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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» κε θαηεχζπλζε ηελ Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο επίπνλε αλαδήηεζε θαη πξνζπάζεηα. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ήξζα ζε επαθή κε πνιινχο αλζξψπνπο πνπ 

ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηελ νινθιήξσζή ηεο. πιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ, 

ζπιιφγνπο ΑκεΑ, πξνέδξνπο θαη κέιε ζσκαηείσλ ΑκεΑ, δηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο ζρνιηθψλ νκάδσλ εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο αιιά θαη 

αλεμάξηεηνπο ζεξαπεπηέο, αθφκε θαη νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία. Δπραξηζηψ 

ζεξκά φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηδηαίηεξα ηα ίδηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία, πνπ αθηέξσζαλ ρξφλν ζηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί κνπ ζπκπιεξψλνληαο ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. νχιε Γεψξγην 

ππξίδσλ γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ζε φια ηα ζηάδηα 

ηεο εξγαζίαο, γηα ην ρξφλν πνπ δηέζεηε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο επηζηεκνληθά νινθιεξσκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο κειέηεο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζηνπο θίινπο 

κνπ θαη ζηνλ ζχληξνθφ κνπ γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε, ππνκνλή θαη ζηήξημε 

φιν απηφ ην δηάζηεκα.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειέηα ηηο θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαζψο θαη ην ξφιν πνπ παίδεη γηα απηέο ε 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο. πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη 

λα ζθηαγξαθεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία, 

ζρεηηθά κε ην αλ αηζζάλνληαη απνδεθηά ή φρη απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη πσο απηφ 

επεξεάδεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπο ηθαλφηεηα/πξνζαξκνγή. ηε δηεμαγσγή ηεο 

εκπεηξηθήο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016 ζηελ 

Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ, ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηε Θεζζαινλίθε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν εξεπλεηηθά εξγαιεία: α) Σν Δξσηεκαηνιφγην Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο [Parental Acceptance-Rejection Questiνnnaire (PARQ)] θαη β) 

Σν Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (ΔΓΓ). Παξάιιεια δηεξεπλήζεθε 

θαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νξηζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ην θχιν, ε 

ειηθία ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηνπ αδειθνχ κε αλαπεξία, ε χπαξμε, ην θχιν θαη ε 

ειηθία άιισλ αδειθψλ, ε αξηηφηεηα ηνπ ιφγνπ θαη ε θηλεηηθή επάξθεηα θαζψο θαη 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε κεηέξα φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εξγαζία. Δπίζεο 

ζπκπεξηιήθζεζαλ παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ κειψλ κε αλαπεξία, φπσο ην αλ ηα παηδηά θαηνηθνχλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο ηνπο 

ή θαη κε άιινπο ζπγγελείο, αλ παξαθνινζνχλ θαη γηα πφζεο ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη πνηνο ν βαζκφο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπ 

παηδηνχ κε ηνλ αδειθφ κε αλαπεξία. Γηαπηζηψζεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ επεξεάδεη φιεο ηηο νκάδεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, νη νπνίεο 

δείρλνπλ λα έρνπλ θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Αληηζέησο ην δείγκα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ δέηρλεη λα κελ επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ. Χο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο κε ηηο θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηα απνηειέζκαηα 

είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληηθαηηθά κε ηα κέρξη ηψξα επξήκαηα, γεγνλφο πνπ θηλεί ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ 

δελ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά. 
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ABSTRACT 
 

The current master thesis studies the social capabilities and difficulties of siblings of 

children with disabilities and the role it plays for them the perception of parental 

acceptance. Specifically, the purpose of this study is to outline the concepts of 

children who have siblings with disabilities, about whether or not they feel accepted 

by their parents and how this affects their psychosocial capacity / adjustment. For the 

research‟ needs, an empirical study was conducted during the school year 2015-2016 

in the Region of Epirus, Athens, Piraeus and Thessaloniki two research tools were 

used: a) Questionnaire Parental Acceptance-Rejection [Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire (PARQ)] and b) Questionnaire Capabilities and Difficulties (EDD). 

Alongside investigated and the effect which some demographic information such as 

gender, age of the child and his brother with a disability, the existence, the sex and 

age of other siblings, the integrity of speech and motor competence and information 

relating the mother as the level of education and work. Also included parameters 

related to the family and the education of members with disabilities, such as whether 

children live with both their parents or other relatives, if the member with a disability 

takes and for how many hours special education programs and what is the degree of 

interaction between the typically developing child and thw disabled sibling. It was 

found that the majority of these elements affects all groups of siblings of children with 

disabilities, which also seem to have differences between them. By contrast, the 

sample of the control group shows not greatly affected. As for the correlation between 

parental acceptance with the social capabilities and difficulties of the results is largely 

inconsistent with the previous research findings, which raise the interest of the needs 

and specificities of siblings of children with disabilities which have not been studied 

enough. 
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ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1. ΣΤΠΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΑΤΣΙΜΟ, ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ, 

ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

1.1 ΑΤΣΙΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ 

Ζ Απηηζηηθή Γηαηαξαρή ή Απηηζκφο αθνξά κηα ζνβαξή κνξθή Γηαηαξαρήο 

Φάζκαηνο πνπ ζεκαίλεη φηη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ απηηζκνχ είλαη αλνκνηνγελήο θαη 

θπκαίλεηαη απφ επηφηεξεο κνξθέο (κε ειάρηζηα θαη ήπηαο κνξθήο ζηνηρεία απηηζκνχ 

θαη θπζηνινγηθή λνεκνζχλε) κέρξη βαξχηεξεο (κε πνιιαπιά απηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

ζπλνδφ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε). Ο απηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηνλεμίεο ζε 

ηξεηο ηνκείο ηεο ζπκπεξηθνξάο: 

 ηηο θνηλσληθέο επαθέο 

 ηε γιψζζα, ζηελ επηθνηλσλία θαη ην παηρλίδη κε ηε ρξήζε θαληαζίαο 

 ην εχξνο ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ (Santangelo & Tsatsanis, 

2005). 

1.1.1 ΝΕΤΡΟΧΤΦΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΕ ΑΤΣΙΜΟ 
Ζ ζπκπησκαηνινγία ηνπ απηηζκνχ κπνξεί ζε γεληθέο γξακκέο λα δηαθξηζεί ζε 

ειιείςεηο θαη πιενλαζκνχο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οη ειιείςεηο αθνξνχλ ζηνπο 

βαζηθφηεξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο. Ίπσο: 

 Πξνθνξηθόο ιόγνο 

Αξρηθά, θάπνηα απηηζηηθά παηδηά δείρλνπλ ζαλ λα είλαη θσθά, δελ απαληνχλ φηαλ ηα 

θαινχλ κε ην φλνκά ηνπο θαη δελ εθηεινχλ απιέο εληνιέο θαη νδεγίεο. Σα 

πεξηζζφηεξα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ κεησκέλε θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη κεξηθά 

έρνπλ ιεθηηθή θαη αθνπζηηθή αγλσζία ή θψθσζε ιέμεσλ. Ο πξνθνξηθφο ηνπο 

ιφγνοπαξνπζηάδεη πζηέξεζε θαη κεγάινο αξηζκφο παηδηψλ δε καζαίλεη πνηέ λα κηιά. 

Σα απηηζηηθά παηδηά πνπ αλαπηχζζνπλ ηειηθά γισζζηθέο ηθαλφηεηεο παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο. ·ρνπλ 

πεξηνξηζκέλν απζφξκεην ιφγν. Μεξηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ κεραληθέο γισζζηθέο 

ηθαλφηεηεο, π.ρ. κέηξεκα, παπαγαιηζηηθή επαλάιεςε δηαθεκίζεσλ, δξνκνινγίσλ, 

δηαιφγσλ πνπ έρνπλ αθνχζεη, ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ ην λφεκα. Αξθεηά ζπρλά 

ππάξρεη ερνιαιία, δειαδή επαλάιεςε κηαο ιέμεο ή θξάζεο πνπ κφιηο άθνπζαλ. Σα 

παηδηά κε απηηζκφ πνπ αλαπηχζζνπλ θαλνληθή νκηιία παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζηελ 

πξνζσδία, ηε κεισδία θαη ηελ ηφλν ηεο νκηιίαο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαν ν 

ηξφπνο κεηάδνζεο ηνπ κελχκαηνο, ην λφεκά ηνπ θαη ε επηθνηλσλία γεληθά. Ο ιφγνο 

ηνπο είλαη ζπρλά ηξαγνπδηζηφο ή κνλφηνλνο θαη δπζθνιεχνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο 
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έληαζεο ηεο θσλήο ηνπο. Ο θνηλσληθφο ιφγνο ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη ειιηπήο θαη 

ζπλήζσο δπζθνιεχληαη λα επηιέμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζέκα ζπδήηεζεο 

(Rapin. Mattjs & Rowan, 1977. Rutter, 1978. Kurita, 1985). 

 Επηθνηλσλία  

 

Σα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα δψζνπλ θαη λα πάξνπλ ηε ζενξά ηνπο ζε κηα 

ζπδήηεζε θαη λα έρνπλ βιεκκαηηθή επαθή κε ην ζπλνκηιεηή ηνπο. Γελ κπνξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ζσζηά ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνλ 

ηφλν ηεο θσλήο ησλ άιισλ (ηα κε ιεθηηθά δειαδή ζήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο). Σα 

παηδηά κε απηηζκφ δε δείρλνπλ κε ην δάρηπιν απηφ πνπ ζέινπλ αιιά παίξλνπλ ην ρέξη 

ηνπ άιινπ θαη ην θαηεπζχλνπλ εθεί πνπ ζέινπλ (Rapin, 1991). 

 Πξνζνρή  

Σα παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα εζηηάζνπλ θα΄πνπ ηελ πξνζνρή ηνπο γηα 

αξθεηφ ρξφλν θαζψο δηαζπψληαη εχθνια. Αθφκε, παξνπζηάδνπλ δπζθνιία ζηε 

κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο ηνπο απφ έλα πξάγκα ή ζεκείν ζε θάπνην άιιν ην νπνίν ηα 

νδεγεί ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Δπίζεο, ην απηηζηηθφ παηδί έρεη ηελ 

ηάζε λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε κεκνλσλκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηβαιιληηθψλ εξεζηζκάησλ, π.ρ. ρξψκα, ζρήκα, κε απνηέιεζκα λα ην 

επεμεξγάδεηαη έηζη απνζπαζκαηηθά θαη φρη νιηθά θαη ζθαηξηθά. Απηή ε επηιεθηηθή 

πξνζνρή επηηείλεη ηε δπζθνιία ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ λα δηαθξίλνπλ θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ αληηθείκελα θαη λα ζχκβνια θαη λα γεληθεχζνπλ ηηο ππάξρνπζεο 

δεμηφηεηέο ηνπο κε θαηλνχξηα εξεζίζκαηα θαη ζε λέεο ζπλζήθεο (Γελά, 2002). 

 Νόεζε  

Σν πξνθίι ηεο λνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη πνιχ αλνκνηνγελέο. 

Πεξίπνπ ην 75% ησλ παηδηψλ απηψλ παξνπζηάδεη λνεηηθή πζηέξεζε. Πνιιά απφ ηα 

παηδηά αθφκε θαηαθηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζθέςε αιιά φρη θαη ηελ αθεξεκέλε θαη 

αθφκε θαη ηα πιένλ έμππλα άηνκα κε απηηζκφ δπζθνιεχνληαη λα δηακνξθψζνπλ 

έλλνηεο ζηε ινγηθή, ζηελ αθεξεκέλε ζθέςε αθφκε θαη ζηε γλψζε ηνπ εαπηνχ. Οη κε 

ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είλαη ζπλήζσο θαιχηεξεο απφ ηηο 

ιεθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη κπνξνχλ λα κάζνπλ θαιχηεξα απφ ην νπηηθφ 

αηζζεηεξηαθφ θαλάιη. ·ρνπλ εμαηξεηηθή κλήκε φζνλ αθνξά ιεπηνκέξεηεο θαη κηα 

ηάζε ππεξγελίθεπζεο ησλ δηαθφξσλ θαλφλσλ. Σα απηηζηηθά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα 

επεμεξγαζηνχλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπλέλσζε θαη ηε γελίθεπζε 

ελλνηψλ θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε αθεξεκέλεο ζθέςεο (Rapin, 1991. 

Βάξβνγιε,2005). 

 

 Παηρλίδη  
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Σα απηηζηηθά παηδηά ζπλεζίδνπλ λα δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα πνιχ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ παηρληδηψλ ηα νπνία κάιηζηα ρξεζηκνπνηνχλ κε αξθεηά ηδηφξπζκν ηξφπν. 

Απέρνπλ απφ ην δπαδηθφ ή νκαδηθφ παηρλίδη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ζηελ 

αξρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηα παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ειιείκκαηα 

ζην ζπκβνιηθφ θαη ην θαληαζηηθφ παηρλίδη. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ ειιείκκαηνο, 

αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή, δπζθνιεχνληαη ζηελ αλάπηπμε γεληθψλ ελλνηψλ, φπσο 

δηθαηνζχλε, νκνξθηά, ειεπζεξία (Kinsbourne, 1991). 

 Κνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειώζεηο 

Καηά ηε βξεθηθή ειηθία ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη είηε πνιχ παζεηηθά θαη απαηηνχλ 

ειάρηζηε πξνζνρή είηε αληίζεηα είλαη ζε θαηάζηαζε δηαξθνχο εθλεπξηζκνχ, 

παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε χπλν θαη θαγεηφ θαη δπζαλαζρεηνχλ φηαλ ηα θξαηνχλ 

αγθαιηά. Καζψο κεγαιψλνπλ ηα παηδηά απηά είλαη απφκαθξα θαη δείρλνπλ λα 

αδηαθνξνχλ γηα ηελ παξνπζία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ γχξσ ηνπο. Κάπνηα 

απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα πξνζθνιιεζνχλ ππεξβνιηθά ζηνλ έλα γνληφ θαη νξηζκέλα 

λα είλαη ηπεξβνιηθά, αθφκε θαη αθαηάιιεια, ραδηάξηθα κε αγλψζηνπο. Σα παηδηά κε 

απηηζκφ δε γλσξίδνπλ πψο λα δεκηνπξγνχλ θηιίεο ή λα θάλνπλ άιια παηδηά λα 

παίμνπλ καδί ηνπο. Παξνπζηάδνπλ δπζθακςία θαη δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ 

θνηλσληθά απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ραηξεηάκε φηαλ βιέπνπκε θάπνηνλ γλσζηφ). 

Μαζαίλνπλ κε κεραληθφ ηξφπν θάπνηεο βαζηθέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιά δελ ηηο 

απηνκαηνπνηνχλ εχθνια θαη δελ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ κε άλεζε (Dawson & Lew, 1989. 

Bauman, 1999). 

 Κίλεζε  

Παιαηφηεξα πίζηεπαλ πσο ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ θπζηνινγηθέο θηλεηηθέο 

ηθαλφηεηεο. ·πεηηα απφ πην πξνζεθηηθέο παξαηεξήζεηο δηαπηζηψζεθε φηη πνιιά 

παηδηά έρνπλ κηα γεληθή ππνηνλία θαη ππεξ-επθηλεζία θάπνησλ ζπλδέζκσλ (π.ρ. 

δάρηπια). Σα πεξηζζφηεξα απηηζηηθά παηδηά αλαπηχζζνπλ ηελ αδξή θηλεηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα ζηε ζσζηή εηιθία αιιά πνιιά θαζπζηεξνχλ λα πεξπαηήζνπλ. Ζ ζηάζε 

ηνπ ζψκαηφο ηνπο δελ είλαη θαιή θαη ην βάδηζκά ηνπο ίζσο λα κελ είλαη αξκνληθφ. 

Αθφκε, ζπρλά παξνπζηάδνπλ θησρφ ακθίπιεπξν θηλεηηθφ ζπγρξνληζκφ γηα 

ηθαλφηεηεο φπσο είλαη ην θνπηζφ ή ην θφςηκν κε ςαιίδη. Κάπνηα παηδηά κε απηηζκφ 

πεξπαηνχλ ζηηο κχηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ρσξίο λα είαλη ζίγνπξν αλ αθνξά θηλεηηθή 

αλσκαιία ή επαηζζεζία ζηηο παηνχζεο. Ζ ιεπηή θηλεηηθή ηθαλφηεηα ζε 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο π.ρ. ην θνχκπσκα θνπκπηψλ, ην δέζηκν ησλ θνξδνληψλ, 

παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιεο δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, δπζθνιεχνληαη ζηε κίκεζε 

δηαθφξσλ θηλήζεσλ θαη ζηελ απηφκαηε εθηέιεζε δηαθφξσλ θηλεηηθψλ έξγσλ φηαλ 

ηνπο δεηεζεί, ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ χπαξμε θηλεηηθήο δπζπξαμίαο. Δπίζεο, 

γίλνληαη αδέμηεο ζηνκαηηθέο θηλήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζηειφξξνηα, ηε 

δπζθνιία ζηελ άξζξσζε θαη ηε κάζεζε (Βάξβνγιε, 2005). 

 Αηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία 
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Πνιιά παηδηά κε απηηζκφ δπζθνιεχνλαηη ζηελ πξφζιεςε θαη νξγάλσζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ. Μεξηθά απφ απηά επεμεξγάδνληαη κε ηδηφξξπζκν ηξφπν 

δηάθνξα νπηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. απιαλέο βιέκκα) θαη θάπνηα δείρλνπλ αδηαθνξία ή 

αληίζεηα ππεξβνιηθή επαηζζεζία ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. δελ αληηδξά ζε έλαλ 

δπλαηφ θξφην αιιά θιείλεη ηα απηηά ηνπ ζην άθνπζκα ηεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο). 

Άιια απηηζηηθά παηδηά είλαη ππεξβνιηθά επαίζζεηα ζηελ απαιή αθή π.ρ. εηηθέηεο 

ξνχρσλ, ξαθέο ζε θάιηζεο, θφςηκν καιιηψλ θαη λπρηψλ, ελψ ηα ξνχρα ηνπο κπνξεί λα 

ηα ελνρινχλ θαη λα ηνπο θαίλεηαη φηη ηνπο θέξλνπλ θαγνχξα. Αληίζεηα, απηά ηα 

παηδηά κπνξεί λα κελ αηζζάλνληαη πφλν θαη λα κελ θιαίλε φηαλ ρηππνχλ πνιχ. 

Οξηζκέλα άιια παηδηά βξίζθνπλ παξεγνξηά ζηελ αίζπεζε ηεο πίεζεο θαη θάπνηα 

άιια κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνηεο θνηλέο νζκέο ή γεχζεηο θαη 

λα ηηο βξίζθνπλ απερζείο (Γελά, 2002). 

Οη πιενλαζκνί ζηε ζπκνεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε 

δπζπξνζάξκνζηεο θαη ζηεξενηππηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ζε: 

 Δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά 

Απηή ε δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή θξίζεσλ 

ζπκνχ, κε έληνλε αλππαθνή, κε ζθνδξή επηζεηηθφηεηα αθφκε θαη κε 

απηνηξαπκαηηζκνχο (Γελά, 2002). 

 ηεξενηππηθέο αληηδξάζεηο 

Οη αληηδξάζεηο ζηεξενηππίαο κπνξεί λα ζεκεηψλνληαη ζε νπηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. 

νπηηθή παξαθνινχζεζε αληηθεηκέλσλ κε κηζφθιεηζηά κάηηα, παξαθνινχζεζε 

αληηθεηκέλσλ θξαηψληαο θαη ζηξίβνληάο ηα ζαλ ηε ζβνχξα, ζηελ νκηιία κε 

αζπλάξηεηνπο ήρνπο ή επαλαιακβαλφκελεο θξάζεηο), ζηελ νζκή (π.ρ. κπξίδνληαο 

επίκνλα αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο), ζηε γεχζε κε ην λα θξαηά ηξνθέο ζην ζηφκα 

γηα πνιιή ψξα, ζηελ αθή (π.ρ. ηξφβνληαο ηα δάρηπια κεηαμχ ηνπο), ζηελ θίλεζε (π.ρ. 

θνπλψληαο ηα ρέξηα ή ηα πφδηα γηα πνιιή ψξα, ζθίγγνληαο ηνπο κχεο) θαη κε 

ηειεηνπξγίεο (π.ρ. ηνπνζεηεί αληηθείκελα ζε κηα επζεία γξακκή). Οη 

επαλαιακβαλφκελεο μαη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ζπλαληψληαη ζην 1/3 ησλ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ. Αλ θαη ν απηηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηέηνηα «απηνεξεζηζηηθή» 

ζπκπεξηθνξά, ε αηηηνινγία θαη ε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ 

είλαη γλσζηέο θαη μεθάζαξεο (Γελά, 2002. Βάξβνγιε, 2005). 

 Ιδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο 

Πνιιά παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ κηα εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο 

θαη παπαγαιίαο, πςειή αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα, ππεξιεμία θαη κεγάιε επηδεμηφηεηα ζε 

παδι θαη παηρλίδηα κε πεξίπινθνπο κεραληζκνχο (Γελά, 2002). 
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1.1.1.2 ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
Ζ δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ γίλεηαη κέρξη θαη ζήκεξα κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη φρη κε ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην DSM-IV, ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο: ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο. Γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο Απηηζηηθήο Γηαηαξαρήο ζα πξέπεη λα ηπάξρνπλ έμη ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα παξαθάησ ζηνηρεία, εθ ησλ νπνίσλ δχν ηνπιάρηζηνλ λα αθνξνχλ ζε Γηαηαξαγκέλε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, έλα ηνπιάρηζηνλ ζε Γηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία θαη έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζε Πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη Δπαλαιεπηηθή ή ζηεξεφηππε 

ζπκπεξηθνξά. 

Α)Γηαηαξαγκέλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

·θπησζε ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ε νπνία εθδειψλεηαη κε 

ηνπιάρηζηνλ δχν απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

1.έθπησζε ζηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο ζηε βιεκκαηηθή επαθή, ηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ, ηηο ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ 

θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο 

2.απνηπρία ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, φπσο είλαη αλακελφκελε ζηελ 

ειηθία ηνπο 

3.κε αλαδήηεζε απνιαχζεσλ θαη ελδηαθεξφλησλ κε άιια άηνκα νχηε θνηλνπνίεζεο 

επηηεπγκάησλ (π.ρ. απνθεχγνπλ λα επηδείμνπλ ζε άιινπο πξάγκαηα πνπ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ) 

4.έιιεηκκα ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο ακνηβαηφηεηαο 

Β)δηαηαξαγκέλε επηθνηλσλία 

Πνηνηηθή έθπησζε ζηελ επηθνηλσλία ε νπνία εθδειψλεηαη κε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

παξαθάησ: 

1.θαζπζηεξεκέλε ή αλχπαξθηε νκηιία (ρσξίο ζπλνδφ πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο 

κέζσ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο) 

2.έθπησζε ζηελ ηθαλφηεηα έλαξμεο ή δηαηήξεζεο ζπλνκηιίαο κε άιια άηνακ (ζε 

άηνακ κε επαξθή νκηιία) 

3.ρξήζε ζηεξεφηππνπ, επαλαιακβαλφκελνπ θαη ηδηφκνξθνπ ιφγνπ 

4.απνπζία απζφξκεηνπ παηρληδηνχ θαη παηρληδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη παίμηκν ξφισλ, 

αλάινγα πάληα κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ 

Γ)Πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη Δπαλαιεπηηθή ή ηεξενηππηθή πκπεξηθνξά 
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Σα πεξηνξηζκέλα, επαλαιακβαλφκελα θαη ζηεξενηππηθά κνηίβα ζπκπεξηθνξάο, 

ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθδειψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα 

παξαθάησ: 

1.ελαζρφιεζε κε πεξηνξηζκέλα ζε αξηζκφ ζηεξενηππηθά πξ΄ηππα ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ζεσξνχληαη κε θπζηνινγηθά φζνλ αθνξά ηελ 

έληαζε ή ηελ εζηίαζε 

2.άθακπηε εκκνλή ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη κε ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο 

3.ζηεξεφηππεο θαη επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο 

4.επίκνλε αζρνιία κε ηκήκαηα αληθεηκέλσλ (DSM-IV, 1996). 

1.1.1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
χκθσλα κε ην DSM-IV (1996), ε απηηζηηθή δηαηαξαρή ζπλαληάηαη κε ζπρλφηεηα 2 

έσο 5 πεξηπηψζεσλ γηα θάζε 10.000 άηνκα θαη είλαη 3 κε 5 θνξέο ζπρλφηεξε ζηα 

αγφξηα απφ φηη είλαη ζηα θνξίηζηα. Αληίζεηα κε ηηο πξψηεο αληηιήςεηο φηη ε 

δηαηαξαρή εληνπηδφηαλ θπξίσο ζε νηθνγέλεηεο κε πςειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, απηή, φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα επξήκαηα ζρεηηθψλ δεκνγξαθηθψλ εξεπλψλ 

γηα ηνλ απηηζκφ, είλαη αλεμάξηεηε απφ ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ηα 

παηδηά κε απηηζκφ θαηαλέκνληαη εμίζνπ ζηα δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα. Δπίζεο, ε ζπρλφηεηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο δελ εμαξηάηαη απφ 

θπιεηηθέο θαηαβνιέο. 

Πξφζθαηεο δεκνγξαθηθέο έξεπλεο θαξαδεηθλχνπλ απμεκέλα πνζνζηά παηδηψλ κε 

απηηζκφ ζε θάπνηεο πεξηνρέο ρσξίο φκσο λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ηα αίηηα απηήο ηεο 

θαηαλνκήο. Κάπνηνη απφ ηνπο επηζηήκνλεο ζπζρεηίδνπλ ην κεγάιν αξηζκφ απηηζηηθψλ 

παηδηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο κε ηε κφιπλζε θαη ηε ζπζζψξεπζε ηνμηθψλ 

ζηνηρείσλ ζην πεξηβάιινλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, ρσξ‟ηο φκσο επαξθή 

επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε απηήο ηεο άπνςεο. Αθφκε, κηα αξθεηά ελδηαθέξνπζα 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξφζθαηα ζπηο ΖΠΑ θαηέγξαςε φηη ζηνλ πιεζπζκφ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε απηηζηηθά 

δηαηαξαρή απμάλεηαη απφ ην 1987 κε ζπρλφηεηα 26% αλά έηνο. Παξακέλεη φκσο 

άγλσζην εάλ απηή ε αχμεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ αχμεζε ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ ή 

κε ηε βειηίσζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα πνπ 

έγθπξεο δηαγλψζεηο. Απηή ηε ζηηγκή δελ ππάξρεη κηα μεθάζαξε θαη ηθαλνπνηεηηθή 

εξκελεία ζρεηηθά κε ηα νινέλα απμαλφκελα πνζνζηά εκθάληζε ηεο απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο (Rimland, 1999).  

1.1.2 ΤΝΔΡΟΜΟ ASPERGER 
Ζ δηάθξηζε ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger απφ άιιεο λφζνπο έγηλε ην 1944 απφ ηνλ 

Βηελλέδν ςπρίαηξν Hans Asperger. Ζ δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηηο πην ειαθξέο θαη πςειφηεξα ιεηηνπξγηθέο πεξηπηψζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

θαηεγνξία Γηαηαξαρέο Απηηζαηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ). Σν ζχλδξνκν Asperger αθνξά 
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κηα εμειηθηηθή δηαηαξαρή κε λεπξνινγηθή βάζε θαη άγλσζηε αθφκε ζπγθεθξηκέλε 

αηηία. ην ζχλδξνκν Asperger επεξεάδνληαη ηξεηο βαζηθνί ηνκείο ηεο εμέιημεο: 

Α) ε ηθαλφηεηα ζχλαςεο θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη νη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο 

Β) ε ρξήζε ηεο γιψζζαο γηα επηθνηλσληαθνχο ζθνπνχο  

Γ)νξηζκέλα ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία 

επαλάιεςεο ή εκκνλήο θαη έλαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν θχθιν ελδζαθεξφλησλ. Ζ 

παξνπζία απηψλ ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ δπζιεηηνζξγίαο, θπκαηλφκελε απφ ειαθξηά 

έσο βαξηά, είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ, απφ ην ζχλδξνκν 

Asperger κέρξη ηνλ θιαζηθφ απηηζκφ. Απηή ε ηδέα ηνπ ζπλερνχο ησλ Γηαηαξαρψλ 

Απηηζηηθνχ Φαζκαηνο είλαη εμαηξεηηθά βνεζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θιηληθψλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζηηο δαηηαξαρέο απηέο. Παξακέλεη φκσο 

απξνζδηφξηζην θαη αβέβαην αλ ην ζχλδξνκν Asperger αθνξά κηα ειαθξηά κνξθή 

απηηζκνχ ή απνηειεί κηα μερσξηζηή απζχπαξθηε δηαηξαρή (Βαξβνγιε, 2005). 

1.1.2.1 ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζχλδξνκν Asperger παξνπζηάδεη αξθεηά θνηλά ζπκπηψκαηα 

κε ηελ Απηηζηηθά Γηαηαξαρή, εκθαλίδεη θαη απνθιεηζηηθέο ηδηνηππίεο ζηνλ γισζζηθφ 

θαη θνηλσληθφ ηνκέα νη νπνίεο είλαη αμηνζεκείσηεο. 

Ίζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger δελ 

εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζην ιφγν κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. Γεληθά, 

έρνπλ ηελ ηάζε είηε λα θιπαξνχλ είηε λα απηθεχγνπλ ηε ζπλνκηιία. Υξεζηκνπνηνχλ 

ηδηφηππν θαη επαλαιεπηηθφ ιφγν θαη ζπδεηνχλ κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ζηείξνο, επηηεδεπκέλνο θαη αδέμηνο. Παξνπζηάδνπλ ζηεξενηππίεο ζην 

ιφγν ηνπο θαζψο θαη ηδηφξπζκε πξνζσδία. Δζηηάδνπλ ζπλήζσο εκκνληθά ζε 

πεξηνξηζκέλα ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη ράλνπλ πνχ ζην ιεθηηθφ θνκκάηη ηεο 

επηθνηλσλίαο (Gillberg, 1989a. World Health Organization, 1992). 

ε γεληθέο γξακκέο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θαη γηα ηε ζπδήηεζε. πρλά φκσο απνθεχγνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο 

κο ζπλνκήιηθα ή κηθξφηεξα παηδηά. Γε ρξεζηκνπνηνχλ θνηλσληθνχ ηχπνπ ρεηξνλνκίεο, 

φπσο ηε ρεηξαςία, θαη δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα δεκηνπξγήζνπλ βαζχηεξεο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο. πρλά αλαδεηνχλ ηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή κε σθειηκηζηηθή 

κφλν ζθνπηκφηεηα. Γεληθά, ε θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

αδέμηα θαη πεξηνξηζκέλε, δελ εθδειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αδπλαηνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ θαη έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε βιεκκαηηθή επαθή (Gillberg, 1989a. World Health Organization, 1992). 

Σα παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger δελ παξνπζηάδνπλ λνεηηθή πζηέξεζε νχηε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αλαπηχζζνπλ θπζηνινγηθά ηηο δεμηφηεηεο 

απηνεμππεξέηεζεο (Gillberg, 1989a. World Health Organization, 1992). 
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Ίζνλ αθνξά ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ηα παηδηά κε ζχλδξνκν Asperger ζπλήζσο 

παξνπζηάδνπλ κηα γεληθή δπζθακςία, εκθαλίδνπλ γξαθνθηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη 

ππνιείπνληαη επηδεμηφηεηαο ζηα ρέξηα θαη ζηα δάρηπια. Ζ αδεμηφηεηά ηνπο αθνξά θαη 

ηελ αδξή θαη ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα (Gillberg, 1989a. World Health Organization, 

1992). 

Γεληθά, αληηδξνχλ αξλεηηθά ζηηο απξνεηδηπνίεηεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο., 

εθδειψλνπλ απμεκέλν άγρνο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλα. 

Παξνπζηάδνπλ φκσο θάπνηεο εμαηξεηηθά ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο. Δκθαλίδνπλ άξηζηε 

ηθαλφηεηα απνκλεκφλεπζεο θαη παπαγαιίαο θαη δηαζέηνπλ πςειή καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα. πρλά παξνπζηάδνπλ ππξιεμία, έρνπλ έθεζε ζηε ρξήζε πεξίπινθσλ 

κεραληζκψλ θαη επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε επηδεμηφηεηα ζε παδι θαη πεξίπινθεο 

θαηαζθεπέο Gillberg, 1989a. World Health Organization, 1992). 

1.1.2.2 ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ DSM-IV (1996), ηα δηαγλζηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ 

ζπλδξφκνπ Asperger θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε κε ηε 

ζνβαξή θαη επίκνλε έθπησζε ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε δεχεηεξε κε ηελ 

αλάπηπμε ηδηφξξπζκσλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηξφπσλ θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο. 

Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνλαηη ηέζζεξηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηε δηάγλσζε ηνπ 

ζπλδξφκνπ. 

Α)ζεκαληηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθή ζπλαιιαγή, πνπ εθδειψλεηαη κε δχν 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα παξαθάησ: 

1. έθπησζε πνιιψλ κε ιεθηηθψλ αληηδξάζεσλ, φπσο βιεκκαηηθή επαθή, εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ, ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ρεηξνληκίεο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλσληθή 

ζπλαιιαγή 

2.δπζθνιία αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, φπσο αλακέλνλαηη ζηελ ειηθία 

ηηνπ 

3.έιιεηςε απζφξκεηεο επηδίσμεο δηακνηξαζκνχ κε άιια άηνκα απνιάπζεσλ θαη 

ελδηαθεξφλησλ 

4.έιιεηςε θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο 

Β)πεξηνξηζκέλνη, επλαιακβαλφκελνη θαη ζηεξενηππηθνί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, 

κεησκέλα ελδηαθέξνλαη θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εθδειψλνληαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα 

απφ ηα παξαθάησ: 

1.πεξηνξηζκέλε ελαζρφιεζε κε ζηεξεφηππα πξφηππα, ηα νπνία δελ είλαη θπζηνινγηθά 

ζε έλαηζε ή ζε εζηίαζε 

2.άθακπηε εκκνλή ζε ηδηφηππεο θαη κε ιεηηνπξγηθέο ζπλήζεηεο 

3.ζηεξεφηππεο θαη επαλαιεπηηθέο θηλήζεηο 
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4.επίκνλε ελαζρφιεζε κε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ 

Γ)εμαηηίαοηεο δηαηαξαρήο πξνθχπηεη ζεκαληηθή έθπησζε ζηνλ θνηλσληθφ, ηνλ 

επαγγεικαηηθφ θαη άιινπο ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Γ)δελ πθίζηαηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηε γιψζζα (π.ρ ρξήζε κεκνλνκέλσλ 

ιέμεσλ ζηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ, ρξήζε επηθνηλσληαθψλ θξάζεσλ ζηελ ειηθία ησλ 3 

εηψλ) 

Δ)δελ πθιηζηαηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο 

απηνεμππεξέηεζεο, ηεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο (εθηφο απηήο ηεο 

θνηλσληθιεο ζπλαιιαγήο), θαη ηεο πεξηέξγεηαο γηα εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

(DSM-IV, 1996). 

1.1.2.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
Ο αθξηβήο επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger δελ είλαη αθφκε γλσζηφο. Με βάζε 

πξφζθαηεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, ε ζπρλφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ εθηηκάηαη φηη 

θπκαίλεηαη απφ 10 κέρξη 26 πεξηζηαηηθά, ηνπιάρηζηνλ, αλά 10.000 άηνακ. Σν 

ζχλδξνκν Asperger εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζπρλά ζε αγφξηα, πεξίπνπ 3 έσο 10 

θνξέο ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα θνξίηζηα (Gillberg & Gillberg, 1989).  

1.1.3 ΤΝΔΡΟΜΟ RETT 
Σν ζχλδξνκν Rett πεξηγξάθεθε σο μερσξηζηή δηαγλσζηηθή νληφηεηα ην 1966 απφ ηνλ 

Rett, έπεηηα απφ αμηνιφγεζε 22 αζζελψλ κε θνηλά ζπκπηψκαηα. Καηά ηα πξψηα 

ζηάδηα ηνπ ζπλδξφκνπ είαλη δχζθνιν λα δηαρσξηζηεί απφ ηελ Απηηζηηθά Γηαηαξαρή, 

ζηελ πνξεία φκσο εκθαλίδνληαη πιήξσο ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ππάξρνπλ θαηαθαλή 

ηα θξηηήξηα δηαθνξνπνίεζεο. Σν ζχλδξνκν Rett εληάρζεθε γηα πξψηε θνξά σο 

μερσξηζηή δηαγλσζηηθή νληφηεηα ζηελ ηέηαξηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη 

ηαηηζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ (DSM-IV) ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο 

(Gillberg, 1989b). 

1.1.3.1 ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξφκνπ Rett αθνξνχλ αξρηθά ζε θπζηνινγηθή 

πξνγελλεηηθή, πεξηγελλεηηθή θαη ςπρνθηλεηηθά αλάπηπμε θαηά ηνπο πξψηνπο 6κήλεο 

θαη κεηά ηε γέλλεζε. Ίκσο, απφ ηελ ειηθία ησλ 5 κελψλ παξαηεξείηαη επηβξάδπλζε 

ζηελ αχμεζε ηεο θεθαιήο, απψιεηα ησλ θεθηεκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ ρεηξσλαθηηθψλ 

δεμηνηήησλ, δπζιεηηνπξγίεο ζην ιφγν, ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη 

ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. Δπηπιένλ εκθαλίδνληαη ζηεξεφηππεο θηλήζεηο κε 

ηα ρέξηα, εκθαλίδεηαη δπζθακςία ζην βάδηζκα θαη αζπληφληζηεο θηλήζεηο ηνπ 

ζψκαηνο. Ζ δηάγλσζε ζπλήζσο κέλεη αλεπηβεβαίσηε πξηλ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ έσο 

θαη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ (Gillberg, 1989b). 

Σν ζχλδξνκν Rett  ζπλήζσε ζπλνδεχεηαη απφ βαξηά ή βαζν-λνεηηθή πζηέξεζε. ην 

75-80% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνληθνθινληθνί ή επηιεπηηθνί ζπαζκνί απνηεινχλ ζπλνδά 

ζπκπηψκαηα ηα νπνία ππνρσξνχλ κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ, ζπρλά κάιηζηα 

ρσξίο θαξκαθεπηηθή αγσγή. Χο εθθπιηζηηθή λεπξνινγηθή δηαηαξαρή παξνπζηάδεη 
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αλνκνηνγελή θιηληθή εηθφλα. Παξνπζηάδεη αξθεηέο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπ πάζρνληα θαη ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ ζπλδξφκνπ (Hagbrg, 1989). 

1.1.3.2 ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ DSM-IV, ε δηάγλσζε ηνπ ζηλδξφκνπ Rett  

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε φισλ ησλ θξηηεξίσλ θαη ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

Α) 

1.θπζηνινγηθή πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή αλάπηπμε 

2.θπζηνινγηθή ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε θαηα ηνπο πξψηνπο 5 κήλεο κεηά ηε γέλλεζε 

3.θπζηνινγηθή πεξίκεηξνο ηεο θαθαιήο θαηά ηε γέλλεζε 

Β)έλαξμε φισλ ησλ παξαθάησ ζπκπησκάησλ κεηά ηελ πεξίνδν ηεο θπζηνινγηθήο 

αλάπηπμεο: 

1.επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θεθαιηνχ θαηα ηελ ειηθία ησλ 5 έσο 

48 κελψλ 

2.απψιεηα θεθηεκέλσλ δεμηνηήησλ ησλ ρεξηψλ, θαηά ηελ ειηθία ησλ 5 έσο 30 κελψλ, 

ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ 

3.απφζπξζε απφ ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ 

ζζλδξφκνπ (αλ θαη ζπρλά ε θνηλσληθή ζπλαιιαγή αλαπηχζζεηαη αξγφηεξα) 

4.εκθάληζε αζπληφληζηεο βάδηζεο θαη θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ 

5.ζεκαληηθή έθπησζε ζηηο ηθαλφηεηεο εθθνξάο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ, 

ζπλνδεπφκελε απφ ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε (DSM-IV, 1996). 

 

1.1.3.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
Αλ θαη ν επηπνιαζκφο ηνπ ζπλδξφκνπ Rett δελ έρεη εθηηκεζεί αθφκε επαθξηβψο, είλαη 

γλσζηφ φηη ηα πνζνζηά είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξα απφ φηη ε Απηηζηηθή Γηαηαξαρή. 

Ζ ζπρλφηεηα ηνπ ζπλδξφκνπ εθηηκάηαη ζε 1 ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαηηθφ αλά 10.000 κε 

15.000 άηνκα θαη πιήηηεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνξίηζηα. Αθφκε, ε θαηαλνκή ηνπ 

ζπλδξφκνπ δελ εμαξηάηαν απφ εζλφηεηα ή θνηλσληθννηθνλνκηθή δηαζηξσκάησζε 

(Kerr & Stephenson, 1985). 

1.1.4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΨΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ 
Ζ Παηδηθή Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή πεξηγξάθεθε πξψηε θνξά απφ ηνλ Heller κε 

βάζε ηελ θιηληθή αμηνιφγεζε 28 πεξηπηψζεσλ. Σα παηδηά πνπ εμέηαζε παξνπζίαζαλ 

θπζηνινγηθή εμέιημε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3-4 εηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα εκθάληζαλ 

ζπκπηψκαηα άλνηαο. Σελ νλνκαζία «βξεθνλεπηαθή άλνηα» πνπ έδσζε ν Heller, 
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αθνινχζεζε ν φξνο «ζχδξνκν Heller», ελψ ην 1967 ν Rutter εηζήγαγε ηνλ φξν 

«απνδηνξγαλσηηθή ςχρσζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο» (Rutter, 1967). Ζ δηαθνξνπνίεζε 

ηεο Παηδηθήο Απνδηνξγαλσηηθήο Γηαηαξαρήο απφ Απνδηνξγαλσηηθή Φχρσζε ππήξμε 

ακθηιεγφκελν δηαγλσζηηθφ δήηεκα γηα αξθεηφ θαηξφ, ψζηε ην 1996 ε Παηδηθή 

Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή δελ είρε ηαμηλνκεζεί ζην DSM μερσξηζηά. 

1.1.4.1 ΤΜΠΣΨΜΑΣΟΛΟΓΙΑ 
Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Παηδηθήο Απνδηνξγαλσηηθήο Γηαηαξαρήο αθνξά 

ζηελ εκθαλή παιηλδξφκεζε ηνπ παηδηνχ ζπλήζσο ζηελ ειηθία κεηαμχ 3 θαη 4 εηψλ 

θαη ε ζηαδηαθή απψιεηα ησλ κέρξη ηφηε θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελσλ δεμηνηήησλ. 

πλήζσο ε δηαηαξαρή ζπλνδεχεηαη απφ βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε θαη δηάθνξα κε 

εηδηθά λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα, φπσο επηιεπηηθνχο ζπαζκνχο θαη αλσκαιίεο ζην 

ειεθηξνεγθεθαινγξάγεκα. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ζπλνζεξφηεηα κε 

παζήζεηο φπσο ε κεηαρξσκαηηθή ιεπθνδπζηξνθία ή ε δηαηαξαρή Schilder, πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθαινχλ ηελ παιηλδξφκεζε, σο επί ην πιείζηνλ φκσο δελ πθίζηαληαη 

ζπλνδέο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο (Γελά, 2002). 

1.1.4.2 ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηελ Παηδηθά Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή ζχκθσλα κε 

ην DSM-IV είλαη ηα εμήο: 

Α)θαηλνκεληθά θπζηνινγηθή αλάπηπμε γηα ηα 2 ηνπιάρηζηνλ πξψηα ρξφληα ηεο 

ειηθίαο, δηαπηζησκέλε απφ ηελ παξνπζία αλάινγσλ κε ηελ ειηθία 

δεμηνηήησλ:ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, παηρληδηνχ 

θαη πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Β)θιηληθά ζεκαληηθή απψιεηα δεμηνηήησλ πνπ είραλ απνθηεζεί ζην παξειζφλ (πξηλ 

απφ ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ) ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

1.εθθνξά θαη θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ 

2.θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ή πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά 

3.έιεγρνο ηνπ νξζνχ ή ηεο θχζηεο 

4.παηρλίδη 

5.θηλεηηθέο δεμηφηεηεο 

Γ)αλσκαιίεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 

1.πνηνηηθή ππνβάζκηζε ζηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο (π.ρ έθπησζε ζε κε ιεθηηθέο 

αληηδξάζεηο, αδπλακία αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, απνπζία θνηλσληθήο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο) 

2.πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο (π.ρ θαζπζηέξεζε ή πιήξεο αλεπάξθεηα 

ζηελ νκηινχκελε γιψζζα, αδπλακία έλαξμεο ή δηαηήξεζεο ζπδεηήζεσλ, ζηεξεφηππε 
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θαη επαλαιεπηηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ, κε ζπκκεηνρή ζε παηρλίδη πνπ πξνυπνζέηεη 

αλάιεςε ξφισλ) 

3.πεξηνξηζκέλνη, επαλαιεπηηθνί θαη ζηεξεφηππνη ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο, νκνίσο 

πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θηλεηηθψλ 

ζηεξενηππηψλ θαη καληεξηζκψλ. 

Γ)ε δηαηαξαρή δελ απνδίδεηαη ζε άιιε εηδηθή δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ή 

ζρηδνθξέλεηα (DSM-IV, 1996). 

1.1.4.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 
Σα αθξηβή πνζνζηά επηπνιαζκνχ ηεο Παηδηθάο Απνδηνξγαλσηηθήο Γηαηαξαρήο δελ 

είλαη γλσζηά αιιά ε δηαηαξαρή είλαη ζπαληφηεξε απφ ηνλ απηηζκφ θαη ζχκθσλα κε 

ππνινγηζκνχο δελ μεπεξλά ην 6% ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηαγλψζθνληαη κε απηηζηηθή 

δηαηαξαρή. Δίλαη ζπρλφηεξε ζηα αγφξηα θαη πξνθχπηεη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δηαζηξσκάησζε (Volkar & Cohen, 1989).  

1.1.5 ΔΙΑΦΤΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΜΗ ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΗ 

ΑΛΛΙΨ 
Ζ δηάγλσζε γηα ηε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Με Πξνζδηνξηδφκελε Αιιηψο, 

ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ DSM-IV, ρξεζηκπνπνηείηαη γηα πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο εκθαλίδεηαη ζεκαληηθή απψιεηα ζηηο ακνηβαίεο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο ή ηηο 

ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά, 

πεξηνξηζκέλα θαη ζηεξεφηππα ελδηαθέξνληα θαη ζηεξεφηππεο κε ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιάδελ πιεξνχληαη ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα θάπνηα απφ ηηο 

ππφινηπεο ζπγθεθξηκέλεο Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο, γηα ζρηδνθξέλεηα, γηα 

ζρηδφηππε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ή γηα απνθεπθηηθή δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ζε απηήλ εδψ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη ν 

άηππνο απηηζκφο, δηαηαξαρή ε νπνία δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα Απηηζηηθή 

Γηαηαξαρή, ιφγσ ηνπ φηη πξσηνεκθαλίδεηαη κεηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ή 

παξνπζηάδεη άηππε ή νξηαθή ζπκπησκαηνινγία ή φια ηα παξαπάλσ (DSM-IV, 1996). 

