκαίλνπλ ηέζζεξα αιιεπάιιεια ζηάδηα 

πξνζαξκνγήο ησλ γνλέσλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνπζία παηδηνχ κε 

αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα. Καηά ην πξψην ζηάδην (ζνθ) νη γνλείο πιεξνθνξνχληαη 

γηα πξψηε θνξά ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη θαηαθιχδνληαη απφ πνηθίια 

ζπλαηζζήκαηα. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απνδηνξγάλσζε ησλ 

γνλέσλ, θαζψο θαη ε δπζπηζηία θαη ε ζχγρπζε γηα ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ εηδηθψλ. Σν 

ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαρεία δηάξθεηα θαη έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε. Σν δεχηεξν ζηάδην (αληίδξαζεο) απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο καθξνρξφληαο 

πνξείαο πνπ θαινχληαη νη γνλείο λα δηαλχζνπλ πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξαθηηθή 

αλαδηνξγάλσζε ηεο δσήο ηνπο, ψζηε αλ αληαπεμέιζνπλ ζην απξνζδφθεην γεγνλφο 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Ζ ζιίςε, ε 

απειπηζία, ε ιχπε, ν ζπκφο είλαη φια ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη γνλείο, 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηε λέα θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο. Αξλνχκελνη ην 

πξφβιεκα, νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ ηνπο εηδηθνχο εθηηκήζεηο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθφκα θη αλ απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. ην ηξίην ζηάδην (πξνζαξκνγή), νη γνλείο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Σφηε αξρίδνπλ λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζην παηδί, 
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θηάλνληαο ζην ηέηαξην ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Κξνπζηαιάθε (2005) ε νξγή, ν ζπκφο, ε αγαλάθηεζε θαη ε 

δπζθνξία είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο θνηλσλίαο, ησλ 

εηδηθψλ θαη ηνπ θηιηθνχ ή νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. Μπνξεί αθφκα λα 

ζηξέθνληαη απφ ηνλ έλα γνλέα πξνο ηνλ άιιν θαη πξνο ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, 

πξνο ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ ή αθφκα θαη πξνο ηνλ Θεφ. Ο θφβνο, ε αγσλία, ε 

αβεβαηφηεηα, ην άγρνο πξνέξρνληαη απφ ηελ άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ην πψο ζα 

εμειηρζεί ην παηδί ηνπο, γηα ην αλ ζα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηήξημεο γηα 

ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα, γηα ην αλ ζα κπνξέζεη θάπνηε ην παηδί λα ιεηηνπξγήζεη 

απηφλνκα ή γηα ην πψο ζα επηβηψζεη ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ζαλάηνπ ηνπο (Γελά, 

2002). 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εξεπλεηέο κειεηνχλ ηηο επηδξάζεηο ηεο αλαπεξίαο ζηα 

επίπεδα ζηξεο θαη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεκεξία ησλ γνλέσλ θαη παξάιιεια 

δηεξεπλνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαζψο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ αλαπηχζζνπλ. Οη Seltzer et al. (2009) δηαπίζησζαλ 

φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία εκθάληζαλ πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο ζε ζρέζε κε γνλείο παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία. Γεληθφηεξα, ε πεξίνδνο κεηά ηε δηάγλσζε ζεσξείηαη απφ ηνπο γνλείο 

σο ε πην ζηξεζνγφλνο (Bentley, Zvonikovic, Mccarty, & Springer, 2015; 

Karasavvidis et al., 2011; Kuhn & Carter, 2006; Willingham-Storr, 2014). 

Τςειά επίπεδα άγρνπο ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα πγείαο θαη επεκεξίαο 

ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη απμεκέλν θίλδπλν γηα εκθάληζε θαηάζιηςεο θαη ςπρηθψλ 

λνζεκάησλ (Feldman et al., 2007; Karasavvidis et al., 2011; Miodrag & Hodapp, 

2010). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ 

επεξεάδεη ην πψο νη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ αλαπηχζζνπλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζθέξνπλ 

θαζεκεξηλή θξνληίδα ζην παηδί ηνπο (Karasavvidis et al., 2011; Peer & Hillman, 

2014).  

Ζ έιιεηςε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο δηαηαξαρήο εληείλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα απψιεηαο θαη θαηάζιηςεο θαη 

νδεγνχλ ζε αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, νη νπνίνη 

δπζθνιεχνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ν έλαο ζηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ (Meadan, Halle, 
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Ebata, Halle, & Ebata, 2010; Nealy et al., 2012) θαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο 

δίρσο αλαπεξία (Nealy, Hare, Powers, & Swick, 2012; Smith et al., 2010). 

Αξρηθά, νη γνλείο ίζσο λα αληηκεησπίδνπλ εκπφδηα επεηδή δελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

εχθνιε πξφζβαζε ζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ηε δηαγλσζηηθή 

νκάδα. Οξηζκέλνη εθθξάδνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο αλαθνηλψλεηαη ε δηάγλσζε (Brogan & Knussen, 

2003; Hackett, Shaikh, & Theodosiou, 2009; Mansell & Morris, 2004; Osborne & 

Reed, 2008). πρλά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο 

επαγγεικαηίεο είλαη ζχλζεηα θαη αληηθαηηθά (Avdi, Griffin, & Brough, 2000). Οη 

Abbott, Bernard, & Forge (2012) δηεξεχλεζαλ πνηεο ήηαλ νη εκπεηξίεο 18 γνλέσλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ηεο δηαηαξαρήο. Απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο θάλεθε φηη ην άγρνο απνηέιεζε έλαλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ αθνινχζεζε ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο. Δπηπιένλ, ε πιεηνςεθία 

αλέθεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ εηδηθνχ πνπ έθαλε ηε δηάγλσζε, ελψ 

νξηζκέλνη γνλείο αλέθεξαλ φηη έλησζαλ ζχγρπζε απφ ην πιήζνο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ηνπο παξείραλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην άγρνο θαη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ, ζεκαληηθφο ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο γηα πνιινχο γνλείο κπνξεί λα είλαη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία ην παηδί 

ιακβάλεη ηε δηάγλσζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε 

δηάγλσζε πξηλ ηε γέλλα ή ακέζσο κεηά απφ απηή, θάπνηεο δηαηαξαρέο δελ γίλνληαη 

αληηιεπηέο ηφζν λσξίο απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Με ηελ έλλνηα απηή, 

νη γνλείο κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ φηη ην παηδί ηνπο έρεη θάπνηα αλαπεξία ψξεο, 

εβδνκάδεο, κήλεο ή αθφκα θαη ρξφληα κεηά ηε γέλλεζή ηνπ. Οη Fidler, Most, Booth-

LaForce, & Kelly (2006) ζπλέθξηλαλ ηα επίπεδα ζηξεο κεηέξσλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

ηα νπνία έιαβαλ δηάγλσζε ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο (12-15 κελψλ, 30 κελψλ θαη 45 

κελψλ). Γηαπίζησζαλ φηη φζν πην αξγά δηαγηγλψζθεηαη έλα παηδί κε αλαπεξία ηφζν 

κεγαιχηεξν ηείλεη λα εκθαλίδεηαη ην ζηξεο πνπ βηψλεη ε κεηέξα.  

Καη αθφκε έρεη βξεζεί εξεπλεηηθά φηη νη γνλείο βξεθψλ ή λεπίσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία έρνπλ ιηγφηεξν άγρνο απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ή εθεβηθήο 

ειηθίαο κε λνεηηθή αλαπεξία, εχξεκα πνπ απνδίδεηαη ζηηο κηθξφηεξεο πξνζδνθίεο 

ησλ γνλέσλ γηα ηα κηθξά ζε ειηθία παηδηά ηνπο. Οη πξνζδνθίεο απηέο δηνγθψλνληαη 

φζν νη απαηηήζεηο γηα γλσζηηθή ιεηηνπξγία, γισζζηθή ηθαλφηεηα, καζεκαηηθέο 

πξάμεηο θαη ζρνιηθέο δεμηφηεηεο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηε 

κειινληηθή ηνπ πξννπηηθή ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Σφηε είλαη πνπ 
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ηα ειιείκκαηα απηά αξρίδνπλ λα πξνθαινχλ άγρνο ζηνπο γνλείο. ην ίδην πιαίζην, νη 

γνλείο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ θαζπζηέξεζε απφθηεζεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηηο δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο, γηα ηελ 

επηθείκελε ρξφληα εμάξηεζε ηνπ παηδηνχ απφ ηε γνληθή θξνληίδα αιιά θαη γηα ηελ 

αβέβαηε αλεμαξηεζία ηνπ (Karasavvidis et al., 2011).  

Έλαο πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ εληείλεη ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη γνλείο είλαη νη 

κεησκέλεο επθαηξίεο ραιάξσζεο θαη δηαζθέδαζεο. Ζ αλεζπρία ησλ γνλέσλ γηα 

απξφβιεπηεο θαη ζπρλά απξεπείο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ ηνπο ηνπο εκπνδίδνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξάιιεια νδεγνχλ ζε θνηλσληθή 

απνκφλσζε απμάλνληαο παξάιιεια ην ζηξεο (Altiere & von Kluge, 2009; Nealy et 

al., 2012). ε έξεπλα ησλ Phetrasuwan & Miles (2009) κεηέξεο παηδηψλ κε απηηζκφ 

αλέθεξαλ φηη έλα κέξνο απφ ην ζηξεο πνπ βίσλαλ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη δελ 

δηέζεηαλ ρξφλν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ζηε δπζθνιία πνπ 

είραλ λα επηηξέςνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα εθθξάδεη ηέηνηνπ είδνπο αλάγθεο. Δπηπιένλ, 

ε έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη γλψζεο γηα ηε δηαηαξαρή απφ ηνλ επξχηεξν θχθιν 

ζπγγελψλ θαη θίισλ ηεο νηθνγέλεηαο εληείλεη ην ζηξεο ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη 

αηζζάλνληαη φηη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ (Altiere & von Kluge, 2009; Knapp, Romeo, 

& Beecham, 2009). Αθφκε, ε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ζπλήζσο απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη 

είλαη νηθνλνκηθά δπζβάζηαρηε, ελψ νη γνλείο θάλνπλ ζπζίεο πξνζσπηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ (Nealy et al., 2012; Knapp, Romeo, 

& Beecham, 2009). Ζ κειέηε ησλ Tunali & Power (2002) έδεημε φηη νη κεηέξεο ησλ 

παηδηψλ κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνιχ ζπρλά ζηακαηνχλ ηελ θαξηέξα 

ηνπο θη έρνπλ πνιχ ιίγν ειεχζεξν ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Οη Bourke-Taylor, Howie, & Law (2010) ζε έξεπλά ηνπο επηβεβαίσζαλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία (εγθεθαιηθή παξάιπζε, 

απηηζκφ), νη νπνίεο έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαη ζε 

ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο. Δηδηθφηεξα, νη κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα θαη δπζρέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ 

ηνπο κε αλαπεξία, θαζψο θαη κεησκέλε θνηλσληθή ζπκκεηνρή, αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ νηθνγέλεηα (ζρέζε κε ηνλ ζχδπγν, ζρέζε κε ηα αδέξθηα ρσξίο αλαπεξία θαη ηνπο 

ινηπνχο ζπγγελείο, νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο), θαη ηέινο δπζθνιίεο κε ηηο ππεξεζίεο 

πγείαο.  

Οη Rowbotham, Carroll, & Cuskelly (2011) εμέηαζαλ 12 δεπγάξηα, γνλείο παηδηψλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία, θαη εληφπηζαλ φηη θαη νη δχν γνλείο βίσλαλ έληνλν ζηξεο, άγρνο 
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θαη ζπκπηψκαηα ςπρηθήο αζζέλεηαο. Δπηπιένλ, εληφπηζαλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, 

ηα νπνία απνδίδνληαη ζηελ ειηθία ηνπ παηέξα, ζηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ηεο 

κεηέξαο, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη ζηνλ θίλδπλν λα θάλνπλ θη άιιν παηδί κε 

αλαπεξία. Οη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ δηαθνξψλ πνπ 

εληνπίζηεθαλ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ επηζεκαίλνληαο ηελ 

αλάγθε γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο άιισλ ζρεηηθψλ παξαγφλησλ.  

Ο ηξφπνο πνπ νη γνλείο βηψλνπλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο κπνξεί λα πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, γνλείο παηδηψλ κε 

ζχλδξνκν Down έρεη βξεζεί φηη εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο (Ricci & 

Hodapp, 2003), θαηάζιηςεο (Abbeduto et al., 2004) θαη απαηζηνδνμίαο (Lewis et al., 

2006) απ’ φηη εκθαλίδνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε άιιεο δηαηαξαρέο θαη θπξίσο απηηζκφ. 

Οη γνλείο παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αλεζπρνχλ γηα ην κέιινλ 

ηνπ παηδηνχ ηνπο, γηα ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ειιεηκκαηηθφηεηαο, γηα ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ παηδηνχ λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα γίλεηαη 

απνδεθηφ απφ ηελ θνηλφηεηα. ηα απνηειέζκαηα απηά θαηέιεμαλ θαη νη Estes et al. 

(2009), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη νη κεηέξεο κε παηδηά κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα γνληθνχ ζηξεο απφ ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε 

άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ζ παξνπζία ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ κπνξεί αλ 

νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ζηξεο πνπ επηδξνχλ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. 

χκθσλα κε ηνπο Bouma & Schweitzer (1990) ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ 

ζηελ νηθνγέλεηα επηθέξεη ζπγθεθξηκέλεο ζηξεζνγφλεο πξνθιήζεηο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηηο δσέο ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ κε πνιχ εηδηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, νη 

Hung, Wu, & Yeh (2004) δηαπίζησζαλ φηη νη γνλείο παηδηψλ κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο 

αλέθεξαλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο απ’ φηη αλέθεξαλ γνλείο παηδηψλ κε θαξθίλν.  

Άιιεο έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία (π.ρ. 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηαηξηθή πεξίζαιςε) θαη φρη ε αλαπεξία απηή θαζαπηή 

αζθνχλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Οη Baker, Blacher, 

& Olsson (2005) ειέγρνληαο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο δελ εληφπηζαλ δηαθνξέο 

ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη επεκεξίαο νηθνγελεηψλ κε θαη δίρσο παηδηά κε αλαπεξία. 

Ζ κε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία έρεη ζπλδεζεί κε 

απμεκέλν ζηξεο (McCarthy, Cuskelly, van Kraayenoord, & Cohen, 2006; Saloviita, 

Itälinna, & Leinonen, 2003), θησρή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ εθπιήξσζε ηνπ 

γνλετθνχ ξφινπ (Kersh, Hedvat, Hauser-Cram, & Warfield, 2006) θαη ρακειά 

επίπεδα ςπρηθήο πγείαο  (Herring et al., 2006). 
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Δθηφο φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά, δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο 

θξνληίδαο δεκηνπξγνχλ ζηξεο θαη επηθέξνπλ δπζθνιίεο ζηελ νηθνγέλεηα. Αλάγθεο γηα 

πξνζσπηθή θξνληίδα (Neely-Barnes & Marcenko, 2004; Plant & Sanders, 2007) θαη 

ηαηξηθέο αλάγθεο (Neely-Barnes & Marcenko, 2004) έρνπλ ζπλδεζεί κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνγέλεηα θαη έληνλν ζηξεο.  

Αθφκε, φζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ γνλέσλ έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ παηδηψλ κε αλαπεξία. ε νξηζκέλεο έξεπλεο 

ππνζηεξίρζεθε φηη πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο βηψλνπλ νη κεηέξεο (Moes, Koegel, 

Schreibman, & Loos, 1992; Sharpley, Bitsika, & Efremidis, 1997). Οη Davis & Carter 

(2008) απέδσζαλ ηα επξήκαηα απηά ζηνλ επξχηεξν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

παξαδνζηαθά νη κεηέξεο ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Ζ Gray (2003) ζπλέθξηλε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

21 παηέξσλ θαη 32 κεηέξσλ παηδηψλ ειηθίαο 5-26 εηψλ κε απηηζκφ εληνπίδνληαο 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη κεηέξεο θάλεθε λα αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπίηη θαη ηελ αλαηξνθή ηνπ/ησλ παηδηψλ, 

ελψ παξάιιεια θάλεθε πσο ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ εμαξηψκελεο πεξηζζφηεξν απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ δέρνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

Παξφκνηα είλαη θαη ηα επξήκαηα ησλ Pelchat, Levert, & Bourgeois-Guérin (2009), 

νη νπνίνη επηβεβαίσζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κεηέξεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο. Γηα παξάδεηγκα, θαη νη δχν αλέθεξαλ ηε βίσζε πέλζνπο 

γηα ηηο ρακέλεο ηνπο πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ην παηδί ηνπο κε αλαπεξία ζε 

ζπλδπαζκφ κε ζπλαηζζήκαηα ελνρήο. Χζηφζν, νη παηέξεο θάλεθε φηη ληψζνπλ ελνρέο 

ζε αηνκηθφ επίπεδν σο απφξξνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πξνζσπηθήο ηνπο απνηπρίαο. Οη 

παηέξεο επίζεο έδεημαλ κηα απξνζπκία έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ελψ νη 

κεηέξεο ππνζηήξημαλ φηη νη ζχδπγνί ηνπο απνθεχγνπλ ζπρλά ηελ ελαζρφιεζε κε 

δεηήκαηα νηθνγελεηαθά αθηεξψλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζηελ απνκφλσζε ηνπ δεπγαξηνχ.  

Οη Thackeray & Eatough (2016) ζε έξεπλά ηνπο κειέηεζαλ ηηο εκπεηξίεο 5 

παηέξσλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Οη εξεπλεηέο επηζήκαλαλ φηη νη παηέξεο αγσλίδνληαη 

λα απνδερηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, επεξεαδφκελνη θπξίσο 

απφ αξλεηηθέο θνηλσληθέο αληηιήςεηο. Οη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ βηψλεη ην 

παηδί ηνπο κε αλαπεξία ηνπο δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ αηζζάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ην παηδί ηνπο ηα 
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αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαηαβάιινπλ θαη αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο.  

Βέβαηα, ην ζηξεο δελ είλαη ην κνλαδηθφ ζπλαίζζεκα πνπ κπνξεί λα αθνινπζεί κία 

δηάγλσζε. Οη γνλείο ζπρλά βηψλνπλ αβεβαηφηεηα φηαλ ε δηάγλσζε θαζπζηεξεί θαη 

φηαλ δελ ηνπο παξέρνληαη ζαθείο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο (Lauchlan & 

Boyle, 2007). Χζηφζν, παξά ην ζηξεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Hastings & Taunt (2002) θαη Boström, Broberg, & Hwang (2009) 

θαίλεηαη φηη νη γνλείο δελ βηψλνπλ απαξαίηεηα ιηγφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σα 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηε ραξά ηεο αλαηξνθήο 

ηνπ παηδηνχ, ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηελ πξνζσπηθή ή 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα (Folkman, 2008).   

Ζ αλαπεξία ινηπφλ κπνξεί λα ηδσζεί θαη κε ζεηηθφ ηξφπν απφ ηνπο γνλείο κε 

ζρεηηθέο έξεπλεο λα ην επηβεβαηψλνπλ. Δηδηθφηεξα, γνλείο έρνπλ αλαθέξεη φηη ε 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο έδσζε ζθνπφ ζηελ χπαξμή ηνπο (Stainton & Besser, 

1998), φηη εμειίρζεθαλ κέζσ απηήο σο άηνκα (Scorgie & Sobsey, 2000; Stainton & 

Besser, 1998), φηη βειηίσζαλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

επαθέο (Scorgie & Sobsey, 2000; Stainton & Besser, 1998; Hastings & Taunt, 2002), 

φηη ζηξάθεθαλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πλεπκαηηθή αλαδήηεζε (Stainton & Besser, 

1998; Taunt & Hastings, 2002), φηη ε αλαπεξία αχμεζε ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηελ 

επαηζζεζία ηνπο (Scorgie & Sobsey, 2000; Taunt & Hastings, 2002) θαη φηη ελίζρπζε 

ηελ αηζηνδνμία ηνπο (King et al., 2006). Απηή ε ζεηηθή νπηηθή ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη κε κεησκέλα επίπεδα ζηξεο θαη πίεζεο (Ylvén, Björck-

Åkesson, & Granlund, 2006).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαλεξφ φηη νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο θαη ζηηο απμεκέλεο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο αλαπεξίαο, θαζψο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά 

απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο, είλαη αλαγθαίν λα αλαδεηήζνπλ θαη 

λα αθνινπζήζνπλ ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.                                              

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαινχληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο πξφζζεηεο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία θαη ηαπηφρξνλα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα (Thackeray & Eatough, 2016).  

Απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη νη γνλείο, ε πξνζπάζεηα πνπ 

νθείινπλ λα θαηαβάινπλ θαη ε ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 
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αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε εκθάληζε κηαο αλαπεξίαο. Δξεπλεηέο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε 

αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ζε κία λέα θαηάζηαζε (Beresford, 1994). Οη γνλείο νη νπνίνη έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηε λέα 

θαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ νπζηαζηηθά ην παηδί ηνπο θαη λα 

εθπιεξψζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο.  

Ζ πιεξνθφξεζε κπνξεί λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. ε έξεπλά ηνπ ν 

Pain (1999) δηαπίζησζε φηη ε πιεξνθφξεζε αξρηθά εληζρχεη ηε δηαδηθαζία απνδνρήο 

ηεο αλαπεξίαο φρη κφλν ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε, αιιά θαη αξγφηεξα, θαζψο νη 

γνλείο αλαδεηνχλ ιφγνπ ράξηλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο εκπεηξίεο άιισλ γνλέσλ 

πνπ ην παηδί ηνπο εκθάληζε παξφκνηα αλαπεξία ή δηαβάδνληαο δηαδνρηθέο 

αμηνινγήζεηο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ θαη δηαπηζηψλνληαο ηελ πξφνδφ ηνπ. 

Δπηπιένλ, ν ίδηνο επηζήκαλε φηη ε πιεξνθφξεζε βνεζά ηνπο γνλείο λα ξπζκίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο κε αλαπεξία θαη λα δηαπηζηψλνπλ ηελ πξφνδφ ηνπ. 

Μέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ ην 

κέιινλ επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξν έιεγρν ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπο δσήο. Σέινο, 

ππνγξάκκηζε φηη ε πιεξνθφξεζε βνεζά ζηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ησλ γνλέσλ ζε 

ππεξεζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη σο εθ ηνχηνπ ζπλεηζθέξνπλ 

ζηε κείσζε ηνπ ζηξεο πνπ αηζζάλνληαη.  

Πνιινί γνλείο ζηξέθνληαη πξνο ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν 

πξνθεηκέλνπ λα απνδερηνχλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γνλείο παηδηψλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία εθθξάδνπλ ζπρλά ηελ αλάγθε ηνπο γηα επηθνηλσλία κε άιινπο 

γνλείο πνπ βηψλνπλ αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο (Lalvani, 2008; Pillay, Girdler, Collins, 

& Leonard, 2012; Sheets, Baty, Vázquez, Carey, & Hobson, 2012; Skotko & Bedia, 

2005). Μέζσ απηήο ηεο επηθνηλσλίαο νη γνλείο αληινχλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη 

απνθηνχλ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο (Skotko & Bedia 2005; Pillay et al., 

2012; Douglas, Redley, & Ottmann, 2016). Χζηφζν, πξνεγνχκελεο έξεπλεο 

επηζήκαλαλ ηελ έιιεηςε κέξηκλαο απφ ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα λα 

θέξνπλ ζε επαθή γνλείο πνπ έρνπλ αλάγθε απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ επηθνηλσλία κε 

άιινπο γνλείο θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηε δηάγλσζε (Groot-van der Mooren, Gemke, 

Cornel, & Weijerman, 2014; Douglas et al., 2016; Liptak et al., 2006; Muggli, 

Collins, & Marraffa, 2009; Skotko, 2005; Skotko & Bedia, 2005). 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξαθηηθή ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ γνλέσλ απαξαίηεηε 

θξίλεηαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ (Muggli et al. 2009; Gammons, Sooben, & Heslam, 
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2010; Douglas et al., 2016). Οη γνλείο ρξεηάδνληαη πην πνιχ απφ φια πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα ρξεηαζηεί κειινληηθά ην παηδί ηνπο, αιιά θαη γηα απηέο πνπ 

ρξεηάδεηαη ηψξα θαη είλαη δηαζέζηκεο. Χζηφζν, νη επαγγεικαηίεο πγείαο, φπσο 

επηζεκαίλεηαη απφ πιεζψξα εξεπλψλ, απνηπγράλνπλ λα πξνζθέξνπλ ζχγρξνλε, 

πεξηεθηηθή θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα θαηά ηελ ελεκέξσζε γηα ηε 

δηάγλσζε (Choi, Lee, & Yoo, 2011; Gammons et al., 2010; Goodwin et al., 2015; 

Marshall, Tanner, Kozyr, & Kirby, 2015; Nelson Goff et al., 2013; Phelps, Pinter, 

Lollar, Medlen, & Bethell, 2012; Sheets et al., 2012; Skotko, 2005; Skotko & Bedia, 

2005; Willingham-Storr, 2014). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη γνλείο ε έιιεηςε ζσζηήο ελεκέξσζεο γηα ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο ηφζν γηα ην παηδί ηνπο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο είλαη απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ (Heiman, 2002). ε έξεπλα 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα κε γνλείο παηδηψλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 

βξέζεθε φηη πεγέο άγρνπο φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνπο γνλείο απνηεινχλ θαη ηα εμήο: 

ε έιιεηςε εηδηθψλ (ηαηξψλ θαη παηδαγσγψλ), ε κεδακηλή θξαηηθή ζηήξημε θαη ε 

έιιεηςε θέληξσλ απνθαηάζηαζεο θαη εθπαίδεπζεο (Σζακπαξιή & Σζηκπηδάθε, 

2003). Άιιε έξεπλα πνπ κειεηά ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ κε κπτθή δπζηξνθία Duchenne θαλεξψλεη φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο. Μεηαμχ άιισλ νη γνλείο πξνηείλνπλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ: εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε (δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, θαη’ 

νίθνλ δάζθαινο γηα ηηο εκέξεο απνπζίαο απφ ην ζρνιηθφ πξφγξακκα ιφγσ 

αζζελείαο), πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε 

θαη ζπκβνπιεπηηθή ηεο νηθνγέλεηαο αιιά θαη ηνπ παηδηνχ θαη ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ην παηδί (Γξφζνπ, 2008). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξνπλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο, ε  

ζπκβνπιεπηηθή πξαθηηθή θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ γνλετθή πξνζαξκνγή ζηελ αλαπεξία, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ 

πιήζνο εξεπλψλ (Groot-van der Mooren, Gemke, Cornel, & Weijerman, 2014; 

Douglas, Redley, & Ottmann, 2016; Lalvani, 2008; Muggli, Collins, & Marraffa, 

2009; Poehlmann, Clements, Abbeduto, & Farsad, 2005; Skotko, 2005; Skotko & 

Bedia, 2005). Χζηφζν, ζεκαληηθφο αξηζκφο γνλέσλ αλαθέξνπλ αξλεηηθέο εκπεηξίεο 

ιφγσ ηεο θησρήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηεο απξφζσπεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο αληηθαηηθήο παξαπνκπήο ζε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηεο 
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ειιηπνχο ζπκβνπιεπηηθήο θαηά ηε δηαγλσζηηθή πεξίνδν (Gammons et al., 2010; 

Lalvani, 2008; Muggli et al., 2009; Poehlmann et al., 2005; Skotko, 2005). 

 

 

 

2.2 Καηάξηηζε επαγγεικαηηώλ πνπ απαζρνινύληαη αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν 

βίσζεο ηεο αλαπεξίαο από ηνπο γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία απαηηνχλ ηελ ππνζηήξημε θαη ηε ζπλεξγαζία 

απφ έλα επξχ θάζκα εκπιεθνκέλσλ, φπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, νη ππεξεζίεο πγείαο, ε εθπαίδεπζε, εζεινληέο θαη αλεμάξηεηνη θνξείο. 

Απηή ε αλάγθε ζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο είλαη ζπλερήο θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά θαη κέρξη ηελ ελειηθίσζε. Σν αίηεκα γηα 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία εηδηθψλ θαη νηθνγέλεηαο έρεη θαζηεξσζεί ζην πιαίζην ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θαη λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ δηεζλή θαη ειιεληθφ ρψξν 

(Σζηκπηδάθε, 2013) θαη έρεη απνδεηρζεί κε πιήζνο εξεπλψλ ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο (Dale, 2000; Γεσξγίνπ, 2000; Γαβάδνγινπ & Κφθθηλνο, 2003; 

Γαζθαιάθε, Γξφζνο, & Κπξηαθίδεο, 2002; πκενχ, 2003). 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο γνλείο ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο είλαη ε πνηνηηθή θαη ακνηβαία ζπλεξγαζία κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη πξφλνηαο, δηφηη είλαη νη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ηνπο, αιιά θαη νη 

γνλείο γλσξίδνπλ ην παηδί ηνπο θαιχηεξα απφ ηνλ θαζέλα. Οη γνλείο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ έρνπλ αλάγθε απφ εηιηθξηλή 

πιεξνθφξεζε θαη ζαθή θαζνδήγεζε, ελψ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο λα 

βνεζήζνπλ ην παηδί ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη γλψζε πνπ παξέρνπλ νη γνλείο 

ζρεηηθά κε ην παηδί ηνπο. Ζ ζρέζε ινηπφλ, κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

πξφλνηαο θαη εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθή ζηελ ζεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

(Παπαγεσξγίνπ, 2004). 

Ζ δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο είλαη αλάγθε λα αθνινπζείηαη απφ νξγαλσκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο πξψηκεο παξέκβαζεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

ζχγρξνλεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη θπξίσο ηεο ςπρνπαηδαγσγηθήο ηεο έληαμεο, ηδηαίηεξα 

ζηνλ βαζκφ πνπ ε εληαμηαθή θνπιηνχξα απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πξφιεςε θαη 

θπξίσο ζηελ πξψηκε πξφιεςε. Ο φξνο «πξψηκε παξέκβαζε» αλαθέξεηαη ζε φιεο ηηο 



37 

 

παηδνθεληξηθέο κνξθέο ζπκβνπιεπηηθψλ, θιηληθψλ, ςπρνπαηδαγσγηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή, ππνζηήξημε, ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε ησλ γνλέσλ 

ακέζσο κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο ή κηαο εγγελνχο 

ζνβαξήο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ παηδηνχ (Σζηριάθεο & Κνπξθνχηαο, 2010). Έλα 

παξαδνζηαθφ κνληέιν παξέκβαζεο ζην παξειζφλ έζεηε ηνλ επαγγεικαηία ζηε ζέζε 

ηνπ κνλαδηθνχ εηδηθνχ θαη ππεχζπλνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Rosenbaum, King, Law, King, & Evans, 1998). ήκεξα 

φκσο έλα κνληέιν παξέκβαζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ νηθνγέλεηα έρεη πηνζεηεζεί 

σο ε θαιχηεξε πξαθηηθή (Crais, Roy, & Free, 2006), ην νπνίν αμηνινγεί ηελ 

νηθνγέλεηα σο ζχλνιν (θαη φρη κφλν ην άηνκν κε αλαπεξία) θαη ηελ εκπιέθεη απφ 

θνηλνχ κε ηνπο επαγγεικαηίεο ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο δίλνληαο έκθαζε ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (Hanna & Rodger, 2002). 

Οη επαγγεικαηίεο ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη γηαηξνί, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί, εθπαηδεπηηθνί, εξγνζεξαπεπηέο θαη άιινη, απνηεινχλ πεγέο ππνζηήξημεο 

γηα ηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία. Αλήθνπλ ζηα επίζεκα δίθηπα ππνζηήξημεο 

θαη κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή ζηήξημε, 

ελεκεξσηηθή ππνζηήξημε ή ππεξάζπηζε θαζψο θαη άιια είδε βνήζεηαο ζηνπο γνλείο 

θαη ηελ νηθνγέλεηα (Glidden & Schoolcraft, 2007).  

Καηά ηνλ Callias (1994) νη κνξθέο ζηήξημεο ησλ εηδηθψλ πξνο ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

- Πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηε δσή ηνπ. 

- πλαηζζεκαηηθή ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνπο 

απαιιάμνπλ απφ ην άγρνο φηη νη ίδηνη κπνξεί λα έρνπλ πξνθαιέζεη θάπνηα βιάβε ζην 

παηδί ηνπο 

- Καηάξηηζε, ψζηε λα δνπιεχνπλ νη ίδηνη απεπζείαο κε ην παηδί ηνπο, εζηηάδνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηελ αλάπηπμή ηνπ θαη ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

Ο ζχκβνπινο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη: α) άξηζηνο ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, β) πιήξσο 

ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαπεξία, γ) κε ελζπλαίζζεζε γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ, δ) κε ζεβαζκφ γηα ηηο απφςεηο ησλ 

γνλέσλ, ε) κε ζπλαίζζεζε επζχλεο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο, 

ζη) ζπλεξγάζηκνο θαη ηθαλφο λα ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζην πιαίζην 
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δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλαπνθαζίδνπλ ην πξφγξακκα ηεο 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο, δ) ελζνπζηψδεο, ππνκνλεηηθφο θαη κε ηζρπξφ θίλεηξν γηα 

επαγγεικαηηθή εμέιημε (Γελά, 2002, ζει. 297).  

Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθή θαη πιήξε παξνπζίαζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηε δηάγλσζε, ηελ αηηηνινγία, ηελ 

πξφγλσζε, ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζεξαπείαο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζεζκνζεηεκέλα πξνλφκηα 

ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο ξφινπο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

(Κππξησηάθεο, 1997). 

Οη δεκνζηεπκέλεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ππνζηήξημεο απφ 

επαγγεικαηίεο θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηνπο γνλείο, φπσο είλαη ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ή νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία δελ είλαη 

πνιιέο (White & Hastings, 2004), ππάξρνπλ σζηφζν δεδνκέλα πνπ ππνδειψλνπλ φηη 

ε απμεκέλε ζηήξημε κπνξεί φλησο λα ζρεηίδεηαη κε πην ζεηηθά γνλετθά απνηειέζκαηα 

(Green, 2001; Hastings, Allen, McDermott, & Still, 2002; Heller, Hsieh, & Rowitz, 

2000; White & Hastings, 2004). Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη ηφζν ε αληίιεςε απφ ηνπο 

γνλείο ηεο χπαξμεο ππνζηήξημεο, φζν θαη ε ζηήξημε απηή θαζαπηή ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

αηζζήκαηνο ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (Weiss, 2002).  

Δηδηθφηεξα, εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ δηεζλή ρψξν 

επηζεκαίλνπλ φηη νη γνλείο επηζπκνχλ ηελ επίζεκε ππνζηήξημε απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη βαζίδνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε 

επίζεκε θνηλσληθή ζηήξημε ζπρλά ζπλεηζθέξεη ζεηηθά γηα ην ζχλνιν ησλ 

νηθνγελεηψλ.                 Ζ ππνζηήξημε απφ ηνπο εηδηθνχο θαη ε ρξήζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηηο νηθνγέλεηεο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

απαηηήζεηο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία (Canary, 2008). Απφ ηελ άιιε, 

θάπνηνη εξεπλεηέο απνθαιχπηνπλ ιηγφηεξν σθέιηκεο ζρέζεηο κε ηηο ππεξεζίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δηαθσλίεο κε ηηο ππεξεζίεο, φπσο απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηλνκεληθή αδπλακία ηνπο λα παξέρνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο, θάλεθε φηη 

κπνξεί λα επηδεηλψζνπλ ην γνλετθφ άγρνο (Sloper & Turner, 1992). Δλψ ζε κηα άιιε 

έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε γνλείο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηππηθήο ππνζηήξημεο δελ βξέζεθε 

λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επεκεξία ησλ κεηέξσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία (Mcconkey, Truesdale-Kennedy, Chang, Jarrah, & Shukri, 2008). 
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Σαπηφρξνλα, φζνλ αθνξά ζηελ επίζεκε θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ, 

πξνθχπηεη φηη ελψ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ππάξρνπλ παξαδείγκαηα θαιά νξγαλσκέλεο 

θαη ζπζηεκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε παξνρή είλαη 

ζπνξαδηθή, αζπληφληζηε θαη αλχπαξθηε (Σζηκπηδάθε, 2013). ηελ Διιάδα, ε 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, είλαη θπξίσο επηδνκαηηθή. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ην άηνκν πεξηζσξηνπνηείηαη, ελψ δελ παξέρεηαη θακία κέξηκλα γηα 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα άηνκα πνπ παξέρνπλ ηε θξνληίδα. Σα πξάγκαηα δπζθνιεχνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν θαζψο ζπρλά νη δνκέο είλαη αλεπαξθείο ή αλχπαξθηεο, δελ 

ππάξρνπλ θέληξα γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε, ηα θέληξα ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο είλαη αλεπαξθή θαη ππάξρεη έιιεηςε μελψλσλ θηινμελίαο, κε 

απνηέιεζκα νη γνλείο λα αλαδεηνχλ βνήζεηα απφ ηελ Πξφλνηα, ηα ΚΔΓΓΤ θαη απφ 

ζπιιφγνπο γνλέσλ φπνπ ππάξρνπλ. Σαπηφρξνλα, ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε θάπνηεο αλαπεξίεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ ηηο αθνξνχλ θαη 

δελ ππάξρεη ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ θνξέσλ (Κσηζφπνπινο, 2007). ηα παξαπάλσ 

έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ θαη ε ειιηπήο ρξεκαηνδφηεζε θαη νη πεξηθνπέο ησλ 

θνηλσληθψλ δαπαλψλ. ηε ρψξα καο, γηα λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο ηεο επίζεκεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, νη γνλείο βξίζθνπλ ζπλήζσο άιιεο πεγέο, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηα αλεπίζεκα δίθηπα φπσο είλαη ηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, 

νη θίινη, κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη άιινη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξίεο (Σζηκπηδάθε, 

2013). 

ε θάζε πεξίπησζε θαη παξά ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ην παηδί κε αλαπεξία θαη ε 

νηθνγέλεηα ζπλνιηθά απφ ηε ζπλεξγαζία κε θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο, ζπρλά ε 

επηθνηλσλία αλάκεζά ηνπο ζπλαληά εκπφδηα. Οη αληηιήςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία δελ έρεη δηεξεπλεζεί 

επαξθψο. 

εκαληηθή κεξίδα επαγγεικαηηψλ αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο γνλείο, αιιά ηαπηφρξνλα ηζρπξίδνληαη φηη δε δηαζέηνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

θαη πξνεηνηκαζία ελψ δε ιακβάλνπλ ππνζηήξημε θαη απφ άιινπο θνξείο. Πνιινί απφ 

ηνπο εηδηθνχο πνπ βιέπνπλ πξψηνη ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ έρνπλ ειιηπή 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ χπαξμε θαη ηε ιεηηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ή αγλννχλ ην ηη κπνξεί λα γίλεη θαη ηη είδνπο βνήζεηα ρξεηάδεηαη 

άκεζα ε νηθνγέλεηα θαη ην παηδί. Δπίζεο, πνηθίιεη θαη ν ηξφπνο πνπ νη εηδηθνί 

ρεηξίδνληαη ην θνκκάηη ηεο δηάγλσζεο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ζπλαηζζήκαηα άγρνπο 

θαη αβεβαηφηεηαο ζηνπο γνλείο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995).  
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Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

γνλείο εθθξάδνπλ αλεζπρίεο αιιά νη εηδηθνί αγλννχλ ηελ αλεζπρία απηή θαη δελ ηνπο 

ελζαξξχλνπλ λα αλαδεηήζνπλ κηα πιήξε λεπξνςπρνινγηθή αμηνιφγεζε. Άιιεο θνξέο 

νη επαγγεικαηίεο δε ζέινπλ λα αλαθνηλψζνπλ ηε δηάγλσζε θαζπζηεξψληαο λα 

νλνκάζνπλ νη ίδηνη ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ. Ζ θαηάζηαζε απηή εληείλεη ηε 

δπζπηζηία ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο, ελψ ηα πξάγκαηα 

ρεηξνηεξεχνπλ ζηελ πεξίπησζε νηθνγελεηψλ κε ρακειφ θνηλσληθφ-κνξθσηηθφ 

επίπεδν (Solomon & Chung, 2012). 

ε κηα έξεπλα ησλ Rhoades, Scarpa, & Salley (2007) φπνπ ζπκκεηείραλ 146 γνλείο 

παηδηψλ κε απηηζκφ κφιηο ην 15-20% δήισζε φηη αλαδήηεζε πεξαηηέξσ ελεκέξσζε 

ζε άιινπο εηδηθνχο (γηαηξνχο, εθπαηδεπηηθνχο), ελψ ην 71-73% αλαδήηεζε 

ελεκέξσζε απφ πεγέο φπσο ην δηαδίθηπν.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα 

κπνξεί λα ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ιφγσ έιιεηςεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ζε 

δηεξγαζίεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο, έιιεηςεο δηαιφγνπ, αιιά θαη θαηάιιειεο 

θαηάξηηζεο πάλσ ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, πξνβιήκαηα κπνξεί λα αλαθχςνπλ 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ησλ εηδηθψλ λα ζπκθηιησζνχλ κε ηελ έλλνηα ησλ γνλέσλ σο 

ζπλεξγαηψλ. Οη εηδηθνί επαγγεικαηίεο ζπλήζσο έρνπλ κηα ηάζε λα επηδεηθλχνπλ ηελ 

πείξα ηνπο, λα πηνζεηνχλ κηα δηδαθηηθή θαη, κεξηθέο θνξέο, απηαξρηθή ζηάζε πξνο 

ηνπο γνλείο, αιιά θαη κηα δηάζεζε έθθξαζεο ππεξβνιηθψλ απαηηήζεσλ απφ απηνχο. 

