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κνπ πξνζέθεξε φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

άιινπο δχν ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο, ηνλ θ. Γεκήηξην αξξή θαη ηελ θ. 
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ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Κπξίσο, φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο 

γνλείο πνπ εζεινληηθά δέρζεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο. Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ πνπ ζηάζεθε δίπια κνπ θαη ζε απηφ ην εγρείξεκα θαη ηδηαίηεξα ην 

ζχδπγφ κνπ θαη ηελ θφξε κνπ, απφ ηνπο νπνίνπο ζηέξεζα πνιχηηκν πξνζσπηθφ ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία.      
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Πεξίιεςε  

Ζ παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε Γηαηαξαρή 

ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ). Δηδηθφηεξα, εμεηάζηεθαλ ηα επίπεδα ειπίδαο, 

αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, ζηξεο, 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. ηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο 40 γνλείο 

παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη 40 γνλείο ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ειηθίαο 6-15 εηψλ 

σο νκάδα ειέγρνπ. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθαλ ε Κιίκαθα ηεο 

Πξνδηαζεζηαθήο Διπίδαο γηα Δλειίθνπο, ην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή, ε 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Εσήο (Platsidou, 2013), ε Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

Εσή (Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985), ε Κιίκαθα Μέηξεζεο ηεο 

Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο θαη ηνπ ηξεο, ε Κιίκαθα Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ Θπκηθνχ 

θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Πξνζαλαηνιηζκψλ ζηελ Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ειπίδα, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ην ζεηηθφ ζπκηθφ 

ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ην ζηξεο, ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην αξλεηηθφ 

ζπκηθφ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη πσο 

νη ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθέο δπλάκεηο ζπληζηνχλ παξάγνληεο αλζεθηηθφηεηαο πνπ 

πξνάγνπλ ηε ζεηηθή ςπρνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ. ε ζχγθξηζε κε ηνπο 

γνλείο ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ ρακειφηεξν, ελψ νη δχν νκάδεο δηαθνξνπνηήζεθαλ θαη 

σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ.  

 

  

Λέμεηο θιεηδηά: Απηηζκφο, ηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ηξεο, Σππηθή αλάπηπμε, 

Φπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία). 
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Abstract 

The present study investigated the psychological strengths of parents of children with 

Autism Spectrum Disorder (ASD). More specifically, levels of parents‟ hope, 

optimism, life satisfaction, positive and negative affect, stress, depression and anxiety 

were  explored, as well as the strategies they use to cope with stressful situations.  40 

parents of children with ASD and 40 parents of typical developing children aged 6-

15–year-old took part in the study. Participants filled in Adult Dispositional Hope 

Scale, Life Orientation Test, Life Satisfaction Scale (Platsidou, 2013), Satisfaction 

with Life Scale (Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985), Depression Anxiety 

Stress Scale, Positive and Negative Affect Schedule and Coping Orientations to 

Problems Experienced Inventory. Results showed that hope, life satisfaction and 

positive affect were correlated positively with stress, depression, anxiety and negative 

affect in parents of children with ASD group. This fact shows that the particular 

psychological strengths constitute resilience factors that promote positive psychology 

in the particular population. Compared to parents of typical developing children, 

parents of children with ASD had poorer psychological well-being, while the two 

groups were also differentiated in using strategies to cope with stressful situations.       

 

 

Keywords: Autism, Coping strategies, Psychological well-being, Stress, Typical 

development. 
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Πξόινγνο 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. Δηδηθφηεξα, ζηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο απηήο κειεηήζεθαλ θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, φπσο ε ειπίδα, ε αηζηνδνμία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη 

ην ζεηηθφ ζπκηθφ. Γεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαηξνθή ελφο 

απηηζηηθνχ παηδηνχ, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ επηπέδσλ ζηξεο, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ, αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, εμεηάζηεθε ηφζν ην πιέγκα 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, φζν θαη ε επίδξαζε θάπνησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφθιεζε αηνκηθψλ δηαθνξψλ -φπσο ην θχιν 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ, ηα ρξφληα πνπ 

έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα- ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο. Σέινο, 

κειεηήζεθε ε χπαξμε ηπρφλ δηαθνξψλ, κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ησλ 

γνλέσλ Σ.Α παηδηψλ, σο πξνο ην αλαθεξφκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ησλ ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαξζξψλεηαη σο εμήο: ην θεθάιαην 1 γίλεηαη αξρηθά κηα 

εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθέο παξαδνρέο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη 

αλαιχνληαη θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ε ειπίδα, ε αηζηνδνμία, ε επηπρία, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή 

επδσία). Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην πεξηερφκελν θαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ θιάδνπ ηεο 

Θεηηθήο Φπρνινγίαο. 
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ην Κεθάιαην 2 πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαηαξαρήο 

ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη αλαιχνληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ επηπνιαζκφ ηεο 

δηαηαξαρήο θαη αλαιχνληαη νη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

εκθάληζή ηεο. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ αηφκσλ κε Γηαηαξαρή 

ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο θαη παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

Σν θεθάιαην 3 απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ζηξεο θαη γίλεηαη 

δηάθξηζε απηήο απφ ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο θαη αλαιχνληαη νη 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηειεί ην άηνκν πξνθείκελνπ λα θαηαιήμεη ζηελ επηινγή 

ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο φηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα ελδερφκελε 

απεηιή.  

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ κειέηεζαλ ηηο ςπρηθέο 

δπλάκεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ 

Φάζκαηνο. Αξρηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ κεηαβιεηέο, φπσο ην 

ζηξεο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη έξεπλεο πνπ 

εμέηαζαλ έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο θαη αθνινπζνχλ νη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ. Σέινο, παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

δηαηππψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. 
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 Αθνινπζεί ην θεθάιαην φπνπ παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο (Κεθάιαην 5) θαη ην θεθάιαην κε ηα απνηειέζκαηα (Κεθάιαην 6). Σέινο, 

αθνινπζεί ην θεθάιαην 7 φπνπ γίλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.             
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Κεθάιαην 1: Θεηηθή Φπρνινγία 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Θεηηθή Φπρνινγία 

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία απνηειεί έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηε 

ζεκαζία πνπ έρνπλ νη πξνζσπηθνί δηαζέζηκνη πφξνη, φπσο ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη νη 

ςπρηθέο δπλάκεηο θαη ηδηφηεηεο, γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ην ππνθεηκεληθφ 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Δληφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «θαιήο δσήο» (Keyes & Haidt,  

2003). Δπηπιένλ, ζην ίδην πλεχκα έρνπλ πξνηαζεί κία ζεηξά απφ ςπρηθέο δπλάκεηο θαη 

ηδηφηεηεο σο εθείλεο ηηο ςπρνινγηθέο πνηφηεηεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ «θαιή δσή» 

(Efklides & Moraitou, 2013).  

 

Βαζηθέο παξαδνρέο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο παγησκέλεο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο θαη ζεσξεί φηη ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά δε δηακνξθψλεηαη πάληα ζηε βάζε θηλήηξσλ, φπσο ν εγσηζκφο, ε 

επηδίσμε ηεο εδνλήο, ην ίδηνλ ζπκθέξνλ, ε απνθπγή ηνπ πφλνπ θαη ε επηζεηηθφηεηα, 

δίλνληαο έηζη έκθαζε ζηελ θαινπξναίξεηε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ην γεληθφ θαιφ, ηελ επηδίσμε ηεο αξεηήο θαη ηελ απηνπξαγκάησζε. 

Ζ  Θεηηθή Φπρνινγία ζηεξίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο: 
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- Ο άλζξσπνο είλαη πξνζαξκνζηηθφ νλ θαη επηδηψθεη ηελ θνηλσληθή 

ζπλαλαζηξνθή. 

- Ο άλζξσπνο κπνξεί λα αθκάζεη θαη λα αλαπηπρζεί. 

- Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο αξεηέο ηνπ. 

- Ζ επηπρία ζπληζηά θνηλσληθφ αγαζφ.  

- Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πεγάδνπλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αηηίεο, νη νπνίεο είλαη 

μερσξηζηέο, ζηαζεξέο θαη δηαθνξεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αηηίεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

- Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. 

- Ζ εδνλή δε ζπληζηά ηελ κνλαδηθή ζεηηθή ζπλζήθε γηα ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή 

επδσία). 

- Ο ξφινο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηνλ 

αληίζηνηρν ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (Γαιαλάθεο, Μεξηίθα, & εξγηάλλε, 2011).     

 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο 

Ζ επηπρία 

Ζ επηπρία ζπληζηά ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ αλαθέξεηαη, ηφζν ζηηο κηθξέο θαζεκεξηλέο 

ζηηγκέο ραξάο ή εδνλήο, φζν θαη ζε κία καθξφρξνλε θαη ζπλνιηθή αίζζεζε ςπρηθήο 

επεμίαο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Μπνχηξε, 2011). Ο Diener (1984) πξνηείλεη 

ηξεηο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ επηπρία. χκθσλα κε ηνλ πξψην νξηζκφ, ε 

επηπρία ηαπηίδεηαη κε ηελ ελάξεηε δσή. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνλίδεη ηελ 
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αλαγθαηφηεηα ην άηνκν λα παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζην φξακα ηεο θνηλσλίαο γηα 

ηελ εζηθή θαη ηελ θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά, αγλνψληαο πιήξσο ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπ. Ο δεχηεξνο νξηζκφο αληαλαθιά κηα πξνζσπνθεληξηθή νπηηθή ηεο επηπρίαο θαη 

δίλεη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δσή ηνπ. Έηζη, επηπρηζκέλν είλαη έλα άηνκν πνπ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλν ζπλνιηθά απφ ηε δσή ηνπ θαη δελ ζα έθαλε ηα πξάγκαηα δηαθνξεηηθά 

εάλ είρε ηελ επθαηξία. Ο ηξίηνο νξηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο δηάζεζεο θαη 

νξίδεη σο επηπρία ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε ζεηηθή θαη ζηελ αξλεηηθή δηάζεζε 

(Bradburn, 1969, ζην Diener, 1984). 

 χκθσλα κε ηνπο Sheldon θαη Lyubomirsky (2007) ε αιιαγή ζηφρσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα πξνζδψζεη ζην άηνκν κηα ζηαζεξή αίζζεζε επηπρίαο, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, εμαζθνχληαη ζηαζεξά θαη κε επηηπρία, εθαξκφδνληαη ζε πνηθίια πιαίζηα θαη 

ηνπ πξνζθέξνπλ λέεο ζεηηθέο εκπεηξίεο.   

 

Ζ ειπίδα 

Ζ ειπίδα απνηειεί γλσζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ 

έρεη έλα άηνκν ζηηο δπλάκεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη κειινληηθνχο ζηφρνπο 

(Snyder et al, 1991). χκθσλα κε ηνπο Lopez θαη ζπλεξγάηεο (2003) έρνπλ 

δηαηππσζεί πνιπάξηζκνη νξηζκνί γηα ηελ ειπίδα, νη νπνίνη νξίδνπλ ηελ ειπίδα σο 

έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα αηζζήκαηα ηνπ αηφκνπ γηα ην κέιινλ, 

θαζψο θαη ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα αηζζήκαηά ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα λα θάλεη ην κέιινλ θαιχηεξν. Χζηφζν άιινη εξεπλεηέο επηθεληξψζεθαλ 
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ζε έλαλ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ γηα ηελ ειπίδα. Δηδηθφηεξα, ε ειπίδα σο 

ραξαθηεξηζηηθφ (ηεο πξνζσπηθφηεηαο) εκπιέθεη ηελ πεπνίζεζε φηη κπνξεί θαλείο λα 

παξάγεη (λα ραξάζζεη) “ηε δηαδξνκή (ηελ πνξεία) πξνο επηζπκεηνχο ζηφρνπο” 

(Snyder, 2000, p. 8).  

Ζ έλλνηα ηεο ειπίδαο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε θαη επαλαηξνθνδνηνχλ ηε δξάζε πξνο ηνλ 

ζηφρν: ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ. Ζ ππνβνεζεηηθή ζθέςε 

αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ηνπ αηφκνπ φηη κπνξεί λα πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηεο ελέξγεηάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ην ζηφρν ηνπ. Δλψ ε ζθέςε 

δηαδξνκψλ απνηειεί γλσζηηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εμεχξεζε ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ πηζαλψλ ηξφπσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ (Snyder et 

al, 1991). Σν αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ δηακνξθψλεη ηα παξαπάλσ δχν 

ζπζηαηηθά, θαζηζηψληαο έηζη ηελ ειπίδα σο έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σα πςειφηεξα επίπεδα ειπίδαο ζπλδένληαη κε ζεηηθά 

ςπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο, ηα πςειφηεξα επίπεδα επηπρίαο θαη εκπηζηνζχλεο θαη ηα ρακειφηεξα 

επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Snyder, 2002).       

 

Ζ αηζηνδνμία  

Ζ αηζηνδνμία αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξή ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αλακέλεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηε δσή. πληζηά ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ην 

νπνίν πξνάγεη ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) (Scheier & Carver, 1985). Ζ έκθαζε 

δίλεηαη ζηε ζεηηθή πξνδηάζεζε θαη φρη ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο (Μπνχηξε, 2011). Σα αηζηφδνμα άηνκα δηαηεξνχλ κηα 
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ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ηνπο ζπκβνχλ ζεηηθά πξάγκαηα παξά αξλεηηθά (Olason & Roger, 2001). Ζ 

αηζηνδνμία σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο δηαθξίλεηαη απφ ηελ αηζηνδνμία 

σο χθνο επεμήγεζεο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ χθνπο επεμήγεζεο, νη πξνζδνθίεο 

πνπ έρνπλ ηα άηνκα γηα ην κέιινλ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο αηηηαθέο απνδφζεηο 

ηνπ παξειζφληνο. Δπνκέλσο, έλα άηνκν πνπ απνδίδεη ηηο απνηπρίεο ηνπ παξειζφληνο 

ζε δηαξθή θαη ζηαζεξά ζην ρξφλν αίηηα ζα πηζηεχεη φηη ζα απνηχρεη θαη ζην κέιινλ, 

ελψ εάλ απνδίδεη ηηο απνηπρίεο ζε κε ζηαζεξά θαη επκεηάβιεηα αίηηα ζα είλαη 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνο ζε ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο (Peterson & 

Park, 1998). Ζ αηζηνδνμία σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο επηθεληξψλεηαη 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζδνθηψλ γηα ην κέιινλ, ελψ ε αηζηνδνμία σο χθνο 

επεμήγεζεο δίλεη έκθαζε ζηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ παξειζφληνο γηα ηελ δηεξεχλεζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζδνθηψλ. Ζ αηζηνδνμία απνηειεί κηα πεπνίζεζε ειέγρνπ, ε 

νπνία παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ην έλα απφ ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο ειπίδαο, ηελ 

ππνβνεζεηηθή ζθέςε. Χζηφζν, δηαθέξεη απφ ηελ ειπίδα, θαζψο δελ πεξηιακβάλεη ην 

άιιν ζπζηαηηθφ ηεο έλλνηά ηεο, ηε ζθέςε δηαδξνκψλ. Ζ αηζηνδνμία αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζκνλή ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ελψ ε ζθέςε δηαδξνκψλ πξνζδηνξίδεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα (Papantoniou, Moraitou, Dinou, & Katsadima, 2013).  

           

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

Ζ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή αλαθέξεηαη ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο αίζζεζεο ελφο 

αηφκνπ φηη ε δσή ηνπ πάεη θαιά (Απγνπζηάθε, 2011). χκθσλα κε ηνλ Diener (1984) 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή απνηειεί κηα ζπλνιηθή απνηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 
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ησλ ζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηε δσή ηνπ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο 

δσήο ηνπ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεηηθή φζν θαη αξλεηηθή. Ζ απνηίκεζε απηή 

κπνξεί λα αληαλαθιά ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα αιιάμεη ηε δσή ηνπ, ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ επηηεχγκαηα ηνπ παξειζφληνο, ηελ αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, αιιά 

θαη ηηο απφςεηο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Ζ ζθαηξηθή απηή 

εθηίκεζε πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηε δσή ηνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπ (Diener & Diener, 1995). Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Pilar, Matud, 

Bethencourt, θαη Ibanez (2014) ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπληζηά ζεκαληηθφ δείθηε 

ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ.  

   

Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

χκθσλα κε ηε Fredrickson (2001), ηα ζπλαηζζήκαηα απνηεινχλ πνιπζχλζεηεο 

ηάζεηο αληίδξαζεο πνπ εθδειψλνληαη ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ 

εκθάληζε ελφο εξεζίζκαηνο. Ζ βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο αξρίδεη κε ηελ απφδνζε 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο απφ ην άηνκν ζην εξέζηζκα πνπ πξνεγήζεθε. Ζ δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα γίλεηαη, είηε ζπλεηδεηά, είηε αζπλείδεηα, θαη ππξνδνηεί κηα ζεηξά 

αληηδξάζεσλ πνπ εθδειψλνληαη κε ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ, ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ηηο αιιαγέο ζε ζσκαηηθφ επίπεδν.  

Με βάζε ην πεξηερφκελφ ηνπο ηα  ζπλαηζζήµαηα  δηαθξίλνληαη ζε δχν 

µεγάιεο θαηεγνξίεο: ηα ζεηηθά ζπλαηζζήµαηα ή, ζην ζχλνιφ ηνπο, ην ζεηηθφ ζπµηθφ 

πνπ πεξηιακβάλεη ζπλαηζζήµαηα ραξάο, ηθαλνπνίεζεο, ελζνπζηαζµνχ, εγξήγνξζεο 

θαη επηζπµίαο εµπινθήο µε ην πεξηβάιινλ· θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήµαηα ή, σο 

ζχλνιν, ην αξλεηηθφ ζπµηθφ πνπ πεξηιαµβάλεη ζπλαηζζήµαηα φπσο ην άγρνο, ε 

θαηάζιηςε, ε αλεζπρία θ.ά. (Mitchell & Phillips, 2007). 
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Σν ζεηηθφ ζπκηθφ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηα άηνκα 

πνπ βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα αλακέλνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Lloyd & 

Hastings, 2009).    

 χκθσλα κε ηε ζεσξία Γηεχξπλζεο θαη Γφκεζεο, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ ζε ηξία επίπεδα. ε πξψην επίπεδν, ε βίσζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

δηεπξχλεη ην ξεπεξηφξην ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ αηφκνπ θαη ην βνεζά λα βειηηψζεη 

ηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθφηεηα θαη λα δνκήζεη πφξνπο ζε δηάθνξα επίπεδα 

(θπζηνινγηθφ, δηαλνεηηθφ, θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ). ε δεχηεξν επίπεδν, ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πεξηνξίδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θάλνπλ 

ην άηνκν πην αλζεθηηθφ (Fredrickson, 2000). Σέινο, ζε ηξίην επίπεδν ε βίσζε ελφο 

ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ππξνδνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

(Fredrickson & Joiner, 2002).   

 

Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) 

Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ηελ εκπινθή ηνπ κε ηηο ππαξμηαθέο πξνθιήζεηο ηεο δσήο (Keyes, 

Shmotkin, & Ryff, 2002). Ο Ryff (1989) πξφηεηλε έλα πνιπδηάζηαην κνληέιν γηα ην 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία). Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πεξηιακβάλεη έμη 

ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο: ηε ζεηηθή εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ παξειζφληνο ηνπ 

αηφκνπ (απνδνρή ηνπ εαπηνχ), ηε δηαηήξεζε πνηνηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο 

(ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο), ηελ αίζζεζε ζπλερνχο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη 

εμέιημεο (πξνζσπηθή αλάπηπμε), ηελ πεπνίζεζε φηη ε δσή ηνπ αηφκνπ έρεη λφεκα θαη 

ζθνπφ (ζθνπφο ζηε δσή), ηελ ηθαλφηεηα ην άηνκν λα δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά 

ηε δσή ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (πεξηβαιινληηθή θπξηαξρία) θαη ηελ αίζζεζε ηνπ 
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απην-πξνζδηνξηζκνχ (απηνλνκία) (Ryff & Keyes, 1995). Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή 

επδσία) δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ππνθεηκεληθφ επδήλ (ή επδσία), ην νπνίν εζηηάδεη 

ζηηο γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ηνπ (Diener, Lucas, & Oishi, 2002).  Σν ππνθεηκεληθφ επδήλ (ή επδσία) ζπλδέεηαη κε 

ηελ εδνληθή θηινζνθία, θαζψο πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηνπ ζεηηθνχ θαη ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, αιιά θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή (Diener, 2000). Tν άηνκν 

επεκεξεί φηαλ βηψλεη πςειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή ηνπ θαη εθδειψλεη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθφ ζπκηθφ θαη αληίζηνηρα ζε κηθξφηεξν βαζκφ αξλεηηθφ 

ζπκηθφ (Ryan & Deci, 2001).             

 

Ο θιάδνο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο  

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία απνηειεί θιάδν ηεο ςπρνινγίαο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Δηδηθφηεξα, ε Θεηηθή 

Φπρνινγία αζρνιείηαη κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηηο δπλαηφηεηεο, ηελ αηζηνδνμία, 

ην επδήλ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ ςπρνινγηθή αλζεθηηθφηεηα, ην λφεκα ηεο δσήο, ηελ 

αλάπηπμε ηαιέλησλ θαη θιίζεσλ, ηελ ηζνξξνπία πξνζσπηθήο-επαγγεικαηηθήο δσήο 

θαη πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παξαπάλσ αλαπηχζζνληαη, ηηο 

επηδξάζεηο πνπ αζθνχλ, θαζψο θαη ην πψο ζπζρεηίδνληαη κε άιιεο κεηαβιεηέο. 

Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν είραλ  σο 

απνηέιεζκα ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο λα αιιάμεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη λα 

επηθεληξσζεί απνθιεηζηηθά ζηνλ έλαλ απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ είραλ 

ηεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ. Δπηθεληξψζεθε, ινηπφλ, ζηε ζεξαπεία ηεο 

ςπρηθήο λφζνπ, παξαγθσλίδνληαο ηνπο άιινπο δχν θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζην άηνκν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη πην 
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παξαγσγηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη επηπρηζκέλν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο δξάζεο θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ηαιέλησλ. Ζ πξνηξνπή πνπ 

απεχζελε πξνο ηνπο ςπρνιφγνπο ν πξνέδξνο ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρνινγηθήο Έλσζεο 

(APA) ην 1998 λα αζρνιεζνχλ μαλά κε ηνπο μεραζκέλνπο ζηφρνπο ηεο ςπρνινγίαο 

ζεκαηνδφηεζε ηελ επίζεκε έλαξμε ηνπ θιάδνπ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο (Γαιαλάθεο, 

Μεξηίθα, & εξγηάλλε, 2011).   

θνπφο ηνπ θιάδνπ ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζην 

επίθεληξν ηεο ςπρνινγίαο θαη λα δηεπξχλεη ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ απνθιεηζηηθή 

ελαζρφιεζε κε ηελ επηδηφξζσζε ησλ δπζάξεζησλ πξαγκάησλ ηεο δσήο ζηελ 

νηθνδφκεζε ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Βαζηθή αξρή ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο είλαη 

φηη ε ςπρνινγία δελ κειεηά κφλν ηηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο 

βιάβεο, αιιά κειεηά επίζεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αξεηέο (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).  

χκθσλα κε ηνπο Linley, Joseph, Harrington, θαη Wood (2006), ε Θεηηθή 

Φπρνινγία είλαη ε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ 

αηφκνπ. ε κεηα-ςπρνινγηθφ επίπεδν, έρεη σο ζηφρν λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

ηζνξξνπία ζηελ ςπρνινγηθή έξεπλα θαη ζηελ θιηληθή πξάμε, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

ζεηηθέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη εκπεηξίαο, ηηο νπνίεο πξνζπαζεί 

λα ελζσκαηψζεη ζηα φζα γλσξίδνπκε γηα ηηο αληίζηνηρεο αξλεηηθέο. ε 

πξαγκαηηζηηθφ επίπεδν ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πφξσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

Ζ Θεηηθή Φπρνινγία εθηείλεηαη ζε ηξία επίπεδα: ην ππνθεηκεληθφ, ην αηνκηθφ 

θαη ην ζπιινγηθφ επίπεδν. Σν ππνθεηκεληθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη πνιχηηκεο 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο, φπσο: ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία), ε επραξίζηεζε θαη ε 
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ηθαλνπνίεζε (παξειζφλ), ε ειπίδα θαη ε αηζηνδνμία (κέιινλ) θαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε 

επηπρία (παξφλ). Σν αηνκηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, φπσο ε ηθαλφηεηα λα αγαπάο θαη λα ζπγρσξείο, ε επηκνλή, ην 

ζάξξνο, νη δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, ε απζεληηθφηεηα, ε πλεπκαηηθφηεηα, ηα 

ηαιέληα θαη ε ζνθία θ.ι.π. Σν ζπιινγηθφ επίπεδν πεξηιακβάλεη αξεηέο, φπσο ε 

ππεπζπλφηεηα, ν αιηξνπηζκφο, ε θνηλσληθή επζχλε, ε επγέλεηα, ε κεηξηνπάζεηα, ε 

αλνρή θαη ε εξγαζηαθή εζηθή, νη νπνίεο θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο θαιχηεξνπο πνιίηεο  

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).    

Αξθεηά θνηλά ζεκεία ππάξρνπλ κεηαμχ ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Θεηηθήο 

Φπρνινγίαο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηεο Αλζξσπηζηηθήο Φπρνινγίαο, θαζψο θαη νη δχν 

πξνζεγγίζεηο επηθεληξψλνληαη ζην πιήξσο ιεηηνπξγηθφ άηνκν θαη δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ απηνπξαγκάησζε θαη ζηελ κειέηε πγεηψλ αηφκσλ. Ζ νπηηθή πνπ πηνζεηεί ε 

Θεηηθή Φπρνινγία εζηηάδεη ζηε δηεξεχλεζε νιφθιεξνπ ηνπ εχξνπο ησλ εκπεηξηψλ 

ηνπ αλζξψπνπ: απφ ηελ απψιεηα, ηνλ πφλν, ηελ αζζέλεηα θαη ηε δπζηπρία κέρξη ηε 

ζχλδεζε, ηελ εθπιήξσζε, ηελ πγεία θαη ην επδήλ. Σν επίθεληξν ηεο ςπρνινγηθήο 

έξεπλαο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ κειέηε ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ κειέηε ησλ 

πξνζφλησλ, πξνζθέξνληαο έηζη έλα λέν θαη γφληκν έδαθνο γηα έξεπλα (Linley, 

Joseph, Harrington, & Wood, 2006).  
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Κεθάιαην 2: Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

 

Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

Οξηζκόο  

Ζ Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. Οη λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη 

πξψηκα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ζνβαξά ειιείκκαηα 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο (πξνζσπηθέο/θνηλσληθέο ζρέζεηο, αθαδεκατθή 

επίδνζε, θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα), ελψ παξαηεξείηαη ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ 

ηνπο, γηα παξάδεηγκα ηα άηνκα κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ ζπρλά θαη λνεηηθή πζηέξεζε 

(Γηαλνεηηθή Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή, ΓΑΓ) (American Psychiatric Association, 

2013). Παξά ην γεγνλφο φηη ε ΓΑΦ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία, δελ ζπληζηά δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο, αιιά δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο 

πνπ επεξεάδεη πιήξσο ηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη 

ζπκπηψκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ειηθία (Frith, 1999). 

Ο φξνο "ΓΑΦ" εκπεξηθιείεη δηαηαξαρέο πνπ παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηέο σο 

βξεθνλεπηαθφο απηηζκφο, παηδηθφο απηηζκφο, απηηζκφο ηνπ Kanner, απηηζκφο πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, άηππνο απηηζκφο, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή κε 

πξνζδηνξηδφκελε αιιηψο, παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη Γηαηαξαρή 

Asperger. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

εθδειψλεηαη ε ΓΑΦ πνηθίιεη κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ, 

ην ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηε ρξνλνινγηθή ειηθία, γεγνλφο πνπ επεμεγεί ηνλ φξν 

"θάζκα" (American Psychiatric Association, 2013).  
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Ζ ΓΑΦ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξά ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζε δηάθνξα πιαίζηα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή ακνηβαηφηεηα, ζηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ 

(Volkmar & Pauls, 2003. Gillham, Carter, Volkmar, & Sparrow, 2000). Δπηπιένλ, 

απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηε δηάγλσζε ησλ ΓΑΦ είλαη ε παξνπζία ζηεξενηππηθψλ 

επαλαιακβαλφκελσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

(American Psychiatric Association, 2013).  

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

χκθσλα κε ην DSM-V ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ΓΑΦ είλαη ηα εμήο: 

Α. Δπίκνλα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ζε πιεζψξα πιαηζίσλ, φπσο εθδειψλνληαη απφ ηα αθφινπζα:  

 1. Διιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή ακνηβαηφηεηα. 

 2. Διιείκκαηα ζηηο  ζπκπεξηθνξέο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο ζηελ πξνζπάζεηα       

γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

3. Διιείκκαηα  ζηελ αλάπηπμε, δηαηήξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ. 

Β. Πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα ή 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθδειψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα αθφινπζα:   

1.  ηεξεφηππεο ή επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, ρξήζε αληηθεηκέλσλ ή ιφγνπ. 
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2. Δπηκνλή ζηελ νκνηφηεηα, άθακπηε ηήξεζε ξνπηηλψλ, ηειεηνπξγηθά κνηίβα 

ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (π.ρ ππεξβνιηθή αλαζηάησζε ζε κηθξέο 

αιιαγέο, δπζθνιίεο κε κεηαβάζεηο, αθακςία ζθέςεο). 