1.2 ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ 
 

Ξεθηλψληαο απφ ηε κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο ζα δψζνπκε έλαλ 

αξρηθφ νξηζκφ : 

« Ο απνδεθηφο απφ ηελ θπβέξλεζε φξνο γηα ηε λνεηηθή ιεηηνπξγία είλαη φηαλ απηή 

εκθαλίδεηαη πην πεξηνξηζκέλε θαη αλαπηχζζεηαη ή έρεη αλαπηπρζεί κε πην βξαδχ 

ξπζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ»(Thomas & Pierson, 1996). 

χκθσλα κε ηελ παξάζεζε, ε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα ραξαθηεξίζεη άηνκα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ λνεηηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθά πην 

ρακειφ απφ ην κέζν επίπεδν ησλ πνιηηψλ ηεο θνηλσλίαο. Πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο νξνινγίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ. Οη ραξαθηεξηζκνί θαη νη φξνη 

έρνπλ αιιάμεη πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη απηέο νη 

αιιαγέο πξνέθπςαλ απφ πνηθίιεο επηξξνέο. ηηο ελ ιφγσ αιιαγέο πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηδενινγηθέο αληηιήςεηο ηνπ ρξφλνπ θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ 
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ακθηζβεηνχλ θαη κειεηνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζθεθηφκαζηε θαη θξνληίδνπκε ηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Δθηηκνχκε φηη ε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο νξνινγίαο ζα παξέρεη γλψζεηο γηα ηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζηάζεηο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ζα κειεηήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο νξνινγίαο ηα 

ηειεπηαία 100 ρξφληα εμεηάδνληαο δηεμνδηθά ηελ ηζηνξία. Γελ έρνπκε πξφζεζε λα 

θηηάμνπκε πιήξε ηζηνξηθφ νδεγφ, αιιά λα γίλεη αλαζθφπεζε ηεο νξνινγίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο. Θα εζηηάζνπκε ζε θάπνηεο νξνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα 

εμεγήζνπκε πσο απηέο αληηθαηνπηξίδνληαη ζε δηάθνξεο πξάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

ηηο αξρέο ηνπ 1900, ν φξνο κηθξόλνπο (feebleminded) ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά γηα 

ηελ πεξηγξαθή αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Απηφ εληζρχζεθε ην 1908, κε ηελ 

Αλαθνξά ηεο Βαζηιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Φξνληίδα θαη ηνλ ·ιεγρν ησλ Μηθξνλφσλ 

(Report of the Royal Commission on Care and Control of the Feebleminded) (Royal 

Commission,1908). Ζ εηζαγσγή ηεο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο γηα ηε Ννεηηθή 

Αλεπάξθεηα (Mental Deficiency Act) ην 1913 ρξεζηκνπνηνχζε νξηζκέλνπο 

παξφκνηνπο φξνπο, φπσο κηθξφλνπο, επηπιένλ φκσο πεξηέγξαθε ηα άηνκα σο ηδηώηεο, 

κσξνύο θαη εζηθά κσξνύο (idiots, imbeciles, moral imbeciles). ηε λνκνζεηηθή πξάμε 

γηα ηε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα ηνπ 1927, ν φξνο εζηθά κσξόο κεηαηξάπεθε ζε εζηθά 

ειιηπήο (moral defective). 

ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ, ε αλαθνξά Beveridge (1942), Κνηλσληθή 

Αζθάιηζε θαη πλαθείο Τπεξεζίεο, πξνψζεζε ηελ αίζζεζε ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο. 

Απηφ ην γεγνλφο είρε πεξηνξηζκέλν αληίθηππν ζηα άηνκα πνπ ήηαλ «εζηθά ειιηπή». 

Δθείλε ηελ επνρή ε πξνψζεζε ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ έιεγρνπ θαη θξνληίδαο ελίζρπε 

ηελ θεδεκνληθή θχζε πνιιψλ ηδξπκαηηθψλ λνζνθνκείσλ. Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε 

ζπλερίζηεθε γηα θάπνηα ρξφληα. ηελ αλαθνξά ηεο Βαζηιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

Νφκν ρεηηθά κε ηελ Φπρηθή Αζζέλεηα θαη ηε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο νξνινγίεο : 

Ο ηδηώηεο, ν κσξόο, ν κηθξόλνπο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο αλζξώπηλεο θπιήο. 

Η ύπαξμε ηνπο καο ζέηεη κηα άξξεηε απαίηεζε. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν πξναζπίδνπκε ην 

δηθαίσκα ηνπο γηα πιήξε θαη αμηόινγε δσή, ν βαζκόο ζηνλ νπνίνλ εγγπόκαζηε ηε 

κέγηζηε ειεπζέξηα πνπ κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν βνεζάκε ηηο 

νηθνγέλεηεο ηνπο λα δώζνπλ ηελ αγάπε πνπ ρξεηάδνληαη είλαη έλα κέηξν ηνπ βαζκνύ 

ζηνλ νπνίν είκαζηε πνιηηηζκέλνη (HMSO, 1957). Αλ θαη ε ηδέα ήηαλ ζεηηθή, ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε νξνινγία παξακέλεη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νπηηθή, αξλεηηθή 

θαη κεξνιεπηηθή. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ζηηο ΖΠΑ εηζήρζε ν φξνο κε θπζηνινγηθφο. 

Δπαθνινχζεζε ε γλσζηή πεξηγξαθή ηεο επνρήο θαζπζηεξεκέλνο. Σν 1946 ηδξχζεθε ν 

χιινγνο Γνλέσλ Καζπζηεξεκέλσλ Παηδηψλ (Assosiation of Backward Children) θαη 

θαζψο απηφο ν ζχιινγνο εμειίρζεθε κεηνλνκάζηεθε ζε Mencap. 

Ζ Ννκνζεηηθή Πξάμε γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (Mental Health Act) ηνπ 1959 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπο κε θπζηνινγηθόο θαη ζνβαξά κε θπζηνινγηθόο. Σε δεθαεηία 

ηνπ 1970 εηζήρζε ν φξνο λνεηηθά κεηνλεθηηθόο. Ο φξνο κεηνλεθηηθφο ρξεζηκνπνηείην 

γηα λα πεξηγξάςεη άηνκα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη είραλ 

αλάγθε ηελ ππνζηήξημε ή ηελ θηιαλζξσπία ησλ άιισλ. Σν 1972 ηδξχζεθε ην British 

Istitute of Mental Subnormality, ηνπ νπνίνπ ε νλνκαζία πιένλ έρεη αιιάμεη θαη είλαη 

πιένλ γλσζηφ σο Βξεηαληθφ Ηλζηηηνχην Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (British Institute of 

Learning Disabilities), ζπρλά αλαθέξεηαη σο BILD. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1980, ν φξνο άηνκα κε λνεηηθή κεηνλεμία θαζηεξψζεθε απφ ηνπο 

θαηέρνληεο ηελ εμνπζία. Γηα πξψηε θνξά αλαγλσξίζηεθε φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ήηαλ πάλσ απφ φια άλζξσπνη. Ζ εηζαγσγή ηεο πξνάζπηζεο θαη ην θίλεκα 
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People First, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο, έθεξε ηνπο αλζξψπνπο θνληά θαη ζπλέβαιε 

ψζηε λα αθνπζηεί ε θσλή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Δθείλε ηελ επνρή ηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε επηζπκνχζαλ νκφθσλα λα απνθαινχληαη άηνκα κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ γίλεηαη αθφκα θαη ζήκεξα, 

ελψ γεληθά εθαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, θαη απηφο ν φξνο 

δέρεηαη θξηηηθή θπξίσο ιφγσ ηεο αζάθεηαο ηνπ. Ζ καζεζηαθή δπζθνιία δελ 

ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ λνεηηθά ζε επίπεδν ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν απφ ην κέζν επίπεδν ησλ αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγήζεθε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζκψλ πνπ απνδίδνληαλ ζηα άηνκα 

θαη ην πψο ηα ίδηα ηα άηνκα επηζπκνχζαλ λα απνθαινχληαη. 

Σν Τπνπξγείν Τγείαο (1990) πηνζέηεζε επίζεκα ηνλ φξν άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Ο φξνο ζπλερίδεη αθφκα θαη ζήκεξα λα είλαη επηθξαηψλ, αλ θαη ακθηζβεηείηαη απφ 

πνιιά άηνκα θαη νκάδεο πξνάζπηζεο. 

·λαο νξηζκφο πνπ έρεη γίλεη επξχηεξα απνδεθηφο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

πλδέζκνπ Ννεηηθήο πζηέξεζεο (American Association of Mental Retardation ) 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν : 

Η λνεηηθή πζηέξεζε αθνξά ζε ζεκαληηθνύο νξηζκνύο ηεο παξνύζαο ιεηηνπξγηθόηεηαο. 

Φαξαθηεξίδεηαη από ζεκαληηθή απόθιηζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο από ην κέζν όξν, ε 

νπνία ζπλππάξρεη κε ζπλαθείο πεξηνξηζκνύο ζε 2 ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

αθόινπζνπο ηνκείο πξνζαξκνζηηθώλ δεμηνηήησλ : επηθνηλσλία, απηνεμππεξέηεζε, 

απηόλνκε δηαβίσζε, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, ρξήζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ, 

απηνλνκία, πγεηά θαη αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθέο αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο, αλαςπρή θαη 

εξγαζία. Η λνεηηθή πζηέξεζε εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ(AAMR, 

1992). 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ νξηζκνχ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ νη εμήο ηέζζεξηο 

(4) ζεκαληηθέο ππνζέζεηο: 

1. Ζ έγθπξε εθηίκεζε ιακβάλεη ππφςε ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή 

δηαθνξνπνίεζε, φπσο επίζεο δηαθνξέο ζηνπο παξάγνληεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. 

2. Ζ χπαξμε πεξηνξηζκψλ ζηηο δεμηφηεηεο πξνζαξκνγήο εκθαλίδνληαη κέζα ζην 

πεξηβάιινλ ηεο θνηλσλίαο ή θνηλφηεηαο, φηαλ ζπγθξίλνληαη κε ζπλνκειίθνπο θαη 

απνηεινχλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο γηα ππνζηήξημε. 

3. Οη ζπγθεθξηκέλνη πξνζαξκνζηηθνί πεξηνξηζκνί ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ κε 

ηθαλφηεηεο ζε άιιεο πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο ή άιιεο πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο. 

4. Με ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζε έλα επαξθή ρξνληθφ δηάζηεκα ε ιεηηνπξγηθή 

δσή ηνπ αηφκνπ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ζα βειηησζεί. 

Ο νξηζκφο απηφο αλαζεσξήζεθε ην 1992 απφ ηνπο Luckasson et al.. ηελ 

αλαζεψξεζε απηή έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη θαη ηέινο ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ην νπνίν 

επηηπγράλεηαη κέζα ζ‟ απηά ηα πεξηβάιινληα. Γε δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην 

δείθηε λνεκνζχλεο θαη ππνδηαηξείηαη ζε ειαθξέο θαη ζνβαξέο κεηνλεμίεο θη φρη ζηηο 

πξνεγνχκελεο πέληε (5) ππνθαηεγνξίεο. Αλη‟ απηψλ δνκήζεθαλ επίπεδα 

ππνζηήξημεο: 

►Γηαιεηκκαηηθφ (φπνηε ρξεηάδεηαη), 

►Πεξηνξηζκέλν (δηαξθείαο, αιιά ρακειήο έληαζεο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζσπηθνχ), 

►Δθηεηακέλν, 

►Γηάρπην (γηα φιε ηνπ δσή, φκσο εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη πςειήο 

έληαζεο απφ ην εθηεηακέλν ή ην πεξηνξηζκέλν). 
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Θεσξείηαη, ινηπφλ, ε λνεηηθή πζηέξεζε φρη ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, αιιά 

ζαλ ην πξντφλ αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηε θχζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηνπ αηφκνπ. Ζ λνεηηθή πζηέξεζε ζεσξείηαη φηη είλαη κία πξνζσξηλή θαηάζηαζε θη 

φρη θάηη ην κφληκν. Γειαδή, κπνξεί λα είλαη ε λνεηηθή πζηέξεζε κία κεηαβαηηθή 

θαηάζηαζε (Polloway, 1997). 

Ζ αλαζεψξεζε απηή ηνπ νξηζκνχ ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε έληαμε θαη πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηελ 

θνηλσλία, αθνχ απνκαθξχλεη ηηο δπζθνιίεο απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ηηο κεηαζέηεη ζην 

πεξηβάιινλ θαη θπξίσο ζην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δεη θαη αιιειεπηδξά ην 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν. Ζ αληηκεηψπηζε, φκσο, απηή εγείξεη νπζηψδε εξσηήκαηα. 

Καλείο δελ ακθηζβεηεί φηη ε λνεηηθή πζηέξεζε νθείιεη λα είλαη απιά έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θη φρη απηφ πνπ ζα πξνζδηνξίδεη φιε ηελ χπαξμή ηνπ, 

αιιά πσο κπνξεί λα απνηειέζεη κία κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Καη πνπ κεηαβαίλεη ην 

άηνκν; Γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λνεηηθήο πζηέξεζεο, φπσο είλαη απηή απφ ςπρν-

θνηλσληθά πνπ είλαη αλαζηξέςηκε κε θαηάιιειε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο ή γηα ειαθξέο πεξηπηψζεηο ηφηε είλαη δπλαηφλ ε λνεηηθή πζηέξεζε λα 

απνηειέζεη κία κεηαβαηηθή θαηάζηαζε. Αιιά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε λνεηηθή 

πζηέξεζε είλαη βαξχηεξεο κνξθήο, ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ ζπλνδά πξνβιήκαηα, 

αθφκα θαη κε ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημε ε λνεηηθή πζηέξεζε δε κπνξεί λα είλαη κία 

πξνζσξηλή θαηάζηαζε, αιιά κία κφληκε ε νπνία φκσο αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν θαη ζεβφκελε πάληα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ γηα πιήξε 

ζπκκεηνρή θάζε αηφκνπ ζηε δσή. 

 

1.2.1 ΑΙΣΙΑ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ 
 

Σα αίηηα ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 2 θαηεγνξίεο, 

«γελεηηθά» θαη «πεξηβαιινληηθά», αλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

επηθαιχπηνληαη (AAMR, 1992˙Russel, 1985). Ζ λνεηηθή πζηέξεζε πξνθαιείηαη απφ 

νπνηαδήπνηε ζπλζήθε δεκηνπξγεί βιάβε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθέθαινπ, είηε πξηλ 

απφ ηε γέλλεζε, είηε θαηά ηνλ ηνθεηφ, είηε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Τπνζηεξίδεηαη 

φηη έρνπλ αλαθαιπθζεί εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθέο αηηίεο. Χζηφζν, έλαο κεγάινο 

αξηζκφο αηηηψλ παξακέλεη αθφκε άγλσζηνο γηα ην 1/3 πεξίπνπ ησλ αηφκσλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε (The Arc,2001). 

1.2.1.1 Πξνγελλεηηθά αίηηα: 

1 Κιεξνλνκηθνί παξάγνληεο, 

2 Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο (ζχλδξνκν Down, ζχλδξνκν Klinefelter, 

ζχλδξνκν Turner) 

 Αζζέλεηεο ηεο εγθχνπ (ινηκψμεηο, εξπζξά, ηιαξά, θνθ.) 

 Αλσκαιίεο κεηαβνιηζκνχ (PKU) 

 Αζπκβαηφηεηα ηνπ Rh ηνπ αίκαηνο ηεο κεηέξαο κε απηφ ηνπ εκβξχνπ 

 Αλνμία 

 Σξαπκαηηζκνί ηεο εγθχνπ 

 Καθή δηαηξνθή 

 Γειεηεξηάζεηο απφ κφιπβδν 

1.2.1.2 Πεξηγελλεηηθά αίηηα: 

 Αλνμία 

 Σξαπκαηηζκνί θαη αηκνξξαγία ηνπ εγθεθάινπ 

 Πξφσξε γέλλεζε 
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1.2.1.3 Μεηαγελλεηηθά αίηηα: 

 Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, 

 Αηπρήκαηα, 

 Τςειφο ππξεηφο, 

 Μεηαβνιηθέο αλσκαιίεο, 

 Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο (ηδξπκαην- πνίεζε, ζηεξεκέλν εθπαηδεπηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζπλαηζζεκαηηθή απνζηέξεζε). 

 

Δπεηδή ε πξφιεςε είλαη ε θαιχηεξε «ζεξαπεία», νη πξνγελλεηηθνί έιεγρνη κπνξνχλ 

λα εληνπίζνπλ εγθαίξσο ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, ελψ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ 

απμεκέλεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο θάπνηαο επηπινθήο, πξηλ απηή εκθαληζηεί. Κάπνηνη 

έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο έγθπεο γπλαίθεο. Οξηζκέλνη άιινη, 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνη, πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, 

φηαλ ζπληξέρνπλ εηδηθνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ίζνλ αθνξά ην έκβξπν, νη 

πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ πνιιέο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα βξεζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί εγθαίξσο θάπνηα 

παζνινγηθή θαηάζηαζε. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πην ζπλεζηζκέλεο εμεηάζεηο : 

 Δμεηάζεηο αίκαηνο 

 Αξηεξηαθή πίεζε 

 Δμέηαζε νχξσλ 

 Σέζη Παπ, (θνιπηθή εμέηαζε)  

 Αλίρλεπζε γιπθφδεο. 

 ηξεπηφθνθθνο Β-Σχπνο (GBS) (απφ Δμέηαζε αλίρλεπζεο ζηξεπηφθνθθνπ Β-

Σχπνπ (GBS))  

 ·ιεγρνο MSAFP - Α-θεηνπξσηεΐλε (AFP) (απφ ·ιεγρνο α-θεηνπξσηεΐλεο 

(AFP) ή έιεγρνο MSAFP  

 Δμέηαζε πνιιαπιψλ δεηθηψλ 

 Γεηγκαηνιεςία ρνξηαθήο ιάρλεο (CVS)  

 Ακληνθέληεζε 

 Τπέξερνη 

1.2.2 ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΝΟΗΣΙΚΗ  
Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή ηαμηλφκεζεο ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο είλαη απηή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην δείθηε λνεκνζχλεο. Γεδνκέλνπ φηη αθελφο ν δείθηεο λνεκνζχλεο 

απνηειεί έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αηφκνπ, αθεηέξνπ απφ κφλνο ηνπ δε βνεζάεη 

ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εξκελεία ηνπ γηα ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ. Παξφια απηά απνηειεί έλαλ ηξφπν 

γηα κηα πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ αλνκνηνγελνχο απηνχ πιεζπζκνχ. 

 

►Διαθξά λνεηηθή πζηέξεζε Γ.Ν. 50-55 έσο 70 

►Μέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε Γ.Ν. 35-40 έσο 50-55 

►νβαξή λνεηηθή πζηέξεζε Γ.Ν. 20-25 έσο 35-40 

►Βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε Γ.Ν. θάησ απφ 20-25 

►Απξνζδηφξηζηε λνεηηθή πζηέξεζε φηαλ ππάξρεη ηζρπξή ππφζεζε γηα χπαξμε 

λνεηηθήο πζηέξεζεο, αιιά ε λνεκνζχλε ηνπ αηφκνπ δε κπνξεί λα κεηξεζεί κε ηα 

ζηαζκηζκέλα ηεζη. 
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1.2.3 ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΝΟΗΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

 

Οη δνθηκαζίεο εθηίκεζεο λνεηηθνχ πιηθνχ είλαη ζηελ νπζία ζηαζκηζκέλα test, ηα 

θπξηφηεξα απηψλ είλαη ηα παξαθάησ : 

WISC-III, WPPS-IIII, WAIS-III (θιίκαθεο ηνπ Wechsler) 

Leiter-R (Roid& ) 

Raven Progressive Matrices 

Peabody Picture Vocabulary Test StanfordBinet 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πνχκε ιίγα ιφγηα γηα ην WISC-III : 

● ειηθίεο ρνξήγεζεο: 6-16 ρξνλψλ 

● ζηάζκηζε ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ 

● 10 δνθηκαζίεο 

● 5 ιεθηηθέο θαη 5 πξαθηηθέο 

● 3 ζπκπιεξσκαηηθέο 

3 Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

α. Λεθηηθφο Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

β. Πξαθηηθφο Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

γ. Γεληθφο Γείθηεο Ννεκνζχλεο 

 

1.2.4 ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΣΟΜΨΝ ΜΕ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΕΡΗΗ 

 

1.2.4.1 Ελαφρϊ νοητικό υςτϋρηςη  
Απνηειεί ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα αλάκεζα ζηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

(85%). Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο είλαη ε θνηλσληθν- πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε, 

εμαηηίαο ηνπ ρακεινχ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ηεο νηθνγέλεηαο. 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1988) Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο νκάδαο απηήο (10% - 20%) 

έρεη αλαγλσξηζζεί φηη έρεη νξγαληθέο παζνινγίεο. Ζ δηάγλσζή ηεο ζπάληα γίλεηαη 

ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αλ θαη θαίλνληαη ηα παηδηά απηά λα παξνπζηάδνπλ ήδε 

θάπνηεο δπζθνιίεο. Ζ είζνδφο ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζεκαηνδνηεί θαη ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπο. Σν χςνο θαη ην βάξνο ηνπο δελ παξνπζηάδεη δηαθνξέο απφ ησλ 

θπζηνινγηθψλ αηφκσλ. Δληνχηνηο εμαηηίαο ηεο χπαξμεο πεξηζζνηέξσλ λεπξνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ ε θπζηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη ιίγν πην ρακειή.  

 

Μπνξεί λα παξνπζηάζνπλ βιάβεο ζηελ αθνή, ζηελ φξαζε ή θαη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεψλ ηνπο, νη πεξηπηψζεηο, φκσο, απηέο δελ είλαη πνιχ ζπρλέο.  

 

Δίλαη πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ ειαθξέο δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ ή ηεο νκηιίαο. 

„„Καηαλννχλ ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή ηνπιάρηζηνλ ησλ 

πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ‟‟ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995, ζει.140).  

 

Πξνζαξκφδνληαη θνηλσληθά, έηζη πνπ λα κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεηνη κέζα ζηελ 

θνηλσλία. Δπηηπγράλνπλ επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, φκσο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη 

επίβιεςε θαη βνήζεηα.  
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1.2.4.2 Μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη  
Οθείιεηαη θπξίσο ζε βηνινγηθά αίηηα, θαζψο θαη ζε αηπρήκαηα, ηξαπκαηηζκνχο ή 

κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο θαηά ηελ ελδνκήηξηα, ηελ πεξηγελλεηηθή, ηε βξεθηθή ή θαη 

ηε λεπηαθή πεξίνδν. ·ρνπλ εκθαλή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά (χςνο, βάξνο, 

ζσκαηηθή θαηαζθεπή, ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ) θαη ε δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη 

απφ ηε βξεθηθή ή ηελ πξψηε παηδηθή ειηθία. Απνηειεί ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε.  
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Δμαηηίαο βιαβψλ ή δηαηαξαρψλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα ε θηλεηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα είλαη θησρή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ αδξή, φζν θαη 

ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξα θαη ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα 

ζηελ αθνή, ζηελ φξαζε, ζην ιφγν θαη ζηελ νκηιία (πξνβιήκαηα άξζξσζεο, θησρφ 

ιεμηιφγην, ηειεγξαθηθφο ιφγνο, ρακειφ επίπεδν θαηαλφεζεο ελλνηψλ, θησρή 

αθνπζηηθή δηάθξηζε, πξνβιήκαηα ζηε γξακκαηηθν-ζπληαθηηθή δνκή θα.). 

Καηαθέξλνπλ, παξφια απηά „„λα απνθηήζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο ζρνιηθέο δεμηφηεηεο, 

φπσο αλάγλσζε, γξαθή απιψλ θξάζεσλ ή κηθξψλ θεηκέλσλ ή απιέο αξηζκεηηθέο 

πξάμεηο.  

 

ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ θάπνην βαζκφ θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο, λ‟ απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, λα ληχλνληαη, λα 

ηξψλε θιπ., λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ζπλεζηζκέλνπο θηλδχλνπο ζην 

ζπίηη, ζην ζρνιείν θιπ., λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο 

γεηηνληάο, λα ζέβνληαη ηελ πεξηνπζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ, λα 

ζπλεξγάδνληαη.‟‟ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995, 141). Δπαγγεικαηηθά κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ δνπιεηά θάησ απφ επίβιεςε ζε πξνζηαηεπκέλα εξγαζηήξηα ή ζηελ 

αλνηθηή αγνξά εξγαζίαο.  

1.2.4.3 οβαρό νοητικό υςτϋρηςη  
Απνηεινχλ ην 3% - 4% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο. Οθείιεηαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζε βηνινγηθά αίηηα, δελ απνθιείνληαη, φκσο, αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο 

θαηά ηελ πξνγελλεηηθή, ηελ πεξηγελλεηηθή ή ηε κεηαγελλεηηθή πεξίνδν.  

 

·ρνπλ εκθαλή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, φπσο εγθεθαιηθή παξάιπζε, απψιεηα αθνήο ή φξαζεο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. Ζ θπζηθή θαη ε θηλεηηθή ηνπο αλάπηπμε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζε φια ηα επίπεδα.  

 

Ο ιφγνο ηνπο είλαη πνιχ ζηνηρεηψδεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα άξζξσζεο. 

Μπνξνχλ λα σθειεζνχλ κέρξη ελφο πεξηνξηζκέλνπ ζεκείνπ απφ ηε δηδαζθαιία πξν-

αθαδεκατθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο ε νηθεηφηεηα κε ην αιθάβεην ή ηελ απιή 

αξίζκεζε. Σα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ „„ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνζαξκνγή ζε έλα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ.‟‟ (Πνιπρξνλνπνχινπ, 1995, ζει.141). 

Πνιιέο θνξέο έρνπλ αλάγθε απφ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. 

1.2.4.4 Βαριϊ νοητικό υςτϋρηςη 
 Δίλαη ην 1% - 2% ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ έλα 

δηαγλσζκέλν λεπξνινγηθφ πξφβιεκα, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε λνεηηθή πζηέξεζε.  

Ζ θηλεηηθή αλάπηπμε, ε πξνζσπηθή θξνληίδα θαη νη επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ, αλ ηνπο δνζεί ε απαξαίηεηε εθπαίδεπζε.  

Σα εθπαηδεπηηθά ηνπο, ινηπφλ, πξνγξάκκαηα, φπσο θαη ζηε ζνβαξή λνεηηθή 

πζηέξεζε, ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή ζε έλα ειεγρφκελν 

πεξηβάιινλ.  

1.2.4.5 Απροςδιόριςτη νοητικό υςτϋρηςη.  
Ζ δηάγλσζε ηεο λνεηηθήο πζηέξεζεο σο απξνζδηφξηζηε, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη, φηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα χπαξμεο λνεηηθήο πζηέξεζεο, 

αιιά ην άηνκν δε κπνξεί λα εμεηαζηεί επηηπρψο απφ ηα ζηαζκηζκέλα ηεζη 

λνεκνζχλεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζε παηδηά, εθήβνπο θαη ελήιηθεο, πνπ είλαη 
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ηδηαίηεξα αλίθαλνη ή κε ζπλεξγάζηκνη, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ή ζε βξέθε, πνπ ππάξρεη 

θιηληθή θξίζε ζεκαληηθά ρακειήο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά ηα δηαζέζηκα ηεζη (π.ρ. 

ε θιίκαθα Bayley γηα ηε βξεθηθή αλάπηπμε, ε θιίκαθα Cattell γηα ηε βξεθηθή 

λνεκνζχλε θ.α.) δελ απνθέξνπλ κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο. Γεληθά, φζν πην κηθξή 

είλαη ε ειηθία, ηφζν πην δχζθνιν είλαη λα εθηηκεζεί ε χπαξμε λνεηηθήο πζηέξεζεο, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο κε βαξηέο αλαπεξίεο (DSM-IV). 

 

1.2.5 ΓΝΨΣΙΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ  
 

Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο πνπ δηαηξέρεη ην 

γλσζηηθφ ηνπο ζχζηεκα αληηκεησπίδνπλ πνιιέο γλσζηηθέο δπζθνιίεο, απφ ηηο νπνίεο 

θάπνηεο αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, άιιεο παξακέλνπλ 

θπξίαξρεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζθέςε ηνπο θαη ηε ραξαθηεξίδνπλ:  

 

1.2.5.1 Προςοχό 
Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζηελ πξνζνρή ησλ 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ (ρξψκα, ζρήκα, κέγεζνο, ζέζε, βάξνο) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεζίζκαηνο ή αληηθεηκέλνπ (Westling, 1986). Αληίζεηα απφ ηα άηνκα ρσξίο λνεηηθή 

πζηέξεζε, δπζθνιεχνληαη λα πξνζέμνπλ ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα κία επηηπρή δηάθξηζε αλάκεζά 

ηνπο. Ίζν πην ρακειφο είλαη ν δείθηεο λνεκνζχλεο θαη ε λνεηηθή ειηθία, ηφζν πην 

δχζθνιν είλαη λα κάζεη λα εθηειεί ζπκπεξηθνξά δηάθξηζεο. Καη φζν πην κεγάινο 

είλαη ν αξηζκφο ησλ δηαζηάζεσλ, πνπ πξέπεη λα πξνζέμεη, ηφζν πην πνιχ ζα δηαξθέζεη 

ε κάζεζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

1.2.5.2 Σαχύτητα επεξεργαςύασ των πληροφοριών 
Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε γλσζηψλ πξαγκάησλ (Hunt, 1977) ζε ζρέζε κε ηα κε λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλα άηνκα. Δπηπιένλ, ν ρξφλνο αληίδξαζεο απμάλεηαη ηφζν πην πνιχ, φζν 

απμάλνληαη θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ απαηηνχλ θσδηθνπνίεζε.  

 

1.2.5.3 Οργϊνωςη των πληροφοριών και χρόςη τησ λογικόσ  
Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε δπζθνιεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ λα νξγαλψζνπλ ηηο 

εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιν ηφζν θαιά, φζν θαη ηα κε θαζπζηεξεκέλα 

άηνκα. Βέβαηα, κπνξνχλ λα κάζνπλ ζηξαηεγηθέο νξγάλσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά 

θαη πάιη ζπλαληνχλ δπζθνιίεο ζηε κεηαβίβαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ, πνπ καζαίλνπλ, ζε 

λέεο θαηαζηάζεηο θάλνληαο δχζθνιε ηε γελίθεπζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ρξήζε ηεο ινγηθήο, αθνχ ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε δελ 

θάλνπλ ρξήζε ηεο ινγηθήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα 

(Westling, 1986).  

 

1.2.5.4 Μνόμη - Εύροσ μνόμησ 
Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ 

κεηνλεμίεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο κλήκεο. Κπξηφηεξα, φκσο, παξνπζηάδνληαη 

ειιείςεηο ζηε βξαρππξφζεζκε κλήκε θαη ζηε κεηάβαζε απφ ηε βξαρππξφζεζκε ζηελ 
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πξσηνγελή κλήκε. Μπνξεί λα έρνπλ ηε δνκηθή αθεξαηφηεηα, πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηε βξαρππξφζεζκε κλήκε (ππφ ηελ έλλνηα ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο 

ηεο εηθφλαο), αιιά κεηνλεθηνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηηθψλ δεμηνηήησλ 

πξνζνρήο - αληίιεςεο, πνπ αλακεηγλχνληαη ζηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ απφ ην 

εξέζηζκα (Pennington, 1975). Οη Borkowski, Peck & Damberg (1986) αλαθέξνπλ φηη 

απηέο νη κεηνλεμίεο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ αηφκσλ είλαη πην 

πηζαλφλ λα ζρεηίδνληαη κε ηε λνεηηθή ειηθία, παξά κε ην δείθηε λνεκνζχλεο. Σα 

άηνκα ρσξίο λνεηηθή πζηέξεζε ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο δηακεζνιάβεζεο ή 

επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εγθέθαιν. Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε θαίλεηαη φηη δελ ηα 

θαηαθέξλνπλ ζηε ρξήζε ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ, παξφιν πνπ κπνξνχλ λα ηηο 

δηδαρζνχλ. Σν πξφβιεκα, επνκέλσο, δελ είλαη ηφζν ζηελ ηθαλφηεηα ηεο ρξήζεο κηαο 

ζηξαηεγηθήο, αιιά ζηελ επηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο (Westling, 1986). Σα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε (θπξίσο κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε) απνηπγράλνπλ 

ζηηο κλεκνληθέο δεμηφηεηεο ζε φιεο ηηο ζεκειηψδεηο κνξθέο ή απνηπγράλνπλ λα 

ζπκεζνχλ, γηαηί δελ ελεξγνχλ θαηάιιεια ζηελ πιεξνθνξία; Π.ρ. ζπρλά εκθαλίδνληαη 

λα πξνζεγγίδνπλ ηηο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο παζεηηθά θαη δε θαίλνληαη λα 

ελεξγνπνηνχλ θάπνηα ζηξαηεγηθή. Ζ δηαδηθαζία ηεο ελλνηνινγηθήο ζεκαζίαο έρεη 

θαηεγνξεζεί γηα ηελ απνηπρία ησλ αηφκσλ απηψλ λα ζπκεζνχλ ιέμεηο θαη έλλνηεο. Γε 

δείρλνπλ λα ηνπνζεηνχλ ηε γλψζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ λα 

εξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζε δεμηφηεηεο κάζεζεο θαη κλήκεο (Hoover & Wade, 1985). 

Ίζνλ αθνξά ζην εχξνο κλήκεο, ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε απνηπγράλνπλ ζην λα 

νκαδνπνηνχλ ηα εηζεξρφκελα ζηνηρεία. Σν λα αληηκεησπίδνληαη απφ θάπνην άηνκν 

ηξεηο κνλνςήθηνη αξηζκνί σο έλαο ηξηςήθηνο νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ αηνκηθψλ νκαδνπνηήζεσλ θαη επεηδή ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ 

πεξηνξίδεη ηα πεξηερφκελα ηεο βξαρππξφζεζκεο κλήκεο, απηή ε νκαδνπνίεζε νδεγεί 

ζηελ αχμεζε ηεο επαλάθιεζεο. Παξφια απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

νκαδνπνίεζε, αλ ηνπο δνζεί έηνηκε. 

1.2.5.5 Γνωςιακό βϊςη 
Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

πιεξνθνξίεο αθφκα θαη αλ γλσξίδνπλ φηη ηηο έρνπλ. Γελ αλαθαινχλ θαηεγνξίεο κε ηηο 

νπνίεο ηαμηλνκνχλ ηηο πιεξνθνξίεο, νχηε δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηεο αλάθιεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Σίζεληαη 

εξσηήκαηα, φπσο: 1) Γηαηί μέξνπλ ιηγφηεξα; 2) Πνηνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

πεξηνξίδνπλ ην πνζφ ηεο κάζεζεο; 3) Μήπσο επεμεξγάδνληαη πην αξγά ηεο 

πιεξνθνξίεο; 4) Μήπσο ηνπο ιείπνπλ ζηξαηεγηθέο θαη ν έιεγρνο απηψλ, ψζηε λα 

αληεπεμέιζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο; 5) Πψο ε γλψζε απφ κφλε ηεο επεξεάδεη ηελ 

πεξαηηέξσ κάζεζε; Γηαθνξέο ζηε γλψζε πξνθαλψο επεξεάδνπλ απηά πνπ κπνξνχλ 

λα καζεπηνχλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα εξσηεζεί πφζν νη δηαθπκάλζεηο ζηελ 

απφδνζε απνδίδνληαη ζηηο γλσζηηθέο δηαθνξέο θαη πφζν ε δηαθχκαλζε ηεο απφδνζεο 

παξακέλεη, αθνχ νη γλσζηηθέο δηαθνξέο είλαη κεξηθέο.  

 

1.2.5.6 Μεταγνώςη  
Γεληθά νη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο είλαη πςειφηεξεο ζε παηδηά κε λνεηηθή ειηθία 

πέληε (5) ρξφληα θαη πεξηζζφηεξν. Σν εξψηεκα είλαη: είλαη ε κεηαγλψζε κία 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζηξαηεγηθή κεηαβίβαζεο ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε ή πην 

γεληθά είλαη ε κεηαγλψζε κία πξνυπφζεζε γηα ηε λφεζε θαη ηελ θαηαλφεζε; 

(Borkowski, Peck & Damberg, 1986).  
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1.2.6 ΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

1.2.6.1 Φαμηλό φυςικό κατϊςταςη 
Δίλαη απνηέιεζκα ηεο πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθφηεηαο. Τπάξρεη ρακειφηεξε ειηθία 

έλαξμεο ηεο γήξαλζεο ζε απηά ηα άηνκα (55 ρξνλψλ) θαη έρνπλ πςειφηεξε 

ζπρλφηεηα ζαλάηνπ (1,7 θνξέο γηα ηα άηνκα κε ειαθξά, κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε θαη 

4,1 γηα απηά κε ζνβαξή λνεηηθή πζηέξεζε). Ζ αλέιημε ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ζηα 

άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ηαρχηεξε απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ (Pitteti & 

Campbell, 1991). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζε θαξδηαγγεηαθέο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη μεθάζαξα κε θαζηζηηθή δσή.  

1.2.6.2 Αποκλύςεισ ςτη ςτϊςη του κορμού 
Πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν είλαη θαη νη δηάθνξεο απνθιίζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

(ζθνιίσζε, ιφξδσζε, θχθσζε).  

1.2.6.3  Τπερευκαμψύα 
Οη αξζξψζεηο είλαη αζπλήζηζηα εχθακπηεο θαη ηδίσο απηέο ησλ ηζρίσλ θαη ησλ θάησ 

άθξσλ, κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηίδνληαη πνιχ εχθνια θαη λα πξνθαινχλ έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο (Kνπηζνχθε, 1997). 

1.2.6.4.Παχυςαρκύα  
πλδέεηαη κε θαξδηαθέο παζήζεηο, δηαβήηεο, πςειά επίπεδα ρνιεζηεξίλεο, κεησκέλε 

HDL, πςειή LDL-C, ππέξηαζε (Rimmer, Braddock & Fujiura, 1994).  

1.2.6.5 Μικρό μυώκό δύναμη 
Οθείινληαη ζε πξνβιήκαηα κεηαβνιηζκνχ, αιιά θαη ζε έιιεηςε επαξθνχο θπζηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη εμάζθεζεο (Κνπηζνχθε, 1997).  

1.2.6.6 Προβλόματα νευρομυώκόσ ςυναρμογόσ 
Πνπ νθείινληαη ζε δηαηαξαρέο ησλ θηλεηηθψλ εγθεθαιηθψλ θέληξσλ θαη ησλ θέληξσλ 

θηλεηηθνχ ειέγρνπ.  

1.2.6.7 Ατελό κινητικϊ πρότυπα 
Ζ λεπξνκπτθή σξίκαλζε είλαη πην αξγή ζηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. Απηφ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηνξηζκέλεο θηλεηηθέο εκπεηξίεο, πνπ έρνπλ ηα παηδηά απηά, ην 

απνηέιεζκα είλαη ηα θηλεηηθά ηνπο πξφηππα λα ηειεηνπνηνχληαη αξγά ή λα κελ 

ηειεηνπνηνχληαη πνηέ (Κνπηζνχθε, 1997).  

1.2.6.8 Δυςκολύεσ ςυντονιςμού χεριού-ματιού, ματιού-ποδιού 
Δπεξεάδεηαη απφ ηελ σξίκαλζε ηεο νπηηθήο ζπζθεπήο, αιιά θαη απφ ηηο γλσζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ αλαπηχζζεη γηα λα επηηχρεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζηελ θίλεζή ηνπ 

(Κνπηζνχθε, 1997).  

1.2.6.9 Δυςκολύεσ ιςορροπύασ του ςώματοσ 
Σν άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε κεηάδνζε ησλ 

εξεζηζκάησλ-πιεξνθνξηψλ απφ ηελ επζηαρηαλή ζάιπηγγα (φξγαλν ζην εζσηεξηθφ νπο 
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πνπ επζχλεηαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο) ζηα θηλεηηθά θέληξα ηνπ εγθεθάινπ, 

θαζψο θαη αλεπάξθεηα πνπ εκθαλίδεη ε αληηιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηά 

ηνπ γηα αθνκνίσζε ησλ εξεζηζκάησλ-πιεξνθνξηψλ (Κνπηζνχθε, 1997).  

1.2.6.10 Αντύληψη του ςώματοσ, αυτοεικόνα 
Σν άηνκν κε λνεηηθή πζηέξεζε έρεη ζνβαξφ πξφβιεκα απηνεηθφλαο θαη 

απηναληίιεςεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ κέζα ζην ρψξν. Γη΄απηφ ην ιφγν δε κπνξεί λα 

εθηηκήζεη ηε ζέζε ησλ άιισλ ζσκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπ. Ζ γλψζε ηνπ γηα 

ηελ πιεπξηθφηεηα ησλ ζσκάησλ πεξηνξίδεηαη ζηε γλψζε ηνπ δηθνχ ηνπ ζψκαηνο 

(ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε).  

 

 

1.3 ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Ζ αλζξψπηλε φξαζε είλαη κηα εμαηξεηηθά πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

αθαξηαία αιιειεπίδξαζε ηνπ καηηνχ θαη ηνπ εγθεθάινπ κέζσ ελφο δηθηχνπ 

λεπξψλσλ θαη άιισλ αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ζηνλ εγθέθαιν κέζσ νπηηθψλ λεχξσλ. 

Δίλαη κηα δπλακηθά δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζηηλ αλζξσπν λα ζπιιέγεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ψζηε λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα 

εθηειεί ηηο θηλήζεηο ηνπ. ·ρεη απνδεηρζεί φηη ην 80% ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη 

θαζεκεξηλά ν άλζξσπνο πξνέξρνληαη απφ ην νπηηθφ ζχζηεκα.  

 

1.3.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΑΥΗΝΙΕΙ 
 

Ο φξνο «νπηηθή αλαπεξία» πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ αθνξνχλ άηνκα κε 

ρακειή φξαζε ή άηνκα κε ιίγε ή θαζφινπ φξαζε. χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή 

Ηαηξηθή ·λσζε θαη ηνλ ηαηξηθφ νξηζκφ ηεο ηπθιφηεηαο θαη κεξηθήο ηχθισζεο, 

«ηπθιφ είλαη ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ε θεληξηθή νπηηθή νμχηεηα δελ ππεξβαίλεη ηα 

20/200 ή 2/20 ζην θαιχηεξν κάηη, χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηαηξηθή 

παξέκβζε. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην πνζνζηφ φξαζεο πξέπεη λα είλαη 

θάησ ηνπ 1/20» (θαηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007:5). 

 

«Μεξηθψο βιέπνληα ζεσξνχληαη ηα άηνκα ησλ νπνίσλ ε νμχηεηα κε δηφξζσζε είλαη 

κεηαμχ 20/70 κε 20/200 χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε ηαηξηθή παξέκβαζε. Ίκσο κφλν 

έλα κηθξφ πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηπθινί δελ έρνπλ θαζφινπ φξαζε 

θαη έλαο αξηζκφο λνκηθά ηπθιψλ κπνξεί θαη δηαβάδεη έλα κεγεζπζκέλν θείκελν» 

(Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007:5). 

 

χκθσλα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ νξηζκφ ηεο ηπθιφηεηαο θαη κεξηθήο ηχθισζεο, ηπθιά 

ζεσξνχληαη εθείλα ηα άηνκα, ηα νπνία χζηεξα απφ ηελ θαιχηεξε ηαηξηθή παξέκβαζε 

ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ φξαζεο είλαη απαξαίηεην λα δηδαρζνχλ κε ηε κέζνδν Braille 

ή κε αθνπζηηθέο κεζφδνπο. Μεξηθψο βιέπνληα είλαη ηα άηνκα πνπ, χζηεξα απφ ηελ 

θαιχηεξε ηαηξηθή παξέκβαζε κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θείκελα ή άιια κεγάια 

ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ή κε ηε βνήζεηα κεγεζπληηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ 

(Καηζνχιεο & Υαιηθηά, 2007:6). 
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Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (Π.Ο.Τ.) νξίδεη ηελ ηπθιφηεηα σο «ηελ 

αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηξήζεη ηα δάθηπια ηνπ ρεξηνχ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 

ησλ δέθα πνδηψλ», ελψ ε κεξηθή ηχθισζε νξίδεηαη σο «ε αδπλακία ηνπ αηφκνπ λα 

κεηξήζεη ηα δάθηπιά ηνπο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ησλ είθνζη πνδηψλ» 

(Πνιπρξνλνπνχινπ & Εαραξνγέσξγα, 1995:239). 

 

1.3.2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΘΑΛΜΟΤ  

 
Αλ θαη ηα πην ζπρλά αλαθεξφκελα πξνβιήκαηα φξαζεο αθνξνχλ ζηε κείσζε ηεο 

νπηηθήο νμχηεηαο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ, ππάξρνπλ πνιιά άιια 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φξαζεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ηα νπνία δελ ζπλδένληαη 

απαξαίηεηα κε ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο φξαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε βεβαίσο φηη 

αθνινπζνχληαη νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. ε απηήλ ηελ νκάδα 

παζήζεσλ ηνπ νθζαικνχ ζπγθαηαιέγνληαη δηαηαξαρέο ηεο νθζαικηθήο θηλεηηθφηεηαο 

φπσο ν ζηξαβηζκφο θαη ν λπζηαγκφο πξνβιήκαηα νθζαικηθήο πξνζαξκνγήο ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ αδπλακία ηνπ καηηνχ λα πξνζαξκφδεηαη επαξθψο γηα λα βιέπεη 

απφ δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο αιιά θαη παζήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξβνιηθή 

επαηζζεζία ησλ καηηψλ ζην θψο (θσηνθνβία) θαη ζηε ζπγγελή ηχθισζε ζε έλα ή δχν 

ρξψκαηα θαη ηδηαίηεξα ζην θφθθηλν ή θαη πξάζηλν ρξψκα (δαιηνληζκφο, 

δπζρξσκαηνςία) ή ζηελ νιηθή ηχθισζε ησλ ρξσκάησλ (αρξσκαηνςία) (Heward & 

Orlansky, 1992).  

 

ηηο παζήζεηο ηνπ νθζαικνχ νη νπνίεο αλ δελ δηνξζσζνχλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, 

ελδέρεηαη λα θαηαιήμνπλ ζε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ηεο φξαζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο (κπσπία, πξεζβπσπία, 

αζηηγκαηηζκφο), παζήζεηο ηνπ θξπζηαιινεηδνχο θαθνχ φπσο ν θαηαξξάθηεο, 

παζήζεηο ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ φπσο ην γιαχθσκα αιιά θαη παζήζεηο ηνπ 

ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε άιιεο αζζέλεηεο φπσο 

ν δηαβήηεο (δηαβεηηθή ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα), κε ηελ θιεξνλνκηθφηεηα ή κε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ηνπνζέηεζε ειιηπνβαξψλ βξεθψλ ζε ζεξκνθνηηίδεο 

(ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα ηεο πξνσξφηεηαο) (Heward & Orlansky, 1992). 