Έλα άιιν εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην κνίξαζκα 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ε κε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ θάζε 

νηθνγέλεηαο (Mittler & Mittler, 1982). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε πνπ ιακβάλνπλ νη επαγγεικαηίεο πνπ θαινχληαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία, αξλεηηθή είλαη ε δηαπίζησζε φηη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο δελ ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια εθφδηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο θαη αξγφηεξα θαηά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ηα νπνία ζα 

ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο. Παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο 

ζπλεξγαηηθψλ κεζφδσλ επηθνηλσλίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

(Yeheskel, Biderman, Borkan, & Herman, 2000). Οη επαγγεικαηίεο ζπρλά εθθξάδνπλ 

απνξίεο ζρεηηθά κε ην πφηε θαη ην πψο κπνξνχλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο 

γνλείο, πφηε λα αθνχζνπλ θαη πφηε λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ, θαη πψο λα ζπλεξγαζηνχλ 

καδί ηνπο (Bamm & Rosenbaum, 2008). 
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Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα επξήκαηα ησλ Iversen, Shimmel, Ciacera, & Prabhakar, 

(2003), νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο πξψηκεο 

παξέκβαζεο έλησζαλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε εξγαδφκελνη κε παηδηά παξά κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιειεο θαηάξηηζεο. Δπαγγεικαηίεο κε 

κεγαιχηεξε εκπεηξία εκθάληζαλ θαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε. Οη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ζε δεηήκαηα 

αμηνιφγεζεο ηεο νηθνγέλεηαο, κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, 

ηθαλφηεηεο θαη απηνπεπνίζεζε πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επηθνηλσλία πιεξνθνξηψλ κε 

ελδεδεηγκέλνπο ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ γνλέσλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

Κεθάιαην 3: Δκπεηξηθή κειέηε  

3.1 Δηζαγσγή 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαδείρζεθε ε αλάγθε νη επαγγεικαηίεο λα 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο βηψλνπλ ηελ αλαπεξία πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψλνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο κ 

γλψκνλα ηε ζεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία. Παξφιν πνπ δηεζλψο ε 

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έρεη ζηξαθεί απφ λσξίο ζηε ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη γνλείο 

βηψλνπλ ηελ αλαπεξία, σζηφζν, δελ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γλψζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε απηφ ην δήηεκα. 

Ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, φπνπ ην ζρεηηθφ εξεπλεηηθφ θελφ είλαη ζεκαληηθφ, ε 

ζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νη γνλείο βηψλνπλ ηελ αλαπεξία έρεη κεγάιε ζεκαζία, ψζηε 

λα αλαπηπρζνχλ ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 

ζα ζπκβάινπλ ζηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο ηνπο.  

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη δηεμνδηθά νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο θαη 

κε βάζε απηνχο ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο πεξηγξάθνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

παξνχζαο εκπεηξηθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δνκή ηνπ δείγκαηνο θαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

σο κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο έξεπλαο, ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηελ ζπιινγή ησλ 
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εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο, πεξηγξάθνληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα. 

  

3.2 θνπόο έξεπλαο  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλά ηε ζχγθιηζε ησλ ζεσξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην άηνκν θαη ην 

κέιινλ ηνπ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηηο ζεσξήζεηο γνλέσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο 

γνλείο. Δπηπιένλ, δηεξεπλά πψο ζηνηρεία δεκνγξαθηθά επεξεάδνπλ ηπρφλ 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ.  

Δηδηθφηεξα, βαζηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη: 

1. Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

πνπ βηψλνπλ νη πξψηνη ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

2. Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεσλ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ νη 

πξψηνη ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δνκνχληαη σο αθνινχζσο: 

1. Καηά πφζν ζπγθιίλνπλ νη ζεσξήζεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ πνπ εμππεξεηνχλ 

άηνκα κε αλαπεξία ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ αληίζηνηρεο δνκέο θαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην ίδην κε αλαπεξία θαη ην κέιινλ ηνπ; 

2. Σν θχιν, ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ επεξεάδνπλ ηελ πηζαλή 

ζχγθιηζε ή απφθιηζε;  

 

3.3 Γείγκα  

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 66 γνλείο θαη 67 επαγγεικαηίεο πνπ εμππεξεηνχλ άηνκα κε 

αλαπεξία απφ ηα Ησάλληλα θαη ηε Θεζζαινλίθε κέζσ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Δηδηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζπιιφγνπο Α.κε.Α. έπεηηα απφ ηειεθσληθή θαη δηα δψζεο 
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επηθνηλσλία ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο ηζχλνληεο. Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 25 (37,9%) είλαη άλδξεο 

θαη 41 είλαη γπλαίθεο (62,1%). Ζιηθηαθά έλαο γνλέαο είλαη 30-34 εηψλ (1,5%), 10 

γνλείο είλαη κεηαμχ 35-39 εηψλ (15,2%), 34 γνλείο είλαη κεηαμχ 40-49 εηψλ (51,5%) 

θαη 21 γνλείο είλαη 50 εηψλ θαη άλσ (31,8%).  

Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 7 γνλείο είλαη απφθνηηνη δεκνηηθνχ (10,6%), 4 

γνλείο είλαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ (6,1%), 17 γνλείο είλαη απφθνηηνη ιπθείνπ (25,8%), 

23 έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ (34,8%), 8 έρνπλ απνθνηηήζεη απφ επαγγεικαηηθέο ζρνιέο 

(12,1%) θαη 7 είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ/δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ (10,6%).  

Όζνλ αθνξά ζην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, 4 γνλείο αλέθεξαλ 

θηλεηηθή αλαπεξία (6,1%), 4 αλέθεξαλ αηζζεηεξηαθή (νπηηθή ή αθνπζηηθή) αλαπεξία 

(6,1%), 17 αλέθεξαλ λνεηηθή αλαπεξία (25,8%), 19 αλέθεξαλ απηηζκφ (28,8%), θαη 

19 γνλείο αλέθεξαλ πνιιαπιή αλαπεξία (28,8%).  

 
Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ γνλέσλ 

Αηνκηθά ζηνηρεία γνλέσλ Γνλείο 

Φχιν Άλδξεο 25 37,9% 

 Γπλαίθεο 41 62,1% 

Ζιηθία 30-34  1 1,5% 

 35-39 10 15,2% 

 40-49 34 51,5% 

 50+ 21 31,8% 

Δθπαίδεπζε Γεκνηηθφ 7 10,6% 

 Γπκλάζην 4 6,1% 

 Λχθεην 17 25,8% 

 ΑΔΗ/ΣΔΗ 23 34,8% 

 Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο 8 12,1% 

 Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 7 10,6% 

Δίδνο αλαπεξίαο παηδηνχ Κηλεηηθή 4 6,1% 

 Αηζζεηεξηαθή 4 6,1% 

 Ννεηηθή 17 25,8% 

 Απηηζκφο 19 28,8% 

 Πνιιαπιή 19 28,8% 

ύλνιν  66 100% 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 16 (23,5%) είλαη 

άλδξεο θαη 51 είλαη γπλαίθεο (75%). Ζιηθηαθά 7 επαγγεικαηίεο είλαη 22-29 εηψλ 

(10,3%), 25 επαγγεικαηίεο είλαη κεηαμχ 30-39 εηψλ (36,8%), 20 επαγγεικαηίεο είλαη 

κεηαμχ 40-49 εηψλ (29,4%) θαη 15 επαγγεικαηίεο είλαη 50 εηψλ θαη άλσ (22,1%). 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα νη 24 είραλ 

βαζηθφ πηπρίν εθπαίδεπζεο (35,3%), 31 είραλ κεηαπηπρηαθφ (45,6%), 2 αλέθεξαλ φηη 

είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ (2,9%) θαη 6 φηη είλαη θάηνρνη δεχηεξνπ πηπρίνπ (8,8%). 

ρεηηθά κε ην επάγγεικα πνπ αζθνχλ νη 2 είλαη θπζηνζεξαπεπηέο (2,9%), έλαο 

είλαη εξγνζεξαπεπηήο (1,5%), 3 είλαη ινγνζεξαπεπηέο (4,4%), 6 είλαη λνζειεπηέο 

(8,8%), 23 εηδηθνί παηδαγσγνί (33,8%), 5 παηδαγσγνί (7,4%), 6 ςπρνιφγνη (8,8%), 2 

πξνπνλεηέο (2,9%), 8 θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί (11,8%) θαη 12 αλέθεξαλ άιιε 

εηδηθφηεηα (17,6%). 

Αθφκε, 8 επαγγεικαηίεο αλέθεξαλ πξνυπεξεζία κηθξφηεξε ησλ 3 εηψλ (11,8%) 

θαη άιινη 8 αλέθεξαλ πξνυπεξεζία απφ 3 έσο 5 έηε (11,8%), 13 αλέθεξαλ 

πξνυπεξεζία 6-10 έηε (19,1%) θαη 39 αλέθεξαλ πξνυπεξεζία απφ 10 έηε θαη πάλσ 

(57,4%). 

 
Πίλαθαο 2: Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο ησλ επαγγεικαηηψλ 

Αηνκηθά ζηνηρεία επαγγεικαηηώλ Δπαγγεικαηίεο 

Φχιν Άλδξεο 16 23,5% 

 Γπλαίθεο 51 75% 

Ζιηθία  22-29 7 10,3% 

 30-39 25 36,8% 

 40-49 20 29,4% 

 50+ 15 22,1% 

Δθπαίδεπζε Βαζηθφ Πηπρίν 24 35,3% 

 Μεηαπηπρηαθφ 31 45,6% 

 Γηδαθηνξηθφ 2 2,9% 

 Γεχηεξν πηπρίν 6 8,8% 

 Ληγφηεξν απφ 3 έηε 8 11,8% 

Δπάγγεικα  Φπζηνζεξαπεπηήο  2  2,9%  

 Δξγνζεξαπεπηήο  1  1,5%  

 Λνγνζεξαπεπηήο  3  4,4%  

 Ννζειεπηήο  6  8,8%  
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 Δηδηθφο Παηδαγσγφο  23  33,8%  

 Παηδαγσγφο  5  7,4%  

 Φπρνιφγνο  6  8,8%  

 Πξνπνλεηήο  2  2,9%  

 Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο  8  11,8%  

 Άιιν  12  17,6%  

Πξνυπεξεζία 
3-5 έηε 8 11,8% 

 6-10 έηε 13 19,1% 

 10 θαη άλσ έηε 39 57,4% 

ύλνιν  67 100% 

 

 

3.4 Δξεπλεηηθά εξγαιεία  

 

ηελ παξνχζα εξγαζία σο εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηιέρζεθαλ λα είλαη ην 

«Δξσηεκαηνιφγην γηα επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε θνξείο πνπ εμππεξεηνχλ 

αλζξψπνπο κε αλαπεξία» θαη ην «Δξσηεκαηνιφγην γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία». Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απηά δηακνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξφηδεθη 

Daphne (2005-1/136/YC) θαη επηιέρζεθαλ εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζην εξεπλεηηθφ 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Οη εξσηψκελνη απαληνχλ αμηνινγψληαο ην θαηά πφζν ηζρχεη γη’ απηνχο ην θάζε 

αληηθείκελν ηεο θιίκαθαο επηιέγνληαο έλα ζηνηρείν απφ πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ 

Likert (1=θαζφινπ έσο 5=πάξα πνιχ). Σν θάζε εξσηεκαηνιφγην δνκείηαη ζε δχν 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ε δεχηεξε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ θαη ηε βίσζή ηεο απφ ηνπο γνλείο-θεδεκφλεο.                                     

Σα εξσηεκαηνιφγηα δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια, ελψ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά θαη αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθείαο εξγαζίαο (Παξάξηεκα). 

ην εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ απνηππψλνληαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ην 

θχιν, ε ειηθία ησλ γνλέσλ-θεδεκφλσλ, ε επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ην 

κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ (θηλεηηθή, 

αηζζεηεξηαθή, λνεηηθή, απηηζκφο, πνιιαπιή αλαπεξία). ην εξσηεκαηνιφγην γηα 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ππάξρνπλ εξσηήζεηο 

γηα ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εηδίθεπζε (εηδηθεπκέλνο ηαηξφο, θπζηθνζεξαπεπηήο, 

εξγνζεξαπεπηήο, ινγνζεξαπεπηήο, λνζειεπηήο, εηδηθφο παηδαγσγφο, παηδαγσγφο, 

ςπρνιφγνο, πξνπνλεηήο, θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, άιιν) θαη ηελ πξνυπεξεζία. 
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ηελ δεχηεξε ελφηεηα ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε βίσζε ηεο 

αλαπεξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο δηαηππψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βίσζαλ 

ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο (ζπκφ, απνγνήηεπζε, ζξήλν, κνλαμηά, ζνθ), θαζψο θαη ηα 

πξφζσπα θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζηα νπνία θαηαλέκνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο (ζχληξνθν, 

θίινπο, δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, παηρλίδη κε ην παηδί). 

Παξάιιεια, νη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ-

θεδεκφλσλ (απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα, ζηξεο, αγσλία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα). Αθφκε, δηεξεπλψληαη ε επάξθεηα πνπ αηζζάλεηαη έλαο γνλέαο 

σο γνλέαο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη απφ δηάθνξα 

πξφζσπα (ζχληξνθν, νηθνγέλεηα, νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ, θίινη), ην πψο 

αληηιακβάλεηαη ν γνλέαο ηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε άιιεο 

νηθνγέλεηεο, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ζηηο δηάθνξεο πηπρέο 

ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο (θνηλσληθέο ζρέζεηο, εξγαζία, δσή κε ηνλ/ ηελ ζχληξνθν, 

επίπεδν ζηξεο, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία). 

ηε ζπλέρεηα, αληρλεχεηαη ε άπνςε ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξεί έλαο γνλέαο φηη έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην παηδί ηνπ (απνθαηάζηαζε, επεκεξία, επηηπρία ζην ζρνιείν, 

απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δσή, επηπρία, θαλνληθφηεηα, εκπεηξίεο φισλ ησλ εηδψλ, 

θίινη θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, πξνζσπηθή βνήζεηα, ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ, ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ, αζιεηηζκφο). 

ην επφκελν θνκκάηη, νη γνλείο αμηνινγνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία. Πην αλαιπηηθά, αμηνινγείηαη πφζν ζεκαληηθφ είλαη 

γηα ηνπο γνλείο, κεηά ηε δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ λα ιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο (ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, 

ελεκέξσζε γηα νξγαληζκνχο/ζπιιφγνπο γνλέσλ, πξφγλσζε γηα κειινληηθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ). Δπηπιένλ, νη γνλείο αμηνινγνχλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ππνζηήξημεο πνπ 

ιακβάλεη ε νηθνγέλεηα σο πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο (πιεξνθφξεζε, 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, απνθαηάζηαζε, ηερληθή 

ππνζηήξημε/βνεζήκαηα, επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ, εθπαίδεπζε γνλέσλ, ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνπιεπηηθή απφ άιινπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία).  

Ο επφκελνο θχθινο εξσηήζεσλ αθνξά ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία. Οη γνλείο 

αμηνινγνχλ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη 

ζεκαληηθά γηα ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία (απνθαηάζηαζε, επεκεξία, επηηπρία ζην 

ζρνιείν, απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δσή, επηπρία, θαλνληθφηεηα, εκπεηξίεο φισλ 

ησλ εηδψλ, θίινη θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ 
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ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ, αζιεηηζκφο), θαη αθφκε αμηνινγνχλ ζε πνηνλ 

βαζκφ ζεσξνχλ φηη ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία αηζζάλνληαη ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα (αγσλία, ζιίςε, αζθάιεηα, θαηαπίεζε, επηπρία) ζθεπηφκελα ην κέιινλ 

ηνπο. 

Ο ηειεπηαίνο θχθινο εξσηήζεσλ αθνξά ζε γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία. Γνλείο θαη επαγγεικαηίεο αμηνινγνχλ ην θαηά πφζν πξέπεη λα είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία ην θξάηνο, 

νη νηθνγέλεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, εζεινληηθνί νξγαληζκνί, ζξεζθεπηηθνί νξγαληζκνί, 

ην επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ, νη πγεηνλνκηθέο αξρέο, ε θνηλφηεηα, θαη νη 

θίινη/γείηνλεο.   

ην εξσηεκαηoιφγην ησλ επαγγεικαηηψλ επηδεηείηαη λα απνηππψζνπλ νη 

επαγγεικαηίεο ηελ άπνςή ηνπο γηα ην πνηνο πηζηεχνπλ φηη είλαη ν αληίθηππνο ηεο 

αλαπεξίαο ζηελ νηθνγέλεηα. πλαθφινπζα, έρεη γίλεη πξνζαξκνγή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ησλ γνλέσλ κε αληίζηνηρε απφδνζε ηνπ ιφγνπ θαη αθαίξεζε 

ζηνηρείσλ πνπ δελ εμππεξεηνχζαλ ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Οη ίδηεο εξσηήζεηο ινηπφλ 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ησλ γνλέσλ πξνζαξκφδνληαη θαηάιιεια ψζηε λα 

απνηππψζνπλ ηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ην πψο νη γνλείο βηψλνπλ ηελ 

αλαπεξία. 

 

3.5 Δπηινγή δείγκαηνο - πιινγή εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ επηινγή ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο πξνο εμαζθάιηζε ακεξνιεςίαο έγηλε κε 

απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία ζε νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, 

λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, θηλεηηθή αλαπεξία θαη πνιιαπιή αλαπεξία θαζψο θαη ζε 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο πνπ εμππεξεηνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο.  

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 έσο 

θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2017. Δξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε δηάθνξνπο ζπιιφγνπο 

αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηα Ησάλληλα θαη 

ζηε Θεζζαινλίθε.  

 

3.6 ηαηηζηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ  
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Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλφηεηεο 

θαη πνζνζηά θαη ε γξαθηθή απφδνζε έγηλε κε θαηάιιεια ξαβδνγξάκκαηα.                                     

Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο «γνλέαο ή επαγγεικαηίαο» θαη ησλ δηαθφξσλ 

εξσηήζεσλ έγηλε αξρηθά κε πίλαθεο ζπλάθεηαο θαη θαηφπηλ ιφγσ ηεο δηαηαθηηθήο 

θιίκαθαο απφθξηζεο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθαξκφζηεθε ην θξηηήξην 

Independent samples t-test κεηά απφ ην θξηηήξην ηζφηεηαο ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ 

Levene. Γηα ηηο ζπζρεηίζεηο κε ηελ ειηθία θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο θχινπ θαη ηδηφηεηαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο Kruskal Wallis θαη θαηφπηλ ην αληίζηνηρν κε 

παξακεηξηθφ θξηηήξην πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Οη δηαθνξέο 

απνδφζεθαλ απφ ζπγθξηηηθά ζεθνγξάκκαηα (boxplots). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

νξίζηεθε ζην 0,05 θαη ε αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 

v22.0. 

 

3.7 Απνηειέζκαηα  

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ ηνπ 

δείγκαηνο ππνινγίζηεθαλ αξρηθά ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζνο φξνο (Μ) θαη ηππηθή 

απφθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ θάζε εξψηεζε ζε θάζε νκάδα, ελψ ηαπηφρξνλα εθαξκφζηεθε 

ην t test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηηο 

δχν νκάδεο ηνπ δείγκαηνο. Οη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ έρνπλ ειάρηζηε ηηκή ην 1 

θαη κέγηζηε ην 5 θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ην κέζν φξν εξσηήζεσλ νη νπνίεο είλαη ζε 

πεληάβαζκε θιίκαθα ηχπνπ Likert. 

 

3.7.1 Γηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ αλαθνξηθά 

κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά νη απαληήζεηο γνλέσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο βηψλνπλ ηελ αλαπεξία ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. Κάζε εξψηεζε παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα. 

Δξώηεζε 1: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην πφζν έληνλα ληψζνπλ νη γνλείο κηα ζεηξά απφ 

ζπλαηζζήκαηα ηε ζηηγκή πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. 
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ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνχ θαη ηεο απνγνήηεπζεο. Δηδηθφηεξα, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο νη 

γνλείο θαηά κέζν φξν απάληεζαλ φηη βηψλνπλ ζπκφ 2,39 ελψ νη επαγγεικαηίεο 3,29. 

Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δηαθέξεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά.(p=0,001), θαη ππνδειψλεη φηη νη γνλείο ζεσξνχλ φηη βηψλνπλ ζπκφ ζε 

ρακειά επίπεδα ελψ νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ φηη νη γνλείο ληψζνπλ ζπκφ ζε κέηξηα 

πξνο πςειά επίπεδα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο.  

Δπηπιένλ, κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο νη γνλείο απάληεζαλ φηη βηψλνπλ 

απνγνήηεπζε θαηά κέζν φξν 3,71 ελψ νη επαγγεικαηίεο 4,26, ηηκέο πνπ δηαθέξνπλ ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ (p=0,008). Οη ηηκέο απηέο αληηζηνηρνχλ ζε κέηξηα πξνο 

πςειά επίπεδα απνγνήηεπζεο ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο θαη πςειά πξνο πνιχ πςειά 

επίπεδα ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο.  

Αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζξήλνπ νη γνλείο θαη νη επαγγεικαηίεο 

απάληεζαλ θαηά κέζν φξν 3,17 θαη 3,16 αληίζηνηρα, ηηκέο πνπ δελ ππνδειψλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε (p=0,943) θαη αληηζηνηρνχλ ζε κέηξηα επίπεδα 

ηνπ νηθείνπ ζπλαηζζήκαηνο. Παξφκνηα κε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζεκεηψζεθε θαη 

αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο, θαζψο νη γνλείο θαηά κέζν φξν 

απάληεζαλ 2,74 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,22  (p=0,064), ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

κέηξηα επίπεδα κνλαμηάο. Σέινο, νη δειψζεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν νη γνλείο 

αηζζάλνληαη ζνθ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο παξνπζηάδνληαη ζε πςειά 

επίπεδα θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (γνλείο: 4,2 θαη επαγγεικαηίεο: 4,20) ελψ δε 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά (p=0,922). 

 
Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ κεηά 

ηε δηάγλσζε  

Θπκόο Οκάδα N Μ ΣΑ t p 

 Γνλείο 57 2,39 1,532 -,902  ,001  

 Δπαγγεικαηίεο 59 3,29 1,218   

Απνγνήηεπζε  Οκάδα N Μ ΣΑ t p 

 Γνλείο 62 3,71 1,260 -,553  ,008  

 Δπαγγεικαηίεο 61 4,26 ,982   

Θξήλνο  Οκάδα N Μ ΣΑ t p 

 Γνλείο 58 3,17 1,403 ,017  ,943  
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 Δπαγγεικαηίεο 58 3,16 1,197   

Μνλαμηά  Οκάδα N Μ ΣΑ t p 

 Γνλείο 57 2,74 1,494 -,480  ,064  

 Δπαγγεικαηίεο 60 3,22 1,277   

νθ  Οκάδα N Μ ΣΑ t p 

 Γνλείο 58 4,22 1,155 ,021  ,922  

 Δπαγγεικαηίεο 59 4,20 1,141   

 

Δξώηεζε 2: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζεσξήζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο θαηαλέκνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο ζε 

πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά δηαπηζηψζεθε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηεη ν 

γνλέαο ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ/ηε ζχληξνθφ ηνπ. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο απάληεζαλ φηη 

ζπλήζσο δηαζέηνπλ ρξφλν γηα ηνλ/ηε ζχληξνθν θαηά κέζν φξν 2,74 θαη νη 

επαγγεικαηίεο 2,24 (p=0,002), ηηκέο πνπ δείρλνπλ φηη νη γνλείο αθηεξψλνπλ αξθεηφ 

ρξφλν ζηε ζρέζε ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ νη γνλείο ζε άιιεο αζρνιίεο δελ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο ζηνλ εαπηφ ηνπο νη γνλείο 

απάληεζαλ θαηά κέζν φξν 2,37 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,13, ρσξίο λα ζεκεηψλεηαη 

ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,068), ελψ παξάιιεια νη ηηκέο ππνδειψλνπλ φηη νη γνλείο 

αθηεξψλνπλ ιίγν ρξφλν ζηνλ εαπηφ ηνπο.  

Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, νη γνλείο απάληεζαλ θαηά κέζν φξν 4,15 θαη νη 

επαγγεικαηίεο 4,19. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ησλ δπν νκάδσλ δελ δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,825) θαη ππνδειψλεη πσο θαη νη δχν νκάδεο ζπκθσλνχλ 

φηη νη γνλείο αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζηηο νηθείεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ην ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη γνλείο γηα παηρλίδη κε ην παηδί θαη 

πάιη δελ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ (p=0,862) 

κε ηνπο γνλείο λα απαληνχλ θαηά κέζν φξν 3,38 θαη ηνπο επαγγεικαηίεο λα απαληνχλ 

θαηά κέζν φξν 3,36. Οη ηηκέο απηέο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ επξήκαηνο φηη νη γνλείο 

αθηεξψλνπλ αξθεηφ ρξφλν γηα λα παίμνπλ κε ην παηδί ηνπο. 
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Πίλαθαο 4: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ νη γνλείο 

ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο 

 

Δξώηεζε 3: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην πφζν αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλ γνλέα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζε θάζε ππνεξψηεκα. Δηδηθφηεξα, νη 

γνλείο απάληεζαλ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξηα πξνο πςειή απνδνηηθφηεηα θαηά 

κέζν φξν 3,87 ελψ νη επαγγεικαηίεο απάληεζαλ φηη νη γνλείο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κέηξηα απνδνηηθφηεηα θαηά κέζν φξν 3,09 (p<0,0001).  

Δπηπιένλ, νη γνλείο δήισζαλ φηη ηνπο ραξαθηεξίδεη ε θαηαλφεζε θαηά κέζν φξν 

4,16 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,35 (p<0,0001). Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη νη γνλείο 

ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ πνιχ θαηαλφεζε, ελψ νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ γηα ηνπο 

γνλείο πσο δηαζέηνπλ κέηξηα θαηαλφεζε.  

Αθφκε, ην ζηξεο αλέθεξαλ νη γνλείο φηη ηνπο ραξαθηεξίδεη αξθεηά έσο πνιχ θαηά 

κέζν φξν 3,73 θαη νη επαγγεικαηίεο φηη ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο πνιχ θαηά κέζν φξν 

4,42 (p<0,0001). Καη ε αγσλία κε κέηξην πξνο πςειφ κέζν φξν 3,84 αλέθεξαλ νη 

γνλείο φηη ηνπο ραξαθηεξίδεη, ηε ζηηγκή πνπ νη επαγγεικαηίεο αλέθεξαλ ηελ αγσλία 

κε πςειφ κέζν φξν 4,43 (p=0,003). Σέινο, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ραξαθηεξηζηηθφ 

Σνλ εαπηό ηνπο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 2,37 ,834 ,244 ,068 

Δπαγγεικαηίεο 63 2,13 ,635 

Σε ζρέζε κε ηνλ 

ζύληξνθό  

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 2,74 1,023 ,504 ,002 

Δπαγγεικαηίεο 63 2,24 ,756 

Γξαζηεξηόηεηεο 

απνθαηάζηαζεο  

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 65 4,15 ,905 -,034 ,825 

Δπαγγεικαηίεο 64 4,19 ,814 

Παηρλίδη κε ην παηδί Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 65 3,38 ,823 ,025 ,862 

Δπαγγεικαηίεο 64 3,36 ,824 
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ηνπο είλαη θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαηά κέζν φξν 3,97 (κέηξηα πξνο πςειά 

επίπεδα) θαη νη επαγγεικαηίεο 3,21 (κέηξηα επίπεδα) (p<0,0001). 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 

 

Δξώηεζε 4: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην πφζν επαξθείο αηζζάλνληαη νη γνλείο σο γνλείο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία 

Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ληψζνπλ επαξθείο σο γνλείο ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία, νη γνλείο απάληεζαλ θαηά κέζν φξν 3,78 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,86, ηηκέο 

πνπ δηαθέξνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ επίπεδν (p<0,0001), κε ηνπο γνλείο λα 

αλαθέξνπλ κέηξηα πξνο πςειή επάξθεηα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο λα αλαθέξνπλ 

ρακειή πξνο κέηξηα επάξθεηα ησλ γνλέσλ. 

 
Πίλαθαο 6: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πνπ ληψζνπλ σο γνλείο 

νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία  

Απνδνηηθόηεηα Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 3,8730 ,81304 ,77927 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 64 3,0938 ,86774 

Καηαλόεζε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 4,16 ,739 ,802 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 65 3,35 ,891 

ηξεο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 3,73 1,158 -,681 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 65 4,42 ,950 

Αγσλία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 3,84 1,237 -,587 ,003 

Δπαγγεικαηίεο 65 4,43 ,918 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 3,97 ,923 ,761 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 63 3,21 ,883 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 3,78 ,812 ,916 ,000 
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Δξώηεζε 5: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία αληινχλ ππνζηήξημε νη γνλείο 

ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάζηεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε 

απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο θαη ηνπο θίινπο. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο 

απάληεζαλ φηη ιακβάλνπλ κέηξηα πξνο πνιχ ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο 

θαηά κέζν φξν 3,86 θαη νη επαγγεικαηίεο φηη νη γνλείο ιακβάλνπλ ιίγε πξνο κέηξηα 

ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο θαηά κέζν φξν 2,77 (p<0,0001). 

Δπηπιένλ, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ιακβάλνπλ κέηξηα πξνο πνιχ ππνζηήξημε απφ 

ηελ νηθνγέλεηα θαηά κέζν φξν 3,68 ελψ νη επαγγεικαηίεο απάληεζαλ φηη νη γνλείο 

ιακβάλνπλ ρακειή πξνο κέηξηα ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηά κέζν φξν 2,78 

(p<0,0001),  

Αθφκε, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ιακβάλνπλ κέηξηα ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο 

θαηά κέζν φξν 3,11 έλαληη ηεο ιίγεο ππνζηήξημεο θαηά κέζν φξν 2,43 πνπ 

απάληεζαλ νη επαγγεικαηίεο (p<0,0001). Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ (γνλείο: 2,87, 

επαγγεικαηίεο: 2,52) αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ζπληξφθνπ (p=0,071), ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ δχν 

νκάδσλ ζε ρακειά επίπεδα. 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ 

απφ άιια άηνκα  

Δπαγγεικαηίεο 65 2,86 ,726 

Ο/Ζ ζύληξνθνο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 3,86 1,189 1,088 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 65 2,77 ,702 

Ζ νηθνγέλεηά ηνπ/ηεο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 3,68 1,142 ,893 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 65 2,78 ,760 

Οηθνγέλεηα 

ζπληξόθνπ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 2,87 1,349 ,348 ,071 

Δπαγγεικαηίεο 65 2,52 ,731 
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Δξώηεζε 6: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ζε 

ζρέζε κε άιιεο νηθνγέλεηεο. 

Οη δειψζεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ζε 

ζρέζε κε άιιεο νηθνγέλεηεο δηαθέξνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο δειψζεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ γηα ηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο απάληεζαλ 

φηη βηψλνπλ κέηξηα νηθνγελεηαθή επεκεξία θαηά κέζν φξν 3,37 ζε ζρέζε κε άιιεο 

νηθνγέλεηεο θαη νη επαγγεικαηίεο θαηψηεξε νηθνγελεηαθή επεκεξία θαηά κέζν φξν 

2,33 (p<0,0001) ζε ζρέζε κε άιιεο νηθνγέλεηεο. 

Πίλαθαο 8: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε αίζζεζε επεκεξίαο ηεο 

νηθνγέλεηαο  

 

Δξώηεζε 7: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ ζε θάζε εξψηεκα. Δηδηθφηεξα, 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο νη 

γνλείο θαηά κέζν φξν απάληεζαλ 2,88 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,71 (p<0,0001). Ο κέζνο 

φξνο ησλ γνλέσλ ππνδειψλεη ιίγε πξνο κέηξηα επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ππνδειψλεη κέηξηα πξνο πςειή επίδξαζε. 

Γηα ηελ επίδξαζε ζηελ εξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο νη γνλείο απάληεζαλ θαηά κέζν 

φξν 2,74 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,29 (p=0,005), ελψ ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν νη 

γνλείο απάληεζαλ φηη ε αλαπεξία επηδξά θαηά κέζν φξν 2,81 θαη νη επαγγεικαηίεο 

3,82 (p<0,0001). Οη παξαπάλσ κέζνη φξνη ππνδειψλνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ 

Φίινη Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 3,11 1,223 ,679 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 65 2,43 ,749 

Οκάδα N Mean Std. Deviation t p 

Γνλείο 63 3,37 ,921 1,037 ,000 

Δπαγγεικαηίεο 61 2,33 ,769 
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ιίγε πξνο κέηξηα επίδξαζε ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ελψ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ κέηξηα πξνο πςειή επίδξαζε. Αθφκε, ζην ζηξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο ε αλαπεξία ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο επηδξά αξθεηά έσο πνιχ κε κέζν 

φξν 3,71, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο επηδξά πνιχ έσο πάξα πνιχ κε κέζν 

φξν 4,50 (p<0,0001).  

Δπίζεο, ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ε αλαπεξία επηδξά ιίγν έσο αξθεηά ζχκθσλα 

κε ηνπο γνλείο κε κέζν φξν 2,80 θαη ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο επηδξά αξθεηά 

έσο πνιχ κε κέζν φξν 3,75 (p<0,0001). ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο 

ε αλαπεξία επηδξά κέηξηα ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο κε κέζν φξν 2,97 θαη ζχκθσλα κε 

ηνπο επαγγεικαηίεο αξθεηά κε κέζν φξν 3,92 (p<0,0001), θαη ηέινο ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο ε αλαπεξία επηδξά αξθεηά ζχκθσλα κε ηνπο γνλείο κε κέζν 

φξν 3,09 θαη ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο πνιχ κε κέζν φξν 4,03 (p<0,0001). 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε 

ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο  

Κνηλσληθέο 

ζρέζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 65 2,88 1,293 -,831 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 65 3,71 ,996 

Δξγαζία ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 2,74 1,277 -,555 

 

,005 

 Δπαγγεικαηίεο 65 3,29 ,879 

Εσή κε ηνλ/ηελ 

ζύληξνθν 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 2,81 1,268 -1,006 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 65 3,82 ,967 

ηξεο ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 65 3,71 1,155 -,792 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,50 ,591 

Οηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 2,80 1,287 -,957 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 65 3,75 ,771 

Οηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 2,97 1,345 -,953 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 64 3,92 ,948 
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Δξώηεζε 8: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξνχλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην παηδί κε 

αλαπεξία. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε πξνέθπςε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρία ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία 

θαη ηηο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. πγθεθξηκέλα, νη γνλείο αλέθεξαλ φηη 

ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθή ηελ επηηπρία ηνπ παηδηνχ ηνπο θαηά κέζν φξν 3,05 θαη νη 

επαγγεικαηίεο αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθή κε κέζν φξν 3,48 (p=0,029). Δπηπιένλ, νη 

γνλείο ζεσξνχλ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθέο ηηο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

ηνπ παηδηνχ θαηά κέζν φξν 4,74 θαη νη επαγγεικαηίεο ηηο ζεσξνχλ επίζεο πνιχ έσο 

πάξα πνιχ ζεκαληηθέο κε κέζν φξν 4,48 (p=0,022).  

ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζεκαληηθά. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθή 

ηελ απνθαηάζηαζε γηα ην παηδί ηνπο κε αλαπεξία νη ίδηνη απάληεζαλ κε κέζν φξν 

4,58 φηη ηε ζεσξνχλ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη παξνκνίσο νη επαγγεικαηίεο 

κε κέζν φξν 4,38 (p=0,133). Καη ζηελ πεξίπησζε ηεο επεκεξίαο νη γνλείο απάληεζαλ 

θαηά κέζν φξν 4,67 φηη ηε ζεσξνχλ πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή θαη ην ίδην θαη νη 

επαγγεικαηίεο κε κέζν φξν 4,54 (p=0,266).  

Γεληθφηεξα, νη γνλείο θαη νη επαγγεικαηίεο αλέθεξαλ σο πνιχ έσο πάξα πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ην παηδί κε αλαπεξία ηα αθφινπζα ζηνηρεία. Πην αλαιπηηθά, νη γνλείο 

αλέθεξαλ ηελ απηνλνκία σο πνιχ έσο πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ην παηδί ηνπο κε 

κέζν φξν 4,78 θαη παξφκνηα νη επαγγεικαηίεο κε κέζν φξν 4,92 (p=0,119), ηελ 

επηπρία κε κέζν φξν 4,85 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,75 (p=0,199), ηελ θαλνληθφηεηα κε 

κέζν φξν 4,33 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,16 (p=0,377), ηηο δηάθνξεο εκπεηξίεο κε κέζν 

φξν 4,60 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,33 (p=0,055), ηελ πξνζσπηθή βνήζεηα κε κέζν φξν 

4,29 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,31 (p=0,883), ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ηνπο αλαγθψλ κε κέζν φξν 4,84 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,72 (p=0,182), ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ ηνπο αλαγθψλ κε κέζν φξν 3,96 θαη νη επαγγεικαηίεο 

Αηνκηθή 

επεκεξία ηεο 

νηθνγέλεηαο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 3,09 1,330 -,940 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 59 4,03 ,982 
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4,16 (p=0,359), θαζψο θαη ηελ ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ κε κέζν φξν 3,93 θαη 

νη επαγγεικαηίεο 4,02 (p=0,663). 

Πίλαθαο 10: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθφ 

γηα ην παηδί ηνπο κε αλαπεξία  

Απνθαηάζηαζε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 4,58 ,821 ,206 

 

,133 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,38 ,701 

Δπεκεξία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 4,67 ,676 ,132 

 

,266 

 Δπαγγεικαηίεο 63 4,54 ,643 

Δπηηπρία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 3,05 1,161 -,435 

 

,029 

 Δπαγγεικαηίεο 64 3,48 1,039 

Απηνλνκία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 4,78 ,683 -,144 

 

,119 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,92 ,270 

Δπηπρία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 4,85 ,355 ,105 

 

,199 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,75 ,535 

Καλνληθόηεηα Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 4,33 1,151 ,172 

 

,377 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,16 1,011 

Δκπεηξίεο όισλ 

ησλ εηδώλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 4,60 ,689 ,269 

 

,055 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,33 ,856 

Φίινη θαη 

θνηλσληθέο 

ζρέζεηο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 4,74 ,510 ,258 

 

,022 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,48 ,713 

Πξνζσπηθή 

βνήζεηα 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 4,29 ,948 -,022 

 

,883 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,31 ,732 

Ηθαλνπνίεζε Οκάδα N M ΣΑ t p 
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Δξώηεζε 9: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθφ λα ιάβνπλ κεηά ηε 

δηάγλσζε. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ηε ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

Δηδηθφηεξα, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ζεσξνχλ ζρεδφλ πνιχ ζεκαληηθή ηε ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε θαηά κέζν φξν 3,97 θαη νη επαγγεικαηίεο κέηξηα έσο πνιχ ζεκαληηθή 

κε κέζν φξν 3,78. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο δηαθέξεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p=0,005).  

Δπηπιένλ, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαηά κέζν φξν 3,78 θαη νη 

επαγγεικαηίεο κέηξηα ζεκαληηθή κε κέζν φξν 3,30 (p<0,0001). Αθφκε, νη γνλείο 

αλέθεξαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε σο αξθεηά έσο πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ην παηδί ηνπο κε κέζν φξν 3,76 θαη παξνκνίσο νη επαγγεικαηίεο 3,88 

(p=0,228), θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε γηα νξγαληζκνχο - ζπιιφγνπο γνλέσλ θαηά 

κέζν φξν 3,69 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,70 (p=0,895). 

Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο ζεκαληηθφ 

λα ιακβάλνπλ θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο  

ζπλαηζζεκαηηθώλ 

αλαγθώλ 

Γνλείο 61 4,84 ,416 ,117 

 

,182 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,72 ,548 

Ηθαλνπνίεζε 

ζεμνπαιηθώλ 

αλαγθώλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 45 3,96 1,296 -,201 

 

,359 

 Δπαγγεικαηίεο 64 4,16 ,979 

Αζιεηηζκόο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 60 3,93 1,039 -,083 

 

,663 

 Δπαγγεικαηίεο 63 4,02 1,055 

Λεπηνκεξή 

πιεξνθόξεζε 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 3,97 ,177 ,184 

 

,005 

 Δπαγγεικαηίεο 65 3,78 ,484 

πλαηζζεκαηηθή/ 

ςπρνινγηθή 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 3,76 ,619 -,117 ,228 
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Δξώηεζε 10: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ηηο θαη’ 

νίθνλ επηζθέςεηο. Πην αλαιπηηθά, νη γνλείο αμηνιφγεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ζπλαηζζεκαηηθήο/ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο σο ιίγν επαξθή κε κέζν 

φξν 2,45 θαη νη επαγγεικαηίεο σο κέηξηα επαξθή κε κέζν φξν 3,05 (p=0,004), θαζψο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαη’νίθνλ επηζθέςεσλ σο αλεπαξθή έσο ιίγν 

επαξθή κε κέζν φξν 1,61 θαη νη επαγγεικαηίεο σο ιίγν επαξθή κε κέζν φξν 2,16 

(p=0,003). 