3. Πεξηνξηζκέλα θαη απφιπηα δνκεκέλα ελδηαθέξνληα, ηα νπνία δελ είλαη 

θπζηνινγηθά, νχηε ζε έληαζε, νχηε ζε εζηίαζε (π.ρ. έληνλε πξνζθφιιεζε ή 

ππεξαπαζρφιεζε κε αζπλήζηζηα αληηθείκελα).  

4. Τπέξ ή ππφ-δηέγεξζε ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ή αζπλήζηζην ελδηαθέξνλ 

γηα αηζζεηεξηαθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Γ.  Σα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδεισζεί ζε πξψηκε αλαπηπμηαθή πεξίνδν.  

Γ. Σα ζπκπηψκαηα ζα πξέπεη λα πξνθαινχλ ζεκαληηθά θιηληθά ειιείκκαηα ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ. 

Δ. Οη παξαπάλσ δηαηαξαρέο δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα σο λνεηηθή δπζιεηηνπξγία 

(Γηαλνεηηθή Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή) ή σο γεληθεπκέλε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. 

Ζ ζνβαξφηεηα ηεο ΓΑΦ δηαθξίλεηαη ζε 3 επίπεδα κε βάζε ην επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Κξηηήξην γηα ην δηαρσξηζκφ απνηειεί ν βαζκφο 

ππνζηήξημεο πνπ ρξεηάδεηαη ην άηνκν ζε ζρέζε κε ηα ειιείκκαηα πνπ εκθαλίδεη ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη, ζην Δπίπεδν 3 "Απαηηείηαη ηδηαίηεξα 

εληζρπκέλε ππνζηήξημε", ζην Δπίπεδν 2 "Απαηηείηαη εληζρπκέλε ππνζηήξημε" θαη ζην 

Δπίπεδν 1 απιά "Απαηηείηαη ππνζηήξημε" (American Psychiatric Association, 2013).  
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Δπηδεκηνινγία 

χκθσλα κε πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ εκθαλίδεη ΓΑΦ. 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο αθνξά, ηφζν ελήιηθεο, φζν θαη παηδηά. Χζηφζν δελ είλαη 

μεθάζαξν εάλ ε αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ αληαλαθιά ηε ρξήζε 

επξχηεξσλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ή νθείιεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή αχμεζε. Όζνλ 

αθνξά ζην θχιν, ε δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ γίλεηαη 4 θνξέο πην ζπρλά ζηα αγφξηα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα (American Psychiatric Association, 2013). Ζ αλαινγία απηή 

αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπλππάξρεη λνεηηθή πζηέξεζε, ελψ φηαλ ε 

λνεκνζχλε δελ είλαη θπζηνινγηθή ε αλαινγία αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα 

είλαη ίδηα (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). Σέινο, ε εκθάληζε ηεο ΓΑΦ δελ 

επεξεάδεηαη απφ κεηαβιεηέο, φπσο ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε εζληθφηεηα 

θαη ε θπιή (Center for Disease Control and Prevention, 2014).    

 

Αηηηνινγία θαη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο 

Ζ ΓΑΦ είλαη κηα δηαηαξαρή νξγαληθήο πνιππαξαγνληηθήο αηηηνινγίαο. Χζηφζν, ε 

αθξηβήο αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο δελ έρεη εληνπηζηεί αθφκα (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2003). Παξφια απηά πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπλδένπλ ηελ 

εκθάληζε ηεο ΓΑΦ κε πεξηβαιινληηθνχο θαη θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα, 

έρεη βξεζεί φηη παξάγνληεο, φπσο ε πξνρσξεκέλε ειηθία ησλ γνληψλ, ην ρακειφ 

βάξνο γέλλεζεο, ε έθζεζε ηνπ εκβξχνπ ζε βαιπξντθφ νμχ ζπληζηνχλ παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο ΓΑΦ. Χζηφζν, ε θιεξνλνκηθφηεηα ηεο ΓΑΦ 

ππνινγίδεηαη φηη θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 37% θαη μεπεξλά ην 90% ζηηο πεξηπηψζεηο 

δηδχκσλ (American Psychiatric Association, 2013). Δπηπιένλ, έρεη βξεζεί φηη ζπρλά 

κέιε ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ 
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παξνπζηάδνπλ απηηζηηθά ζηνηρεία. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε 

φηη ε δηαηαξαρή νθείιεηαη θπξίσο ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2003).    χκθσλα κε πξφζθαηεο κειέηεο ην 15% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

δηαγηγλψζθνληαη κε ΓΑΦ παξνπζηάδνπλ γελεηηθή κεηάιιαμε (American Psychiatric 

Association, 2013). Χζηφζν, ηα γνλίδηα πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ηελ εκθάληζε 

ηεο δηαηαξαρήο δελ έρνπλ αθφκα εληνπηζηεί θαη ε αιιειεπίδξαζε πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ γνληδίσλ, θαη φρη έλα κφλν κεκνλσκέλν γνλίδην, θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

κε ηελ εκθάληζε ηεο ΓΑΦ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003).  Οη Gardener, 

Spiegelman, θαη Buka (2011), ζηελ κεηα-αλάιπζή ηνπο αλαθέξνπλ φηη πεξηγελλεηηθνί 

θαη λενγληθνί παξάγνληεο, φπσο ε ηζρηαθή πξνβνιή, ε πεξίδεζε ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ, 

ε δπζθνξία ηνπ εκβξχνπ, ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ν 

πνιιαπιφο ηνθεηφο, ε αηκνξξαγία ηεο κεηέξαο, ε γέλλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ κσξνχ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηεο θχεζεο, νη 

ζπγγελείο παξακνξθψζεηο, ην ρακειφ ζθνξ ζηελ θιίκαθα Apgar, νη δπζθνιίεο ζηε 

ζίηηζε, ε εηζξφθεζε κεθσλίνπ, ε λενγληθή αλαηκία, ε αζπκβαηφηεηα ABO ή Rh θαη ε 

ππεξιηπηδαηκία απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηελ εκθάληζε απηηζκνχ. Σέινο, ε εκθάληζε 

ηεο ΓΑΦ ζπλδέεηαη κε λεπξναλαηνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε κεγαινεγθεθαιία θαη 

νη απνθιίζεηο ζηελ θπηηαξναξρηηεθηνληθή νξγάλσζε ηνπ κεησπηαίνπ θαη 

βξεγκαηνθξνηαθηθνχ ινβνχ, ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη ησλ ππνθινησδψλ 

κεηαηρκηαθψλ δνκψλ (Zafeiriou, Ververi, & Vargiami, 2009) θαη  αλνζνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηέγεξζε ησλ καζηνθπηηάξσλ ηνπ εγθεθάινπ, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηνπηθή εγθεθαιηθή αιιεξγία θαη λεπξνηνμηθφηεηα 

(Theoharides, 2013).  

Ζ παξνπζία ή ε απνπζία λνεηηθήο πζηέξεζεο, γισζζηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

επηπξφζζεησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνγλσζηηθνχο 



35 

 

παξάγνληεο γηα ηε δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ. Ζ επηιεςία, σο ζπλππάξρνπζα  δηαηαξαρή, 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε θαη κεησκέλε ιεθηηθή ηθαλφηεηα 

(American Psychiatric Association, 2013).  

 

Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 

Σα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΑΦ θάλνπλ ζπλήζσο ηελ εκθάληζή ηνπο πξηλ ηελ ειηθία 

ησλ 2 εηψλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). Ο ρξφλνο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ έληαζή ηνπο, κε απνηέιεζκα, εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε, ηα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα λα αλαγλσξίδνληαη πξηλ ηελ 

ειηθία ηνπ ελφο έηνπο, ελψ, εάλ δελ είλαη ηφζν έληνλα, λα αλαγλσξίδνληαη κεηά ηα 

δχν έηε (American Psychiatric Association, 2013). Χζηφζν, νη κηζνί πεξίπνπ γνλείο 

παηδηψλ κε απηηζκφ αλαγλσξίδνπλ απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο ζεκάδηα πνπ 

δείρλνπλ φηη ε πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ ηνπο δελ αθνινπζεί ηελ ηππηθή πνξεία 

(Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003).  

Σα πξψηα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο θάλνπλ ζπλήζσο 

ηελ εκθάληζή ηνπο λσξίο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, θαζψο θάπνηα απηηζηηθά παηδηά 

δελ δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο δσήο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηα παηδηά κε ΓΑΦ θαηαθηνχλ 

αλαπηπμηαθά νξφζεκα, αιιά εκθαλίδνπλ θαη παιηλδξνκήζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, 

θαζψο εκθαλίδνπλ ζηαδηαθή ή μαθληθή κείσζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ 

ή/θαη ησλ ιεθηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Σέηνηνπ είδνπο ειιείκκαηα δελ παξαηεξνχληαη 

ζε άιιεο δηαηαξαρέο θαη είλαη ελδεηθηηθά γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ (American 

Psychiatric Association, 2013).  
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Σα ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ είλαη εκθαλή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θάπνηα ζπκπηψκαηα αιιάδνπλ κνξθή ή 

εκθαλίδνληαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φκσο, νη 

ζνβαξέο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο παξακέλνπλ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, 

φζν θαη ηεο ελήιηθεο δσήο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). Χζηφζν, κε ηελ 

ππνζηήξημε ελφο πξνζηαηεπκέλνπ πεξηβάιινληνο ηα άηνκα κε απηηζκφ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα αληηζηαζκίζνπλ 

ζεκαληηθά ηα ειιείκκαηά ηνπο (Frith, 1999).  

Σν λνεηηθφ δπλακηθφ θαη νη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ έθβαζε ηεο δηαηαξαρήο. 

Σα παηδηά κε θπζηνινγηθφ δείθηε λνεκνζχλεο θαη αλαπηπγκέλε γισζζηθή ηθαλφηεηα 

έρνπλ ηελ θαιχηεξε πξφγλσζε, ελψ ηα παηδηά κε λνεηηθφ δπλακηθφ θάησ ηνπ 50 θαη 

ζνβαξά ειιείκκαηα ζηε γισζζηθή αλάπηπμε εκθαλίδνπλ δπζκελή εμέιημε (Κάθνπξνο 

& Μαληαδάθε, 2003).      

 

Οη επηπηώζεηο ηεο ΓΑΦ ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ζηνπο 

γνλείο/θξνληηζηέο ηνπο  

Σα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε ΓΑΦ δπζρεξαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο γηα κάζεζε ζηα 

πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, αθφκα θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Ζ 

επηκνλή ζηελ ηήξεζε θαζηεξσκέλσλ ξνπηηλψλ θαη ε απνζηξνθή ζηελ αιιαγή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο παξάμελεο αληηδξάζεηο ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα, κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ χπλνπ θαη ηνπ θαγεηνχ, θαζηζηψληαο, έηζη ηελ 

θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ κηα δχζθνιε δηαδηθαζία (American 
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Psychiatric Association, 2013). Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζίηηζεο, θαζψο δπζθνιεχνληαη ζηελ πξφζιεςε ζηεξεψλ ηξνθψλ ή είλαη 

ηδηαίηεξα επηιεθηηθά ζηηο δηαηξνθηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθήο 

αηζζεηεξηαθήο επεμεξγαζίαο, αιιά θαη ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ επηθνηλσλία (Olivié, 

2012). Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ παξνπζηάδεη, επίζεο, ζνβαξά 

πξνβιήκαηα χπλνπ (Dominick, Davis, Lainhart, Tager-Flusberg, & Folstein, 2007). 

Σα ειιείκκαηα ζηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε κεησκέλε αλνρή ζηελ αιιαγή 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο, αθφκα θαη ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λνεηηθά πάλσ απφ ην κέζν θπζηνινγηθφ επίπεδν (American 

Psychiatric Association, 2013). Ζ γεληθεπκέλε αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε, ηα 

αηζζεηεξηαθά δεηήκαηα, αιιά θαη ε δηάζπαζε πξνζνρήο κπνξεί λα δπζθνιέςεη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο (Wu, 2010). Δπηπιένλ, ηα 

απηηζηηθά παηδηά είλαη πην πηζαλφ λα εκθαλίζνπλ δπζπξνζαξκνζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, 

φπσο επηζεηηθφηεηα, απηνηξαπκαηηζκφ θαη θαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά, ζε ζρέζε κε 

ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε άιιεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Estes et al, 2009). Ζ ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο 

θαη αζζέλεηεο είλαη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ΓΑΦ. Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά κε 

ΓΑΦ κπνξεί λα εκθαλίδνπλ, επίζεο, επηιεπηηθέο θξίζεηο (Tuchman & Rapin, 2002), 

δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο, ελαληησκαηηθή πξνθιεηηθή 

δηαηαξαρή, δηαηαξαρέο άγρνπο (Simonoff et al., 2008), εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ (American Psychiatric 

Association, 2013). Σα θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε θαζπζηεξεκέλε θηλεηηθή 

αλάπηπμε δπζρεξαίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ. Σα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ θηλεηηθφ ηνπο ζπληνληζκφ θαη ζηηο 

νπηηθν-θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 
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ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Gilberg, 1990). Σέινο, ηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά 

(Gurney, McPheeters, & Davis, 2006). 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε πσο νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν, ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά, φζν θαη ζσκαηηθά, ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε εμαηηίαο ησλ πξνθιήζεσλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαηξνθή ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ. Χο θξνληηζηέο, νη γνλείο 

αλαιακβάλνπλ επζχλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηάγλσζε, ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο, 

ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηε βνήζεηα ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή (Eapen & Guan, 2016). Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο 

πξνθιήζεηο, θαζψο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ θαη 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα ην παηδί ηνπο θαη επηβαξχλνληαη κε ηα 

απμεκέλα νηθνλνκηθά θφζηε (Whitman, 2004). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ γνλετθφ ηνπο ξφιν απαηηείηαη επηπιένλ ρξφλνο, πξνζπάζεηα θαη 

ππνκνλή, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην ςπρνινγηθφ ηνπο επδήλ (ή επδσία) θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 4.    
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Κεθάιαην 3: ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

 

ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ  

Ζ έλλνηα ηνπ ζηξεο 

Σν ζηξεο απνηειεί κηα επξχηαηε θαη πνιπζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα 

νξηζζεί. Χζηφζν, ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ην ζηξεο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηξεηο 

πξνζεγγίζεηο. χκθσλα κε ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ην ζηξεο πξνζδηνξίδεηαη σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή, θαζψο πεξηγξάθεηαη σο ε ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή 

αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα εμσηεξηθφ αξλεηηθφ εξέζηζκα. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε 

νξίδεη ην ζηξεο σο πεξηβαιινληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν επεξεάδεη ην άηνκν, 

αλάγνληαο έηζη ην ζηξεο ζε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ ηξίηε 

πξνζέγγηζε ην ζηξεο γίλεηαη αληηιεπηφ σο κηα δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη, ηφζν ηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, φζν θαη ηηο αηνκηθέο αληηδξάζεηο ζε ζσκαηηθφ, ςπρηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο, 

θαζψο ην έλα κέξνο επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ζπλερψο ην άιιν (Καξαδήκαο, 

2005).  

χκθσλα κε ηνπο Lazarus θαη Folkman (1984) ην ζηξεο απνηειεί έλα ζχλνιν 

ςπρνπηεζηηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είηε πξνθαινχλ δεκηά ή απψιεηα, είηε γίλνληαη αληηιεπηά σο 

πξφθιεζε ή απεηιή. Χο απνηέιεζκα ηνπ ζηξεο ην άηνκν εθδειψλεη δπλακηθέο θαη 

πνιχπινθεο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζε δχν δηεξγαζίεο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο γηα ην απνηέιεζκα ηεο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο, ηε γλσζηηθή απνηίκεζε 
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θαη ηελ αληηκεηψπηζε (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & Gruen, 

1986).   

Ζ έλλνηα ηνπ ζηξεο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ έλλνηα ηνπ άγρνπο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη κφλν ζηηο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ ζε ζηξεζνγφλνπο 

παξάγνληεο, ηφζν εζσηεξηθνχο, φζν θαη εμσηεξηθνχο (Καξαδήκαο, 2005).   

 

Σηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο 

χκθσλα κε ηνπο Folkman θαη ζπλεξγάηεο (1986) νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζηξεο αλαθέξνληαη ζηηο γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ λα 

αληηκεησπίζεη, ηφζν ηηο εζσηεξηθέο, φζν θαη ηηο εμσηεξηθέο απαηηήζεηο ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

θαη ζέηνπλ ην άηνκν ζε θαηάζηαζε θξίζεο.  

Όηαλ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε έλα εξέζηζκα πξνβαίλεη ζε γλσζηηθή 

αμηνιφγεζε ή απνηίκεζε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη εάλ πξφθεηηαη γηα ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε θαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζεη. Τπάξρνπλ ηξία 

είδε γλσζηηθήο απνηίκεζεο: ε αληίιεςε δεκίαο πνπ αθνξά δεκηέο ή απψιεηεο πνπ 

έρνπλ ζπκβεί, ε αληίιεςε απεηιήο πνπ αλαθέξεηαη ζε πηζαλφηεηα δεκίαο θαη ε 

αληίιεςε πξφθιεζεο πνπ εζηηάδεη ζηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο, αθφκα θαη θάησ απφ 

δχζθνιεο ζπλζήθεο (Lazarus & Folkman, 1984).  

Ζ δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: ηελ 

πξσηνγελή αμηνιφγεζε θαη ηε δεπηεξνγελή. ηελ πξψηε θάζε ην άηνκν θξίλεη εάλ ε 

παξνχζα ζπλζήθε ηνπ πξνθαιεί ζηξεο θαη αλ λαη, πξνρσξά ζηε δεπηεξνγελή 

αμηνιφγεζε, φπνπ εθηηκά ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 
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δηαζέηεη ηελ παξνχζα ζηηγκή πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ ελδερφκελε απεηιή 

(Lazarus & Folkman, 1984).   

Οη Folkman θαη Lazarus (1980) ζεσξνχλ φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ηνπ ζηξεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα 

θαη απηέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη 

ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε αλαδήηεζε θαη ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε 

εθαξκνγή ηερληθψλ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε δεκηνπξγία πιάλνπ δξάζεο, ε 

αλεχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη πην παζεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ε άξλεζε, ε παξαίηεζε, ε απνκφλσζε, ε απνθπγή ηνπ 

ζηξεζνγφλνπ εξεζίζκαηνο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηε ξχζκηζε ησλ παξαγφκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ο Latack (1986) πξνηείλεη ηελ χπαξμε κίαο αθφκε θαηεγνξίαο 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ εθηίκεζε 

ή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζπρλά κε ηνλ φξν γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν ην άηνκν εθηηκά ηελ θαηάζηαζε.    

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζηεζνγφλνπ 

θαηάζηαζεο θαζνξίδεηαη, ηφζν απφ αηνκηθνχο, φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξνη αηνκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή 

εθηίκεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ηα θίλεηξα θαη νη 

πεπνηζήζεηο γηα ηνλ βαζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ πνπ ζεσξεί ην άηνκν φηη έρεη 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. Απφ ηελ άιιε, ν θπξηφηεξνο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο είλαη ε αζάθεηα ηεο θαηάζηαζεο. Ο βαζκφο 

αζάθεηαο ηεο θαηάζηαζεο δπζρεξαίλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλζήθεο σο νπδέηεξεο, 
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ζεηηθήο ή αξλεηηθήο γηα ην άηνκν, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

ζνβαξφηεηάο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε θαηάζηαζε είλαη ζαθήο, ε δηαδηθαζία ηεο 

γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ελψ φηαλ ε 

αζάθεηα επηθξαηεί ηφηε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαιακβάλνπλ ηνλ θπξίαξρν 

ξφιν (Καξαδήκαο, 2005).   

Οη Forsythe θαη Compas (1987) δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε πεξί ελαξκφληζεο 

κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο 

είλαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ πνπ ζεσξεί ην άηνκν 

φηη έρεη θαη ηνπ είδνπο ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδεη. Όηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη 

θαηάζηαζε είλαη ειέγμηκε, νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζεσξνχληαη θαηαιιειφηεξεο, ελψ φηαλ ην άηνκν θξίλεη φηη ε 

θαηάζηαζε δελ είλαη ειέγμηκε, θαηαθεχγεη ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ 

ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  
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Κεθάιαην 4: Δπηζθόπεζε εξεπλώλ 

 

Φπρηθέο δπλάκεηο, ζηξεο, θαηάζιηςε, άγρνο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο 

ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηώλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ 

 

Έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηα επίπεδα ζηξεο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ησλ γνλέσλ 

παηδηώλ κε ΓΑΦ 

Οη γνλείο πνπ κεγαιψλνπλ παηδηά κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο αληηκεησπίδνπλ 

πξνθιήζεηο πνπ νη γνλείο παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο δελ αληηκεησπίδνπλ (Stoneman, 

1997). Χζηφζν, νη πξνθιήζεηο απηέο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηε θχζε ηεο δηαηαξαρήο 

ηνπ παηδηνχ (Walker, Van Slyke, & Newbrough, 1992) θαη επεξεάδνπλ ηηο ςπρηθέο 

δπλάκεηο ησλ γνλέσλ. χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο 

θαη πεξηζζφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ 

ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε θάπνηα άιιε 

κνξθή αλαπεξίαο (Dumas, Wolf, Fisman, & Culligan, 1991. Sanders & Morgan, 

1997). Δηδηθφηεξα, ε χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα ζπλδέεηαη κε 

απμεκέλα επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο (Davis & Carter, 2008), πςειά πνζνζηά 

ςπρνπαζνινγίαο (Gau et al, 2012) θαη θαηάζιηςεο (Daniels et al., 2008).  

Όζνλ αθνξά ζηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, νη κεηέξεο, νη νπνίεο έρνπλ αλαιάβεη 

παξαδνζηαθά πην ελεξγφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο (Gau et 

al., 2012. Khanna et al., 2011. Kheir et al., 2012. Yamada et al., 2012). χκθσλα κε 
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ηνπο Abbeduto θαη ζπλεξγάηεο (2004), νη κεηέξεο εθήβσλ θαη λεαξψλ ελειίθσλ κε 

απηηζκφ αλαθέξνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε πςειά επίπεδα, κε ην 33.3% ησλ 

κεηέξσλ λα βξίζθεηαη ζην θιηληθφ θάζκα, κε βάζε ηελ επίδνζε ζηελ θιίκαθα πνπ 

αμηνινγεί ηελ θαηάζιηςε, θαη επηπιένλ, δηαηεξνχλ πην απφκαθξεο ζρέζεηο κε ην 

απηηζηηθφ ηνπο παηδί ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down. H 

Clutterbuck (2008) ζηελ έξεπλά ηεο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηέξεο 

παηδηψλ κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ, ζε πςειφηεξα επίπεδα, άγρνο θαη θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο.  

Ζ θαηάζιηςε θαη ηα επίπεδα άγρνπο πνπ βηψλνπλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε 

απηηζκφ ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ ηνπο, 

φπσο ε έληαζε ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ (Benson 2006. Davis & Carter 2008. 

Ingersoll & Hambrick 2011. Lyons et al. 2010), ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο (Ekas, Lickenbrock, & Whitman, 2010), ε ρακειή πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ην ρακειφ γλσζηηθφ επίπεδν (Green & Carter, 2011). χκθσλα κε 

ηνπο Zablotsky, Anderson, θαη Law (2013) ηα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ πην έληνλα 

απηηζηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηαπηφρξνλα έπαζραλ απφ κία ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, 

θαζψο θαη ηα κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά, είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο νη κεηέξεο 

ηνπο λα έρνπλ θαηάζιηςε. Ζ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ κεηέξσλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ θάλεθε λα επεξεάδεη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο πνπ εκθαλίδνπλ, θαζψο νη 

άγακεο κεηέξεο εκθάληδαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηάζιηςε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

κεηέξεο πνπ είραλ ζχληξνθν (Olsson & Hwang, 2001). Χζηφζν, ζχκθσλα κε άιια 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα επίπεδα ζηξεο πνπ εθδειψλνπλ νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο 

παηδηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα 

(Hastings et al., 2005. Macdonald, 2011. Rimmerman et al., 2003). Σν ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα ζπλδέεηαη κε ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί θαηά ηα 
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ηειεπηαία ρξφληα θαη νη νπνίεο ζπλεηέιεζαλ ζηελ αιιαγή ησλ γνλετθψλ ξφισλ 

αλάκεζα ζηα δχν θχια, κε απνηέιεζκα νη παηέξεο λα έρνπλ αλαιάβεη πην ελεξγφ 

ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (Rodrigue, 

Morgan, & Geffken, 1992). ην ίδην πλεχκα, νη Davis θαη Carter (2008) βξήθαλ φηη νη 

γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο εθδειψλνπλ απμεκέλα επίπεδα 

άγρνπο θαη αλεζπρίαο, αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ. Χζηφζν, ζηελ ίδηα 

έξεπλα βξέζεθε φηη νη κεηέξεο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο.  

Δπηπιένλ, ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηε 

κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, βξέζεθε φηη επεξεάδνπλ ηα επίπεδα ζηξεο πνπ εθδειψλνπλ νη 

γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ. Δηδηθφηεξα, νη κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ εκθαλίδνπλ 

απμεκέλα επίπεδα ζηξεο εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ απην-ξχζκηζεο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ελψ, αληίζηνηρα, νη παηέξεο εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ηα παηδηά ηνπο παξνπζηάδνπλ (Lecavalier, Leone, & Wiltz, 2006). 

Δπηπιένλ, νη Beck θαη ζπλεξγάηεο (2004) βξήθαλ φηη ηα έληνλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ε πεξηνξηζκέλε εθδήισζε 

πξνθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζπλδέεηαη κε απμεκέλα επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο. ε 

άιιε έξεπλα, νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έληαζε ησλ απηηζηηθψλ 

ζπκπησκάησλ απνηειεί ζεκαληηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθδήισζε 

θαηάζιηςεο θαη γνλετθνχ άγρνπο, αιιά δελ πξνβιέπεη ζεηηθέο ςπρηθέο δπλάκεηο, φπσο 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ε ειπίδα, ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ζηφρσλ θαη ε εθδήισζε 

απην-ζπκπφλνηαο (Neff & Faso, 2014). Σέινο, ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ θαη ην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηα επίπεδα 

γνλετθνχ ζηξεο, θαζψο θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο 

(Macdonald, 2011. Olsson, & Hwang, 2001).   
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Έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Ψπρνινγίαο ζε γνλείο παηδηώλ κε ΓΑΦ  

Οη Mugno, Ruta, D' Arrigo, θαη Mazzone (2007) ζηελ έξεπλά ηνπο βξήθαλ φηη ην 

ςπρνινγηθφ επ δελ (ή επδσία) ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ είραλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ 

ήηαλ ρακειφηεξν, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηππηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, θαζψο 

θαη παηδηψλ πνπ είραλ λνεηηθή πζηέξεζε θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε. Όζνλ αθνξά ζηε 

κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, νη κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ αλαθέξνπλ ζε κηθξφηεξα 

πνζνζηά επεκεξία, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο. Χζηφζν, ε χπαξμε ελφο απηηζηηθνχ 

παηδηνχ δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ην ρακειφ 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ κεηέξσλ (Olsson & Hwang, 2008). ε άιιεο 

έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ 

παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ην θέληξν ειέγρνπ θαη ε αλζεθηηθφηεηα (Dunn et al., 

2001. Weiss, 2002). 

Οη Ekas, Lickenbrock, θαη Whitman (2010) κειέηεζαλ ην ξφιν ελφο άιινπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο αηζηνδνμίαο, ζηελ πξναγσγή ηεο ζεηηθήο 

ςπρνινγίαο ησλ κεηέξσλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. ηελ έξεπλά ηνπο παξαηεξήζεθε φηη ε 

αηζηνδνμία ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ρακειά επίπεδα θαηάζιηςεο, αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 

θαη γνλετθνχ ζηξεο, ελψ, αληίζεηα, νη κεηέξεο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο 

εκθάληζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζεηηθφ ζπκηθφ, ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο 

απφ ηε δσή ηνπο θαη ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα πνπ 

αμηνινγνχζε ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία). ε άιιε έξεπλα βξέζεθε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ αηζηνδνμίαο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ είρε πεξάζεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, φζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο είρε 

πεξάζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, ηφζν πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη ήηαλ νη γνλείο 

(Jayasekera, 2013). Οη Greenberg, Seltzer, Krauss, Chou, θαη Hong (2004) βξήθαλ φηη 



47 

 

ε αηζηνδνμία ησλ κεηέξσλ ελήιηθσλ απηηζηηθψλ αηφκσλ ζπλδέεηαη κε ην πςειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ. Δπηπιένλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

αηζηνδνμία πξνάγεη ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ κεηέξσλ ελήιηθσλ 

απηηζηηθψλ αηφκσλ, θαζψο νη κεηέξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηνπο θαη ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο, εκθάληζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

θαη αλέθεξαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επεκεξία. Μεηαβιεηέο, φπσο, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηεο κεηέξαο θαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα 

αηζηνδνμίαο ησλ κεηέξσλ, θαζψο νη κεηέξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν θαη νη 

κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αλεμαξηήησο θχινπ, είλαη 

πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμεο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο (Abbeduto et al., 2004). ε 

άιιε έξεπλα νη κεηέξεο παηδηψλ κε απηηζκφ εκθάληζαλ πςειά επίπεδα άγρνπο, 

αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, απαηζηνδνμίαο θαη θαηάζιηςεο, ελψ ηαπηφρξνλα ην ζεηηθφ 

ηνπο ζπλαίζζεκα, ε αίζζεζε απηνεθηίκεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή 

θπκάλζεθε ζε ρακειά επίπεδα. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δφζεθε έκθαζε ζηελ 

επίδξαζε ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ηεο πλεπκαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κεηέξσλ παηδηψλ κε απηηζκφ, θαζψο βξέζεθε 

φηη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ε πλεπκαηηθφηεηα ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ην ζεηηθφ ζπκηθφ, ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ αηζηνδνμία θαη ην 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία), ελψ ζπλδένληαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε θαη ην 

αξλεηηθφ ζπκηθφ (Ekas, Whitman, & Shivers, 2009). Άιινη εξεπλεηέο κειεηψληαο 

ζπγθξηηηθά ηα επίπεδα αηζηνδνμίαο πνπ εκθαλίδνπλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη νη 

κεηέξεο παηδηψλ κε ζχλδξνκν Down θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηέξεο ησλ 

παηδηψλ πνπ είραλ δηαγλσζζεί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ιηγφηεξν αηζηφδνμεο γηα 

ην κέιινλ ησλ παηδηψλ ηνπο (Abbeduto et al., 2004).  ην ίδην πλεχκα, νη γνλείο 

παηδηψλ κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά θαηάζιηςε, απαηζηνδνμία γηα 
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ην κέιινλ θαη ε πνηφηεηα δσήο ηνπο είλαη ρακειφηεξε, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη γνλείο παηδηψλ κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

(Cappe et al., 2011. Johnson et al., 2011). 