 

1.3.3 ΑΙΣΙΑ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
  

Σα αίηηα ηεο ηχθισζεο δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: 

1 Κιεξνλνκηθά 

2 Δπίθηεηα 

 

1.3.3.1 Κληρονομικϊ είλαη «δηάθνξα εθθπιηζηηθά φπσο έιιεηςε ρξσζηηθήο 

νπζίαο ζην ρνξηνεηδή, ζηελ ίξηδα, ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή, ζε δηαζιαζηηθέο 

αλσκαιίεο, ζηελ θαηαζηξνθή ή δηαηαξαρή νπηηθνχ λεχξνπ θ.ά.» (Κππξησηάθεο, 

2000:23). 

 

1.3.3.2 Επύκτητα είλαη: 

 Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα πξνζβάιινπλ ηε κεηέξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο (Κππξησηάθεο, 2000:23) 
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 Σξαχκαηα θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή (Πνιπρξνλνπνχινπ-Εαραξνγέσξγα, 

1995:243) 

 Σξαχκαηα θαηά ηε γέλλεζε, ηα νπνία είλαη πην ζπρλά ζε πξφσξνπο ηνθεηνχο  

 Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αθξνδηζηαθά λνζήκαηα θαη 

άιιεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο 

 Δκθάληζε θαθνεζεηψλ (φγθσλ, ηλνπιαζκάησλ) ζηνλ ηζηφ ηνπ νπηηθνχ 

νξγάλνπ, ην γιαχθσκα 

 Γηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ηνπ καηηνχ (Κππξησηάθεο, 2000:23) 

 Σξαχκαηα κε αηρκεξά αληηθείκελα  

 Γειεηεξηάζεηο 

 Γηαηαξαρέο ζην κεηαβνιηζκφ 

 Σξαχκαηα απφ νδηθά αηπρήκαηα θαη αζιήκαηα 

 Υεκηθά εγθαχκαηα ηνπ νθζαικνχ 

 Σξαχκαηα βηνκεραληθήο θχζεο ζπλήζσο απφ κεηαιισξπρεία θαη απφ ηελ 

θαηαζηξεπηηθή επίδξαζε ησλ αθηηλνβνιηψλ (Πνιπρξνλνπνχινπ-

Εαραξνγέσξγα, 1995:243) 

 

1.3.4 ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΤΝΕΠΕΙΕ ΛΟΓΨ ΣΗ ΑΠΨΛΕΙΑ ΟΡΑΗ 
Ζ κεξηθή ή νιηθή απψιεηα φξαζεο επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία ελφο αηφκνπ άιινηε ζε 

κηθξφηεξν θαη άιινηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Ζ ςπρνινγηθή ξπνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ 

κε νπηηθή αλαπεξία επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο, απφ ην ίδην 

ην άηνκν, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη 

ηνλ βαζκφ ηεο αλαπεξίαο. 

Σα άηνκα πνπ έραζαλ πξφζθαηα ηελ φξαζή ηνπο ή κέξνο απηήο είλαη απηά πνπ έρνπλ 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζηελ ςπρνινγία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο εθ γελεηήο ηπθινχο. 

·λα πξφβιεκα φξαζεο επεξεάδεη θαη άιινπο ηνκείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο αηζζήζεηο θαη ηελ θίλεζε ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, κε ηελ θηλεηηθφηεηα 

θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη κε ηελ εθπιήξσζε βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ην άηνκν πνπ ράλεη ηελ φξαζή ηνπ ή κέξνο ηεο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί ζε λέα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα απηνεμππεξεηείηαη θαη λα 

απηνλνκεζεί (Καηζνχιεο % Υαιηθηά, 2007). 

Οη δηαηαξαρέο φξαζεο δε ζπλδένληαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηχπν ςπρνπαζνινγίαο. 

Παξφια απηά, κε βάζε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

αηφκνπ έρεη κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ φηη ε ίδηα ε αλαπεξία ηνπ. ηα εθφδηα ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιφηεξε ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή 

πεξηιακβάλνληαη ε πςειή λνεκνζχλε, ην ρηνχκνξ θαη ηα εηδηθά ηαιέληα πνπ 

ελδερνκέλσο έρεη θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ θαη κεηά ηελ απψιεηα ηεο 

φξαζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ειηθία θαηα ηελ νπνία 

εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα απψιεηαο ηεο φξαζεο. Ίζν κηθξφηεξε είλαη ε 

ειηθία ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ην άηνκν λα αλαπηπρζεί θπζηνινγηθά σο πξνο ηελ 

θηλεηηθφηεηα, ηε γιψζζα, ηελ επηθνηλσλία, ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί ζπλαηζζεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Σν 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην πνπ δηαλχεη ηπ παηδί φηαλ γηα πξψηε θνξά γίλεηαη έθδειε θαη 

γίλεηαη ε δηάγλσζε ηεο νπηηθήο λαπεξίαο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ζην παηδί θαη ζηε κεηέπεηηα πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηε λέα θαηάζηαζε (Σζηλαξέιεο, 2005:27). 
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Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο δηαδξακηίδεη επίζεο πνιχ ζεακληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή 

ςπρνθηλεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. Σν θαηά πφζν ε νηθνγέλεηα απνδέρεηαη ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν βιέπεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ πξνζαξκφδεηαη ζηελ αλαπεξία ηνπ. Ζ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο ησλ αηφκσλ ηεο νηθνγέλεηαο κεηαμχ ηνπο, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ θαη ε 

παξνπζία ή φρη άιισλ ςπρνπηεζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο φπσο 

άιιεο παζήζεηο, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θ.ά., ζα δηακνξθψζνπλ ην θαηάιιειν ή κε 

έδαθνο γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ. 

Άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ κε νπηηθή αλαπεξία 

είλαη ηη θνηλσληθφ πεξβάιινλθαη, σο επί ην πιείζηνλ, ην ζρνιείν θαη ην θνηλσληθφ 

δίθηπν ζπγγελψλ θαη θίισλ θαη ε ηαηξηθή νκάδα πνπ πξέπεη λα παξέρεη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε ζην ίδην ην άηνκν αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα, ηελ ελεκέξσζε γηα ηε 

δηάγλσζε, ηε θχζε θαη ηελ πνξεία ηεο δηαηαξαρήο. Δπηπξφζζεηα, ε θχζε θαη ε 

πνξεία ηεε δηαηαξαρήο έρεη κεγάιε βαξχηεηα θαζψο ηα πξνβιήκαηα φξαζεο 

απνηεινχλ θαηαζηάζεηο κε ρξφληα πνξεία θαη επεηζφδηα αηθλίδηαο επηδείλσζεο ηεο 

φξαζεο. Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηεο φξαζεο θαη ην απξφβιεπην ηεο πνξείαο πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ζην άηνκν γηα ην αλ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρεη ηνπο 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηνπ θαη δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο θαη 

κείσζεο ηεο απηεθείκεζεο (Σζηλαξέιεο, 2055:27:32).  

 

 

1.4 ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

1.4.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΑΥΗΝΙΕΙ 
 

Ζ αθνή είλαη δπλαηφο θαη νπζηψδεο δεζκφο ηνπ λαζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Οη 

ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ αθνή απνηεινχλ ρξφλην πξφβιεκα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο 

ζηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ζηνλ έιεγρν 

ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ζηελ θηλεηηθή αλάπηπμε. Ζ 

θψθσζε έρεη νλνκαζηεί απφ πνιινχο «αφξαηε αλαπεξία» (Φσηηάδνπ, 2007). 

Σν θπζηνινγηθφ απηί δελ αληαπνθξίλεηαη κε ηελ ίδηα επαηζζεζία ζε φιεο ηηο 

ζπρλφηεηεο. Οη πην ρξήζηκεο ζπρλφηεηεο γηα ηελ νκηιία είλαη αλάκεζα ζηα 500Hz θαη 

4000Hz. Σηο ζπρλφηεηεο απηέο ην θπζηνινγηθφ απηί αξρίδεη λα ηηο αθνχεη ζε έληαζε 

απφ 0 έσο 19-20 decibels. Σν θαηψθιη δειαδή ηεο αθνπζηφηεηαο ελφο θπζηνινγηθνχ 

απηηνχ θπκαίλεηαη απφ 0-19dB. Ίηαλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε έλαηζε γηα λα 

αξρίζεη λα αθνχεη δηάθνξνπο ήρνπο έρεη αθνπζηηθή απψιεηα. Ζ αθνπζηηθή απψιεηα 

δε κεηξηέηαη κε πνζνζηά αιιά κε decibels (dB) (Λακπξνπνχινπ, Υαηδεθάθνπ & 

Βιάρνπ, 2003:23-24). 

Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη κε αηζζεηεξηαθέο απψιεηεο, 

ζηελ αθνή λα πηνζεηήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλή νξνινγία. Δηδηθφηεξα, νη φξνη 

πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη αθνξνχλ ζηε δηάθξηζε ηεο θψθσζεο θαη βαξεθνΐαο. Βαξήθνν 

είλαη εθείλν ην άηνκν πνπ δπζθνιεχεηαη λα αληηιεθζεί ηελ νκηιία κε ηελ αθνή ηνπ 

κφλν, αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο νκηιίαο ην 

αληηιακβάλεηαη απφ ηελ αθνή ηνπ θάλνληαο ρξήζε αθνπζηηθψλ βνεζεκάησλ ή φρη. Ζ 

αθνπζηηθή βιάβε θπκαίλεηαη απφ 35 έσο 69 dB. Αληίζηνηρα, ζηε βηβιηνγξαθία 
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αλαθέξεηαη θαη ε παηδηθή βαξπθνΐα πνπ ππνδειψλεη ηελ απψιεηα αθνήο ζε παηδηά, 

πνπ κπνξεί λα είλαη εθ γελεηήο ή επίθηεηε, κνλφπιεπξε ή ακθνηεξφπιεπξε θαη 

θπκαίλεηαη απφ 25-95 dB HL. Ίηαλ κε ηε βαξεθνΐα δελ παξνπζηάδνληαη άιια 

παζνινγηθά θαηλφκελα ή εμειηθηηθέο δηαηαξαρέο ηφηε εκθαλίδνληαη κφλν δηαηαξαρέο 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νκηιίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη απαηηείηαη εηδηθή παξεκβαηηθή 

αγσγή. 

 

Αληίζεηα, ε θψθσζε αθνξά ηελ θαζνιηθή απψιεηα ηεο αθνήο, εθ γελεηήο ή επίθηεηε, 

κνλφπιεπξε ή ακθίπιεπξε. Κσθφο είλαη ην άηνκν εθείλν πνπ δελ αληηιακβάλεηαη ηελ 

νκηιία κε ηελ αθνή θαη κφλν. Υξεζηκνπνηεί θπξίσο ηελ φξαζε γηα λα αληηιεθζεί ηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπ κέζσ ρεηιεαλάγλσζεο, γξαπηήο γιψζζαο θ.ά. Μπνξεί λα θνξάεη 

αθνπζηηθά ή φρη. Ζ αθνπζηηθά βιάβε θπκαίλεηαη απφ 70 dB θαη άλσ (Salmond, 

2004:114-115). 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε αθνξά ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

πξνγισζζηθψλ θαη κεηαγισζζηθψλ θσθψλ. Ο φξνο πξνγισζζηθφο θσθφο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αζζελείο πνπ έραζαλ ηελ αθνή ηνπο πξηλ απνθηήζνπλ ιφγν 

δηα κέζνπ ηεο αθνπζηηθήο νδνχ. Οη ζπγγελείο βαξεθνΐεο θαζψο θαη νη επίθηεηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη πξηλ απφ 2-3 πξψηα ρξφηα ηεο δσήο δεκηνπξγνχλ αδπλακία 

ρξεζηκνπνίεζεο θαλφλσλ ζχλαημεο, γξακκαηηθήο θαη θσλνινγίαο, πξαγκαηνινγηθψλ 

ή ππεξγισζζηθψλ θαλφλσλ, φπσο ρξφλνπ, έλαηζεο θαη ηνληζκνχ. Ο φξνο 

κεηαγισζζηθφο θσθφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο αζζελείο πνπ έραζαλ ηελ αθνή ηνπο 

κεηά ηελ απφμηεζε ιφγνπ. Απηνί ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο γξακκαηηθήο, ζχλαημεο, 

θσλνινγίαο θαη κεξηθνχο ππεξγισζζηθνχο θαλφλεο κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν. 

Τπάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηελ αθνπζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηαμχ πξνγισζζηθψλ θαη 

κεηαγισζζηθψλ θσθψλ αιιά θαη κεηαμχ κεηαγισζζηθψλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία 

εκθάληζεο ηεο βαξεθνΐαο, πξηλ ή κεηά ηνλ έβδνκν ρξφλν (Burian, 1978 ζην 

Φσηηάδνπ, 2002). 

 

1.4.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΨΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΨΝ ΑΚΟΗ 
 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αθνήο γίλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Βαζκφο απψιεηαο αθνήο: ππάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ αθνή αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απψιεηαο ηεο αθνήο, θαζψο ηα 

αθνπνινγηθά θξηηήξηα γηα ηα παηδηά είλαη πεξηζζφηεξν απζηεξά απφ απηά ησλ 

ελειίθσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν αλάπηπμεο 

ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο θαη νη αθνπζηηθέο αλάγθεο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηνπο ελήιηθεο. Αληίζεηα, νη ελήιηθεο έρνπλ αλαπηχμεη 

ηε γιψζζα θαη κπνξνχλ αθφκε θαη κε ειιεηκκαηηθή αθνή λα θαηαλνήζνπλ 

γισζζηθά κελχκαηα θαη λα ζπκπεξψζνπλ ηα θελά ηνπο. 

 Παζνινγία ηνπ απηηνχ: έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγαληθή βιάβε πνπ επζχλεηαη 

γηα ηελ απψιεηα ηεο αθνήο. Γηαθξίλεηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

λεπξναηζζεηεξηαθή βαξεθνΐα/θψθσζε, βαξεθνΐα αγσγηκφηεηαο, κηθηή 

βαξπθνΐα/θψθσζε θαη θεληξηθή αθνπζηηθή δπζιεηηνπξγία. 

 Υξφλνο έλαξμεο ηεο απψιεηαο αθνήο: δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην αλ 

πξφθεηηαη γηα εθ γελεηήο ή επίθηεηε βαξεθνΗα/θψθσζε 
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 Κιεξνλνκηθφηεηα: ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζην αλ ε βαξεθνΐα ή ε θψθσζε 

πξνθιήζεθε απφ γελεηηθνχο παξάγνληεο. Ζ θιεξνλνκηθή θψθσζε είλαη 

ακθνηεξφπιεπξε, πνιχ ζνβαξή λεπξναηζζεηεξηαθή απψιεηα αθνήο, κε 

αλαζηξέςηκε θαη εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο. 

 Πνξεία απψιεηαο ηεο αθνήο, ε νπνία δναθξίλεηαη ζε ζηαζεξή βαξεθνΐα, φηαλ 

δειαδή ν βαζκφο ηεο δε κεηαβάιιεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

πξννδεπηηθή βαξεθνΐα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν βαζκφο ηεο απμάλεη ζηαδηαθά 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Πξνγισζζηθή βαξεθνΐα/θψθσζε πνπ εκθαλίδεηαη πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο, δειαδή πξηλ απφ ην 3
ν
 έηνο ηεο δσήο θαη κεηαγσζζηθή βαξεθνΐα 

πνπ εκθαλίδεηαη ελψ ην παηδί έρεη αξρίζεη λα κηιαέη (Salmond, 2004:116-117). 

 

1.4.3 ΑΙΣΙΑ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Σα αίηηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βαξεθνΐα ή θψθσζε είλαη θαηά ην 1/3 άγλσζηα 

θαη ρσξίδνληαη ζε ζπγγελή θαη επίθηεηα 

1.4.3.1 υγγενό. ηα ζπγγελή αίηηα ππάγνληαη γελεηηθέο αηηίεο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ην 50% ηεο λεπξναηζζεηεξηαθήο βαξεθνΐαο θαη κεηαδίδνληαη κε ην 

ζσκαηηθφ ππνιεηπφκελν ή επηθξαηνχληα ραξαθηήξα, θαζψο θαη θπινζχλδεην 

ραξαθηήξα. Υξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο φπσο ηξηζσκία 13-15, ηξηζσκία 18, ηξηζσκία 

21, ζχλδξνκν Tumer, ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ βαξεθνΐα λεπξναηζζεηεξηαθνχ ηχπνπ. 

ηα ζπγγελή αίηηα αλήθνπλ επίζεο νη αλσκαιίεο θαηά ηε δηάπιαζε ηνπ έμσ, ηνπ 

κέζνπ θαη ηνπ έζσ απηηνχ θαζψο θαη ε πξνζβνιή ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ απφ 

ελδνκήηξηνπο παξάγνληεο φπσο ελδνκήηξηεο ινηκψμεηο (Αγγεινπνχινπ, 2005. 

Remington, 1990 ζην Φσηηάδνπ, 2007), σηνηνμηθά θάξκαθα, ζαθραξψδε δηαβήηε 

θ.ά.  

 

1.4.3.2 Επύκτητα. Σα επίθηεηα αίηηα είλαη πεξηγελλεηηθά (πξνσξφηεηα, κηθξφ γηα 

ειηθία θχεζεο λενγλφ, ππνμία, ηξαπκαηηζκνί θαη εγθεθαιηθή αηκνξξαγία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ππξηληθφο ίθηεξνο απφ ππεξρνιεξπζξηλαηκία) θαη 

κεηαγελλεηηθά πνπ νθείινληαη ζε νμείεο ή ρξφληεο θιεγκνλέο ηνπ απηηνχ θαη ηεο 

καζηνεηδνχο απφθπζεο, ηξαχκαηα ηνπ απηηνχ ή θαηάγκαηα ηεο βάζεο ηνπ θξαλίνπ, 

ινηκψδε λνζήκαηα φπσο κεληγγίηηδα, κεληγγνεγθεθαιίηηδα, παξσηίηηδα, ρξήζε 

σηνηνμηθψλ θαξκάθσλ, αηθλίδηα απψιεηα ηεο αθνήο γηα άγλσζηνπο ιφγνπο. 

Χηνζθιήξπλζε, αθνπζηηθφ ηξαχκα απφ πςειήο έληαζεο άλσ ησλ 110 dB, 

απηνάλνζεο δηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο κεηαβνιηζκνχ ιηπηδίσλ (Φσηηάδνπ 2007:16). 

 

1.4.4 ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΕ ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΛΟΓΨ ΣΗ ΑΠΨΛΕΙΑ ΑΚΟΗ 
Οη επηπηψζεηο ηεο βαξεθνΐαο ή θψθσζεο εμαξηψληαη απφ ηνβαζκφ ηεο αθνπζηηθήο 

απψιεηαο θαη ηα ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ. Ίηαλ ε απψιεηα 

ηεο αθνήο μεθηλά ζε πνιχ κηθξή ειηθία επηδξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο 

νκηιίαο, ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ πξνζνρή 

θαη ηελ ζρνιηθή επίδνζε (Αγγεινπνχινπ, 2005). 

Οη θσθνί βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο κέιε κηαο νκάδαο πνπ ιεηηνπξγεί σο γισζζηθή 

θαη πνιηηηζκηθή κεηνλφηεηα. Σν επίπεδν απνδνρήο ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ 

αθνπφλησλ είλαη ρακειφ θαη γηα απηφ νη πεξηζζφηεξνη θσθνί απνκνλψλνληαη απφ ηελ 
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ιεηνλφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αμία ηνπ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηελ νκνηνγέλεηά ηνπο. πρλά, έξρνληαη αληηκέησπνη κε δηαθξίζεηο ζε 

πνιιαπιά επίπεδα ηεο δσήο ηνπο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο. Απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε αθνπζηηθή 

αλαπεξία είλαη άηνκα επαίζζεηα θαη δηαθξίλνληαη απφ αλσξηκφηεηα θαη δχζθνιε 

πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. ·ρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη δελ παίξλνπλ 

εχθνια απνθάζεηο γηαηί δε βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 

παξνπζηάδνπλ αλαζθάιεηα, δπζπηζηία θαη θαρππνςία πξνο ηνπο αθνχνληεο θπξίσο 

φηαλ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο δελ ηνπο παξέρεη ηελ απαηηνχκελε βνήζεηα. ·ρνπλ 

εγσθεληξηζκφ, δελ θάλνπλ ζρέδηα γηα ην κέιινλ, έρνπλ μεζπάζκαηα θαη ζπρλά 

αλεπαξθή εζηθή θξίζε (Εαθεηξάηνπ-Κνπιηνχκπα, 1994 ζην Μπνπληνπξέιε, 

2009:11). 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΛΑΙΙΟ 

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν θάζε αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δνκήο. Ζ 

γλψζε καο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο αιιειεμάξηεζεο κέζα ζ‟ 

απηήλ φπσο επίζεο θαη ζε άιια πεξηβάιινληα, αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα ζε δηάθνξα 

επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε θηινζνθία, ε βηνινγία αιιά θαη πην πξφζθαηα ε 

θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία θαη ε ςπρνινγία. ·λαο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ν παξαθάησ: «Ζ νηθνγέλεηα είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ έλα 

ζχλνιν αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη έλαλ θπζηθφ θαη ςπρνινγηθφ ρψξν. Δίλαη έλα 

θπζηθφ, θνηλσληθφ ζχζηεκα κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο. Κάζε νηθνγέλεηα αλαπηχζζεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ, δηαζέηεη νξγαλσκέλε 

δνκή εμνπζίαο, αλαζέηεη ξφινπο ζηα κέιε θαη αλαπηχζζεη πνιχπινθνπο ηξφπνπο 

(θαλεξνχο θαη θξπθνχο) γηα λα επηθνηλσλεί θαη λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. Οη 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη βαζηέο, πνιπεπίπεδεο θαη βαζίδνληαη 

ζηελ θνηλή ηζηνξία, ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο θαη ππνζέζεηο γηα ηνλ θφζκν, θαζψο θαη 

ζε κηα θνηλή αίζζεζε ηνπ ζηφρνπ» (Goldenberg & Goldenberg, 2012-3). 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα 

κηθξνχ εχξνπο, πνπ έρεη ηε δηθή ηνπ δνκή θαη ηα δηθά ηνπ ππνζπζηήκαηα. Σα 

ππνζπζηήκαηα ηεο θάζε νηθνγέλεηαο απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηεο. Σέηνηα 

ππνζπζηήκαηα είλαη γηα παξάδεηγκα νη δπάδεο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, κεηαμχ ηνπ ελφο 

γνληνχ θαη ηνπ παηδηνχ ή κεηαμχ ησλ αδειθψλ θηι. Κάζε ππνζχζηεκα έρεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα κέιε ηνπ (Asen, 2002). 
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·λαο άιινο νξηζκφο πνπ δφζεθε γηα ηελ νηθνγέλεηα αλαθέξεη φηη «νηθνγέλεηα είλαη 

εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο νηθνγέλεηα (ρσξίο απαξαίηεηα 

λα ζπλδένληαη κε ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή κε γάκν) θαη ππνζηεξίδνπλ/θξνληίδνπλ ν 

έλαο ηνλ άιιν ζε ζπλερή βάζε» (Turnbull, Turnbull, Summers & Poston, 2008). 

Χζηφζν ε νηθνγέλεηα, ε ζεκειηψδεο κνλάδα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο δηαθέξεη φζνλ 

αθνξά ηνπο νξηζκνχο ηνπο νπνίνπο ηεο έρνπλ απνδψζεη, ηφζν ζηε δνκή φζν θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Ο νξηζκφο κηαο ηέηνηαο έλλνηαο ζπληζηά έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν 

εγρείξεκα ζην ζεκεξηλφ θφζκν, θαζψο ππάξρεη κηα επξεία απνδνρή δηάθνξσλ ηχπσλ 

νηθνγέλεηαο. Άιισζηε νη πνιηηηζηηθέο θαη εζλνηηθέο δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο εηδηθά ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο κε πςειά 

πνζνζηά κεηαλάζηεπζεο (Samuel, Rillota & Brown, 2012). Ζ δηαξζξσηηθή, 

πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθιή πνιπκνξθία ζηελ νηθνγέλεηα νδεγεί ζε εηεξνγελείο 

νηθνγελεηαθέο αμίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο, νη νπνίεο ζπρλά δελ 

αληηκεησπίδνληαη επαξθψο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο, κε απνηέιεζκα, ε 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο λα απνηειεί δχζθνιν εγρείξεκα. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία νηθνγελεηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη νηθνγέλεηεο είλαη ζηφρν-

θαηεπζπλφκελεο, απηνδηνξζσηηθέο, δπλακηθέο αιιά θαη δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ θαη κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο 

εγγελείο ηνπο ηδηφηεηεο (Klein & White, 1996). ·ηζη, θάζε νηθνγελεηαθφ κέινο 

ζπλδέεηαη κε ην άιιν θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απηφ ην νπνίν επεξεάδεη έλα κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο, επεξεάδεη νιφθιεξν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο: ε δεκηνπξγία παηδηψλ κε ζθνπφ 

ηελ αλαηξνθή θαη ηε θξνληίδα ηνπο κέρξη ηελ ηειηθή αλεμαξηεηηπνίεζή ηνπο, ε 

παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο ζηήξημεο αιιά θαη ε δηακφξθσζε ελφο 

βαζηθνχ δηθηχνπ γχξσ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα δνκεζνχλ νη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ 

αηφκνπ (Turnbull, Brown & Turnbull, 2004). 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο είλαη ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιεινυπνζηήξημε 

κεηαμχ ησλ κειψλ (Turnbull, Turnbull, Soodak, 2006), επίζεο ε θάιπςε ησλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, ε θαζεκεξηλή θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θηι. Πέξα απφ απηέο ηηο 

νκνηφηεηεο, παξαηεξνχληαη θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ νη 

νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ πξνηεξαηφηεηα εθπιήξσζήο ηνπο, ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ 

εξγαζηψλ θαη ηελ αλάιεςε επζπλψλ απφ ηα δηάθνξα κέια (Seligman & Darling, 

1997). Απηέο νη ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα έρνπλ μερσξηζηή ππφζηαζε, σζηφζν 

αιιειεπηδξνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο κεηαμχ ηνπο θαη γη‟ απηφ κηα δηάζηαζε κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηηο άιιεο. 

·λα άιιν ζηνηρείν ηεο νηθνγέλεηαο είλαη φηη ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο φζν θαη 

κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηεο αλαπηχζζνληαη πνιχπινθα ζρήκαηα 

αιιειεπηδξάζεσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ γξακκηθή αιιά θπθιηθή κνξθή. Μηα αιιαγή 

ζε έλα ππνζχζηεκα π.ρ. παηέξα-παηδηνχ ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε φια ηα 
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ππνζπζηήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο. Με άιια ιφγηα, νπνηεζδήπνηε κεηαβνιέο ζηε δνκή 

ηεο νηθνγέλεηαο ζπκβάιινπλ ζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο ησλ κειψλ ηεο, αιιά θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο 

επηθέξεη κεηαβνιέο ζε φιν ην νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα (Asen, 2002). Απηέο νη 

αιιειεπηδξάζεηο ζπρλά επαλαιακβάλνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη κνηίβα ζρέζεσλ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ην ηδηαίηεξν 

ζηπι ηεο. Σα κνηίβα ησλ ζρέζεσλ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηηο θνηλέο αληηιήςεηο, ηα 

αηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ κνηξάδνληαη ηα κέιε ηεο. Ίια απηά ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά επηηξέπνπλ ζηελ νηθνγέλεηα λα ιεηηνπξγεί σο φινλ, σο κηα 

ελφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα εθπιεξψζεη ηνπο δηάθνξνπο ζθνπνχο ηεο 

(Turnbull et al., 2008). 

Ζ δχλακε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παξνπζηάδεηαη 

ζε πνηθίινπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε ζηάζε ησλ 

γνλέσλ θπξίσο επεξεάδεη πνηθηινηξφπσο ηα παηδηά ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμήο 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ν Biller (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε απηναπνδνρή θαη ε ζεηηθή 

ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα εληζρχνληαη απφ ηελ παηξηθή θξνληίδα. Ζ ππνζηήξημε ηνπ 

παηέξα είλαη ηδηαίηεξα ζεµαληηθή ζηελ παξνρή αζθάιεηαο ζην παηδί πξνθεηµέλνπ 

απηφ λα αληηµεησπίζεη ηηο πηέζεηο ησλ ζπλνµειίθσλ θαη ηεο νµάδαο. Βηνινγηθνί θαη 

θνηλσληθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ, αιιά ζηελ αλάπηπμε 

ζεηηθήο απηφ-εηθφλαο ηνπ παηδηνχ παίδνπλ εμίζνπ ζεµαληηθφ ξφιν ν παηέξαο θαη ε 

µεηέξα. χµθσλα µε ηνλ παξαπάλσ εξεπλεηή, δπζθνιίεο αλαθνξηθά µε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ή πξνβιήµαηα ζεμνπαιηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ εµθαλίδνληαη πην 

ζπρλά ζε άηνµα πνπ έρνπλ βηψζεη ηελ παηξηθή απφξξηςε ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία 

(Biller).  

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ δεζµνχ ηνλίδνπλ 

φηη ε αζθάιεηα πνπ πξνζδίδεη ε ζρέζε γνληνχ-παηδηνχ επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

παηδηνχ λα πξνζαξµφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ λα ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα µαζαίλεη (Barrett & Trevitt, 1991. 

Bowlby, 1965. Greenhalgh, 1994). Σα παηδηά είλαη επηπρηζµέλα θαη αλαπηχζζνπλ ηα 

ηαιέληα ηνπο, φηαλ είλαη ζίγνπξα φηη πιάη ηνπο ππάξρνπλ άηνµα ηα νπνία µπνξνχλ λα 

εµπηζηεπηνχλ θαη ζηα νπνία µπνξνχλ λα βαζηζηνχλ γηα βνήζεηα. Ζ επαηζζεζία θαη ε 

αµνηβαηφηεηα ζηε ζπλαιιαγή µεηαμχ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ γνληψλ πξνζθέξνπλ ζην 

βξέθνο, ζην λήπην, ζην παηδί θαη ζηνλ έθεβν ηηο ζπλζήθεο µέζα απφ ηηο νπνίεο 

αηζζάλνληαη αζθάιεηα θαη µηα βάζε απφ ηελ νπνία ζα αληιήζνπλ ηελ εµπηζηνζχλε 

γηα εμεξεχλεζε. χµθσλα µε ηνπο Ainsworth & Bowlby (1991), ε έληνλε θαη 

ζπλερήο ππνζηήξημε ησλ γνληψλ – ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ ελζάξξπλζε θαη ην ζεβαζµφ 

ζηελ απηνλνµία ηνπ παηδηνχ – εθηφο ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ παξέρεη θαη ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμέιημε. Πξνεθηείλνληαο ηε ζεσξία ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ζπµπεξηθνξάο ηνπ δεζµνχ, νη Salzberger-Wittenberg, Henry & 

Osborne (1996) θαη ε Trevitt (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη ε βάζε ηεο µάζεζεο μεθηλά 

απφ ηε ζηηγµή ηεο γέλλεζεο µέζα απφ µηα εμαξηεµέλε ζρέζε µε έλα άιιν αλζξψπηλν 

πιάζµα, θαη πην ζπγθεθξηµέλα µε µέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ πνηφηεηα απηήο ηεο 
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ζρέζεο επεξεάδεη ηε δηάζεζε πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαµείλεη θαλείο πεξίεξγνο θαη 

αλνηθηφο ζε λέεο εµπεηξίεο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιαµβάλεηαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο αλάµεζα ζηα πξάγµαηα θαη λα αλαθαιχπηεη ηε ζεµαζία ηνπο. Σν παηδί 

ην νπνίν έρεη γλσξίζεη αζηαζή γνλετθή θξνληίδα ή ηελ έρεη ζηεξεζεί εληειψο παχεη 

λα είλαη αλνηθηφ ζηε µάζεζε. 

Μειεηψληαο 13.000 Βξεηαληθέο νηθνγέλεηεο, νη Osborn & Morris (1982) δηαπίζησζαλ 

φηη ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ γνληψλ µε ηα παηδηά ζρεηίδεηαη ζεµαληηθά µε ηελ 

επίδνζε ζηηο ρσξηθέο-θηλεηηθέο δνθηµαζίεο θαη µε ηε ιεθηηθή λνεµνζχλε ησλ 

παηδηψλ. Παξ‟φιν πνπ ε λνεηηθή ηθαλφηεηα δελ εμαξηάηαη απφ ηελ παηξηθή θαη 

µεηξηθή επίδξαζε, νη γνλείο επεξεάδνπλ ηα παηδηά ζην βαζµφ πνπ απηά 

ρξεζηµνπνηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Ζ ελεξγνπνίεζε θαη ε παξνρή 

εξεζηζµάησλ θαη επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε θαζψο θαη ε εµπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα 

πνπ πξνζθέξνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο εληζρχνπλ ζεηηθά ηηο γλσζηηθέο θαη 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Οη Biller (1993), Blanchard & Biller (1971), 

Jacobsen & Hoffman (1997), Radin (1994) θαη Wagner & Phillips (1992) 

δηαπίζησζαλ φηη ε ζπλαιιαγή ηνπ παηέξα µε ηα παηδηά ηνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο 

αθαδεµατθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. Δπηπιένλ, 

βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάµεζα ζηελ αμία πνπ δίλεη ν παηέξαο ζηελ αθαδεµατθή 

επηηπρία θαη ζηα επηηεχγµαηα ηνπ παηδηνχ. Παξφµνηα είλαη θαη ηα απνηειέζµαηα ησλ 

Dubowitz, Black, Cox, Kerr, Litrownik, Radhaktishna et al. (2001), νη νπνίνη ζε µηα 

εθηελή έξεπλα µειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ παηξηθνχ πξνηχπνπ – 

ζπµπεξηιαµβάλνληαο έηζη θαη ηνπο µε-βηνινγηθνχο παηέξεο – ζε παηδηά ειηθίαο έμη 

εηψλ πνπ είηε ήζαλ ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξφλνηαο ή λνζνθνµείνπ είηε ζε 

θίλδπλν γηα θαθνπνίεζε. Σα παηδηά πνπ δηέζεηαλ παηξηθφ πξφηππν εµθάληδαλ 

θαιχηεξε γλσζηηθή επίδνζε θαη θνηλσληθή απνδνρή. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ φηη παηδηά πνπ έρνπλ αζθαιή δεζµφ αλαπηχζζνπλ 

θαιχηεξεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο µε ηνπο άιινπο θαη είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά 

(Bohlin, Hagekull & Rydell, 2000. Lamb, Hwang, Frodi & Frodi, 1982. Main & 

Weston, 1981. Sagi, Lamb & Gardner, 1986). Αληίζεηα, νη δηαηαξαγµέλεο ζρέζεηο 

γνληνχ-παηδηνχ ζρεηίδνληαη µε αγρψδεηο δηαηαξαρέο (Warren, Houston, Egeland & 

Sroufe, 1997), επηζεηηθή ζπµπεξηθνξά (Lyons-Ruth, Alpern & Repacholi, 1993. 

Pinzi, Ram, Har-Even, Shnit & Weizman, 2001), απνηπρία νινθιήξσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ (Marcus & Sanders-Reio, 2001), θαηάζιηςε (Graham & Easterbrooks, 

2000) θαη απηνθηνληθέο ηάζεηο (Adams, Sheldon-Keller & West, 1996) ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο. 

Δπηπιένλ, ν Hoffman (1971) θαη ν Biller (1993) ηφληζαλ ην ξφιν ηνπ παηέξα ζηελ 

αλάπηπμε εζηθψλ αμηψλ ζηα παηδηά. Παηδηά πνπ βηψλνπλ πςειά επίπεδα παηξηθήο 

θξνληίδαο απνθηνχλ εζσηεξηθφ θέληξν ειέγρνπ θαη αλαιαµβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη νη ίδηνη νη γνλείο απνηεινχλ πξφηππν αμηψλ 

γηα ηα παηδηά ηνπο, ε ελαζρφιεζε ηνπο µε απηά απνηειεί πξφηππν ππεπζπλφηεηαο θαη 

δέζµεπζεο (Radin, 1994). αθέζηαηα, απφ ηελ παηξηθή ελαζρφιεζε δελ σθεινχληαη 

µφλν ηα αγφξηα αιιά θαη ηα θνξίηζηα. Σα θνξίηζηα πνπ βηψλνπλ εγγχηεηα, πξνζπµία, 
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ηξπθεξφηεηα, εππξνζεγνξία θαη επαηζζεζία ζηε ζρέζε ηνπο µε ηνλ παηέξα έρνπλ 

θαιχηεξε πξνζαξµνζηηθφηεηα αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο (Fish & Biller, 1973. Biller, 

1993). 

Πξφζθαηεο µειέηεο δειψλνπλ φηη νη ξφινη ηνπ παηέξα θαη ηεο µεηέξαο δε ζα πξέπεη 

λα µειεηψληαη απνµνλσµέλνη ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, γηαηί έηζη µεηψλεηαη ε 

πηζαλφηεηα θαηαλφεζεο ηεο επίδξαζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ (Stolz, Barber & Olsen, 2005). 

Ζ δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο πνηθίιεη παγθνζκίσο θαη επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ηα πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξφηππα ηα νπνία θπξηαξρνχλ. Σα 

πξφηππα απηά νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο 

νηθνγέλεηαο νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαλ ζην ζθνπφ αιιά θαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

2.2 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Ζ επξεία απνδνρή ηεο απντδξπκαηνπνίεζεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη κεηά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ θνηλφεηα, 

είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζηελ νηθνγελεηαθή εζηία 

κε ηνπο γνλεία λα αλαιακβάλνπλ ηε θξνληίδα ηνπ (Brown et al., 2003). Σν γεγνλφο 

απηφ νδήγεζε ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο αθνχ ηα κέιε ηεο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα γηα ηελ απνδνρή κηαο 

ηέηνηαο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Παξάιιεια ε νηθνγέλεηα απνηεινχζε πάληα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

κε αλαπεξία, θαζψο γηα ρξφληα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ ππνζηήξημή 

ηνπο θαη κφλν ηα ηειεπηαία ρξφληα μεθίλεζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα 

αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (Brown & Brown, 2009). Αλαθνξηθά 

κε ηα άηνκα κε βαξηά θαη πνιιαπιή αλαπεξία, ε θαηάζηαζε παξακέλεη ε ίδηα, κε ηελ 

νηθνγέλεηα λα θπξηαξρεί απνθιεηζηηθά ζηελ θαζεκεξηλά ηνπο θξνληίδα. Άιισζηε ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί ίζσο ηελ πην ζηαζεξή θνηλσληθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, 

θαζψο νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθά δίθηπα είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλα (Brown, 

2010). Αιιά δελ είλαη ν κφλνο θνηλσληθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο φζν ην γεγνλφο φηη 

ζπληειεί ζηηο απνθάζεηο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ηφζν ζε δεηήκαηα θαζεκεξηλήο 

θχζεσο φζν θαη ζε απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. 

πλεπψο ν δηαξθήο θαη ζπλερήο ξφινο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο δεκηνχξγεζε 

κηα λέα θαηεχζπλζε ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο εζηηάδνληαο 

(α) ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία, (β) ζηε 

δηαζθάιηζε ελφο πιήζνπο επηινγψλ κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαη (γ) ζηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνχ κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία (Turnbull, Beegle & Stowe, 2001). 

Σν ελδηαθέξνλ απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ζε δηεζλέο επίπεδν, ηε δηακφξθσζε θαη 

δφκεζε νηθνγελεην-θεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πξαθηηθφ 
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επίπεδν, ηφζν απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ φζν θαη απφ ην ίδην ην 

νηθνγελεηαθφ ζχζηεκα. Παξάιιεια, ε έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο αλαπεξίαο ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. 

Έδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο, ε νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Bronfrenbrenner ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ πξψηκεο 

παξέκβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηα νπνία απαηηνχλ ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ 

γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ 

ζηελ ειιηπή παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζην πιήζνο ησλ αλαγθψλ ησλ γνλέσλ. Γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηα πξνβιήκαηα πιηθήο θαη πξαθηηθήο θχζεσο πνπ βηψλνπλ νη 

νηθνγέλεηεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη έξεπλεο 

έθαλαλ εκθαλέο φηη δελ ππάξρεη νκνηνγέλεηα κεηαμχ απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ, φηη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη γη‟ απηφ θαζεκηά ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη 

σο κνλαδηθή θαη μερσξηζηή (Brown, Anand, Fung, Isaacs & Baum, 2003). 

Ζ νηθνγέλεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έξρεηαη αληηκέησπε θαζεκεξηλά κε 

πξνθιήζεηο άιιεο απφ ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ 

θαη άιιεο απνηεινχλ απιά απνηέιεζκα δηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ κέζα ζηνλ 

ππξήλα ηεο. Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε αλαπεξία 

κέζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο 

ή ησλ κειψλ ηεο λα αληαπνθξηζνχλ ζε ελδηαθέξνληα, θαηαζηάζεηο θαη απαηηήζεηο 

πνπ είηε ζέηεη ην ίδην ην άηνκν είηε είλαη απφξξνηα ηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο 

(Dowling & Dolan, 2001. Green, 2007). ·ηζη νη γνλείο αλαπηχζζνπλ ηχςεηο θαη 

ελνρέο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο δπζθνιίεο (Khamis, 2007). 

Πνιινί γνλείο παξαδείγκαηνο ράξε αιιά θαη αδέξθηα αηφκσλ κε αλαπεξία, 

αηζζάλνληαη ην θνηλσληθφ ζηίγκα ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπεξία (Farrugia, 

2009. Francis, 2012. Gill & Liamputtong, 2011) θαη παιεχνπλ αθφκα θαη ζε ηνκείο νη 

νπνίνη επεξεάδνληαη απφ ηελ αλαπεξία φπσο είλαη ν εξγαζηαθφο ρψξνο, ην βηνηηθφ 

επίπεδν (Gordon, Rosenman & Guskelly, 2007. Owen, Gordon, Frederico & Cooper, 

2002). Δπηπιένλ, παξάγνληεο φπσο ην θησρφ ζχζηεκα ππεξεζηψλ, νη αλεπαξθείο 

δνκέο ππνζηήξημεο απνηεινχλ πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα μεπεξάζνπλ νη γνλείο, νη 

νπνίεο φκσο ζε θάζε πεξίπησζε επηβαξχλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δνκή (Brown et al., 

2013. McManus et al., 2011). Άιισζηε, ε ζπλερήο παξνρή θξνληίδαο ζέηεη πνιινχο 

θαζεκεξηλνχο πεξηνξηζκνχο αιιά θαη απαηηήζεηο γηα ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

ζπλερήο απηή πίεζε κπνξεί λα είλαη αζξνηζηηθή θαη κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά 

ηφζν ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ηε γνλετθή ιεηηνπξγία (Rodger & Mandrich, 2005). 

Βέβαηα παξάγνληεο φπσο ε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ή ε ειηθία ηνπ 

αηφκνπ κε αλαπεξία, ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο πξφβιεςεο αλαθνξηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο επίπησζε απφ ηελ παξαπάλσ 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα ε νπνία αλαπηχζζεηαη 

απέλαληη ζην άηνκν κε αλαπεξία, δεκηνπξγψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλεπάξθεηα 

ηφζν ζηηο δεμηφηεηέο ηνπ αιιά θαη κεηψλνληαο ηηο δπλαηφηεο αλάπηπμεο πεξαηηέξσ 

δεμηνηήησλ (Crnic, Friedrich & Greenberg, 2002). 
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Ζ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο γηα ηνπο γνλείο (Dardas & Ahmad, 2014). Σα αηζζήκαηα αβεβαηφηεηαο 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, νη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ε αλάγθε ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, απνηεινχλ κφλν κεξηθνχο 

παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία θαη πξνζαξκνγή. 

Δπνκέλσο, ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ζε φιε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν δσήο θάζε κέινπο ηεο, θαζψο ζπληζηά 

αλαγθαία ηε καθξνρξφληα θξνληίδα ηνπ , ε νπνία απέρεη πνιχ απφ ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ γνλέσλ θαη απφ ηηο ζπλήζεηο αλάγθεο ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. 

·ηζη, ελψ ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ απνηειεί κηα θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία θάζε γνλέα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε καθξνρξφληνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ν ξφινο 

ηνπ γνλέα κπνξεί λα γίλεη επαρζήο θαη λα έρεη ηζρπξφ αληίθηππν ηφζν ζηε ζσκαηηθή 

θαη ςπρηθή ηνπ πγεία, φζν θαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε (Talley 

& Crews, 2007. Hart & Kelley, 2006. Parish, Seltzer, Greenberg & Floyd, 2004). 

Ζ αλακνλή ηνπ εξρνκνχ ελφο παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα θπνθνξείηαη κε ειπίδεο θαη 

φλεηξα γηα ηε κειινληηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Ίκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο γέλλεζεο 

ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία, ε νηθνγέλεηα θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε κηα ζεηξά λέσλ 

αλαγθψλ θαη δπζθνιηψλ (Μαπξνπνχινπ, 2003). Ζ απφθηεζε ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία ηαπηίδεηαη κε ηε καηαίσζε ειπίδσλ γηα έλα θπζηνινγηθφ παηδί, γεγνλφο πνπ 

ζέηεη ηνπο γνλείο ζε κηα αηέξκνλε ςπρνινγηθή δηαδηθαζία πέλζνπο θαη ζηξεο 

(Κσηζφπνπινο, 2014). 

χκθσλα κε ηνλ Hobbs (1975), ν γνλέαο είλαη ν «ν βαζηθφο βνεζφο, επηκειεηήο, 

ζπληνληζηήο, παξαηεξεηήο, αμηνινγεηήο, ππνζηεξηθηήο θαη απηφο πνπ ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο» γηα ην παηδί ηνπ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ νη γνλείο αληηιεθζνχλ ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ, μεθηλά ην άγρνο θαη ε αλαζηάησζε, ηα νπνία θνξπθψλνληαη 

θαηά ηε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο (ηλαλίδνπ, 2013). 

Οη γνλείο πνπ απνθηνχλ παηδί πνπ δελ αλαπηχζζεη ιφγν θαη ππάξρεη έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο ή κφλν ζε ππνηππψδε κνξθή, εηζέξρνληαη ζε κηα θαηάζηαζε 

αβεβαηφηεηαο θαη άγρνπο γηα ην αλαπάληερν πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο. Δπηπιένλ, 

ηδηαίηεξα επψδπλε θαη ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη γηα ηνπο δχν γνλείο είλαη ε ίδηα ε 

δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο, ηεο αλαδήηεζεο πεγψλ βνήζεηαο θαη νηθνγελεηαθήο 

ππνζηήξημεο. Ίζν ιηγφηεξε θαη αλεπαξθήο ε βνήζεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο γνλείο 

ηφζν πην επψδπλε ζα είλαη θαη ε πεξίνδνο αβεβαηφηεηαο ησλ γνλέσλ θαη απξαγίαο 

ηνπ παηδηνχ, αληί ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ γηα πξψηκε παξέκβαζε (Κσηζφπνπινο, 

2014). 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο ζηηο νπνίεο ην έιιεηκα ηνπ παηδηνχ δε γίλεηαη 

αληηιεπηφ απφ ηελ εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε. Χο «αφξαηεο» δηαηαξαρέο ζα κπνξνχζαλ 

λα ραξαθηεξηζηνχλ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ε 

ηχθισζε/κεησκέλε φξαζε, ε θψθσζε/βαξεθνΐα θαζψο θαη ε ειαθξά λνεηηθή 

πζηέξεζε. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη πξνδνθίεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ 

θνηλσληθή επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ είλαη αληίζηνηρεο ηεο ειηθίαο. Ζ 
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αλαγλψξηζε ηεο δηαηαξαρήο ζε έλα παηδί θαηλνκεληθά πγηέο πξνθαιεί έληνλα, 

αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ παηδηνχ (Kimpton, 1990). Ζ αθαηάιιειε, παξάμελε, 

απξφζκελε θαη κε αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε πξνθαιεί ζπλεζσο εληχπσζε ζηνπο άιινπο, ακεραλία θαη 

απνγνήηεπζε ζηνπο γνλείο.  