Αληίζεηα, δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ππφινηπα 

ππνεξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πιεξνθφξεζεο νη γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιίγν έσο αξθεηά επαξθή κε κέζν φξν 

2,97 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,13 (p=0,450), ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο νη γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιίγν έσο αξθεηά επαξθή κε κέζν φξν 

2,75 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,97 (p=0,261), ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο νη γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιίγν επαξθή κε κέζν φξν 2,27 θαη νη 

επαγγεικαηίεο σο ιίγν πξνο αξθεηά επαξθή κε κέζν φξν 2,84 (p=0,261), ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γνλέσλ νη γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο θαζφινπ 

πξνο ιίγν επαξθή κε κέζν φξν 1,78 θαη νη επαγγεικαηίεο σο ιίγν επαξθή κε κέζν φξν 

2,11 (p=0,082), ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη 

γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιίγν επαξθή κε κέζν φξν 2,16 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,53 

(p=0,085), θαη ηέινο  αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβνπιψλ άιισλ 

ππνζηήξημε Δπαγγεικαηίεο 64 3,88 ,454   

Δλεκέξσζε γηα 

νξγαληζκνύο- 

ζπιιόγνπο γνλέσλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 3,69 ,620 -,015 

 

,895 

 Δπαγγεικαηίεο 64 3,70 ,609 

Πξόγλσζε γηα ηε 

κειινληηθή 

αλάπηπμή ηνπ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 63 3,78 ,456 ,481 

 

,000 

 Δπαγγεικαηίεο 64 3,30 ,920 
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γνληψλ νη γνλείο ηελ αμηνιφγεζαλ σο ιίγν πξνο αξθεηά επαξθή κε κέζν φξν 2,83 θαη 

νη επαγγεικαηίεο 2,84 (p=0,972).  

Πίλαθαο 12: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο αμηνινγνχλ νη γνλείο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

 

Δξώηεζε 11: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη ληψζνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. 

Πιεξνθόξεζε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 2,97 1,247 -,160 ,450 

 Δπαγγεικαηίεο 62 3,13 1,123 

πλαηζζεκαηηθή/

ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 62 2,45 1,289 -,597 

 

,004 

Δπαγγεικαηίεο 62 3,05 ,965 

Απνθαηάζηαζε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 2,75 1,164 -,214 

 

,261 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,97 ,923 

Σερληθή 

ππνζηήξημε/  

βνεζήκαηα 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 55 2,27 1,079 -,214 

 

,261 

 Δπαγγεικαηίεο 61 2,84 ,934 

Δπηζθέςεηο 

θαη’νίθνλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 56 1,61 1,090 -,554 

 

,003 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,16 ,872 

Δθπαίδεπζε 

γνλέσλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 58 1,78 1,200 -,337 

 

,082 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,11 ,889 

Φπραγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 57 2,16 1,293 -,374 

 

,085 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,53 1,051 

πκβνπιέο άιισλ 

γνληώλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 59 2,83 1,428 -,008 

 

,972 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,84 1,162 
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ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηεο 

αζθάιεηαο πνπ ζεσξνχλ φηη ληψζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο κε αλαπεξία 

αηζζάλνληαη αξθεηή αζθάιεηα γηα ην κέιινλ ηνπο θαηά κέζν φξν 2,91 θαη νη 

επαγγεικαηίεο ιίγε αζθάιεηα κε κέζν φξν 2,34 (p=0,006). 

Χζηφζν, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ δχν νκάδσλ αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηεο αγσλίαο, φπνπ νη γνλείο 

απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά ηνπο κε αλαπεξία αηζζάλνληαη αξθεηή έσο 

πνιχ αγσλία γηα ην κέιινλ ηνπο κε κέζν φξν 3,98 θαη νη επαγγεικαηίεο πνιχ αγσλία 

γηα ην κέιινλ ηνπο κε κέζν φξν 4,06 (p=0,670). 

 Δπηπιένλ, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά ηνπο κε αλαπεξία 

αηζζάλνληαη αξθεηή ζιίςε γηα ην κέιινλ ηνπο κε κέζν φξν 3,20 θαη νη επαγγεικαηίεο 

3,44 (p=0,230), ιίγε έσο αξθεηή θαηαπίεζε κε κέζν φξν 2,96 θαη νη επαγγεικαηίεο 

αξθεηή θαηαπίεζε κε κέζν φξν 3,18 (p=0,281), θαζψο θαη ιίγε έσο αξθεηή επηπρία 

κε κέζν φξν 2,83 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,54 (p=0,065). 

Πίλαθαο 13: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πψο ζεσξνχλ νη γνλείο φηη 

αηζζάλνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία γηα ην κέιινλ ηνπο 

Αγσλία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 57 3,98 1,126 -,081 

 

,670 

 Δπαγγεικαηίεο 63 4,06 ,948 

Θιίςε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 56 3,20 1,271 -,239 

 

,230 

 Δπαγγεικαηίεο 62 3,44 ,861 

Αζθάιεηα Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 55 2,91 1,191 ,565 

 

,006 

 Δπαγγεικαηίεο 61 2,34 ,998 

Καηαπίεζε Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 54 2,96 1,197 -,214 

 

,281 

 Δπαγγεικαηίεο 62 3,18 ,933 

Δπηπρία Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 53 2,83 ,955 ,289 

 

,065 

 Δπαγγεικαηίεο 61 2,54 ,697 
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Δξώηεζε 12: Δπηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο πνπ ζεσξνχλ ππεχζπλνπο γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία. 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πξνέθπςε κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ δχν νκάδσλ 

αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηεο θνηλφηεηαο σο θνξέα ππεχζπλνπ γηα ηηο νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ αξθεηά ππεχζπλε 

ηελ θνηλφηεηα κε κέζν φξν 3,31 θαη νη επαγγεικαηίεο αξθεηά έσο πνιχ ππεχζπλε κε 

κέζν φξν 3,95 (p=0,003). 

Απφ ηελ άιιε, δελ πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ην ξφιν 

ηνλ ππφινηπσλ θνξέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο ζεσξνχλ ην θξάηνο πνιχ έσο 

πάξα πνιχ ππεχζπλν γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κε κέζν φξν 4,63 θαη νη 

επαγγεικαηίεο 4,69 (p=0,575), ηελ νηθνγέλεηα αξθεηά έσο πνιχ ππεχζπλε θαηά κέζν 

φξν 3,79 θαη νη επαγγεικαηίεο 3,38 (p=0,084), ηνπο εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο ιίγν 

έσο αξθεηά ππεχζπλνπο κε κέζν φξν 2,83 θαη νη επαγγεικαηίεο αξθεηά ππεχζπλνπο 

κε κέζν φξν 3,10 (p=0,250), ηνπο ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο ιίγν έσο αξθεηά 

ππεχζπλνπο κε κέζν φξν 2,79 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,75 (p=0,840), ην επξχηεξν 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ ιίγν έσο αξθεηά ππεχζπλν κε κέζν φξν 2,76 θαη νη 

επαγγεικαηίεο 2,87 (p=0,618), ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο πνιχ ππεχζπλεο κε κέζν φξν 

4,12 θαη νη επαγγεικαηίεο 4,13 (p=0,957), θαζψο θαη ηνπο θίινπο/γείηνλεο ιίγν έσο 

αξθεηά ππεχζπλνπο κε κέζν φξν 2,68 θαη νη επαγγεικαηίεο 2,74 (p=0,800). 

Πίλαθαο 14: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην πνηνο θνξέαο ζεσξείηαη 

ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία 

Κξάηνο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 64 4,63 ,724 -,067 

 

,575 

 Δπαγγεικαηίεο 65 4,69 ,635 

Οηθνγέλεηα Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 61 3,79 1,427 ,410 

 

,084 

 Δπαγγεικαηίεο 61 3,38 1,157 

Δζεινληηθνί 

νξγαληζκνί 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 58 2,83 1,353 -,269 

 

,250 

 Δπαγγεικαηίεο 62 3,10 1,197 

Θξεζθεπηηθνί Οκάδα N M ΣΑ t p 



63 

 

 

 

3.7.2 Δπίδξαζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο απόςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηώλ 

αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο 

 

ηελ νηθεία ελφηεηα επηρεηξείηαη ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε ησλ απαληήζεσλ γνλέσλ 

θαη επαγγεικαηηψλ ιακβάλνληαο ππφςηλ ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηεο θάζε νκάδαο.                     

Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά γηα θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ ρνξεγήζεθε θαη αλάινγα κε αηνκηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο θχιν, 

ειηθία, εθπαίδεπζε, είδνο αλαπεξίαο παηδηνχ, πξνυπεξεζία. Παξνπζηάδνληαη κφλν νη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο αλά αηνκηθφ ζηνηρείν. 

Δξώηεζε 1: Απφςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν έληνλα ληψζνπλ νη γνλείο κηα ζεηξά απφ 

ζπλαηζζήκαηα (ζπκφ, απνγνήηεπζε, ζξήλν, κνλαμηά, ζνθ) ηε ζηηγκή πνπ ηνπο 

αλαθνηλψλεηαη ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ην θχιν αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ πνπ 

αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο.  

νξγαληζκνί Γνλείο 58 2,79 1,210 ,047 

 

,840 

 Δπαγγεικαηίεο 63 2,75 1,332 

Δπξύηεξν 

ζπγγεληθό 

πεξηβάιινλ 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 59 2,76 1,264 -,110 

 

,618 

 Δπαγγεικαηίεο 63 2,87 1,171 

Τγεηνλνκηθέο 

αξρέο 

Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 60 4,12 1,010 -,010 

 

,957 

 Δπαγγεικαηίεο 63 4,13 1,100 

Κνηλόηεηα Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 58 3,31 1,314 -,643 

 

,003 

 Δπαγγεικαηίεο 64 3,95 1,045 

Φίινη/γείηνλεο Οκάδα N M ΣΑ t p 

Γνλείο 57 2,68 1,352 -,058 

 

,800 

 Δπαγγεικαηίεο 62 2,74 1,130 
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Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,019) αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ 

(p=0,025). 

 

Γξάθεκα 15: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 16: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην θχιν 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο.  

Θπκόο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,028), θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

(p=0,010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 17: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 18: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 
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Απνγνήηεπζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,007).  

 

Γξάθεκα 19: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο απνγνήηεπζεο κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 20: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 

αλαθέξνπλ νη δχν νκάδεο κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 
 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ 

κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή 

αλαπεξία αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε 

δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο.  

Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία θαη ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ 

(p=0,046). Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε άιιεο αλαπεξίεο είλαη πην θνληά 

ζηνπο επαγγεικαηίεο. 

 

Γξάθεκα 2122 Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 

αλά νκάδανο ζπκνχ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 23: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ: Γηαθνξέο 

πξνθχπηνπλ θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν 

ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο.  

Θπκόο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 24: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο ζπκνχ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 

 



70 

 

 
 

Πίλαθαο 25: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ πνπ αλαθέξνπλ νη 

δχν νκάδεο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

 

 

 

Απνγνήηεπζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο 

ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,030).  

Γξάθεκα 26: Μέζνη φξνη ζπλαηζζήκαηνο απνγνήηεπζεο κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 27: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απνγνήηεπζεο πνπ 

αλαθέξνπλ νη δχν νκάδεο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ  

 

 

 

Δξώηεζε 3: Απφςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν αληηπξνζσπεχνπλ κηα ζεηξά απφ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλ γνλέα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία (απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, 

ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα, ζηξεο, αγσλία, πξνζαξκνζηηθφηεηα).  

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ θαηαλφεζε, ηελ ηθαλφηεηα γηα 
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θξνληίδα, ην ζηξεο, ηελ αγσλία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 

Απνδνηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001). Παξνπζηάδεηαη κε άιια 

ιφγηα κηα ζρεηηθή ζχγθιηζε ζην νηθείν ππνεξψηεκα ησλ απφςεσλ κεηαμχ 

επαγγεικαηηψλ (αληξψλ θαη γπλαηθψλ) θαη αληξψλ γνλέσλ έλαληη ησλ απφςεσλ ησλ 

γπλαηθψλ γνλέσλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ. 

 

Γξάθεκα 28: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 29: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

θχιν ησλ δχν νκάδσλ 
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Καηαλόεζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,001), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001). ην εχξεκα απηφ ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο πεξί απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία παξνπζηάδεηαη κηα 

ζρεηηθή ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ κεηαμχ επαγγεικαηηψλ γεληθά θαη αληξψλ γνλέσλ 

έλαληη ησλ απφςεσλ ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο 

απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 30: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 31: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν 

ησλ δχν νκάδσλ 

 

 

 

Θθαλόηεηα γηα θξνληίδα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,011), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

αληξψλ γνλέσλ θαη γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,036). Σν νηθείν εχξεκα ππνδεηθλχεη φηη νη 

απφςεηο ησλ γνλέσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα θξνληίδα 
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δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη φηη νη άληξεο επαγγεικαηίεο 

εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηηο γπλαίθεο γνλείο.  

 

Γξάθεκα 32: Μέζνη φξνη ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ γηα θξνληίδα κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 33: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ γηα θξνληίδα κε 

βάζε ην θχιν ησλ δχν νκάδσλ 
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Σηξεο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ γνλέσλ 

θαη ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ (p=0,001). Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη νη 

απφςεηο ησλ αληξψλ γνλέσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ην ζηξεο πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο σο γνλείο ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 34: Μέζνη φξνη βίσζεο ζηξεο απφ ηνπο γνλείο κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 35: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ησλ δχν 

νκάδσλ 

 

 

Αγσλία: Καη ζην νηθείν ππνεξψηεκα φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ αληξψλ γνλέσλ θαη ησλ 

απφςεσλ ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ (p=0,014). Σν εχξεκα απηφ ππνδειψλεη φηη νη 

απφςεηο ησλ αληξψλ γνλέσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ αγσλία πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο σο γνλείο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία. 
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Γξάθεκα 36: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 37: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν ησλ 

δχν νκάδσλ 

 

 

 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,013), ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ κε ηνπο άληξεο γνλείο (p=0,038), θαζψο θαη κε ηηο γπλαίθεο γνλείο 
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(p=0,001). Σν εχξεκα απηφ θαηαδεηθλχεη φηη επηθξαηνχλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ  θαη ησλ γνλέσλ (αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ. 

 

Γξάθεκα 38: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 39: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην 

θχιν ησλ δχν νκάδσλ 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ θαηαλφεζε, ην ζηξεο θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Δηδηθφηεξα: 

Απνδνηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,024), ησλ 

επαγγεικαηηψλ 40 έσο 49 εηψλ (p=0,048) θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 50 εηψλ θαη πάλσ 

(p=0,047). Φαίλεηαη δειαδή φηη νη απφςεηο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηεο ειηθηαθήο 

νκάδαο 40-49 εηψλ ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 40: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα 
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Πίλαθαο 41: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ δχν 

νκάδσλ 
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Καηαλόεζε: Καη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,035), ησλ 

επαγγεικαηηψλ 40 έσο 49 εηψλ (p=0,018) θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,020 αληίζηνηρα). 

 

Γξάθεκα 42: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 43: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ δχν 

νκάδσλ 

 

 

 

Σηξεο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 40 έσο 

49 εηψλ θαη ησλ γνλέσλ 40 έσο 49 εηψλ (p=0,021) θαη ησλ γνλέσλ 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,004). 

Με άιια ιφγηα, νη επαγγεικαηίεο κεηαμχ 40 έσο 49 εηψλ εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

αλαθνξηθά κε ην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 40 εηψλ θαη πάλσ. 
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Γξάθεκα 44: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 45: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ δχν νκάδσλ 
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Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 

40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,010) θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,002). 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 50 εηψλ θαη πάλσ κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο ίδηαο ειηθίαο (p=0,029). 

 

Γξάθεκα 46: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 47: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία ησλ 

δχν νκάδσλ 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ θαηαλφεζε, ην ζηξεο, ηελ αγσλία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 
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Απνδνηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,002), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 48: Μέζνη φξνη απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 49: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ 
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Καηαλόεζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,006). 

 

Γξάθεκα 50: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 51: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ησλ δχν νκάδσλ 
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Σηξεο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,024), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,016). 

 

Γξάθεκα 52: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 53: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

δχν νκάδσλ 

 

 

 

Αγσλία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,033), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,045). 
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Γξάθεκα 54: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 55: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

δχν νκάδσλ 

 

 

 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,003), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,003). 
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Γξάθεκα 56: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά 

νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 57: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο ησλ δχν νκάδσλ 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ επαγγεικαηίσλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία θαη γνλέσλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ θαηαλφεζε, ην ζηξεο, ηελ αγσλία θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 

Καηαλόεζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,031), κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε λνεηηθή αλαπεξία (p=0,010), θαζψο θαη κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε απηηζκφ (p=0,002). 
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Γξάθεκα 58: Μέζνη φξνη θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 59: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο θαηαλφεζεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο 

ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Σηξεο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε 

πνιιαπιή αλαπεξία θαη γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε απηηζκφ (p=0,038), κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε πνιιαπιή αλαπεξία (p<0,0001), θαζψο θαη. κεηαμχ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,038). 
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Γξάθεκα 60: Μέζνη φξνη ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 61: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζηξεο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Αγσλία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,002).  

 

Γξάθεκα 62: Μέζνη φξνη αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 63: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο αγσλίαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Πξνζαξκνζηηθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδί κε απηηζκφ (p=0,001).  

 

Γξάθεκα 64: Μέζνη φξνη πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά 

νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 65: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Δξώηεζε 4: Απφςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν επαξθείο αηζζάλνληαη νη γνλείο σο γνλείο ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία. 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θχισλ αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,003) θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001), θαη κεηαμχ ησλ 

αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001). Φαίλεηαη δειαδή φηη νη απφςεηο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα δηχζηαληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ γνλέσλ (αληξψλ θαη γπλαηθψλ) θαη ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ.  

 

Γξάθεκα 66: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 67: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη 

ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ, 40 έσο 49 εηψλ θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,025, p<0,0001, 

p=0,012 αληίζηνηρα). Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 50 

εηψλ θαη πάλσ κε ηνπο επαγγεικαηίεο ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,001, 

p=0,046 αληίζηνηρα). Σέινο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 30 

έσο 39 εηψλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,001, 

p=0,029 αληίζηνηρα).  
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Γξάθεκα 68: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 69: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 
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Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ απνθνίησλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 70: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 71: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ επαγγεικαηίσλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία θαη γνλέσλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Δηδηθφηεξα:  
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πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ (p=0,003), κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ απφςεσλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία (p<0,0001), θαζψο θαη ησλ απφςεσλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία (p<0,0001). Φαίλεηαη φηη πην βαξηέο κνξθέο αλαπεξίαο, φπσο είλαη ν απηηζκφο, ε 

πνιιαπιή αλαπεξία θαη ε λνεηηθή αλαπεξία, επηδξνχλ ζηηο απφςεηο πνπ δηακνξθψλνληαη πεξί 

επάξθεηαο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπ γνλέα. 

 

Γξάθεκα 72: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 73: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ 

θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ επαγγεικαηίσλ αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα: 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001), κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε 6 έσο 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο (p=0,009), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ κε 1 έσο 5 ρξφληα πξνππεξεζίαο (p=0,006). Φαίλεηαη δειαδή φηη ε πξνυπεξεζία 

πνπ δηαζέηνπλ νη επαγγεικαηίεο ζε δνκέο ηηο εηδηθήο εθπαίδεπζεο εληείλεη ηηο δηαθνξέο ζηηο 

απφςεηο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία αλαθξνηθά κε ηελ 

επάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζην λα αληαπνθξίλνληαη ζηνλ ξφιν ηνπο σο γνλείο. 

 

Γξάθεκα 74: Μέζνη φξνη επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ  

αλά νκάδα 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 75: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επάξθεηαο ησλ γνλέσλ κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ 

επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 
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Δξώηεζε 5: Απφςεηο ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία αληινχλ ππνζηήξημε νη γνλείο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία (ζχληξνθνο, νηθνγέλεηα, νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ, θίινη). 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θχισλ αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία από ηνλ/ηελ ζύληξνθν. 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,006) θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,005), κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p<0,0001) αιιά θαη ησλ αληξψλ γνλέσλ 

(p<0,0001). Φαίλεηαη δειαδή φηη νη απφςεηο πεξί ππνζηήξημεο ηνπ γνλέα απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ 

ηνπ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ επαγγεικαηηψλ (άλδξσλ θαη γπλαηθψλ) θαη γνλέσλ (άλδξσλ θαη 

γπλαηθψλ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 76: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα 
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Πίλαθαο 77: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην θχιν γηα θάζε νκάδα 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία από ηνλ/ηελ ζύληξνθν. 