ε άιιε έξεπλα ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηηζκνχ, αλαδείρζεθε ε ειπίδα θαη εηδηθφηεξα, ε 

ππνβνεζεηηθή ζθέςε, σο παξάγνληαο αλζεθηηθφηεηαο γηα ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή 

επδσία) ησλ γνλέσλ. Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ κεηέξσλ ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο έλλνηαο ηεο ειπίδαο: ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε 

θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, θαζψο νη κεηέξεο πνπ ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο 

ζηα δχν παξαπάλσ ζπζηαηηθά αλέθεξαλ ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα. Αληίζεηα, ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ παηέξσλ δε 

ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηε ζθέςε δηαδξνκψλ παξά κφλν κε ηελ ππνβνεζεηηθή 

ζθέςε. πγθεθξηκέλα, ε απνπζία ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο ζπλδέζεθε κε ηελ εκθάληζε 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ελψ ε ππνβνεζεηηθή ζθέςε ζπλδέζεθε κε ηελ εκθάληζε 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ (Lloyd & Hastings, 2009). Ζ Ogston (2010) ζηελ έξεπλά ηεο 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ειπίδα ζπληζηά πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ελάληηα 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνξία. Δπηπιένλ, βξήθε φηη νη κεηέξεο παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη 

ζχλδξνκν Down πνπ εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα ειπίδαο, ζεκείσζαλ 

ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα πνπ αμηνινγεί ηελ αλεζπρία. Χζηφζν, ηα 

επίπεδα ηεο ειπίδαο ησλ κεηέξσλ θάλεθε λα επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο, φπσο ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ. 

Δηδηθφηεξα, νη κεηέξεο πνπ είραλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν, θαη ηα παηδηά ηνπο 

παξνπζίαδαλ πην ζνβαξά ειιείκκαηα, ζεκείσζαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

θιίκαθα πνπ αμηνινγεί ηελ ειπίδα.  
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Ζ ειπίδα ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ηε ρξφληα 

ζιίςε θαη ζεηηθά κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ. Μεηαβιεηέο, φπσο ην θχιν ησλ γνλέσλ, ν 

ρξφλνο δηάγλσζεο, ην εηζφδεκα θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα δε 

θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ειπίδαο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

απηηζκφ (Monsson, 2010). Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ ηνλ 

παξάγνληα ειπίδα ζε γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κάπνηνη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ κειέηε ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ απφ ηε δσή ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Benjak 

(2011) νη γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη 

ιηγφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε. Οη Lu θαη ζπλεξγάηεο (2015) επηβεβαίσζαλ ην 

παξαπάλσ εχξεκα θαη επηπιένλ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη παξάγνληεο, φπσο 

ην θχιν ησλ γνλέσλ, ην εηήζην εηζφδεκα, ηα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνβιεπηηθνχο παξάγνληεο γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηε δσή ηνπο νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, νη κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ αλαθέξνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο. 

Χζηφζν, ζε άιιε έξεπλα δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή, κεηαμχ ησλ κεηέξσλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ θαη ησλ κεηέξσλ κε απηηζηηθψλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα, νη κεηέξεο απηηζηηθψλ 

παηδηψλ πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηε δσή ηνπο, ήηαλ απηέο πνπ 

είραλ επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ ηξφπν εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη είραλ βξεη 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ (Tunali & Power, 2002). Σέινο, ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ην γνλετθφ ζηξεο, δειαδή νη 



50 

 

γνλείο πνπ αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο (Podjarny, 2007).    

Χζηφζν, ειάρηζηα έρεη κειεηεζεί ν ξφινο ηεο επηπρίαο, σο πξνζηαηεπηηθνχ 

παξάγνληα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ (ή επδσίαο), ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Ο 

Podjarny (2007) ζηελ έξεπλά ηνπ ζε γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ βξήθε φηη ε επηπρία 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα ζπλδέεηαη κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, 

θαζψο ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ πην έληνλα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα δηαγηγλψζθνληαη 

λσξίηεξα, γεγνλφο πνπ βνεζάεη ηνπο γνλείο λα απνδερζνχλ ηε δηάγλσζε θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ, κε απνηέιεζκα λα ζεκεηψλνπλ πςειέο επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα ηεο 

επηπρίαο. ηελ έξεπλα ηνπ Monsson (2010) ζε γνλείο παηδηψλ πνπ είραλ δηαγλσζζεί 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ρξφληαο ζιίςεο θαη ηεο θαηάζιηςεο, θαζψο θαη ηνπ άγρνπο. Αληίζεηα, ε ρξφληα ζιίςε 

ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο πνπ δήισλαλ 

ιηγφηεξν επηπρηζκέλνη, εκθάληδαλ πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαη 

ζεκείσλαλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα πνπ αμηνινγνχζε ην ζεηηθφ ζπκηθφ. 

Δπηπιένλ, αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ 

ζηελ θιίκαθα ηεο ρξφληαο ζιίςεο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 

εχξεκα πνπ δείρλεη πσο ε χπαξμε θαη άιισλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε, ζπληζηά πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο γνλείο. 

Σέινο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξφληαο ζιίςεο θαη ηνπ 

ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν έγηλε ε δηάγλσζε, θαζψο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ. 
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Έξεπλεο πνπ κειεηνύλ ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

ζε γνλείο παηδηώλ κε ΓΑΦ  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ζην απηηζηηθφ θάζκα 

απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ςπρηθψλ λνζεκάησλ, πνιιέο 

νηθνγέλεηεο θαηαθέξλνπλ ηειηθά λα πξνζαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο αλαηξνθήο ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ (Macdonald, 2011). εκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρή πξνζαξκνγή παίδνπλ νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. χκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νη 

γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ζην απηηζηηθφ θάζκα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο, φπσο ε απνζηαζηνπνίεζε θαη ε απνθπγή, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο γνλείο κε απηηζηηθψλ παηδηψλ, θαη είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ν απην-έιεγρνο, ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε 

επίιπζε πξνβιεκάησλ (Sivberg, 2002).  

Χζηφζν, ζε άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη νη γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ, ειηθίαο 

θάησ ησλ 12 εηψλ, θαηέθεπγαλ ζπρλά ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε αλαπιαηζίσζε 

(reframing) θαη ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Twoy, Connolly, & Novak, 

2007). Οη Lopes θαη ζπλεξγάηεο (2008) δελ εληφπηζαλ δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ απηηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, παξά ην γεγνλφο 

φηη νη γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, έρνπλ 

ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη ηα παηδηά ηνπο εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

 Οη Hastings θαη ζπλεξγάηεο (2005), ζηελ έξεπλά ηνπο ζε γνλείο παηδηψλ κε 

απηηζκφ πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, εληφπηζαλ ηηο αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο 
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αληηκεηψπηζεο: ελεξγή απνθπγή, εζηίαζε ζην πξφβιεκα, ζεηηθή αληηκεηψπηζε θαη 

ζηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία/άξλεζε. Οη γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο έθαλαλ πην ζπρλά ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εζηίαζεο ζην πξφβιεκα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο πνπ είραλ απηηζηηθά παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. Χο πξνο ηε 

κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, νη κεηέξεο ρξεζηκνπνηνχζαλ πην ζπρλά ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ελεξγήο απνθπγήο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο ζην πξφβιεκα, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο παηέξεο. Οη γνλείο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ελεξγήο απνθπγήο εκθάληδαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο αλεμαξηήησο θχινπ. Οη κεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία/άξλεζε εκθάληζαλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςε, ελψ νη παηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή εκθάληζαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςε θαη άγρνο. Ζ 

ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζεηηθήο αληηκεηψπηζεο ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ 

εκθάληζε θαηάζιηςεο θαη ζηα δχν θχια.  

ε άιιε έξεπλα παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ 

ηνπ γνλετθνχ ζηξεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πεξηιακβάλεη ζηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία 

(Tarakeswahr & Pargament, 2001). Χζηφζν, ε Macdonald (2011) βξήθε φηη ε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ζηξνθή ζηε ζξεζθεία, ε αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο 

θαη ε ζεηηθή αλαπιαηζίσζε (positive reframing) ζπλδένληαη κε ρακειά επίπεδα 

εκθάληζεο θαηάζιηςεο, ελψ ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε απην-δηάζπαζε (self-

distraction), ε άξλεζε, ε ρξήζε νπζηψλ, ε απνδέζκεπζε, ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

μεζπάζκαηνο (venting) θαη ε απηνθαηεγνξία ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε πςειψλ 

επηπέδσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Αληίζεηα, ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε 

ελζσκάησζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ε ζπλεξγαζία ζπλδένληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα 

άγρνπο (Jones & Passey, 2005). Μεησκέλα, επίζεο, επίπεδα άγρνπο εκθαλίδνπλ νη 
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γνλείο πνπ θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε επαλαδηαηχπσζε, ε 

αλαδήηεζε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (Hastings & Johnson, 2001) θαη ε εζηίαζε ζην 

πξφβιεκα (Lustig, 2002). χκθσλα κε ηνπο Hastings θαη Johnson (2001) ν ηξφπνο 

πνπ νη γνλείο δηαρεηξίδνληαη ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ζπζρεηίδεηαη κε ηα επίπεδα ζηξεο 

πνπ βηψλνπλ. Χζηφζν, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζηξεο πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο 

απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ην δηαρεηξηζηνχλ 

δελ έρεη κειεηεζεί ζε βάζνο (Pisula, 2011). 

Σν ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ 

επεξεάδεηαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Δηδηθφηεξα, έρεη βξεζεί φηη ην 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) κεηέξσλ απηηζηηθψλ λεπίσλ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο πνπ εζηηάδνπλ ιηγφηεξν ζην ζπλαίζζεκα θαη πεξηζζφηεξν 

ζην πξφβιεκα, αλεμάξηεηα απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ (Smith 

et al., 2008). ε άιιε έξεπλα βξέζεθε φηη ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζην 

ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Macdonald, 

2011). ην ίδην πλεχκα νη  Dunn, Burbine, Bowers, θαη Tantleff-Dunn (2001) ζηελ 

έξεπλά ηνπο ζε γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ βξήθαλ φηη ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα φπσο, ε απνζηαζηνπνίζε θαη ε δηαθπγή (escape), 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλα επίπεδα θαηάζιηςεο, ελψ ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα ζπλδέεηαη κε κεησκέλα επίπεδα 

θαηάζιηςεο. ε άιιε έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη νη κεηέξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά απαηζηνδνμίαο ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ θάλνπλ ην 

αληίζηξνθν (Abbeduto et al., 2004).  
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χκθσλα κε ηνλ Bristol (1987) ε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζπληζηά δηεπθνιπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ κεηέξσλ 

παηδηψλ κε απηηζκφ, ελψ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο εκθαλίδνπλ νη κεηέξεο πνπ έρνπλ 

ηελ ηάζε λα θαηεγνξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ηε δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεη ην παηδί 

ηνπο. Ζ απην-θαηεγνξία ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη, επίζεο, κε ηα επίπεδα αηζηνδνμίαο 

πνπ αλαθέξνπλ, θαζψο έρεη βξεζεί φηη νη γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη εθδειψλνπλ, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ηελ ηάζε λα θαηεγνξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο γηα ηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο (Jayasekera, 2013). Σέινο, ην 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεηαη απφ ηα 

επίπεδα απην-ζπκπφλνηαο (self-compassion) ησλ γνλέσλ θαη εηδηθφηεξα, νη γνλείο πνπ 

εθδειψλνπλ πςειά επίπεδα απην-ζπκπφλνηαο είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί 

ζπλαηζζεκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ εθδειψλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

απην-ζπκπφλνηαο (Neff & Faso, 2014). χκθσλα κε ηνπο Hastings θαη Taunt (2002), 

ε απην-ζπκπφλνηα ζπληζηά κία ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο πνπ έρεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αλαηξνθή ελφο απηηζηηθνχ παηδηνχ. 

 

Ζ παξνύζα έξεπλα 

Απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο 

γίλεηαη θαλεξφ φηη, κέρξη ζήκεξα, δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα έρνπλ 

κειεηήζεη ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο (σο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο) ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, εμεηάδνληαο ηαπηφρξνλα, ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, θαη 

κεηαβιεηέο φπσο ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ην ζηξεο αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζήο ηνπ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, κειεηνχλ θάπνηεο 

απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο απνζπαζκαηηθά, ρσξίο λα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ηξφπν 
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κε ηνλ νπνίν απηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

κειέηεζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, είλαη αληηθξνπφκελα, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. Αθφκε, νη έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ 

ηελ χπαξμε ηπρφλ δηαθνξψλ, κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ησλ γνλέσλ 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ (Σ.Α.) παηδηψλ, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, θαηαιήγνπλ ζε αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα. Οη παξαπάλσ παξαιείςεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζρεηηθή απνπζία αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, 

απνηέιεζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο εηδηθά ζε 

γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί ζην απηηζηηθφ θάζκα, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα, ζχκθσλα κε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, εκθαλίδεη πςειφηεξα 

επίπεδα γνλετθνχ ζηξεο θαη πεξηζζφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε θάπνηα άιιε κνξθή αλαπεξίαο, αιιά 

θαη κε ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε (Dumas, Wolf, Fisman, 

& Culligan, 1991. Sanders & Morgan, 1997). Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη γνλείο Σ.Α. παηδηψλ, ειηθίαο 6-15 εηψλ, σο 

νκάδα ειέγρνπ.  

 

Σηόρνη θαη ππνζέζεηο 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη θαη λα ζπγθξίλεη, κεηαμχ 

γνλέσλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ θαη γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ, ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ νξηζκέλσλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ (θαη εηδηθφηεξα ηεο ειπίδαο, ηεο αηζηνδνμίαο, 
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ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ), ησλ επηπέδσλ άγρνπο, ζηξεο 

θαη θαηάζιηςεο, θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, νη δχν παξαπάλσ νκάδεο γνλέσλ.  

Έλαο αθφκε ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ 

ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ. Έλαο επηπιένλ ζηφρνο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

κεηαβιεηέο, ηνπ θχινπ θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ, θαη ζηηο δχν 

παξαπάλσ νκάδεο γνλέσλ.  

Σειεπηαίνο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε, εηδηθά ζηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο 

ειηθίαο ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ, ησλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο, θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, απφ ηε κηα κεξηά, 

θαη ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ, ησλ επηπέδσλ άγρνπο, ζηξεο θαη θαηάζιηςεο, θαζψο θαη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο, απφ ηελ άιιε.  

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθαλ έμη θιίκαθεο πνπ εμέηαδαλ βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο, κία θιίκαθα πνπ εμέηαδε ηα επίπεδα ζηξεο, 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαη κία θιίκαθα πνπ εμέηαδε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

(Τπόζεζε 1). ε φ,ηη αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, αλακελφηαλ φηη: 
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Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη  ζπκκεηέρνληεο. 

(Τπόζεζε 1α) 

Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. (Τπόζεζε 1β) 

Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, 

άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. (Τπόζεζε 1γ) 

Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ελεξγή 

αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε ζπγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ε αλαδήηεζε 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (Abbeduto et al., 2004. Bristol, 

1987. Dunn et al., 2001. Smith et al., 2008). (Τπόζεζε 1δ)  

Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε άξλεζε θαη ε 

απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο (Hastings et al., 2005. 

Macdonald, 2011). (Τπόζεζε 1ε)   

Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε 

ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε ζπγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ε 

αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ζηήξημεο (Bristol, 1987. Smith et al., 2008). 

(Τπόζεζε 1ζη) 
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Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε 

άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε (Abbeduto et al., 2004. Hastings et al., 

2005. Macdonald, 2011). (Τπόζεζε 1δ) 

Γελ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πιέγκα ησλ 

ζρέζεσλ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ. (Τπόζεζε 1ε)   

 

(Τπόζεζε 2). ε ζρέζε κε ηε ζχγθξηζε ησλ επηπέδσλ ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ, 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ γνλέσλ, αλακελφηαλ φηη:  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ειπίδαο, 

αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

γνλείο Σ.Α. παηδηψλ. (Τπόζεζε 2α)  

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο Σ.Α. παηδηψλ. 

(Τπόζεζε 2β)  

Γελ ζα ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο σο πξνο ηε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. (Τπόζεζε 2γ)  

 

(Τπόζεζε 3). ε φ,ηη αθνξά ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ησλ γνλέσλ, ζηηο 

ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εληφο ηεο θαζεκίαο απφ ηηο δχν 

νκάδεο γνλέσλ, αλακελφηαλ φηη: 
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Οη κεηέξεο ζα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο. (Τπόζεζε 3α) 

Οη κεηέξεο ζα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο. (Τπόζεζε 3β) 

Θα ππάξρνπλ δηαθνξέο θχινπ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. (Τπόζεζε 3γ) 

 

(Τπόζεζε 4). ε φ,ηη αθνξά ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

γνλέσλ, ζηηο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, εληφο ηεο θαζεκίαο απφ 

ηηο δχν νκάδεο γνλέσλ, αλακελφηαλ φηη: 

Οη γνλείο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ειπίδαο, 

αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

γνλείο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. (Τπόζεζε 4α) 

Οη γνλείο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ζα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο κε ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν. (Τπόζεζε 4β) 

Γελ ζα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. (Τπόζεζε 

4γ) 

 

(Τπνζέζεηο 5, 6 θαη 7). ε φ,ηη αθνξά ηε δηεξεχλεζε, εηδηθά ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ 
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κε ΓΑΦ, ησλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, θαζψο 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, απφ ηε κηα κεξηά, θαη ησλ ςπρηθψλ 

δπλάκεσλ, ησλ επηπέδσλ άγρνπο, ζηξεο θαη θαηάζιηςεο, θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, απφ 

ηελ άιιε, αλακελφηαλ φηη: 

Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ θαη ησλ 

επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ 

εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα νη γνλείο. (Τπόζεζε 5α) 

Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ θαη ησλ 

επηπέδσλ ζηξεο, άγρνπο θαηάζιηςεο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ 

αληίζηνηρα νη γνλείο. (Τπόζεζε 5β) 

Θα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο γνλείο, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ κε 

ΓΑΦ. (Τπόζεζε 5γ) 

Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε 

δηάγλσζε θαη ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ αληίζηνηρα νη γνλείο. (Τπόζεζε 6α) 

Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε 

δηάγλσζε θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη γνλείο. (Τπόζεζε 6β) 

Θα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο γνλείο κε βάζε ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 

κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. (Τπόζεζε 6γ) 
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Θα ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ 

πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ. (Τπόζεζε 7α) 

Θα ππάξρεη αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ 

εκθαλίδνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ. (Τπόζεζε 7β) 

Γε ζα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο 

ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο γνλείο. 

(Τπόζεζε 7γ) 
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ΜΔΘΟΓΟ 

 

πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζαλ 40 γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη 40 γνλείο 

Σ.Α. παηδηψλ, ειηθίαο 6-15 εηψλ. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά κε ΓΑΦ, ν κέζνο 

φξνο ειηθίαο ήηαλ 9.82 έηε (SD = 3.06, εχξνο = 6 - 14). Χο πξνο ην θχιν, ην 72.5% 

ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ αγφξηα θαη ην 27.5% θνξίηζηα. Όζνλ αθνξά ηα Σ.Α. 

παηδηά, ν κέζνο φξνο ειηθίαο ήηαλ 9.45 έηε (SD = 3.23, εχξνο = 6 - 15) θαη σο πξνο 

ην θχιν, ην 40% ήηαλ αγφξηα θαη ην 60% θνξίηζηα. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκκεηέρεη έλαο γνλέαο ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ λα έρεη παηδί πνπ έρεη δηαγλσζζεί επίζεκα κε ΓΑΦ θαη 

ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ηνπ λα είλαη ρακειφ. 

Γηα λα ζπκκεηέρεη έλαο γνλέαο ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζα έπξεπε 

θαλέλα παηδί ηνπ λα κελ έρεη δηαγλσζζεί κε θάπνηα αλαπεξία θαη λα κελ είλαη 

καζεηήο/ηξηα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 4 εξσηήζεηο απφ ηελ 

Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο Παηδηθνχ Απηηζκνχ (Childhood Autism Rating Scale, CARS; 

Schopler, Reichler, & Renner, 1986). Οη εξσηήζεηο απηέο αμηνινγνχλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζηνπο αθφινπζνπο 4 ηνκείο: 1) ρέζεηο κε 

ηνπο άιινπο, 2) Γεπζηηθέο, νζθξεηηθέο, απηηθέο αληηδξάζεηο θαη ρξήζε αληίζηνηρσλ 

αηζζήζεσλ, 3) Λεθηηθή επηθνηλσλία θαη 4) Δπίπεδν θαη ζπλνρή λνεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη ζε κηα θιίκαθα 4 

δηαβαζκίζεσλ, απφ 1 έσο 4, φπνπ κε 1 βαζµνινγείηαη ε θπζηνινγηθή, γηα ηελ ειηθία, 
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ζπµπεξηθνξά ή ην επίπεδν δεμηνηήησλ, 2 ζεµαίλεη ήπηα απφθιηζε γηα ηελ ειηθία, 3 

ζεµαίλεη µέηξηα απφθιηζε, θαη 4 ζνβαξή απφθιηζε, ζε ζρέζε µε ηελ ειηθία. Οη 

γνλείο ησλ νπνίσλ νη βαζκνινγίεο θπκαίλνληαλ απφ 5 έσο 8 ζεσξήζεθαλ φηη είραλ 

απηηζηηθά παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη απνθιείζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα.  

 

Φπρνκεηξηθά εξγαιεία  

Δξσηεκαηνιόγην Γεκνγξαθηθώλ Σηνηρείσλ: Αξρηθά ρνξεγήζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο έλα εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απηφ πεξηειάκβαλε 14 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ πιεξνθνξίεο φπσο: ην θχιν ησλ 

γνλέσλ, ηελ ειηθία ηνπο, ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο, ην επάγγεικά ηνπο, ηνλ ηφπν 

δηακνλή ηνπο, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, ηα ρξφληα γάκνπ/ζρέζεο, θαζψο θαη 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ησλ ζπκκεηερφλησλ (φπσο ηνλ αξηζκφ 

ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ην θχιν θαη ηελ ειηθίαο ηνπο, ηε δηάγλσζε θάπνηνπ 

παηδηνχ κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο θαη ην δηάζηεκα πνπ είρε κεζνιαβήζεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ  

 Γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ Γνλείο Σ.Α. παηδηψλ 

Φχιν N % N % 

                  Άλδξαο  18 45 15 37.5 

                  Γπλαίθα 22 55 25 62.5 

Ζιηθία ζε έηε 41.55(6.82) 43.59(6.27) 

Έηε εθπαίδεπζεο N % N % 

                                      0-9  2 5 3 7.5 

10-12  13 32.5 7 17.5 

13-16 20 50 15 37.5 

17-18 2 5 2 5 

                                        >19  0 0 3 7.5 

Δπάγγεικα N % N % 

Δπηζηήκνλαο Δπαγγεικαηίαο 4 10 2 5 

Δπηζηήκνλαο Τπάιιεινο  

(Γεκφζηνο – Ηδησηηθφο) 
11 27.5 12 30 

Τπάιιεινο  

(Γεκφζηνο – Ηδησηηθφο) 
6 15 11 27.5 

Δπηρεηξεκαηίαο, Δπαγγεικαηίαο, Βηνηέρλεο 2 5 4 10 

Αγξφηεο 1 2.5 2 5 

Οηθηαθά 2 5 0 0 

Άλεξγνο 11 27.5 6 15 

πληαμηνχρνο 1 2.5 0 0 

Σφπνο δηακνλήο N % N % 

Πφιε  34 85 22 55 

Υσξηφ 6 15 18 45 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε N % N % 

Έγγακνο/ε 38 95 39 97.5 

Άγακνο/ε 0 0 1 2.5 

Γηαδεπγκέλνο/ε 2 5 0 0 

Γηάξθεηα γάκνπ ζρέζεο 13.38(5.77) 14.9(6.11) 

Αξηζκφο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα 2(1.01) 2(0.63) 

Υξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε 6.73(3.46) - 
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Κιίκαθα ηεο Πξνδηαζεζηαθήο Διπίδαο γηα Δλειίθνπο: Ζ Κιίκαθα ηεο 

Πξνδηαζεζηαθήο Διπίδαο γηα Δλειίθνπο (Adult Dispositional Hope Scale, ADHS; 

Snyder et al. 1991) απνηειεί θιίκαθα απηναλαθνξάο πνπ αμηνινγεί ηελ ειπίδα σο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε ελειίθνπο. Απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο, νη 

4 απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε (Τπνθιίκαθα 

Τπνβνεζεηηθήο θέςεο), νη άιιεο 4 αλαθέξνληαη ζηε ζθέςε δηαδξνκψλ  

(Τπνθιίκαθα θέςεο Γηαδξνκψλ) θαη νη ππφινηπεο 4 δελ αμηνινγνχληαη 

(distracters/filler items) θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο 

βαζκνινγίαο. Παξάδεηγκα εξψηεζεο πνπ αμηνινγεί ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε 

απνηειεί ε εξψηεζε «Δπηδηψθσ δξαζηήξηα ηνπο ζηφρνπο κνπ», ελψ ε εξψηεζε 

«Μπνξψ λα ζθεθηψ πνιινχο ηξφπνπο γηα λα βγσ απφ κηα δχζθνιε ζέζε» απνηειεί 

παξάδεηγκα εξψηεζεο πνπ αμηνινγεί ηε ζθέςε δηαδξνκψλ. Σέινο, ε εξψηεζε 

«Απνζχξνκαη εχθνια ζε κηα ινγνκαρία» απνηειεί παξάδεηγκα εξψηεζεο πνπ δελ 

αμηνινγείηαη. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή εθδνρή ηεο 

θιίκαθαο, ε νπνία έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηηο Moraitou, Kolovou, 

Papasozomenou, θαη Paschoula (2006). Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηνλ βαζκφ κε 

ηνλ νπνίν θάζε πξφηαζε ηνπο ηαηξηάδεη ζε κηα θιίκαθα 5 ζεκείσλ ηχπνπ Likert 

(1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ). Όζν πςειφηεξε είλαη ε 

βαζκνινγία, ηφζν πην πςειά είλαη ηα επίπεδν ειπίδαο ηνπ αηφκνπ.     

Ζ παξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο έρεη ειεγρζεί απφ 

ηνπο Papantoniou θαη ζπλεξγάηεο (2013) θαη έρεη επηβεβαησζεί  ε δη-παξαγνληηθή 

δνκή ηεο κέζσ επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ. Ο δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach‟s α, ζηελ παξνχζα έξεπλα, γηα ηελ Τπνθιίκαθα Τπνβνεζεηηθήο 

θέςεο ήηαλ α = .85 γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη α = .75 γηα ηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Αληίζηνηρα γηα ηηο 2 
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νκάδεο, ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α γηα ηελ Τπνθιίκαθα θέςεο 

Γηαδξνκψλ ήηαλ α = .91 θαη α = .78. 