Πεξαηηέξσ δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη ε νηθνγέλεηα ζην εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Λφγσ κεγάιεο απνξξφθεζεο ηνπ ρξφλνπ ησλ γνλέσλ ζην παηδί κε 

αλαπεξία ζπρλά ε νηθνγέλεηα θαιείηαη λα εγθαηαιείςεη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ή 

παξακειεί φρη κφλν ηελ επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δσή. ε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ππξεληθή, θαηά θχξην ιφγν, δνκή ηεο ζεκεξηλήο νηθνγέλεηαο θαη ζπλεπψο ηελ 

έιιεηςε ηεο ππνζηήξημεο απφ ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε νηθνγέλεηα 

απνδηνξγαλψλεηαη θαη είλαη πηζαλή ε εκθάληζε ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηε 

κεξηά ησλ γνλέσλ. Δμάιινπ κηα πηζαλή αηηία απνκφλσζεο ησλ γνλέσλ ελδέρεηαη λα 

είλαη ε πξνζπάζεηα απφθξπςεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ζθέςε φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ ελνριέη ηνπο άιινπο ή αθφκα θαη ε ζηάζε ησλ άιισλ πνπ δείρλνπλ 

απνζηξνθή πξνο ην αλάπεξν παηδί ηνπο (Γθνλέια, 2006). 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζσζηή βνήζεηα ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ είλαη ε ζπκθσλία 

κεηαμχ ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα. Οη γνλείο νθείινπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε πνιιά, 

αλ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ ην παηδί ηνπο αιιά θαη ν έλαο ηνλ άιινλ (ηακάηεο, 1987, 

ζει. 54). Αλ θάπνηνο απφ ηνπο γνλείο βηψλεη θάπνην απφ απηά ή φια απηά ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηνλ θχθιν ηεο ζιίςεο θαη ηα 

αηζζήκαηα απηά δε γίλνληαη θαηαλνεηά ή δελ ηα ζπκκεξίδεηαη ν/ε ζχληξνθνο, απηφ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη έληαζε ζηε ζπδπγηθή ζρέζε. Γελ είλαη αζπλήζηζην γηα ηνπο 

γνλείο λα ρξεηάδνληαη θάπνηα ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε γηα λα βνεζεζνχλ λα 

μεπεξάζνπλ απηή ηε ξαγδαία αιιαγή ζηε δσή ηνπο (Satkiewicz-Gayhardt et al., 

1996). 

·λαο απφ ηνπο πιένλ αγρνγφλνπο παξάγνληεο ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε αλαπεξία 

είλαη ε έιιεηςε ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ, ιφγσ ηεο θνχξαζεο θαη ηεο 

έιιεηςεο ηζνξξνπίαο θαη ραξάο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Σα πξνβιήκαηα απηά, φπσο 

ηζρπξίδνληαη νη γνλείο, νθείινληαη ζηελ παξνπζία ηνπ παηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δπζθνιίεο εμεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Weiss, 1991). Οη 

ίδηνη νη γνλείο αλαθέξνπλ ρακειά επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπδπγηθή ηνπο δσή ζε 

ζρέζε κε γνλείο ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. πλεπψο θαίλεηαη φηη νη 

ζπγθξνχζεηο ηνπ δεπγαξηνχ θαη ε θαθή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο κπνξεί λα 

δπζρεξαίλεη ηελ πνζαξκνγή ηνπο ζηελ θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο πνπ παξνπζηάδεη ην 

παηδί ηνπο (Higgins et al., 2005). Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαινχληαη λα 

παιέςνπλ αλάκεζα ζε πνιιά δίπνια: ηελ ειπίδα θαη ηελ απειπηζία, ηελ ηειεηφηεηα 

θαη ηελ αλαπεξία, ηελ απνδνρή θαη ηελ πάιε, ηελ ληξνπή θαη ηελ ππεξεθάλεηα, ηνλ 

εγσηζκφ θαη ηελ αληδηνηέιεηα (Solomon & Chung, 2012). 



 

48 
 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία εθθξάδνπλ απφ θνηλνχ 

αλεζπρίεο, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο ζηα θαηεμνρήλ αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο ζηε κεηέξα θαη ζηνλ παηέξα αληαπνθξηλφκελα ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ξφινπο ησλ γνλέσλ. Γηα παξάδεηγκα, ελψ νη κεηέξεο αγρψλνληαη 

ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ζπλερνχο θξνληίδαο πνπ ρξεηάδεηαη ην παηδί κε αλαπεξία, νη 

παηεξάδεο αγρψλνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο 

(Γελά, 2002). 

·λαο αθφκε παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία ησλ γνλέσλ είλαη ε 

ειιεηκκαηηθή θξαηηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε. πγθεθξηκέλα, ε απνπζία ηνπηθψλ 

δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζε πξψην ηνπιάρηζηνλ επίπεδν , 

έγθπξε θαη αμηφπηζηε δηάγλσζε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπο, αιιά θαη  πεξαηηέξσ ε αδπλακία παξνρήο θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ εηδηθήο αγσγήο πνπ λα απεπζχλνληαη ζηηο αλάγθεο ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απαηηεί βεβαίσο εμεηδηθεπκέλνπο ζεξαπεπηέο θαη 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο (Sivberg, 2002. Whitaker, 2002). 

ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ βαζηθψλ δπζθνιηψλ πνπ άπηνληαη ηεο αλαπεξίαο 

δεκηνπξγήζεθαλ δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο, πνπ ππφζρνληαλ ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζεξαπεηψλ είλαη ε δηεπθνιπκέλε επηθνηλσλία (Facilitated 

Communication), εηδηθέο δίαηηεο, ε ρνξήγεζε ζεθξεηίλεο, αθφκα θαη νη ηζρπξηζκνί 

εκβνιίνπ πνπ ζεξαπεχεη ηνλ απηηζκφ, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ θχκαηα ελζνπζηαζκνχ 

απφ ηνπο γνλείο, αιιά δελ έδεημαλ αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Οη γνλείο ζηελ 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο θαη αλαδήηεζεο βνήζεηαο θαζίζηαληαη επάισηνη ζηελ 

νπνηαδήπνηε πξνψζεζε ζεξαπείαο, ε νπνία ελ ηέιεη δελ πξνζθέξεη παξά κφλν ειπίδα 

(Volkmar, Paul, Klin, Cohen, 2005). Αθφκε νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηεξάζηηα 

δπζθνιία ζηε αλάπηπμε ζεξαπεπηηθήο ζηάζεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ παηδηνχ ηνπο, 

εμαηηίαο ηεο απνθπγήο ζπλαιιαγήο καδί ηνπ, ηεο ζνβαξήο –εηδηθά ζε νξηζκέλεο 

κνξθέο αλαπεξίαο- δπζρέξεηαο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε θαζψο θαη 

ζηελ έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ επίθηεηε αίζζεζε αδπλακίαο πνπ 

ηείλεη λα αλαπηχμεη ην παηδί (Κσηζφπνπινο, 2014), ηδηαίηεξα ζε ππεξπξνζηαηεπηηθά 

πεξηβάιινληα. 

Ζ έξεπλα θαη ε θιηληθή πξάμε ππνζηεξίδνπλ ηα επίπεδα άγρνπο θαη θαηαζιηπηηθήο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο είλαη πςειφηεξα ζηνπο γνλείο, θπξίσο ζηηο κεηέξεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία, δίλνληαο πξνβάδηζκα ζηηο κεηέξεο παηδηψλ κε απηηζκφ, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Duarte et al., 2005. 

Tobin et al., 2005). πγθεξθξηκέλα, απνηειέζκαηα κειέηεο (Firat et al., 2005) έδεημαλ 

φηη νη κεηέξεο παηδηψλ κε απηηζκφ βηψλνπλ πεξηζζφηεξε ςπρνινγηθή εμάληιεζε απφ 

ηηο κεηέξεο παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Δπίζεο, θιηληθή έξεπλα έδεημε φηη ε ζηάζε 

ηεο κεηέξαο αζθεί ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην παηδί κε αλαπεξία. Αλ εθείλε 

απνδερηεί ην πξφβιεκα κε ινγηθή θαη ην αληηκεησπίζεη κε ηξφπν θαηάιιειν, ην ίδην 

ζα θάλνπλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο (Μαξγαξίηεο, 2005). 
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Ίια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ αλακθηζβήηεηα απμεκέλα επίπεδα άγρνπο 

ηφζν ζηε κεηέξα φζν θαη ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα (Bailey, Golden, Roberts & 

Ford, 2007. Emersνn, Hatton, Llewellyn, Blacker & Graham, 2006, Graham et al., 

2010). Χζηφζν ε αξλεηηθή απηή εηθφλα ηεο αλαπεξίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, δελ 

θπξηαξρεί πάληα θαζψο κηα κεγάιε πιεηνςεθία, δηαηεξεί κε επηηπρία ηελ 

νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία (Blacher & Baker, 2007). Οη έξεπλεο ζην πεδίν ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ εζηηάζηεθαλ ζηηο κεηέξεο θαη ιηγφηεξν ζηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο, παξά ην γεγνλφο φηη αλίρλεπζαλ πεξηνξηζκέλεο ή αζήκαληεο 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

(Glidden, Bamberger, Turek & Hill, 2010. Hatton, Emerson, Graham, Blacher & 

Llewellyn, 2010). 

Παξά ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο αξλεηηθψλ ςπρνπαζνινγηθψλ αληηδξάζεσλ απφ 

ηνπο γνλείο, πνιιέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ εκθάληζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

εκπεηξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα 

(πνιεκηθφο & Σζηκπηδάθε, 2002. Dale, 2000. Seligman & Darling, 1989. Fewell, 

1986. Dunst et al., 1986). 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία νη γνλείο αγαπνχλ θαη απνδέρνληαη ην παηδί ηνπο (Dale, 

2000. Gallias, 1989). ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο αλαθέξνληαη φηη βειηηψζεθαλ νη 

πξνζαξκνζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη ε ζπλνρή ηεο νηθνγέλεηαο, ε ςπρνπλεπκαηηθή 

δσή ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ε επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Ferguson, 

2002).  

Απνηειέζκαηα εξεπλψλ απνδεηθλχνπλ πσο ε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία δελ 

επηθέξεη πάληα θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηο ζηε δσή ηνπ δεπγαξηνχ (Tsibidaki, 2013). 

Δπηπιένλ, ηα πξνβιήκαηα ζην γάκν πνπ παξνπζηάδνληαη ζε νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε 

αλαπεξία δελ είλαη πνζνηηθά πνιχ πεξηζζφηεξα ζπγθξηλφκελα κε απηά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζε νηθνγέλεηεο κε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά (Patterson, 1991, 

ζην: Tsibidaki, 2013). Δπίζεο αλαθεξέηαη φηη ελψ αλακέλεηαη ε γέλλεζε ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία λα νδεγήζεη ζε δηαδχγην, απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ 

θαη αζαθψλ εξεπλψλ (Havens, 2005). 

πλνιηθά ε επηβάξπλζε πνπ πθίζηαηαη ε νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία είλαη 

ζαθψο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Sivberg, 

2002). Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

βηψλνπλ ηε ζπλζήθε ηεο αλαπεξίαο δε ζα πξέπεη λα εξκελεχεηαη απαξαίηεηα σο 

δπζιεηηνπξγθφο, αιιά σο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο πξνζαξκνγήο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ρσξίο απηή ε δηαθνξά λα ζπλεπάγεηαη άκεζα ηε δπζαξέζθεηα ησλ γνλέσλ (Tsibidaki, 

2013). 

Γεληθφηεξα, ε ζπκβίσζε κε ηελ αλαπεξία θαη ε ηειηθή απνδνρή ηεο επεξεάδεηαη απφ 

πιήζνο παξαγφλησλ φπσο είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

ζπδχγσλ, ην είδνο θαη ν βαζκφο ηεο αλαπεξίαο, ε θνηλσληθή ζηάζε αιιά θαη ε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλνιηθά νη νηθνγελεηαθέο 
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ζρέζεηο θαη επαθέο. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο ησλ ζηάζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα παίδεη θαη ε ίδηα ε αιιειεπίδξαζε κε ην 

αλάπεξν παηδί. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ ε αλαπεξία είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ε κεηνλεμία γηα ηελ αλαπεξία δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

νηθνγέλεηα. Δπνκέλσο ε νηθνγέλεηα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκνζηεί ζηα 

δεδνκέλα ηεο αλαπεξίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο γηα κηα 

ηζνξξνπεκέλε θαη απφ θνηλνχ πνξεία γηα ηελ δσή ησλ κειψλ ηεο. 

2.3 ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΣΨΝ ΓΟΝΕΨΝ 

·ρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα ςπρνινγηθά κνληέια γηα λα πεξηγξάςνπλ ή λα εμεγήζνπλ 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ζην άθνπζκα ηεο έιεπζεο ελφο αλάπεξνπ παηδηνχ (Dale, 

1996). Χζηφζν, θάζε άλζξσπνο αληηδξά δηαθνξεηηθά απέλαληη ζηηο φπνηεο 

θαηαζηάζεηο έξρεηαη αληηκέησπνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο γνλείο ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία. 

Αξρηθά, νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ δελ κπνξνχλ λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ 

επηθξαηνχζα ζηάζε απέλαληη ζε έλα ηφζν ζνβαξφ δήηεκα, φπσο είλαη απηφ ηεο 

αλαπεξίαο. Παιαηφηεξα, νη ίδηνη νη γνλείο θαη ηδηαίηεξα νη κεηέξεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία ζηνρνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. ήκεξα έηλαη 

αδηακθηζβήηεην, φηη νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δε δηαθέξνπλ νχηε σο πξνο 

ηελ παζνςπρνινγία νχηε σο πξνο ηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Γελά, 2002). 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαπεξία ηνπ παηδηνχ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν, ή δελ είλαη εκθαλήο ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ 

αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαπεξία είλαη επίθηεηε, νη γνλείο βηψλνπλ έληνλε 

ηαιάληεπζε αλάκεζα ζηελ ειπίδα θαη ηελ απειπηζία, κε απνηέιεζκα λα 

δπζθνιεχνληαη λα απνδερηνχλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Mesibov, Shea & 

Schopler, 2005). 

Αθφκε θαη κεηά απφ κηα νινθιεξσκέλε απνδνρή ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληνδξάζεηο ησλ γνλέσλ είλαη αλαπφθεπθηεο. Μάιηζηα θαηά ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε 

θιηκάθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Γελά, 2002).  

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε αληίδξαζε ησλ γνλέσλ είλαη 

πξνδηαγεγξακκέλα. Οη αλάγθεο ηνπο αιιάδνπλ θαζψο πεξλνχλ απφ ηα ζηάδηα ηεο 

ζπλεηδεηνπνηήζεο, ηεο απνδνρήο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο. Οξηζκέλεο νηθνγέλεηεο 

απνθιίλνπλ απηήο ηεο πνξείαο θαζψο θάπνηνη κπνξεί λα παξακείλνπλ ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζ‟ έλα ζηάδην ελψ κπνξεί λα ππάξρεη θαη νπηζζνδξφκεζε απφ έλα 

επφκελν ζηάδην ζε έλα πξνεγνχκελν. Παξ‟ φια απηά θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πνξεία ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Γελά, 2002). 
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Σα ζπλεζέζηεξα ζπλαηζζήκαηα ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη ην πέλζνο, ε 

ζιίςε, ε απνγνήηεπζε θαη ε απφγλσζε πνπ νθείινληαη ζηε καηαίσζε ησλ νλείξσλ 

ησλ γνλέσλ, ζηελ έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ζηήξημεο απφ ηνλ ζηελφ νηθνγελεηαθφ θαη 

επξχηεξν θνηλσληθφ θχθιν. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά κπνξεί λα θαηεπζχλνληαη 

ελαληίνλ ηνπ ελφο ζηδχγνπ απφ ηνλ άιινλ, ζηα ππφινηπα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα 

παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο, ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη πξνο ηνλ Θεφ (Κξνπζηαιιάθεο, 

1997). 

Δθηφο απφ ην είδνο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ εθδειψλνληαη απφ ηνπο γνλείο, έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζήο ηνπο ζε ζηάδηα, κε βαζηθφ θξηηήξην ηνλ ρξφλν εθδήισζήο 

ηνπο. Αλάινγα δειαδή κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ην άθνπζκα κέρξη 

ηελ απνδνρή ηεο αλαπεξίαο. 

Οη Cummingham θαη Davis (1985) επηζεκαίλνπλ ηέζζεξα ζηάδηα πξνζαξκνγήο ησλ 

γνλέσλ: 

Σν ζηάδην ηνπ ζνθ: νη γνλείο πιεξνθνξνχληαη γηα πξψηε θνξά ην πξφβιεκα ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θαη θαηαθιχδνληαη απφ πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ. Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ζηαδίνπ είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απνδηνξγάλσζε ησλ 

γνλέσλ, αθφκε θαη ε δπζπηζηία θαη ε ζχγρηζε γηα ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ εηδηθψλ. Σν 

ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ βξαρεία δηάξθεηα, αιιά θαη ηδηαίηεξα έληνλε 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. ην ζηάδην απηφ, ζην νπνίν ν γνλέαο ακθηζβεηεί ηε 

δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ, ρξήδεη θαηάιιειεο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο, ππνζηήξημεο, 

ζπκπφλνηαο θαη θαηαλφεζεο. 

Σν ζηάδην ηεο αληίδξαζεο: απνηειεί ηελ αθεηεξία ηεο καθξφλεο πνξείαο πνπ έρνπλ 

λα δηαλχζνπλ νη γνλείο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή αιιά θαη πξαθηηθή αλαδηνξγάλσζε 

ηεο δσήο ηνπο. Παξάιιεια βηψλνπλ ζιίςε, απειπηζία, ζπκφ θαη ελνρέο. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη γνλείο δε ιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε, είλαη πνιχ πηζαλφ 

ηα ζπλαηζζήκαηα απηά λα παξαηείλνληαη επ‟ αφξηζηνλ. 

Σν ζηάδην ηεο πξνζαξκνγήο: νη γνλείο είλαη έηνηκνη λα εθηηκήζνπλ ξεαιηζηηθά ηελ 

θαηάζηαζε θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. Γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά ηε 

δηάγλσζε νη γλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία αηζζάλνληαη κφκνη ζηνλ θφζκν, αθνχ 

απνθεχγνπλ λα δεκνζηνπνηήζνπλ ην πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο ιφγσ ληξνπήο. ε 

απηφ ινηπφλ ην ζηάδην θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζθαηξηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε 

ζρέζε κε ηα δηδαθηηθνζεξαπηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πιαίζηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ελαηρζνχλ νη ίδηνη θαη ην παηδί. ·ηζη ζα πξνεηνηκαζηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν γηα λα πεξάζνπλ ζην ηειεπηαίν θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν ζηάδην, απηφ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Σν ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ: μεθηλά ε αλαδηνξγάλσζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ζην κέγηζην νη ηδηαίηεξεο θαη ζχλζεηεο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

κε αλαπεξία. Οη γνλείο αιιάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηνπο αξρηθνχο θφβνπο. Απηφ 

πνπ ζηελ αξρή ζεσξνχζαλ σο ηηκσξία ή θαηάξα κεηαβάιιεηαη ζε κηα λέα θαη φκνξθε 
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νπηηθή γηα ηελ δσή. Αλάινγα πάληα κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθάζησηε 

νηθνγέλεηα, ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθνχ είδνπο αληηκεηψπηζε θαη ζηήξημε (Γελά, 2002). 

Αθφκε είλαη δπλαηφλ νη γνλείο λα αληηδξάζνπλ απέλαληη ζην αλάπεξν παηδί ηνπο κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

πλεηδεηή ή αζπλείδεηε ζπγθεθαικκέλε απόξξηςε: φηαλ πξφθεηηαη γηα 

αζπλείδεηε ζπγθεθαιπκκέλε απφξξηςε, νη γνλείο είλαη δπλαηφλ λα πξνβάιινπλ ηελ 

ερζξφηεηα πνπ αηζζάλνληαη γηα ην παηδί κε αλαπεξία πάλσ ζε άιινπο. Γειαδή 

πηζηεχνπλ ή λνκίδνπλ φηη ην πεξηβάιινλ απνξξίπηεη ην παηδί ηνπο θαη φρη νη ίδηνη. 

Αζπλείδεηε απόξξηςε: νη γνλείο δέηρλνπλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή ςπρξφηεηα απέλαληη 

ζην παηδί ηνπο, αγλνψληαο ηελ αλαπεξία ηνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη γνλείο λα 

έρνπλ έλα πιήζνο απαηηήζεσλ θπξίσο καζεζηαθψλ θαη γισζζηθψλ. ε νξηζκέλεο 

κάιηζηα θνξέο ελδέρεηαη λα έρνπλ αθφκε πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο απφ απηέο πνπ ζα 

είραλ αλ ην παηδί ηνπο ήηαλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελν. 

Απνδνρή: νη γνλείο απνδέρνληαη πιήξσο ην παηδί ηνπο παξά ηελ αλαπεξία ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κεηέξα δείρλεη θαηαλφεζε, αθνζίσζε θαη ππνκνλή ρσξίο λα θηάλεη 

ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα. Γίλεη έηζη ζην παηδί ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία γηα 

αλεμαξηεζία θαη αλάπηπμε δπλαηνηήησλ (Αιεμάλδξνπ, 1990). 

Σν βαξχ ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηάγλσζε ηεο αλαπεξίαο 

πεξηιακβάλεη πφλν, ζπκφ, θφβν, ελνρή θαη ζιίςε. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά ησλ γνλέσλ 

νθείινληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε πνηθίινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηαηάζζνληαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ίδηα ηελ αλαπεξία (ην είδνο, ην βαζκφ, ηε ζνβαξφηεηα θηι.). Ζ δεχηεξε 

ζρεηίδεηαη κε ελδννηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο ελψ ε ηξίηε κε πεξηβαιινληηθνχο. Οη 

παξάγνληεο απηνί κπνξεί λα δηαρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο σζηφζν ζρεηίδνληαη άκεζα 

θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. 

2.4 ΑΔΕΛΥΙΚΕ ΦΕΕΙ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα αδειθφ ή κηα 

αδειθή. Ζ αδειθηθή ζρέζε είλαη πηζαλφ λα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη 

νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ζηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ. Χζηφζν, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πινχην 

ησλ κειεηψλ γηα ηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ, έρεη δνζεί ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή ζην ξφιν 

ηεο αδειθηθήο ζρέζεο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ αζθεί ε παξνπζία ηνπ ελφο αδειθνχ ζην 

άιιν ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

αδειθηθή ζρέζε ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, θαη ε κεηάβαζε απφ ηελ εμέηαζε ηνπ 

ξφινπ ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαβιεηψλ (π.ρ., ειηθία, ζεηξά γέλλεζεο) πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πεξηζζφηεξσλ κεηαβιεηψλ δηαδηθαζίαο (π.ρ., ηελ θαηαλφεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ηνπο θφζκσλ) έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη κηα γφληκε θαηεχζπλζε. Σα 

αδέιθηα ζεσξνχληαη σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη σο 
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έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηε κάζεζε θαη αλάπηπμε. Χζηφζν ππάξρεη κηα ζεηξά απφ 

κεζνδνινγηθέο θαη ελλνηνινγηθέο πξνθιήζεηο γηα ηε κειέηε ηεο αδειθηθήο ζρέζεο 

απφ απηή ε πξννπηηθή (Howe, Ross, Recchia 2011. Brondy, 1998). 

 

ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία δηαθξίλνληαη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

αδειθηθψλ ζρέζεσλ (Howe, Ross, Recchia 2011. Dunn, 2002). Πξψηνλ, νη αδειθηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο απνηεινχλ  ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ ηζρπξά, αλεκπφδηζηα ζπλαηζζήκαηα κηαο ζεηηθήο, αξλεηηθήο θαη κεξηθέο 

θνξέο ακθίζπκε πνηφηεηα (Volling, 2003. Dunn, 2002. Dunn, 1993). Γεχηεξνλ, νη 

αδειθηθέο ζρέζεηο θαζνξίδνληαη απφ νηθεηφηεηα: σο παηδηά δαπαλνχλ πνιχ ρξφλν ζην 

λα παίδνπλ καδί θαη μέξνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ πνιχ θαιά. Απηή ε καθξά ηζηνξία θαη 

βαζηά γλψζε κεηαθξάδεηαη ζε επθαηξίεο γηα ηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θαζνξηζηηθήο ππνζηήξημεο απφ ην έλα ζην ην άιιν (Howe, Rinaldi, 2004. Garner, 

Jones, Miner 1993) γηα ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα ξφισλ (Howe, Abuhatoum, Chang-

Kredl, 2014.Howe, Petrakos, Rinaldi, LeFebvre 2005.Youngblade, Dunn, 1995), γηα 

ζπγθξνχζεηο (Recchia, Howe, 2010.Howe, Rinaldi, Jennings, Petrakos, 2002. Ross, 

Filyer, Lollis, Perlman, Martin, 1994) θαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

άιισλ (Recchia, Howe, 2008. Carpendale, Lewis, 2004). Σξίηνλ, νη αδειθηθέο 

ζρέζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο (Howe, Ross, Recchia 2011. Volling, 2003. Dunn, 2002. 

Brondy, 1998). Σέηαξηνλ, ε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ησλ αδειθψλ θάλεη ζπρλά ηα 

δεηήκαηα ηεο εμνπζίαο θαη ηνπ ειέγρνπ (Abuhatoum, Howe, 2013. Della Porta, 

Howe, 2012), ηεο αληηπαιφηεηαο θαη ηεο δήιηαο (Kolak, Volling, 2011. Volling, 

Kennedy, Jackey, 2010. Miller, Volling, McElwain, 2000) θαζψο θαη πεγέο έξηδνο γηα 

ηα παηδηά, αιιά θαη λα παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηηο πην ζεηηθνχ ηχπνπ 

ζπκπιεξσκαηηθέο αληαιιαγέο, φπσο ε δηδαζθαιία, ε βνήζεηα (Volling, Yu, 

Gonzalez, Kennedy, Rosenberg, 2014. Howe, Ross, Recchia, 2011.Abramovitch, 

Corter, Pepler, Stanhope, 1986) , θαη ε θξνληίδα (Kramer, 2014. Howe, Recchia, 

2009). ε γεληθέο γξακκέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ κεξηθέο 

θνξέο θαζηζηνχλ δχζθνιν γηα ηνπο γνλείο, ιφγσ ηεο δπλεηηθά ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

έληνλα θνξηηζκέλεο θχζεο ηεο ζρέζεο, λα ρεηξηζηνχλ κε ηδαληθφ ηξφπν ηελ αλαηξνθή 

ηνπ θάζε παηδηνχ. ·λα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη ιφγσ δηαθνξψλ ειηθίαο είλαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε γνλετθή ζπκπεξηθνξά (Meunier, Roskam, Stievenart, Van, Browne, 

Wade, 2012. Volling, 1997). 

Σν βαζηθφ εξψηεκα πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ έξεπλα ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ είλαη ν 

ιφγνο πνπ κεξηθέο δπάδεο αδειθψλ εκθαλίδνληαη λα  ηα πεγαίλνπλ θαιά κεηαμχ ηνπο 

θαζψο θαη λα ελεξγνχλ σο πεγέο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θαζνξηζηηθήο ππνζηήξημεο θαη 

ζπληξνθηθφηεηαο έλαο γηα ηνλ άιιν, ελψ άιια αδέιθηα έρνπλ πνιχ πην ηαξαγκέλε 

θαη ζπγθξνπζηαθή ζρέζε (Howe, Ross, Recchia, 2011. Dunn, 2002). Μεηά απφ απηφ 

ην βαζηθφ εξψηεκα, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ θαίξηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί: 
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1. Πνηα είλαη ε πνηφηεηα θαη ε θχζε ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ παηδηθή πξνζαξκνγή, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζε άιιεο ζρέζεηο αξγφηεξα, θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν; 

2. Πψο πξέπεη νη γνλείο λα παξεκβαίλνπλ ζε ζπγθξνχζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο; Πνηεο 

είλαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο δηαθνξεηηθήο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο (δειαδή, φηαλ 

έλα παηδί δίλεηαη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε) θαη ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ; 

3. Πνηνη είλαη νη ξφινη ηεο ειηθίαο, ηεο ζεηξάο γέλλεζεο θαη ηνπ θχινπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο θχζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ;Πψο νη αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο; 

4. Πψο ε πνηφηεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ επεξεάδνπλ ηηο 

αδειθηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ; 

2.5 ΑΔΕΛΥΙΑ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Σα αδέιθηα κνηξάδνληαη κηα κνλαδηθή θαη ζεκαληηθή ζρέζε ην έλα κε ην άιιν κέζα 

ζηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα (Knott, Lewis, & Williams, 1995). ηηο ηππηθέο ζρέζεηο 

ησλ αδειθψλ, ηα παηδηά ληψζνπλ θνληά ην έλα ζην άιιν θαη παξέρνπλ θνηλσληθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη πιηθή βνήζεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο 

(Cicirelli, 1995). Οη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αδειθψλ είλαη βαζηθά θαη δπλακηθά 

ζπζηαηηθά ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο, αθνχ κέζσ απηψλ, ελζαξξχλνληαη θαη 

θαιιηεξγνχληαη νπζηαζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηε δεκηνπξγία απφ ηα παηδηά “πγηψλ” ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο 

(Cicirelli, 1995). Σα παηδηά κε αλαπεξία εκθαλίδνπλ έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ίζσο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηε ζρέζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αδειθψλ 

(Harris, 1994). ·ηζη, αξθεηέο εξεπλεηηθέο κειέηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ εμέηαζε θαη 

πεξηγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πξνζαξκνγήο πνπ ίζσο 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά πνπ έρνπλ αδέιθηα κε απηηζκφ. 

ην πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε 

αλαπεξία ζε απηέο, δηεξεπλήζεθαλ θαη νη αδειθηθέο ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ζ έξεπλα απέδεημε φηη νη γπλαίθεο παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα ζην 

κέινο κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο θαη δηαηεξνχλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γη‟ απηά (Osmond & Seltzer, 2000). Σα αδέιθηα ζπληζηνχλ ηνπο 

«πξνζσπηθνχο θξνπξνχο» ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία αθνχ φπσο ζεκεηψλνπλ νη Bray 

et al (2000) ην 18% απφ απηνχο αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ ηελ πξνζηαζία θαη 

θξνληίδα ηνπο. Χζηφζν πνιιέο θνξέο ε νπηηθή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απέλαληη 

ζηα αδέιθηα ηνπο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή, θαζψο βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα 

απνγνήηεπζεο φηαλ ηα αδέιθηα ηνπο εθπιεξψλνπλ ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

ζπλεπάγεηαη κηα θαζνιηθή αλαζηάησζε ησλ κειψλ ηεο θαη είλαη θπζηθφ λα έρεη 

επηπηψζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. Πνιχ ζπρλά, ιφγσ ησλ άκεζσλ 

αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, παξακεινχληαη νη εμίζνπ ζεκαληηθέο αιιά 
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ιηγφηεξν αληηιεπηέο αλάγθεο ησλ αδειθψλ ηνπο. Ζ ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

ζπρλά παξακειεκέλα αδέιθηα θαη λα αμηνπνηεί ην δπλακηθφ ηνπο, φπσο θαη θάζε 

άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο, γηα ηελ ηζφξξνπε πνξεία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

(Γελά, 2002). Πην ζπγθεθξηκέλα, δεδνκέλεο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

αλαπεξίαο, ε νηθνγέλεηα ηνπ αλάπεξνπ παηδηνχ παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ δελ 

ππάξρνπλ ζε νηθνγέλεηεο ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Δηδηθφηεξα νη 

νηθνγέλεηεο απηηζηηθψλ παηδηψλ γηα παξάδεηγκα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά 

ρσξηζκψλ θαη δηαδπγίσλ ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ κε άιινπ είδνπο 

αλαπεξία ή αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηηο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

παηδί κε αλαπεξία (ηλαλίδνπ, 2004). 

·ξεπλα ζε ειιεληθφ πιεζπζκφ αλαθέξεη φηη ην 34% ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδί κε 

αλαπεξία αληηκεησπίδεη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα αδέξθηα ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο 

πνπ δεκηνπξγείηαη. Οη νηθνγέλεηεο απηέο βηψλνπλ θξίζεηο, θαζψο αλάκεζα ζηα 

αδέξθηα δε αλαπηχζζνληαη ηζνξξνπίεο πνπ ζα επηηξέςνπλ κηα νκαιή ζπκβίσζε. «Ζ 

έιιεηςε απηήο ηεο ηζνξξνπίαο νθείιεηαη ζηελ κε νξηνζέηεζε μεθάζαξσλ ξφισλ, 

απνηέιεζκα ηεο αζαθνχο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο» (νχιεο, 2000). 

 

Ζ θπξίαξρε πεπνίζεζε πνπ επηθξαηνχζε γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 

ππνζηήξηδε πσο ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία κεγαιψλνπλ ζε έλα 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην κνλαδηθφ θαη δηαθνξεηηθφ, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Griffith et al. 2014. Ross and Cuskelly 

2006.Hastings, 2003.Bauminger & Yirmiya, 2001. Fisman et al. 1996; Gold 1993. 

Rodrigue et al. 1993. McHale, Simeonsson, & Sloan, 1984) θαη βηψλνπλ θησρφηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθά αδειθηθέο ζρέζεηο (Kaminsky and Dewey 2001). Χζηφζν, έλαο 

απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη πσο ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε 

αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ αδειθψλ, αθνχ δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ θνηλσληθή ηθαλφηεηα 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε 

(Gold, 1993. Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004. Rodrigue, 

Geffken & Morgan, 1993. Yirmiya et al., 2001). Αθφκε, νη Bauminger θαη Yirmiya 

(2001) ζε κία κεηα-αλάιπζε εξεπλψλ θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία 

είλαη δηθνξνχκελα. ε κηα άιιε αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, νη Yirmiya, Shaked θαη 

Erel (2001) ηφληζαλ ηελ αδπλακία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηθνηλσληαθή 

ηθαλφηεηα ησλ αδειθψλ, αθνχ έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ εξεπλψλ πνπ εμέηαζαλ 

ππνζηήξηδε πσο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία παξνπζηάδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα 

ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο, ελψ αληίζεηα ζε άιιεο έξεπλεο 

βξέζεθε φηη νη επηθφηλσληαθέο δεμηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο αδειθψλ είλαη 

παξφκνηεο. 

 

Σα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε 

(Verte, Roeyers & Buysse, 2003. Fisman, Wolf, Ellison & Freeman, 2000. Rodrigue, 

Geffken & Morgan, 1993). Oη Bauminger θαη Yirmiya (2001) πινπνηψληαο κηα 

αλαζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο. Ίκσο 
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νη απφςεηο απηέο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε άιια εξεπλεηηθά επξήκαηα, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα αδέιθηα έρνπλ θαιή πξνζαξκνγή ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή παξφκνηα κε ησλ αδειθψλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ 

παηδηψλ (Pilowsky et al, 2004. Gold, 1993.). Σα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ηείλνπλ 

λα απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξε θνηλσληθή ηθαλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε (Verte, Roeyers & Buysse, 2003). Δπίζεο, ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

απηναληίιεςεο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Mates, 

1990), ελψ δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ αδειθψλ σο πξνο ην βαζκφ 

απηνεθηίκεζήο ηνπο (Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993). 

 

Δπηπιένλ, ηα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο θαη αθαδεκατθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία πνηθίινπλ. πλεπψο, δελ πξνθχπηεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ θαη αθαδεκατθφ πξνθίι γηα ηα αδέιθηα (Bauminger & 

Yinniya, 2001). Οξηζκέλεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε πςειφηεξεο γλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ ελψ έλαο άιινο αξηζκφο εξεπλψλ ππνζηεξίδεη πσο δελ 

ππάξρεη δηαθνξά ζηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα ησλ δπν νκάδσλ αδειθψλ (Yinniya, 

Shaked & Erel, 2001). Σέινο, θάπνηνη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ζηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε αλαπεξία ρακειφηεξν επίπεδν γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο αιιά πςειφηεξεο ρσξν-

ρξνληθέο ηθαλφηεηεο (Bauminger & Yinniya, 2001). 

2.6 ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΨΝ 

ΑΔΕΛΥΙΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Ζ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ 

(Bauminger & Yinniya. 2001). Οη Verte, Roeyers θαη Buysse (2003), νδεγήζεθαλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα αδέιθηα κε ειηθίεο 6-11 εηψλ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα 

εζσηεξηθεπκέλα θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά. Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν βαζκφο ησλ 

εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα αδέιθηα 

απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπο (Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993), ελψ 

ην επίπεδν θαηάζιηςεο είλαη πςειφηεξν γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία (Gold, 1993). Σν θχιν ησλ αδειθψλ δε θαίλεηαη λα 

επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν θαη δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ή ηελ θαηάζιηςε, παξφιν πνπ ζπλήζσο νη αδειθέο έρνπλ 

απμεκέλεο επζχλεο γηα ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία θαη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ 

(Gold, 1993. Mates, 1990). Χζηφζν, νη Verte, Roeyers θαη Buysse (2003) βξήθαλ φηη 

ζπγθεθξηκέλα νη αδειθέο παηδηψλ κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηείλνπλ λα 

απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξε θνηλσληθή πξνζαξκνγή θαη λα έρνπλ 

ζεηηθφηεξε γεληθή ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο εθεβείαο. 

 

Σν κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη φηη είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Σα αδέιθηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο 

νηθνγέλεηεο έρνπλ ζπρλά θαιχηεξε πξνζαξκνγή (Bauminger & Yinniya, 2001) θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπεξία ησλ αδειθψλ ηνπο ληψζνληαο ιηγφηεξε ληξνπή θαη 

ακεραλία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο 

(McHale et al., 1986). Μηα λεφηεξε έξεπλα, φκσο, νδεγήζεθε ζε αληίζεηα επξήκαηα 

ζχκθσλα κε ηα νπνία φζν κεγαιχηεξν ήηαλ ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν 
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κεγαιχηεξε ήηαλ ε θαζπζηέξεζε ζηηο δεμηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ 

(Pilowsky et al. 2004). Χζηφζν, θάπνηνη άιινη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ πσο ην 

κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο δε επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ζην ζπίηη θαη 

ζην ζρνιείν (Mates, 1990), νχηε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα αδέιθηα 

(Kaminsky & Dewey, 2001). Ζ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο ησλ γνλέσλ. Ίηαλ ε 

ζπδπγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη θαιή, ηα αδέιθηα αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο 

δπζθνιίεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη έρνπλ κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε 

(Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993). Αληίζεηα, φηαλ ην άγρνο ησλ γνλέσλ είλαη 

απμεκέλν θαη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε ππάξρνπλ εληάζεηο, νη δεμηφηεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε (Pilowsky, 

Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004), ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ησλ αδειθψλ 

παξαθκάδεη θαη ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ηα 

αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία (Rivers & Stoneman. 2003). Δπίζεο, ε θαηάζιηςε ησλ 

γνλέσλ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ, αθνχ νμχλεη ηα πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αδέιθηα (Fisman, Wolf, Ellison & Freeman. 

2000). ε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, ν Hastings (2003), ππνζηήξημε 

πσο ην άγρνο ηεο κεηέξαο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνγή ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αδειθψλ. 

 

Σα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δελ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ηνπο αθνχ αθφκε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

απφ ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Hastings, 2003). Χζηφζν, νη 

Pilowsky θαη ζπλεξγάηεο (2004), νδεγήζεθαλ ζε αληίζεηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ε αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο ησλ παηδηψλ φμπλε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ, ελψ παξάιιεια αζθνχζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη 

ζεηηθά απφ ηελ παξνρή θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. χκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία κπνξνχζαλ λα 

πεξηνξηζηνχλ θαη νη ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο λα βειηησζνχλ αλ νη γνλείο 

ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο θαη αλ ηα αδέιθηα ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο κε ζπλνκειίθνπο (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & Stoneman, 

2003). 

 

2.7 ΟΙ ΦΕΕΙ ΣΨΝ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΕ ΣΑ ΑΔΕΛΥΙΑ ΣΟΤ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κε ηα 

αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία. Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα 

ηνπο κε απηηζκφ πνηθίινπλ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο έξεπλεο παξνπζηάδνπλ 

κηα δηθνξνχκελε εηθφλα. Σα παηδηά ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ζεηηθέο ηηο ζρέζεηο κε ηα 

αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία θαη λα εθθξάδνπλ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & Stoneman. 2003), σζηφζν νη 

γνλείο ησλ παηδηψλ αληηιακβάλνληαλ ηηο ζρέζεηο ησλ αδειθψλ πην αξλεηηθά θαη 

απαηζηφδνμα (Rivers & Stoneman, 2003). Οη Pilowsky et al (2004), δε βξήθαλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

αδειθψλ παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ηα αδέιθηα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα γηα ηα αδέιθηα ηνπο. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 
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εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν ζαπκαζκφ γηα ηα αδέιθηα ηνπο θαη ζεσξνχλ πσο είλαη 

ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά απέλαληη ηνπο θαη ζπγθξνχνληαη πην ζπάληα καδί ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Χζηφζν, ληψζνπλ 

κεγαιχηεξε ληξνπή γηα ηα αδέιθηα ηνπο θαη αλαθέξνπλ ιηγφηεξε θξνληίδα θαη ζηελή 

ζρέζε κε απηά απ‟ φηη ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Kaminsky & 

Dewey, 2001' McHale et al, 1984). Σα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά πεξηγξάθνπλ ηα 

αδέιθηα ηνπο πην ζεηηθά, ελψ ηα κηθξφηεξα παηδηά ληψζνπλ πσο δέρνληαη πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφ ζηνξγήο θαη θξνληίδαο απφ ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία 

(Kaminsky & Dewey, 2001. Pilowsky et al., 2004). 

 

Σα παηδηά ζεσξνχλ πσο ην πην ζπλεζηζκέλν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηα αδέιθηα ηνπο είλαη νη επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ν ζπκφο 

είλαη ε ζπλεζέζηεξε αληίδξαζε ηνπο ζηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, αξθεηά 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έιεγρν ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ηνπο επζεβείο πφζνπο σο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε δχζθνισλ ζπκπεξηθνξψλ, ελψ ζπάληα επηιέγνπλ σο 

ζηξαηεγηθή ην λα θαηεγνξνχλ άιινπο (Ross & Cuskelly, 2006). χκθσλα κε ηνπο 

Ross θαη Cuskelly (2006), νη κεραληζκνί ρεηξηζκνχ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα αδέιθηα δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. 

 

Σα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία έρνπλ ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο ή αλαθξηβείο θαη 

ιαλζαζκέλεο γλψζεηο γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο αλαπεξίαο ηνπ/ηεο 

αδειθνχ/ήο ηνπο, νη νπνίεο βειηηψλνληαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ. 

·ηζη, ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά, είλαη πην εμνηθεησκέλα κε ηε δηάγλσζε ησλ 

αδειθψλ ηνπο θαη δίλνπλ πην ψξηκεο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηελθαηάζηαζή ηνπο 

(Glasberg, 2000). Χζηφζν, ε αχμεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο γλψζεηο ησλ αδειθψλ 

είλαη πνιχ κηθξή, αθνχ αθφκε θαη ηα αδέιθηα εθεβηθήο ειηθίαο, έρνπλ ιίγεο θαη 

επηθαλεηαθέο γλψζεηο γηα ηελ εθάζηνηε δηαηαξαρή, γλσξίδνπλ θπξίσο θάπνηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε γηα ηεο ζπλέπεηέο ηεο 

(Opperman & Alant, 2003). Χζηφζν, νη Ross θαη Cuskelly (2006) βξήθαλ πσο ηα 

αδέιθηα ειηθίαο 8-15 εηψλ έρνπλ κηα θαιή γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ησλ αδειθψλ ηνπο, ε νπνία φκσο δε θάλεθε λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ αδειθδψλ. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζπλήζσο εθηηκνχλ ζσζηά ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ηνπο θαηαλννχλ ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αηηηνινγία ηεο θάζε 

αλαπεξίαο θαη ηε δηάγλσζε ησλ αδειθψλ ηνπο, αλ θαη ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε πνπ ε δηαηαξαρή ησλ 

αδειθψλ ηνπο αζθεί ζηε δσή ηνπο θαη ζηα αδέιθηα ηνπο (Glasberg, 2000). 

 

2.8 ΟΜΑΔΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΔΕΛΥΙΑ ΠΑΙΔΙΨΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Ίπσο θαίλεηαη απφ ηηο εξεπλεηηθέο εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ αληηκεησπίδνπλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο. Δπίζεο, δπζθνιεχνληαη 

ζηελ εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθνί αληηκεηψπηζεο ησλ πνιχπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβίσζεο κε ηα αδέιθηα ηνπο. 

 

 ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη θάπνηεο εξεπλεηηθέο κειέηεο νη νπνίεο είραλ ζηφρν ηελ 

πινπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε νκάδσλ ππνζηήξημεο γηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο. Ζ Dyson (1998), δηεμήγαγε κηα εξεπλεηηθή κειέηε κε ζηφρν ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο νκαδηθήο ππνζηήξημεο γηα αδέιθηα ειηθίαο 8-12 
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εηψλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. Σν πξφγξακκα ππνζηήξημεο πξαγκαηνπνηνχληαλ 6 

εκέξεο ην ρξφλν γηα ηξία ρξφληα. Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ησλ αδειθψλ ήηαλ 

δίσξεο θαη ε εκέξα πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ήηαλ ην άββαην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηα παηδηά απαζρνινχληαλ κε δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο θηλεηηθά παηρλίδηα, δσγξαθηθή θαη ζπδήηεζε γηα ηα αδέιθηα 

ηνπο, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία πνπ είραλ ηα αδέιθηα ηνπο. 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο ησλ αδειθψλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

πξφγξακκα είρε ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νκάδα ησλ αδειθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ λέεο γλψζεηο γηα ηελ 

αλαπεξία θαη απμήζεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο γηα πξνζθνξά βνήζεηαο ζηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο θαη ηελ εθηίκεζή ηνπο γηα ηα άηνκα απηά. Δπίζεο, κεηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ νκάδα νη ζπκκεηέρνληεο βειηίσζαλ ηηο ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο θαη 

αχμεζαλ ηελ αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαη κε ζηφρν ηε κειινληηθή βειηίσζε 

παξφκνησλ πξνγξακκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ γηα ηηο πιεπξέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο άξεζαλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ. Σα 

κηζά πεξίπνπ απφ ηα παηδηά δήισζαλ πσο απφιαπζαλ θπξίσο ηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ηα αζιήκαηα. ηα παηδηά άξεζαλ επίζεο νη 

νκαδηθέο ζπδεηήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ κάζαηλαλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ αδειθψλ ηνπο, γηα ην πψο λα βνεζνχλ ηα αδέιθηα ηνπο θαη γηα ην πψο λα ηα 

βγάδνπλ πέξα καδί ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά αλέθεξαλ πσο ην άββαην ήηαλ ε 

εκέξα πνπ πξνηηκνχζαλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο, ελψ δελ αλέθεξαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ψξα γη‟ απηέο. 