Πην αλαιπηηθά, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 

49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,048), ησλ επαγγεικαηηψλ 40 έσο 49 εηψλ 

(p=0,032) θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,014). Δπίζεο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 



108 

 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 50 εηψλ θαη πάλσ κε ηνπο επαγγεικαηίεο ειηθίαο 30 έσο 39 

εηψλ (p=0,009), 40 έσο 49 εηψλ (p=0,006) θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,003).  

 

Γξάθεκα 78: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 79: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ 

ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν. 

 

Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ απνθνίησλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001). 
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Γξάθεκα 80: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 81: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην επίπεδν εθπαίδεπζεογηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ επαγγεικαηίσλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία, θηλεηηθή αλαπεξία 

θαη απηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ 

ηνλ/ηελ ζχληξνθν.  
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πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,001),  ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ (p=0,025), 

θαζψο θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία (p=0,005). 

 

Γξάθεκα 82: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 83: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ 

θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ επαγγεικαηίσλ αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001), θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ κε 1 έσο 5 ρξφληα 

πξνππεξεζίαο (p=0,002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 84: Μέζνη φξνη ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 85: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε 

ηα έηε πξνυπεξεζίαο γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Δξώηεζε 7: Απφςεηο ζρεηηθά ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο 

νηθνγέλεηαο (θνηλσληθέο ζρέζεηο, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, εξγαζία, επίπεδν ζηξεο, νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία). 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

θχισλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 
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ζχληξνθν, ζηελ εξγαζία, ζην ζηξεο, ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ζηελ αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα: 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,016), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ αληξψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,016). 

 

Γξάθεκα 86: Μέζνη φξνη ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν 

αλά νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 87: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε 

ην θχιν γηα θάζε νκάδα 
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Ζσή κε ηνλ/ηελ ζύληξνθν: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,004), κεηαμχ ησλ αληξψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,001) αιιά ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,011). 

 

Γξάθεκα 88: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην θχιν 

αλά νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 89: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε 

βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα 
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Σηξεο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ 

επαγγεικαηηψλ κε ηνπο άληξεο γνλείο (p=0,005), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ 

κε ηνπο άληξεο γνλείο (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 90: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 91: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην θχιν γηα θάζε 

νκάδα 
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Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληξψλ γνλέσλ 

κε ηηο γπλαίθεο (p=0,012) θαη ηνπο άληξεο επαγγεικαηηέο (p=0,027), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ γνλέσλ κε ηηο γπλαίθεο (p=0,007) θαη ηνπο άληξεο επαγγεικαηηέο (p=0,027). 

 

Γξάθεκα 92: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ην θχιν 

αλά νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 93: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα 
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Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,005), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,026). 

 

Γξάθεκα 94: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε βάζε ην θχιν 

αλά νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 95: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ην θχιν γηα θάζε νκάδα 
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Αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ (p=0,004) αιιά ησλ αληξψλ γνλέσλ (p=0,044). 

 

Γξάθεκα 96: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε ην θχιν αλά 

νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 97: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε 

ην θχιν γηα θάζε νκάδα 
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Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε 

ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζην ζηξεο, ζηηο 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δηδηθφηεξα: 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 98: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ ειηθία 

αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 99: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε 

ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Ζσή κε  ηνλ/ηελ ζύληξνθν: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,009). Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 50 εηψλ θαη πάλσ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 30 έσο 39 εηψλ θαη 50 εηψλ θαη πάλσ (p<0,0001, p=0,010 αληίζηνηρα). 
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Γξάθεκα 100: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν θ κε βάζε ηελ 

ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 101: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθελ 

ειηθία κε βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Σηξεο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 

50 εηψλ θαη πάλσ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 30 έσο 39 εηψλ θαη 40 έσο 49 εηψλ (p=0,033, 

p=0,003 αληίζηνηρα). 
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Γξάθεκα 102: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηελ ειηθία αλά 

νκάδα 
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Πίλαθαο 103: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηελ 

ειηθία γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 30 έσο 39 (p=0,004). 
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Γξάθεκα 104: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ηελ 

ειηθία αλά νκάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

Πίλαθαο 105: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 
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Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 30 έσο 39 εηψλ θαη ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη 50 εηψλ θαη 

πάλσ (p=0,003, p=0,012 αληίζηνηρα). 

 

Γξάθεκα 106: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε βάζε ηελ 

ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 107: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 
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Αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ ειηθίαο 30 έσο 39 (p=0,047). 

 

Γξάθεκα 108: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε ηελ ειηθία 

αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 109: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε 

βάζε ηελ ειηθία γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηελ εξγαζία, ζηε δσή κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν, ζην ζηξεο, ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ αηνκηθή 

επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα: 
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Κνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

απνθνίησλ γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,030), θαζψο θαη κεηαμχ 

ησλ γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,004). 

 

Γξάθεκα 110: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 111: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Εξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,044). 

 

Γξάθεκα 112: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 113: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Ζσή κε ηνλ/ηελ ζύληξνθν: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 114: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 115: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν 

κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Σηξεο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,001). 

 

Γξάθεκα 116: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 117: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,003), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,002). 

 

Γξάθεκα 118: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 119: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ απνθνίησλ γνλέσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,019), θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ απνθνίησλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,007). 

 

Γξάθεκα 120: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε βάζε ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 121: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 
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Αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

απνθνίησλ γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 122: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ επεκεξία κε βάζε ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 123: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

απφςεσλ ησλ επαγγεικαηίσλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζην ζηξεο θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. 

Δηδηθφηεξα: 
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Ζσή κε ηνλ/ηελ ζύληξνθν: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,020), θαζψο θαη κεηαμχ 

ησλ απφςεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία (p=0,001) .  

 

Γξάθεκα 124: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 125: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν 

κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Σηξεο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,001).  

 

Γξάθεκα 126: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 127: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 
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Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία (p=0,008).  

 

Γξάθεκα 128: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 129: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 



143 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ 

θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ επαγγεικαηίσλ αλάινγα κε ηα 

ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, ζηελ εξγαζία, ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζην 

ζηξεο, ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ αηνκηθή επεκεξία ηεο 

νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα: 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νκάδαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 130: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 131: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Εξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,031). 

 

Γξάθεκα 132: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 133: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Ζσή κε ηνλ/ηελ ζύληξνθν: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 134: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 135: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν 

κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Σηξεο ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 136: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 137: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηεν επίπεδν ζηξεο κε βάζε ηα 

έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p<0,0001), θαζψο θαη 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 6 έσο 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο (p=0,007). 

 

Γξάθεκα 138: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 139: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,006), 

θαζψο θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 6 έσο 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο (p=0,003). 

 

Γξάθεκα 140: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 141: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε 

βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Αηνκηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

νκάδαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,001), θαζψο 

θαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 6 έσο 10 ρξφληα πξνυπεξεζίαο (p=0,035). 

 

Γξάθεκα 142: Μέζνη φξνη επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ αηνκηθή επεκεξία κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 143: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ εξγαζία κε βάζε ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ γηα θάζε νκάδα 

 

 

 

Δξώηεζε 8: Απφςεηο ην ηη ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην παηδί κε αλαπεξία 

(απνθαηάζηαζε, επεκεξία, επηηπρία, απηνλνκία, επηπρία, θαλνληθφηεηα, εκπεηξίεο φισλ ησλ εηδψλ, 

θίινη θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, πξνζσπηθή βνήζεηα, ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ, 

ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ, αζιεηηζκφο). 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην θύιν: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

θχισλ ζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία θαη ηελ θαλνληθφηεηα πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ην παηδί κε 

αλαπεξία. Πην αλαιπηηθά: 

Επηηπρία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ γνλέσλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ (p=0,006). 
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Γξάθεκα 144: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 
 

Πίλαθαο 145: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ην θχιν γηα 

θάζε νκάδα 

 

 
 

 

Καλνληθόηεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ επαγγεικαηηψλ 

θαη ησλ αληξψλ επαγγεικαηηψλ ( p=0,015). 
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Γξάθεκα 146: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο θαλνληθφηεηαο κε βάζε ην θχιν αλά νκάδα 

 

 
 

Πίλαθαο 147: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο θαλνληθφηεηαο κε βάζε ην θχιν 

γηα θάζε νκάδα 

 

 
 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηνπλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζε ζρέζε ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ην παηδί κε αλαπεξία. 

Δηδηθφηεξα: 
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Απνθαηάζηαζε: Ππαξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη 

ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 εηψλ (p=0,031), θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 40 έσο 49 εηψλ κε ηνπο 

γνλείο 50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,031). 

 

Γξάθεκα 148: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 149: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ηελ ειηθία γηα 

θάζε νκάδα 

 

 

 

Ηιηθία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 40 έσο 49 

εηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ  30 έσο 39 εηψλ (p=0,030). 
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Γξάθεκα 150: Μέζνη φξνη ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 151: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο κε βάζε ηελ ειηθία γηα 

θάζε νκάδα 

 

 

  



157 

 

Δξώηεζε 10: Aπφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (πιεξνθφξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, απνθαηάζηαζε, ηερληθή 

ππνζηήξημε/  βνεζήκαηα, επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ, εθπαίδεπζε γνλέσλ, ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνπιέο άιισλ γνληψλ) σο πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο: Γηαθνξέο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ 

αμηνινγήζεσλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηηο παξερφκελεο 

απφ επαγγεικαηίεο ππεξεζίεο, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξερφκελε πιεξνθφξεζε, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ηελ απνθαηάζηαζε, ηηο επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ θαη ηηο 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα: 

Πιεξνθόξεζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

πνιιαπιή αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ (p=0,005). 

 

Γξάθεκα 152: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 153: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο 

κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα 
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Σπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ (p=0,009), κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία (p=0,015) θαη κε ηνπο 

επαγγεικαηίεο (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 154: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο/ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 155: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο/ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα 
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Απνθαηάζηαζε: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ (p=0,002) θαη κε ηηο 

απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,019). 

 

Γξάθεκα 156: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

Πίλαθαο 157: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο απνθαηάζηαζεο κε βάζε ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα 
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Επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο απφςεηο ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε θηλεηηθή αλαπεξία 

(p=0,012) θαη κε ηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ  (p<0,0001). 

 

Γξάθεκα 158: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ κε βάζε ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 159: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαη’ νίθνλ επηζθέςεσλ κε 

βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα 
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Ψπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ζηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία κε ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ (p=0,001) θαη κε ηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,002). 

 

Γξάθεκα 160: Μέζνη φξνη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 161: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ην είδνο ηεο αλαπεξίαο γηα θάζε νκάδα 
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Δξώηεζε 11: Απφςεηο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξείηαη φηη ληψζνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο (αγσλία, ζιίςε, αζθάιεηα, 

θαηαπίεζε, επηπρία). 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηπρία πνπ ζεσξνχλ φηη ληψζνπλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

Αζθάιεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

ειηθίαο 50 εηψλ θαη πάλσ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 40 έσο 49 εηψλ (p=0,035). Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 30 έσο 39  

εηψλ θαη πάλσ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ  40 έσο 49 εηψλ (p=0,007). 

 

Γξάθεκα 162: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 163: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 

 

 

 

Επηπρία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 

50 εηψλ θαη πάλσ θαη ησλ γνλέσλ 30 έσο 39 εηψλ (p=0,008). Δπίζεο, παξαηεξείηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 30 έσο 39  εηψλ θαη πάλσ 
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θαη ησλ επαγγεικαηηψλ  40 έσο 49 εηψλ (p=0,008). Σέινο, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ γνλέσλ ειηθίαο 30 έσο 39  εηψλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ  50 εηψλ θαη πάλσ (p=0,027). 

 

Γξάθεκα 164: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε 

βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 165: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηελ ειηθία αλά νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε: Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

πξνθχπηνπλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ηελ βαζκίδα 
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εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηπρία πνπ ζεσξνχλ φηη 

ληψζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. Δηδηθφηεξα: 

Αζθάιεηα: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,019). 

 

Γξάθεκα 166: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 167: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 
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Επηπρία: Παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ απνθνίησλ 

γνλέσλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ (p=0,011). 

 

Γξάθεκα 168: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε 

βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Πίλαθαο 169: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο επηπρίαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο αλά νκάδα 

 

 

 

Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηα έηε πξνϋπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ: Γηαθνξέο 

πξνθχπηνπλ θαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

επαγγεικαηίσλ αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν 
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ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα πνπ ζεσξνχλ φηη ληψζνπλ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ κε 10 ρξφληα πξνππεξεζίαο θαη πάλσ (p=0,013). 

 

Γξάθεκα 170: Μέζνη φξνη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 
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Πίλαθαο 171: πγθξίζεηο θαηά δεχγε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αζθάιεηαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ αλά νκάδα 

 

 

 

Κεθάιαην 4: πδήηεζε 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

δηεξεπλήζεθε ην θαηά πφζν εκθαλίδνληαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δνκέο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο σο πξνο ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο. 

Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ην θαηά πφζν νη παξάκεηξνη βίσζεο ηεο αλαπεξίαο 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ αλαθνξηθά κε δηάθνξα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν, είδνο αλαπεξίαο ηνπ 

παηδηνχ, έηε πξνυπεξεζίαο επαγγεικαηία). 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνέθπςαλ αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

ζπδεηνχληαη ζηε ζπλέρεηα, ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη θαη κηα εκβάζπλζε ζε 

πηζαλέο αηηίεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζή ηνπο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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4.1 Απόςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηώλ αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο 

αλαπεξίαο 

 

ηελ πξψηε εξψηεζε νη γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ 

εξγάδνληαη ζε δνκέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ έληαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη πξψηνη ηε ζηηγκή πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη ε 

δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο. ηηο κεηαβιεηέο ζπκφο, απνγνήηεπζε, 

ζξήλνο, κνλαμηά, ζνθ εκθαλίδνληαη ηφζν ζπγθιίζεηο φζν θη απνθιίζεηο ζηηο 

ζεσξήζεηο ησλ δχν πιεπξψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνχ θαη ηεο 

απνγνήηεπζεο νη επαγγεικαηίεο πξνζδίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

πεξηζζφηεξε έληαζε ζηε βίσζή ηνπο απφ ηνπο γνλείο ελψ ζε απηά ηνπ ζξήλνπ, ηεο 

κνλαμηάο θαη ηνπ ζνθ ππάξρεη ζχγθιηζε. Έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απφ ηα νπνία θαηαθιχδνληαη νη γνλείο σο απφξξνηα ηεο δηάγλσζεο ηεο 

αλαπεξίαο (Bentley et al. 2015; Willingham-Storr 2014; Karasavvidis et al. 2011; 

Seltzer et al., 2009; Altiere & von Kluge, 2009b; Kuhn & Carter, 2006; Nealy, Hare, 

Powers, & Swick, 2012). 

Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ νη γνλείο θαηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο δηάγλσζεο θαη 

κεηά απφ απηήλ αθνινπζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο κία ζεηξά απφ ζηάδηα.                         

Οη Cunningham & Davis (1985) επηζεκαίλνπλ ηέζζεξα ζηάδηα πξνζαξκνγήο ησλ 

γνλέσλ ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. ην πξψην ζηάδην ηνπ ζνθ, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη κε βξαρεία δηάξθεηα, νη γνλείο πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ αλαπεξία ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θαη βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή απνδηνξγάλσζε, ηε δπζπηζηία θαη ηε ζχγρπζε γηα ηηο γλσκαηεχζεηο 

ησλ εηδηθψλ. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο αληίδξαζεο απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο 

καθξνρξφληαο πνξείαο πνπ θαινχληαη νη γνλείο λα δηαλχζνπλ πξνο ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξαθηηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο δσήο ηνπο, ψζηε λα 

αληαπεμέιζνπλ ζην απξνζδφθεην γεγνλφο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. πλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ είλαη ε ζιίςε, ε 

απειπηζία, ε ιχπε, ν ζπκφο. πλεηδεηνπνηψληαο ηε λέα θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο θαη ζπρλά αξλνχκελνη ην πξφβιεκα, νη γνλείο πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ 

ηνπο εηδηθνχο εθηηκήζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθφκα θη αλ απηέο 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην ηξίην ζηάδην ηεο πξνζαξκνγήο νη 

γνλείο είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ξεαιηζηηθά ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ. Σφηε αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε βνήζεηα 
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πνπ παξέρεηαη ζην παηδί, θηάλνληαο ζην ηέηαξην ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαηά 

ην νπνίν ζα μεθηλήζεη ε αλαδηνξγάλσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ. 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζεί 

ην πψο δηαρεηξίδνληαη νη γνλείο ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, πνχ αθηεξψλνπλ ηελ 

ελέξγεηά ηνπο αιιά θπξίσο αλ αληηιακβάλνληαη θαη νη επαγγεικαηίεο ηελ θαηάζηαζε 

ηελ νπνία βηψλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία. Τπάξρεη κεγάιε ζχγθιηζε 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ πψο νη γνλείο αθηεξψλνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηδηαίηεξα ζε 

δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη ζε παηρλίδη κε ην παηδί. Σν εχξεκα φηη νη γνλείο 

αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο απνθαηάζηαζεο θαη ζε παηρλίδη κε ην 

παηδί ηνπο κε αλαπεξία, νδεγεί ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ζηε δηαπίζησζε φηη ν ρξφλνο 

πνπ αθηεξψλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ζηνλ/ζηελ ζχληξνθφ ηνπο είλαη 

πεξηνξηζκέλνο. Έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ απαηηεί πνιχ 

ρξφλν απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν πνπ 

αθηεξψλνπλ νη ίδηνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο (Nealy et al., 2012; 

Knapp et al., 2009; Phetrasuwan & Miles, 2008; Tunali & Power, 2002). Απηφ είλαη 

ινγηθφ σο έλαλ βαζκφ εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ αθνινπζεί ηελ 

δηάγλσζε. Όηαλ δειαδή ε αλαδήηεζε ηεο ζεξαπείαο σο πξψηε – θαη πνιιέο θνξέο σο 

κφλε ιχζε – απαζρνιεί έληνλα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Δίλαη κηα 

θαηάζηαζε φκσο πνπ κε ηελ ζηήξημε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πξέπεη λα κπεη ζε 

ινγηθά πιαίζηα δηφηη εάλ παξακέλεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ζηεξεί πνηνηηθφ 

ρξφλν ησλ γνλέσλ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ/ηελ ζχληξνθν, δηαδηθαζία πνπ νδεγεί 

ζε θζνξά θαη αληζνξξνπία ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ.  