 

Τεζη Πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηε Εσή - Αλαζεσξεκέλε Δθδνρή: Σν Σεζη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή - Αλαζεσξεκέλε Δθδνρή (Life Orientation Test-

Revised, LOT-R; Scheier, Carver, & Bridges, 1994) απνηειεί θιίκαθα απηναλαθνξάο 

πνπ αμηνινγεί ηελ αηζηνδνμία σο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Απνηειείηαη απφ 10 εξσηήζεηο, νη 3 απφ ηηο νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ αηζηνδνμία 

(Τπνθιίκαθα Αηζηνδνμίαο) θαη είλαη ζεηηθά δηαηππσκέλεο, νη άιιεο 3 αλαθέξνληαη 

ζηελ απαηζηνδνμία (Τπνθιίκαθα Απαηζηνδνμίαο) θαη είλαη αξλεηηθά δηαηππσκέλεο 

θαη νη ππφινηπεο 4 δελ αμηνινγνχληαη (distracters/filler items) θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθφ ζθνξ ηεο βαζκνινγίαο. Παξάδεηγκα εξψηεζεο 

πνπ αμηνινγεί ηελ αηζηνδνμία απνηειεί ε εξψηεζε «ε ζηηγκέο αβεβαηφηεηαο 

ζπλήζσο πεξηκέλσ λα κνπ ζπκβεί ην θαιχηεξν», ελψ ε εξψηεζε «ρεδφλ πνηέ δελ 

πεξηκέλσ ηα πξάγκαηα λα πάλε φπσο ηα ζέισ» απνηειεί παξάδεηγκα εξψηεζεο πνπ 

αμηνινγεί ηελ απαηζηνδνμία. Σέινο, ε εξψηεζε «Μπνξψ εχθνια λα ραιαξψζσ» 

απνηειεί παξάδεηγκα εξψηεζεο πνπ δελ αμηνινγείηαη. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηειηθήο βαζκνινγίαο, νη βαζκνινγίεο ζηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη αξλεηηθά 

δηαηππσκέλεο αληηζηξέθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνληαη νη βαζκνινγίεο ζηηο έμη 

εξσηήζεηο. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή εθδνρή ηεο 

θιίκαθαο, ε νπνία έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Lyrakos, Damigos, 

Mavreas, Kostopanagiotou, θαη Dimoliatis (2010). Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ 

ηνλ βαζκφ κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε θάζε πξφηαζε ζε κηα θιίκαθα 5 ζεκείσλ 

ηχπνπ Likert (1=δηαθσλψ απφιπηα, 2=δηαθσλψ, 3=νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ, 



67 

 

4=ζπκθσλψ, 5=ζπκθσλψ απφιπηα). Όζν πςειφηεξε είλαη ε βαζκνινγία, ηφζν πην 

πςειφ είλαη ην επίπεδν ηεο αηζηνδνμίαο ηνπ αηφκνπ.       

Ζ παξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο έρεη ειεγρζεί απφ 

ηνπο Lyrakos θαη ζπλεξγάηεο (2010) θαη έρνπλ επηβεβαησζεί νη δχν παξάγνληεο: 

αηζηνδνμία (Παξάγνληαο 1) θαη απαηζηνδνμία (Παξάγνληαο 2). Ο δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach‟s α, ζηελ παξνχζα έξεπλα, γηα ηελ Τπνθιίκαθα Αηζηνδνμίαο 

ήηαλ α = .89 γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη α = .56 γηα ηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Αληίζηνηρα γηα ηηο 2 νκάδεο, ν 

δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α γηα ηελ Τπνθιίκαθα Απαηζηνδνμίαο ήηαλ 

α = .82 θαη α = .74. 

 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Εσήο: Ζ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο Εσήο (Life Satisfaction 

Scale; Platsidou, 2013) πεξηιακβάλεη 13 πξνηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο. Ζ παξαγνληηθή δνκή ηεο θιίκαθαο έρεη ειεγρζεί απφ 

ηελ θαηαζθεπάζηξηα, κέζσ δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

πιάγηα θαη νξζνγψληα πεξηζηξνθή αμφλσλ, ε νπνία θαηέιεμε ζηνπο αθφινπζνπο 3 

παξάγνληεο/ππνθιίκαθεο: πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο (7 

πξνηάζεηο), ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή (4 πξνηάζεηο), θαη ηθαλνπνίεζε δσήο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο (2 πξνηάζεηο). Ζ πξφηαζε «πλήζσο έρσ θαιή 

δηάζεζε, είκαη ήξεκνο/ε θαη ληψζσ γαιήλε κέζα κνπ» απνηειεί παξάδεηγκα πξφηαζεο 

πνπ αμηνινγεί ηελ πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, ε πξφηαζε 

«Αηζζάλνκαη φηη αλήθσ ζε κηα επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα ή θνηλφηεηα, ε νπνία κε 

ππνζηεξίδεη» απνηειεί παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ αμηνινγεί ηελ ηθαλνπνίεζε κε ηελ 

θνηλσληθή δσή, ελψ ε πξφηαζε «Μνπ αξέζεη λα βάδσ ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζψ γηα 
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ηελ επίηεπμή ηνπο» απνηειεί παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ αμηνινγεί ηελ ηθαλνπνίεζε 

δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο.   

Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ πφζν αιεζηλή είλαη θάζε πξφηαζε γηα ηνπο 

ίδηνπο ζε κηα θιίκαθα 5 ζεκείσλ ηχπνπ Likert (1=θαζφινπ/πνηέ, 2=ιίγν, 3=αξθεηά, 

4=πνιχ, 5=πάξα πνιχ/πάληα). Οη πςειφηεξεο βαζκνινγίεο δείρλνπλ κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε δσήο. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα γηα ηηο 3 ππνθιίκαθεο, θπκαίλνληαλ απφ απνδεθηνί έσο εμαηξεηηθνί θαη 

παξνπζηάδνληαη, γηα θάζε νκάδα, ζηνλ Πίλαθα 2.  

 

Πίλαθαο 2. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach’s α ησλ ηξηώλ (3) 

ππνθιηκάθσλ ηεο Κιίκαθαο Ηθαλνπνίεζεο Εσήο γηα ην δείγκα ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο 

Υποκλίμακερ Cronbach’s α 

Γνλείο παηδηψλ  

κε ΓΑΦ 

Γνλείο Σ.Α.  

παηδηψλ 

Πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο .95 .83 

Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή .93 .71 

Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο .91 .70 

 

 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο από ηε Εσή: Ζ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή 

(Satisfaction with Life Scale, SwLS; Diener, Emmons, Larson, & Griffin, 1985) 

πεξηιακβάλεη 5 πξνηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ην άηνκν απφ 

ηε δσή ηνπ ζπλνιηθά. «Οη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ είλαη εμαηξεηηθέο» θαη «Μέρξη 
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ζηηγκήο έρσ απνθηήζεη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ ζηε δσή» είλαη θάπνηεο 

απφ ηηο πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηνλ βαζκφ κε ηνλ 

νπνίν ζπκθσλνχλ κε θάζε πξφηαζε ζε κηα θιίκαθα 7 ζεκείσλ ηχπνπ Likert 

(1=δηαθσλψ πνιχ, 2=δηαθσλψ, 3=δηαθσλψ ιίγν, 4=νχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ, 

5=ζπκθσλψ ιίγν, 6=ζπκθσλψ, 7=ζπκθσλψ πνιχ). Όζν πςειφηεξε είλαη ε 

βαζκνινγία, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί ην άηνκν 

απφ ηε δσή ηνπ. Ζ θιίκαθα έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Lyrakos θαη 

ζπλεξγάηεο (2013), νη νπνίνη έρνπλ επίζεο επηβεβαηψζεη ηελ κνλνπαξαγνληηθή δνκή 

ηνπ εξγαιείνπ. Ο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α γηα ηελ Κιίκαθα 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή, ζηελ παξνχζα έξεπλα, ήηαλ εμαηξεηηθφο: α = .93 γηα ηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη πνιχ θαιφο: α = .82 γηα ηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. 

 

Κιίκαθα Υπνθεηκεληθήο Δπηπρίαο: Ζ  Κιίκαθα Τπνθεηκεληθήο Δπηπρίαο (Subjective 

Happiness Scale, SHS; Lyubomirsky & Lepper, 1999) απνηειείηαη απφ 4 πξνηάζεηο 

πνπ αμηνινγνχλ ηε ζπλνιηθή ππνθεηκεληθή επηπρία ηνπ αηφκνπ. «Κάπνηνη άλζξσπνη 

είλαη γεληθά πνιχ ραξνχκελνη. Απνιακβάλνπλ ηε δσή αλεμάξηεηα απφ ην ηί 

ζπκβαίλεη, παίξλνληαο ηα πεξηζζφηεξα απφ θάζε ηη» απνηειεί ηε κία απφ ηηο 4 

πξνηάζεηο ηεο θιίκαθαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ην πφζν ηνπο ηαηξηάδεη ε 

θάζε πξφηαζε ζε κηα θιίκαθα 7 ζεκείσλ ηχπνπ Likert. Όζν πςειφηεξε είλαη ε 

βαζκνινγία, ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα επηπρίαο ηνπ αηφκνπ.  Ζ θιίκαθα έρεη 

κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Lyrakos θαη ζπλεξγάηεο (2013) θαη έρεη 

επηβεβαησζεί ε κνλνπαξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο (Lyrakos et al., 2013. 

Karakasidou, Pezirkianidis, Stalikas, & Galanakis, 2016). Ο δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach‟s α γηα ηελ Κιίκαθα Τπνθεηκεληθήο Δπηπρίαο ζηελ παξνχζα 
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έξεπλα ήηαλ α = .67 γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη α = .32 γηα ηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα 

δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ιφγσ ηεο κε απνδεθηήο αμηνπηζηίαο 

πνπ παξνπζηάδεη, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ 

παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε. 

 

Κιίκαθα Μέηξεζεο ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο θαη ηνπ Σηξεο: Ζ Κιίκαθα 

Μέηξεζεο ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο θαη ηνπ ηξεο (Depression Anxiety Stress 

Scale, DASS; Lovibond & Lovibond, 1995) απνηειείηαη απφ 42 πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

κεηξνχλ ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ 

ζηξεο. Καζεκία απφ ηα ηξεηο ππνθιίκαθεο ηνπ DASS πεξηιακβάλεη 14 εξσηήκαηα, ηα 

νπνία δηαηξνχληαη ζε νκάδεο 2-5 εξσηεκάησλ, κε παξφκνην πεξηερφκελν. Ζ 

ππνθιίκαθα Καηάζιηςεο αμηνινγεί ηε δπζθνξία, ηελ απειπηζία, ηελ ππνηίκεζε ηα 

δσήο, ηελ απην-ππνηίκεζε, ηελ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο/ζπκκεηνρήο, ηελ αλεδνλία 

θαη ηελ απάζεηα. Ζ πξφηαζε «Έλησζα ιππεκέλα θαη θαηαζιηπηηθά» απνηειεί 

παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ αμηνινγεί ηελ θαηάζιηςε. Ζ ππνθιίκαθα Άγρνπο αμηνινγεί 

ηε δηέγεξζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ επίδξαζε ζην κπνζθειεηηθφ, 

ην άγρνο σο θαηάζηαζε, θαη ηελ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηεο επίδξαζεο ηνπ άγρνπο. Ζ 

πξφηαζε «Έλησζα φηη ην ζηφκα κνπ ήηαλ μεξφ» απνηειεί παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ 

αμηνινγεί ην άγρνο. Ζ ππνθιίκαθα ηνπ ηξεο  αμηνινγεί ηε δπζθνιία ραιάξσζεο, ηελ 

ππεξδηέγεξζε, ηελ επεμαπηφηεηα, ηελ επεξεζηζηφηεηα/ππεξαληηδξαζηηθφηεηα θαη ηελ  

αλππνκνλεζία. Ζ πξφηαζε «Έπηαζα ηνλ εαπηφ κνπ λα αλαζηαηψλεηαη απφ αξθεηά 

αζήκαληα πξάγκαηα» απνηειεί παξάδεηγκα πξφηαζεο πνπ αμηνινγεί ην ζηξεο.  
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Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηνλ βαζκφ, θαηά ηνλ νπνίν ζεσξνχλ φηη ηνπο 

αληηπξνζσπεχεη θάζε κηα απφ ηηο πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα 4-βάζκηα θιίκαθα 

ηχπνπ Likert (0=Γελ κνπ ηαηξηάδεη θαζφινπ, 1=Μνπ ηαηξηάδεη ζε θάπνην βαζκφ ή ζε 

θάπνηεο ζηηγκέο, 2=Μνπ ηαηξηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ή γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

3=Μνπ ηαηξηάδεη πάξα πνιχ ή ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα). Ζ θιίκαθα έρεη 

κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηνπο Λπξάθν, Αξβαλίηε, θαη Κσζηαπαλαγηψηνπ 

(2009), νη νπνίνη έρνπλ ειέγμεη ηελ παξαγνληηθή ηεο δνκή θαη έρνπλ επηβεβαηψζεη ηηο 

3 ππνθιίκαθεο ηεο αξρηθήο αγγιηθήο εθδνρήο ηεο θιίκαθαο. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach‟s α ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη εμαηξεηηθνί γηα ηηο 3 

ππνθιίκαθεο θαη παξνπζηάδνληαη, γηα θάζε νκάδα, ζηνλ Πίλαθα 3.  

 

Πίλαθαο 3. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach’s α ησλ ηξηώλ (3) 

ππνθιηκάθσλ ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο Κιίκαθαο Μέηξεζεο ηεο Καηάζιηςεο, 

ηνπ Άγρνπο θαη ηνπ ηξεο γηα ην δείγκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

Υποκλίμακερ/Παπάγονηερ Cronbach’s α 

Γνλείο παηδηψλ  

κε ΓΑΦ 

Γνλείο Σ.Α.  

παηδηψλ 

Καηάζιηςε .98 .94 

Άγρνο .98 .92 

ηξεο .97 .93 

 

 

Κιίκαθα Θεηηθνύ θαη Αξλεηηθνύ Θπκηθνύ: Ζ Κιίκαθα Θεηηθνχ θαη Αξλεηηθνχ 

Θπκηθνχ (Positive and Negative Affect Schedule, PANAS; Watson, Clark, & 
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Tellegen, 1988) απνηειεί θιίκαθα απηναλαθνξάο, ε νπνία αμηνινγεί ην ζπκηθφ σο 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο. Απνηειείηαη απφ 20 επίζεηα, εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά 

πεξηγξάθνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ., „δπλαηφο‟, „πεξήθαλνο‟) θαη άιια 

πεξηγξάθνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (π.ρ., „ερζξηθφο‟, „γεκάηνο κε ελνρέο‟). Οη 

ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην θάζε επίζεην αληηπξνζσπεχεη 

ηνλ ηξφπν πνπ αηζζάλνληαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηψληαο κία 5-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ 

Likert (1=ειάρηζηεο θνξέο ή θαζφινπ, 2=ιίγεο θνξέο, 3=κεξηθέο θνξέο, 4=πνιιέο 

θνξέο, 5=πάξα πνιιέο θνξέο). Ζ θιίκαθα έρεη κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ ηηο 

Moraitou θαη Efklides (2009), νη νπνίεο έρνπλ επίζεο επηβεβαηψζεη ηε δη-παξαγνληηθή 

δνκή ηνπ εξγαιείνπ κέζσ επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ. Ο δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ηνλ παξάγνληα Θεηηθφ 

Θπκηθφ ήηαλ α = .96 γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη α = .90 γηα ηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Αληίζηνηρα γηα ηηο 2 

νκάδεο, ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach‟s α γηα ηνλ παξάγνληα Αξλεηηθφ 

Θπκηθφ ήηαλ α = .95 θαη α = .86. 

 

Δξσηεκαηνιόγην Πξνζαλαηνιηζκώλ ζηελ Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ: Σν 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνζαλαηνιηζκψλ ζηελ Αληηκεηψπηζε Πξνβιεκάησλ (Coping 

Orientations to Problems Experienced Inventory, COPE; Carver, Scheier, & 

Weintraub, 1989) πεξηιακβάλεη 53 πξνηάζεηο, νη νπνίεο αμηνινγνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 13 ππνθιίκαθεο πνπ πεξηγξάθνπλ 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο αληηκεηψπηζεο. Οη 5 κεηξνχλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε 

θαηαζηνιή αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζπγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ε 
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αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Άιιεο 5 ππνθιίκαθεο κεηξνχλ 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα, φπσο ε αλαδήηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή επαλεξκελεία, ε απνδνρή, ε 

άξλεζε θαη ε ζηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία. Σέινο, νη ππφινηπεο 3 ππνθιίκαθεο κεηξνχλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα αιιά, παξάιιεια, πεξηγξάθνληαη σο 

δπζπξνζαξκνζηηθέο ή ιηγφηεξν ρξήζηκεο κνξθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, φπσο ε 

επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε εθηφλσζή ηνπο, ε απνδέζκεπζε ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο ή εγθαηάιεηςε θαη ε λνεηηθή απνδέζκεπζε. Μία κεκνλσκέλε πξφηαζε 

αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε νπζηψλ (αιθνφι θαη ππλσηηθψλ θαξκάθσλ/λαξθσηηθψλ). 

«Παίξλσ πξφζζεηα κέηξα, γηα λα πξνζπαζήζσ λα απαιιαρηψ απφ ην πξφβιεκα» θαη 

«Πξνζπαζψ λα θεξδίζσ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θίινπ ή ζπγγελψλ» είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεη ε θάζε 

πξφηαζε, φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κία ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα 4-βάζκηα θιίκαθα ηχπνπ Likert (1=ζπλήζσο, δελ ην θάλσ 

θαζφινπ, 2= ζπλήζσο, ην θάλσ ζε κηθξφ βαζκφ, 3=ζπλεζίδσ λα ην θάλσ ζε κέηξην 

βαζκφ, 4= ζπλεζίδσ λα ην θάλσ πνιχ). 

 Ζ παξαγνληηθή δνκή ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ COPE έρεη 

ειεγρζεί απφ ηνπο Νηίλνπ θαη ζπλεξγάηεο (2013), νη νπνίεο κέζσ επηβεβαησηηθψλ 

αλαιχζεσλ θαηέιεμαλ λα επηβεβαηψζνπλ δνκή 11 παξαγφλησλ. Ζ θαηαζηνιή ησλ 

αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε λνεηηθή απνδέζκεπζε ήηαλ νη 2 παξάγνληεο 

ηνπ αξρηθνχ COPE πνπ δελ επηβεβαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή εθδνρή. Ο ηειηθφο 

αξηζκφο ησλ πξνηάζεσλ πνπ νξγαλψζεθαλ ζηνπο 11 παξάγνληεο, νη νπνίνη 

πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο επηβεβαησηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ, ήηαλ 44 

Όινη νη παξάγνληεο - ζηξαηεγηθέο, ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηνπ COPE, βξέζεθαλ λα 
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είλαη πξψηεο ηάμεο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο ζε ζηξαηεγηθέο 

εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα ή ην ζπλαίζζεκα. ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη 

δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach‟s α, γηα ηα 11 είδε ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίνη θπκαίλνληαη 

απφ απνδεθηνί έσο εμαηξεηηθνί.  

 

Πίλαθαο 4. Οη δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Cronbach’s α ησλ έληεθα (11) 

ππνθιηκάθσλ - ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο 

εθδνρήο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζαλαηνιηζκώλ ζηελ Αληηκεηώπηζε 

Πξνβιεκάησλ γηα ην δείγκα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 

Υποκλίμακερ-ζηπαηηγικέρ Cronbach’s α 

Γνλείο παηδηψλ  

κε ΓΑΦ 

Γνλείο Σ.Α.  

παηδηψλ 

Δλεξγή αληηκεηψπηζε .88 .80 

ρεδηαζκφο .93 .92 

πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο .82 .70 

Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο .97 .86 

Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο .92 .86 

Θεηηθή επαλεξκελεία .94 .84 

Απνδνρή .94 .87 

ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία .97 .95 

Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο .89 .85 

Άξλεζε .93 .71 

Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε .91 .74 
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Γηαδηθαζία 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθή έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα 

εξγαιεία πνπ επηιέρζεθαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ήηαλ θαηάιιεια γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Καηά ηελ πηινηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο 3 γνλείο 

παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη 3 γνλείο ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ δελ δηαπηζηψζεθε 

θάπνηα δπζθνιία θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξνρσξήζακε ζηε δηεμαγσγή ηεο θχξηαο έξεπλαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο κήλεο Μάην έσο επηέκβξην ηνπ 2017. Γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ε εξεπλήηξηα/ζπγγξαθέαο ήξζε ζε 

επαθή κε θνξείο πνπ παξέρνπλ δηαγλσζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο ζε παηδηά κε αλαπεξία, αιιά θαη κε ζπιιφγνπο γνλέσλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ γνλέσλ ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ε 

εξεπλήηξηα/ζπγγξαθέαο απεπζχλζεθε ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Αθνχ 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ, αθνινχζεζε ε ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ ζπκπιήξσζή ηνπο έγηλε αηνκηθά, κε ηελ παξνπζία ηεο 

εξεπλήηξηαο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαη ζε θάπνηεο φρη. ηελ αξρή ηεο θάζε 

ζπζηνηρίαο εξσηεκαηνινγίσλ ππήξρε έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο πνπ έπξεπε νη γνλείο, 

νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα, λα ππνγξάςνπλ. ηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζνχζαλ ηα αηνκηθά θαη νηθνγελεηαθά δεκνγξαθηθά θαη έπεηηα ηα 

εξσηεκαηνιφγηα. Ζ ζεηξά ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ ηπραηνπνηεκέλε ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ ηπρφλ επηδξάζεηο ηεο ζεηξάο ρνξήγεζεο ή ηεο θφπσζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ ήηαλ πεξίπνπ 40 ιεπηά.     
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: Αξρηθά παξνπζηάδνληαη 

μερσξηζηά, γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ 

Σ.Α. παηδηψλ, νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

ζπλνιηθέο θιίκαθεο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπο κε θάπνηεο κεηαβιεηέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

παηδηψλ, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θ.ά. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε 

παξνπζίαζε, μερσξηζηά γηα ηηο δχν νκάδεο, ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ 

θάπνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έπεηηα 

παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο. Σέινο, αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ εληφο ησλ νκάδσλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο κε βάζε ην 

θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ.  

 

ρέζεηο κεηαμύ ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο  

Γηα λα δηεξεπλεζεί εάλ ππάξρνπλ ζρέζεηο, κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνληαη 

ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο (Τπνζέζεηο 1, 5, 6, θαη 7), πξαγκαηνπνηήζεθε κηα 

ζεηξά ζπζρεηίζεσλ κε ην δείθηε r ηνπ Pearson γηα θάζε κία, απφ ηηο δχν νκάδεο, 

μερσξηζηά.  
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Σρέζεηο κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ζηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 

Ζ κήηξα ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο 

ζπλνιηθέο θιίκαθεο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ 

ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5. Όπσο θαίλεηαη, ε ειπίδα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε αλαδήηεζε 

ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή 

επαλεξκελεία, ε απνδνρή θαη ε ζηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία. Αληίζεηα, αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο. Σν αξλεηηθφ ζπκηθφ ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ ειπίδα, θαζψο θαη ε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε άξλεζε θαη ε 

απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε. Χζηφζν, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ηεο επίδνζεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην Σεζη 

Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή, ην νπνίν αμηνινγεί ηελ αηζηνδνμία σο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Δπηπιένλ, ε ειπίδα βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηελ ειηθία, ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη ησλ παηδηψλ, αιιά θαη κε ηα ρξφληα πνπ 

είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Σέινο, νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηελ θιίκαθα ηεο ειπίδαο δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε 

ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα.  

 Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε 

Εσή ζπζρεηίζηεθαλ, ζε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθφ βαζκφ, κφλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε 
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αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε, εχξεκα πνπ ζεκαίλεη φηη φζν πεξηζζφηεξα παηδηά 

ππήξραλ ζηελ νηθνγέλεηα ηφζν ιηγφηεξν αηζηφδνμνη ήηαλ νη γνλείο.   

Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπζρεηίζηεθαλ 

ζεηηθά κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν 

ζρεδηαζκφο, ε αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή 

επαλεξκελεία θαη ε απνδνρή. Οη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Κιίκαθα 

Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou) ζπζρεηίζηεθαλ, επίζεο, ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελψ αληίζεηα νη επηδφζεηο ηνπο ζηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.) εκθάληζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη κε 

ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Γε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δχν 

θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Σέινο, νη γνλείο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηε δσή ηνπο εκθάληδαλ ρακειφηεξα επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, ελψ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο, φπσο ε 

άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο.   
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Πίλαθαο 5. πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ κεηαμύ ηεο Διπίδαο, ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηε δσή, ηεο Ηθαλνπνίεζεο 

από ηε δσή, ηνπ ηξεο, ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο, ηνπ Θεηηθνύ θαη ηνπ Αξλεηηθνύ ζπκηθνύ, ηεο Δλεξγήο αληηκεηώπηζεο, ηνπ ρεδηαζκνύ, ηεο 

πγθξάηεζεο ηεο αληηκεηώπηζεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο Θεηηθήο επαλεξκελείαο, ηεο Απνδνρήο, ηεο Άξλεζεο, ηεο ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, ηεο Δπηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

εθηόλσζή ηνπο, ηεο Απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο θαη θάπνησλ δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

19 

 

20 21 22 23 

 

24 

2 .111                        

3 .865** .297                       

4 .704** .136 .739**                      

5 -.502** -.082 -.667** -.448**                     

6 -.634** -.098 -.752** -.537** .922**                    

7 -.496** -.059 -.674** -.406** .927** .932**                   

8 .810** -.040 .787** .735** -.698** -.778** -.671**                  

9 -.672** -.054 -.801** -.585** .853** .891** .866** -.723**                 

10 .656** .063 .734** .472** -.655** -.723** -.689** .589** -.764**                

11 .683** .019 .735** .422** -.581** -.618** -.603** .593** -.767** .911**               

12 .279 .194 .374* .315 -.402* -.336* -.455** .332* -.378* .536** .539**              

13 .579** .200 .479** .233 -.338* -.450** -.446** .469** -.430** .701** .706** .690**             

14 .666** .195 .580** .486** -.313* -.512** -.433** .601** -.503** .580** .570** .456** .802**            

15 .828** .263 .858** .670** -.584** -.746** -.645** .763** -.765** .769** .747** .446** .672** .830**           

16 .397* .212 .567** .356* -.414** -.401* -.499** .505** -.465** .518** .609** .578** .539** .514** .590**          

17 -.574** -.049 -.722** -.575** .729** .796** .804** -.695** .816** -.784** -.732** -.623** -.567** -.543** -.718** -.619**         

18 .336* .139 .166 .404** -.018 .003 .117 .258 -.028 .136 .216 .150 .220 .293 .245 .273 -.042        

19 .036 -.202 -.128 0.17 .242 .101 .100 .063 .128 .015 .057 .217 .382* .433** .171 .266 -.037 .092       

20 -.642** -.067 -.733** -.524** .685** .720** .732** -.627** .766** -.823** -.801** -.567** -.650** -.555** -.687** -.639** .818** -.194 .034      

21 .437** -.112 .287 .363* -.082 -.258 -.146 .375* -.179 .296 .200 .138 .381* .345* .272 -.067 -.322* -.082 -.045 -.353*     
22 .213 -.168 .076 .177 -.032 -.102 -.069 .240 -.009 .135 .092 .149 .218 .179 .117 -.073 -.137 -.062 .026 -.199 .644**    

23 .086 -.524** -.063 .156 .021 -.009 -.008 .167 -.050 -.092 -.014 -.049 -.078 -.050 .008 .001 -.124 .119 .211 -.107 .234 .273   

24 .495** -.174 .229 .319** -.107 -.183 -.066 .475** -.084 .199 .200 .150 .454** .425** .301 .035 -.174 .189 .187 -.282 .668** .639** .359*  
25 .555** -.216 .292 .433** -.184 -.256 -.142 .528** -.185 .262 .252 .216 .444** .426** .352* .065 -.241 .212 .159 -.329* .663** .573** .377** .892** 

 
εκείσζε 1: * p < 0.05 , ** p < 0.01. 

εκείσζε 2: Οη αληηζηνηρίεο ησλ αξηζκψλ ηνπ Πίλαθα είλαη νη εμήο: 1= Διπίδα, 2= Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δσή, 3= Iθαλνπνίεζε δσήο (Platsidou), 4= Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et 

al.), 5= ηξεο , 6= Καηάζιηςε, 7= Άγρνο, 8= Θεηηθφ ζπκηθφ, 9= Αξλεηηθφ ζπκηθφ, 10= Δλεξγή αληηκεηψπηζε, 11= ρεδηαζκφο, 12= πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο, 13= Αλαδήηεζε 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 14= Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 15= Θεηηθή επαλεξκελεία, 16=Απνδνρή, 17= Άξλεζε, 18 = ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, 

19= Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο, 20= Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε, 21= Ζιηθία γνλέα ζε έηε, 22= Γηάξθεηα γάκνπ/ζρέζεο, 23= Αξηζκφο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 

24= Ζιηθία παηδηνχ ζε έηε, 25= Υξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. 
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Ζ κήηξα ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο 

ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6. Όπσο θαίλεηαη, ζεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε 

κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζθέςεο δηαδξνκψλ. Ζ επίδνζε ζηηο 

παξαπάλσ ππνθιίκαθεο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αηζηνδνμία, ηελ 

πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο ζηφρνπο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ελεξγή 

αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή επαλεξκελεία θαη ε απνδνρή. Δπηπιένλ, ζεηηθή 

ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζθέςεο 

δηαδξνκψλ θαη ηεο ειηθίαο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ησλ ρξφλσλ πνπ 

είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. Αληίζεηα, ε ππνβνεζεηηθή ζθέςε θαη ε ζθέςε 

δηαδξνκψλ βξέζεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ απαηζηνδνμία, ην ζηξεο, ηελ 

θαηάζιηςε, ην άγρνο, ην αξλεηηθφ ζπκηθφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Σέινο, ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο 

ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, ελψ ζεηηθή ζεκαληηθή 

ζρέζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο ζθέςεο δηαδξνκψλ θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο.  