 

Οη Lobato θαη Kao (2001) αλέπηπμαλ θαη αμηνιφγεζαλ κηα νινθιεξσκέλε νκαδηθή 

παξέκβαζε γηα ηα αδέιθηα ειηθίαο 8-13 εηψλ θαη ηνπο γνλείο παηδηψλ κε ρξφληεο 

αζζέλεηεο θαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (12 παηδηά). Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο, ην 

νπνίν νινθιεξψζεθε κεηά απφ έμη νκαδηθέο ζπλεδξίεο δηάξθεηαο 90 ιεπηψλ, είρε σο 

ζηφρν ηνπ κέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λα απμήζεη ηηο γλψζεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ αδειθηψλ ηνπο θαη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπο.  

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην ηέινο ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο, έδεημε πσο κεηά ηελ νκαδηθή παξέκβαζε απμήζεθε ε 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα θαηνλνκάζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δηαηαξαρή ησλ 

αδειθψλ ηνπο θαη νη εμεγήζεηο ηνπο έγηλαλ πεξηζζφηεξν νξζέο θαη αθξηβείο. ·λα 

αθφκε ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, είλαη πσο ηα θνξίηζηα ήηαλ πην αθξηβή 

απφ ηα αγφξηα ζηελ νξνινγία ηεο δηαηαξαρήο ησλ αδειθψλ ηνπο ηφζν πξηλ φζν θαη 

κεηά ηελ παξέκβαζε. Σα ζπκπηψκαηα αξλεηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ εκθάληδαλ ηα 

αδέιθηα κεηψζεθαλ κεηά ηελ παξέκβαζε, ελψ παξάιιεια απμήζεθε ε εγγχηεηα κε ηα 

αδέιθηα ηνπο, θαη νη αιιαγέο απηέο έγηλαλ αληηιεπηέο θαη απφ ηνπο γνλείο ησλ 

παηδηψλ. 

 

·λα αθφκε πξφγξακκα παξέκβαζεο νξγαλψζεθε πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη 

ππνζηήξημε ζε παηδηά 4-11 εηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξίεο (Warren Dodd, 

2003). Ζ νκάδα ησλ αδειθψλ θάλεη κηα ζπλάληεζε δηάξθεηαο δπν εκεξψλ θάζε νθηψ 
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ρξφληα. Μέζα απφ θαηάιιεια ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο, 

παηρληδηψλ θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πξφγξακκα είρε σο ζηφρν λα πξνζθέξεη 

ζηα αδέιθηα ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ κεηαμχ ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά θαη ηηο απφςεηο γηα ηα αδέιθηα ηνπο θαη λα κηιήζνπλ γηα ηηο επηδξάζεηο 

πνπ ε θαηάζηαζε απηή αζθεί ζηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο παξέκβαζεο απνθάιπςε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δπν εκεξψλ, ηα 

παηδηά απφιαπζαλ ην πξφγξακκα, θαη κπφξεζαλ λα ραιαξψζνπλ θαη λα κηιήζνπλ 

αλνηρηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηά θαη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

αδέιθηα ηνπο. Οη γνλείο ησλ παηδηψλ αμηνιφγεζαλ ζεηηθά ην πξφγξακκα ζεσξψληαο 

πσο απνηέιεζε κηα επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία γηα ηα παηδηά ηνπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζηελ νκάδα πίζηεπαλ πσο ηνπο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα λα πεξάζνπλ 

επράξηζηεο ζηηγκέο καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα λα γλσξίζνπλ άιια 

παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο. 

 

Οη D‟Arcy, Flynn, McCarthy, O‟Connor θαη Tierney (2004) αμηνιφγεζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο γηα παηδηά ειηθίαο 8-10 εηψλ 

ηα νπνία έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξίεο. Σν πξφγξακκα ζπκπεξηιάκβαλε 4 ζπλαληήζεηο 

(κηα ζπλάληεζε θάζε κήλα) θαη ε εκέξα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ νη ζπλαληήζεηο 

ήηαλ ην άββαην. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο, νη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ, λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αδέιθηα ηνπο 

κε αλαπεξίεο θαη δηαζθεδάζνπλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

 

Αθνχ νινθιεξψζεθαλ νη ζπλαληήζεηο νη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ην πξφγξακκα 

παξέκβαζεο, δεηψληαο αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ 

αιιά θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σα αδέιθηα δήισζαλ πσο απφιαπζαλ ην πξφγξακκα 

θαη ζεσξνχζαλ πσο νη ζπλαληήζεηο ηνπο κε άιια παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ήηαλ κηα ζεηηθή θαη επράξηζηε εκπεηξία. Δπηπιένλ, φια ηα 

παηδηά έλησζαλ πσο σθειήζεθαλ απφ ην γεγνλφο πσο κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα 

ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο δσήο κε ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία, θαη λα 

εθθξάζνπλ ηα ακθηιεγφκελα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ γηα ηα αδέιθηα ηνπο. Μεηά 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηα παηδηά αλαγλψξηδαλ πην μεθάζαξα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αδειθψλ ηνπο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηα αδέιθηα ηνπο 

αληηκεηψπηδαλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη θαη ζην παηρλίδη. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ, κεηά ηελ παξέκβαζε νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο 

βειηηψζεθαλ θαη απμήζεθε ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα παηδηά ηνπο αληηιακβαλφηαλ ηελ 

αλαπεξία ησλ αδειθψλ ηνπο. 

 

·λα άιιν πξφγξακκα παξέκβαζεο γηα αδέιθηα ειηθίαο 7-16 εηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο Smith θαη Perry (2005). Σν πξφγξακκα ζπκπεξηιάκβαλε νθηψ εβδνκαδηαίεο 

ζπλαληήζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηα αδέιθηα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε έλα επράξηζην θαη ππνζηεξηθηηθφ 

πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γλψζεσλ ηνπο γηα ηνλ απηηζκφ. Δπίζεο, ε 

πξνζθνξά ζηα αδέιθηα ηελ επθαηξίαο γηα αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ 

κε ηα αδέιθηα ηνπο θαη γηα εχξεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηαρείξηζε δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ κε ηα αδέιθηα ηνπο. 

 

Ζ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ηηο ζπλαληήζεηο, απνθάιπςε πσο ην 

πξφγξακκα είρε ζεηηθή επίδξαζε γηα ηα αδέιθηα. Μεηά ηελ παξέκβαζε ε ζπλνιηθή 
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απηνεηθφλα ησλ παηδηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά θαη νη γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ απηηζκφ 

βειηηψζεθαλ. Χζηφζν, κεηά ηελ παξέκβαζε δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη ερζξφηεηαο πνπ έλησζαλ ηα παηδηά γηα ηα αδέιθηα ηνπο 

κε απηηζκφ. 

 

2.9 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη ε εμέηαζε πξνεγνχκελσλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ηα πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο 

απνηεινχλ νπζηαζηηθφ παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αδειθψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα νδεγνχλ ζηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα: 

 

 ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ηνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα 

αδέιθηα ηνπο. Ίπσο θαίλεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

αξθεηά πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο 

ππνζηήξημεο νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα νλνκάζνπλ, λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηε δηαηαξαρή ηνπ αδειθνχ ηνπο (Dyson, 

1998‟ Evans et al, 2000' 'Lobato & Kao, 2001・ Smith & Perry, 2005). 

 ηε ζεηηθή ηξνπνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παηδηψλ κε ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία θαη ηελ αχμεζε ηεο αδειθηθήο 

εγγχηεηαο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο 

γηα ηα αδέιθηα, ππνζηήξημαλ πσο κεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα 

ππνζηήξημεο, απμάλεηαη ν βαζκφο πξνζθνξάο βνήζεηαο ζηα αδέιθηα ηνπο, 

βειηηψλεηαη ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε απηά, θαη επηπιένλ απμάλεηαη 

ε ηθαλφηεηά ηνπο λα παίδνπλ θαη λα ραιαξψλνπλ κε ηα αδέιθηα ηνπο κε 

αλαπεξία (D‟Arcy et al, 2004・ Dyson, 1998・ Evans et al, 2000- Lobato & 

Kao, 2001). 

 ηε γλψζε θαη απφθηεζε λέσλ ζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θαη δηαρείξηζε δχζθνισλ θαη αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ηα αδέιθηα 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κε ηα παηδηά κε 

αλαπεξία (D‟Arcy et al, 2004). 

 ηελ πξνζθνξά ζηα παηδηά επράξηζησλ ζηηγκψλ ραιάξσζεο θαη ςπραγσγίαο 

ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ. Πξνγελέζηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έδεημαλ πσο 

κεηά ην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ ππνζηήξημεο, ηφζν ηα ζπκκεηέρνληα ζε 

απηέο παηδηά φζν θαη νη γνλείο ηνπο δειψλνπλ πσο ηα αδέιθηα απφιαπζαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ νκάδα θαη απνθψκηζαλ απφ απηή κηα επράξηζηε θαη 

ζεηηθή εκπεηξία (D‟Arcy et al., 2004- Evans et al., 2000. Waren & Dodd, 

2003). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3. Ειςαγωγό ςτη Θεωρύα Γονεώκόσ Αποδοχόσ-Απόρριψησ 

(Parental Acceptance-Rejection Theory-PARTheory).  Μϋθοδοι, 

Αποδεύξεισ, Επιπτώςεισ. 

3.1 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΔΟΦΗ-

ΑΠΟΡΡΙΧΗ (Overview of Parental Acceptance-Rejection Theory)  
Ζ Θεσξία ηεο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) είλαη κηα ηεθκεξησκέλε 

ζεσξία γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη αλάπηπμε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο πνπ 

επηρεηξεί λα πξνβιέςεη θαη λα εμεγήζεη ζεκαληηθέο αηηίεο, ζπλέπεηεο θαη άιινπο 

ζπζρεηηζκνχο ηεο δηαπξνζσπηθήο –θαη ηδηαίηεξα ηεο γνλετθήο- απνδνρήο ή 

απφξξηςεο εληφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν (Rohner, 2004, 1986. Rohner & Rohner, 1980). Δπηρεηξεί λα απαληήζεη ζε 

πέληε θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ νη νπνίεο δηαηξνχληαη ζε ηξεηο ππνζεσξίεο. Απηέο είλαη 

ε ππνζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε ππνζεσξία ηεο αληηκεηψπηζεο θαη ε ππνζεσξία 

ησλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ ππνζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

πεξηιακβάλεη δπν γεληθέο εξσηήζεηο. Πξψηνλ, είλαη αιήζεηα φηη ηα παηδηά παληνχ, ζε 

δηάθνξα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα, αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

νκάδαο, θχινπ θηι., αληαπνθξίλνληαη νπζηαζηηθά κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηε γνλετθή 

απδνρή ή απφξξηςε; Γεχηεξνλ, ζε πνην βαζκφ επεθηείλνληαη νη επηπηψζεηο ηεο 

γνλετθήο απφξξηςεο ζηε ελήιηθε δσή; 

Ζ ππνζεσξία ηεο αληηκεηψπηζεο ζέηεη έλα βαζηθφ εξψηεκα. Γειαδή, ηη δίλεη ζε 

κεξηθά παηδηά θαη ελήιηθεο ηε ζπλαηζζεκαηηθά αλζεθηηθφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα απφ άιινπο ηελ απφξξηςε θαηά ηελ παηδηή ειηθία; Σέινο, ε ππνζεσξία ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ ζέηεη δχν πνιχ δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

εξσηήζεσλ. Πξψηνλ, γηαηί κεξηθνί γνλείο είλαη ζεξκνί θαη ζηνξγηθνί ελψ άιινη 

ςπρξνί, επηζεηηθνί, παξακειψληεο θαη απνξξίπηνληεο ησλ παηδηψλ ηνπο; Γεχηεξνλ, κε 

πνηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη ηφζν ε ζπλνιηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο φζν θαη ε 

ζπκπεξηθνξά θαη νη πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ εμαηνκηθεπκέλα, απφ ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνη γνλείο απνδέρνληαη ηα παηδηά ηνπο θαη άιινη ηα απνξξίπηνπλ; Γηα παξάδεηγκα 

είλαη αιήζεηα, φπσο πξνβιέπεη ε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

(PARTheory), φηη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ, νη θαιιηηερληθέο 

πξνηηκήζεηο θαη άιια κέζα έθθξαζεο θαη ζπκπεξηθνξέο ηείλνπλ λα ζρεηίδνληαη 

θαζνιηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηεο γνλετθήο αγάπεο ή απφξξηςεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία; 

Αξθεηά δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα επηηξέπνπλ ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο (PARThoery) λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα φπσο απηά. Πξψηνλ –

ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνιπκεζνδηθή εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή- ε ζεσξία ζηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζε παγθφζκην δείγκα, ζπκπεξηιακβάληαο δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Σν 

πην ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη πσο βνεζά ζηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ ελζσκάησζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ γχξσ απφ ην ζέκα ηεο γνλετθήο απφδνρήο-
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απφξξηςεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Απφ απηέο ηηο πεγέο ε ζεσξία επηρεηξεί λα δηαηππψζεη κηα 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε απφ 

ηνπο γνλείο. Μεγάιν κέξνο ηεο πξννπηηθήο απηήο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ππνζεσξία 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Πξψηα φκσο ζα αλαιπζνχλ νη 

έλλνηεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο, ή ε δηάζηαζε ηεο δεζηαζηάο ηνπ 

γνλετθνχ ξφινπ. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο «κεηξηθφο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θχξην θξνληηζηή ηνπ θάζε παηδηνχ θαη φρη απαξαίηεηα γηα 

ηνλ βηνινγηθφ ή ηνλ ζεηφ γνλέα. 

 

3.2 Η ΔΙΑΣΑΗ ΣΗ ΖΕΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΟΝΕΪΚΟΤ ΡΟΛΟΤ (The 

Warmth Dimension of Parenting) 
Ζ γνλετθή απνδνρή ή απφξξηςε απνηεινχλ καδί ηε δηάζηαζε ηεο δεζηαζηάο ηνπ 

γνλετθνχ ξφινπ. Πξφθεηηαη γηα κηα δηάζηαζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

φινη νη άλζξσπνη θαζψο φινη έρνπλ βηψζεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηελ αγάπε ηνπ 

θχξην θξνληηζηή ηνπο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. ·ηζη ε δηάζηαζε ηεο δεζηαζηάο έρεη 

λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζηνξγηθνχ δεζκνχ αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά 

ηνπο θαη κε ηε ζσκαηηθή, ιεθηηθή θαη ζπκβνιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

γνλείο γηα λα εθθξάζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Σν έλα άθξν απηήο ηεο ζεσξίαο 

απνηειεί ε γνλετθή απνδνρή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δεζηαζηά, ηε ζηνξγή, ηε 

θξνληίδα, ηελ άλεζε, ηε κέξηκλα, ηελ ππνζηήξημε, ή απιά ηελ αγάπε πνπ κπνξεί λα 

βηψζνπλ ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σν άιιν άθξν απνηειεί ε γνλετθή απφξξηςε, 

ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία ή ζεκαληηθή έιιεηςε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη εθθξάδεηαη κε κηα πνηθηιία ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά βίαησλ 

ζπκπεξηθνξψλ. Ζ εθηεηακέλε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα γηα πεξίπνπ κηζφ αηψλα πάλσ 

ζηε ζεσξία ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (PARTheory), απνθαιχπηεη πσο ε 

γνλετθή απφξξηςε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε έλαλ ζπλδπαζκφ ηεζζάξσλ βαζηθψλ 

εθθξάζεσλ: 1)ςπρξνί θαη αδηάθνξνη, ην αληίζεην δειαδή ηεο δεζηαζηάο θαη ηεο 

ζηνξγήο, 2)ερζξηθνί θαη επηζεηηθνί, 3)αδηάθνξνη θαη πεξηθξνληηηθνί θαη 

4)αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε. Ζ πεξίπησζε ηεο αδηαθνξνπνίεηεο απφξξηςεο 

απνηειείηαη απφ απφςεηο αηφκσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη γνλείο ηνπο δελ ελδηθέξνληαη ή 

δελ ηνπο αγαπνχλ πξαγκαηηθά, ρσξίο λα ππάξρνπλ μεθάζαξεο ζπκπεξηθνξέο απφ 

κέξνο ησλ γνλέσλ πνπ δείρλνπλ αδηαθνξία, πεξηθξφλεζε ή επηζεηηθφηεηα απέλαληί 

ηνπο. 

 Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1. Σα ζηνηρεία ζηα αξηζηεξά 

(δεζηαζηά, ερζξφηεηα θαη αδηαθνξία) ηεο εηθφλαο αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο, 

ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Γειαδή, νη γνλείο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ή λα 

ζεσξείηαη φηη αηζζάλνληαη δεζηαζηά (ή ςπρξφηεηα) πξνο ηα παηδηά ηνπο, ή κπνξεί λα 

αηζζάλνληαη ή λα ζεσξείηαη φηη αηζζάλνληαη ερζξηθά, ζπκσκέλα, κε πηθξία, 

αγαλαθηηζκέλνη, νμχζπκνη, αλππφκνλνη, ή αληαγσληζηηθά πξνο απηά. Δλαιιαθηηθά, νη 

γνλείο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ή λα ζεσξείηαη φηη αηζζάλνληαη αδηάθνξνη πξνο ηα 

παηδηά ηνπο ή λα έρνπλ έλα πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο επεκεξία. 
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ηνηρεία γηα ηα αηζζήκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα (ηελ αγάπε, ηελ 

επηζεηηθφηεηα θαη ηελ παξακέιεζε) αλαθέξνληαη ζε παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ νη γνλείο ελεξγνχλ κε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. ·ηζη, φηαλ νη 

γνλείο ελεξγνχλ κε ζπλαηζζήκαηα αγάπεο είλαη πηζαλφ λα είλαη ζηνξγηθνί. Ίπσο 

ζεκεηψλεηαη ζην ζρήκα, γνλετθή ζηνξγή κπνξεί λα απνδεηρζεί ζσκαηηθά (π.ρ. ην 

αγθάιηαζκα, θηιί, ρατδεχνληαο, θαη παξεγνξψληαο), πξνθνξηθά (π.ρ. επαηλψληαο θαη 

ιέγνληαο σξαία πξάγκαηα γηα ην παηδί), ή ζπκβνιηθά κε θάπνην άιιν ηξφπν, φπσο κε 

ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ρεηξνλνκηψλ. Απηέο θαη πνιιέο άιιεο ζπκπεξηθνξέο 

θξνληίδαο, ζηνξγήο θαη αγάπεο βνεζνχλ ζην λα θαζνξηζηνχλ νη ζπκπεξηθνξηθέο 

εθθξάζεηο ηεο γνλετθήο απνδνρήο. 

ρήκα 1 

 

Ίηαλ νη γνλείο ελεξγνχλ κε αηζζήκαηα ερζξφηεηαο, ζπκφ ή αγαλάθηεζε ε 

πξνθχπηνπζα ζπκπεξηθνξά νλνκάδεηαη επηζεηηθφηεηα. Ίπσο εξκελεχεηαη ζηε 

Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), επηζεηηθφηεηα είλαη 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία ελππάξρεη ε πξφζεζε θάπνηνο λα βιάςεη 

θάπνηνλ, θάηη, ή ηνλ εαπηφ ηνπ (ζσκαηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά). Σν ρήκα 1 δείρλεη φηη 

νη γνλείο κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθά επηζεηηθνί (π.ρ.ρηππψληαο, ζπξψρλνληαο, 

ξίρλνληαο ή ζπλζιίβνληαο πξάγκαηα) θαη πξνθνξηθά επηζεηηθνί (π.ρ. ζαξθαζκφο, 

χβξεηο, ριεπαζκνί, θσλέο, ιέγνληαο αιφγηζηα ηαπεηλσηηθά ή ππνηηκεηηθά πξάγκαηα 

γηα ην παηδί). Δπηπιένλ, νη γνλείο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βιαβεξέο, κε 

ιεθηηθέο ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο πξνο ηα παηδηά ηνπο. 

Ζ ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αδηαθνξίαο σο εζσηεξηθφ θίλεηξν κε ηελ παξακέιεζε σο 

ζπκπεξηθνξηθή απάληεζε δελ είλαη ηφζν άκεζε φζν ε ζχλδεζε κεηαμχ ερζξφηεηαο 

θαη επηζεηηθφηεηαο. Απηφ είλαη αιήζεηα, επεηδή νη γνλείο κπνξεί λα παξακεινχλ ή λα 

εθιεθζεί φηη παξακεινχλ ηα παηδηά ηνπο γηα πνιινχο ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αδηαθνξία. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο κπνξεί λα παξακεινχλ ηα παηδηά 

ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νξγή ηνπο πξνο απηά. Ζ παξακέιεζε 
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δελ είλαη απιά ε απνηπρία ζην λα θαιχςνπλ νη γνλείο ηηο πιηθέο θαη ζσκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο, αιιά αθνξά επίζεο ηελ απνηπρία ησλ γνληψλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαηάιιεια ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ. πρλά, γηα παξάδεηγκα, νη αδηάθνξνη γνλείο δε δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα ηελ άλεζε, παξεγνξηά, βνήζεηα, ή πξνζνρή. Μπνξεί 

επίζεο λα παξακείλνπλ ζσκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά αδηάθνξνη ή αθφκα θαη 

απξφζηηνη. Ίιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο, πξαγκαηηθέο ή ππνηηζέκελεο, αηνκηθά θαη 

ζπιινγηθά, είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζνπλ ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο αληηπάζηαο ή ηεο 

απφξξηςεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπο. Αθφκε φκσο θαη ζε κηα ζηνξγηθή νηθνγέλεηα, ηα 

παηδηά είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ-ηνπιάρηζηνλ πεξηζηαζηαθά- κεξηθά απφ απηά 

ηα επψδπλα ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. 

·ηζη, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε γνλετθή απνδνρή ή απφξξηςε κπνξεί λα 

πξνβιεζεί θαη λα κειεηεζεί απφ δχν νπηηθέο. Γειαδή, ε απνδνρή-απφξξηςε κπνξεί 

λα κειεηεζεί σο αληηιεπηή ή φπσο ππνθεηκεληθά βηψλεηαη απφ ην άηνκν (ε 

θαηλνκελνινγηθή νπηηθή), ή κπνξεί λα κειεηεζεί, φπσο αλαθέξζεθε απφ έλαλ 

εμσηεξηθφ παξαηεξεηή (ε ζπκπεξηθνξηθή νπηηθή). πλήζσο, αιιά φρη πάληα, νη δχν 

πξννπηηθέο νδεγνχλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα. Οη έξεπλεο πάλσ ζηε Θεσξία ηεο 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο δείρλνπλ, σζηφζν, φηη αλ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη 

πνιχ αληηθαηηθά πξέπεη θαλείο λα εκπηζηεχεηαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ θαηλνκελνινγηθή νπηηθή. 

Απηφ είλαη αιήζεηα, δηφηη έλα παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη αληηπαζέο (φπσο θαη ζηελ 

αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε), αιιά νη εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο κπνξεί λα απνηχρνπλ 

λα αληρλεχζνπλ ηπρφλ ξεηνχο δείθηεο ηεο γνλετθήο απφξξηςεο. Δλαιιαθηηθά, νη 

παξαηεξεηέο κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηεο γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο ή ακέιεηαο, αιιά ην παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη φηη δελ απνξξίπηεηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη κε θάπνηα θαλνληθφηεηα ζηηο εθζέζεηο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

παξακέιεζεο. ·ηζη, ππάξρεη κφλν κηα πξνβιεκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ιεγφκελσλ 

«αληηθεηκεληθψλ» αλαθνξψλ γηα ηελ θαθνκεηαρείξηζε, ηελ απφξξηςε, θαη 

παξακέιεζε απφ ηε κία πιεπξά θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηεο γνλετθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο απφ ηελ άιιε. Ίπσο ην έζεζε ν Kagan (1978, ζει. 61), 

«γνλετθή απφξξηςε δελ είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν δξάζεσλ απφ ηνπο γνλείο, 

αιιά κηα πεπνίζεζε πνπ θαηέρεηαη απφ ην παηδί». 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έλα κεγάιν κέξνο ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο είλαη 

ζπκβνιηθφ (Kagan, 1978, 1974). Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα θαηαλνήζνπκε γηαηί ε 

απφξξηςε έρεη επηπηψζεηο ζηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα ηεο. Βεβαίσο, ζην πιαίζην εζληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ 

κειέησλ, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηηο ζπκβνιηθέο θαη 

κε βάζε ηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ εξκελείεο ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ αγάπε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπο, εθφζνλ επηζπκνχλ λα θαηαλνήζνπλ 

πιήξσο ηε δηαδηθαζία απνδνρήο-απφξξηςεο. Γειαδή, αθφκα θαη αλ νη γνλείο παληνχ 

κπνξεί λα εθθξάζνπλ, ζε θάπνην βαζκφ, ηελ απνδνρή (δεζηαζηά, αγάπε, θξνληίδα, 

αλεζπρία) θαη ηελ απφξξηςε (ςπρξφηεηα, έιιεηςε ζηνξγήο, ερζξφηεηα, 
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επηζεηηθφηεηα, αδηαθνξία, παξακέιεζε), κε ηνλ ηξφπν πνπ ην θάλνπλ απηφ είλαη 

εμαηξεηηθά κεηαβιεηφ θαη θνξεζκέλν κε ηελ πνιηηηζηηθή ή κεξηθέο θνξέο 

ηδηνζπγθξαζηαθή έλλνηα. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο νπνπδήπνηε κπνξεί λα επαηλνχλ ή 

λα ζπγραίξνπλ ηα παηδηά ηνπο, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θάλνπλ ζε έλα 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ δε ζα κπνξνχζε λα έρεη θαλέλα λφεκα (ή 

κπνξεί λα έρεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή έλλνηα) ζε έλα δεχηεξν πεξηβάιινλ. Απηφ 

απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν πεξηζηαηηθφ: 

«Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα, εγψ (Ronald P. Rohner) έπαηξλα ζπλέληεπμε απφ κία Ηλδή 

πςειήο θνηλσληθήο ηάμεο, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγέλεηα ζηελ Ηλδία. Μηα 

γπλαίθα πνπ θαζφηαλ θνληά ηεο κνπ απέζπαζε ηελ πξνζνρή. Απηή ε γπλαίθα ήζπρα 

θαη κε πξνζνρή μεθινχδηζε έλα πνξηνθάιη. ηελ ζπλέρεηα έβγαιε φια ηα θνπθνχηζηα 

απφ ην θάζε θνκκάηη ρσξηζηά. Ζ ελληάρξνλε θφξε ηεο ελζνπζηαδφηαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαζψο πξνρσξνχζε απηή ε δηαδηθαζία. Αξγφηεξα ε ζπλεληεπμηαδφκελε 

θπξία κε ξψηεζε αλ είρα πξνζέμεη ηη έθαλε ε άιιε γπλαίθα. Σεο απάληεζα πσο ην 

είρα δεη, αιιά δελ έδσζα ηδηαίηεξε ζεκαζία. «Θα „πξεπε;». «Λνηπφλ» κνπ απάληεζε 

«Θέιεηε λα κάζεηε γηα ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή ησλ γνλέσλ ζηε Βεγγάιε...» θαη 

ζπλερίδνληαο κνπ εμήγεζε πσο φηαλ κηα κεηέξα ζε εθείλα ηα κέξε ζέιεη λα επαηλέζεη 

ην παηδί ηεο –λα ηνπ δείμεη έγθξηζε θαη ζηνξγή- κπνξεί λα δψζεη ζην παηδί ηεο έλα 

μεθινπδηζκέλν πνξηνθάιη. Σα παηδηά -πνπ δνπλ ζ‟ απηέο ηηο πεξηνρέο- ζα θαηαιάβνπλ 

απφιπηα πσο ε κεηέξα ηνπο έθαλε θάηη κνλαδηθφ γηα απηά, αθφκα θαη αλ νη κεηέξεο 

ηνπο δε ρξεζηκνπνηήζνπλ ιφγηα επαίλνπ γηα λα ην θάλνπλ».   (Rohner, 1994. Rohner 

& Chaki-Sircar, 1988). 

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζηελ θαζεκεξηλή ακεξηθαληθή 

αγγιηθή γιψζζα ε ιέμε απφξξηςε ζπλεπάγεηαη θαθή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη 

κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη θαθνί άλζξσπνη. ε δηαπνιηηηζκηθέο θαη πνιπεζληθέο 

έξεπλεο, σζηφζν, πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη γηα λα δεί ηε ιέμε σο πεξηγξαθηθφ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ, φρη επηθξηηηθφ ή αμηνινγηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη 

γνλείο ζην 25% πεξίπνπ ησλ θνηλσληψλ ηνπ θφζκνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπνπο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηνλ νξηζκφ ηεο απφξξηςεο πνπ δίλεηαη εδψ (Rohner & Rohner, 1980. 

Rohner, 1975), αιιά θαη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ -

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηζηνξηθά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο- απηνί νη γνλείο 

ζπκπεξηθέξνληαη πξνο ηα παηδηά ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηνί πηζηεχνπλ φηη είλαη 

θαιφο. Οη ππεχζπλνη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

πνιηηηζηηθέο λφξκεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο είλαη λα θαζνξηζηεί αλ ηα 

παηδηά θαη νη ελήιηθεο αληαπνθξίλνληαη παληνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ νη ίδηνη έρνπλ 

βηψζεη ηελ εκπεηξία ηνπ λα γίλνληαη απνδεθηνί ή λα έρνπλ απνξξηθζεί σο παηδηά -

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνιηηηζηηθή, θπιεηηθή, εζλνηηθή , ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

θχισλ, ή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, ή άιιεο ηέηνηεο θαζνξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο. Σν ζέκα 

απηφ ζπδεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο ππνζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο ηεο Θεσξίαο 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) 
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3.3 Η ΤΠΟΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΣΗΣΑ (The PARTheory’s 

Personality Subtheory) 
Ίπσο είπακε λσξίηεξα, ε ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο επηρεηξεί λα πξνβιέςεη θαη λα 

εμεγήζεη ζεκαληηθέο -ηδηαίηεξα απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή πγεία- ζπλέπεηεο 

ηεο αληηιεπηήο γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Ζ ππνζεσξία αξρίδεη κε ηελ 

κάιινλ αζηαζή παξαδνρή φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο έρεη 

αλαπηπρζεί ε δηαξθήο, κε βηνινγηθή βάζε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε γηα ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί (Bjorklund & Pellegrini, 

2002. Leary , 1999. Baumeister & Leary, 1995). Ζ αλάγθε γηα ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε 

πεξηιακβάλεη κηα ζπλαηζζεκαηηθή επηζπκία ή ιαρηάξα (είηε ζπλεηδεηά 

αλαγλσξηζκέλε ή φρη) γηα ηελ άλεζε, ηελ ππνζηήξημε, ηε θξνληίδα, ηελ αλεζπρία, 

ηελ πξνζηαζία θαη ηα παξφκνηα. ηελ ελήιηθε δσή, ε αλάγθε γίλεηαη πην πνιχπινθε 

θαη δηαθνξνπνηείηαη γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ επηζπκία (αλαγλσξηζκέλα ή κε) γηα ηε 

ζεηηθή ζρέζε απφ ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο έρεη έλαλ ζηνξγηθφ δεζκφ 

πξνζθφιιεζεο. Οη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαιχηεξα απηή ηελ 

αλάγθε είλαη ζπλήζσο νη γνλείο γηα ηα βξέθε θαη ηα παηδηά, αιιά πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο ζεκαληηθνί άιινη ρσξίο γνλετθά ζηνηρεία ζχλδεζεο θπξίσο γηα ηνπο εθήβνπο 

θαη ηνπο ελήιηθεο. 

Ίπσο εξκελεχεηαη ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), έλαο 

ζεκαληηθφο άιινο κπνξεί λα είλαη θάζε πξφζσπν κε ην νπνίν έλα παηδί ή ελήιηθαο 

έρεη έλαλ ζρεηηθά καθξνρξφλην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, ν νπνίνο είλαη κνλαδηθά 

ζεκαληηθφο γηα ην άηνκν, θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε θαλέλαλ 

άιιν. Με απηή ηελ έλλνηα, νη γνλείο είλαη γεληθά ζεκαληηθνί άιινη, αιιά νη γνλείο 

επίζεο έρνπλ έλα επηπιένλ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί 

ζηνπο ππφινηπνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Γειαδή, ε αίζζεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αζθάιεηαο θαη άλεζεο ησλ παηδηψλ ηείλεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Δμαηηίαο απηνχ, νη γνλείο είλαη ζπλήζσο ην είδνο ησλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θηγνχξεο πξνζθφιιεζεο, φπσο νλνκάδνληαη 

ηφζν ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο, φζν θαη ζηε ζεσξία 

πξνζθφιιεζεο (Colin, 1996. Ainsworth, 1989. Bowlby, 1982). Οη γνλείο είλαη έηζη 

κνλαδηθά ζεκαληηθνί γηα ηα παηδηά, επεηδή ε αζθάιεηα θαη νη άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ απνγφλσλ εμαξηψληαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο 

ζρέζεο κε ηνλ γνλέα ή ηνπο γνλείο ηνπο. Γη 'απηφ ην ιφγν ε γνλετθή απνδνρή-

απφξξηςε ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ζεσξείηαη σο 

δεδνκέλν πνπ έρεη απαξάκηιιε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο, ην αίζζεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 

επεκεξίαο ησλ ελειίθσλ ηείλεη λα εμαξηάηαη απφ ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

κε ην ελήιηθν άηνκν πξνζθφιιεζεο. ·ηζη, ε απνδνρή ή ε απφξξηςε απφ ηνλ 

ζχληξνθφ ηνπο έρεη επίζεο ηεθκεξησζεί φηη έρεη ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ελειίθσλ θαη ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο πξνζαξκνγή. Ζ έλλνηα ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο νξίδεηαη ζηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο σο έλα πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζηαζεξφ ζχλνιν πξνδηαζέζεσλ ελφο αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί (δειαδή 
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ζπλαηζζεκαηηθή, γλσζηηθή, αληηιεπηηθή, θαη θηλεηήξηνο δηάζεζε) θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ ηξφπσλ αληαπφθξηζεο (δειαδή, παξαηεξήζηκεο ζπκπεξηθνξέο) ζε 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο ή ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα . Ο νξηζκφο απηφο 

αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά έρεη θίλεηξν, επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο (π.ρ. 

πεξηβαιινληηθνχο), θαζψο θαη εζσηεξηθνχο (π.ρ. ζπλαηζζεκαηηθνχο, βηνινγηθνχο, θαη 

καζεζηαθνχο) παξάγνληεο, θαη ζπλήζσο έρεη ηελ θαλνληθφηεηα ή ηελ ηάμε αλάινγα 

κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν. Ζ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) αμηψλεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε γηα ζεηηθή 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο θαη ηα πξφζσπα πξνζθφιιεζεο είλαη έλα 

ηζρπξφ θίλεηξν, θαη φηαλ απηή ε αλάγθε ησλ παηδηψλ δελ ηθαλνπνηείηαη επαξθψο απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο (ή ησλ ελειίθσλ απφ ηα άηνκα πξνζθφιιεζεο), έρνπλ ηελ 

πξνδηάζεζε λα αληαπνθξηζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα -ζχκθσλα κε ηελ ππνζεσξία ηα άηνκα πνπ 

αηζζάλνληαη απφξξηςε είλαη πηζαλφ λα είλαη αλήζπρα θαη αλαζθαιή. ε κηα 

πξνζπάζεηα λα θαηεπλάζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο, ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη απφξξηςε ζπρλά απμάλνπλ ηηο πξνζθνξέο 

ηνπο γηα ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε, αιιά κφλν κέρξη ελφο ζεκείνπ. Γειαδή, ηείλνπλ λα 

γίλνπλ πεξηζζφηεξν εμαξηψκελα, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2. 

ρήκα 2 

 

 

Ο φξνο εμάξηεζε ζηε ζεσξία αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή, ςπρνινγηθά αηζζαλφκελε 

επηζπκία ή ιαρηάξα γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή (ζε αληίζεζε κε ηελ νξγαληθή) 

ππνζηήξημε, ηε θξνληίδα, ηελ άλεζε, ηελ πξνζνρή, ηελ πξνζηαζία, θαη παξφκνησλ 

ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα άηνκα πξνζθφιιεζεο. Ο φξνο, φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο 

πξαγκαηηθέο πξνζθνξέο ζπκπεξηθνξάο πνπ θάλνπλ ηα άηνκα γηα ηέηνηα αληαπφθξηζε. 
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Γηα ηα κηθξά παηδηά απηέο νη πξνζθνξέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζθφιιεζε 

ζηνπο γνλείο, ην θιαςνχξηζκα ή ην θιάκα, φηαλ νη γνλείο απξνζδφθεηα 

αλαρσξήζνπλ, θαη επηδηψθνληαο ηε ζσκαηηθή εγγχηεηα καδί ηνπο φηαλ επηζηξέςνπλ. 

Μεγαιχηεξα παηδηά θαη ελήιηθεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηε 

ζεηηθή αληαπφθξηζε πεξηζζφηεξν ζπκβνιηθά, εηδηθά ζε ζηηγκέο θηλδχλνπ, 

επηδηψθνληαο ηε δηαβεβαίσζε, ηελ έγθξηζε, ή ηελ ππνζηήξημε, θαζψο θαη ηελ άλεζε, 

ηελ αγάπε, ή παξεγνξηά απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί γη 'απηνχο, 

ηδηαίηεξα απφ ηνπο γνλείο γηα ηνπο λένπο, θαζψο θαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο 

θαη ηα άηνκα πξνζθφιιεζεο γηα ηνπο ελήιηθεο. 

Ζ εμάξηεζε ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) εκελεχεηαη 

σο έλα ζπλερέο, ζην έλα άθξν ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε εμάξηεζε θαη ζην άιιν ε 

αλεμαξηεζία. Οη αλεμάξηεηνη άλζξσπνη είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα 

ζεηηθή αληαπφθξηζε θαιπκκέλε επαξθψο, έηζη ψζηε λα είλαη απαιιαγκέλνη απφ 

ζπρλή ή έληνλε ιαρηάξα ή εθδειψζεηο ζπκπεξηθνξάο γηα ζπκπαξάζηαζε απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πνιχ εμαξηεκέλνη άλζξσπνη είλαη 

εθείλνη πνπ έρνπλ ζπρλή θαη έληνλε επηζπκία γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε, θαη είλαη 

πηζαλφ λα εθδειψλνπλ πνιιέο ζπκπεξηθνξέο γηα λα ιάβνπλ απηήλ ηελ αληαπφθξηζε. 

Ίπσο ζπκβαίλεη κε φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ έρνπλ κειεηεζεί απφ 

ηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), φινη νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνπ θαηά κήθνο απηνχ ηνπ ζπλερνχο αλάινγα κε ην αλ είλαη 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλνη ή αλεμάξηεηνη. χκθσλα κε ηε ζεσξία, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ εμάξηεζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

ελειίθσλ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη φηη γίλνληαη απνδεθηά 

ή απνξξίπηνληαη. Πνιιά παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί αηζζάλνληαη ηελ 

αλάγθε γηα ζπλερή επηβεβαίσζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε. 

χκθσλα κε ηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο, ε γνλετθή απφξξηςε θαζψο θαη ε 

απφξξηςε απφ άιια άηνκα πξνζθφιιεζεο νδεγεί επίζεο θαη ζε άιιεο εθβάζεηο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, εθηφο απφ ηελ εμάξηεζε. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ερζξφηεηα, 

επηζεηηθφηεηα, παζεηηθή επηζεηηθφηεηα, ή ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα κε ηε δηαρείξηζε 

ηεο ερζξφηεηαο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή απάζεηα, ηελ αλψξηκε 

εμάξηεζε ή ηελ ακπληηθή αλεμαξηεζία, αλάινγα κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα, ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ησλ επεηζνδίσλ απφξξηςεο θαη γνλετθνχ ειέγρνπ, ηε 

δηαηαξαρή ηεο απηνεθηίκεζεο, ηε δηαηαξαρή ηεο απηνεπάξθεηαο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα θαη ηελ αξλεηηθή θνζκνζεσξία. Θεσξεηηθά απηέο είλαη νη δηαηάμεηο πνπ 

αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηεο έληνλνπ ςπρνινγηθνχ πφλνπ πνπ παξάγεηαη απφ 

ηελ αληίιεςε ηεο απφξξηςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πέξα απφ έλα νξηζκέλν ζεκείν, έλα 

ζεκείν πνπ πνηθίιιεη απφ άηνκν ζε άηνκν, παηδηά θαη ελήιηθεο πνπ βηψλνπλ 

ζεκαληηθή απφξξηςε είλαη πηζαλφ λα αηζζάλνληαη νινέλα απμαλφκελε νξγή, 

αγαλάθηεζε, θαη άιια θαηαζηξεπηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα γίλνπλ έληνλα 

επψδπλα. Χο απνηέιεζκα, πνιιά πξφζσπα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί θιείλνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ην θαθφ 

ηεο πεξαηηέξσ απφξξηςεο. Γειαδή, αληαπνθξίλνληαη ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά. Με 
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ηνλ ηξφπν απηφ ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε ή δελ επηζπκνχλ λα εθθξάζνπλ ηελ αγάπε 

θαη αθφκε δε γλσξίδνπλ πψο ή αθφκα θαη αλ είλαη ζε ζέζε λα δερζνχλ αγάπε απφ 

ηνπο άιινπο. 

Λφγσ φινπ απηνχ ηνπ ςπρνινγηθνχ πφλνπ, κεξηθά άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί 

γίλνληαη ακπληηθά αλεμάξηεηνη. Ζ ακπληηθή αλεμαξηεζία είλαη ζαλ ηελ πγηή 

αλεμαξηεζία απφ ηελ άπνςε φηη ηα άηνκα θάλνπλ ζρεηηθά ιίγεο εθδειψζεηο 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε. Χζηφζν είλαη, ζε αληίζεζε κε ηελ πγηή 

αλεμαξηεζία, ην γεγνλφο φηη νη ακπληηθά αλεμάξηεηνη άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα 

πνζνχλ ηε δεζηαζηά θαη ηελ ππνζηήξημε (ζεηηθή αληαπφθξηζε) αλ θαη κεξηθέο θνξέο 

δελ ην αλαγλσξίδνπλ. Πξάγκαηη, ιφγσ ηεο επηθάιπςεο ηνπ ζπκνχ, ηεο δπζπηζηία θαη 

άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζήκαησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ρξφληα απφξξηςε ζπρλά 

αξλνχληαη ηελ αλάγθε απηή, ιέγνληαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, "ην δηάνιν! Γελ ζαο 

ρξεηάδνκαη. Γελ ρξεηάδνκαη θαλέλαλ!". Ζ ακπληηθή αλεμαξηεζία κε ηα ζπλδεδεκέλα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο, κεξηθέο θνξέο νδεγεί ζε κηα δηαδηθαζία 

κέηξεζεο ηεο απφξξηςεο, φπνπ ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ απνξξηθζεί 

απνξξίπηνπλ ην πξφζσπν (-α) πνπ ηνπο έρνπλ απνξξίςεη. Απηφ δελ απνηειεί 

έθπιεμε, κάιηζηα απηή ε δηαδηθαζία κεξηθέο θνξέο θιηκαθψλεηαη ζε έλαλ θχθιν βίαο 

θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Δθηφο απφ ηελ εμάξηεζε ή ηελ ακπληηθή αλεμαξηεζία, ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ απνξξηθζεί έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο σο πνιχ 

πηζαλνί ππνςήθηνη γηα λα αλαπηχμνπλ αηζζήκαηα κεησκέλεο απηνεθηίκεζεο θαη 

κεησκέλεο απηνεπάξθεηαο. Απηφ πξνθχπηεη επεηδή -φπσο ζεκεηψλεηαη ζε ζπκβνιηθή 

ζεσξία αιιειεπίδξαζεο (Mead, 1934. Cooley, 1902) -ηα άηνκα ηείλνπλ λα βιέπνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο φπσο πηζηεχνπλ φηη ηνπο βιέπνπλ νη γνλείο ηνπο ή νη ζεκαληηθνί 

άιινη. ·ηζη, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πνπ αηζζάλνληαη φηη ηα άηνκα πξνζήισζή ηνπο 

δελ ηνπο αγαπνχλ, είλαη πηζαλφ λα αηζζάλνληαη φηη είλαη απσζεηηθά, ίζσο αθφκε θαη 

αλάμηα λα αγαπεζνχλ. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηεο απηναμίαο ή ηεο αμίαο ησλ αηφκσλ, ε απηνεπάξθεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο ή ηε καεζηξία ζην λα εθηειέζνπλ 

θαζεκεξηλέο εξγαζίεο επαξθψο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. ην 

βαζκφ πνπ ηα άηνκα αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη πνιχ θαινί άλζξσπνη, είλαη επίζεο 

ηθαλά λα αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη πνιχ θαινί ζην λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

Έ ελαιιαθηηθά, ζην βαζκφ πνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη θαινί ζην λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, ζπρλά θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ζθέθηνληαη 

ιηγφηεξν θαιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πεξηζζφηεξν ζπλνιηθά. Ο ζπκφο, ε αξλεηηθή 

απηνεηθφλα, θαη νη άιιεο ζπλέπεηεο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο ηείλνπλ λα κεηψζνπλ  

ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί ηεο 

απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. 

Δμαηηίαο απηνχ, νη άλζξσπνη πνπ αηζζάλνληαη απφξξηςε ζπρλά ηείλνπλ λα είλαη 

ιηγφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά ζηαζεξνί απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ληψζνπλ απνδεθηνί. 