Μηα αθφκε εηθφλα γηα ηελ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ δίλεηαη απφ ηελ 

εθηίκεζε επαγγεικαηηψλ θαη γνλέσλ γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθξίλνπλ 

ηνπο γνλείο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ θαλεξψλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

απφθιηζε ζε ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, ηθαλφηεηα γηα 

θξνληίδα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζηα νπνία νη επαγγεικαηίεο πξνζδίδνπλ 

ρακειφηεξν ζθνξ ζηνπο γνλείο απ’ φηη νη ίδηνη ζηνπο εαπηνχο ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή απφθιηζε θαη ζε αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ζηξεο 

θαη ε αγσλία, ζηα νπνία νη επαγγεικαηίεο πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξν ζθνξ ζηνπο γνλείο 

απ’ φηη νη ίδηνη ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Απηή ηελ απφθιηζε εάλ νη δχν πιεπξέο ηελ 

δηαρεηξηζηνχλ κε ιάζνο ηξφπν ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο θαη δηαθσλίεο, 

κε ηνπο γνλείο λα πηζηεχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο λα 

ακθηβάιινπλ. Ζ φιε αξλεηηθή ζπλζήθε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηαμχ ησλ δχν 
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ζπκβαιινκέλσλ δεκηνπξγεί δπζπηζηία, ράζκαηα επηθνηλσλίαο θαη έληαζε κεηαμχ ησλ 

δχν πιεπξψλ, θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε ηειηθή αλάιπζε ζε βάξνο ηνπ παηδηνχ. Αληίζεηα, έξεπλεο 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε θαιή ζπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία ησλ επαγγεικαηηψλ κε ηνπο 

γνλείο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ γνλετθή πξνζαξκνγή ζηελ αλαπεξία 

(Poehlmann et al., 2005; Skotko, 2005; Skotko & Bedia, 2005; Lalvani, 2008; Muggli 

et al., 2009; Groot-van der Mooren et al., 2014; Douglas et al., 2016). 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ζην αίζζεκα 

επάξθεηαο πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο αλέθεξαλ κέηξηα πξνο πςειή επάξθεηα, εχξεκα πνπ 

ππνδειψλεη φηη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αξθεηά επαξθείο ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

γνλετθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη επαγγεικαηίεο δήισζαλ φηη 

ζεσξνχλ ιηγφηεξν επαξθείο ηνπο γνλείο παηδψλ κε αλαπεξία θαηά ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ απ’ φηη θξίλνπλ νη ίδηνη νη γνλείο ηνπο εαπηνχο ηνπο. Μηα 

πξψηε εξκελεία γηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ ζην δήηεκα 

απηφ δηαθξίλεηαη απφ ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα. πγθεθξηκέλα, νη επαγγεικαηίεο 

πξνζδίδνπλ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο γνλείο ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, 

πην έληνλα απ’ φηη ζεσξνχλ νη ίδηνη νη γνλείο πνπ ηα βηψλνπλ. Αθφκε, νη 

επαγγεικαηίεο πξνζδίδνπλ έληνλα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο γνλείο θαη 

ιηγφηεξν έληνλα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζεσξνχλ κε άιια ιφγηα ηνπο γνλείο ιηγφηεξν 

ηθαλνχο απ’ φηη νη ίδηνη γνλείο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο. Δπνκέλσο, ζπλνιηθά κεηά 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη σο πξνο θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θξίλεηαη εχινγν ην εχξεκα νη 

επαγγεικαηίεο λα κε ζεσξνχλ ηδηαίηεξα επαξθείο ηνπο γνλείο θαηά ηελ αλαηξνθή ηνπ 

παηδηνχ ηνπο κε αλαπεξία. Σα νηθεία επξήκαηα δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο εηδηθνχο επαγγεικαηίεο, ηηο νπνίεο 

πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ αλαδείμεη σο θαζνξηζηηθέο ζηελ ζεηηθή εμέιημε ηνπ παηδηνχ 

(Γεσξγίνπ, 2000; Dale, 2000; Γαβάδνγινπ & Κφθθηλνο, 2003; Γαζθαιάθε, Γξφζνο 

& Κπξηαθίδεο, 2002; πκενχ, 2003; αθειιαξίνπ, 2006; Seligman & Darling, 2007).  

Αλαθνξηθά κε ηα πξφζσπα απφ ηα νπνία νη γνλείο ιακβάλνπλ ππνζηήξημε θάλεθε 

φηη νη γνλείο ζεσξνχλ πσο ιακβάλνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθφ 

ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηα, ελψ δελ ιακβάλνπλ αξθεηή ππνζηήξημε απφ ηνπο θίινπο θαη 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο ζπληξφθνπ. Έξεπλεο επηζεκαίλνπλ φηη νη γνλείο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα απνδερηνχλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο έρνπλ αλάγθε 
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απφ ππνζηήξημε απφ ηνλ πεξίγπξψ ηνπο (Skotko & Bedia 2005; Lalvani, 2008; Pillay 

et al. 2012; Sheets et al. 2012), ε νπνία παξάιιεια ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (Weiss, 2002).  

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή απφθιηζε κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

κε ηνπο επαγγεικαηίεο λα αλαθέξνπλ ιηγφηεξε ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνπο θίινπο απ’ φηη αλαθέξνπλ νη ίδηνη νη γνλείο. 

Σν εχξεκα απηφ, φηη δειαδή νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ πσο νη γνλείο ιακβάλνπλ 

κεησκέλε ππνζηήξημε απφ άιια πξφζσπα, ππνγξακκίδεη φηη νη επαγγεικαηίεο 

εληνπίδνπλ έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα ππνζηήξημεο πξνο ηνπο γνλείο απφ νηθεία 

πξφζσπα. ηα πξνεγνχκελα ινηπφλ αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πξνζηίζεηαη θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο ησλ γνλέσλ, ε νπνία 

νπζηαζηηθά εξκελεχεη ελ κέξεη ηελ αδπλακία ησλ γνλέσλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηελ άπνςε ησλ επαγγεικαηηψλ ζηα γνλετθά ηνπο θαζήθνληα. Σν 

εχξεκα ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο νη γνλείο αλέθεξαλ κέηξηα επεκεξία, 

εχξεκα πνπ αηηηνινγείηαη κέζσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλαθχπηνπλ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο 

θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο ζηε δηαρέηξεζή ηεο. Έξεπλεο 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε εκθάληζε κηαο αλαπεξίαο ζηε δσήο ηεο νηθνγέλεηαο έρεη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο ηνκείο (Rowbotham et al., 2011; 

Bourke-Taylor, Howie, & Law, 2010; McCarthy, Cuskelly, van Kraayenoord, & 

Cohen, 2006; Kersh, Hedvat, Hauser- Cram, & Warfield, 2006; Herring, Gray, Taffe, 

Tonge, Sweeney, & Einfeld, 2006), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ 

ζπλνιηθή επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο. Αθφκε, εληνπίδεηαη απφθιηζε κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο λα αλαθέξνπλ ρακειφηεξε επεκεξία απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο γνλείο. Σν νηθείν εχξεκα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ή/θαη κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 

θαη είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ζην κέιινλ. 

Δπίζεο, ζεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο 

ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο νηθνγέλεηαο. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο αλαθέξνπλ φηη ε 

αλαπεξία επηδξά ζεκαληηθά ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο 

(θνηλσληθέο ζρέζεηο, εξγαζία, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο) θαη θπξίσο ζην ζηξεο πνπ 

αηζζάλνληαη. ρεηηθέο έξεπλεο επηβεβαηψλνπλ ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε αλαπεξία ζε 
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δηάθνξνπο ηνκείο (Bourke-Taylor, Howie, & Law, 2010; Nealy et al., 2012; Knapp et 

al., 2009). Δπηπιένλ, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη επαγγεικαηίεο πξνζδίδνπλ 

πεξηζζφηεξε έληαζε ζηνλ αληίθηππν ηεο αλαπεξίαο ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη θπξίσο ζηελ επεκεξία ηεο νηθνγέλεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, 

εχξεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε ηα πξνεγνχκελα επξήκαηα ηεο νηθείαο 

εξγαζίαο θαη είλαη αλαγθαίν λα δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά ζην κέιινλ.  

Όζνλ αθνξά ζην ηη ζεσξνχλ νη γνλείο θαη νη επαγγεικαηίεο ζεκαληηθφ γηα ην παηδί 

κε αλαπεξία, ππάξρεη κηα ζρεηηθή ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη επαγγεικαηίεο ζπκκεξίδνληαη ηηο ζθέςεηο ησλ γνλέσλ γηα ην παηδί ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, θαη νη δχν πιεπξέο ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά γηα ην παηδί κε αλαπεξία 

ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ επεκεξία, ηελ απηνλνκία, ηελ επηπρία, ηελ θαλνληθφηεηα, ηηο 

δηάθνξεο εκπεηξίεο, ηηο θηιηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο, ηελ πξνζσπηθή βνήζεηα, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ηνλ αζιεηηζκφ, 

ελψ κέηξηα ζεκαληηθή ζεσξνχλ ηελ επηηπρία ζην ζρνιείν. Φαίλεηαη ινηπφλ θαη νη δχν 

πιεπξέο λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο παξάγνληεο απηνχο σο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην 

παηδί κε αλαπεξία. Βέβαηα, νη απφςεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ δηαθνξνπνηνχληαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο, ηελ νπνία νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ πην 

ζεκαληηθή απ’ φηη νη γνλείο, εχξεκα πνπ κπνξεί λα εξκελεπζεί κέζσ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπο ξφινπ θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο δνκέο, θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θηιηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο θξίλνληαη πην 

ζεκαληηθέο απφ ηνπο γνλείο απ’ φηη θξίλνληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Με άιια 

ιφγηα, νη επαγγεικαηίεο ζεσξνχλ φηη ε δηακφξθσζε θηιηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ απφ ην παηδί κε αλαπεξία έρεη ιηγφηεξε ζεκαζία γηα ην ίδην 

ην παηδί απ’ φηη ζεσξνχλ νη γνλείο ηνπ. Σν εχξεκα απηφ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

πεξαηηέξσ. 

ρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπλ νη γνλείο κεηά 

ηε δηάγλσζε, νη γνλείο αλέθεξαλ σο αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθή ηε ιεπηνκεξή 

πιεξνθφξεζε, ηελ πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε γηα 

νξγαληζκνχο-ζπιιφγνπο γνλέσλ. Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο γνλείο 

παηδηψλ κε αλαπεξία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Muggli et al. 2009; 

Gammons et al., 2010; Douglas et al., 2016; Skotko & Bedia 2005; Pillay et al., 

2012). εκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ πξνέθπςαλ 

αλαθνξηθά κε ηε ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε θαη ηελ πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή 
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αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, φπνπ νη επαγγεικαηίεο έθξηλαλ σο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο ηηο 

νηθείεο ππεξεζίεο απ’ φηη αλέθεξαλ νη γνλείο. Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο δειαδή ην λα 

παξέρνπλ ζηνπο γνλείο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην παηδί ηνπο κε 

αλαπεξία θαη ηελ κειινληηθή ηνπ εμέιημε δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, 

ηνπιάρηζηνλ φρη ζηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχλ νη γνλείο. Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζην 

εχξεκα απηφ ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ελδειερψο. Δλδηαθέξνλ θξίλεηαη θαη ην 

εχξεκα φηη θακία απφ ηηο δχν πιεπξέο δελ αμηνιφγεζε σο πάξα πνιχ ζεκαληηθέο 

θακία απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, δεδνκέλν πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ έξεπλαο, 

θαζψο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

(πιεξνθφξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, απνθαηάζηαζε, ηερληθή 

ππνζηήξημε/ βνεζήκαηα, επηζθέςεηο θαη’νίθνλ, εθπαίδεπζε γνλέσλ, ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνπιέο άιισλ γνληψλ), θαη νη δχν πιεπξέο ηελ αμηνιφγεζαλ απφ 

αλεπαξθή έσο κέηξηα επαξθή. Σν εχξεκα απηφ απνηειεί απφξξνηα ηεο έιιεηςεο θαιά 

νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ελφο επίζεκνπ δηθηχνπ 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε αλαπεξία, ε νπνία ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζπνξαδηθή, αζπληφληζηε θαη αλχπαξθηε 

(Σζηκπηδάθε, 2007). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ δχν νκάδσλ πξνέθπςαλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ηηο θαη’ νίθνλ επηζθέςεηο, θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη γνλείο αμηνιφγεζαλ κε ρακειφηεξν ζθνξ. Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα 

απηά ππνγξακκίδνπλ ηελ αδπλακία ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ζπλνιηθά ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε αλαπεξία 

ζηελ Διιάδα. Σαπηφρξνλα, θαίλεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, εθφζνλ νη απαληήζεηο ηνπο βξίζθνληαη 

πνιχ θνληά ζε εθείλεο ησλ γνλέσλ. Σα δεδνκέλα απηά αλαδεηθλχνπλ παξάιιεια ηα 

πξνβιήκαηα ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο, ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη 

νπζηαζηηθήο θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη ππνζηήξημεο 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηα νπνία έρνπλ επηζεκαλζεί ζην παξειζφλ 

(Iversen, Shimmel, Ciacera, & Prabhakar, 2003; Bamm & Rosenbaum, 2008; 

Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995; Κσηζφπνπινο, 2007). 

Δγγχηεηα εκθαλίδεηαη ζε φηη αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζεσξνχλ νη δχν πιεπξέο 

φηη ληψζνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. Πην 

αλαιπηηθά, θαίλεηαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο γνλείο θαη επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ 
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ρακειά πξνο κέηξηα επίπεδα έληαζεο ζπλαηζζεκάησλ φπσο είλαη ε ζιίςε, ε 

αζθάιεηα, ε θαηαπίεζε, ε επηπρία θαη πςειά επίπεδα αγσλίαο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία γηα ην κέιινλ ηνπο.  Γηαθνξνπνίεζε κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

ζεκεηψζεθε αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο πνπ ζεσξνχλ φηη ληψζνπλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο, κε ηνπο γνλείο λα αλαθέξνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ηνπ νηθείνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην πνηνο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ππεχζπλνο γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία νη γνλείο αλέθεξαλ φηη ζεσξνχλ ιίγν έσο αξθεηά 

ππεχζπλνπο ηνπο εζεινληηθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο, ην επξχηεξν 

ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο θίινπο/γείηνλεο, αξθεηά ππεχζπλε ηελ θνηλφηεηα, θαη 

πνιχ έσο πάξα πνιχ ππεχζπλνπο γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ην θξάηνο θαη ηηο 

πγεηνλνκηθέο αξρέο.         Σν εχξεκα απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε πξνεγνχκελν εχξεκα πνπ 

ππνδειψλεη φηη νη γνλείο αληινχλ ππνζηήξημε θπξίσο απφ ηνλ θχθιν ησλ ζπγγελψλ 

θαη ησλ θίισλ ηνπο ζπκθσλεί ζα ιέγακε κε ηε δηαπίζησζε ηεο Σζηκπηδάθε (2013) φηη 

ζηε ρψξα καο γηα λα θαιχςνπλ ηηο ειιείςεηο ηεο επίζεκεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

νη γνλείο βξίζθνπλ ζπλήζσο άιιεο πεγέο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηα αλεπίζεκα 

δίθηπα φπσο είλαη ηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, νη θίινη, κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

θαη άιινη γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξίεο. ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξείηαη ζχκπιεπζε 

ζηηο απφςεηο ησλ δχν νκάδσλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ξφινπ πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε θνηλφηεηα σο θνξέαο ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε 

αλαπεξία, ηνλ νπνίν ξφιν νη επαγγεικαηίεο ραξαθηήξηζαλ σο πνιχ ππεχζπλν γηα ηε 

ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ελψ νη γνλείο σο αξθεηά ππεχζπλν. 

Γεληθφηεξα, ηα επξήκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη θξαηηθνί θαη πγεηνλνκηθνί θνξείο 

πεξηζζφηεξν ζεσξνχληαη σο νη άκεζα ππεχζπλνη γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία.  

 

4.2 Απόςεηο γνλέσλ θαη επαγγεικαηηώλ αλαθνξηθά κε ηε βίσζε ηεο 

αλαπεξίαο: Ζ επίδξαζε αηνκηθώλ ζηνηρείσλ  

 

Γηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ δχν νκάδσλ αλά θχιν πξνέθπςαλ αλαθνξηθά 

κε ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ πνπ ληψζνπλ νη γνλείο ηε 

ζηηγκή πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ηνπο, ζηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα, 

ζηξεο, αγσλία, πξνζαξκνζηηθφηεηα) ηνπ γνλέα ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, ζηελ 
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επάξθεηα πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο σο γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, ζηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν αληινχλ ππνζηήξημε νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν, ζηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο 

νηθνγέλεηαο (θνηλσληθέο ζρέζεηο, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, εξγαζία, επίπεδν ζηξεο, 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία), θαζψο θαη 

αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ην παηδί κε αλαπεξία ε 

ζρνιηθή επηηπρία θαη ε  θαλνληθφηεηα. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζεκεηψλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ην θχιν κεηαμχ 

γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ. Φαίλεηαη δειαδή φηη νη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο θαη νη 

άληξεο επαγγεικαηίεο εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηνπο γνλείο ζηα δηάθνξα 

ζέκαηα βίσζεο ηεο αλαπεξίαο απ’ φηη αλαθέξνπλ νη ίδηνη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Πην έληνλε δηαθαίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ 

επαγγεικαηηψλ κε ηνπο γνλείο θαη ησλ δχν θχισλ, κε ηηο επαγγεικαηίεο λα 

αλαθέξνπλ ιηγφηεξα ζεηηθά ζηνηρεία θαη πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά 

κε ηνλ ηξφπν βίσζεο ηεο αλαπεξίαο απφ ηνπο γνλείο. Καη αθφκε, νη απφςεηο κεηαμχ 

ησλ επαγγεικαηηψλ δηαθνξνπνηνχληαη ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζεσξνχλ 

ζεκαληηθή ηελ θαλνληθφηεηα γηα ην παηδί κε αλαπεξία. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

άληξεο επαγγεικαηίεο θαίλεηαη φηη ζεσξνχλ ηελ θαλνληθφηεηα πην ζεκαληηθή γηα ην 

παηδί κε αλαπεξία απ’ φηη ηε ζεσξνχλ νη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο. Σα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ γνλέσλ θαη 

επαγγεικαηηψλ απαηηνχλ πην ιεπηνκεξή δηεξεχλεζε.  

Δπηπιένλ, δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη θαη ζηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ γνλέσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη ίδηνη γηα θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηνπο 

κε αλαπεξία. πγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πην 

ηθαλνχο γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ ηνπο απ’ φηη ζεσξνχλ νη παηέξεο ηνπο ίδηνπο. Σν 

εχξεκα κπνξεί λα αηηηνινγεζεί κέζσ ηεο εξκελείαο πνπ έρνπλ δψζεη νξηζκέλνη 

εξεπλεηέο γηα ηνλ απμεκέλν ξφιν ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ δηαρξνληθά νη κεηέξεο (Davis & Carter, 2008; Gray, 2003). Γηάθνξεο 

έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία (Pelchat et al., 2009; Beckman, 1991; Moes et al., 1992; Sharpley et al. 

1997).  

Αθφκε, δηαθνξνπνηήζεηο ζεκεηψζεθαλ ζηηο απαληήζεηο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

ηεο έξεπλαο ρσξηζκέλεο ζε ειηθηαθέο νκάδεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

εληνπίζηεθαλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ 
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παηδηψλ κε αλαπεξία (απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, ζηξεο, πξνζαξκνζηηθφηεηα), ζηελ 

επάξθεηα πνπ αηζζάλνληαη θαηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ γνλετθνχ ηνπο ξφινπ, ζηελ 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν, ζηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο (θνηλσληθέο ζρέζεηο, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζηξεο, νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία), ζηνλ βαζκφ πνπ ε 

απνθαηάζηαζε θαη ε επηηπρία ζην ζρνιείν ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ην παηδί κε 

αλαπεξία, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ πνπ ζεσξείηαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία 

αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη επηπρία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, θαίλεηαη φηη νη απφςεηο ησλ γνλέσλ άλσ ησλ 30 εηψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ηεο ίδηαο ειηθίαο. Ζ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί 

πην αλαιπηηθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή θάπνηνπ ζπκπεξάζκαηνο.  

Δπηπξφζζεηα, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν 

ζηελ δηαθνξνπνίεζε πνπ ζπλαληάηαη κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

εληνπίδνληαη ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη γνλείο 

αηζζάλνληαη ζπκφ θαη απνγνήηεπζε κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο, ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζηνπο γνλείο (απνδνηηθφηεηα, θαηαλφεζε, ζηξεο, 

αγσλία, πξνζαξκνζηηθφηεηα), ζηελ επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ 

κε αλαπεξία, ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο απφ ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζηελ 

επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε εθθάλζεηο ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο (θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

εξγαζία, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζηξεο, νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία), θαζψο θαη ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ επηπρία πνπ 

ζεσξείηαη φηη ληψζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. 

Απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 

γνλέσλ ζπληζηά παξάγνληα πνπ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεψλ ηνπο απέλαληη 

ζηηο αληίζηνηρεο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη γνλείο απφθνηηνη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Φαίλεηαη δειαδή φηη φζν πην κνξθσκέλνη εκθαλίδνληαη 

νη γνλείο ηφζν κεγαιψλεη ην ράζκα πνπ ηνπο ρσξίδεη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Σν 

εχξεκα απηφ αηηηνινγείηαη ελ κέξεη ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ε κφξθσζε νδεγεί ην 

άηνκν ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ ελεξγνπνηεί θαηάιιεια ψζηε ζπλερψο 
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λα αλαθαιχπηεη λέεο γλψζεηο. Τπφ ηελ έλλνηα απηή νη γνλείο ίζσο ακθηζβεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο επαγγεικαηίεο φηαλ νη ίδηνη έρνπλ έλα νξηζκέλν κνξθσηηθφ επίπεδν 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ή αθφκα θαη 

φζεο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο δηαζέηνπλ ηφζν αλαγλσξίδνπλ ηα θελά θαη ηηο ειιείςεηο 

πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί ζηελ θαηάξηηζε ησλ επαγγεικαηηψλ.  