 Αξλεηηθή ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο 

απαηζηνδνμίαο. Χζηφζν, ε αηζηνδνμία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο 

απνδνρήο. Οη γνλείο πνπ είραλ κεγαιχηεξε ειηθία ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 
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επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο. Σέινο, αξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε 

κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπκηθνχ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. 

Αληίζεηα, ε απαηζηνδνμία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θαζψο 

θαη κε ηε κεηαβιεηή ηεο ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θνηλσληθή δσή. Αξλεηηθή ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο δσήο, ηεο ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπ 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο 

ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Σέινο, ε απαηζηνδνμία ζπζρεηίζηεθε 

αξλεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, θαζψο θαη κε ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο.     

Θεηηθή ζεκαληηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δσήο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο. Οη  δχν παξαπάλσ ππνθιίκαθεο ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή 

βξέζεθαλ λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ελεξγνχο 

αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Θεηηθή 

ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε, επίζεο, κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο. Ζ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε δσήο θαη ε ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο
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Πίλαθαο 6. πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ κεηαμύ ηεο Τπνβνεζεηηθήο ζθέςεο, ηεο θέςεο δηαδξνκώλ,  ηεο 

Αηζηνδνμίαο, ηεο Απαηζηνδνμίαο, ηεο Πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δσήο, ηεο Ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηεο Ηθαλνπνίεζε 

δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηόρνπο, ηνπ ηξεο, ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο, ηνπ Θεηηθνύ θαη ηνπ Αξλεηηθνύ ζπκηθνύ, ηεο Δλεξγήο αληηκεηώπηζεο, 

ηνπ ρεδηαζκνύ, ηεο πγθξάηεζεο ηεο αληηκεηώπηζεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Θεηηθήο επαλεξκελείαο, ηεο Απνδνρήο, ηεο Άξλεζεο, ηεο ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, ηεο Δπηθέληξσζεο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη εθηόλσζή ηνπο, ηεο Απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο θαη θάπνησλ δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ.  
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εκείσζε 1: * p < 0.05 , ** p < 0.01. 

εκείσζε 2: Οη αληηζηνηρίεο ησλ αξηζκψλ ηνπ Πίλαθα είλαη νη εμήο: 1= Τπνβνεζεηηθή ζθέςε, 2= θέςε δηαδξνκψλ, 3=Αηζηνδνμία, 4= Απαηζηνδνμία, 5=Πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε δσήο, 6= Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, 7=Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, 8=ηξεο , 9= Καηάζιηςε, 10= Άγρνο, 11= Θεηηθφ ζπκηθφ, 12=Αξλεηηθφ 

ζπκηθφ, 13= Δλεξγή αληηκεηψπηζε, 14=ρεδηαζκφο, 15=πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο, 16=Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 17=Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, 18= Θεηηθή επαλεξκελεία, 19= Απνδνρή, 20=Άξλεζε, 21=ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, 22= Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο, 23=Απνδέζκεπζε ή 

εγθαηάιεηςε, 24=Ζιηθία γνλέα ζε έηε, 25=Γηάξθεηα γάκνπ/ζρέζεο, 26=Αξηζκφο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 27=Ζιηθία παηδηνχ ζε έηε, 28=Υξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. 



83 

 

ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, ην αξλεηηθφ 

ζπκηθφ, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή 

εγθαηάιεηςεο. Ζ ηειεπηαία ππνθιίκαθα ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, δειαδή ε 

ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κφλν κε κία απφ ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Έηζη, φζν 

πεξηζζφηεξα παηδηά είραλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, ηφζν κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε αληινχζαλ απφ ηελ  θνηλσληθή ηνπο δσή. 

Θεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπκηθνχ. Οη γνλείο πνπ ζεκείσλαλ πςειέο επηδφζεηο ζηηο παξαπάλσ ππνθιίκαθεο 

εκθάληδαλ ρακειφηεξα επίπεδα ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη θαηέθεπγαλ ιηγφηεξν ζηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε ζπγθξάηεζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο, ε αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή επαλεξκελεία θαη ε απνδνρή, ελψ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο, φπσο ε άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε. 

Σέινο, νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, 

ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ησλ ρξφλσλ πνπ 

είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο.   

 Αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο εθδήισζεο ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα γνλέσλ. Σν ζεηηθφ ζπκηθφ 

βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, κε ηα 

ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, θαζψο θαη κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 
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ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο ζεκείσζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ. Σέινο, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή 

εγθαηάιεηςεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ.   

 Οη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελεξγνχο 

αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, ηεο 

αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο 

ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κεηαμχ ηνπο. 

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο 

παξαπάλσ ππνθιίκαθεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο άξλεζεο θαη 

ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Χζηφζν, ζεηηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο άξλεζεο θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Οη δχν παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ζπζρεηίζηεθαλ 

αξλεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ, ελψ αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο θαη ησλ ρξφλσλ πνπ είραλ 

κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. Οη ζηξαηεγηθέο ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ 

επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο. Σα παξαπάλσ δχν είδε 

ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βξέζεθε φηη ζπζρεηίδνληαη, επίζεο, ζεηηθά κε 

ηελ ειηθία, ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη ησλ παηδηψλ, αιιά θαη κε ηα ρξφληα πνπ έρνπλ 

κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Σέινο, ζεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε 
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παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ησλ ρξφλσλ πνπ είραλ 

κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο.  

  

Σρέζεηο κεηαμύ ηνπ ζπλόινπ ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ζηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ  

Ζ κήηξα ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ 

παηδηψλ ζηηο ζπλνιηθέο θιίκαθεο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.  Όπσο θαίλεηαη, 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ηνπ 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ, ελψ νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηελ θιίκαθα πνπ 

αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ηνπο κφλν 

ζηε κία απφ ηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο 

Platsidou). Δπηπιένλ, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο ειπίδαο 

θαη ηεο επίδνζεο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε 

Εσή. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο, ελψ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε 

ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο. Σέινο, ε ειπίδα ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηα επίπεδα 

ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο θαη κε ην αξλεηηθφ ζπκηθφ. Χζηφζν ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ε ειπίδα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά θαη κε ηηο δχν θιίκαθεο πνπ 

αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, κε ηελ ειηθία, ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη 

ησλ παηδηψλ, αιιά θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηε 

ζξεζθεία, ελψ δελ παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειπίδαο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, φπσο ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ 

Σ.Α. παηδηψλ. Σέινο, ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, φπσο ε άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε ζπζρεηίζηεθε 

αξλεηηθά κε ηελ ειπίδα ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, εχξεκα πνπ δελ 

επηβεβαηψζεθε γηα ηελ  νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ.  

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε 

Εσή ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο 

(ηεο Platsidou) θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο απνδνρήο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή 

εγθαηάιεηςεο. Γε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο ζην 

Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή θαη ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. ην 

ίδην πλεχκα νη επηδφζεηο ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο 

ηεο έξεπλαο, παξά κφλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο κεηαμχ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε.   

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ησλ 

επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο πνπ εθδήισλαλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ πνπ 

αθνινπζνχζαλ ηππηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ. Χζηφζν, νη απαληήζεηο ησλ 

γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηε δσή ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κεηαμχ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, ε επίδνζε ζηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο 

Εσήο (ηεο Platsidou) ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ελεξγνχο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ, ελψ ε επίδνζε ζηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ 
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ηε Εσή (ησλ Diener et al.) ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία. Σν παξαπάλσ εχξεκα επηβεβαηψζεθε θαη γηα ηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Οη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο ζηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.) βξέζεθε λα 

ζπζρεηίδνληαη, επίζεο, ζεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ. Αληίζεηα, 

νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο 

Platsidou) ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπζρεηίζηεθε κε ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε ελεξγή 

αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο, ε αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή επαλεξκελεία θαη ε απνδνρή. Δπηπιένλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ πνπ δήισλαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο εκθάληδαλ 

ρακειφηεξα επίπεδα αξλεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ε άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε, επξήκαηα πνπ δελ 

επηβεβαηψζεθαλ γηα ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηππηθή 

αλάπηπμε. Σέινο, νη  απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο δχν θιίκαθεο 

πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κεηαμχ ηνπο, 

ελψ αληίζεηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ 

γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο.  
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Πίλαθαο 7. πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ κεηαμύ ηεο Διπίδαο, ηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ γηα ηε δσή, ηεο Ηθαλνπνίεζεο 

από ηε δσή, ηνπ ηξεο, ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο, ηνπ Θεηηθνύ θαη ηνπ Αξλεηηθνύ ζπκηθνύ, ηεο Δλεξγήο αληηκεηώπηζεο, ηνπ ρεδηαζκνύ, ηεο 

πγθξάηεζεο ηεο αληηκεηώπηζεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο Θεηηθήο επαλεξκελείαο, ηεο Απνδνρήο, ηεο Άξλεζεο, ηεο ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, ηεο Δπηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

εθηόλσζή ηνπο, ηεο Απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο θαη θάπνησλ δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ.  

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

2 .067                       

3 .512** .479**                      

4 .273 .120 -.590**                     

5 -.356* -.129 -.466** -.360*                    

6 -.352* -.065 -.517** -.467** .724**                   

7 -.396* -.063 -.437** .-.346* .795** .836**                  

8 .581** .066 .486** .423** -.082 -.367* -.202                 

9 -.304 .215 -.273 -.103 .607** .627** .687** -.153                

10 .458** .261 .586** .263 -.242 -.330* -.331* .364* -.199               

11 .595** .245 .486** .208 -.224 -.263 -.265 .493** -.176 .802**              

12 .316* .197 .172 .039 .053 .011 .019 .397* .130 .336* .578**             

13 -.190 .155 -.050 -.050 -.119 -.066 -.013 -.016 .101 -.001 .049 .118            

14 -.053 .213 .101 .115 -.188 .002 -.019 .034 .039 .028 -.010 .186 .461**           

15 .399* -.071 .165 .088 -.144 -.026 -.113 .364* -.026 .320* .473** .363* .079 .152          

16 -.133 .414** .297 .253 -.173 -.250 -.102 -.013 .032 .135 .111 .258 .233 .321* .077         

17 .004 .253 .061 .009 .080 .152 .218 .013 .305 -.061 .-059 -.043 .252 .271 .155 .135        

18 .061 .323 .095 .362* -.196 -.153 -.122 .333* .238 .025 .102 .226 .298 .487** .324* .290 .371*       

19 -.138 .191 -.011 .202 .139 .028 .121 .201 .229 -.079 -.013 .290 .376* .620** -.066 .289 .303 .546**      

20 -.112 .334* -.026 -.240 .196 .332* .348* -.161 .500** -.042 -.075 .099 .267 .186 .131 .123 .602** .306 .095     

21 .271 .109 .095 .225 -.313 -.227 -.302 .015 -.294 .096 .070 -.040 -.056 .075 -.115 -.071 -.150 .029 -.192 -.272    

22 .293 -.034 .109 -.035 -.107 -.054 -.186 .126 -.237 -.033 -.052 -.144 -.151 -.158 .095 -.243 .027 -.011 -.303 -.202 .540**   

23 .149 .086 .203 .177 .043 -.160 -.010 .192 .168 .129 .103 .008 .041 -.001 -.135 .103 -.084 -.021 .085 -.183 -.023 -.041  

24 .114 .125 .017 -.074 .057 .040 -.064 -.008 -.052 -.083 -.114 -.227 -.269 -.275 -.100 -.223 .141 .006 -.303 -.059 .570** .792** -.088 

 
εκείσζε 1: * p < 0.05 , ** p < 0.01. 

εκείσζε 2: Οη αληηζηνηρίεο ησλ αξηζκψλ ηνπ Πίλαθα είλαη νη εμήο: 1= Διπίδα, 2= Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δσή, 3= Iθαλνπνίεζε δσήο (Platsidou), 4= Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et 

al.), 5= ηξεο , 6= Καηάζιηςε, 7= Άγρνο, 8= Θεηηθφ ζπκηθφ, 9= Αξλεηηθφ ζπκηθφ, 10= Δλεξγή αληηκεηψπηζε, 11= ρεδηαζκφο, 12= πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο, 13= Αλαδήηεζε 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 14= Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 15= Θεηηθή επαλεξκελεία, 16=Απνδνρή, 17= Άξλεζε, 18 = ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, 

19= Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο, 20= Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε, 21= Ζιηθία γνλέα ζε έηε, 22= Γηάξθεηα γάκνπ/ζρέζεο, 23= Αξηζκφο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 

24=Ζιηθία παηδηνχ ζε έηε. 
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Ζ κήηξα ησλ ζπζρεηίζεσλ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο 

ππνθιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8. Όπσο θαίλεηαη, ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζθέςεο δηαδξνκψλ. Δπηπιένλ, ε 

ππνβνεζεηηθή ζθέςε ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ αηζηνδνμία, ηελ πξνζσπηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν 

ζρεδηαζκφο, ε ζπγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ε ζεηηθή επαλεξκελεία. Αξλεηηθή 

ζρέζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο, 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, ε νπνία σζηφζν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Απφ ηελ 

άιιε, ε ζθέςε δηαδξνκψλ ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ απαηζηνδνμία, ηελ 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο θαη ζεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε 

δσήο, ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε ελεξγή αληηκεηψπηζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε ζεηηθή 

επαλεξκελεία. Χζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, ε ζθέςε 

δηαδξνκψλ ζπζρεηίζηεθε, επίζεο, ζεηηθά κε ηελ αηζηνδνμία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη αξλεηηθά κε ην ζηξεο, ην αξλεηηθφ ζπκηθφ θαη 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Δπηπιένλ, ζηελ 

ίδηα νκάδα βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, ελψ κφλν ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ε 

ππνβνεζεηηθή ζθέςε ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ζπγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο. 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ηφζν ε ππνβνεζεηηθή ζθέςε φζν θαη ε 

ζθέςε δηαδξνκψλ ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαδήηεζεο 

ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο απνδνρή, αιιά θαη 

ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, επξήκαηα πνπ δελ επηβεβαηψζεθαλ γηα ηελ 



90 

 

νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε. Σέινο, ζηελ 

νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. 

παηδηψλ παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ππνβνεζεηηθήο ζθέςεο θαη 

ηεο απαηζηνδνμίαο, ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ 

θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο.     

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ βξέζεθε ζεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δσήο, 

ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία. Αξλεηηθή ζρέζε 

παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ησλ επηπέδσλ ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο 

θαη ηνπ άγρνπο, ε νπνία σζηφζν δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Αληίζεηα, ε 

απαηζηνδνμία ζπλδέζεθε ζεηηθά κε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, αιιά θαη πάιη νη 

ζρέζεηο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο.  Σέινο, ε απαηζηνδνμία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνδέζκεπζεο ή 

εγθαηάιεηςεο. Θεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηελ θνηλσληθή δσή παξαηεξήζεθε θαη ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, ελψ 

δελ παξαηεξήζεθε αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμχ ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο  

ζηξαηεγηθήο ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζ αηζηνδνμία ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κφλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζηξνθήο 

πξνο ηε ζξεζθεία, ελψ αληίζεηα ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, ηεο 

αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο 

ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Δπηπιένλ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. 

παηδηψλ δελ βξέζεθε αξλεηηθή ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο 
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θαη ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο, αιιά θαη κεηαμχ 

ηεο απαηζηνδνμίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δσήο, ηεο 

ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο αλαδήηεζεο 

ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο 

επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο, φπσο ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. 

Σέινο, ε απαηζηνδνμία δε ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα, αιιά θαη κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ.    

Ζ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη 

ζεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, ην ζεηηθφ ζπκηθφ 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο απνδνρήο 

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε. Αληίζεηα, ηα 

επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, θαζψο θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ παξνπζίαζαλ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο. Απφ ηελ 

άιιε, ε ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ζπλδέζεθε αξλεηηθά κε 

ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο θαη ζεηηθά κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο. Ζ ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή δε ζπζρεηίζηεθε 

ζεκαληηθά κε θακία απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεηηθή ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο  

ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θνηλσληθή δσή θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα νκάδα ε πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο 

ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο 

αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 
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αξλεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. 

Απφ ηελ άιιε, ε  ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο ζπζρεηίζηεθε, 

επίζεο, ζεηηθά κε ηελ απνδνρή θαη αξλεηηθά κε ην ζηξεο θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ. Οη 

παξαπάλσ ζρέζεηο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε.  

Σα επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο, θαζψο θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κεηαμχ ηνπο. Αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ θαηάζιηςεο θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ, ελψ ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζεηηθνχ 

ζπκηθνχ θαη ησλ επηπέδσλ ζηξεο θαη άγρνπο δε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σέινο, νη 

γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ πνπ εκθάληδαλ πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο θαη άγρνπο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο θαη 

πεξηζζφηεξν ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ ηα πςειά επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο θαη άγρνπο ζπλδέζεθαλ, επίζεο κε ηε 

κεησκέλε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, ηεο αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα 

νκάδα παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

ζηξεο θαη άγρνπο θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ.   
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Πίλαθαο 8. πζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ κεηαμύ ηεο Τπνβνεζεηηθήο ζθέςεο, ηεο θέςεο δηαδξνκώλ, ηεο 

Αηζηνδνμίαο, ηεο Απαηζηνδνμίαο, ηεο Πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο δσήο, ηεο Ηθαλνπνίεζεο κε ηελ θνηλσληθή δσή, ηεο Ηθαλνπνίεζε 

δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηόρνπο, ηνπ ηξεο, ηεο Καηάζιηςεο, ηνπ Άγρνπο, ηνπ Θεηηθνύ θαη ηνπ Αξλεηηθνύ ζπκηθνύ, ηεο Δλεξγήο αληηκεηώπηζεο, 

ηνπ ρεδηαζκνύ, ηεο πγθξάηεζεο ηεο αληηκεηώπηζεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο Θεηηθήο επαλεξκελείαο, ηεο Απνδνρήο, ηεο Άξλεζεο, ηεο ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, ηεο Δπηθέληξσζεο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη εθηόλσζή ηνπο, ηεο Απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο θαη θάπνησλ δεκνγξαθηθώλ κεηαβιεηώλ.  

 

εκείσζε 1: * p < 0.05 , ** p < 0.01. 

εκείσζε 2: Οη αληηζηνηρίεο ησλ αξηζκψλ ηνπ Πίλαθα είλαη νη εμήο: 1= Τπνβνεζεηηθή ζθέςε, 2= θέςε δηαδξνκψλ, 3= Αηζηνδνμία, 4= Απαηζηνδνμία, 5= Πξνζσπηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε δσήο, 6= Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, 7= Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο,  8= ηξεο, 9= Καηάζιηςε, 10= Άγρνο, 11= Θεηηθφ ζπκηθφ, 12= Αξλεηηθφ 

ζπκηθφ, 13= Δλεξγή αληηκεηψπηζε, 14= ρεδηαζκφο, 15= πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο, 16= Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 17= Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, 18= Θεηηθή επαλεξκελεία, 19=  Απνδνρή, 20= Άξλεζε, 21 = ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία, 22= Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο, 23= Απνδέζκεπζε 

ή εγθαηάιεηςε, 24= Ζιηθία γνλέα ζε έηε, 25= Γηάξθεηα γάκνπ/ζρέζεο, 26= Αξηζκφο παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, 27 = Ζιηθία παηδηνχ ζε έηε.
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21 .087 .023 .375
*
 .092 .032 .112 .179 -.196 -.153 -.122 .333

*
 .238 .025 .102 .226 .298 .487

**
 .324

*
 .290 .371

*
       

22 -.055 -.189 .272 -.024 -.012 .050 .003 .139 .028 .121 .201 .229 -.079 -.013 .290 .376
*
 .620

** 
 -.066 .289 .303 .546

**
      

23 -.070 -.129 .005 .403
*
 -.154 .287 -.191 .196 .332

*
 .348

*
 -.161 .500

**
 -.042 -.075 .099 .267 .186 .131 .123 .602

**
 .306 .095     
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**

 .792
**
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Μεηαμχ ηνπ ζεηηθνχ θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ βξέζεθε αξλεηηθή ζρέζε, ε 

νπνία σζηφζν δε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ πνπ 

ζεκείσλαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, ελψ αληίζηνηρα νη γνλείο πνπ ζεκείσλαλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο εγθαηάιεηςεο ή απνδέζκεπζεο. Απφ ηελ άιιε, ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ην ζεηηθφ ζπκηθφ ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ 

γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ, αιιά θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο απνδνρήο. ηελ ίδηα νκάδα ε 

ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ, αιιά ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ελεξγνχο 

αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ηεο ζεηηθήο 

επαλεξκελείαο ζπλδέζεθαλ κε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα 

ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ. Σέινο, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ  

βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζεηηθνχ θαη ηνπ αξλεηηθνχ 

ζπκηθνχ, ελψ δε βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ.    

 Όζνλ αθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο. Θεηηθή ζπζρέηηζε βξέζεθε, επίζεο, 

κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
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θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 

αλαδήηεζε ηεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηνχζαλ, επίζεο, ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ελψ απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ 

αλαδήηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηνχζαλ, επίζεο 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο απνδνρήο, ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία θαη ηεο επηθέληξσζεο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ζηξνθήο πξνο ηε 

ζξεζθεία ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο, ηεο 

επηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο θαη ηεο άξλεζεο. Θεηηθή 

ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε, επίζεο, κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο άξλεζεο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Χζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ αθφινπζσλ 

ζηξαηεγηθψλ: ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Δπηπιένλ, αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο παξαπάλσ 

ππνθιίκαθεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηνπο ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο άξλεζεο θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Οη δχν παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο ζπζρεηίζηεθαλ 

αξλεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Ζ ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο επηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά 

θαη κε ηε ρξήζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη κε 

ηε ρξήζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ.  ηελ ίδηα νκάδα ηα παξαπάλσ δχν είδε ζηξαηεγηθψλ 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βξέζεθε φηη ζπζρεηίδνληαη, επίζεο, ζεηηθά κε ηελ ειηθία, 

ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη ησλ παηδηψλ.   
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Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ηηο ςπρηθέο ηνπο δπλάκεηο, ηα επίπεδα ζηξεο, άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ  

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε Τπφζεζε 2, ε νπνία αθνξνχζε ζηε ζχγθξηζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηηο ςπρηθέο ηνπο δπλάκεηο, ηα επίπεδα ζηξεο, 

άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο θιίκαθεο θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηνπο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά γηα θάζε νκάδα ζηνλ Πίλαθα 9.   

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ην αλαθεξόκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ηεο ειπίδαο 

Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

θιίκαθα πνπ αμηνινγεί ηα επίπεδα ειπίδαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ, t(66.92) = -5.837, p < .05, θαζψο θαη ζηηο δχν ππνθιίκαθέο ηεο, ηελ 

ππνβνεζεηηθή ζθέςε, t(70.11) = -5.003, p < .05 θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, t(69.53) =  

-5.962, p < .05.  

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ην αλαθεξόκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ηεο αηζηνδνμίαο 

εκαληηθά πςειφηεξεο ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, t(70.40) = -4.329, p < .05, ελψ αληίζεηα νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 
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απαηζηνδνμίαο, t(74.50) = 2.766, p < .05. Χζηφζν, νη επηδφζεηο ησλ δχν νκάδσλ δελ 

δηέθεξαλ ζεκαληηθά σο πξνο ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε 

Εσή, t(76) = -.978, p > .05.  

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ην αλαθεξόκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο από ηε δσή 

Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ, θαζψο νη επηδφζεηο ηνπο ήηαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο θαη ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηάζηαζε, ηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou), t(67.45) = -5.983, p < 

.05,  θαη ηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.), t(69.59) = -

7.578, p < .05. Δηδηθφηεξα, νη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζεκείσζαλ πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηελ ππνθιίκαθα 

πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, t(65.77) = -6.015, p < .05 θαη ζηελ 

ππνθιίκαθα ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, t(68.41) = -5.394, p < 

.05, ελψ δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ δχν 

νκάδσλ ζηελ ππνθιίκαθα ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, t(78) = -.116, p > .05.  
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Πίλαθαο 9. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο θιίκαθεο/ππνθιίκαθεο. 

 Γνλείο παηδηψλ 

κε ΓΑΦ 

Γνλείο Σ.Α. 

παηδηψλ 

Κιίκαθεο/Τπνθιίκαθεο Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Τπνβνεζεηηθή ζθέςε 9.85 3.46 13.38 2.56 

θέςε δηαδξνκψλ  10.40 3.85 14.83 2.67 

Διπίδα 20.25 7.22 28.20 4.69 

Αηζηνδνμία 8.87 2.64 11.10 1.87 

Απαηζηνδνμία 9.10 2.94 7.44 2.38 

Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δσή 17.98 2.27 18.55 2.92 

Πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο 18.67 6.45 25.95 4.04 

Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή 12.25 1.64 12.30 2.16 

Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο 5.40 2.07 7.54 1.39 

Iθαλνπνίεζε δσήο (Platsidou) 36.33 8.29 45.76 5.40 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et al.) 15.83 7.22 26.41 5.01 

ηξεο  20.05 13.29 10.64 7.31 

Καηάζιηςε 17.74 14.89 5.57 6.98 

Άγρνο 16.85 14.27 6.41 6.92 

Θεηηθφ ζπκηθφ 25.58 12.15 34.97 7.53 

Αξλεηηθφ ζπκηθφ 28.25 10.83 19.20 6.07 

Δλεξγή αληηκεηψπηζε 9.80 3.18 11.62 2.88 

ρεδηαζκφο 10.00 3.55 12.48 3.08 

πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο 8.97 2.60 11.23 2.33 

Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 9.79 4.12 12.05 3.02 

Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 9.38 3.43 10.47 3.47 

Θεηηθή επαλεξκελεία 9.88 3.81 12.54 2.39 

Απνδνρή 10.45 3.64 10.70 3.26 

ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία 9.45 3.86 10.00 3.97 

Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο 8.33 3.05 9.25 3.05 

Άξλεζε 6.22 3.15 5.43 1.98 

Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε 10.05 4.06 8.43 2.89 
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Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ηα αλαθεξόκελα, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδα ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ 

άγρνπο 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζηελ 

ππνθιίκαθα ηνπ ζηξεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ,                

t(61.82) = 3.873, p < .05. Δπηπιένλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο θαηάζιηςεο, t(53.63) = 4.630, p < .05 θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ 

άγρνπο, t(56.70) = 4.152, p < .05. 

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ην αλαθεξόκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ζεηηθνύ θαη αξλεηηθνύ ζπκηθνύ 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ εκθαλίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ αξλεηηθφ ζπκηθφ ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο Σ.Α. παηδηψλ, t(61.32) = 4.607, p < .05. Αληίζεηα, νη γνλείο Σ.Α. 

παηδηψλ ππεξέρνπλ ζηελ εκθάληζε ζεηηθνχ ζπκηθνχ, t(65.10) = -4.157, p < .05. 

 

Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ην αλαθεξόκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ησλ ζηξαηεγηθώλ αληηκεηώπηζεο 

ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο,  

t(78) = -2.683, p < .05, ηνπ ζρεδηαζκνχ, t(78) = -3.322, p < .05, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, t(77) = -4.048, p < .05, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο 
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ππνζηήξημεο, t(69.70) = -2.764, p < .05 θαη ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο,            

t(65.80) = -3.725,  p < .05. Δλψ αληίζεηα, νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ ππεξέρνπλ σο 

πξνο ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο, t(70,42) = 2.061, 

p < .05. Σέινο, δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

νκάδσλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ζηξαηεγηθψλ.    

 

Αηνκηθέο δηαθνξέο: Γηαθνξέο θύινπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε 

ΓΑΦ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

ηε ζπλέρεηα καο ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ κε 

βάζε ην θχιν σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο εληφο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ (Τπφζεζε 3). Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνβήθακε ζε κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη κέζνη 

φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηε 

κεηαβιεηή ηνπ θχινπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 10.    