πρλά είλαη ζπλαηζζεκαηηθά αλαζηαησκέλνη-ίζσο δαθξπζκέλνη ή ζπκσκέλνη, φηαλ 

έξρνληαη αληηκέησπνη κε αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο ελψ νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ γίλεη 
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απνδεθηνί είλαη ζε ζέζε λα ρεηξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή εξεκία. Ίια 

απηά ηα έληνλα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίιεςε ηεο 

απφξξηςεο ηείλνπλ λα πξνθαινχλ ηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο λα αλαπηχμνπλ κηα 

αξλεηηθή θνζκνζεσξία. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο (PARTheory), ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί είλαη πηζαλφ λα 

αλαπηχμνπλ κηα άπνςε γηα ηνλ θφζκνπ, ηε δσή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη ηελ 

ίδηα ηε θχζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, σο αλαμηφπηζηε, ερζξηθή, ζπλαηζζεκαηηθά 

αλαζθαιή, απεηιεηηθή ή επηθίλδπλε. Απηέο νη ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζπρλά 

επεθηείλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ ππεξθπζηθνχ 

θφζκνπ (δειαδή, ν Θεφο, νη ζενί, θαη άιιεο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο) (Rohner, 

1986, 1975). 

 Ζ αξλεηηθή θνζκνζεσξία, ε αξλεηηθή απηνεθηίκεζε, αξλεηηθή απηνεπάξθεηα θαη 

κεξηθέο απφ ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ 

είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ θνηλσληθή-γλσζηηθή ιεηηνπξγία ή ηηο λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ απνξξηθζέλησλ πξνζψπσλ. ηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο (PARTheory), ε έλλνηα ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο αλαθέξεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν-ή-ιηγφηεξν νξγαλσκέλε, αιιά ζπλήζσο ππνλνείηαη ε ζχιιεςε ελφο 

αηφκνπ ηεο χπαξμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ πνπ ην 

άηνκν ζεσξεί δεδνκέλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηνπο άιινπο θαη ηνλ βησκαηηθφ θφζκν πνπ 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ην ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθφ παξειζφλ θαη ηηο 

ηξέρνπζεο εκπεηξίεο. Μαδί κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, νη λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ ηείλνπλ λα δηακνξθψζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα αληηιακβάλνληαη, εξκελεχνπλ θαη αληηδξνχλ ζε λέεο εκπεηξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

επεξεάδνπλ, επίζεο, ην ηη θαη ην πψο ηα άηνκα απνζεθεχνπλ θαη ζπκνχληαη ηελ 

εκπεηξία (Crick & Dodge, 1994. Epstein, 1994. Baldwin, 1992. Clausen, 1972). 

Μφιηο δεκηνπξγεζνχλ, νη λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ αηφκσλ ηνπ εαπηνχ, ησλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ, θαη ηνπ θφζκνπ γχξσ ηνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα ηνπο σζήζνπλ λα 

δεηνχλ ή λα απνθεπγνπλ νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο θαη είδε αλζξψπσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν ηξφπνο πνπ ηα άηνκα ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ 

θφζκν ηνπο δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν πνπ δνπλ ηε δσή ηνπο. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα ηα 

απνξξηθζέλησλ παηδηά θαη ελήιηθεο. Γηα παξάδεηγκα, πνιιά άηνκα πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηιακβάλνληαη ηελ ερζξφηεηα εθεί πνπ ππάξρεη, γηα 

λα δνπλ εζθεκκέλα ηελ απφξξηςε ζε αθνχζηεο πξάμεηο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, ή λα 

ππνηηκήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αμίαο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί είλαη πηζαλφ λα αλαδεηήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ, λα εξκελεχζνπλ, ή 

αληηιεθζνχλ εκπεηξίεο, θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο κε ηξφπνπο πνπ ζπλάδνπλ κε 

παξακνξθσκέλεο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο. Καη ζπρλά ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ 

ή λα εξκελεχνπλ δηαλνεηηθά θαηαζηάζεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε απηέο ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί 

θαηαζθεπάδνπλ ζπρλά λνεηηθέο εηθφλεο ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ σο απξφβιεπηεο, 

αλαμηφπηζηεο, ίζσο θαη επηδήκηεο. Απηέο νη αξλεηηθέο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ζπρλά κεηαθέξνληαη ζε λέεο ζρέζεηο φπνπ ηα απνξξηθζέληα άηνκα δπζθνιεχνληαη λα 
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εκπηζηεχνληαη ηνπο άιινπο ζπλαηζζεκαηηθά, ή κπνξεί λα γίλνπλ ππεξεπαηζζεηα ζε 

νπνηεζδήπνηε πξνβνιέο ή ζεκάδηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλαμηνπηζηίαο. Λφγσ φιεο 

απηήο ηεο επηιεθηηθήο πξνζνρήο, ηεο επηιεθηηθήο αληίιεςεο, ηνπ ειαηησκαηηθνχ 

ζηπι ηεο αηηηψδνπο απφδνζεο, θαη ηεο δηαζηξεβισκέλε γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ηα άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί γεληθά αλακέλεηαη απφ ηε Θεσξία 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) λα σζήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε 

πνηνηηθψο δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνλνπάηηα απφ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο 

αλζξψπνπο. 

Πνιιέο απφ απηέο ηηο επηδξάζεηο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο βξίζθνληαη επίζεο ζηε 

δηαηαξαρή αλαπηπμηαθνχ ηξαχκαηνο (DTD; Van der Kolk, 2010) θαη ζηε ζχλζεηε 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (PTSD Complex ή απιά CPTSD; Courtois, 2004). 

Απηέο είλαη ζπλζήθεο φπνπ λένη βηψλνπλ επαλαιακβαλφκελν ηξαχκα-εηδηθά 

δηαπξνζσπηθφ ηξαχκα- γηα κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

αλαπηπμηαθψλ πεξηφδσλ. ηηο θνηλέο επηπηψζεηο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο, ηνπ DTD 

θαη ηνπ CPTSD έρνπλ ππαρζεί ζέκαηα φπσο ε ππεξεγξήγνξζε, ην άγρνο, ζπρλά ην 

κίζνο γηα ηνλ εαπηφ, ηα πξνβιήκαηα κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζψο θαη ε 

απηνθηνληθφηεηα, κεηαμχ πνιιψλ άιισλ. Δπηπιένλ, ηα ζέκαηα ηεο θαηάζιηςεο θαη 

θαηάρξεζεο νπζηψλ, πνπ ζπδεηνχληαη αξγφηεξα, εκπιέθνληαη επίζεο ηφζν ζηελ 

αληηιεπηή απφξξηςε φζν θαη ζην DTD θαη CPTSD. 

Ο πφλνο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο είλαη πνιχ αιεζηλφο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κειέηεο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ(fMRI) δείρλνπλ φηη ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ 

εγθεθάινπ (δειαδή, ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, θαζψο θαη ν δεμήο 

θνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο) ελεξγνπνηνχληαη φηαλ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη 

απφξξηςε, φπσο αθξηβψο φηαλ νη άλζξσπνη βηψλνπλ ηνλ ζσκαηηθφ πφλν (Eisenberger, 

2012. Eisenberger, Lieberman, & Williams, 2003. Squire & Stein, 2003). Δπηπιένλ νη 

Fisher, Aron, θαη Brown (2005) δηαπίζησζαλ φηη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ ελεξγνπνηνχληαη ζηνπο ελήιηθεο νη νπνίνη ήηαλ επηπρηζκέλνη ζηνλ δεζκφ 

ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ είραλ πξφζθαηα απνξξηθζεί απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπο. 

Δθηφο απφ ηελ έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνηεί fMRIs, ηα απνηειέζκαηα κειεηψλ θαη ησλ 

δχν αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ δείρλνπλ φηη ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηξαχκα ζηελ παηδηθή 

ειηθία κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη κε άιινπο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε αληηιεπηή απφξξηςε θαη άιιεο κνξθέο καθξνπξφζεζκνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ηξαχκαηνο ζπρλά έρνπλ λεπξνβηνινγηθέο επηπηψζεηο, φπσο ε 

κεηαβνιή ηεο ρεκείαο ηνπ εγθεθάινπ (Ford & Russo, 2006). Σν απνηέιεζκα απηψλ 

θαη άιισλ λεπξνβηνινγηθψλ θαη λεπξνςπρνινγηθψλ αιιαγψλ κπνξεί ηειηθά λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ παηδηψλ θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ηνπο αλάπηπμε (Ford, 2005). 

Δίλαη ίζσο γηα ιφγνπο φπσο απηνί πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείραλ ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο δηαπνιηηηζκηθά θαη κεηαμχ κεγάισλ 

ακεξηθαληθψλ εζληθψλ νκάδσλ δείρλνπλ ζηαζεξά φηη πεξίπνπ ην 80% ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ ελειίθσλ πνπ κεηξάηαη κέρξη ζηηγκήο, έρνπλ αληαπνθξηζεί φπσο πξνβιέπεη ε 
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ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη επαξθήο κειέηε 

νπνπδήπνηε-κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, θχισλ, ειηθίσλ, γεσγξαθηθψλ φξησλ, 

εζληθνηήησλ, θαη άιισλ φξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θφζκν, πνπ λα απέηπρε λα δείμεη 

ηελ ίδηα βαζηθή ηάζε πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3. 

Γειαδή, ην ρήκα 3 απεηθνλίδεη γξαθηθά αμηψκαηα ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο (PARTheory) γηα ηηο αλακελφκελεο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο 

απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αηφκσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην ζρήκα δείρλεη φηη, κέζα ζε έλα ζπγθξφηεκα ησλ επηκέξνπο 

δηαθνξψλ, ε θαηάζηαζε ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ είλαη πηζαλφ 

λα γίλεη εμαζζελεκέλε ζε άκεζε αλαινγία κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα, ηε 

ζνβαξφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο απφξξηςεο πνπ έρνπλ βηψζεη. Χζηφζν κεξηθά άηνκα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ αγαπεκέλεο νηθνγέλεηεο, εκθαλίδνπλ, επίζεο, ην ζχλνιν ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί. Οη άλζξσπνη απηνί νλνκάδνληαη «πξνβιεκαηηθνί» ζηελ Θεσξία Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory). Πνιιά είλαη ηα άηνκα (π.ρ. ελήιηθεο) πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιηγφηεξν αγαπεκέλεο ζρέζεηο κε άηνκα πξνζθφιιεζεο, εθηφο απφ ηνπο 

γνλείο. Σν γεγνλφο απηφ βνεζά λα επηβεβαησζεί ε πξνζδνθία ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, ε απφξξηςε απφ νπνηνδήπνηε άηνκν πξνζθφιιεζεο ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πγηψλ θνηλσληθψλ-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηψλ. Χζηφζν, αλακέλεηαη επίζεο ζηε 

Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) φηη κηα πνιχ κηθξή κεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ ζα είλαη ζε ζέζε λα επδνθηκήζεη ζπλαηζζεκαηηθά παξά ην γεγνλφο φηη 

γλψξηζε ζεκαληηθή απφξξηςε απφ έλα άηνκν πξνζθφιιεζεο. Ίπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 3, απηνί νη άλζξσπνη νλνκάδνληαη copers. Δίλαη ην επίθεληξν ηεο ππνζεσξία 

αληηκεηψπηζεο πνπ ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ. 
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2.4 ΤΠΟΘΕΨΡΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ (PARTheory’s Coping Subtheory) 
Ίπσο είπακε λσξίηεξα, ε ππνζεσξία αληηκεηψπηζεο αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηνπ πψο 

θάπνηα απνξξηθζέληα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ ην δηαβξσηηθφ ςηιφβξνρν ηεο 

απφξξηςεο εκέξα κε ηελ εκέξα, ρσξίο λα πθίζηαληαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ 

ςπρηθή πγεία πνπ γλσξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξνη άηνκα πνπ έρνπλ απνξξηθζεί. 

Θεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά ε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο είλαη ην ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν 

ηκήκα ηεο  Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory). Ίπσο ηζρχεη γηα 

ηα πεξηζζφηεξα άιια φξγαλα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο 

(Somerfield & McCrae, 2000), ιίγα είλαη αθφκε γλσζηά κε βεβαηφηεηα γηα ηνπο 

κεραληζκνχο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ απάληεζε ηνπ βαζηθνχ 

εξσηήκαηνο ηεο ππνζεσξίαο αληηκεηψπηζεο. Παξ 'φια απηά είλαη ζαθέο φηη, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο - θαη κάιηζηα φιε ηε 

δηαδηθαζία απνδνρήο-απφξξηςεο - πξέπεη λα πηνζεηήζεη κηα πξννπηηθή πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ. Ζ πξννπηηθή απηή έρεη ηξία ζηνηρεία: ηνλ εαπηφ, ηνλ άιιν θαη ην 

πιαίζην. πγθεθξηκέλα, ην πνιπκεηαβιεηφ κνληέιν ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) 

αλαθέξεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (π.ρ., αληηκεηψπηζε αληηιεπηήο απφξξηςεο) 

είλαη ζπλάξηεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ εαπηνχ, ηνπ άιινπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «εαπηνχ»πεξηιακβάλνπλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ αηφκνπ καδί κε ηα άιια εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπδεηήζεθαλ λσξίηεξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «άιινπ» πεξηιακβάλνπλ ηα 

πξνζσπηθά θαη δηαπξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνξξίπηνληνο γνλέα ή άιινπ 

πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο, καδί κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο απφξξηςεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «πιαηζίνπ» πεξηιακβάλνπλ θαη 

άιινπο ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
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θνηλσληθήο-θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ. Μηα εηδηθή εξεπλεηηθή 

ππφζεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απηή ηελ άπνςε αλαθέξεη φηη, φινη νη άιινη παξάγνληεο 

παξακέλνπλ ζηαζεξνί, ελψ ε πηζαλφηεηα ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ γνλετθή απφξξηςε εληζρχεηαη απφ ηελ παξνπζία ελφο δεζηχ, 

ππνζηεξηθηηθνχ, αλαπιεξσκαηηθνχ θξνληηζηή ή αηφκνπ πξνζθφιιεζεο. 

Ζ έκθαζε ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ζηελ ςπρηθή 

δξαζηεξηφηεηα -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςπρηθσλ καο αλαπαξαζηάζεσλ- νδεγεί 

ζην λα αλακέλεη θαλείο φηη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

επηηξέπνπλ ζε νξηζκέλα παηδηά θαη ελήιηθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απφξξηςε πην 

απνηειεζκαηηθά απφ φ, ηη άιινη. Οη δπλαηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ κηα ζαθψο 

δηαθνξνπνηεκέλε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, κηα αίζζεζε ηεο απηνδηάζεζεο, θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνπξνζσπνπνηνχλ (Rohner, 1986). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ππνζεσξία 

αληηκεηψπηζεο αλακέλεη φηη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

απφξξηςε εληζρχεηαη ζην βαζκφ πνπ έρνπλ κηα ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλε αίζζεζε ηνπ 

εαπηνχ, κηα πηπρή ηνπ νπνίνπ είλαη ε αίζζεζε ηεο απηνδηάζεζεο. Σα 

απηνπξνζδηνξηδφκελα άηνκα πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα αζθνχλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

κηθξή πνζφηεηα ειέγρνπ πάλσ ζην ηη ζπκβαίλεη ζε απηνχο κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο 

πξνζπαζεηψλ ή πξνζσπηθσλ ραξαθηεξηζηηθσλ. Άιια άηνκα κπνξεί λα αηζζάλνληαη 

ζαλ πηφληα: Αηζζάλνληαη ζαλ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο ζπκβαίλνπλ είλαη εμαηηίαο ηεο 

κνίξα, ηεο ηχρεο, ή ελφο ηζρπξνχ άιινπ. Σα άηνκα κε ηελ αίζζεζε ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ έρνπλ κηα εζσηεξηθή ςπρνινγηθή πεγή γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

κεξηθψλ απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφξξηςεο. 

Οκνίσο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνπξνζσπνπνηνχλ θαηέρνπλ κηα 

άιιε θνηλσληθφ-γλσζηηθή πεγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απφξξηςεο. Ζ 

πξνζσπνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε ηνπ λα «παίξλσ θάηη πξνζσπηθά», δειαδή, 

ζηελ εκελεία αληαλαθιαζηηθψλ ή απηφκαησλ γεγνλφησλ ηεο δσήο κε εγσθεληξηθφ 

ηξφπν θαη ζπλήζσο κε αξλεηηθή έλλνηα. ·ηζη, νη άλζξσπνη πνπ πξνζσπνπνηνχλ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηείλνπλ λα εξκελεχνπλ θάπνηεο αθνχζηεο πξνζβνιέο θαη κηθξέο πξάμεηο 

αλαηζζεζίαο σο εθ πξνζέζεσο πξάμεηο ηεο απφξξηςεο ή άιιεο επηδήκηα πξνζέζεηο. Σα 

άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνπξνζσπνπνηνχλ, σζηφζν, έρνπλ έλα ςπρνινγηθφ 

ππφβαζξν ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε έλα πην ζεηηθφ ηξφπν ηηο δηαπξνζσπηθέο 

αζάθεηεο. Καη νη ηξεηο απφ απηέο ηηο θνηλσληθνχο γλσζηηθνχο παξάγνληεο θαίλεηαη λα 

παξέρνπλ ςπρνινγηθή αζπίδα ελαληίνλ ησλ πην δηαβξσηηθψλ δξάζεσλ ηεο αληίιεςεο 

ηεο απφξξηςεο. Χζηφζν, ηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ ηελ ηάζε λα επεξεάδνληαη 

απφ ηελ απφξξηςε, πεξηπιέθνληαο έηζη ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αλεμάξηεηεο 

ζπκβνιήο πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα έρεη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζε παηδηά θαη 

ελήιηθεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αληίιεςε ηεο απφξξηςεο. 

‟απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο coper ζηελ ππνζεσξία ηεο 

αληηκεηψπηζεο δηαρσξίδεηαη ζε affective (ζπλαηζζεκαηηθφο) coper θαη instrumental 

(ζπληειεζηηθφο) coper. Οη affective (ζπλαηζζεκαηηθνί) copers είλαη εθείλνη νη 

άλζξσπνη πνπ ην ζπλαίζζεκά ηνπο θαη ν ςπρηθφο ηνπο θφζκνο δελ έρεη επεξεαζηεί 

απφ ην γεγνλφο φηη κεγάισζαλ ζε νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο είραλ απνξξίςεη. Απφ ηελ 
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άιιε κεξηά, νη instrumental (ζπληειεζηηθνί) copers είλαη άηνκα ηα νπνία έρνπλ 

απνξξηθζεί αιιά ηα πεγαίλνπλ θαιά ζην ζρνιείν, ζηελ εξγαζία ή ζηηο αζρνιίεο ηνπο, 

φκσο ην ζπλαίζζεκα θαη ν ςπρηθφο ηνπο θφζκνο έρεη επεξεαζηεί. Οη instrumental 

(ζπληειεζηηθνί) copers δηαηεξνχλ έλα πςειφ επίπεδν ηθαλφηεηαο ζηελ εξγαζία θαη 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απφδνζε παξά ηε ζνβαξή απφξξηςε. Πνιιέο εμέρνπζεο 

πξνζσπηθφηεηεο ζηελ ηζηνξία έρνπλ ππάξμεη instrumental copers, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

είλαη πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Louis "Satchmo" Armstrong, ν John Stuart Mill, 

Richard Nixon, Edgar Allen Poe, Eleanor Roosevelt, Babe Ruth, θαη ν Mark Twain, 

κεηαμχ πνιιψλ, πνιιψλ άιισλ (Howe, 1982. Goertzel & Goertzel, 1962) . 

Βηνγξαθίεο θαη απηνβηνγξαθίεο ησλ αηφκσλ απηψλ απνθαιχπηνπλ φηη αθφκα θη αλ 

ήηαλ επηηπρεκέλε instrumental copers, δελ ήηαλ affective copers. Ίιoη θαίλεηαη λα 

έρνπλ ππνζηεί ςπρνινγηθή πίεζε κε ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνζεσξία 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Αθφκε θαη αλ ε θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ copers είλαη 

αξθεηά θαιή, γεληθά δελ είλαη ηφζν θαιή φζν απηή ησλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο πνπ ηνπο απνδέρνληαη, αιιά έρεη ηελ ηάζε λα είλαη ζεκαληηθά θαιχηεξε 

απφ εθείλε ησλ πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ απφξξηςε 

νηθνγέλεηαο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελειηθίσζε, 

φκσο, φινη, εθηφο απφ ηα πην ζνβαξά απνξξηθζέληα θαη ςπρνινγηθά ηξαπκαηηζκέλα 

άηνκα είλαη πηζαλφ λα έρνπλ αξθεηά ζεηηθέο εκπεηξίεο έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα 

θαηαγσγήο ηνπο,πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ησλ πην θαηαζηξνθηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ επηπηψζεσλ ηεο γνλετθήο 

απφξξηςεο. ·ηζη, έρνληαο ππφςελ ηε ζπλήζε αλζεθηηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ (Masten, 2001) -ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ επηηπρεκέλε ςπρνζεξαπεία, ζεηηθέο εκπεηξίεο εξγαζίαο, 

ηθαλνπνηψληαο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαη άιιεο επράξηζηεο δηαδηθαζίεο θαη 

απνηειέζκαηα, ελήιηθεο πνπ είραλ απνξξηθζεί σο παηδηά ζπρλά πξνζαξκφδνληαη 

θαιχηεξα ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά απφ φ, ηη φηαλ ήηαλ παηδηά θάησ απφ ηελ 

άκεζε επηξξνή ηεο απφξξηςεο ησλ γνλέσλ ηνπο.απηφ βέβαηα ηνπνζεηεί αθφκε θαη 

ηνπο affective copers ζε έλα κεγαιχηεξν ξίζθν λα παξνπζηάζνπλ θνηλσληθά, 

ζσκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο ζε ζρέζε κε 

ηα άηνκα πνπ αγαπήζεθαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα 

εάλ ε δηαδηθαζία απφξξηςεο ζηελ παηδηθή ειηθία έρεη επεξεάζεη ζνβαξά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζρεκαηίζεη αζθαιείο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνλ 

ζχληξνθφ ηνπ. 

3.5 ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΚΑΙ Η ΤΠΟΘΕΨΡΙΑ ΣΨΝ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΜΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ (PARTheory’s 

Sociocultural Model and Subtheory) 
Ίπσο έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ ζην πνιπκεηαβιεην κνληέιν ηεο Θεσξίαο 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), ε γνληθή απφξξηςε ιακβάλεη ρψξα ζε 

έλα ζχλζεην νηθνινγηθφ (νηθνγελεηαθφ, θνηλνηηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ) πιαίζην. 

Σν κνληέιν θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 4 παξέρεη 
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έλαλ ηξφπν ζθέςεο γηα ηα πξνεγνχκελα, ηηο ζπλέπεηεο θαη άιινπο ζπζρεηηζκνχο ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο κέζα ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Απηφ ην 

κνληέιν έρεη ηηο ηζηνξηθέο ξίδεο ηνπ ζην πξψηκν έξγν ηνπ Kardiner (1939, 1945a, 

1945b), θαη αξγφηεξα ζην έξγν ηνπ Whiting & Child (1953). Μνηξάδεηαη επίζεο 

αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο κε ην νηθνινγηθφ  κνληέιν ηνπ Bronfenbrenner (1994, 

1979), θαη κε ην νηθν-πνιηηηζκηθφ κνληέιν ηνπ Berry (2006). Γείρλεη, γηα 

παξάδεηγκα, φηη ε πηζαλφηεηα νη  γνλείο (ζηνηρείν 3 ζην κνληέιν) λα εκθαλίζνπλ 

νπνηαδήπνηε δεδνκέλε κνξθή ζπκπεξηθνξάο (π.ρ., ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε) 

δηακνξθψλεηαη κε ζεκαληηθνχο ηξφπνπο απφ ηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο απηήο ηεο 

θνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, φπσο ηε δνκή ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηελ νηθηαθή νξγάλσζε, ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ηελ πνιηηηθή 

νξγάλσζε, ην ζχζηεκα άκπλαο, θαη άιινπο ζεζκνχο πνπ ζηεξίδνπλ άκεζα ηελ 

επηβίσζε ελφο πνιηηηζκηθά νξγαλσκέλνπ πιεζπζκνχ κέζα ζην θπζηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ (ζηνηρείν 1 ζην κνληέιν). Σν κνληέιν δείρλεη επίζεο φηη νη γνλετθή 

απνδνρή-απφξξηςε θαη άιιεο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο (φπσο πξνλνείηαη ζην ππνζεσξία 

πξνζσπηθφηεηαο) ησλ παηδηψλ. 

Σν δηπιφ βέινο ηνπ κνληέινπ (ζρεδηαζκέλν γηα λα δείμεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ησλ ζηνηρείσλ) πξνηείλεη πσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ 

φπσο ην ηαπεξακέλην ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξηθή ηνπο δηάζεζε ζρεκαηίδνπλ ζε έλαλ 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κνξθή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνλέσλ ηνπο 

απέλαληί ηνπο. Σα βέιε ζην κνληέιν απνθαιχπηνπλ επίζεο –επηπξνζζέησο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ εκπεηξηψλ- φηη νη λένη έρνπλ κηα κεγάιε γθάκα ζπρλψλ ηζρπξψλ 

επηξξνψλ (ζηνηρείν 5) απφ εκπεηξίεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ, ηα 

ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο ηεο θνηλσλίαο, ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηνπο ελήιηθεο 

ζηελ θνηλσλία (ζηνηρείν 6), θαη ηα ζεζκνζεηεκέλα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο (ζηνηρείν 7). 

 

Σα ζεζκνζεηεκέλα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο αλαθέξνληαη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελφο ιανχ, ηηο θαιιηηερληθέο 

παξαδφζεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ, ηηο κνπζηθέο θαη ηα ιανγξαθηθά έζηκα θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ζε άιιεο πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέηνηα 

ζπκβνιηθή, σο επί ην πιείζηνλ κε ρξεζηηθέο θαη φρη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε 
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απφςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Καινχληαη "εθθξαζηηθά" ζηε Θεσξία Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) επεηδή πηζηεχεηαη φηη εθθξάδνπλ ή 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο, ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ, 

ηνπιάρηζηνλ αξρηθά, φηαλ ηα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα είραλ πξψηνδεκηνπξγεζεί. ·ηζη, 

ηα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα πίζηεπεηαη ζηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

(PARTheory) φηη είλαη ζπκβνιηθέο δεκηνπξγίεο, πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ απφ πνιιά άηνκα κέζα ζε κηα θνηλσλία. Καζψο νη άλζξσπνη αιιάδνπλ, 

ηα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο ηείλνπλ επίζεο λα αιιάμνπλ, αλ θαη 

κεξηθέο θνξέο αξγά θαη απξφζπκα, εηδηθά εάλ ηα ζπζηήκαηα έρνπλ θσδηθνπνηεζεί 

γξαπηψο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε εδψ -ζχκθσλα κε ηελ ππνζεσξία 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ- φηη αθφκα θη αλ ηα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα 

είλαη ηειηθά αλζξψπηλεο δεκηνπξγίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη λα 

ελζσκαηψζεθαλ ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα ηείλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ 

κε ηνπο αλζξψπνπο, δηακνξθψλνληαο κειινληηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Καζνδεγνχκελε απφ ην κνληέιν θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ππνζεσξία 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεί λα πξνβιέςεη θαη λα εμεγήζεη ζε φιν 

ηνλ θφζκν ηηο αηηίεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη ηεο απφξξηςεο. Ζ ππνζεσξία 

επηρεηξεί επίζεο λα πξνβιέςεη θαη λα εμεγήζεη εθθξαζηηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο θαη ηεο απφξξηςεο. Γηα παξάδεηγκα, ε ππνζεσξία πξνβιέπεη - θαη 

νπζηαζηηθά δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ-φηη ζε θνηλσλίεο φπνπ ηα παηδηά 

έρνπλ ηελ ηάζε λα απνξξηθζνχλ, πνιηηηζηηθέο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ππεξθπζηθφ θφζκν (δειαδή, γηα ην Θεφ, ηνπο ζενχο, θαη ηνλ θφζκν ησλ πλεπκάησλ) 

ζπλήζσο απεηθνλίδνπλ ην ππεξθπζηθφ σο θαθφβνπιν, ερζξηθφ, χπνπιν, απξφβιεπην, 

ηδηφηξνπν, θαηαζηξνθηθφ ή αξλεηηθφ κε άιινπο ηξφπνπο (Batool & Najam, 2009. 

Thiele, 2007. Bierman, 2005. Dickie, Eshleman, Merasco, Shepard, Venderwilt  & 

Johnson, Rohner, 1986, 1975). Χζηφζν, ν ππεξθπζηθφο θφζκνο ζπλήζσο πηζηεχεηαη 

φηη είλαη θαινπξναίξεηνο, δεζηφο, ππνζηεξηθηηθφο, γελλαηφδσξνο, πξνζηαηεπηηθφο ή 

επγεληθφο θαη κε άιινπο ηξφπνπο, ζε θνηλσλίεο φπνπ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κε αγάπε θαη απνδνρή. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη απηέο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζπγθεληξσηηθψλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηηο 

λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ απνδεθηψλ έλαληη αηφκσλ πνπ απνξξίπηνληαη κέζα ζε 

απηά ηα δχν δηαθνξεηηθά είδε θνηλσληψλ. Ζ γνλετθή απνδνρή θαη ε απφξξηςε είλαη 

επίζεο γλσζηφ φηη ζρεηίδνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν κε πνιινχο άιινπο εθθξαζηηθνχο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο ζπζρεηηζκνχο φπσο νη θαιιηηερληθέο παξαδφζεηο, 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο θνηλσληψλ, θαζψο θαη νη θαιιηηερληθέο πξνηηκήζεηο 

ησλ αηφκσλ κέζα ζε απηέο ηηο θνηλσλίεο (Rohner & Frampton, 1982). Δπηπξνζζέησο, 

ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη ςπραγσγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο ησλ ελειίθσλ 

λα κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ηελ παηδηθή ειηθία θαη εκπεηξίεο ηεο απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο (Rohner, 1986. Mantell, 1974. Aronoff, 1967). Ίια απηά θαη άιιεο 

εθθξαζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο θαίλεηαη λα είλαη ππνπξντφληα ησλ 

θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ-γλσζηηθέο επηπηψζεσλ ηεο γνλετθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα. 
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Γηαηί νη γνλείο ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο ηείλνπλ λα είλαη δεζηνί θαη ζηνξγηθνί, θαη 

νη γνλείο ζην πεξίπνπ 25% ησλ θνηλσληψλ ηνπ θφζκνπ ηείλνπλ λα απνξξίπηνπλ ήπηα 

έσο ζνβαξά ηα παηδηά ηνπο(Rohner, 1975, 1986. Rohner & Rohner, 1981). Πνηνη 

παξάγνληεο επζχλνληαη γη 'απηέο ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη γηα ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζα ζηηο θνηλσλίεο; Δξσηήκαηα φπσο 

απηά, θαζνδεγνχλ ην δεχηεξν ηκήκα ηεο ππνζεσξίαο  θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Γελ ππάξρεη κηα κνλαδηθή ή απιή απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα, 

αιιά ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο θαίλεηαη φλησο λα ζρεηίδνληαη κε αμηνπηζηία κε ηηο 

θνηλσληθέο δηαθπκάλζεηο ηεο γνλετθήο απφξξηςεο. Κχξηεο κεηαμχ απηψλ είλαη νη 

ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηε δηάζπαζε ησλ πξσηνγελψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηεοθνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ·ηζη, νη κφλνη γνλείο (ζπλήζσο κεηέξεο) πνπ 

βξίζθνληαη ζε θνηλσληθή απνκφλσζε, ρσξίο θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά 

ζηεξίγκαηα, εηδηθά αλ νη γνλείο είλαη λένη θαη νηθνλνκηθά ππνβαζκηζκέλνη, 

εκθαλίδνληαη παγθνζκίσο λα είλαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα ηελ απφζπξζε ηεο 

αγάπεο θαη ηεο ζηνξγήο απφ ηα παηδηά ηνπο (Rohner, 1986). Δίλαη ρξήζηκν λα 

ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη απφ κηα παγθφζκηα πξννπηηθή ηεο, ε θηψρεηα απφ κφλε ηεο 

δελ ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηελ απμεκέλε απφξξηςε. Μάιινλ, είλαη ε θηψρεηα ζε 

ζπλδπαζκφ κε απηέο ηηο άιιεο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζέηνπλ 

ηα παηδηά ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν. Πξάγκαηη, έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλζξσπφηεηαο 

είλαη ηψξα θαη πάληα ήηαλ ζε θαηάζηαζε ζρεηηθήο θηψρεηαο. Αιιά παξ 'φια απηά, νη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ζε φιν ηνλ θφζκν αλαηξέθνπλ ηα παηδηά ηνπο κε θξνληίδα 

(Rohner, 1975). 

3.6 ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΟ ΑΠΟ ΓΟΝΕΪΚΗ Ε ΔΙΑΠΡΟΨΠΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΧΗ (Paradigm Shift from Parental to 

Interpersonal Acceptance and Rejection) 
Ίπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε Θεσξία Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) 

παξαδνζηαθά επηθεληξψζεθε ζε ζέκαηα γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Αιιά ην 

1999 πέξαζε απφ κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο απφ ηε γνλετθή ζε δηαπξνζσπηθή 

απνδνρή θαη απφξξηςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θεληξηθφ αμίσκα ηεο Θεσξίαο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) δήισζε αξρηθά φηη ε αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

απφξξηςεο ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχκπιεγκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο φπσο απηφ ζεκεηψλεηαη ζηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. Σν 

επαλαδηαηππσκέλν αμίσκα δειψλεη ηψξα φηη αληίιεςε ηεο απφξξηςεο απφ ην άηνκν 

πξνζθφιιεζεο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν ηεο δσήο ηείλεη λα ζπλδέεηαη κε ην 

ίδην ζχκπιεγκα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ βξέζεθαλ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ πνπ έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία. Σψξα, ε ζεσξία θαη ε ζρεηηθή έξεπλα εζηηάδεηαη ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο δηαπξνζσπηθήο απνδνρήο-απφξξηςεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, αιιά θαη ζηελ απνδνρή-απφξξηςε απφ 

νκνηίκνπο θαη αδέιθηα, απφ δαζθάινπο, απφ άηνκα κε ηα νπνία νη ελήιηθεο 

αλαπηχζζνπλ εξσηηθέο ζρέζεηο αιιά θαη άιιεο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Παξά απηήλ ηελ αιιαγή παξαδείγκαηνο ζηε ζεσξία θαη ηελ 

έξεπλα-εζηίαζε, ε ζεσξία εμαθνινπζεί λα είλαη γλσζηή σο Θεσξία Γνλετθήο 
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Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) επεηδή ε εηηθέηα έρεη γίλεη ηφζν επξέσο 

αλαγλσξηζκέλε δηεζλψο. 

Ζ πξψηε εκπεηξηθή κειέηε γηα ηε δνθηκή αλαδηαηχπσζεο ηνπ αμηψκαηνο ηεο Θεσξίαο 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) έγηλε ην 2001 (Rohner & Khaleque, 

2008. Khaleque, 2001). Ζ κειέηε εμέηαζε ηνλ αληίθηππν ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο 

απφ άλδξεο ζπληξφθνπο γηα ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ 88 ελήιηθσλ 

εηεξνθπιφθηισλ γπλαηθψλ ζηηο ΖΠΑ. Ζ θαηλνηφκα απηή κειέηε πξνθάιεζε κεγάιν 

δηεζλέο ελδηαθέξνλ, ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε ε κειέηε δηεμήρζε ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ 15 ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν . Μία απφ ηηο πξψηεο απφ απηέο ηηο κειέηεο (Parmar 

& Rohner, 2005) αζρνιήζεθε κε 79 λένπο ελήιηθεο ζηελ Ηλδία. Δθεί, νη ζπγγξαθείο 

βξήθαλ φηη φζν κηθξφηεξε ήηαλ ε αληίιεςε ηεο απνδνρήο απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο, 

ηφζν γηα ηνπο άλδξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο, ηφζν ρεηξφηεξε ήηαλ ε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ηνπο. Απιέο ζπζρεηίζεηο έδεημαλ επίζεο ηελ αλακελφκελε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ελειίθσλ θαη ζχκηζαλ ηε 

κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή ζηελ παηδηθή ειηθία ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε απνδνρή απφ 

ηελ ζχληξνθν ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ αλδξψλ, αλ θαη ε ζρέζε απηή ήηαλ ελ κέξεη κεζνιάβεζε, 

ζπκφκαζηε παηξηθή απνδνρή (αιιά φρη ηεο κεηέξαο) ζηελ παηδηθή ειηθία. Γηα ηηο 

γπλαίθεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηφζν ε απνδνρή απφ ηνλ ζχληξνθν φζν θαη ε 

παηξηθή (αιιά φρη ηεο κεηέξαο) ήηαλ πεξίπνπ ηζφηηκνη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο. 

Πην πξφζθαηα, παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ αλαθεξζεί ζε νθηψ άιιεο δηεζλείο κειέηεο, 

ππνδεηθλχνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαζνιηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ςπρηθήο πγείαο 

ησλ ελειίθσλ θαη ησλ αληηιήςεψλ ηνπο γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε απφ ηνπο 

νηθείνπο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηνπο γνλείο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Απηέο νη κειέηεο 

δηεμήρζεζαλ ζε: Κνινκβία θαη ην Πνπέξην Ρίθν (Ripoll-Nunez & Alvarez, 2008), 

Φηλιαλδία (Khaleque, Rohner & Laukala, 2008), Ηλδία (Parmar & Rohner, 2008), 

Ηαπσλία (Rohner, Uddin, Shomsunaher, & Khaleque, 2008), Κνξέα (Chyung & Lee, 

2008), Κνπβέηη (Parmar, ν Ηκπξαήκ, θαη Rohner, 2008), Σνπξθία (Varan, Rohner, & 

Eryuksel, 2008), θαη ΖΠΑ (Rohner, Melendez, & Kraimer-Rickaby, 2008). 

Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί κεηά ηελ αλαδηαηχπσζε ηεο 

Θεσξίαο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ην 1999 αζρνιήζεθε κε ηε ζρεηηθή 

ζπκβνιή ηεο αληίιεςεο ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο απφ ηνπο δαζθάινπο έλαληη ηεο 

γνλετθήο (κεηξηθήο θαη παηξηθήο) θαη έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή, ηε ζπκπεξηθνξά ζην ζρνιείν θαη ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ λέσλ 

ζρνιηθήο ειηθίαο (αγφξηα θαη θνξίηζηα) εληφο έμη εζλψλ δηαπνιηηηζκηθά (Rohner, 

2010). Απηά ηα έζλε πνπ πεξηιακβάλνπλ ην Μπαγθιαληέο, ηελ Δζζνλία, ηελ Ηλδία, ην 

Κνπβέηη, ηελ πεξηνρή Γέιηα ηνπ Μηζηζηπή ησλ ΖΠΑ, θαη ηελ Σνπξθία. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ έδεημαλ ηεξάζηηα θπιεηηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθή 

κεηαβιεηφηεηα ζηα πξφηππα ησλ πξνγλσζηηθψλ πνπ αμηνινγνχληαη κε θάζε κία απφ 

ηηο ηξεηο κεηαβιεηέο έθβαζεο πνπ κειεηήζεθαλ. Ίπσο αλακελφηαλ απφ ηε Θεσξία 
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Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory), σζηφζν νη πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ λέσλ ήηαλ πνιχ πην ζηαζεξνί. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ε αληίιεςε ηεο απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ 

ηνπο γνλείο ζπζρεηίδνληαλ ζεκαληηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη 

ησλ θνξηηζηψλ ζε φια ηα έζλε, φπνπ κειεηήζεθε ε ζρέζε απηή. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ πνιιαπιψλ αλαιχζεσλ παιηλδξφκεζεο, σζηφζν, έδεημαλ φηη ε αληίιεςε ηεο 

απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηακεζνιαβείηαη ζε κεγάιν βαζκφαπφ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ησλ 

λέσλ ζην Μπαγθιαληέο θαη ηελ Ηλδία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, απηέο νη αλαιχζεηο 

έδεημαλ φηη κφλν ε γνλετθή απνδνρή έρεη αλεμάξηεηε ή κνλαδηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ καζεηή ζην Κνπβέηη θαη ηελ Δζζνλία. Σν δήηεκα ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο δελ εμεξεπλήζεθε ζηελ Σνπξθία ή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γέιηα ηνπ Μηζηζηπή ησλ ΖΠΑ. 

3.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΑΠΟΔΟΦΗ-ΑΠΟΡΡΙΧΗ 

(Methods in PARTheory Research) 

Σν πξφγξακκα έξεπλαο ηεο Θεσξίαο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) εδψ θαη 

κηζφ αηψλα θαζνδεγείηαη κεζνδνινγηθά απφ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ νλνκάδεηαη 

αλζξσπνλνκία (anthroponomy) θαη ηελ νηθνπκεληθή πξνζέγγηζε, αληίζηνηρα (Rohner, 

1986. Rohner & Rohner, 1980). Ζ αλζξσπνληκία (anthroponomy) είλαη κηα 

πξνζέγγηζε γηα ηηο επηζηήκεο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αλαδήηεζε 

γηα ηηο θαζνιηθέο αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί εκπεηξηθά θαη λα 

γεληθεπζεί ζε φια ηα είδε καο (Homo sapiens-) ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θάζε 

θνξά πνπ ζπκβαίλνπλ. Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο πξνηάζεηο πνπ πξνέβαιαλ 

Γπηηθνί θνηλσληθνί επηζηήκνλεο ππνηίζεηαη φηη ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο, ε 

επαιήζεπζε ησλ ηζρπξηζκψλ απηψλ είλαη ζχλζεηε θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνζνρή ζην 

ξφιν ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο γιψζζαο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο ηζηνξίαο, θαη άιινπο 

ηέηνηνπο παξάγνληεο. Απαηηεί επίζεο ηελ πξνζνρή ζηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο 

ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ κέηξεζεο (π.ρ., απην-έθζεζε εξσηεκαηνιφγηα) θαη γεληθά 

παξαδείγκαηα ηεο έξεπλαο (π.ρ., ε holocultural κέζνδνο) (Cournoyer & Malcolm, 

2004. Cournoyer, 2000. Rohner, 1986). 

ηε Θεσξία Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ηα δεηήκαηα απηά εμεηάδνληαη ππφ 

ηελ νηθνπκεληθή πξνζέγγηζε, κηα πνιπκεζνδνινγηθή θαη κε πνιιέο δηαδηθαζίεο 

ζηξαηεγηθή έξεπλαο πνπ ςάρλεη γηα ηε ζχγθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε κηα ζεηξά 

δηαθξηηψλ ηξφπσλ κέηξεζεο θαη παξαδεηγκάησλ ηεο έξεπλαο ζε έλα επξχ θάζκα ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ θαη εζλνηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πέληε δηαθξηηέο κέζνδνη ή ηχπνη κειεηψλ γηα ηε 

δνθηκή βαζηθψλ πηπρψλ ηεο ζεσξίαο. Απηέο νη κέζνδνη κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζε 

δχν νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ δχν είδε κειεηψλ. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηηο πνζνηηθέο ςπρνινγηθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο φπσο 

ζπλεληεχμεηο, παξαηεξήζεηο ζπκπεξηθνξάο, θαη εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, θαη 

θπξίσο ην Δξσηεκαηνιφγην Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (Parq) (Rohner, 2005a), 

ε Δξσηεκαηνιφγην Διέγρνπ Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (Parq / Control) 
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(Rohner, 2005b), θαη ην Δξσηεκαηνιφγην Αμηνιφγεζεο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο (PAQ) 

(Rohner & Khaleque, 2005β). Ίια απηά θαη άιια εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο 

πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ην Δγρεηξίδην γηα ηε κειέηε ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο (Handbook for the study of parental acceptance and rejection (Rohner & 

Khaleque, 2005a). 

Τπάξρνπλ ηξεηο εθδφζεηο ηνπ Parq θαη Parq / Control. Μηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αμηνινγήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ηνπ βαζκνχ απνδνρήο ή απφξξηςεο (θαη 

έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο) πνπ ιακβάλνπλ ζηα ρέξηα ηεο κεηέξαο, ηνπ παηέξα, ή 

άιισλ θξνληηζηέο ηνπο. Μηα άιιε αμηνινγεί αλακλήζεηο ελειίθσλ απφ ηελ παηδηθή 

ειηθία ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο πάλσ ζηε κεηξηθή ή παηξηθή απνδνρή-

απφξξηςε. Ζ ηξίηε δεηά απφ ηνπο γνλείο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηε δηθή ηνπο 

απνδνρή, ηελ απφξξηςε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ PAQ, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αμηνινγεί ηελ απηναληίιεςε αηφκσλ (ελήιηθεο ή παηδηά) ηεο ζπλνιηθήο 

ςπρνινγηθήο ηνπο πξνζαξκνγήο, φπσο νξίδεηαη απφ ηηο επηά δηαηάμεηο 

πξνζσπηθφηεηαο ζην επίθεληξν ηεο ππνζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο. Λεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ Parq, Parq / ·ιεγρνο θαη PAQ-ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξίπνπ ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο γηα ρξήζε ζε δηεζλέο επίπεδν θαη κεηαμχ ησλ 

ακεξηθαληθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ-παξέρεηαη ζε Γθφκεδ θαη Rohner (2011), Rohner 

θαη Khaleque (2005a) θαη Rohner (1986). Οη αλαθνξέο ζε αξθεηέο εθαηνληάδεο 

πνζνηηθέο ςπρνινγηθέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο απηέο ηηο ηερληθέο κπνξνχλ 

λα βξεζνχλ ζην Rohner (2012). Ζ κεηααλάιπζε, ν δεχηεξνο ηχπνο ηεο κειέηεο ζε 

απηφ ην ζχκπιεγκα, ζπλνςίδεη θαη ζπλζέηεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπιινγήο απηψλ 

ησλ δηαθξηηψλ ςπρνινγηθψλ κειεηψλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα θαη κπνξεί ή δελ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά πνιηηηζηηθά 

πιαίζηα. Σν έξγν ηνπ Khaleque & Rohner (2002α) δείρλεη απηή ηε κέζνδν. Ζ κειέηε 

απηή βαζίζηεθε ζε 43 κειέηεο πνπ εθπξνζσπνχλ 7.563 εξσηεζέλησλ ζε 15 ρψξεο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο εζληθέο νκάδεο ζηηο ΖΠΑ (π.ρ., Αθξνακεξηθαλνί, 

Αζηάηεο Ακεξηθαλνί, Δπξσπαίνη Ακεξηθαλνί, θαη ηζπαλφθσλνη Ακεξηθαλνί). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ην αμίσκα ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) ζρεηηθά κε ηε δηαπνιηηηζκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο αληίιεςεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη ηε ζπλνιηθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηφζν 

ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ ελειίθσλ. 

Μηα δεχηεξε κεηααλαιπηηθή αλαζθφπεζε (Khaleque & Rohner, 2002b) βαζίζηεθε ζε 

51 κειέηεο πνπ εθπξνζσπνχλ 6.898 εξσηεζέλησλ ζε νθηψ έζλε θαη νη πεξηζζφηεξεο 

κεγάιεο ακεξηθαληθέο εζλνηηθέο νκάδεο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο κεηααλάιπζεο ήηαλ λα 

αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία (φπσο κεηξάηαη απφ ην ζπληειεζηή άιθα) απφ ηηο δχν 

θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηνέθζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο 

απηέο ηηο κειέηεο, πνπ είλαη, ην Parq θαη ην PAQ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

επηβεβαίσζαλ φηη νη δχν δέζκεο κέηξσλ ήηαλ αμηφπηζην ζε φιεο ηηο κειέηεο. 