Δπηπιένλ, δηαθνξνπνηήζεηο πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία θαη ησλ επαγγεικαηηψλ αλάινγα κε ηα ρξφληα πνπ εξγάδνληαη νη 

επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνχ θαη ηεο απνγνήηεπζεο 

πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο, ζηελ αίζζεζε επάξθεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο, ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ/ηελ 

ζχληξνθν, ζηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζε ηνκείο ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο 

(θνηλσληθέο ζρέζεηο, εξγαζία, δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζηξεο, νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο, νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αηνκηθή επεκεξία), θαη ζηελ αζθάιεηα πνπ 

ζεσξείηαη φηη ληψζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία ζθεπηφκελα ην κέιινλ ηνπο. 

Γεληθφηεξα, θαίλεηαη φηη ε εκπεηξία ησλ επαγγεικαηηψλ επηδξά ζηηο απφςεηο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ζρεηηθά κε ην πψο βηψλνπλ νη γνλείο ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

Ηδηαίηεξα, πξνθχπηεη φηη πεξηζζφηεξα έηε πξνυπεξεζίαο ησλ επαγγεικαηηψλ ζε δνκέο 

εμππεξέηεζεο αηφκσλ κε αλαπεξία ζπλδένληαη κε δηαθσλίεο ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δειψλνπλ νη ίδηνη νη γνλείο. Οη επαγγεικαηίεο κε πξνυπεξεζία 

απφ έμη θαη άλσ έηε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο γνλείο σο πξνο ηηο 

απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί δηηηά: απφ ηε κία νη 

επαγγεικαηίεο κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο απνθηνχλ πξαγκαηηθή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ βηψλνπλ νη γνλείο, αλ θαη νη ίδηνη νη γνλείο εκθαλίδνπλ κηα πην σξαηνπνηεκέλε 

εηθφλα απηήο ηεο θαηάζηαζεο, ελψ απφ ηελ άιιε είλαη πηζαλφ νη επαγγεικαηίεο κε 

πεξηζζφηεξε εκπεηξία λα βηψλνπλ ζεκαληηθή θφπσζε, απνγνήηεπζε απφ ηελ φιε 

αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηνλ ρψξν θαη απφ ηα πεξηνξηζκέλα κέζα πνπ 

δηαζέηνπλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη απφςεηο ηνπο λα θνξηίδνληαη αξλεηηθά 

απέλαληη ζηνπο γνλείο, κε ηνπο νπνίνπο δπζθνιεχνληαη λα ζπλππάξμνπλ. ε θάζε 

πεξίπησζε πάλησο θξίλεηαη φηη ην εχξεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη ζα 

πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο.  

Αθφκε, δηαθνξέο ζεκεηψζεθαλ κεηαμχ γνλέσλ θαη επαγγεικαηηψλ σο πξνο ηνλ 

βαζκφ πνπ νη γνλείο ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ηθαλνχο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

ηνπο κε αλαπεξία. Γεγνλφο είλαη φηη ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηψλ θάζε επηπέδνπ 
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εκπεηξίαο ζεσξεί ηνπο γνλείο ιηγφηεξν ηθαλνχο απ’ φηη πηζηεχνπλ νη ίδηνη γηα ηνπο 

εαπηνχο ηνπο. Με άιια ιφγηα, ε εκπεηξία ζηελ εξψηεζε πεξί επάξθεηαο ησλ γνλέσλ 

θαίλεηαη φηη δελ δηαθνξνπνηεί ηελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη επαγγεικαηίεο 

έλαληη ηεο πην ζεηηθήο εηθφλαο ησλ γνλέσλ.  

Σέινο, ζεκαληηθέο απνθιίζεηο πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. πγθεθξηκέλα, νη επαγγεικαηίεο δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ πνπ αηζζάλνληαη νη γνλείο κεηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο, 

ζηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ (θαηαλφεζε, ζηξεο, αγσλία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα), ζηελ επάξθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε 

αλαπεξία, ζηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία απφ 

ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζηελ επίδξαζε ηεο αλαπεξίαο ζηε δσή κε ηνλ/ηελ ζχληξνθν, ζην 

ζηξεο θαη ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, θαζψο θαη ζηηο παξερφκελεο απφ επαγγεικαηίεο 

ππεξεζίεο (πιεξνθφξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή/ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, απνθαηάζηαζε, 

επηζθέςεηο θαη’ νίθνλ, ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο). 

Ηδηαίηεξα, νη απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο απφςεηο 

γνλέσλ παηδηψλ κε πνιιαπιή αλαπεξία, κε λνεηηθή αλαπεξία θαη γνλέσλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ. Θα ιέγακε φηη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

ζπκπησκάησλ ζπλδέεηαη κε ηηο απφςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη γνλείο γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ βηψλνπλ ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο, νη νπνίεο απφςεηο σζηφζν 

εμαθνινπζνχλ λα αλαθέξνληαη ζε πην ζεηηθέο ζπλζήθεο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνπλ 

νη επαγγεικαηίεο. Άιιεο έξεπλεο έρνπλ θαηά θαηξνχο δείμεη φηη ην είδνο ηεο 

αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο βηψλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη 

ηελ θαηάζηαζε ηεο εθάζηνηε αλαπεξίαο. Γηα παξάδεηγκα, γνλείο παηδηψλ κε 

ζχλδξνκν Down έρεη βξεζεί φηη εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο (Ricci & 

Hodapp, 2003) θαη θαηάζιηςεο (Abbeduto, Seltzer, Shattuck, Krauss, Orsmond, & 

Murphy, 2004) απ’ φηη εκθαλίδνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε άιιεο δηαηαξαρέο θαη θπξίσο 

απηηζκφ. Οη γνλείο παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ αλεζπρνχλ γηα 

ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, γηα ην επίπεδν ηεο γλσζηηθήο ειιεηκκαηηθφηεηαο, γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ 

λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ θνηλφηεηα. ηα απνηειέζκαηα απηά θαηέιεμαλ θαη νη 

Estes et al. (2009), νη νπνίνη ππνζηήξημαλ φηη νη κεηέξεο κε παηδηά κε δηαηαξαρέο 
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απηηζηηθνχ θάζκαηνο αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα γνληθνχ ζηξεο απφ ηηο κεηέξεο 

παηδηψλ κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.  

 

4.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεξηνξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε θάπνησλ 

κεζνδνινγηθψλ αδπλακηψλ. Καη’ αξράο, πξφθεηηαη γηα κία ζπγρξνληθή κειέηε, κε 

ζπλέπεηα λα κελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ αηηηψδε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, θάηη πνπ ζα γηλφηαλ κε κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα κέζα 

απφ κία δηαρξνληθή έξεπλα. 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα απνηππψζεη ηε βίσζε ηεο αλαπεξίαο 

απφ ηνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ηηο απφςεηο επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε δνκέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη γνλείο βηψλνπλ ελ αλαπεξία ηνπ 

παηδηνχ ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απφιπηα, ζα πξέπεη ην δείγκα λα απνηειείηαη 

απφ κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ηα άηνκα λα 

είλαη απφ φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο απνηειεί ε επηινγή έμη εξσηήζεσλ γηα ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη δψδεθα εξσηήζεσλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

πεξηιάκβαλε ην εξσηεκαηνιφγην ησλ γνλέσλ θαη ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

επαγγεικαηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αληαπφθξηζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

θαζψο ζπρλά ζε κεγάιεο έθηαζεο εξσηεκαηνιφγηα πνιιέο εξσηήζεηο δελ 

ζπκπιεξψλνληαη ή ζπκπιεξψλνληαη κε βηαζχλε ρσξίο λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο.  

Αθφκε, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηναλαθνξηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν θνηλσληθά αξεζηψλ 

απαληήζεσλ. Ζ αμηνιφγεζε γηα παξάδεηγκα ηεο επάξθεηαο ελφο γνλέα απφ ηνλ ίδην ζα 

γηλφηαλ ίζσο θαιχηεξα κε ζπλδπαζκφ θη άιισλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, φπσο ε 

ζπλέληεπμε θαη ε παξαηήξεζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη γηα λα θξηζεί δπλαηή ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θξίλεηαη ρξήζηκε ε επηβεβαίσζή ηνπο θαη απφ 

κειινληηθέο έξεπλεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

επηζεκάλζεθαλ.  
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Παξάξηεκα 

 

Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ 

 

Δλόηεηα Α: Αηνκηθά ζηνηρεία 

εκεηψζηε κε έλα (Υ) ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη: 

 

1. Φχιν γνλέα: 

Άληξαο    (   )      Γπλαίθα    (   ) 

 

2. Ζιηθία γνλέα: 

18-24   (   )     30-34     (   )     40-49  (   ) 

25-29   (   )     35-39   (   )    50 εηψλ θαη άλσ   (   ) 

 

3.  Δθπαίδεπζε 

Γεκνηηθφ (   ) 

Γπκλάζην (   ) 

Λχθεην (   ) 

ΑΔΗ/ΣΔΗ   (   ) 

Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο   (   ) 

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ (   ) 

 

4. Δίδνο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ: 

Κηλεηηθή   (   ) Αηζζεηεξηαθή   (   ) Ννεηηθή   (   ) Απηηζκφο  (   ) Πνιιαπιή  (   ) 

 

Δλόηεηα Β 

Α) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο γνλείο 

1. ε ηη βαζκφ ληψζαηε ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα κεηά ηε δηάγλσζε; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Θπκφ      

Απνγνήηεπζε      

Θξήλν      

Μνλαμηά      

νθ      
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2. Πφζν ρξφλν ζπλήζσο δηαζέηεηε γηα: 

 Καζόινπ     Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Σνλ εαπηφ ζαο      

Σε ζρέζε ζαο κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθφ ζαο ζαλ δεπγάξη 

     

Γξαζηεξηφηεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

     

Παηρλίδη κε ην παηδί      

 

3. Πφζν πηζηεχεηε φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζαο αληηπξνζσπεχνπλ σο γνλέα; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Απνδνηηθφηεηα       

Καηαλφεζε      

Ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα      

ηξεο      

Αγσλία      

Πξνζαξκνζηηθφηεηα      

 

4. Πφζν επαξθήο αηζζάλεζηε σο γνλέαο; 

Καζόινπ    Πνιύ 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Πφζν αηζζάλεζηε φηη ζαο ππνζηεξίδεη: 

 Καζόινπ    Πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Ο/Ζ ζχληξνθφο ζαο      

Ζ νηθνγέλεηά ζαο      

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο 

ζπληξφθνπ ζαο 

     

Οη θίινη ζαο      

 

6. Πψο ζεσξείηε ηελ επεκεξία ζαο ζε ζρέζε κε άιιεο νηθνγέλεηεο; 

Πνιύ θαηώηεξε    Αλώηεξε 

1 2 3 4 5 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

7. Μέρξη ζηηγκήο πφζν έρεη επεξεάζεη ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ζαο ηηο αθφινπζεο 

εθθάλζεηο ηεο δσήο ζαο: 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο      
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Δξγαζία      

Εσή κε ηνλ/ ηελ 

ζχληξνθν 

     

Δπίπεδν ζηξεο      

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο      

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε      

Αηνκηθή επεκεξία      

 

8. Ση ζεσξείηε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην παηδί ζαο; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Απνθαηάζηαζε      

Δπεκεξία      

Δπηηπρία ζην ζρνιείν      

Απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δσή      

Δπηπρία      

Καλνληθφηεηα      

Δκπεηξίεο φισλ ησλ εηδψλ (ηαμίδηα, 

πνιηηηζκφο, ςπραγσγία, θ.ιπ.) 

     

Φίινπο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο      

Πξνζσπηθή βνήζεηα      

Ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ 

     

Ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ 

(εάλ είλαη ελήιηθαο/ε) 

     

Αζιεηηζκφο      

 

Β) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη ε νηθνγέλεηα ελόο αηόκνπ 

κε αλαπεξία  

9. Ση ζεσξείηε ζεκαληηθφ λα ιάβεη έλαο γνλέαο ηε ζηηγκή πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη ε 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπ; 

 Καζόινπ    Όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν  

 1 2 3 4 

Λεπηνκεξή πιεξνθφξεζε     

πλαηζζεκαηηθή/Φπρνινγηθή 

ππνζηήξημε 

    

Δλεκέξσζε γηα νξγαληζκνχο- 

ζπιιφγνπο γνλέσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα 

θαηάζηαζε 

    

Πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 
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10. Αμηνινγήζηε φπνηα/-νηεο απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο έρεη ιάβεη ε νηθνγέλεηά ζαο 

απφ επαγγεικαηίεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο  ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ; 

 Αλεπαξθήο    Δπαξθήο 

 1 2 3 4 5 

Πιεξνθφξεζε      

πλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε  

     

Απνθαηάζηαζε      

Σερληθή ππνζηήξημε/βνεζήκαηα      

Δπηζθέςεηο θαη’ νίθνλ      

Δθπαίδεπζε γνλέσλ       

Φπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο      

πκβνπιεπηηθή απφ άιινπο 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 

     

   

Γ) Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία  

11. Καηά πφζν ηα άηνκα κε αλαπεξία αηζζάλνληαη ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα φηαλ 

ζθέθηνληαη ην κέιινλ ηνπο; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Αγσλία      

Θιίςε       

Αζθάιεηα      

Καηαπίεζε      

Δπηπρία      

 

Γ) Γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία  

12. Πνηνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία 

εθηφο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο; 

 Καζόινπ    Πάξα 

πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Σν θξάηνο       

Οη νηθνγέλεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο       

Δζεινληηθνί νξγαληζκνί      

Θξεζθεπηηθνί νξγαληζκνί      

Σν επξχηεξν ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ      

Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο      

Ζ θνηλφηεηα      

Φίινη/γείηνλεο      

 

Δξσηεκαηνιόγην επαγγεικαηηώλ 

 

Δλόηεηα Α: Αηνκηθά ζηνηρεία 
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εκεηψζηε κε έλα (Υ) ηελ απάληεζε πνπ ζαο αληηπξνζσπεχεη: 

 

1. Φχιν: 

Άληξαο    (   )      Γπλαίθα    (   ) 

 

2. Ζιηθία: 

22-29      (   ) 

30-39    (   ) 

40-49   (   ) 

50 εηψλ θαη άλσ (   ) 

 

3.  Δθπαίδεπζε 

Γεκνηηθφ (   ) 

Γπκλάζην (   ) 

Λχθεην (   ) 

ΑΔΗ/ΣΔΗ   (   ) 

Δπαγγεικαηηθέο ζρνιέο   (   ) 

Μεηαπηπρηαθφ/ Γηδαθηνξηθφ (   ) 

 

4. Παξαθαιψ πξνζδηνξίζηε ην επάγγεικά ζαο 

Δηδηθεπκέλνο ηαηξφο (   ) 

Φπζηθνζεξαπεπηήο (   ) 

Δξγνζεξαπεπηήο (   ) 

Λνγνζεξαπεπηήο (   ) 

Ννζειεπηήο (   ) 

Δηδηθφο παηδαγσγφο (   ) 

Παηδαγσγφο  (   ) 

Φπρνιφγνο (   ) 

Πξνπνλεηήο  (   ) 

Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο (   ) 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε) ……………… 

 

5. Υξφληα πξνυπεξεζίαο: 

Ληγφηεξν απφ 3 έηε (   ) 

3-5 έηε (   ) 

6-10 έηε (   ) 

Πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε (   ) 

 

 

Δλόηεηα Β 

Α) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηνπο γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία 

1. ε πνηνλ βαζκφ ζεσξείηε φηη δείρλνπλ ζπλήζσο νη γνλείο ηα αθφινπζα 

ζπλαηζζήκαηα ηελ ζηηγκή πνπ ηνπο αλαθνηλψλεηαη ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο;  

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 
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 1 2 3 4 5 

Θπκφ      

Απνγνήηεπζε      

Θξήλν      

Μνλαμηά      

νθ      

 

2. Πφζν ρξφλν ζεσξείηε φηη ζπλήζσο δηαζέηεηνπλ νη γνλείο γηα: 

 Καζόινπ     Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Σνλ εαπηφ ζαο      

Σε ζρέζε ζαο κε ηνλ/ηελ 

ζχληξνθφ ζαο ζαλ δεπγάξη 

     

Γξαζηεξηφηεηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

     

Παηρλίδη κε ην παηδί      

 

3. Πφζν πηζηεχεηε φηη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο γνλείο 

παηδηψλ κε αλαπεξία; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Απνδνηηθφηεηα       

Καηαλφεζε      

Ηθαλφηεηα γηα θξνληίδα      

ηξεο      

Αγσλία      

Πξνζαξκνζηηθφηεηα      

 

4. Πφζν επαξθείο ζεσξείηε φηη αηζζάλνληαη σο γνλείο νη γνλείο ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία; 

Καζόινπ    Πνιύ 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Πφζν ζεσξείηε φηη αηζζάλνληαη πσο ηνπο ππνζηεξίδεη: 

 Καζόινπ    Πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Ο/Ζ ζχληξνθφο ηνπο      

Ζ νηθνγέλεηά ηνπο      

Ζ νηθνγέλεηα ηνπ/ηεο 

ζπληξφθνπ ηνπο 

     

Οη θίινη ηνπο      

 

6. Καηά ηε γλψκε ζαο πψο ζεσξνχλ ηελ επεκεξία ηνπο ζε ζρέζε κε άιιεο 

νηθνγέλεηεο; 
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Πνιύ θαηώηεξε    Αλώηεξε 

1 2 3 4 5 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

 

7. Μέρξη ζηηγκήο πφζν ζεσξείηε φηη έρεη επεξεάζεη ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηηο 

αθφινπζεο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηεο νηθνγέλεηαο: 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Κνηλσληθέο ζρέζεηο      

Δξγαζία      

Εσή κε ηνλ/ ηελ 

ζχληξνθν 

     

Δπίπεδν ζηξεο      

Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο      

Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε      

Αηνκηθή επεκεξία      

 

8. Ση ζεσξείηε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ην παηδί κε αλαπεξία; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Απνθαηάζηαζε      

Δπεκεξία      

Δπηηπρία ζην ζρνιείν      

Απηνλνκία ζηελ θαζεκεξηλή δσή      

Δπηπρία      

Καλνληθφηεηα      

Δκπεηξίεο φισλ ησλ εηδψλ (ηαμίδηα, 

πνιηηηζκφο, ςπραγσγία, θ.ιπ.) 

     

Φίινπο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο      

Πξνζσπηθή βνήζεηα      

Ηθαλνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

αλαγθψλ 

     

Ηθαλνπνίεζε ζεμνπαιηθψλ αλαγθψλ 

(εάλ είλαη ελήιηθαο/ε) 

     

Αζιεηηζκφο      

 

Β) Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο ππεξεζίεο πνπ ιακβάλεη ε νηθνγέλεηα ελόο αηόκνπ 

κε αλαπεξία  

9. Ση ζεσξείηε ζεκαληηθφ λα ιάβεη έλαο γνλέαο ηε ζηηγκή πνπ ηνπ αλαθνηλψλεηαη ε 

αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπ; 

 Καζόινπ    Όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν  

 1 2 3 4 

Λεπηνκεξή πιεξνθφξεζε     
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πλαηζζεκαηηθή/Φπρνινγηθή 

ππνζηήξημε 

    

Δλεκέξσζε γηα νξγαληζκνχο- 

ζπιιφγνπο γνλέσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηελ ίδηα 

θαηάζηαζε 

    

Πξφγλσζε γηα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

    

 

10. Με βάζε ηελ εκπεηξία ζαο πψο αμηνινγείηε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη γεληθά 

ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο  

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ: 

 Αλεπαξθήο    Δπαξθήο 

 1 2 3 4 5 

Πιεξνθφξεζε      

πλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε  

     

Απνθαηάζηαζε      

Σερληθή ππνζηήξημε/βνεζήκαηα      

Δπηζθέςεηο θαη’ νίθνλ      

Δθπαίδεπζε γνλέσλ       

Φπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο      

πκβνπιεπηηθή απφ άιινπο 

γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία 

     

   

Γ) Δξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ίδην ην άηνκν κε αλαπεξία  

11. Καηά πφζν ηα άηνκα κε αλαπεξία αηζζάλνληαη ηα παξαθάησ ζπλαηζζήκαηα φηαλ 

ζθέθηνληαη ην κέιινλ ηνπο; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Αγσλία      

Θιίςε       

Αζθάιεηα      

Καηαπίεζε      

Δπηπρία      

 

Γ) Γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία  

 

12. Πνηνο πξέπεη λα αηζζάλεηαη ππεχζπλνο γηα ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία 

εθηφο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο; 

 Καζόινπ    Πάξα πνιύ 

 1 2 3 4 5 

Σν θξάηνο       

Οη νηθνγέλεηεο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο  
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Δζεινληηθνί νξγαληζκνί      

Θξεζθεπηηθνί νξγαληζκνί      

Σν επξχηεξν ζπγγεληθφ 

πεξηβάιινλ 

     

Οη πγεηνλνκηθέο αξρέο      

Ζ θνηλφηεηα      

Φίινη/γείηνλεο      

 