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ηελ ειπίδα 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ θιίκαθα πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα, t(38) = .413, p > .05. Δπηπιένλ, νη 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην θχιν ζηηο 

δχν ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα: ηελ ππνβνεζεηηθή 

ζθέςε, t(33.60) = .705, p > .05, θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, t(38) = .147, p > .05.  
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Πίλαθαο 10. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ Γνλέσλ 

παηδηώλ κε ΓΑΦ ζηηο θιίκαθεο/ππνθιίκαθεο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ θύινπ 

 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Κιίκαθεο/Τπνθιίκαθεο Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Τπνβνεζεηηθή ζθέςε 10.28 2.42 9.50 4.42 

θέςε δηαδξνκψλ  10.50 3.56 10.32 4.15 

Διπίδα 20.78 5.67 19.82 8.39 

Αηζηνδνμία 8.72 2.29 9.00 2.94 

Απαηζηνδνμία 9.00 3.04 9.18 2.92 

Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δσή 17.72 2.37 18.18 2.21 

Πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο 19.33 4.11 18.14 7.94 

Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή 12.00 1.53 12.45 1.73 

Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο 5.39 1.68 5.41 2.38 

Iθαλνπνίεζε δσήο (Platsidou) 36.72 5.48 36.00 10.15 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et al.) 16.72 6.05 15.09 8.12 

ηξεο  21.56 11.99 18.82 14.43 

Καηάζιηςε 18.53 15.36 17.14 14.85 

Άγρνο 18.11 14.24 15.82 14.55 

Θεηηθφ ζπκηθφ 24.83 11.13 26.18 13.15 

Αξλεηηθφ ζπκηθφ 27.00 9.98 29.27 11.61 

Δλεξγή αληηκεηψπηζε 9.72 3.19 9.86 3.25 

ρεδηαζκφο 9.83 3.38 10.14 3.77 

πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο 8.44 2.22 9.43 2.85 

Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 9.00 3.80 10.41 4.33 

Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 9.00 3.77 9.68 3.19 

Θεηηθή επαλεξκελεία 9.39 3.86 10.27 3.82 

Απνδνρή 9.33 3.14 11.36 3.83 

ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία 8.56 3.89 10.18 3.77 

Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο 7.39 2.93 9.09 2.99 

Άξλεζε 6.17 3.03 6.27 3.31 

Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε 10.33 3.44 9.82 4.57 
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Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ηελ αηζηνδνμία 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά σο πξνο 

ην θχιν ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή,  t(38) = -.632, p > .05, αιιά νχηε 

θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, t(38) = -.327, p > .05, θαη ηεο απαηζηνδνμίαο 

αληίζηνηρα, t(38) = -.192, p > .05. 

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  

Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou), t(33.40) = .286, p > .05, θαη ζηελ 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.), t(38) = .705, p > .05. 

Δπηπιένλ, νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά 

σο πξνο ην θχιν ζηηο 3 ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Iθαλνπνίεζεο Εσήο, ηελ 

πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, t(32.69) = .613, p > .05, ηελ 

ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, t(38) = -.867, p > .05, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, t(38) = -.030, p > .05.   

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ην ζηξεο, ηελ 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ ζηηο επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ 

κε ΓΑΦ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, t(38) = .643, p > .05, ηεο θαηάζιηςεο,          

t(37) = .286, p > .05, θαη ηνπ άγρνπο, t(38) = .501, p > .05.  
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Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ην ζεηηθό θαη 

αξλεηηθό ζπκηθό 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε 

ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ, t(38) = -.345,           

p > .05, θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, t(38) = -.655, p > .05.  

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, t(38) = -.138, p > .05, ηνπ ζρεδηαζκνχ, t(38) = -.655,       

p > .05, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, t(37) = -1.184, p > .05, ηεο αλαδήηεζεο 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, t(37) = -1.060, p > .05, ηεο αλαδήηεζεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, t(38) = -.655, p > .05, ηεο ζεηηθήο 

επαλεξκελείαο, t(38) = -.724 p > .05, ηεο απνδνρήο, t(38) = -1.803, p > .05, ηεο 

άξλεζεο, t(38) = -.105, p > .05, ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, t(38) = -1.136,           

p > .05, ηεο επηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο, t(38) = -1.806, 

p > .05, θαη ηεο απνδέζκεπζεο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ή εγθαηάιεηςεο, t(38) = 

.395, p > .05, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ.  

 

Αηνκηθέο δηαθνξέο: Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

ηε ζπλέρεηα καο ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ, σο 

πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ζηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο εληφο ηεο νκάδαο ησλ 
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γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ (Τπφζεζε 4). Γηα ην ιφγν απηφ πξνβήθακε ζε κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-

way Anova).   

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

ηελ ειπίδα 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά  κε 

βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ θιίκαθα πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα, F(3,31) = 

1.86, p > .05, αιιά θαη νχηε ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηεο: ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε, 

F(3,31) = 2.78, p > .05, θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, F(3,31) = 1.07, p > .05.  

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

ηελ αηζηνδνμία 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά σο πξνο 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή,  F(3,31) = .631, p > 

.05 αιιά θαη νχηε ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, F(3,31) = 1.45, p > .05, θαη ηεο 

απαηζηνδνμίαο αληίζηνηρα, F(3,31) = 1.79, p > .05. 

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

ηελ ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  
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Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou), F(3,31) = 1.70, p > .05, θαη ζηελ 

Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.), F(3,31) = 2.42, p > .05. 

Δπηπιένλ, νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά 

σο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Iθαλνπνίεζεο Εσήο, 

ηελ πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, F(3,31) = 2.28, p > .05, ηελ 

ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, F(3,31) = 2.40, p > .05, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, F(3,31) = 2.15,  p > .05.   

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

ην ζηξεο, ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο 

επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, F(3,31) = .427,  

p > .05, ηεο θαηάζιηςεο, F(3,31) = 1.27, p > .05, θαη ηνπ άγρνπο, F(3,31) = .529,        

p > .05.  

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

ην ζεηηθό θαη αξλεηηθό ζπκηθό 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ, F(3,31) = 2.37, p > .05, 

νχηε ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, F(3,31) = 1.40, p > .05.  
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Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ σο πξνο 

σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, F(3,31) = 1.49, 

p > .05, ηνπ ζρεδηαζκνχ, F(3,31) = 1.39, p > .05, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο 

αληηκεηψπηζεο, F(3,31) = 3.52, p > .05, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, F(3,31) = 1.16, p > .05, ηεο αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, F(3,31) = .653, p > .05, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο, F(3,31) = 1.19,       

p > .05, ηεο απνδνρήο, F(3,31) = 3.28, p > .05, ηεο άξλεζεο, F(3,31) = .937, p > .05, 

ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, F(3,31) = .497, p > .05, ηεο επηθέληξσζεο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο, F(3,31) = 1.02, p > .05, θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ή εγθαηάιεηςεο, F(3,31) = .923, p > .05, 

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ.   

 

Αηνκηθέο δηαθνξέο: Γηαθνξέο θύινπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ 

σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

ηε ζπλέρεηα καο ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ κε 

βάζε ην θχιν σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο εληφο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηψλ (Τπφζεζε 3). Γηα ην ιφγν απηφ πξνβήθακε ζε κηα ζεηξά αλαιχζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θξηηήξην t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Οη κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ 

θχινπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 11. 

 



107 

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο ηελ ειπίδα 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ δε βξέζεθαλ νχηε  

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ σο πξνο ηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

θιίκαθα πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα, t(38) = .206, p > .05. Δπηπιένλ, νη επηδφζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην θχιν ζηηο δχν 

ππνθιίκαθεο ηεο θιίκαθαο πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα: ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε, 

t(38) = .551, p > .05, θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, t(38) = -.166, p > .05.  

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο ηελ αηζηνδνμία 

εκαληηθέο δηαθνξέο θχινπ δελ παξαηεξήζεθαλ ζηηο επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηψλ ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή,  t(36) = .304, p > .05, νχηε θαη ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηεο αηζηνδνμίαο, t(37) = -.793, p > .05, θαη ηεο απαηζηνδνμίαο 

αληίζηνηρα, t(37) = 1.032, p > .05. 
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Πίλαθαο 11. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηώλ ζηηο θιίκαθεο/ππνθιίκαθεο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ θύινπ 

 Άλδξεο Γπλαίθεο 

Κιίκαθεο/Τπνθιίκαθεο Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

Τπνβνεζεηηθή ζθέςε 13.67 2.32 13.20 2.73 

θέςε δηαδξνκψλ  14.73 2.54 14.88 2.80 

Διπίδα 28.40 4.51 28.08 4.88 

Αηζηνδνμία 10.80 1.89 11.29 1.87 

Απαηζηνδνμία 7.93 2.68 7.13 2.17 

Πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηε δσή 18.73 3.51 18.43 2.53 

Πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο 25.13 4.17 26.46 3.96 

Ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή 12.73 2.63 12.04 1.83 

Ηθαλνπνίεζε δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο 7.57 1.39 7.52 1.41 

Iθαλνπνίεζε δσήο (Platsidou) 45.64 6.36 45.83 4.90 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Diener et al.) 25.47 5.46 27.00 4.73 

ηξεο  13.57 6.81 8.77 7.13 

Καηάζιηςε 6.87 8.02 4.80 6.32 

Άγρνο 7.93 6.56 5.46 7.10 

Θεηηθφ ζπκηθφ 35.00 8.19 34.96 7.28 

Αξλεηηθφ ζπκηθφ 18.87 5.34 19.40 6.57 

Δλεξγή αληηκεηψπηζε 11.87 3.20 11.48 2.74 

ρεδηαζκφο 12.80 2.88 12.28 3.24 

πγθξάηεζε ηεο αληηκεηψπηζεο 11.33 1.83 11.16 2.62 

Αλαδήηεζε ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 11.27 2.78 12.52 3.12 

Αλαδήηεζε ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 9.13 2.94 11.28 3.56 

Θεηηθή επαλεξκελεία 12.07 2.16 12.80 2.51 

Απνδνρή 10.47 3.22 10.84 3.33 

ηξνθή πξνο ηε ζξεζθεία 8.57 3.50 10.80 4.08 

Δπηθέληξσζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εθηφλσζή ηνπο 8.60 2.23 9.64 3.43 

Άξλεζε 5.27 2.15 5.52 1.91 

Απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε 8.40 3.29 8.44 2.69 
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Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε 

από ηε δσή 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ 

δηαθνξνπνηήζεθα ζεκαληηθά, σο πξνο ην θχιν, ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou),          

t(36) = -.103, p > .05, θαη ηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.), 

t(37) = -.927, p > .05. Δπηπιένλ, δηαθνξέο θχινπ δελ παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο 

επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο 

Εσήο, ηελ πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, t(37) = -.995, p > .05, ηελ 

ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, t(38) = .981, p > .05, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε δσήο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, t(37) =.109, p > .05.   

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο ην ζηξεο, ηελ 

θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

Γελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, ζηηο επηδφζεηο 

ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, t(34) = 2.001, p > .05, ηεο 

θαηάζιηςεο, t(38) = .904, p > .05, θαη ηνπ άγρνπο, t(37) = 1.089, p > .05.  

 

Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο ην ζεηηθό θαη 

αξλεηηθό ζπκηθό 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο θχινπ ζηηο 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ, t(38) = .016,    

p > .05, θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, t(38) = -.265, p > .05.  
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Γηαθνξέο θύινπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ T.A. παηδηώλ σο πξνο σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε ην 

θχιν ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, t(38) =.405, p > .05, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, t(38) =.511, p > .05, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, t(38) = .224,  

p > .05, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, t(38) = -1.277,        

p > .05, ηεο αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, t(38) = -1.961,     

p > .05, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο, t(37) = -.910, p > .05, ηεο απνδνρήο,               

t(38) = -.347, p > .05, ηεο άξλεζεο, t(38) = -.386, p > .05, ηεο ζηξνθήο πξνο ηε 

ζξεζθεία, t(37) = -1.717, p > .05, ηεο επηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ 

εθηφλσζή ηνπο, t(38) = -1.806, p > .05, θαη ηεο απνδέζκεπζεο ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο ή εγθαηάιεηςεο, t(38) = -.042, p > .05.  

 

Αηνκηθέο δηαθνξέο: Γηαθνξέο  κνξθσηηθνύ επηπέδνπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ 

γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

ηε ζπλέρεηα καο ελδηέθεξε λα δηεξεπλήζνπκε ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ κε 

βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο εληφο ηεο νκάδαο 

ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ (Τπφζεζε 4). Γηα ην ιφγν απηφ πξνβήθακε ζε κηα ζεηξά 

αλαιχζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο (One-

way Anova).   
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Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηελ 

ειπίδα 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ θιίκαθα πνπ αμηνινγνχζε ηελ ειπίδα, F(3,16) = 9.96,          

p < .05, αιιά θαη ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηεο: ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε, F(3,16) = 

6.98, p < .05, θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, F(3,16) = 10.50, p < .05. Οη γνλείο κε ην 

πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ θιίκαθα 

ηεο ειπίδαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνθιίκαθεο. Χζηφζν, νη γνλείο πνπ είραλ 

ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 19 ρξφληα εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

απφθνηηνη ζρνιψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ ζηελ θιίκαθα ηεο ειπίδαο. Δλψ νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ 

πνπ ήηαλ απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ γνλέσλ πνπ ήηαλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ σο πξνο 

ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη 

πάλσ απφ 19 ρξφληα εθπαίδεπζεο θαη ησλ γνλέσλ πνπ ήηαλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη απφθνηηνη ζρνιψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ. Όζνλ αθνξά ηε ζθέςε δηαδξνκψλ, νη 

γνλείο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 19 ρξφληα εθπαίδεπζεο θαη νη γνλείο πνπ 

ήηαλ απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

επηδφζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

απφθνηηνη ζρνιψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ. Οη  αληίζηνηρνη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12.  
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Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηελ 

αηζηνδνμία 

εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηελ κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

γηα ηε Εσή,  F(3,16) = .358, p > .05 αιιά θαη νχηε ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, 

F(3,16) =.661, p > .05, θαη ηεο απαηζηνδνμίαο αληίζηνηρα, F(3,16) =.847, p > .05. 

 

Πίλαθαο 12. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηώλ ζηελ θιίκαθα ηεο ειπίδαο θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο κε βάζε ηε 

κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

 Διπίδα Τπνβνεζεηηθή 

ζθέςε 

θέςε 

δηαδξνκψλ 

Υξφληα εθπαίδεπζεο Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. 

0-9 έηε (ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε) 
21.50 3.53 10.00 2.82 11.50 .70 

10-12 έηε (Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε-Λχθεην) 
31.00 4.35 14.33 2.51 16.67 2.51 

13-16 έηε (ΑΔΗ & ΣΔΗ)  27.00 2.62 13.42 1.62 13.58 1.31 

> 19 έηε 35.67 4.04 17.67 2.08 18.00 2.00 

 

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε από ηε δσή 

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ  Κιίκαθα 
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Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou), F(3,16) = 1.73, p > .05, θαη ζηελ Κιίκαθα 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (ησλ Diener et al.), F(3,16) = 2.98, p > .05. Δπηπιένλ, νη 

επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δε δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά σο πξνο ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο δχν ππνθιίκαθεο ηεο Κιίκαθαο Iθαλνπνίεζεο Εσήο, ηελ 

πξνζσπηθή/ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε δσήο, F(3,16) = 1.15, p > .05 θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε κε ηελ θνηλσληθή δσή, F(3,16) = .568, p > .05. Σέινο, ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε βάζε ηελ κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζηελ ππνθιίκαθα 

ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζηφρνπο, F(3,16) = 3.57,  p < .05. Οη 

γνλείο κε ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα. Χζηφζν, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη πάλσ απφ 19 ρξφληα 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ γνλέσλ απνθνίησλ ζρνιψλ ΑΔΗ/ΣΔΗ. Οη  κέζνη φξνη θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ππνθιίκαθα, κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 13.  

 

Πίλαθαο 13. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηώλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο ηθαλνπνίεζεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ζηόρνπο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

Υξφληα εθπαίδεπζεο Μ.Ο. Σ.Α. 

0-9 έηε (ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) 7.00 1.41 

10-12 έηε (Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε-

Λχθεην) 

8.33 .57 

13-16 έηε (ΑΔΗ & ΣΔΗ)                                     7.58 .96 

> 19 έηε 9.33 .57 
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Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ην 

ζηξεο, ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο 

εκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν δελ παξαηεξήζεθαλ ζηηο 

επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, F(3,16) = .875,        

p > .05, ηεο θαηάζιηςεο, F(3,16) =.545, p > .05, θαη ηνπ άγρνπο, F(3,16) = 1.72,         

p > .05.  

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ην 

ζεηηθό θαη αξλεηηθό ζπκηθό 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δελ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο  

κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ,             

F(3,16) = 2.08, p > .05, θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ, F(3,16) = .217, 

p > .05.  

 

Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ Τ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηηο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ζηξεζνγόλσλ θαηαζηάζεσλ 

Οη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, F(3,16) = 5.67,      

p < .05, ηνπ ζρεδηαζκνχ, F(3,16) = 7.59, p < .05, ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο,    

F(3,31) = 3.33, p < .05, θαη ηεο απνδνρήο, F(3,16) = 3.43, p < .05. Οη γνλείο κε ην 

πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν ζεκείσζαλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο παξαπάλσ 

ππνθιίκαθεο. Χζηφζν ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ κεηαμχ ησλ 

επηδφζεσλ ησλ γνλέσλ πνπ ήηαλ απφθνηηνη ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 
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γνλέσλ φισλ ησλ ππνινίπσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οη γνλείο πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη πάλσ 

απφ 19 ρξφληα εθπαίδεπζεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ 

ππνθιίκαθα ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ είραλ 

νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο επηδφζεηο 

ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απνδνρήο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ ήηαλ απφθνηηνη 

ΑΔΗ/ΣΔΗ. Οη αληίζηνηρνη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 14. Αληίζεηα δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε ρξήζε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, F(3,16) = 1.07, p > .05, ηεο 

αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, F(3,16) = 1.49, p > .05, ηεο 

αλαδήηεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, F(3,16) = .894, p > .05, ηεο 

άξλεζεο, F(3,31) = .462, p > .05, ηεο ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία, F(3,16) = .242, p > 

.05, ηεο επηθέληξσζεο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ εθηφλσζή ηνπο, F(3,16) = .344, p 

> .05, θαη ηεο απνδέζκεπζεο ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο ή εγθαηάιεηςεο, F(3,16) = 

.178, p > .05. 
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Πίλαθαο 14. Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ επηδόζεσλ ησλ γνλέσλ Σ.Α. 

παηδηώλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο ελεξγνύο αληηκεηώπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο 

ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο κε βάζε ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνύ 

επηπέδνπ 

 Δλεξγή 

αληηκεηψπηζε ρεδηαζκφο 

Θεηηθή 

επαλεξκελεία 

 

Απνδνρή  

 

Υξφληα εθπαίδεπζεο Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α. Μ.Ο. Σ.Α.  Μ.Ο. Σ.Α.  

0-9 έηε  

(ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε) 
6.00 1.41 6.00 .00 9.00 1.41 

 

10.50 .70 

 

10-12 έηε  

(Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε-Λχθεην) 

12.67 2.88 15.00 1.73 13.67 2.08 

 

9.67 2.51 

 

13-16 έηε (ΑΔΗ & ΣΔΗ)  

12.83 2.32 13.33 2.70 11.92 2.50 

 

11.92 2.50 

 

> 19 έηε 13.33 1.15 15.33 1.15 15.00 1.00  15.00 1.00  
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ΤΕΖΣΖΖ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη νξηζκέλεο απφ ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο 

ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ΓΑΦ. Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα απηή 

κειέηεζε θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ, φπσο ε ειπίδα, ε αηζηνδνμία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ην ζεηηθφ 

ζπκηθφ. Γεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλαηξνθή ελφο απηηζηηθνχ 

παηδηνχ, δφζεθε επηπιένλ έκθαζε θαη ζηε κειέηε ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, 

άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθαλίδνπλ νη γνλείο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδηψλ, 

αιιά θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο. ηφρνπο ηεο έξεπλαο απηήο απνηέιεζαλ, ηφζν ε κειέηε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ, φζν θαη ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο παξαγφλησλ 

πξφθιεζεο αηνκηθψλ δηαθνξψλ -φπσο ην θχιν θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ, ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ, ηα ρξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα- ζηηο επηδφζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο. Σέινο, εμεηάζηεθε εάλ ππάξρνπλ ηπρφλ 

δηαθνξέο, κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Σ.Α παηδηψλ, σο πξνο 

ην αλαθεξφκελν, εθ κέξνπο ηνπο, επίπεδν ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο.  

 

ρέζεηο κεηαμύ ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξαηεξήζεθε ζεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ επηπέδσλ ειπίδαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ αλέθεξαλ 
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νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ. Χζηφζν, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ θαη ηεο αηζηνδνμίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Ekas, Lickenbrock, θαη Whitman (2010) ζηελ νπνία 

αλαδείρζεθε ν ξφινο ηεο αηζηνδνμίαο σο ραξαθηεξηζηηθνχ πξνζσπηθφηεηαο πνπ 

πξνάγεη ηε ζεηηθή ςπρνινγία ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε απηηζκφ. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ ε Τπφζεζε 1α
 
πνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ειπίδαο, ηεο αηζηνδνμίαο, ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπκηθνχ 

επηβεβαηψζεθε κεξηθψο, θαζψο ε κεηαβιεηή ηεο αηζηνδνμίαο δελ ζπλδέζεθε 

ζεκαληηθά κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο.  

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, 

ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ βξέζεθε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο 

ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κεηαμχ ηνπο, εχξεκα πνπ επηβεβαηψλεη ηελ Τπφζεζε 1β. 

Δπηπιένλ νη γνλείο πνπ εκθάληδαλ πςειά επίπεδα ειπίδαο, ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ ζεκείσλαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ. Σν 

εχξεκα απηφ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

(Lloyd & Hastings, 2009. Monsson, 2010. Ogston, 2010. Podjarny, 2007), 

αλαδεηθλχεη ηελ ειπίδα, ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα σο 

παξάγνληεο αλζεθηηθφηεηαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Χζηφζν, ε χπαξμε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζηξεο, ηεο θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο 

θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζπκηθνχ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

εληφπηζαλ κηα αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ (Ekas, 

Lickenbrock, & Whitman, 2010. Greenberg et al., 2004). Με βάζε ηα παξαπάλσ ε 

Τπφζεζε 1γ επηβεβαηψζεθε κεξηθψο.  
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Όζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, ε 

ρξήζε ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπληζηά δηεπθνιπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ (Bristol, 1987). Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε 

επηβεβαηψζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαζψο νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ 

ηνπ δείγκαηφο καο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο θαη 

ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο εκθάληδαλ πςειά επίπεδα 

ειπίδαο θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ρακειά επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα πξνζθέξεη ζηήξημε ζηελ άπνςε φηη ε 

ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξνάγνπλ ην 

ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ (Abbeduto et al., 2004. 

Dunn et al., 2001. Smith et al., 2008). Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

βξέζεθε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ, φπσο ε αλαδήηεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ε ζεηηθή επαλεξκελεία θαη ε απνδνρή, 

εχξεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηεο Macdonald (2011). Αληίζεηα, 

νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ ηνπ δείγκαηνο καο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο εκθάληδαλ 

πςειά επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ρακειά 

επίπεδα ειπίδαο, ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζεηηθνχ ζπκηθνχ, εχξεκα πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Hastings et al., 2005. Macdonald. 2011). Ζ 

ρξήζε πην παζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

(Abbeduto et al., 2004. Dunn et al., 2001. Macdonald, 2011).  Χζηφζν ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 
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αηζηνδνμίαο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο άξλεζεο θαη ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο, ελψ ε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κφλν κε ηηο δχν απφ ηηο ηέζζεξηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο: ηελ ελεξγή αληηκεηψπηζε 

θαη ην ζρεδηαζκφ. Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζηξεζνγφλα γεγνλφηα εμαξηψληαη απφ ηα επίπεδα ζηξεο πνπ βηψλνπλ 

(Hastings & Johnson, 2001). Με βάζε ηα παξαπάλσ επηβεβαηψζεθαλ νη Τπνζέζεηο 1δ 

θαη 1ε, ελψ νη Τπνζέζεηο 1ζη θαη 1δ επηβεβαηψζεθαλ κεξηθψο. 

Όζνλ αθνξά ζην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ δελ 

παξαηεξήζεθαλ ηδηαίηεξεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. Δηδηθφηεξα, ε ειπίδα 

θαη ζηηο δχν νκάδεο ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη αξλεηηθά κε ην 

ζηξεο, ηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ. Χζηφζν, ζηελ νκάδα ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ε ειπίδα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά θαη κε ηηο δχν θιίκαθεο πνπ 

αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, κε ηελ ειηθία, ηφζν ησλ γνλέσλ, φζν θαη 

ησλ παηδηψλ, αιιά θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο ζηξνθήο πξνο ηε 

ζξεζθεία, ελψ αληίζεηα ζηελ νκάδα ησλ Σ.Α. παηδηψλ ε ειπίδα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά 

κφλν κε ηελ επίδνζε ζηελ Κιίκαθα Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou). Αληίζεηα, 

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δε βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

ειπίδαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, φπσο ζηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ. Σέινο, ε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ε άξλεζε θαη ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε 

ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηελ ειπίδα ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, 

εχξεκα πνπ δελ επηβεβαηψζεθε γηα ηελ  νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ. Όζνλ 
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αθνξά ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή, νη επηδφζεηο ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. 

παηδηψλ ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ζηελ Κιίκαθα 

Iθαλνπνίεζεο Εσήο (ηεο Platsidou) θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο απνδνρήο θαη ηεο 

απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο. Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

νη επηδφζεηο ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κφλν 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

παξαηεξήζεθε αξλεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε. Σέινο, ζε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο δε 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζην Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηε Εσή θαη ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. 

Απφ ηελ άιιε, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη ζηηο δχν νκάδεο ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά 

κε ην ζεηηθφ ζπκηθφ θαη αξλεηηθά κε ην ζηξεο, ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο. Οη 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ δχν νκάδσλ ζηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ 

ηε Εσή (ησλ Diener et al.) ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ζηξνθήο πξνο ηε ζξεζθεία. Δπηπιένλ, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ πνπ δήισλαλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ηνπο εκθάληδαλ ρακειφηεξα επίπεδα αξλεηηθνχ 

ζπκηθνχ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηξαηεγηθέο, φπσο ε άξλεζε θαη 

ε απνδέζκεπζε ή εγθαηάιεηςε, επξήκαηα πνπ δελ επηβεβαηψζεθαλ γηα ηελ νκάδα 

ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ ηππηθή αλάπηπμε. Σέινο, νη  απαληήζεηο 

ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κεηαμχ ηνπο, ελψ αληίζεηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθεο. Ζ Τπφζεζε 1ε επηβεβαηψζεθε κεξηθψο.  
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Γηαθνξέο κεηαμύ ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηώλ σο 

πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

Οη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ εκθάληζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα ειπίδαο, 

ζεηηθνχ ζπκηθνχ θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ κε 

ΓΑΦ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Benjak, 2011. Lu et al., 

2015). Χζηφζν, νη Tunali θαη Power (2002), ζηελ έξεπλά ηνπο, δελ εληφπηζαλ 

δηαθνξέο ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή πνπ αλέθεξαλ νη κεηέξεο παηδηψλ κε 

ΓΑΦ θαη νη κεηέξεο Σ.Α. παηδηψλ, θαζψο θαη ζηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή πνπ 

είραλ. Δηδηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή ζπλδέζεθε 

κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ εθπιήξσζεο ησλ αλαγθψλ πνπ είραλ νη 

κεηέξεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη ηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο.   

Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηελ αηζηνδνμία. Αλ θαη νη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ 

ζεκείσζαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα ηεο αηζηνδνμίαο, ελψ αληίζηνηρα 

νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζεκείσζαλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζηελ ππνθιίκαθα 

ηεο απαηζηνδνμίαο. Σέινο, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ εκθάληζαλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο γνλείο Σ.Α. παηδηψλ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο 

έξεπλεο (Cappe et al. 2011. Johnson et al. 2011), ελψ παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ άπνςε 

φηη ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία)  ησλ γνλέσλ παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε 

ΓΑΦ είλαη ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηππηθή 

αλάπηπμε (Dumas et al., 1991. Mugno et al., 2007. Sanders & Morgan, 1997). Ζ 

Τπφζεζε 2β επηβεβαηψλεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ Τπφζεζε 2α πνπ επηβεβαηψλεηαη 

κεξηθψο.  
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Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ σο πξνο ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. 

Δηδηθφηεξα, νη γνλείο ησλ Σ.Α. παηδηψλ ππεξείραλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αληηκεηψπηζεο, 

ηεο αλαδήηεζεο ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζεηηθήο 

επαλεξκελείαο. Αληίζεηα, νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ βξέζεθε φηη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνδέζκεπζεο ή 

εγθαηάιεηςεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα δελ 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Lopes θαη ζπλεξγαηψλ (2008), ζηελ νπνία δελ 

παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ κεηαμχ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηηζκνχ, θαη γνλέσλ παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, παξά 

ην γεγνλφο φηη νη γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα άγρνπο, 

είραλ ρακειφηεξν εηζφδεκα θαη ηα παηδηά ηνπο εκθάληδαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο θαη νη δχν νκάδεο γνλέσλ 

θαηαθεχγνπλ ζηε ρξήζε ηφζν ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, φζν θαη ζηε ρξήζε πην παζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ Τπφζεζε 2γ δελ επηβεβαηψζεθε. 