Μηα ηξίηε κεηααλαιπηηθή αλαζθφπεζε (Rohner & Khaleque, 2010) επέθηεηλε θαη 

εθθαζάξηζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο αλαζεψξεζεο, θαη πξφζζεζε έλα επηπιένλ 

ζηνηρείν. πγθεθξηκέλα, ε κεηααλάιπζε αλέιπζε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο 



 

83 
 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζε ζρέζε κε ηηο αλακλήζεηο ηνπο απφ ηε κεηξηθή έλαληη 

ηεο παηξηθήο απνδνρήο ζηελ παηδηθή ειηθία ζηνλ ελήιηθα άλδξα έλαληη ηεο ελήιηθεο 

γπλαίθαο. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε ζπλνιηθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ ηξέρνπζα ζπκπεξηθνξά ζπληξφθνπο ηνπο ηνπ ελήιηθα άλδξα 

έλαληη ηεο ελήιηθεο γπλαίθαο (δειαδή, απνδνρή ή απφξξηςε). Σν θχξην εξψηεκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε ήηαλ αλ ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ ελειίθσλ 

πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο απνδεθηνχο ή απνξξηθζέληεο απφ ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπο έηεηλαλ, ζε φιν ηνλ θφζκν, λα επεξεάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο 

θαη ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ ελειίθσλ πνπ ζπκνχληαη ηνπο εαπηνχο ηνπο λα 

έρνπλ γίλεη απνδεθηνί ή λα έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηνπο θχξηνπο θξνληηζηέο ηνπο ζηελ 

παηδηθή ειηθία. Ζ κεηααλάιπζε βαζίζηεθε ζε 17 κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 

3.568 ελήιηθεο ζε δέθα έζλε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε αληίιεςε ηεο απνδνρή 

απφ ηνπο ζπληξφθνπο ζηελ ελήιηθε δσή θαη ε αλάκλεζε ηεο παηξηθήο θαη κεηξηθήο 

απνδνρήο ζηελ παηδηθή ειηθία είραλ ηελ ηάζε ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο πνπ κειεηήζεθαλ 

λα ζπζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε ηελ ηξέρνπζα ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηφζν ησλ 

αλδξψλ φζν θαη ησλ γπλαηθψλ. 

Μηα ηέηαξηε κεηααλαιπηηθή αλαζεψξεζε (Khaleque & Rohner, 2011a) επέθηεηλε 

ζεκαληηθά ηελ πξψηε αλαζεψξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν έιεγρνο βαζίζηεθε ζε 68 

κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 19.511 εξσηεζέλησλ απφ 22 ρψξεο ζε πέληε 

επείξνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έδεημαλ φηη ηα κεγέζε επίδξαζεο ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απνδνρήο κε ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπ απνγφλνπ ήηαλ ζεκαληηθή θαη γηα ηα παηδηά θαη γηα 

ηνπο ελήιηθεο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ. Πνιχ ζεκαληηθφ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο φηη ην κέζν κέγεζνο ζηαζκηζκέλεο επίδξαζεο ησλ 

ζπζρεηηζκψλ κεηαμχ ηεο αληίιεςεο παηξηθήο απνδνρήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ ήηαλ ζεκαληηθά ηζρπξφηεξε απφ ην κέζν κέγεζνο ηεο 

ζηαζκηζκέλεο επίδξαζεο ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο κεηξηθήο 

απνδνρήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ. 

Σέινο, ε πέκπηε κειέηε (Khaleque & Rohner, 2011β) πήγε απηέο ηηο κεηααλαιχζεηο 

έλα βήκα παξαπέξα. Δλψ νη πξνεγνχκελεο κειέηεο εμέηαδαλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο ή ηεο αλάκλεζεο ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ηε ζπλνιηθή ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή, ε κειέηε απηή έζπαζε ηελ έλλνηα ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (φπσο 

εξκελεχεηαη ζην PARTheory) ζηα ζπζηαηηθά ηεο -δειαδή, ηηο επηά δηαζέζεηο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλδξνκν απνδνρήο-απφξξηςεο πνπ έρεη 

πεξηγξαθεί παξαπάλσ. Ο ζηφρνο καο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θάζε κία απφ ηηο επηά 

δηαηάμεηο έρνπλδηαπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε ηεο 

κεηξηθήο θαη παηξηθήο απνδνρήο ζηελ παηδηθή ειηθία θαη κε ηηο αλακλήζεηο ελειίθσλ 

απφ εκπεηξίεο ηεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απνδνρήο θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κεηααλάιπζεο έδεημαλ φηη ηφζν ε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή 

ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά φζν θαη δηαπνιηηηζκηθά κε φιεο ηηο επηά δηαζέζεηο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ κεηξάηαη ζην παηδί κε ηνPAQ. Δπηπιένλ, ε αλάκλεζε ηεο 

κεηξηθήο απνδνρήο ζπζρεηίδεηαη ζεκαληηθά θαη δηαπνιηηηζκηθά κε φιεο ηηο επηά 
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δηαηάμεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελειίθσλ απνγφλσλ. Ζ αλάκλεζε ηεο παηξηθήο 

απνδνρήο, φκσο, δελ ζπζρεηίδνληαη φπσο αλακελφηαλ κε ηελ εμάξηεζε. Σα 

απνηειέζκαηα βαζίζηεθαλ ζε 36 κειέηεο πνπ πεξηειάκβαλαλ 10.943 εξσηεζέλησλ 

απφ 22 ρψξεο. 

Σν δεχηεξν ζχκπιεγκα δηαθξηηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Θεσξία 

Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) απνηειείηαη απφ ηξεηο ηχπνπο κειεηψλ 

θαη βαζίδεηαη ζηελ εζλνγξαθηθή έξεπλα. Σν πξψην απφ απηά είλαη ε κειέηε 

εζλνγξαθηθήο πεξίπησζεο φπσο απηή πνπ έγηλε απφ Rohner & Chaki-Sircar (1988). 

Οη εζλνγξαθηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ απαζρνινχλ καθξνρξφληα (π.ρ., έμη κήλεο έσο 

αξθεηά ρξφληα) δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο κέζα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνιηηηζκηθά νξγαλσκέλε θνηλφηεηα, καδί κε δνκεκέλεο θαη αδφκεηεο παξαηεξήζεηο, 

ζπλεληεχμεηο, θαη άιιεο ηέηνηεο δηαδηθαζίεο. Σέηνηεο εζλνγξαθηθέο κειέηεο παξάγνπλ 

κηα πινχζηα έθζεζε πεξηερνκέλσλ γηα ηνλ ηξφπν δσήο ελφο ιανχ. Μηα δεχηεξε 

κέζνδνο ζε απηφ ην ζχκπιεγκα είλαη ε ειεγρφκελε ζχγθξηζε ή ε ηαπηφρξνλε κειέηε 

παξαιιαγήο (Pelto & Pelto, 1978. Rohner, 1977. Naroll, 1968). ε απηέο ηηο κειέηεο 

νη εξεπλεηέο ζπλήζσο εληνπίδνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνπο πιεζπζκνχο θαιιηέξγεηαο 

πνπ θέξνπλ ζηελ νπνία κία απφ ηηο δχν ζπλζήθεο: (1) Οη ζρεηηθέο κεηαβιεηέο ζηε 

δεηγκαηνιεςία πιεζπζκψλ ηνπο πνηθίιινπλ, αιιά άιινη θνηλσληθνπνιηηηζκηθνί 

παξάγνληεο παξακέλνπλ ζηαζεξνί, ή (2) νη ζρεηηθέο κεηαβιεηέο ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ 

δείγκαηνο παξακέλνπλ ζηαζεξέο, ελψ άιινη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο παξάγνληεο είλαη 

ειεχζεξνη λα πνηθίιινπλ. Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ Rohner (1960)  ηεο γνλετθήο 

απφξξηςεο ζε ηξεηο θνηλσλίεο ηνπ Δηξεληθνχ (δειαδή, κηα θνηλφηεηα Μανξί ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο, κηα παξαδνζηαθή νξεηλή θνηλφηεηα ηνπ Μπαιί, θαη ηελ Alorese ηεο 

Ηλδνλεζίαο) απεηθνλίδεη ην δεχηεξν είδνο ηεο κειέηεο ζε απηφ ην ζχκπιεγκα. Σέινο, 

ε holocultural κέζνδνο (πνπ ζπρλά απνθαιείηαη ε κέζνδνο δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα) 

είλαη ε ηξίηε πξνζέγγηζε κέζα ζε απηφ ην ζχκπιεγκα (Naroll, Michik, & Naroll, 

1976, 1980. Whiting & Child, 1953). Απηή ε κέζνδνο είλαη έλα εξεπλεηηθφ ζρέδην γηα 

ζηαηηζηηθή κέηξεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεσξεηηθψλ κεηαβιεηψλ 

πνπ ζα νξηζηνχλ θαη ζα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο ζε έλα ηπραίν, ζηξσκαηνπνηεκέλν 

δείγκα πνπ ζα πεξηγξαθεί επαξθψο ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα ηνπ θφζκνπ. 

Οη πεγέο ησλ ζηνηρείσλ είλαη εζλνγξαθηθέο εθζέζεηο θαη φρη άκεζεο παξαηεξήζεηο, 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο, ζπλεληεχμεηο, ή άιιεο ηέηνηεο δηαδηθαζίεο (Rohner, 

et al., 1978). Ζ κειέηε Rohner ην 1975 ησλ 101 κε βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ πνπ έρεη 

δηαλεκεζεί επξέσο ζε φιεο ηηο κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηνκείο ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπ θφζκνπ δείρλεη απηφ ην είδνο ηεο κειέηεο. 

Κάζε έλα απφ απηά ηα πέληε είδε ησλ κειεηψλ πεξηέρεη κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα θαη 

αδπλακίεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηεο ςπρνινγηθήο κειέηεο, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη αξθεηά - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηελ έγθπξε, αμηφπηζηε θαη αθξηβή 

πεξηγξαθή ησλ θαηλνκέλσλ. Οη εθηηκήζεηο ηφζν ηεο θεληξηθήο ηάζεο θαη 

κεηαβιεηφηεηαο ζε δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε απηφ ην ζχκπιεγκα ησλ 

κεζφδσλ επηηξέπνπλ επαίζζεηεο ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δψζνπκε έκθαζε ζηα αλεπαίζζεηεο επηδξάζεηο. Μηα πηζαλή 
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αδπλακία απηψλ ησλ κειεηψλ, σζηφζν, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πινχζηα 

ζπκθξαδφκελα δεδνκέλα ζπρλά ιείπνπλ. Δηδηθέο δπλάκεηο ησλ κεζφδσλ ζηελ 

εζλνγξαθηθή έξεπλα ζπκπιέγκαηνο είλαη ε εγθπξφηεηα. Γειαδή, νη εζλνγξαθηθέο 

κειέηεο παξάγνπλ εθζέζεηο πνπ είλαη πινχζηεο ζε πνιηηηζηηθή ιεπηνκέξεηα. Καζψο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εζλνγξαθία, νη δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο έρνπλ κηα ζεκαληηθή 

πξφζζεηε δχλακε ζην φηη επηηξέπνπλ ζηε δεηγκαηνιεςία ην πιήξεο θάζκα ησλ 

γλσζηψλ θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Μηα αδπλακία απηψλ ησλ κεζφδσλ, 

πάλησο, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα πνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ εζλνγξαθία είλαη 

κεξηθέο θνξέο αζαθήο, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα είλαη ρακειή ζε αμηνπηζηία. 

3.8 ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΖΟΤΝ ΣΑ ΚΤΡΙΑ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΔΟΦΗ-ΑΠΟΡΡΙΧΗ 

(Evidence Supporting of Main Features of PARTheory) 
ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ην πην αλεπηπγκέλν ηκήκα ηεο  Θεσξίαο Γνλετθήο 

Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) είλαη ε ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. 

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ φηη απηή ε ππνζεσξία πξνέξρεηαη απφ φια ηα πέληε 

είδε ησλ κειεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Λφγσ ηεο επξσζηίαο θαη ηελ 

απιφηεηα ηνπο, φκσο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηψλ δηεζλψο έρνπλ επηιέμεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Parq, Parq / Control, θαη ην PAQ κε δεθάδεο ρηιηάδεο παηδηά θαη 

ελήιηθεο ζε πνιιέο εζλνηηθέο νκάδεο θαη ηηο θνηλσλίεο ζε θάζε ήπεηξν ηνπ θφζκνπ 

εθηφο απφ ηελ Αληαξθηηθή . Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ απηέο ηηο 

κειέηεο, παξά απφ κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε δέζκε κέηξσλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ δίδνληαη κέγηζηε πξνζνρή 

εδψ. 

ρεδφλ θάζε κειέηε πνπ ρξεζηκνπνίεζε απηά ηα κέηξα, αλεμάξηεηα απφ θπιεηηθέο, 

πνιηηηζηηθέο, γισζζηθέο, γεσγξαθηθέο, θαη άιιεο ηέηνηεο παξαιιαγέο, έρεη θαηαιήμεη 

ζην ίδην ζπκπέξαζκα: Ζ εκπεηξία ηεο γνλετθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο ηείλεη λα 

ζπλδέεηαη κε ηε κνξθή ηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο ( ή αδπλακία πξνζαξκνγήο) 

φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. Ζ κεηααλάιπζε πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζε παξαπάλσ απφ 43 κειέηεο αληιψληαο 7.563 εξσηεζέλησλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ ην Parq θαη PAQ, γηα παξάδεηγκα, έδεημε φηη 3.433 πξφζζεηεο 

κειέηεο, φια κε κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη λα δηαςεχζεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ε αληίιεςε ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο αλεμαξηήησο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζρεηίδεηαη κε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 941 ηέηνηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα 

δηαςεχζνπλ ηε ζχλαςε κεηαμχ ησλ ελειίθσλ (Khaleque & Rohner, 2002a). Ίια ηα 

κεγέζε επίδξαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηααλάιπζε ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ θακία ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα ησλ κεγεζψλ 

επίδξαζεο ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα δηαπνιηηηζκηθά ή εληφο ακεξηθαληθψλ εζλνηηθέο 

νκάδεο. 

Ζ κεηα-αλάιπζε έδεημε επίζεο φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζληθφηεηα ή 

ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, πεξίπνπ ην 26% ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαη 21% ησλ ελειίθσλ εμεγείηαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο 
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γνλετθήο απνδνρήο- απφξξηςεο. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνζδνθία 

ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) φηη ην κέγεζνο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ αληίιεςεο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο είλαη πηζαλφ 

λα είλαη ηζρπξφηεξε ζηελ παηδηθή ειηθία - ελψ ηα παηδηά βξίζθνληαη αθφκε θάησ απφ 

ηηο άκεζεο επηξξνέο ησλ γνλέσλ - απφ φ, ηη ζηελ ελήιηθε δσή (Rohner, 1986, 1999) . 

Πξνθαλψο, έλα ζεκαληηθφ πνζφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο πξνζαξκνγήο  ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ ελειίθσλ απνκέλεη λα εμεγεζεί απφ παξάγνληεο πνπ κέρξη ηψξα δελ ππφθεηληαη 

κέηξεζε ζε απηφ ην πξφγξακκα έξεπλαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κηα πνηθηιία απφ 

πνιηηηζηηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο, γελεηηθέο θαη άιισλ ζπληειεζηψλ ηεο κάζεζεο 

παξάγνληεο εκπιέθνληαη ζε απηή ηελ δηαθχκαλζε (Reiss, 1997. Saudino, 1997). 

Ίπσο είπακε παξαπάλσ, ηξεηο άιιεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ππνζηεξίδνπλ επίζεο ην 

κεγάιν αμηψκαηα ηεο ππνζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο. Απηέο είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή 

έξεπλα, νη κειέηεο εζλνγξαθηθήο πεξίπησζεο, θαη νη ειεγρφκελεο κειέηεο ζχγθξηζεο 

(ηαπηφρξνλε κεηαβνιή).  

Ίια απηά ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν θαζνιηθήο έθθξαζεο ηεο απνδνρήο-

απφξξηςεο, καδί κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο παγθφζκηεο ςπρνινγηθέο 

επηπηψζεηο ηεο αληίιεςεο ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο νδήγεζε ηνλ Rohner (2004) λα 

δηαηππψζεη ηελ ηδέα κηαο ζρεζηαθή δηάγλσζε πνπ νλνκάδεηαη ζχλδξνκν απνδνρήο-

απφξξηςεο. Σν ζχλδξνκν απνδνρή -απφξξηςεο απνηειείηαη απφ δχν ζπκπιεξσκαηηθά 

ζχλνια παξαγφλησλ. Πξψηνλ, ζρεδφλ 500 κειέηεο δείρλνπλ φηη ηα παηδηά θαη νη 

ελήιηθεο παληνχ θαίλεηαη λα νξγαλψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ γνλετθή 

απνδνρή-απφξξηςε γχξσ απφ ηηο ίδηεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζπδεηήζεθαλ λσξίηεξα (δειαδή, ηε δεζηαζηά / αγάπε-ή αληίζεηα-ςπρξφηεηα / ηελ 

έιιεηςε ηεο αγάπεο, ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα , αδηαθνξία / ακέιεηα, θαη απφξξηςε). 

Γεχηεξνλ, φπσο αθξηβψο ζεκεηψλεηαη, δηαπνιηηηζκηθέο απνδείμεηο ππνζηεξίδνπλ 

ζζελαξά ην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πνπ βίσζαλ ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηνπο γνλείο ηνπο λα ηνπο απνξξίπηνπλ, έρνπλ ηελ ηάζε παγθνζκίσο λα εθζέηνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο ςπρνινγηθήο θαθήο πξνζαξκνγήο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ 

ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο. Μαδί απηέο νη δχν ηάμεηο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνπλ 

έλα ζχλδξνκν, ην νπνίν είλαη, έλα κνηίβν ζπλππάξρνπζσλ ζπκπεξηθνξψλ, 

γλσξηζκάησλ θαη δηαζέζεσλ. Κάζε εληαία ςπρνινγηθή πξνδηάζεζε (π.ρ., ζπκφο, 

ερζξφηεηα, ή επηζεηηθφηεηα) κπνξεί λα βξεζεί ζε άιιεο ζπλζήθεο, είλαη ε πιήξεο 

δηακφξθσζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχλδξνκν. Δθηφο απφ ηα ζέκαηα ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνζεσξία πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζην ζχλδξνκν απνδνρήο-απφξξηςεο, απνδείμεηο εκπιέθνπλ έληνλα ηνπιάρηζηνλ ηξία 

άιια ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο σο πηζαλνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο απφξξηςεο. Σα δεηήκαηα απηά είλαη (1) ε θαηάζιηςε, (2) πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηθνξέο 

εμσηεξίθεπζεο θαη ηεο παξαβαηηθφηεηαο, θαη (3) ρξήζε νπζηψλ (λαξθσηηθά θαη 

αιθνφι) θαη θαθνπνίεζε (Rohner & Britner, 2002). Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά γηα 

θάζε έλα απφ απηά ηα ζέκαηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζπλνπηηθά. 
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Καηάζιηςε. Ζ γνλετθή απφξξηςε έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θιηληθή θαη κε 

θιηληθή θαηάζιηςε. Σα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο σο απνηέιεζκα ηεο γνλετθήο 

απφξξηςεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε κεγάιεο εζληθέο νκάδεο θαηνίθσλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξηθαλνακεξηθαλψλ (Crook, Raskin, & 

Eliot, 1981), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ (Greenberger & Chen, 1996), ησλ 

Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ (Whitbeck, Conger, & Kao, 1993. Whitbeck, Hoyt, Miller, 

θαη Kao, 1992. Belsky & Pensky, 1988. Jacobson, Fasman, & DiMascio, 1975), θαη 

ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Dumka, Roosa, & Jackson, 1997). Δπηπιένλ, ε 

γνλετθή απφξξηςε έρεη βξεζεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε ζε πνιιέο ρψξεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξαιίαο (Parker, 1983a. Parker, Kiloh, 

& Hayward, 1987), ηεο Κίλαο (Chen, Rubin, & Li, 1995), ηεο Αηγχπηνπ (Fattah, 1996. 

Hassab-Allah, 1996. Salama, 1990), ηεο Γεξκαλία (Richter, 1994), ηεο Οπγγαξίαο 

(Richter, 1994), ηεο Ηηαιίαο (Richter, 1994), ηεο νπεδίαο (Richter, 1994. Perris et al., 

1986), θαη ηεο Σνπξθίαο (Erkman, 1992). Δπηπιένλ, έλαο αξηζκφο απφ δηακήθεηο 

κειέηεο δείρλεη φηη ε αληηιήςε ηεο γνλετθήο απφξξηςεο ζηελ παηδηθή ειηθία ηείλεη λα 

πξνεγείηαη ηεο αλάπηπμεο ησλ  θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ εθεβεία θαη 

ηελ ελήιηθε δσή (Ge, Best, Conger, & Simons, 1996. Chen, Rubin, Li, 1995. Ge, 

Lorenz, Conger, Elder, & Simons, 1994.. Peterson, Sarigiani, & Kennedy, 1991; 

Robertson & Simons, 1989. Lefkowitz & Tesiny, 1984). 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ζ γνλετθή απφξξηςε θαίλεηαη επίζεο λα είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο ζρεδφλ φισλ ησλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 

εμσηεξίθεπζε ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα. Γηαπνιηηηζκηθά επξήκαηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνέξρνληαη απφ ην Μπαρξέηλ (Al-Falaij, 1991), 

ηελ Κίλα (Chen, Rubin, & Li, 1997), ηελ Κξναηία (Ajdukovic, 1990), ηελ Αίγππην 

(Salama, 1984), ηελ Αγγιία (Maughan, Pickles & Quinton, 1995. Farrington & 

Hawkins, 1991), ηελ Ηλδία (Saxena, 1992) θαη ηε Ννξβεγία (Pedersen, 1994). 

Μειέηεο ππνζηεξίδνπλ επίζεο απηφ ην ζπκπέξαζκα κεηαμχ ακεξηθαληθψλ εζλνηηθψλ 

νκάδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ, ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ, 

ησλ Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ, θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Chen et al., 1998. 

Marcus & Gray, 1998. Rothbaum & Weis, 1994. Whitbeck, Hoyt, & Ackley, 1997). 

Σέινο, έλαο αξηζκφο καθξνρξφλησλ κειεηψλ ζηηο ΖΠΑ (Ge, Best, Conger, & Simon, 

1996. Simons, Robertson, & Downs, 1989. Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986), θαη 

παγθνζκίσο (Chen et al., 1997) δείρλνπλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε ηείλεη λα πξνεγείηαη 

ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

Καηάρξεζε νπζηώλ. Ζ ππνζηήξημε γηα ηελ παγθφζκηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ πξνέξρεηαη απφ κειέηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Απζηξαιία (Rosenberg, 1971), ηνλ Καλαδά (Hundleby 

& Mercer, 1987), ηελ Αγγιία (Καιά, 1972), ηελ Οιιαλδία (Emmelkamp & Heeres, 

1988), θαη ηε νπεδία (Vrasti et al., 1990). Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο δείρλνπλ 

ζαθψο φηη ε γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά ηφζν κε ηελ θαηάρξεζε 

λαξθσηηθψλ φζν θαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. ·ρεη επίζεο βξεζεί φηη γνλετθή 
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απφξξηςε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ζε κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο ζηηο 

ΖΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ (Myers, Newcomb, Richardson, 

& Alvy, 1997. Shedler & Block, 1990. Eldred, Brown, & Mahabir, 1974. Prendergast 

& Schaefer, 1974), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ (Shedler & Block, 1990), θαη ησλ 

ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Coombs, Paulson, & Richardson, 1991. Coombs & 

Paulson, 1988). Δπηπιένλ, νη Rohner θαη Britner (2002) κέζσ ελφο αξηζκνχ κειεηψλ 

παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γνλετθήο απφξξηςεο θαη ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηε κεζαία θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ. 

Η ζεκαζία ηεο παηξηθήο αγάπεο. εκαληηθέο ελδείμεηο ζε φιεο απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο κειέησλ δείρλνπλ φηη ε παηξηθή αγάπε (απνδνρή-απφξξηςεο) είλαη ζπρλά 

ηφζν έληνλα εκπιεθφκελε φζν θαη ε κεηξηθή αγάπε ζηελ αλάπηπμε ζπκπεξηθνξηθψλ 

θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο πγείαο 

θαη ηεο επεμίαο ησλ παηδηψλ (Rohner &Veneziano, 2001. Veneziano, 2000, 2003. 

Rohner, 1998). Μειέηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην ζπκπέξαζκα ηείλνπλ λα 

αζρνιεζεί κε ηα αθφινπζα έμη ζέκαηα κεηαμχ ησλ παηδηψλ, ησλ εθήβσλ θαη ησλ 

ελειίθσλ: (1) πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο θαη ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (Ahmed, 

Rohner, & Carrasco, 2011. Amato, 1994. Dominy, Johnson, & Koch, 2000. Khaleque 

& Rohner, 2011a. Komarovsky, 1976. Stagner, 1933), (2) ςπρηθή αζζέλεηα (Barrera 

& Garrison-Jones, 1992. Lefkowitz & Tesiny, 1984), (3) ςπρνινγηθή πγεία θαη επεμία 

(Amato, 1994), (4) δηαηαξαρή ηεο δηαγσγήο (Eron, Banta, Walder, θαη Laulicht, 

1961), (5) θαηάρξεζε νπζηψλ (Brook & Brook, 1988; Emmelkamp & Heeres, 1988), 

θαη (6) παξαβαηηθφηεηα (Andry, 1962). 

Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο, ηδίσο εθείλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 θαη αξγφηεξα, ρξεζηκνπνηήζαλ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε, δνκηθά κνληέια 

εμηζψζεσλ, θαη άιιεο ηζρπξέο ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

εξεπλεηέο λα εθηηκήζνπλ ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε γνλέα κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο λενιαίαο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν παηέξαο / ε παηξηθή αγάπε εμεγεί έλα κνλαδηθφ θαη αλεμάξηεην 

ηκήκα ηεο δηαθχκαλζεο ζε ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί 

(Ahmed, Rohner & Carrasco, 2011. Carrasco & Rohner, 2011. Veneziano, 2003). 

Άιιεο κειέηεο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παηξηθή αγάπε είλαη κεξηθέο θνξέο 

ν κφλνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξφβιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ γηα ην 

παηδί (Rohner & Βελεηζηάλν, 2001). Μειέηεο πάλσ ζηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία 

έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηκεησπίζνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αθφινπζα δεηήκαηα: 

(1) ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο (Dickie et al., 

1997. Barnett, Marshall & Pleck, 1992. Bartle, Anderson & Sabatelli, 1989), (2) ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη παξαβαηηθφηεηαο (Kroupa, 1988) θαη (3) ηελ 

θαηάρξεζε νπζηψλ (Brook, Whiteman, & Gordon, 1981. Eldred, Brown & Mahabir, 

1974). 
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3.9 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗ 

ΑΠΟΔΟΦΗ-ΑΠΟΡΡΙΧΗ (Implications of PARTheory Evidence) 
Ζ έξεπλα ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) γηα 

δηαπνιηηηζκηθά έγθπξεο αξρέο ζπκπεξηθνξάο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη κε ηελ 

επηζηεκνληθή θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ θαη άιισλ ζπζρεηηζκψλ ηεο απνδνρήο-

απφξξηςεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο πνιηηηζκηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνιηηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα 

παηδηά. Απηή ε έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ πνπ είλαη νη 

επαγγεικαηίεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ λα κελ θαηαγξάθνπλ απιά 

ηελ γνλετθή επάξθεηα κε βάζε ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο αιιά λα επηθεληξσζνχλ ζην 

αλ νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ (π.ρ. ε αλάγθε γηα ζεηηθή αλαηπφθξηζε-απνδνρή) 

θαιχπηεηαη. Οξηζκέλεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, 

παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο,πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηδηνζπγθξαζηαθέο πεπνηζήζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ηεο ηζηνξίαο είλαη πηζαλφ λα απνδεηρζνχλ κε εθαξκφζηκεο 

γηα κεξηθνχο, θαη πηζαλψο αθφκε θαη επηδήκηα γηα πνιινχο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο. 

Χζηφζν πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε απνδείμηκεο αξρέο ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, κπνξεί λα ζηαζνχλ σο κηα πξνζπάζεηα θαζψο ηα έζλε θαη 

νη άλζξσπνη αιιάδνπλ. Χζηφζν νη αμίεο θαη ηα έζηκα κηαο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

νκάδαο δελ είλαη –ζχκθσλα κε ηε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

(PARTheory)- ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γνλετθήο επάξθεηαο. 

Σν πην ζεκαληηθφ εξψηεκα είλαη, πψο ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη φηη γίλνληαη 

απνδεθηά. Μέρξη ζηηγκήο, νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ απνδνρή απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο δηαθέξνπλ ιίγν –κε βάζε ηφζν ηε ζεσξία φζν θαη ηα απνηειέζκαηα- 

κε ηηο απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. 

Απηέο νη ζθέςεηο έρνπλ θηλεηνπνηήζεη ηελ έξεπλα ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο. Σψξα, κεηά απφ πέληε δεθαεηίεο έξεπλαο, κε ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 60 πνιηηηζκηθά πιαίζηα παγθνζκίσο θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θπξηφηεξσλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ έρνπλ δηαηππσζεί δπν 

ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, νη ίδηεο θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο εκθαλίδνληαη θαζνιηθά 

λα κεηαθέξνπλ ην ζπκβνιηθφ κήλπκα φηη «ε κεηέξα κνπ κε αγαπάεη» (ή δελ κ 

'αγαπάεη, λνηάδνληαη γηα κέλα, κε ζέιεη ή αληηζέησο κε απνξξίπηεη). Απηέο νη 

θαηεγνξίεο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ αληίιεςε ηεο δεζηαζηάο / ζηνξγήο (ή 

αληίζεηα, ηελ ςπρξφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ηεο αγάπεο), ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο, 

αδηαθνξίαο / ακέιεηαο, θαη απφξξηςεο, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ. Γεχηεξνλ, νη 

δηαθνξέο ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζληθφηεηα, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε θπιή, ην θχιν, θαη 

άιινπο ηέηνηνπο παξάγνληεο δελ αζθνχλ αξθεηή επηξξνή γηα λα παξαθακθζεί ε 

θαζνιηθή ηάζε παηδηψλ θαη ελειίθσλ λα αληαπνθξίλνληαη νπζηαζηηθά κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, φηαλ αληηιακβάλνληαη φηη γίλνληαη απνδεθηνί ή φηη απνξξίπηνληαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί γηα απηνχο. Πξάγκαηη, ην αλ αληηιακβάλνληαη 

ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε θαίλεηαη λα επεξεάδεη έλα κέζν φξν πεξίπνπ 26% ηεο 

δηαθχκαλζεο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ λέσλ θαη ησλ ελειίθσλ θαζψο 

πεξίπνπ ην 74% ηεο δηαθχκαλζεο κέλεη αθφκα λα εμεγεζεί απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Υσξίο ακθηβνιία ε γελεηηθή ζπκπεξηθνξά, νη λεπξνβηνινγηθέο, 
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θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο θαη άιινη βησκαηηθνί παξάγνληεο είλαη κεηαμχ απηψλ ησλ 

επηξξνψλ. Παξ 'φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο νινθιεξσζεί κέρξη 

ζηηγκήο είλαη ηφζν ηζρπξά θαη ζηαζεξά γηα φιεο ηηο νκάδεο αλζξψπσλ παγθνζκίσο 

πνπ πηζηεχεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη γηα ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ κε βάζε ηα θεληξηθά δφγκαηα ηεο 

ππνζεσξίαο πξνζσπηθφηεηαο παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιιά αθφκε πνπ πξέπεη 

λα γίλνπλ γλσζηά ζρεηηθά κε ηα αίηηα, ηηο επηπηψζεηο θαη άιινπο ζπζρεηηζκνχο ηεο 

αληίιεςεο ηεο δηαπξνζσπηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο. 

3. 10 Η ΘΕΗ ΣΗ ΘΕΨΡΙΑ ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΔΟΦΗ-ΑΠΟΡΡΙΧΗ 

ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΟΝΕΪΚΗ ΑΠΟΔΟΦΗ-

ΑΠΟΡΡΙΧΗ (PARTheory’s Place in History of Research on Parental 

Acceptance-Rejection) 
Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο έρεη κηα ηζηνξία πνπ θηάλεη 

πίζσ ζην 1890 (Stogdill, 1937).  ηε δεθαεηία ηνπ 1930, σζηφζν, έλα πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ζπλερέο κέξνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο άξρηζε λα αληηκεησπίδεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο. ήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 

κειέηεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ην παξφλ ζέκα (Rohner, 2012). Μεγάιν πιήζνο αηφκσλ 

έρεη ζπλεηζθέξεη ζε απηφ εχξνο ηεο εξγαζίαο, αιιά πνιχ ιίγνη έρνπλ θάλεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη ζπλερείο εηζθνξέο. Απηά ηα άηνκα θαη νη νκάδεο αληηπξνζσπεχνπλ 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο, πνπ απαζρνινχλ δηαθξηηηθέο έλλνηεο, κέηξα, θαη 

ζρέδηα έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, κηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθή πξψηκε ζπιινγή απφ 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο απνδνρήο-απφξξηςεο πξνήιζε απφ ην Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην 

Fels ζηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940 (Baldwin, Kalhorn, & Breese, 1945, 1949). 

Οη εξεπλεηέο πνπ ζπλδένληαη κε ην Ηλζηηηνχην ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο Κιίκαθεο 

Αμηνιφγεζε Fels ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο (Champney, 1941). Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940 νη Smith College Studies ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία παξήγαγε 

επίζεο κηα καθξά θαη ρξήζηκε ζεηξά εξεπλεηηθψλ θεθαιαίσλ ζρεηηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (Witmer, Leach, & Richman, 1938). 

Ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη ηνπ 1960 - θαη επεθηεηλφκελν ζηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 - ήηαλ ην ζπεξκαηηθφ έξγν ηνπ Schaefer θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Παηδηθή ·θζεζε Απνγξαθήο Γνλετθήο 

πκπεξηθνξάο (Children‟s Repost of Parental Behavior Inventory,CRPBI. Schaefer, 

1959, 1961, 1965. Schludermann & Schludermann, 1970, 1971, 1983). Δπίζεο 

αμηνζεκείσην θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 ήηαλ ην έξγν ηνπ Siegelman 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Δξσηεκαηνιφγην ρέζεσλ Γνλέσλ 

θαη Σέθλσλ(Parent-Child Relation‟s Questionnaire) (Roe & Siegelman, 1963). Σν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Rohner, ην νπνίν ηειηθά νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο 

Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (PARTheory) θαη ησλ ζπλαθψλ κέηξσλ ηε 

δεθαηία ηνπ 1970 θαη ηε δεθεηία ηνπ 1980, κεγάισζε έμσ απφ ηηο ςπρνινγηθέο 

παξαδφζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη κε βάζε ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα 

δηαπνιηηηζκηθήο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο πνπ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 (Rohner 

&Rohner, 1980, 1981. Rohner & Nielsen, 1978. Rohner, 1960,1975). 
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Άιια αλεμάξηεηα πξνγξάκκαηα έξεπλαο ζε ζέκαηα απνδνρήο-απφξξηςεο έρνπλ 

επίζεο εμειηρζεί, ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990, αιιά έρνπλ 

επεθηαζεί θαη θαηά ηνλ 21ν αηψλα. ηηο ΖΠΑ ηέζζεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

είλαη ηδηαίηεξα επηθαλή. Σν έλα είλαη ε θνηλσληνινγηθή παξάδνζε ηεο έξεπλαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο «γνλετθήο ππνζηήξημεο» θαη ε «γνλετθή ππνζηεξηθηηθή 

ζπκπεξηθνξά» θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Rollins & Thomas (1979) -θαη 

ρξεζηκνπνηεί κηα κεγάιε πνηθηιία εξεπλεηηθψλ κέηξσλ θαη ζρεδίσλ (Amato & 

Fowler, 2002. Amato & Booth 1997. Young, Miller, Norton & Hill, 1995. Whitbeck, 

Conger & Kao, 1993. Whitbeck, Hoyt, Miller & Kao, 1992. Barnes & Farrell, 1992. 

Peterson & Rollins, 1987. Barber & Thomas, 1986. Peterson, Rollins & Thomas, 

1985.). 

·λα άιιν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην επξέσο αλαγλσξηζκέλν 

ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηεο Baumrind πνπ αζρνιείηαη κε πξφηππα αλαηξνθήο ησλ 

παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελλνηψλ ηνπ έγθπξνπ, απηαξρηθνχ, αλεθηηθνχ, 

θαη απνξξηπηηθνπ / παξακειεηηθνχ ζηπι ηνπ γνλετθνχ ξφινπ (Baumrind, 1966, 1968, 

1989, 1991). Ζ δνπιεηά ηεο έρεη επξέσο ζπδεηεζεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ έξεπλα 

πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ. Ήζσο ηελ πην εμέρνπζα ζέζε κεηαμχ απηψλ ησλ εξεπλεηψλ 

έρνπλ νη Steinberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Gray & Steinberg, 1999. Glasgow, 

Dornbusch, Troyer, Steinberg, & Ritter, 1997. Steinberg, Lamborn, Dornbusch, & 

Darling, 1992. Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991. Steinberg, Elman, 

& Basis, 1989). Σα πξφηππα αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ηεο Baumrind έρνπλ επίζεο 

παξάγεη ηε κεγαιχηεξε δηακάρε απφ νπνηνδήπνηε άιιν κνληέιν αλαηξνθήο παηδηψλ, 

ηδηαίηεξα ν ηζρπξηζκφο φηη ην απηαξρηθφ ζηπι ηνπ γνλετθνχ ξφινπ «παξάγεη» ηα πην 

ηθαλά παηδηά. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ε ακθηβνιία γηα ην αλ ε απηαξρηθή αλαηξνθή 

ησλ παηδηψλ «παξάγεη» αλαγθαζηηθά βέιηηζηα αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα κεγαιψλεη 

γηα ηηο ελ ιφγσ εζλνηηθήο κεηνλφηεηεο ησλ Αθξνακεξηθαλψλ (Smetana, 2000. 

Baumrind, 1972), ησλ Κηλέδσλ Ακεξηθαλψλ(Chao, 1994), ησλ ηζπαλφθσλσλ 

Ακεξηθαλψλ (Torres-Villa, 1995), ησλ Κνξεαηψλ Ακεξηθαλψλ (Kim & Rohner, 

2002), θαη άιισλ. 

·λα ηξίην πξφγξακκα έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ ην έξγν ηνπ Downey, Feldman θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Downey, Khouri, & Feldman, 1997. Downey & Feldman, 1996. 

Feldman & Downey, 1994). Απηνί νη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ ην ζέκα ηεο 

"επαηζζεζίαο απφξξηςεο." χκθσλα κε απηνχο, ε δηαπξνζσπηθή απφξξηςε –εηδηθά 

γνλετθή απφξξηςε ζηελ παηδηθή ειηθία-νδεγεί ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ κηα απμεκέλε 

επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά γίλνληαη αγρσκέλα θαη 

ζπκσκέλα θαη αληηδξνχλ ζηελ απφξξηςε κε ηξφπν πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηηο ζρέζεηο 

ηνπο θαζψο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επεκεξία. Δπηπιένλ, απηνί νη ζπγγξαθείο έρνπλ 

βξεη φηη ηα παηδηά θαη νη ελήιηθεο πνπ είλαη επαίζζεηνη ζηελ απφξξηςε ζπρλά 

εξκελεχνπλ ηελ ειάρηζηε ή θαληαζηηθή αλαηζζεζία ησλ ζεκαληηθψλ γη‟απηνχο 

πξνζψπσλ ή ηε δηθνξνχκελε ζπκπεξηθνξά ηνπο, σο εζθεκκέλε απφξξηςε. 

Σέινο, έλα λέν ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ αλαδχεηαη ηψξα ζηελ λεπξνςπρνινγία θαη ηελ 

ςπρνβηνινγία ζπζρεηίδεηαη ησλ αληηιεπηή απφξξηςεο. Απηφ ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη 
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δελ ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ, 

αιιά κάιινλ είλαη παξάγσγν απφ ηηο λεπξνεπηζηήκεο, θπξίσο απφ ηελ έξεπλα πνπ 

αζρνιείηαη κε νη γελεηηθέο, λεπξνινγηθέο θαη θπζηνινγηθέο βάζεηο ηεο αληίιεςεο ηεο 

απφξξηςεο. ·ηζη, ε έξεπλα δείρλεη ζαθψο φηη ν πφλνο θαη ε νδχλε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ απφξξηςε δελ είλαη απιψο επηθαλεηαθφο, αιιά κάιινλ έρεη άκεζα κεηξήζηκν 

αληίθηππν ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ 

(MacDonald & Jensen-Campbell, 2011. Van Harmelen, et al., 2011). 

Ίιν απηφ ην έξγν –εθηφο απφ ηνπ Rohner- επηθεληξψλεηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηνπ, αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζηνπο Δπξσπαίνπο Ακεξηθαλνχο. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

επίζεο άιια ηξία δηεζλή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνδνρή-απφξξηςε. 

Πξψηνλ, κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απηναλαθνξάο 

πνπ νλνκάδεηαη EMBU (Perris, Jacobsson, Lindstrvm, von Knorring, & Perris, 1980), 

νη Perris θαη Emmelkamp μεθηλήζαλ έλα παξαγσγηθή επξσπατθφ θαη δηαπνιηηηζκηθφ 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γηα ηηο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο 

(Arrindell, Gerlsma, Vandereycken, Hageman, & Daeseleire, 1998. Perris, Arrindell, 

& Eisemann, 1994. Emmelkamp & Hecrus, 1988. Perris, Arrindell, Perris, Eisemann, 

Van der Ende & Von Knorring, 1986. Perris et al., 1985). 

Γεχηεξνλ, έλα θάπσο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν ηκήκα ηεο δηεζλνχο έξεπλαο είλαη απηή 

ηνπ Parker θαη ησλ ζπλεξγψλ, πνπ εξγάδνληαη θπξίσο ζηελ Απζηξαιία θαη ηελ 

Αγγιία ρξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν γνλετθνχ δεζκνχ (PBI) (Parker, 1983a, 1983b, 

1984, 1986; Parker, & Barnett, 1988; Parker, Tupling, & Brown, 1979; Torgersen, & 

Alnaes, 1992). Σέινο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ Σζελ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ην 

1990 έρεη αλαπηπρζεί κηα παξαγσγηθή ζεηξά απφ δηακήθεηο θαη εγθάξζηαο ηνκήο 

κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ηνπ Καλαδά 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε κεηξηθή θαη παηξηθή απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε (Chen, 

Wu, Chen, Wang & Cen, 2001. Chen,  Liu & Li, 2000. Chen, Hastings, Rubin, Chen, 

Cen, & Stewart, 1998. Chen, Dong, & Zhou, 1997). 

Μεηαμχ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ έξεπλαο γηα ηελ απνδνρή θαη ηελ απφξξηςε, ην 

έξγν ηνπ Rohner είλαη πην αλαπηπγκέλν. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4. ΚΟΙΝΨΝΙΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΔΤΚΟΛΙΕ 

4.1 ΘΕΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 
Αλ θαη ζπρλά ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ κπνξεί λα είλαη εγσηζηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή, δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξάμεηο ηνπ ζηνρεχνπλ ζην 
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φθεινο ησλ άιισλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δειαδή παξακεξίδεηαη ην άκεζν 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ θαη δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ζπκθέξνληα 

ησλ άιισλ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα ζπκβάιινπκε νηθνλνκηθά ζε έλαλ 

έξαλν, ζπκκεηέρνπκε εζεινληηθά ζε έλαλ θνηλνθειή νξγαληζκφ, γηλφκαζηε αηκνδφηεο 

ή δσξεηέο νξγάλσλ, ζέηνπκε ζε θίλδπλν ηε δσή καο γηα λα ζψζνπκε θάπνηνλ πνπ 

θηλδπλεχεη θ.η.ι. απηέο νη εθδειψζεηο αληδηνηεινχο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο κπνξεί 

λα θπκαίλνληαη απφ ηελ θαζεκεξηλή επγέλεηα ζε πξάμεηο εξσηζκνχ θαη απηνζπζίαο 

πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (prosocial behavior). Πνιχ 

ζπλαθήο είλαη θαη ε έλλνηα ηνπ αιηξνπτζκνχ (altruism), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

επηζπκία καο λα σθειήζνπκε άιινπο ρσξίο λα πξνζβιέπνπκε ζε πξνζσπηθά νθέιε 

(Batson, 1998). Ο φξνο αιηξνπτζκφο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά έρεη 

θφζηνο γηα ην άηνκν πνπ ηελ πξαγκαηνπνηεί, δειαδή φρη κφλν δελ απνδίδεη 

πξνζσπηθφ φθεινο, αιιά ελέρεη θηλδχλνπο ή αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

χκθσλα κε νξηζκέλεο εξκελείεο, ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νθείιεηαη ζε 

εγγελείο πξνδηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Άιιεο πξνζεγγίζεηο βιέπνπλ ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά σο πξντφλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθνπνίεζεο θαη κάζεζεο. 

4.1.1 Η κοινωνιοβιολογικό προςϋγγιςη. Οη Buss & Kenrick (1998), Krebs 

& Miller (1985) θαη Wilson (1978) θαζψο θαη γεληθφηεξα νη εμειηθηηθέο πξνζεγγίζεηο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπζία ηεο δσήο βξίζθεηαη ζηελ επηβίσζε ησλ γνληδίσλ καο. 

χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζπκπεξηθνξάο καο 

νθείιεηαη ζε έλζηηθηα θαη εγγελείο πξνδηαζέζεηο. Οξηζκέλεο θνξέο νη ξπνδηαζέζεηο 

απηέο καο σζνχλ ζην λα βνεζάκε ηνπο άιινπο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη φηαλ ε 

αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη πξνζαξκνζηηθή ιεηηνπξγία, βειηηψλεη δειαδή ηηο 

πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο (ησλ γνληδίσλ ηνπ αλζξψπνπ, Barash, 

1977). 

Γεληθά, νη εμειηθηηθέο εξκελείεο ηεο ζεηηθήο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

αιηξνπτζκνχ έρνπλ δερηεί ζεκαληηθή θξηηηθηή (Batson, 1998). Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ 

απηέο αθνξά ηελ πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα εκπεηξηθνχ ειέγρνπ ησλ εμειηθηηθψλ 

απφςεσλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ έξεπλεο κε νκνδπγσηνχο θαη εηεξνδπγσηνχο δηδχκνπο 

νη νπνίεο δείρλνπλ φηη ε πξνδηάζεζε γηα ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ζε έλα βαζκφ είλαη 

θιεξνλνκηθή (Rushton, Fulker, Neale, Niaw & Eysenck, 1986. Segal, 1984). Παξφιν 

πνπ ηα έλζηηθηα θαη νη εγγελείο πξνδηαζέζεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νη παξάγνληεο απηνί δελ είκαη αλειαζηηθνί. Αληίζεηα 

ηξνπνπνηνχληαη θαη επεξεάδνπλ ηνλ άηνκν αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζπλζήθεο. 