 

Γηαθνξέο θύινπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ θαη ηεο νκάδαο 

ησλ Σ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

Γελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ ζε θακία 

απφ ηηο δχν νκάδεο γνλέσλ. Δηδηθφηεξα, ηα επίπεδα ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο, ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ 
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ζπκηθνχ πνπ εκθάληζαλ νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα. Σα παξαπάλσ επξήκαηα, ηα νπνία 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Davis & Carter, 2008. Hastings et al., 

2005. Macdonald, 2011. Monsson, 2010. Rimmerman et al., 2003) ζπλδένληαη κε ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη νη νπνίεο 

πξνθάιεζαλ αιιαγέο ζηνπο γνλετθνχο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Χο απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ, νη παηέξεο έρνπλ πιένλ αλαιάβεη πην ελεξγφ ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο (Rodrigue, Morgan, & Geffken, 

1992). Χζηφζν, άιιεο έξεπλεο, ηνλίδνληαο παξαδνζηαθά ηνλ πην ελεξγφ ξφιν ησλ 

κεηέξσλ ζηελ θαζεκεξηλή θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, αλαθέξνπλ φηη νη κεηέξεο 

παξνπζηάδνπλ θησρφηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηνπο παηέξεο 

(Clutterbuck, 2008. Gau et al., 2012. Khanna et al., 2011. Kheir et al., 2012. Lu et al., 

2015. Olsson & Hwang, 2008. Yamada et al., 2012). Οη Τπνζέζεηο 3α θαη 3β δελ 

επηβεβαηψζεθαλ. 

 Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ δελ 

δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά κε βάζε ην θχιν ζε θακία απφ ηηο δχν νκάδεο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα δείρλεη φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη νη γνλείο ησλ 

Σ.Α. παηδηψλ ρξεζηκνπνηνχλ, αλεμαξηήησο θχινπ, ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ, ηφζν 

ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, φζν θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Χζηφζν, 

νη Hastings θαη ζπλεξγάηεο (2005), ζηελ έξεπλά ηνπο ζε γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ, 

εληφπηζαλ δηαθνξέο θχινπ ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Τπφζεζε 3γ δελ επηβεβαηψζεθε.  
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Γηαθνξέο κνξθσηηθνύ επηπέδνπ εληόο ηεο νκάδαο ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 

θαη ηεο νκάδαο ησλ Σ.Α. παηδηώλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο 

Γελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε κεηαβιεηή ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Σα επίπεδα ειπίδαο, αηζηνδνμίαο, 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο, ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ 

ζπκηθνχ πνπ εκθάληζαλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δελ δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηα ρξφληα εθπαίδεπζήο ηνπο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα 

δείρλνπλ πσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ δελ ζπλδέεηαη 

κε ην ςπρνινγηθφ ηνπο επδήλ (ή επδσία). Χζηφζν, ζε άιιεο έξεπλεο έρεη βξεζεί φηη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ζπληζηά παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ κεηέξσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε ΓΑΦ (Abbeduto et 

al., 2004. Ogston, 2010).  

ηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν σο πξνο ηελ ειπίδα θαη 

σο πξνο ηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ελεξγνχο αληηκεηψπηζεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηεο ζεηηθήο επαλεξκελείαο θαη ηεο απνδνρήο. Οη γνλείο κε ην πςειφηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν ππεξείραλ σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο. Σέινο, δελ παξαηεξήζεθε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Οη 

Τπνζέζεηο 4α θαη 4γ επηβεβαηψζεθαλ κεξηθψο. Ζ Τπφζεζε 4β δελ επηβεβαηψζεθε. 
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ρέζεηο ησλ ππό εμέηαζε κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο κε δεκνγξαθηθά νηθνγελεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ παηδηώλ κε ΓΑΦ 

 

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνύ κε ΓΑΦ 

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ειπίδα θαη κε 

ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο, ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ. Δπηπιένλ 

νη γνλείο πνπ είραλ παηδηά κε ΓΑΦ κεγαιχηεξεο ειηθίαο εθδήισλαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζεηηθφ ζπκηθφ. Χζηφζν ε αηζηνδνμία δε ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά κε ηελ ειηθία 

ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ, αλ θαη νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο 

απαηζηνδνμίαο ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, εχξεκα πνπ 

δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Abbeduto θαη ζπλεξγαηψλ (2004). Σέινο, νη 

επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κία απφ ηηο δχν θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Κιίκαθα Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή 

(ησλ Diener et al.) ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ. 

Δπνκέλσο, ε Τπφζεζε 5α επηβεβαηψζεθε κεξηθψο, θαζψο δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο αηζηνδνμίαο θαη ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ ζπζρεηίζηεθε ζεκαληηθά, επίζεο, κε ηα επίπεδα ζηξεο, 

θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη αξλεηηθνχ ζπκηθνχ ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Σα 

παξαπάλσ επξήκαηα παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ άπνςε φηη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ 

δε ζπζρεηίδεηαη κε ην ςπρνινγηθφ επδήλ (ή επδσία) ησλ γνλέσλ (Macdonald, 2011. 

Monsson, 2010. Olsson & Hwang, 2001).  Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Zablotsky, 

Anderson, θαη Law (2013), ε εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζηηο κεηέξεο 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζπλδέεηαη κε ηελ έληαζε ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ, ηε 
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ζπλλνζεξφηεηα κε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, θαζψο θαη ηε κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ. 

Ζ Τπφζεζε 5β δελ επηβεβαηψζεθε. 

Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ νη γνλείο πνπ 

είραλ παηδηά κεγαιχηεξεο ειηθίαο κε ΓΑΦ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

δχν είδε ζηξαηεγηθψλ αλαδήηεζεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο: ηελ αλαδήηεζε ηεο 

ζπληειεζηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ρξήζε 

ησλ ππνινίπσλ ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ηελ κεηαβιεηή ηεο ειηθίαο ηνπ παηδηνχ κε 

ΓΑΦ. Ζ Τπφζεζε 5γ επηβεβαηψζεθε. 

  

Τα ρξόληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη από ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο 

Όζν πεξηζζφηεξα ρξφληα είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε, ηφζν πςειφηεξα 

επίπεδα ζεηηθνχ ζπκηθνχ εθδήισλαλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ηνπ δείγκαηφο 

καο. Δπηπιένλ ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο 

βξέζεθε λα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ ειπίδα, αιιά θαη κε ηα δχν ζπζηαηηθά ηεο 

έλλνηά ηεο, ηελ ππνβνεζεηηθή ζθέςε θαη ηε ζθέςε δηαδξνκψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εχξεκα δελ επηβεβαηψλεηαη απφ άιινπο εξεπλεηέο (Monsson, 2010). Οη επηδφζεηο ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ηνπ δείγκαηφο καο ζηελ κία απφ ηηο δχν θιίκαθεο πνπ 

αμηνινγνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Κιίκαθα 

Ηθαλνπνίεζεο απφ ηε Εσή (Diener et al.) θαζψο θαη ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ζηφρνπο ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηα ρξφληα πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο. Άιιεο έξεπλεο ζπλδένπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ κε ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ, ε 
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νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ην παηδί εκθαλίδεη έληνλα απηηζηηθά ζπκπηψκαηα πξνσζείηαη ε έγθαηξε 

δηάγλσζε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνπο γνλείο θαη 

επλνεί ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή (Podjarny, 2007). Χζηφζν, κε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο θαη 

ηεο αηζηνδνμίαο, εχξεκα πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ Jayasekera (2013). 

Αληίζεηα, νη επηδφζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ππνθιίκαθα ηεο απαηζηνδνμίαο 

ζπζρεηίζηεθαλ αξλεηηθά κε ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο. Σέινο, ην ζηξεο, ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ δελ 

ζπλδέζεθαλ ζεκαληηθά κε ηα ρξφληα πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε ζηηγκή ηεο 

δηάγλσζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Τπφζεζε 6α επηβεβαηψζεθε κεξηθψο, ελψ ε 

Τπφζεζε 6β δελ επηβεβαηψζεθε.  

 Θεηηθή ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ πνπ είραλ κεζνιαβήζεη 

απφ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο αλαδήηεζεο ηεο 

ζπληειεζηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζεηηθήο 

επαλεξκελείαο. Σν παξαπάλσ εχξεκα δείρλεη πσο είλαη απαξαίηεην λα πεξάζεη 

θάπνην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, πξνθεηκέλνπ νη 

γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ λα ζηξαθνχλ ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ, πιεξνθφξεζεο, βνήζεηαο, αιιά θαη εζηθήο ζπκπαξάζηαζεο, 

ππνζηήξημεο θαη θαηαλφεζεο. Δπηπιένλ, αθνχ έρνπλ πεξάζεη θάπνηα ρξφληα απφ ηε 

δηάγλσζε νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ είλαη ζε ζέζε λα πξνζπαζήζνπλ λα 

απνθνκίζνπλ ζεηηθά ζηνηρεία απφ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο απνδέζκεπζεο ή εγθαηάιεηςεο ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηα  ρξφληα 

πνπ είραλ κεζνιαβήζεη απφ ηε δηάγλσζε. Ζ Τπφζεζε 6γ επηβεβαηψζεθε. 
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Ο αξηζκόο ησλ παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα 

Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε βξέζεθε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ησλ επηπέδσλ ειπίδαο πνπ εκθάληδαλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ έξεπλα ηεο Monsson (2010). Δπηπιένλ, 

ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, ζηξεο, θαηάζιηςεο, άγρνπο, ζεηηθνχ θαη 

αξλεηηθνχ ζπκηθνχ πνπ εκθάληδαλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ ηνπ δείγκαηφο καο δελ 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ χπαξμε θαη άιισλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα. Σέινο, 

ε αηζηνδνμία ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα δείρλνπλ πσο ε χπαξμε θαη άιισλ παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ ηππηθή αλάπηπμε, δελ ζπληζηά πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηνπο 

γνλείο. Οη Τπνζέζεηο 7α θαη 7β δελ επηβεβαηψζεθαλ.     

 Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, δελ βξέζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζηξεζνγφλσλ θαηαζηάζεσλ 

απφ ηνπο γνλείο. Ζ Τπφζεζε 7γ επηβεβαηψζεθε. 

 

πλεηζθνξά, πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

Ζ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζε λα εληζρχζεη ηε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ειιεληθή θαη 

δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηηο ςπρηθέο δπλάκεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ. Δηδηθφηεξα, κειέηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ κία ζεηξά απφ βαζηθέο 

έλλνηεο ηεο Θεηηθήο Φπρνινγίαο, φπσο ε ειπίδα, ε αηζηνδνμία, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε 

δσή θαη ην ζεηηθφ ζπκηθφ, αιιά θαη κεηαβιεηέο φπσο ην ζηξεο, ε θαηάζιηςε, ην άγρνο 

θαη ην αξλεηηθφ ζπκηθφ, θαζψο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Δπηπιένλ εμέηαζε ηηο 
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ζηξαηεγηθέο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγνπλ νη γνλείο παηδηψλ κε ΓΑΦ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

ζπλδένληαη κε ηηο ςπρηθέο ηνπο δπλάκεηο. Σέινο, ε έξεπλα απηή εμέηαζε ηελ χπαξμε 

ηπρφλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη ησλ γνλέσλ Σ.Α. παηδηψλ 

σο πξνο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, θαζψο ηα επξήκαηα ησλ ιίγσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

είλαη αληηθξνπφκελα.  

Χζηφζν, ε παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. 

Καηαξρήλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην δείγκα ηεο ήηαλ επθαηξηαθφ, γεγνλφο πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα γελίθεπζεο ησλ επξεκάησλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ ησλ 

γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Δπηπιένλ ν εληνπηζκφο ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

έγηλε κέζσ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ δηαγλσζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο ζε παηδηά κε αλαπεξία, αιιά θαη κέζσ ζπιιφγσλ γνλέσλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα επεξέαζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζε θάπνην βαζκφ, θαζψο νη γνλείο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ζπιιφγνπο θαη ιακβάλνπλ, νη ίδηνη θαη ηα παηδηά ηνπο, ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, 

είλαη πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη απέλαληη ζηελ αλαπεξία ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηνπο γνλείο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δξάζεηο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία 

ησλ γνλέσλ ηνπ δείγκαηφο καο ήηαλ έγγακνη, γεγνλφο πνπ δελ καο επέηξεςε λα 

κειεηήζνπκε ηπρφλ δηαθνξέο, σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο, κε βάζε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σέινο, ε ρακειή αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο Αηζηνδνμίαο ηνπ Σεζη Πξνζαλαηνιηζκνχ 

γηα ηε Εσή ζηελ νκάδα ησλ γνλέσλ ησλ Σ.Α. παηδηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θάπνηα 

ιάζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ςπρνκεηξηθνχ 

εξγαιείνπ.  
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 Οη κειινληηθέο έξεπλεο ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

ζα ήηαλ ζθφπηκν λα δηεμαρζνχλ ζε κεγαιχηεξα δείγκαηα, ηα νπνία ζα επηιεγνχλ κε 

βάζε ηηο βαζηθέο αξρέο δεηγκαηνιεςίαο, έηζη ψζηε ηα  επξήκαηά ηνπο λα κπνξνχλ λα 

γεληθεπζνχλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ. Δπίζεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ ζα εμεηάδνπλ ην πιέγκα ησλ 

ζρέζεσλ ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, αιιά θαη ηε 

κεκνλσκέλε εμέιημε ησλ δπλάκεσλ απηψλ, ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Ζ κειέηε ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, π.ρ. ακέζσο κεηά ηε δηάγλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε άιιεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πεξηφδνπο, ζα βνεζνχζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ ησλ 

γνλέσλ θαη ζηε δηεξεχλεζε ηπρφλ αιιαγψλ, πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αλαπηπμηαθή 

πνξεία ησλ παηδηψλ ηνπο. Σέινο, ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ ζα απνηειέζνπλ 

ρξήζηκε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο πνπ ζα έρνπλ σο ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ γνλέσλ πνπ έρνπλ παηδηά κε 

ΓΑΦ ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπο.  
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ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ 

 

Έληππν ζπλαίλεζεο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθή εξγαζία 

 

Σίηινο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: Φπρηθέο δπλάκεηο, σο έλλνηεο ηεο ζεηηθήο ςπρνινγίαο, 

γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία.  

Δξεπλήηξηα: Βίιιε Μαξία, Φπρνιφγνο, Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ 

Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ζηελ θαηεχζπλζε: «Φπρνινγία ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Δηδηθή Αγσγή» (e-mail: mariavilli@yahoo.gr). 

Δπόπηξηα: Παπαλησλίνπ Γεσξγία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Γλσζηηθήο 

Φπρνινγίαο. 

θνπόο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο: θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε 

αηνκηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνινγία ηεο γνλετθφηεηαο.    

Γηαδηθαζία: ηελ έξεπλα ζα ζπκκεηάζρνπλ γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε 

θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο, αιιά θαη γνλείο παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Θα ζαο 

δεηεζεί λα δηαβάζεηε θαη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο νρηψ (8) εξσηεκαηνινγίσλ, 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ζπκπιήξσζεο ιηγφηεξεο ηεο κηαο ψξαο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα 

επηζηξαθνχλ ζηελ εξεπλήηξηα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ηφπν κεηά απφ 

ζπλελλφεζε. 

Κίλδπλνη: Γελ ππάξρεη θάπνηνο αλακελφκελνο θίλδπλνο κε ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε 

απηήλ ηελ κειέηε. Παξφια απηά κπνξείηε λα κελ απαληήζεηε ζε θάπνηα εξψηεζε πνπ 

ηπρφλ ζαο πξνθαιέζεη ακεραλία ή ζαο θάλεη λα ληψζεηε άβνια. 

Πξνζδνθώκελεο σθέιεηεο: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ζαο σθειήζεη 

δίλνληάο ζαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ςπρηθέο ζαο δπλάκεηο. Δπίζεο, ζα 

ζπλεηζθέξεη ζε κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ςπρνινγία ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία, σθειψληαο έηζη αλζξψπνπο πνπ 

εξγάδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ζηελ παξνρή θαηαιιειφηεξεο βνήζεηαο 

θαη ππνζηήξημεο, φπνπ ρξεηάδεηαη. 
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Γεκνζίεπζε δεδνκέλσλ – απνηειεζκάησλ θαη Δκπηζηεπηηθόηεηα: Ζ ζπκκεηνρή 

ζαο ζηελ έξεπλα ζπλεπάγεηαη φηη ζπκθσλείηε κε ηελ κειινληηθή δεκνζίεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη αλψλπκεο θαη 

δελ ζα απνθαιπθζνχλ ηα ζηνηρεία ζαο. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ ζα 

θσδηθνπνηεζνχλ κε αξηζκφ, έηζη ψζηε ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ζαο λα κελ θαίλνληαη 

πνπζελά. 

Πιεξνθνξίεο: Μελ δηζηάζεηε λα θάλεηε εξσηήζεηο γχξσ απφ ην ζθνπφ ή ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο. Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε ακθηβνιία ή εξψηεζε δεηήζηε καο λα 

ζαο δψζνπκε δηεπθξηλίζεηο ή επηθνηλσλήζηε καδί καο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ. 

Διεπζεξία ζπλαίλεζεο: Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ εξγαζία είλαη εζεινληηθή. Δίζηε 

ειεχζεξνο-ε λα κελ ζπλαηλέζεηε ή λα δηαθφςεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο φπνηε ην 

επηζπκείηε. 

 

Γήισζε ζπλαίλεζεο: Γηάβαζα ην έληππν απηφ θαη θαηαλνψ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

αθνινπζήζσ. πλαηλψ λα ζπκκεηάζρσ ζηελ εξεπλεηηθή εξγαζία.  

 

 

 

Ζκεξνκελία: ____/____/____ 

 

 

Αξρηθά νλφκαηνο                                              Τπνγξαθή ζπκκεηέρνληνο   

 

____________                                                  ____________________ 
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Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 

Φύιν: 

1. Άληξαο   __________ 

2. Γπλαίθα  __________ 

Ζιηθία (ζε έηε) : __________ 

πλνιηθά ρξόληα εθπαίδεπζεο: ________ 

Απαζρόιεζε:  

1. Δξγαδφκελνο/ε  ________ 

2. Άλεξγνο/ε         ________ 

3. πληαμηνχρνο    ________ 

4. Άιιν                 ________ (Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε)    __________ 

Αλ εξγάδεζηε, πνην είλαη ην θχξην επάγγεικά ζαο; ____________________ 

 

Σόπνο Γηακνλήο:    

                 1.  Πφιε          ________ 

     2. Κσκφπνιε      ________ 

     3.  Υσξηφ             ________ 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:  

     1. Έγγακνο/ε             ________ 

     2. Άγακνο/ε               ________ 

     3. Απιή ζπγθαηνίθεζε 

          κε ζχληξνθν          ________ 

       3. Άιιν                     ________ (Παξαθαιώ δηεπθξηλίζηε) __________ 
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Πφζα ρξφληα/κήλεο δηαξθεί ν γάκνο/ε ζρέζε ζαο;     ____ ρξφληα / ____κήλεο 

 

Πφζα παηδηά έρεηε;    ________ 

 

Πξνζδηνξίζηε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην θχιν ησλ παηδηψλ ζαο   

1ν παηδί:  εκεξνκελία γέλλεζεο  ____________   θχιν: Αγφξη _____Κνξίηζη _____ 

2ν παηδί:  εκεξνκελία γέλλεζεο  ____________   θχιν: Αγφξη _____Κνξίηζη _____ 

3ν παηδί:  εκεξνκελία γέλλεζεο  ____________   θχιν: Αγφξη _____Κνξίηζη ____ 

4ν παηδί:  εκεξνκελία γέλλεζεο  ____________   θχιν: Αγφξη _____Κνξίηζη ____ 

5ν παηδί:   εκεξνκελία γέλλεζεο  ____________   θχιν: Αγφξη _____Κνξίηζη ____ 

 

Έρεη δηαγλσζζεί θάπνην απφ ηα παηδηά ζαο κε θάπνηα αλαπεξία; 

                    1. Ναη ________    2. Όρη ________ 

Αλ φρη, ζπλερίζηε ζηε ζειίδα 7.  

Αλ λαη, πξνζδηνξίζηε: 

      ην θχιν ηνπ παηδηνχ    1. Αγφξη    ________   

                                          2. Κνξίηζη ________   

      ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο  ηνπ παηδηνχ     ____________   

 

Πξνζδηνξίζηε ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ ζαο;  ____________________  

 

Πξηλ πφζα ρξφληα έγηλε ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ;   ________ 
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1.5 

 

2 
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   3 

 

 3.5 

  

  4 

ΥΔΔΗ ΜΔ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ 

Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο δπζθνιηώλ ή αλσκαιηώλ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην παηδί ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

άιινπο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία ηνπ. Σν παηδί κπνξεί λα είλαη θάπσο ληξνπαιφ ή 

αλαζηαησκέλν επεηδή μέξεη φηη ην παξαηεξνχλ, φρη φκσο ζε κε θπζηνινγηθφ βαζκφ.  

 

Με θπζηνινγηθέο ζρέζεηο ήπηνπ βαζκνύ. Σν παηδί κπνξεί λα απνθεχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή κε ηνλ ελήιηθα, 

λα απνθεχγεη ηνλ ελήιηθα ή λα αλαζηαηψλεηαη φηαλ ηνπ επηβάιιεηαη θάπνηνπ ηχπνπ αιιειεπίδξαζε. Μπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα ληξνπαιφ, λα κελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ ελήιηθα φζν ζα ήηαλ αλακελφκελν γηα ηελ ειηθία ηνπ ή 

κπνξεί λα είλαη θάπσο πεξηζζφηεξν πξνζθνιιεκέλν ζηνπο γνλείο απφ φ,ηη ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ.  

 

Με θπζηνινγηθέο ζρέζεηο κέηξηνπ βαζκνύ. Σν παηδί θαίλεηαη επηθπιαθηηθφ, απφκαθξν (ζαλ λα κε 

αληηιακβάλεηαη κεξηθέο θνξέο ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ). Υξεηάδνληαη επίκνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ηξαβήμνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπ. Παίξλεη ειάρηζηεο θνξέο πξσηνβνπιία γηα επαθή κε ηνλ ελήιηθα.  

 

Με θπζηνινγηθέο ζρέζεηο ζνβαξνύ βαζκνύ. Σν παηδί είλαη ζπλερψο απφκαθξν, επηθπιαθηηθφ. Γελ 

αληαπνθξίλεηαη ζρεδφλ πνηέ ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ελήιηθα γηα επαθή ή δελ παίξλεη ην ίδην πξσηνβνπιία λα 

μεθηλήζεη επαθή. Υξεηάδνληαη ηδηαίηεξα επίκνλεο πξνζπάζεηεο γηα λα ηξαβήμεη θαλείο ηελ πξνζνρή ηνπ. 

B 

1 

 

1.5 

2 

 

2.5 

3 

   3.5 

4 

ΓΔΤΣΗΚΔ, ΟΦΡΖΣΗΚΔ, ΑΠΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΗΘΖΔΧΝ 

Φπζηνινγηθή ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ θαη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο. Σν παηδί εμεξεπλά θαηλνχξγηα 

αληηθείκελα κε θαηάιιειν ηξφπν γηα ηελ ειηθία ηνπ κε ηελ αθή θαη ηελ φξαζε. Ζ γεχζε θαη ε φζθξεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ρξεηάδεηαη. Σν παηδί αληηδξά ζε έλα κηθξφ θαζεκεξηλφ πφλν κε δπζαξέζθεηα αιιά φρη 

ππεξβνιηθά. 

 

Με θπζηνινγηθή ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ, κε θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ήπηνπ βαζκνύ. Σν παηδί επηκέλεη λα 

βάδεη αληηθείκελα ζην ζηφκα, λα κπξίδεη ή λα δνθηκάδεη κε βξψζηκα πιηθά. Μπνξεί λα αγλνεί ή λα αληηδξά 

ππεξβνιηθά ζε ήπην πφλν, αληίζεηα κε έλα θπζηνινγηθφ παηδί, ην νπνίν ζα εθδήισλε απιψο δπζαξέζθεηα.   

 

Με θπζηνινγηθή ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ, κε θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο κέηξηνπ βαζκνύ. Σν παηδί κπνξεί λα 

αθνζηψλεηαη ζην λα αθνπκπά, λα γιχθεη αληηθείκελα ή αλζξψπνπο. Οη αληηδξάζεηο ηνπ κπνξεί λα είλαη 

ππεξβνιηθέο ή ειάρηζηεο.  

 

Με θπζηνινγηθή ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ, κε θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ζνβαξνύ βαζκνύ. Σν παηδί 

απνξξνθάηαη κπξίδνληαο, δνθηκάδνληαο, αθνπκπψληαο ηα αληηθείκελα, εζηηαδφκελν ζηελ αίζζεζε παξά ζηελ 

εμεξεχλεζε. Μπνξεί λα αγλνεί ηειείσο ηνλ πφλν ή λα αληηδξά ππεξβνιηθά ζε κηθξή ελφριεζε.   

Γηαβάζηε ηηο πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη θπθιψζηε εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία. Αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ αληηζηνηρεί ζην ελδηάκεζν δχν 

πεξηγξαθψλ, κπνξείηε λα βαζκνινγήζεηε κε 1.5,  2.5,  ή  3.5.   
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1 

1.5 

2 

2.5 

 

3 

 3.5 

  4 

ΛΔΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Φπζηνινγηθή ιεθηηθή επηθνηλσλία, θαηάιιειε γηα ηελ ειηθία θαη ην πιαίζην.  

 

Με θπζηνινγηθή ιεθηηθή επηθνηλσλία ήπηνπ βαζκνύ. Τπάξρεη ζθαηξηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ιφγνπ. ε κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ν ιφγνο είλαη ρσξίο λφεκα. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί ερνιαιία ή αληηζηξνθή ησλ 

αλησλπκηψλ ή ρξεζηκνπνηνχληαη παξάμελεο ιέμεηο ή αθαηάιεπηνο ιφγνο.    

 

Με θπζηνινγηθή ιεθηηθή επηθνηλσλία κέηξηνπ βαζκνύ. Ο ιφγνο κπνξεί λα απνπζηάδεη. Όηαλ ππάξρεη, κπνξεί λα 

απνηειείηαη απφ ιφγν κε λφεκα θαη ηδηφκνξθν ιφγν φπσο, ερνιαιία, αληηζηξνθή αλησλπκηψλ ή αθαηάιεπηεο 

ιέμεηο.. Ο ιφγνο κε λφεκα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο, φπσο πνιιέο εξσηήζεηο ή έληνλε ελαζρφιεζε κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.   

 

Με θπζηνινγηθή ιεθηηθή επηθνηλσλία ζνβαξνύ βαζκνύ. Σν παηδί δελ ρξεζηκνπνηεί ιφγν κε λφεκα. Μπνξεί λα 

παξάγεη κσξνπδίζηηθεο θξαπγέο, πεξίπινθνπο ζνξχβνπο ή λα ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαηά πξνζέγγηζε. Μεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί αλαγλσξίζηκεο ιέμεηο ή θξάζεηο κε παξάμελν θαη επίκνλν ηξφπν.    

Γ 

 

1 

 

1.5 

 

2 

2.5 

 

3 

 3.5 

 

4 

ΔΠΗΠΔΓΟ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΝΟΖΣΗΚΧΝ ΑΝΣΗΓΡΑΔΧΝ 

Φπζηνινγηθή λνεκνζύλε θαη ζπλνρή κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηνκέσλ. Σν παηδί είλαη έμππλν φζν θη έλα 

θπζηνινγηθφ παηδί ηεο ίδηαο ειηθίαο. Γελ παξνπζηάδεη θάπνηα αζπλήζηζηε λνεηηθή δεμηφηεηα ή λνεηηθά 

πξνβιήκαηα.    

 

Με θπζηνινγηθή λνεηηθή ιεηηνπξγία ήπηνπ βαζκνύ. Σν παηδί δελ είλαη ηφζν έμππλν φζν θαη ηα θπζηνινγηθά 

παηδηά ηεο ειηθίαο. Τπάξρεη θαζπζηέξεζε ζηηο δεμηφηεηεο αξθεηά νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζηνπο δηάθνξνπο 

ηνκείο ηεο λνεκνζχλεο.     

 

Με θπζηνινγηθή λνεηηθή ιεηηνπξγία κέηξηνπ βαζκνύ. Γεληθά ην παηδί δελ είλαη ηφζν έμππλν φζν έλα 

θπζηνινγηθφ παηδί ηεο ίδηαο ειηθίαο. Μπνξεί φκσο λα ιεηηνπξγεί ζρεδφλ θπζηνινγηθά ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο 

ηνκείο ηεο λνεκνζχλεο.  

 

Με θπζηνινγηθή λνεηηθή ιεηηνπξγία ζνβαξνύ βαζκνύ. Αλ θαη ην παηδί δελ είλαη γεληθά ηφζν έμππλν φζν έλα 

θπζηνινγηθφ παηδί ηεο ίδηαο ειηθίαο, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα απφ έλα θπζηνινγηθφ παηδί ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο λνεκνζχλεο.  
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Παξαθαιψ, δηαβάζηε θάζε πξφηαζε πνιχ πξνζεθηηθά. Ακέζσο κεηά, ζεκεηψζηε 

δίπια ζηελ θάζε πξφηαζε ηνλ αξηζκφ πνπ ζεσξείηε φηη δείρλεη ην πόζν ηαηξηάδεη 

ζηνλ εαπηό ζαο ε πξόηαζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα:  

 

 

--------------1---------------2--------------3---------------4-----------------5--------------- 

 θαζφινπ            ιίγν           αξθεηά             πνιχ            πάξα πνιχ 

 

 

1. Μπνξψ λα ζθεθηψ πνιινχο ηξφπνπο γηα λα βγσ απφ κηα δχζθνιε ζέζε.  ----- 

2. Δπηδηψθσ δξαζηήξηα ηνπο ζηφρνπο κνπ.                                                      ----- 

3. Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ ληψζσ θνπξαζκέλνο/ε.                                           ----- 

4. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ρεηξηζηείο έλα πξφβιεκα.                          ----- 

5. Απνζχξνκαη εχθνια ζε κηα ινγνκαρία.                                                        ----- 

6. Μπνξψ λα ζθεθηψ πνιινχο ηξφπνπο γηα λα πεηχρσ ηα πξάγκαηα πνπ  

          ζεσξψ φηη είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα κέλα ζηε δσή.                                   ----- 

7. Αλεζπρψ γηα ηελ πγεία κνπ.                                                                          ----- 

8. Αθφκα θη φηαλ νη άιινη ράλνπλ ην ζάξξνο ηνπο, εγψ μέξσ φηη κπνξψ  

    λα βξσ έλαλ ηξφπν λα ιχζσ ην πξφβιεκα.                                                   ----- 

9. Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο κνπ κε έρνπλ πξνεηνηκάζεη θαιά, γηα λα  

    αληηκεησπίζσ ηε δσή απφ εδψ πέξα.                                                            ----- 

10. Δίκαη αξθεηά πεηπρεκέλνο/ε ζηε δσή κνπ.                                                 ----- 

11. πλήζσο αηζζάλνκαη φηη αλεζπρψ γηα θάηη.                                               ----- 

12. Πεηπραίλσ ηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζα γηα ηνλ εαπηφ κνπ.                             ----- 
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Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα ηνλ εαπηφ ζαο, ζεκεηψλνληαο 
πφζν ζπκθσλείηε (ή δηαθσλείηε) κε ηελ ρξήζε ηεο παξαθάησ θιίκαθαο       

 

         [1] = δηαθσλψ απφιπηα 

[2] = δηαθσλψ 

[3] = νχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ 

[4] = ζπκθσλψ 

[5] = ζπκθσλψ απφιπηα 

 

 

Παξαθαιψ, λα είζηε φζν γίλεηαη πην εηιηθξηλείο θαη πξνζπαζήζηε νη απαληήζεηο 

ζαο ζε κηα εξψηεζε λα κελ επεξεάζνπλ ηηο απαληήζεηο ζαο ζε άιιεο εξσηήζεηο. 

Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο.  

 

 

 
 

1. 
ε ζηηγκέο αβεβαηφηεηαο ζπλήζσο πεξηκέλσ λα κνπ 

  ζπκβεί ην θαιχηεξν. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.        Μπνξψ εχθνια λα ραιαξψζσ.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3. Δάλ θάηη κπνξεί λα κνπ πάεη ζηξαβά, ζα πάεη ζηξαβά.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4. Δίκαη πάληα αηζηφδνμνο/ε γηα ην κέιινλ κνπ.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5. Μνπ αξέζεη λα θάλσ παξέα κε ηνπο θίινπο κνπ.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα κέλα λα απαζρνινχκαη ζπλέρεηα  

   κε θάηη. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7. 

ρεδφλ πνηέ δελ πεξηκέλσ ηα πξάγκαηα λα πάλε φπσο ηα 

   ζέισ. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

8. Γελ ζπκψλσ πνιχ εχθνια.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

9. πάληα πηζηεχσ φηη ζα κνπ ζπκβνχλ θαιά πξάγκαηα.  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
10.      

πλνιηθά  πεξηκέλσ λα κνπ ζπκβνχλ πεξηζζφηεξα θαιά 

   πξάγκαηα παξά θαθά. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Παξαθαινύκε, δηαβάζηε πξνζεθηηθά  θάζε πξόηαζε. Ακέζσο κεηά βάιηε ζε 

θύθιν, δίπια ζηελ θάζε πξόηαζε, ηνλ αξηζκό πνπ δείρλεη πόζν αιεζηλή είλαη γηα 

εζάο ε πξόηαζε απηή, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

1                    2                   3                    4                5 

Καζόινπ/Πνηέ           Λίγν             Αξθεηά         Πνιύ     Πάξα πνιύ/Πάληα 

 

                  

 

 

 

 

 

1. πλήζσο έρσ θαιή δηάζεζε, είκαη ήξεκνο/ε θαη ληψζσ  

 γαιήλε κέζα κνπ.                                                                                     1     2     3     4     5  

                                                                                        

2. Νηψζσ επηπρηζκέλνο/ε ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθνχο ηνκείο 

       ηεο δσήο κνπ.                                                                                           1     2     3     4     5 

 

3. Αηζζάλνκαη ηθαλνπνηεκέλνο/ε απφ ηελ θνηλσληθή κνπ δσή.                   1     2     3     4     5 

 

4. Θεσξψ φηη «ηα έρσ βξεη» κε ηνλ εαπηφ κνπ, έρσ απνδερηεί ηηο  

αδπλακίεο κνπ θαη ηα ζθάικαηά κνπ ζε γεληθέο γξακκέο.                       1     2     3     4     5 

 

5. Πηζηεχσ θαη ληψζσ φηη ε δσή κνπ έρεη θάπνην λφεκα.                             1     2     3     4     5 

 

6. πλήζσο αλαπηχζζσ ζηελέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.                              1     2     3     4     5 

 

7. Μνπ αξέζεη λα ζπκκεηέρσ ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.                     1     2     3     4     5 

 

8. Αηζζάλνκαη φηη εγψ, φπσο θαη ν θαζέλαο καο, είκαη ρξήζηκνο  

γηα ηελ θνηλσλία θαη γηα ηνπο άιινπο.                                                      1     2     3     4     5 

 

9. Αηζζάλνκαη φηη αλήθσ ζε κηα επξχηεξε θνηλσληθή νκάδα ή  

θνηλφηεηα, ε νπνία κε ππνζηεξίδεη.                                                           1     2     3     4     5 

 

10. Γεληθά, κπνξψ λα ληψζσ επράξηζηα θαη άλεηα κε άιινπο  

αλζξψπνπο.                                                                                                 1     2     3     4     5 

 

11. Πηζηεχσ φηη είκαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνο/ε παξά απαηζηφδνμνο/ε.        1     2     3     4     5 

 

12. Μνπ αξέζεη λα βάδσ ζηφρνπο θαη λα πξνζπαζψ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.    1     2     3     4     5 

                                                                                        

13. Πηζηεχσ φηη έρσ ηθαλφηεηεο θαη κπνξψ λα πξαγκαηνπνηήζσ  

       ηηο επηζπκίεο κνπ.                                                                                       1     2     3     4     5 

 

14. Γεληθά είκαη επραξηζηεκέλνο/ε απφ ηε δσή κνπ.                                       1     2     3     4     5 
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Παξαθάησ ππάξρνπλ πέληε πξνηάζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκθσλείηε ή λα 

δηαθσλείηε. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 7, θαηαδείμηε 

ηε ζπκθσλία ζαο ζε θάζε πξφηαζε ηνπνζεηψληαο ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ζηε γξακκή 

πνπ πξνεγείηαη ηεο πξφηαζεο απηήο. Παξαθαιψ, λα είζηε αλνηρηνί θαη εηιηθξηλείο ζηηο 

απαληήζεηο ζαο.   

 

1 = Γηαθσλψ Πνιχ 

2 = Γηαθσλψ 

3 = Γηαθσλψ Λίγν 

4 = Οχηε πκθσλψ Οχηε Γηαθσλψ  

5 = πκθσλψ Λίγν 

6 = πκθσλψ  

7 = πκθσλψ Πνιχ 

 

_______ 1. Απφ ηηο πεξηζζφηεξεο απφςεηο, ε δσή κνπ είλαη θνληά ζην ηδαληθφ κνπ.  

 

_______ 2. Οη ζπλζήθεο ηεο δσήο κνπ είλαη εμαηξεηηθέο.  

 

_______ 3. Δίκαη ηθαλνπνηεκέλνο/-ε κε ηε δσή κνπ. 

 

_______ 4. Μέρξη ζηηγκήο έρσ απνθηήζεη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ ζέισ ζηε  

                   δσή.  

 

_______ 5. Αλ κπνξνχζα λα μαλαδήζσ ηε δσή κνπ, δελ ζα άιιαδα ηίπνηα.  
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Παξαθαιψ δηαβάζηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο/εξσηήζεηο θαη βάιηε ζε θχθιν ηνλ 

αξηζκφ πνπ δείρλεη πόζν ηαηξηάδεη ζηνλ εαπηό ζαο ε πξόηαζε απηή.  

 

 

1. Γεληθά, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ έλα 

 

 

        1             2             3            4             5              6            7 

 

    φρη πνιχ                                                                              πνιχ     

   ραξνχκελν                                                                       ραξνχκελν 

      άηνκν                                                                               άηνκν 

 

 

 

     2. ε ζχγθξηζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπλνκειίθνπο κνπ, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ 

 

 

            1             2             3            4             5              6            7 

 

       ιηγφηεξν                                                                          πεξηζζφηεξν 

     ραξνχκελν                                                                          ραξνχκελν 

 

 

  

 

3. Κάπνηνη άλζξσπνη είλαη γεληθά πνιχ ραξνχκελνη. Απνιακβάλνπλ ηε δσή             

αλεμάξηεηα απφ ην ηί ζπκβαίλεη, παίξλνληαο ηα πεξηζζφηεξα απφ θάζε ηη. ε πνην 

βαζκφ ε παξαπάλσ πξφηαζε ζαο ραξαθηεξίδεη;   

 

 

          1             2             3            4             5              6            7 

 

     θαζφινπ                                                                               πνιχ 

 

 

 

4. Κάπνηνη άλζξσπνη γεληθά δελ είλαη πνιχ ραξνχκελνη. Παξά ην γεγνλφο φηη δελ         

είλαη κειαγρνιηθνί, δελ θαίλνληαη πνηέ ηφζν ραξνχκελνη φζν ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη. ε πνην βαζκφ ε παξαπάλσ πξφηαζε ζαο ραξαθηεξίδεη;   

     

 

          1             2             3            4             5              6            7 

 

      θαζφινπ                                                                              πνιχ 
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Παξαθαιώ δηαβάζηε θάζε δήισζε θαη θπθιώζηε έλαλ αξηζκό 0, 1, 2, ή 3 πνπ πξνζδηνξίδεη πόζν ε 
ζπγθεθξηκέλε θξάζε ηαηξηάδεη ζην πώο αηζζαλόζαζηαλ ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή 
ιάζνο απαληήζεηο. Μελ κέλεηε πνιύ ζε θάζε δήισζε. 

  
Βαθμολογήστε σύμυωνα με την ακόλουθη κλίμακα: 
0   Δελ κοσ ηαηρηάδεη θαζόιοσ. 
1   Μοσ ηαηρηάδεη ζε θάποηο βαζκό ή ζε θάποηες ζηηγκές. 
2   Μοσ ηαηρηάδεη ζε κεγάιο βαζκό ή γηα κεγάιο τροληθό δηάζηεκα. 
3   Μοσ ηαηρηάδεη πάρα ποιύ ή ηο κεγαιύηερο τροληθό δηάζηεκα. 

 

 

1. Έπηαζα ηνλ εαπηό κνπ λα αλαζηαηώλεηαη από αξθεηά αζήκαληα πξάγκαηα. 0      1      2      3 

2. Έλησζα όηη ην ζηόκα κνπ ήηαλ μεξό. 0      1      2      3 

3. Γελ κπνξνύζα λα βηώζσ θαλέλα ζεηηθό ζπλαίζζεκα. 0      1      2      3 

4. Γπζθνιεπόκνπλ λα αλαζάλσ (π.ρ., ππεξβνιηθά γξήγνξε αλαπλνή, θόςηκν 
ηεο αλάζαο κνπ ρσξίο λα έρσ θάλεη ζσκαηηθή πξνζπάζεηα). 

0      1      2      3 

5. Μνπ θαηλόηαλ πσο δελ κπνξνύζα λα θηλεηνπνηεζώ.  0      1      2      3 

6. Δίρα ηελ ηάζε λα αληηδξώ ππεξβνιηθά ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεηώπηδα. 0      1      2      3 

7. Δίρα έλα αίζζεκα ηξεκνύιαο (π.ρ., ζαλ λα κνπ θόβνληαη ηα πόδηα). 0      1      2      3 

8. Μνπ ήηαλ δύζθνιν λα ραιαξώζσ. 0      1      2      3 

9. Βξέζεθα ζε θαηαζηάζεηο  πνπ κε έθαλαλ λα έρσ ηόζν άγρνο, πνπ έλησζα   
αλαθνπθηζκέλνο/ε όηαλ ηειείσζαλ. 

0      1      2      3 

10 Έλησζα όηη δελ είρα ηίπνηα λα πξνζκέλσ κε ελδηαθέξνλ. 0      1      2      3 

11 Έπηαζα ηνλ εαπηό κνπ λα αλαζηαηώλεηαη αξθεηά  εύθνια. 0      1      2      3 

12 Αηζζαλόκνπλ ζπρλά λεπξηθόηεηα. 0      1      2      3 

13 Έλησζα ιππεκέλα θαη θαηαζιηπηηθά 0      1      2      3 

14 Έπηαζα ηνλ εαπηό κνπ λα γίλεηαη αλππόκνλνο/ε όηαλ θαζπζηεξνύζα κε 
νπνηνδήπνηε ηξόπν (π.ρ., ζε αλειθπζηήξεο, ζηα θαλάξηα  θπθινθνξίαο,  όηαλ 
κε έθαλαλ λα πεξηκέλσ). 

0      1      2      3 

15 Δίρα κηα αίζζεζε ιηπνζπκίαο. 0      1      2      3 

16 Έλησζα όηη είρα ράζεη ην ελδηαθέξνλ κνπ ζρεδόλ γηα όια ηα πξάγκαηα. 0      1      2      3 

17 Έλησζα όηη δελ άμηδα πνιύ σο άηνκν.  0      1      2      3 

18 Έλησζα όηη ήκνπλ αξθεηά επεξέζηζηνο/ε. 0      1      2      3 

19 Ίδξσλα ζε εκθαλή ζεκεία (π.ρ., ρέξηα ηδξσκέλα) ρσξίο λα ππάξρνπλ  πςειέο 
ζεξκνθξαζίεο ή λα έρσ θάλεη ζσκαηηθή άζθεζε. 

0      1      2      3 

20 Έλησζα θνβηζκέλνο/ε ρσξίο λα ππάξρεη ιόγνο. 0      1      2      3 

21 Έλησζα πσο ε δσή δελ είλαη ζεκαληηθή. 0      1      2      3 
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Υπενθύμιση κλίμακας βαθμολόγησης: 

0   Δελ κοσ ηαηρηάδεη θαζόιοσ.   
1   Μοσ ηαηρηάδεη ζε θάποηο βαζκό ή ζε θάποηες ζηηγκές. 
2   Μοσ ηαηρηάδεη ζε κεγάιο βαζκό ή γηα κεγάιο τροληθό δηάζηεκα. 
3   Μοσ ηαηρηάδεη πάρα ποιύ ή ηο κεγαιύηερο τροληθό δηάζηεκα. 
 

22 Γελ κπνξνύζα λα εξεκήζσ ηνλ εαπηό κνπ.  0      1      2      3 

23 Γπζθνιεπόκνπλ λα θαηαπηώ. 0      1      2      3 

24 Γελ κπνξνύζα λα απνιαύζσ ό,ηη θαη λα έθαλα. 0      1      2      3 

25 Αηζζαλόκνπλ ηελ θαξδηά κνπ λα ρηππάεη ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί ζσκαηηθή 
άζθεζε (ηαρππαικία, αξξπζκία). 

0      1      2      3 

26 Έλησζα κειαγρνιηθόο/ή θαη απνγνεηεπκέλνο/ε. 0      1      2      3 

27 Γηαπίζησζα όηη ήκνπλ πνιύ νμύζπκνο/ε. 0      1      2      3 

28 Έλησζα πνιύ θνληά ζηνλ παληθό. 0      1      2      3 

29 Μνπ θάλεθε δύζθνιν λα εξεκήζσ αθνύ θάηη κε είρε αλαζηαηώζεη πην πξηλ. 0      1      2      3 

30 Φνβήζεθα όηη θάηη αζήκαλην, αιιά κε νηθείν, ζα κε έξηρλε.  0      1      2      3 

31 Τίπνηα δελ κπνξνύζε λα κε θάλεη λα ληώζσ ελζνπζηαζκό. 0      1      2      3 

32 Μνπ ήηαλ δύζθνιν λα αλερηώ λα κε δηαθόςεη θάπνηνο ζε απηό πνπ έθαλα. 0      1      2      3 

33 Ήκνπλ ζε κηα θαηάζηαζε  λεπξηθήο  έληαζεο. 0      1      2      3 

34 Έλησζα ζε αξθεηό βαζκό όηη δελ άμηδα. 0      1      2      3 

35 Γελ κπνξνύζα λα αλερηώ  ν,ηηδήπνηε κε θξαηνύζε από ην λα ζπλερίζσ κε 
απηό πνπ έθαλα. 

0      1      2      3 

36 Έλησζα ηξνκνθξαηεκέλνο/ε. 0      1      2      3 

37 Γελ κπνξνύζα λα δσ θάηη ειπηδνθόξν ζην κέιινλ. 0      1      2      3 

38 Έλησζα  όηη ε δσή κνπ δελ είρε λόεκα. 0      1      2      3 

39 Βξήθα ηνλ εαπηό κνπ λα ληώζεη ελνριεκέλνο/ε. 0      1      2      3 

40 Αλεζπρνύζα  γηα ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζα λα παληθνβιεζώ 
θαη λα θαλώ αλόεηνο/ε ζηνπο άιινπο. 

0      1      2      3 

41 Αηζζάλζεθα ηξεκνύια (π.ρ. ζηα ρέξηα). 0      1      2      3 

42 Μνπ θάλεθε  δύζθνιν λα αλαιάβσ ηελ πξσηνβνπιία λα θάλσ θάπνηα 
πξάγκαηα. 

0      1      2      3 
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Οη παξαθάησ ιέμεηο θαη θξάζεηο πεξηγξάθνπλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά αηζζήκαηα 

θαη ζπλαηζζήκαηα. Γηαβάζηε θάζε ιέμε θαη, κεηά, ζεκεηψζηε ηελ απάληεζή ζαο 

κπξνζηά απφ ηε ιέμε απηή. Γείμηε ζε πoην βαζκφ  αηζζάλεζηε έηζη φπσο ιέεη ε ιέμε 

ζπλήζσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αθφινπζε θιίκαθα γηα λα δψζεηε ηηο απαληήζεηο ζαο: 

      

1  2  3  4  5 

             ειάρηζηεο θνξέο      ιίγεο            κεξηθέο              πνιιέο         πάξα πνιιέο 

                  ή θαζφινπ         θνξέο             θνξέο                θνξέο              θνξέο 

 

----- γεκάηνο/ε κε ελνρέο 

----- παζηαζκέλνο/ε 

----- ζε επαγξχπλεζε 

----- θνβηζκέλνο/ε 

----- λεπξηθφο/ή 

----- ζπληεηξηκκέλνο/ε 

----- ελζνπζηαζκέλνο/ε 

----- απνθαζηζκέλνο/ε 

----- δπλαηφο/ή 

----- ερζξηθφο/ή 

----- πεξήθαλνο/ε 

----- ζε εγξήγνξζε 

----- ηαξαγκέλνο/ε 

----- γεκάηνο/ε ελδηαθέξνλ 

----- επέμαπηνο/ε 

----- ζπγρπζκέλνο/ε 

----- ληξνπηαζκέλνο/ε 

----- γεκάηνο/ε κε έκπλεπζε 

----- δξαζηήξηνο/α 

----- ηξνκαγκέλνο/ε 
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ηφρνο καο είλαη λα δνχκε πψο αληηδξνχλ νη άλζξσπνη φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε δχζθνια 

ή ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ζηε δσή ηνπο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

δνθηκάζεη θαλείο λα δηαρεηξηζηεί ην ζηξεο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζνπ δεηά λα δείμεηο, ζε 

γεληθέο γξακκέο, ηί θάλεηο θαη πψο αηζζάλεζαη εζχ, φηαλ βηψλεηο ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. 

Πξνθαλψο, δηαθνξεηηθά γεγνλφηα νδεγνχλ ζε θάπσο δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο, αιιά ζθέςνπ 

ηί θάλεηο ζπλήζσο όηαλ έρεηο πνιύ ζηξεο. Παξαθαινχκε, βάιε ζε θχθιν ηελ απάληεζε πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο απαληήζεηο ην ηί θάλεηο εζύ γηα λα 

δηαρεηξηζηείο ηα ζηξεζνγόλα γεγνλόηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ θιίκαθα: 

 

1 2 3 4 

πλήζσο, δελ ην 

θάλσ 

θαζόινπ 

πλήζσο, ην 

θάλσ 

ζε κηθξό βαζκό 

πλεζίδσ λα ην 

θάλσ 

ζε κέηξην βαζκό 

πλεζίδσ λα ην 

θάλσ 

πνιύ 

    

1. Παίξλσ πξφζζεηα κέηξα, γηα λα πξνζπαζήζσ λα απαιιαρηψ απφ ην 

πξφβιεκα.  

 

1 2 3 4 

2. πγθεληξψλσ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ ζην λα θάλσ θάηη γηα ην πξφβιεκα απηφ.  

 
1 2 3 4 

3. Κάλσ φ,ηη πξέπεη λα γίλεη, έλα βήκα ηε θνξά. 1 2 3 4 

 

4. Λακβάλσ ακέζσο ηα κέηξα κνπ, ψζηε λα μεθχγσ απφ ην πξφβιεκα.   1 2 3 4 

 

5. Πξνζπαζψ λα βξσ κηα ζηξαηεγηθή γηα ην ηη λα θάλσ. 1 2 3 4 

 

6. Φηηάρλσ έλα ζρέδην δξάζεο. 1 2 3 4 

 

7. θέθηνκαη εληαηηθά πνηα βήκαηα ζα αθνινπζήζσ. 1 2 3 4 

 

8. Δμεηάδσ πψο ζα κπνξνχζα λα ρεηξηζηψ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην 

πξφβιεκα. 
1 2 3 4 

 

 

9. Βάδσ ζηελ κπάληα άιιεο δνπιεηέο, γηα λα ζπγθεληξσζψ ζην πξφβιεκα απηφ.   1 2 3 4 

 

 

10. πγθεληξψλνκαη ζηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη, αλ είλαη 

αλάγθε, αδηαθνξψ ιηγάθη γηα ηα άιια πξάγκαηα.  
1 2 3 4 

 

 

11. Γελ επηηξέπσ λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή κνπ απφ άιιεο ζθέςεηο ή δνπιεηέο.  1 2 3 4 

 

 

12. Πξνζπαζψ, φζν κπνξψ, λα εκπνδίζσ άιια πξάγκαηα λα ραιάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο κνπ λα δηαρεηξηζηψ ην πξφβιεκα απηφ. 
1 2 3 4 
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1 2 3 4 

πλήζσο, δελ ην θάλσ 

θαζόινπ 

πλήζσο, ην θάλσ 

ζε κηθξό βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

ζε κέηξην βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

πνιύ 

     

13. Αλαγθάδνκαη λα πεξηκέλσ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα θάλσ θάηη. 1 2 3 4 

 

14. Γελ θάλσ θάηη γηα απηφ, κέρξη λα ην επηηξέςεη ε πεξίζηαζε. 1 2 3 4 

 

15. ηγνπξεχνκαη φηη δελ ζα ρεηξνηεξέςσ ηα πξάγκαηα ελεξγψληαο πνιχ 

γξήγνξα.  
1 2 3 4 

 

 

16. πγθξαηνχκαη λα κελ θάλσ θάηη πνιχ γξήγνξα.  1 2 3 4 

 

17. Ρσηψ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ πεξάζεη παξφκνηεο εκπεηξίεο, ηί έθαλαλ απηνί. 1 2 3 4 

 

18. Πξνζπαζψ λα ζπκβνπιεπηψ θάπνηνλ γηα ην ηί λα θάλσ. 1 2 3 4 

 

19. Κνπβεληηάδσ πην αλαιπηηθά κε θάπνηνλ γηα ηελ θαηάζηαζε. 1 2 3 4 

 

20. Μηιψ ζε θάπνηνλ πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα ην 

πξφβιεκα. 
1 2 3 4 

 

 

21. Μηιψ ζε θάπνηνλ γηα ην πψο ληψζσ. 1 2 3 4 

 

22. Πξνζπαζψ λα θεξδίζσ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θίινπ ή ζπγγελψλ. 1 2 3 4 

 

23. πδεηψ κε θάπνηνλ γηα απηά πνπ αηζζάλνκαη. 1 2 3 4 

 

24. Κεξδίδσ ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ θαηαλφεζε θάπνηνπ. 1 2 3 4 

 

25. Φάρλσ γηα θάηη θαιφ κέζα ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη, 1 2 3 4 

 

26. Πξνζπαζψ λα δσ ηελ θαηάζηαζε απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, γηα λα ηελ 

θάλσ λα κνηάδεη πην ζεηηθή. 
1 2 3 4 

 

 

27. Μαζαίλσ θάηη απφ ηελ εκπεηξία απηή. 1 2 3 4 

 

28. Πξνζπαζψ λα γίλσ θαιχηεξν άηνκν κέζα απφ απηή ηελ εκπεηξία. 1 2 3 4 

 

29. Μαζαίλσ λα δσ κε ην πξφβιεκα. 1 2 3 4 

 

30. Απνδέρνκαη φηη απηφ έρεη ζπκβεί θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη.   1 2 3 4 

 

31. πλεζίδσ ζηελ ηδέα φηη απηφ ζπλέβε 1 2 3 4 

 

32. Απνδέρνκαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε. 

 
1 2 3 4 
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1 2 3 4 

πλήζσο, δελ ην θάλσ 

θαζόινπ 

πλήζσο, ην θάλσ 

ζε κηθξό βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

ζε κέηξην βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

πνιύ 

33. Εεηψ ηε βνήζεηα ηνπ Θενχ. 1 2 3 4 

 

34. Δλαπνζέησ ηηο ειπίδεο κνπ ζην Θεφ. 1 2 3 4 

 

35. Πξνζπαζψ λα βξσ παξεγνξηά ζηε ζξεζθεία κνπ. 1 2 3 4 

 

36. Πξνζεχρνκαη πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζπλήζσο. 1 2 3 4 

 

37. Σαξάδνκαη θαη βγάδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ πξνο ηα έμσ. 1 2 3 4 

 

38. Βγάδσ πξνο ηα έμσ απηά πνπ αηζζάλνκαη. 1 2 3 4 

 

39. Νηψζσ πνιχ θνξηηζκέλνο/ε ζπλαηζζεκαηηθά θαη αηζζάλνκαη φηη εθθξάδσ ζε 

κεγάιν βαζκφ απηά πνπ ληψζσ. 
1 2 3 4 

 

 

40. Σαξάδνκαη, θαη πξάγκαηη, ην αληηιακβάλνκαη. 1 2 3 4 

 

41. Αξλνχκαη λα πηζηέςσ φηη απηφ έρεη ζπκβεί.   1 2 3 4 

 

42. Πξνζπνηνχκαη φηη απηφ δελ έρεη ζπκβεί ζηα αιήζεηα. 1 2 3 4 

 

43. Δλεξγψ ζαλ λα κελ έρεη θαλ ζπκβεί απηφ. 1 2 3 4 

 

44. Λέσ κέζα κνπ: απηφ δελ είλαη αιήζεηα. 1 2 3 4 

 

45. Δγθαηαιείπσ ηελ πξνζπάζεηα λα πάξσ απηφ πνπ ζέισ. 1 2 3 4 

 

46. ηακαηψ, δίρσο θνπβέληα, λα πξνζπαζψ λα θηάζσ ηνλ ζηφρν κνπ.   1 2 3 4 

 

47. Παξαδέρνκαη κέζα κνπ φηη δελ κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ ην πξφβιεκα, θαη 

ζηακαηψ λα πξνζπαζψ. 
1 2 3 4 

 

 

48. Μεηψλσ ηνλ βαζκφ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιισ γηα λα ιχζσ ην 

πξφβιεκα. 
1 2 3 4 

 

 

49. ηξέθνκαη ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηελ ππνθαζηζηνχλ, γηα 

λα μεθνιιήζσ ηε ζθέςε κνπ απφ απηά ηα πξάγκαηα.  
1 2 3 4 

 

 

50. Πεγαίλσ ζην ζηλεκά ή βιέπσ ηειεφξαζε, γηα λα ην ζθέθηνκαη ιηγφηεξν.  1 2 3 4 

 

51. Κάλσ φλεηξα γηα άιια πξάγκαηα πέξα απφ απηφ. 1 2 3 4 
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1 2 3 4 

πλήζσο, δελ ην θάλσ 

θαζόινπ 

πλήζσο, ην θάλσ 

ζε κηθξό βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

ζε κέηξην βαζκό 

πλεζίδσ λα ην θάλσ 

πνιύ 

52. Κνηκάκαη πεξηζζφηεξν απ‟ φ,ηη ζπλήζσο. 1 2 3 4 

 

53. Πίλσ αιθννινχρα πνηά ή παίξλσ ππλσηηθά θάξκαθα/λαξθσηηθά, γηα λα ην 

ζθέθηνκαη ιηγφηεξν.   
1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

Σώξα, παξαθαινύκε, ειέγμηε εάλ έρεηε απαληήζεη ζε όιεο 

ηηο εξσηήζεηο. 

 

αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