Ο Hoffman (1981) ππνζηεξίδεη, φηη παξφιν πνπ ε πξνδηάζεζε λα βνεζάκε είλαη 

πξντφλ ηεο βηνινγηθήο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ, δελ νδεγεί απαξαίηεηα ζε 

αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ επίδξαζε απηήο ηεο πξνδηάζεζεο ζηε ζπκπεξηθνξά 

θαζνξίδεηαη απφ γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ κέζσ ηεο κάζεζεο θαη ε ηθαλφηεηα γηα ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε κε ηνπο 

άιινπο. 
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4.1.2 Ο ρόλοσ τησ μϊθηςησ ςτη θετικό κοινωνικό ςυμπεριφορϊ. Ζ 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ν αιηξνπτζκφο θαιιηεξγνχληαη κέζσ ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο. Με άιια ιφγηα, ην λα βνεζάκε ηνπο άιινπο είλαη κηα 

ζπκπεξηθνξά πνπ καζαίλεηαη. Γε βνεζάκε ηνο άιινπο κφλν ή επεηδή είκαζηε 

πξνγξακκαηηζκέλνη απφ ηε θχζε καο λα ην θάλνπκε, αιιά θαη επεηδή, κέζα απφ 

δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, έρνπκε κάζεη φηη ην λα βνεζάκε είλαη κηα θνησλσληθά 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία επηβξαβεχεηαη θ.φ.θ (Κνθθηλάθε, 2006). Οξηζκέλεο 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θνηλσληθή ζπκπεξηθνξάο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο 

ζπληειεζηηθήο κάζεζεο, βαζίδνληαη δειαδή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

(Skinner, 1963). Οη Moss & Page (1972) βξήθαλ φηη είλαη πηζαλφηεξν λα βνεζήζνπκε 

θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζε αλάγθε αλ ζε πξνεγνχκελε πεξίπησζε πνπ είρακε 

πξνζθέξεη βνήζεηα εηζπξάμακε επραξηζηίεο θαη επγλσκνζχλε. Ο ξφινο ηεο 

ελίζρπζεο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη εξεπλεζεί θπξίσο ζε 

έξεπλεο κε παηδηά (π.ρ Grusec, 1991). Σα παηδηά κπνξνχλ επίζεο λα κάζνπλ λα 

βνεζάλε παξαθνινπζψληαο άιινπο λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο 

θνηλσληθήο κάζεζεο (θαη αλεμάξηεηα απφ ακνηβέο ή πνηλέο, Rushton, 1982. Bandura, 

1973, 1977). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο είλαη κεγαιχηεξε φηαλ 

ην «πξφηππν» πνπ παξαθνινπζείηαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα απνιακβάλεη ζεηηθέο 

ζπλέπεηεο (π.ρ επαηλείηαη) σο απνηέιεζκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Hornstein, 1970). 

Δθηφο απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγηθήο θαη θνηλσληθήο κάζεζεο, έρεη επίζεο βξεζεί 

φηη ε αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη φηαλ απιψο ηα παηδηά ιακβάλνπλ 

νδεγίεο λα βνεζνχλ ηνπο άιινπο (Grusec, Kyczynski, Rushton & Simutis, 1978). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νδεγηψλ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κέζσ απηψλ ηα παηδηά 

δηακνξθψλνπλ κηα λαηίιεςε ηνπ πνηα είλαη ε ζσζηή, θνηλσληθά επηζπκεηή 

ζπκπεξηθνξά. 

4.1.3 Κοινωνικϋσ διαδικαςύεσ. Οη θνηλσληθέο απνδφζεηο έηλαη έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Οξηζκέλνη άλζξσπνη 

θάλνπλ εζσηεξηθέο απνδόζεηο, ζεσξνχλ δειαδή φηη πξνζθέξνπλ βνήζεηα βάζεη 

θάπνησλ ζηαζεξψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. ραξαθηήξαο, αμίεο, εζηθέο αξρέο). 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη εθείλνη πνπ θάλνπλ εμσηεξηθέο απνδόζεηο, δειαδή πνπ 

ζεσξνχλ φηη θέξζεθαλ αιηξνπτζηηθά επεηδή ππήξρε θάπνηνο εμσηεξηθφο παξάγνληαο 

(π.ρ. κηα αλακελφκελε ακνηβή). ·λαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη ε πίζηε ζε έλαλ δίθαην θόζκν (Lerner, 1977). Σα άηνκα 

πνπ πηζηεχνπλ φηη ηα θαιά θαη ηα δεηλά θαηαλέκνληαη ζηνπο λαζξψπνπο κε δίθαην 

ηξφπν θαη ζπλεπψο ν θαζέλαο απνιακβάλεη απηφ πνπ ηνπ αμίδεη, κπνξνχλ λα 

ελνρνπνηήζνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ην ζχκα κηαο θαηάζηαζεο θαη λα αξλεζνχλ λα 

πξνζθέξνπλ βνήζεηα. Ζ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά νθείιεηαη επίζεο ζε 

θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ επλννχλ ηελ αιιεινβνήζεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Ο 

πξψηνο θαλφλαο είλαη ε αξρή ηεο ακνηβαηόηεηαο (recoptocity principle) ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία θεξφκαζηε ζηνπο άιινπο αλάινγα κε ην πψο καο θέξνληαη απηνί θαη 

ζπλεπψο βνεζάκε απηνχο πνπ καο έρνπλ βνεζήζεη θαη αγλννχκε απηνχο πνπ καο 

έρνπλ αγλνήζεη. Ο Gouldner (1960) ζεσξεί απηφλ ηνλ θαλφλα νηθνπκεληθφ θαη 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εζηθνχ θψδηθα θάζε θνηλσλίαο. ·λαο δεχηεξνο ζρεηηθφο 
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θαλφλαο είλαη ν θαλόλαο ηεο θνηλσληθήο επζύλεο. χκθσλα κε απηφλ ηνλ θαλφλα, 

νθείινπκε λα βνεζάκε ηνπο άιινπο αλεμάξηεηα απφ ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Ο 

Teger (1970) ππνζηεξίδεη φηη παξφιν πνπ πνιιέο θνξέο απνδερφκαζηε ηνπο θαλφλεο 

απηνχο ζεσξεηηθά, ζηελ πξάμε δελ ηνπο αθνινπζνχκε πάληνηε. 

4.1.4 Σο μοντϋλο τησ κοινωνικόσ ταύτιςησ-αλτρουώςμού. χκθσλα κε 

απηφ ην κνληέιν (Empathy-Altruism Model, Batson, 1991, 1998), ην αλ ζα 

βνεζήζνπκε θάπνηνλ εμαξηάηαη απφ ην αλ ζα ηαπηηζηνχκε ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπ, 

απφ ην αλ δειαδή ζα ηνλ ζπκπνλέζνπκε θαη ζα ληψζνπκε ζαλ λα βξηζθφκαζηε ζηε 

ζέζε ηνπ. Ίηαλ βιέπνπκε θάπνηνλ άιιν λα βξίζθεηαη ζε αλάγθε, κπνξεί λα βηψζνπκε 

δχν δηαθνξεηηθά είδε ζπλαηζζεκάησλ: πξνζσπηθή δπζθνξία (άγρνο, θφβνο, 

εγξήγνξζε) θαη ελδηαθέξνλ ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπφλνηαο (empathy concern, 

π.ρ. ζπκπφλνηα, ζπκπάζεηα). Ο πξψηνο ηχπνο ζπλαηζζεκάησλ ππνθηλεί ηελ εγσηζηηθή 

πξνζθνξά βνήζεηαο. Ο δεχηεξνο ηχπνο πξνθαιεί πξαγκαηηθή αιηξνπτζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ν ζηφρνο ηεο νπνίαο είλαη λα αλαθνπθίζεη ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε 

αλάγθε. Απνηειέζκαηα πεηξακάησλ (Dovidio, Allen & Schroeder, 1990) δείρλνπλ φηη 

ε πξνζθνξά βνήζεηαο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηφζν εγσηζηηθψλ φζν θαη 

πξαγκαηηθά αιηξνπτζηηθψλ θηλήηξσλ. 

4.2 ΔΙΑΣΑΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΦΗ–

ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ(ΔΕΠ-Τ) 

4.2.1 Οριςμόσ. Ζ Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-

Τ) είλαη κία αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ηα ζπκπηψκαηα ηεο νπνίαο εκθαλίδνληαη ζηελ 

παηδηθή ειηθία, πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηκκαηηθή 

πξνζνρή κε ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα. Σα πξσηνγελή ζπκπηψκαηα είλαη ε 

απξνζεμία, ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ε ππεξθηλεηηθφηεηα. Αθφκε ζπλνδεχεηαη απφ 

δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ γιψζζα, ηελ κλήκε, ηελ απηνξξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη απφ δεπηεξνγελείο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε 

ελαληησκαηηθφηεηα θαη ε παξαπησκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα κία δηαηαξαρή, πνπ 

είλαη ρξφληα, πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζηνλ ηξφπν εθδήισζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη πνπ έρεη ζεκαληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Βνγηλδξνχθαο, Οθαιίδνπ, ηαπξαθάθε, 

2010. Παπάλεο, Γηαβξίκεο, Βίθε, 2007). 

Ζ ΓΔΠ-Τ δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηχπνπο αλάινγα κε ηα ζπκπηψκαηα πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα, νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην:  

1. ΓΔΠ-Τ κε πξνεμάξρνληα ηνλ Απξφζεθην Σχπν,  

2. ΓΔΠ-Τ κε πξνεμάξρνληα ηνλ Τπεξθηλεηηθφ-Παξνξκεηηθφ Σχπν,  

3. ΓΔΠ-Τ, πλδπαζκέλνο Σχπνο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012; Neuhaus, 1998) 

4.2.2 Επιδημιολογικϊ ςτοιχεύα. πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλεηψλ θαη ησλ 

ζπγγξαθέσλ εθηηκνχλ, φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΓΔΠ-Τ θπκαίλεηαη απφ 3% 

έσο 5% ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο φκσο δηαθνξνπνηείηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηνλ πιεζπζκφ πνπ απεπζχλεηαη ε θάζε έξεπλα, ηελ 

ζπκθσλία ησλ εθηηκήζεσλ αλάκεζα ζε δαζθάινπο, γνλείο θαη εηδηθνχο θαη ηνλ ηξφπν 
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πνπ επηιέγεηαη, γηα λα νξηζηεί θαη λα κεηξεζεί ε ΓΔΠ-Τ (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 

2000).  

 

Ζ Ellison (2004) ζε άξζξν ηεο ζπκθσλεί ζηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο 3-5% ζηα παηδηά 

θαη ζπκπιεξψλεη, φηη ζην 75-80% ησλ παηδηψλ ηα ζπκπηψκαηα ζπλερίδνπλ, λα 

εκθαλίδνληαη ζηελ εθεβεία θαη ηελ ελειηθίσζε. Οη έθεβνη εκθαλίδνπλ ηελ δηαηαξαρή 

ζε πνζνζηά 2-6% θαη νη ελήιηθεο ζε πνζνζηφ 2%.  

 

Ο Hinshaw (2003) αλαθέξεη, φηη ε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδεηαη ζε πνηθίια θνηλσληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη ζε κε βηνκεραληθέο ρψξεο θαη πιήηηεη ην 3-7% ησλ λεαξψλ 

αηφκσλ, κε ηα ζπκπηψκαηα, λα επηκέλνπλ ζηελ εθεβεία θαη λα ζπλερίδνληαη ζηελ 

ελειηθίσζε. Αλαθέξεη κάιηζηα, φηη ηα πνζνζηά δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

δηαηαξαρήο. ηνλ ζπλδπαζκέλν ηχπν νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη ζε 3:1 ή 4:1 ζε βάξνο 

ησλ αγνξηψλ θαη ζηνλ απξφζεθην ηχπν ζε 2:1 θαη πάιη ζε βάξνο ησλ αγνξηψλ. 

Γηαθνξά εληνπίδεηαη ζε άξζξν ησλ Davies θαη Trent (2011), νη νπνίνη αλαθέξνπλ, φηη 

ν απξφζεθηνο ηχπνο εκθαλίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηα θνξίηζηα, ελψ ν ππεξθηλεηηθφο-

παξνξκεηηθφο ηχπνο ζηα αγφξηα. Αθφκε ηνλίδνπλ ηηο δηαθνξέο, πνπ παξνπζηάδνληαη 

αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Δλψ ηα θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα ππεξθηλεηηθφηεηαο, απξνζεμίαο, παξνξκεηηθφηεηαο θαη ελαληησκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο επηζεηηθφηεηα, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε λνεηηθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο είλαη πην ζνβαξέο. ε αληίζεζε ηα 

αγφξηα παξνπζηάδνπλ πξνθιεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο θαθνπνίεζε θαη 

εγθιεκαηηθφηεηα. Αλαθέξνπλ, φηη έρνπλ πεξηνξηζηεί νη έξεπλεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δηαθνξέο ζηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ αλάκεζα ζε αγφξηα θαη 

θνξίηζηα, θαζψο νη δηαθνξέο ζηελ ζπκπησκαηνινγία είλαη ιεπηέο.  

 

Οη Biederman θαη Faraone (2005) αλαθέξνπλ σο ζπρλφηεηα εκθάληζεο ην πνζνζηφ 8-

12% ζε παηδηά παγθνζκίσο, κε ηα κηζά απφ απηά ηα παηδηά λα εκθαλίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Αθφκε εμεγνχλ, φηη 

ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο ΓΔΠ-Τ ππεξεθηηκάηαη, φηαλ ζηελ δηάγλσζε δελ 

ελζσκαηψλεηαη ε ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα ηνπ παηδηνχ. Ίηαλ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

βαζίδεηαη κφλν ζηα ζπκπηψκαηα, ηφηε ην πνζνζηφ είλαη 16,1%, ελψ, φηαλ εθηηκάηαη ε 

ιεηηνπξγηθή αλεπάξθεηα, ην πνζνζηφ είλαη 6.8%. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ηα αγφξηα 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο ζε θιηληθέο κειέηεο παξά ζε κειέηεο 

θνηλφηεηαο. ε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα, ηα θνξίηζηα έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο, λα 

παξαπεκθζνχλ γηα ζεξαπεία, θαζψο ε δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη 

ιηγφηεξν. Αθφκε, ε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηα αγφξηα νθείιεηαη θαη ζε 

αχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ αηηηψλ, φπσο ε θάθσζε θεθαιήο.  

 

χκθσλα κε κία πξφζθαηε έξεπλα, πνπ έγηλε ζηελ Σερεξάλε, ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ 

ηελ δηαηαξαρή ηεο ΓΔΠ-Τ ζε πςειφηεξα πνζνζηά απφ ηα θνξίηζηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έδεημαλ πνζνζηά, 4,1% γηα ηνλ απξφζεθην ηχπν, 4,7% γηα ηνλ 

ππεξθηλεηηθφ-παξνξκεηηθφ ηχπν θαη 1,7% γηα ηνλ ζπλδπαζκέλν ηχπν. ηνλ 

απξφζεθην ηχπν ηα αγφξηα είραλ πνζνζηφ 2% θαη ηα θνξίηζηα 2,1%. ηνλ 

ππεξθηλεηηθφ-παξνξκεηηθφ ηχπν ηα αγφξηα είραλ πνζνζηφ 2,5% θαη ηα θνξίηζηα 
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2.2%. ηνλ ζπλδπαζκέλν ηχπν ηα αγφξηα είραλ πνζνζηφ 1,1% θαη ηα θνξίηζηα 0,6%. 

Οη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ, φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο είλαη 

παξφκνηα κε απηά ησλ άιισλ ρσξψλ (Feiz, Emamipour, 2013). 

4.2.3 Κλινικό εικόνα. Σα πξσηνγελή ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο δηαηαξαρήο, 

είλαη ε απξνζεμία, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε παξνξκεηηθφηεηα (Κνπξάθεο, 2004).  

 

Ζ απξνζεμία αθνξά ηελ αληθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα δηαηεξήζεη 

ηελ πξνζνρή ηνπ γηα πνιχ ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα δχζθνισλ θαη δνκεκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ επαλαιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ δηεγείξνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξνζνρή ηνπ κπνξεί, λα δηαζπαζηεί απφ 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ή απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ ηειεηψλεη ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ άξρηζε. Πην ζπρλά απηφ ζπκβαίλεη ζε ππνρξεσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο λα καδέςεη ην δσκάηην ηνπ θαη ζε εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ 

ράλεη ακέζσο ηελ φξεμε ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κνηάδεη λα κελ αθνχεη, μερλά λα 

θάλεη φζα ηνπ δεηνχληαη θαη κπνξεί λα ξσηά πνιιέο θνξέο ην ίδην πξάγκα. Γελ ζέιεη 

λα ειέγρεη ηηο αζθήζεηο ηνπ απφ ηελ αξρή. Δλψ έρεη δηαβάζεη θαη είλαη ζίγνπξν γηα ηηο 

γλψζεηο ηνπ, φηαλ ην εμεηάδνπλ, δελ ζπκάηαη φια φζα δηάβαζε θαη θαζπζηεξεί λα 

απαληήζεη. Αθφκε ε απξνζεμία αλαθέξεηαη ζε δηαηαξαρή ζηελ δηέγεξζε θαη ηελ 

εγξήγνξζε κε απνηέιεζκα ηελ αξγή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Παξφια απηά, 

φηαλ ην παηδί αζρνιείηαη κε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ ην ελδηαθέξεη θαη φηαλ έρεη 

πςειφ θίλεηξν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο, ηφηε ζπγθεληξψλεηαη θαη δηαηεξεί ηελ 

πξνζνρή ηνπ γηα πνιχ ρξφλν. Απηή ε δηαθχκαλζε ζηελ απφδνζε ηνπ νθείιεηαη 

κάιινλ ζηνλ απηνέιεγρν, θαζψο ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δπζθνιία ηνπ παηδηνχ, λα αλαζηείιεη ηηο απζφξκεηεο αληηδξάζεηο ηνπ. Σα παηδηά απηά 

είλαη επεξέζηζηα, πξνζβάιινληαη εχθνια θαη ζπλδένπλ ηα πάληα, θπξίσο ηα 

αξλεηηθά, κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ δηάζεζε ηνπο ρεηξνηεξεχεη απφ αζήκαληα πξάγκαηα, 

απνγνεηεχνληαη εχθνια θαη παξαηηνχληαη, ηδηαίηεξα φηαλ ηνπο δεηείηαη λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. 

Ellison, 2004. Κνπξάθεο, 2004. Neuhaus, 1998). 

Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα αθνξά ηελ ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα, ιεθηηθήο θαη θηλεηηθήο 

κνξθήο. Δίλαη ην πην εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΓΔΠ-Τ θαη πξνθαιεί ελφριεζε 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηξέρνπλ ζπλερψο, 

δπζθνιεχνληαη λα παξακείλνπλ θαζηζκέλα ή ήζπρα, κηινχλ πνιχ ζε ζεκείν θιπαξίαο 

θαη έρνπλ ηελ αλάγθε λα αζρνινχληαη ζπλερψο κε αληηθείκελα. Απηφ, φκσο, πνπ 

ραξαθηεξίδεη απηά ηα παηδηά, δελ είλαη ε ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά ε 

αδπλακία ηνπο, λα ξπζκίζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπλ. Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα 

απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφ κε ηε κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Οη Lin, Yang θαη Su 

(2013) ζε έξεπλα ηνπο κειέηεζαλ ηελ θπζηθή δξαζηεξηφηεηα παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ θαη 

θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Τ είραλ πςειφηεξα επίπεδα θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο 
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ψξεο ηεο εκέξαο θαη πην ζπρλά ην ζαββαηνθχξηαθν (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. 

Ellison, 2004. Κνπξάθεο, 2004). 

Ζ παξνξκεηηθφηεηα αθνξά ηελ αληθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ, λα αλαζηείιεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, πξηλ εθδεισζεί θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ εκθαλίδνληαη δεπηεξνγελψο θαη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σν παηδί έρεη ηελ ηάζε, λα ελεξγεί πξηλ ζθεθηεί ηα 

ιφγηα ηνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ, είλαη αλίθαλν λα πεξηκέλεη ηελ ζεηξά 

ηνπ θαη έρεη ηελ αλάγθε λα ηθαλνπνηεί άκεζα ηηο επηζπκίεο ηνπ. Γείρλεη λα είλαη 

νμχζπκν, επεξέζηζην θαη έρεη έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. Οη Lin, Yang θαη 

Su (2013) ζε έξεπλα ηνπο κειέηεζαλ ηελ αηζζεηεξηαθή δηακφξθσζε παηδηψλ κε 

ΓΔΠ-Τ θαη θπζηνινγηθά αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα, κεηά απφ 

θαηαγξαθή ησλ θαζεκεξηλψλ αηζζεηεξηαθψλ γεγνλφησλ, έδεημαλ φηη ηα παηδηά κε 

ΓΔΠ-Τ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αηζζεηεξηαθή δηακφξθσζε. ην ζρνιείν 

ην παηδί απαληάεη, πξηλ νινθιεξψζεη ν δάζθαινο ηηο εξσηήζεηο, ζπρλά δηαθφπηεη ην 

κάζεκα θαη δπζθνιεχεηαη λα νξγαλψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. ηηο παξέεο ηνπ δελ 

πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ θαη δπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηνπο θαλφλεο ησλ 

παηρληδηψλ. ηελ εθεβεία παξαβηάδεη θαλφλεο θαη ζπρλά έρεη πξνβιήκαηα κε ηνλ 

λφκν (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Κνπξάθεο, 2004). 

Γεληθφηεξα, φκσο, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη εηδηθφηεξα απηά κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

Απξφζεθην Σχπν, είλαη πνιχ ραξνχκελα θαη θαιφθαξδα θαη ηνπο αξέζεη λα 

γλσξίδνπλ λέα άηνκα θαη πξάγκαηα. ε πεξηφδνπο πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ πηέζεηο, 

είλαη επδηάζεηα θαη μέλνηαζηα. Δίλαη πξφζπκα λα βνεζήζνπλ θάπνηνλ, πνπ έρεη 

αλάγθε θαη έρνπλ αίζζεζε ηνπ δίθαηνπ, φρη κφλν γηα ηα ίδηα αιιά θαη γηα ηνπο 

άιινπο. Αγαπνχλ ηελ θχζε θαη ηα δψα. Δθδειψλνπλ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ γηα κία 

θαηάζηαζε θαη αζρνινχληαη κε απηή ράλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Σα παηδηά 

απηά επηκέλνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη είλαη ηθαλά, λα 

ζεκεηψζνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπο 

(Neuhaus, 1998).  

 

ε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ εκθαλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηαηαξαρήο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012).  

 

ηελ βξεθηθή ειηθία ε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ είλαη δχζθνιε. Σν βξέθνο θιαίεη 

έληνλα, εξεκεί δχζθνια, είλαη επέμαπην, επαίζζεην ζηα εξεζίζκαηα θαη πνιχ 

δξαζηήξην. Γχν βαζηθέο δπζθνιίεο, εθδειψλνληαη ζηνλ χπλν θαη ζηε ιήςε ηξνθήο. 

Σν βξέθνο θνηκάηαη δχζθνια θαη μππλά ζπρλά. Γελ θαηαλαιψλεη ηελ απαξαίηεηε 

πνζφηεηα ηξνθήο θαη δελ έρεη ζηαζεξή ζπρλφηεηα γεπκάησλ. Απηά νδεγνχλ ζε 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε απνγνεηεπηηθή ζρέζε 

κεηαμχ γνλέσλ θαη βξέθνπο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Ellison, 2004).  

ηελ λεπηαθή ειηθία νη θχξηεο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ απφθηεζε πξνκαζεζηαθψλ 

δεμηνηήησλ. Αθφκε, ην λήπην θηλείηαη ζπλερψο θαη αζρνιείηαη κε δηάθνξα πξάγκαηα 

ρσξίο λα δείρλεη φηη θνπξάδεηαη. Οη ηξαπκαηηζκνί δελ είλαη ζπάληνη, ιφγσ ηεο 
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απμεκέλεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο δπζθνιίαο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ θηλήζεσλ 

θαη ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ηνπο θηλδχλνπο. ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ 

δεκηνπξγνχληαη ζπγθξνχζεηο, θαζψο ην λήπην παξαβηάδεη ηνπο θαλφλεο ησλ γνλέσλ. 

Ζ παξνξκεηηθφηεηα θαη ππεξθηλεηηθφηεηα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο θαη ην λήπην δπζθνιεχεηαη, λα πξνζαξκνζηεί ζε παξέεο. ε απηή ηελ 

ειηθία ηα πεξηζζφηεξα παηδηά παξαπέκπνληαη ζε θάπνηνλ εηδηθφ θπξίσο ιφγσ ηεο 

θαζπζηέξεζεο ιφγνπ θαη ησλ δπζθνιηψλ ζηελ άξζξσζε θαη ηελ δνκή ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ εθδειψλνληαη ζην 40 έσο 64% (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 

2012. Παπάλεο, Γηαβξίκεο, Βίθε, 2007. Ellison, 2004). 

ηελ ζρνιηθή ειηθία ην παηδί δελ ζπκκνξθψλεηαη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθαιεί 

αλαζηάησζε ζην ζρνιείν θαη ην ζπίηη. Σν παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο 

θαη έρεη μεζπάζκαηα ζπκνχ. ην ζρνιείν δελ πξνζέρεη, νη εξγαζίεο ηνπ είλαη 

αλνινθιήξσηεο, ζεθψλεηαη ζπλερψο απφ ηελ θαξέθια ηνπ ή φηαλ θάζεηαη θηλεί 

ζπλερψο ην ζψκα ηνπ, ελνριεί ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη δπζθνιεχεηαη πνιχ, λα 

νινθιεξψζεη απαηηεηηθέο θαη αδηάθνξεο γηα ην ίδην εξγαζίεο. ην ζπίηη ην παηδί 

δπζθνιεχεηαη λα νξγαλσζεί, απνθεχγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ηα παξαηά εχθνια θαη ρξεηάδεηαη ζπλερή θαζνδήγεζε γηα ηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη ειιηπείο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο δελ ηνπ επηηξέπνπλ, λα 

εληαρζεί ζε κία παξέα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη πξνθιεηηθή, γηα λα πξνζειθχζεη 

ηελ πξνζνρή. Σα απνηειέζκαηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη νη κεησκέλεο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο ζε πνζνζηφ 80%, ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε θαηάζιηςε, ην άγρνο 

θαη ε αληηκεηψπηζε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απφ ην έλα ηξίην ησλ παηδηψλ 

(Ellison, 2004; Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012; Παπάλεο, Γηαβξίκεο, Βίθε, 2007). 

ηελ εθεβεία ε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή απνηειεί ην θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, ελψ ε 

παξνξκεηηθφηεηα νδεγεί πιένλ ζε κεγάια πξνβιήκαηα. Ζ ππεξθηλεηηθφηεηα 

ζπλήζσο ππνρσξεί θαη αληηθαζίζηαηαη απφ λεπξηθφηεηα θαη ηελ ζπλερή αλάγθε 

ελαζρφιεζεο κε θάηη. Οη έθεβνη παξνπζηάδνπλ αθαδεκατθέο δπζθνιίεο, φπσο 

εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ (10%) θαη ηνπνζέηεζε ζε ηκήκαηα καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (32,5%). Αθφκε, εθδειψλνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (35,8%) θαη 

δηαηαξαρέο ηεο νκηιίαο θαη ηεο γιψζζαο (16,3%). Παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά 

αηπρεκάησλ κε απηνθίλεην, θαπλίζκαηνο, αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ιεζηεηψλ, 

ζπκκεηνρψλ ζε θαβγάδεο θαη θπγήο απφ ην ζπίηη (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. 

Ellison, 2004). 

Ζ ΓΔΠ-Τ κπνξεί, λα ζπλνδεχεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα, γλσζηηθά ειιείκκαηα, αηπρήκαηα, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηθνξάο, δηαηαξαρέο χπλνπ, αγρψδεηο δηαηαξαρέο ή άιιεο λεπξνινγηθέο 

δηαηαξαρέο, φπσο ην ζχλδξνκν Tourette (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Κάθνπξνο, 

Μαληαδάθε, 2010).  

 

Ίηαλ ζπλνδεχεηαη απφ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζε, ην παηδί δπζθνιεχεηαη ζηελ 

εθκάζεζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ, γηαηί έρεη ειιείκκαηα ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο 
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ησλ θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ. Αθφκε έρεη ειιείκκαηα ζηελ εμσ-ιεθηηθή επηθνηλσλία, 

θαζψο δπζθνιεχεηαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα εξκελεχζεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θαη ηελ πξαγκαηνινγηθή πιεπξά ηνπ ιφγνπ. 

πρλφ πξφβιεκα είλαη ε επηζεηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ζηελ 

παξέα ηνπ (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Nijmeijer, Minderaa, Buitelaar, Mulligan, 

Hartman, Hoekstra, 2007). 

Ίηαλ ζπλνδεχεηαη απφ καζεζηαθά πξνβιήκαηα, ην παηδί παξνπζηάδεη κεησκέλεο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο, πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζην ζπίηη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ. Λφγσ ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ην 56% ησλ παηδηψλ ζα 

ρξεηαζηεί ηελ βνήζεηα εηδηθνχ, ην 30% ζα επαλαιάβεη κία ηάμε, έλα άιιν 30% ίζσο 

θνηηήζεη ζε ηάμε παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ην 10-35% ίζσο εγθαηαιείςεη ην ζρνιείν. 

Ζ έξεπλα ησλ Brook θαη Boaz (2004) αλαθέξεη θαη κειεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη έθεβνη κε ΓΔΠ-Τ ζην ζρνιείν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπο. Οη έθεβνη αηζζάλνληαη φηη είλαη δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε, αηζζάλνληαη φηη νη δάζθαινη δελ ηνπο βνεζνχλ 

αξθεηά θαη φηη ηνπο αζθνχλ θξηηηθή θαη γεληθά αηζζάλνληαη αγρσκέλνη ζην ζρνιείν. 

Μαιψλνπλ ζπρλά κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπο γηαηί αηζζάλνληαη, φηη δελ 

ηνπο αθνχλ θαη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ, φηη γη απηνχο 

ηνπο εθήβνπο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη εμειηγκέλεο θαη λα εμαζθνχλ 

πεξηζζφηεξν ηελ κλήκε. Οη εμεηάζεηο ζα πξέπεη λα αθνξνχλ κφλν ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο θαη νη έθεβνη λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη Tymms θαη Merrell (2011) κειέηεζαλ ηελ ζρνιηθή επίηεπμε παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ. 

Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο 

απξνζεμίαο ηα παηδηά είραλ ρακειέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν, αιιά ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο παξνξκεηηθφηεηαο κπνξεί, λα είλαη πιενλέθηεκα. Ζ εμήγεζε πνπ έδσζαλ είλαη, 

φηη ηα παηδηά, πνπ είλαη παξνξκεηηθά, ελζνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ηδέεο θαη 

εκπιέθνληαη γλσζηηθά, κε απνηέιεζκα νη ηδέεο, λα ππνβάιινληαη πην ζηαζεξά ζην 

κπαιφ ηνπο. ·ηζη ε παξνξκεηηθφηεηα θαη ν ελζνπζηαζκφο ελφο παηδηνχ, πξνθαιεί θαη 

ηα ππφινηπα παηδηά, λα εκπιαθνχλ ζην κάζεκα (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000). 

Ίηαλ ζπλνδεχεηαη απφ γλσζηηθά ειιείκκαηα, ην παηδί παξνπζηάδεη ήπηα έσο ζνβαξά 

ειιείκκαηα ζηε κλήκε εξγαζίαο θαη ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. Σα ειιείκκαηα ζηελ 

κλήκε εξγαζίαο δπζθνιεχνπλ ην παηδί, λα αλαθαιέζεη πιεξνθνξίεο, πνπ έρεη 

απνζεθεχζεη. Αθφκε ε κλήκε εξγαζίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ζηελ 

γξαθή, ηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά. ηελ έξεπλα ησλ Shue θαη Douglas (1992) 

αλαθέξεηαη, φηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ απαηηνχλ πνιχπινθεο ζηξαηεγηθέο ηεο 

κλήκεο. Οη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

απαηηείηαη ε νξγάλσζε θαη ε γελίθεπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο κλήκεο. Σα ειιείκκαηα 

ζηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κλήκε εξγαζίαο. Γνλείο παηδηψλ κε 

ΓΔΠ-Τ εθηηκνχλ, φηη ηα παηδηά ηνπο παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αίζζεζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν. Αθφκε 
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δπζθνιεχνληαη λα εθηηκήζνπλ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα, γηα παξάδεηγκα κέρξη ην ηέινο 

ηνπ δηαγσλίζκαηνο θαη λα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ρξνληθά 

πεξηζψξηα, γηα παξάδεηγκα λα γπξίζνπλ ζην ζπίηη γηα θαγεηφ ζε δχν ψξεο 

(Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012; Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000). 

Σα αηπρήκαηα θαη νη ηξαπκαηηζκνί ζπκβαίλνπλ ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ζε πνζνζηφ 

κέρξη θαη 57%. Σα αηπρήκαηα απηά νθείινληαη κάιινλ ζηελ επηζεηηθφηεηα ηνπο παξά 

ζηελ ππεξθηλεηηθφηεηα ή ηελ παξνξκεηηθφηεηα ηνπο. Σν πφζν επηξξεπέο, φκσο, είλαη 

έλα παηδί ζηα αηπρήκαηα, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000. Ellison, 2004).  

 

Ίζν αθνξά ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε ΓΔΠ-Τ θαη ε δπζιεμία θπκαίλνληαη 

ζε πνζνζηφ ζπλλνζεξφηεηαο πεξίπνπ 40%. Αθφκε, ην 8-39% ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ 

έρεη δπζθνιίεο αλάγλσζεο, ην 12-27% δπζθνιίεο καζεκαηηθψλ θαη έλα άιιν 12-27% 

δπζθνιίεο ζηελ νξζνγξαθία. Ζ ζπλλνζεξφηεηα αλάκεζα ζηε ΓΔΠ-Τ θαη ηε δπζιεμία 

είλαη ακθίδξνκε, δειαδή πνιιά παηδηά κε ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδνπλ δπζιεμία, ελψ ζηελ 

δπζιεμία ε πην ζπρλή δηαηαξαρή πνπ εθδειψλεηαη είλαη ε ΓΔΠ-Τ. ε γελεηηθφ 

επίπεδν, ηφζν ε ΓΔΠ-Τ φζν θαη ε δπζιεμία ζρεηίδνληαη κε αλσκαιίεο ζηα 

ρξσκνζψκαηα 1, 2, 3, 4, 6, 13 θαη 15. ε λεπξνινγηθφ επίπεδν ηφζν ε ΓΔΠ-Τ φζν θαη 

ε δπζιεμία ζρεηίδνληαη κε αλαζηξνθή ζπκκεηξίαο ζε δνκέο ηνπ θξνηαθηθνχ θαη ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, κηθξφηεξν φγθν παξεγθεθαιίδαο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ 

θξνηαθηθφ θινηφ. ε λεπξνςπρνινγηθφ επίπεδν, ε δπζιεμία πξνθαιεί ΓΔΠ-Τ ιφγσ 

ησλ έληνλσλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί. Ίηαλ ε δηάγλσζε πεξηιακβάλεη 

ΓΔΠ-Τ ρσξίο δπζιεμία, ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζε ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ, 

ελψ φηαλ ε δηάγλσζε πεξηιακβάλεη δπζιεμία ρσξίο ΓΔΠ-Τ, ππάξρνπλ ειιείκκαηα ζε 

γισζζηθέο ηθαλφηεηεο αιιά φρη ζε ιεηηνπξγίεο εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ. Ίηαλ ε 

δηάγλσζε ηνπ παηδηνχ πεξηιακβάλεη ΓΔΠ-Τ θαη δπζιεμία, ηφηε ππάξρνπλ θαη ηα δχν 

είδε ειιεηκκάησλ. Σα ειιείκκαηα ζηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, ηελ θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα θαη ηελ 

ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο. Σα ειιείκκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ιεθηηθή εξγαδφκελε κλήκε θαη ηελ ηαρχηεηα νλνκαζίαο ιέμεσλ, 

αξηζκψλ θαη ρξσκάησλ. Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο θαη νη δπζθνιίεο απηνειέγρνπ 

πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ δηάθξηζε ησλ θσλεκάησλ θαη ζηελ δηάθξηζε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ησλ γξακκάησλ θαη δπζθνιία ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα δπζθνιεχεηαη ζηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ελφο θεηκέλνπ (; Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 

2000. Ellison, 2004). 

Ίηαλ ε ΓΔΠ-Τ ζπλνδεχεηαη απφ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, πξνβιήκαηα ζηελ θηλεηηθή 

αλάπηπμε θαη δηαηαξαρέο ζηελ λνεηηθή αλάπηπμε. ηελ ΓΔΠ-Τ πνιιέο θνξέο 

παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο. ε πνζνζηφ 6-

35% ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ θαζπζηέξεζε νκηιίαο, ην 10-54% αληηκεησπίδεη 

δπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, θαη γεληθά ην 16-37% παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα 
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ιφγνπ θαη νκηιίαο. ε πνζνζηφ 20-30% ηα παηδηά πνπ αξρηθά είραλ δηάγλσζε Δηδηθήο 

Γισζζηθήο Γηαηαξαρήο, έιαβαλ επίζεο δηάγλσζε ΓΔΠ-Τ. Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ δελ 

έρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Παξφιν πνπ είλαη 

πεξηζζφηεξν νκηιεηηθά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ν ιφγνο ηνπο δελ είλαη 

νξγαλσκέλνο θαη δελ έρεη θαλνληθή ξνή ζε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη, γηαηί πξέπεη λα είλαη πην πξνζεθηηθά θαη λα νξγαλψζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

Απηφ δείρλεη, φηη νη δπζθνιίεο ηνπο κάιινλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλψηεξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σα ειιείκκαηα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθηειεζηηθνχ ειέγρνπ πξνθαινχλ 

δηαηαξαρέο ζηελ πξαγκαηνινγία, ηελ κλήκε εξγαζίαο, ηελ νξγάλσζε ιεθηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ κνξθψλ γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ησλ 

αθεγήζεσλ θαη ηνπ δηαιφγνπ. Ίζν αθνξά ηελ θηλεηηθή αλάπηπμε, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-

Τ δελ ζεκεηψλνπλ θαζπζηέξεζε, αιιά παξνπζηάδνπλ θησρφ ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ, αξγέο αληηδξάζεηο ζηελ αδξή θηλεηηθφηεηα θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο 

ζηελ ιεπηή θηλεηηθφηεηα. ε έξεπλα νη Shue θαη Douglas (1992) δηαπίζησζαλ, φηη ηα 

παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα αλαζηείινπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, είραλ δπζθνιία ζηελ 

γξήγνξε θαη ζηαζεξή αιιαγή ησλ αληηδξάζεσλ θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο ήηαλ 

επαλαιεπηηθέο. Οη Brossard-Racine, Shevell, Snider, Ageranioti Be´langer θαη 

Majnemer (2012) ζε έξεπλα ηνπο εληφπηζαλ ειιείκκαηα ζηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο 

παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ απξνζεμία θαη ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα. Καηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη ζεξαπεία ηξηψλ κελψλ κε 

δηεγεξηηθά θάξκαθα βειηηψλεη ηηο θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. Οη Brossard-

Racine, Majnemer, Shevell, Snider θαη Ageranioti Be´langer (2011) κειέηεζαλ ηελ 

ηθαλφηεηα γξαθήο ζε παηδηά κε ΓΔΠ-Τ. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

έδεημαλ δπζαλάγλσζηε γξαθή θαη αξγή ηαρχηεηα γξαθήο. Ζ λνεκνζχλε ζε απηή ηελ 

δηαηαξαρή είλαη θπζηνινγηθή. Οη ρακειέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ ζε ηεζη λνεκνζχλεο 

νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αδπλακία ηνπο λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο, αιιά θαη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ (Κάθνπξνο, 

Μαληαδάθε, 2012. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000. Κνπξάθεο, 2004. Feldman, 2001). 

Ζ ΓΔΠ-Τ ππνζηεξίδεηαη φηη ζπλππάξρεη κε ηηο ΓΑΦ ζε έλα παηδί, θαζψο θαη νη δχν 

δηαηαξαρέο παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο, ηεο 

ππεξθηλεηηθφηεηαο, ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, θαη ησλ ειιηπψλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. ε γελεηηθφ επίπεδν, νη αλσκαιίεο ζηα ρξσκνζψκαηα 2, 3, 6 θαη 15 

ζπλδένληαη κε ΓΔΠ-Τ θαη απηηζκφ. Οη απφςεηο ζρεηηθά κε απηή ηελ ζπλχπαξμε 

δηίζηαληαη. Απφ ηελ κία ππνζηεξίδεηαη, φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

δχν δηαηαξαρέο σο πξνο ηα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηελ απμεκέλε 

επαηζζεζία, ηηο επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ εκκνλή κε αληηθείκελα. 

Απφ ηελ άιιε ππνζηεξίδεηαη, φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν δηαηαξαρέο είλαη 

ζεκαληηθέο. Οη ΓΑΦ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ιφγνπ θαη 

επηθνηλσλίαο, θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ζηεξεφηππνπ ιφγνπ θαη θηλήζεσλ, 

ζπλαηζζεκαηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ρξήζεο αληηθεηκέλσλ. ηελ ΓΔΠ-Τ 

παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιηγφηεξα αηζζεηεξηαθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ην φηη ε ππεξεπαηζζεζία αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο, φηη ην 
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παηδί είλαη εχζηθην. Αθφκε ηα παηδηά κε ΓΑΦ έρνπλ ηθαλφηεηεο εζηίαζεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο. Δπεηδή είλαη δχν δηαηαξαρέο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, 

πξέπεη ε δηάγλσζε ησλ παηδηψλ, λα γίλεηαη κε πξνζνρή (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 

2012). 

Ίηαλ ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, αλαθέξεηαη ζηελ ζπλχπαξμε ηεο 

ΓΔΠ-Τ κε ηελ Δλαληησκαηηθή Πξνθιεηηθή δηαηαξαρή (ΔΠΓ) ή ηελ Γηαηαξαρή 

Γηαγσγήο (ΓΓ) ζε πνζνζηά 15-48,3%. Ζ έληνλε αληηδξαζηηθφηεηα, ε απξνζπκία 

ζπλεξγαζίαο, ηα μεζπάζκαηα ζπκνχ, ε κε ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο θαη άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, πνπ έρνπλ κηθξή απφθιηζε απφ ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δλαληησκαηηθήο 

Πξνθιεηηθήο Γηαηαξαρήο. Ζ βία, ε επηζεηηθφηεηα, ε ηάζε γηα απάηε θαη άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, πνπ έρνπλ κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαηαξαρήο Γηαγσγήο. Ζ 

ΔΠΓ εθδειψλεηαη ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία θαη έρεη επηφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε ΓΓ εθδειψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο εθεβείαο θαη έρεη 

ραξαθηεξηζηηθά κεγαιχηεξεο ζνβαξφηεηαο. Ζ ΔΠΓ κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ηελ 

ΓΔΠ-Τ αλεμάξηεηα απφ ηε ΓΓ, ελψ ε ΓΓ ζπάληα εθδειψλεηαη ρσξίο λα ππάξρεη θαη 

ε ΔΠΓ. Σα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ εθδειψλνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θπξίσο ιφγσ 

ηεο παξνξκεηηθφηεηαο θαη ησλ δπζθνιηψλ απηνξξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

(Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012; Nijmeijer, Minderaa, Buitelaar, Mulligan, Hartman, 

Hoekstra, 2007. Ellison, 2004. Hinshaw, 2003. Feldman, 2001). 

Ζ ΓΔΠ-Τ ζπλνδεχεηαη απφ πξνβιήκαηα χπλνπ ζε πνζνζηφ 53-64%. Σα παηδηά κε 

πξνβιήκαηα χπλνπ δελ θνηκνχληαη εχθνια, μππλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη 

θνηκνχληαη ιηγφηεξεο ψξεο. Σα πξνβιήκαηα χπλνπ ζρεηίδνληαη κάιινλ κε ηηο 

δηαηαξαρέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ΓΔΠ-Τ, φπσο απηέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ 

άγρνπο, παξά κε ηα πξσηνγελή ζπκπηψκαηα ηεο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000).  

 

χκθσλα κε ηνλ Hinshaw (2003) ην 1/3 ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ ππνθέξεη απφ 

αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Feldman (2001) ην πνζνζηφ θπκαίλεηαη 

ζην 24-35,7%. 

4.2.4 Αιτιολογύα. Ζ αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο απνηειείηαη απφ λεπξνινγηθνχο ή 

λεπξνςπρνινγηθνχο παξάγνληεο, γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη πεξηβαιινληηθνχο ή 

ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο.  

 

ηνπο γελεηηθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη ε επίδξαζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ 

θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα ηεο ΓΔΠ-Τ. Καλέλα ζπγθεθξηκέλν γνλίδην δελ θαίλεηαη λα 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. Σα γνλίδηα πνπ έρνπλ 

εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηελ ΓΔΠ-Τ είλαη ε ληνπακίλε –ζπγθεθξηκέλα ην 

γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ ηέηαξην ππφηππν ηνπ ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο θαη απηφ 

πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο–, ε λνξεπηλεθξίλε θαη ε ζεξνηνλίλε 

–ζπγθεθξηκέλα ν ππνδνρέαο ζεξνηνλίλεο 1Β-HTR1B θαη ν κεηαθνξέαο ζεξνηνλίλεο 
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5-ΖΣΣ. Λφγσ ηεο αλεπάξθεηαο απηψλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ηα εξεζίζκαηα 

επεμεξγάδνληαη ειιηπψο ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο κε απνηέιεζκα ην 

παηδί, λα θαηαθιχδεηαη απφ ζεκαληηθά θαη αζήκαληα εξεζίζκαηα ηαπηφρξνλα. Αθφκε 

θαίλεηαη, φηη απηνί νη λεπξνδηαβηβαζηέο επηδξνχλ αξλεηηθά ζε άιια 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη ζηελ σξίκαλζε θαη 

ιεηηνπξγία εγθεθαιηθψλ δνκψλ. Απηά είλαη ηα ππνςήθηα γνλίδηα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. Ζ ΓΔΠ-Τ αλαθέξεηαη, φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν θιεξνλνκηθή απφ ηελ κνλνπνιηθή θαηάζιηςε θαη ηελ ζρηδνθξέλεηα θαη 

πεξίπνπ ην ίδην κε ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο. Δθδειψλεηαη κε απμεκέλε 

ζπρλφηεηα αλάκεζα ζηα αδέιθηα θαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά ζε πνζνζηφ 75%. ε 

δίδπκα αδέξθηα ν θίλδπλνο εθηηκάηαη ζε πνζνζηφ 76% θαη ε εθδήισζε είλαη 

πςειφηεξε ζηνπο κνλνδπγσηηθνχο, πνπ κνηξάδνληαη ην 100% ησλ γνληδίσλ θαη 

ρακειφηεξε ζηνπο δηδπγσηηθνχο, πνπ κνηξάδνληαη ην 50% ησλ γνληδίσλ. Οη ζεηνί 

γνλείο παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο, λα έρνπλ ηελ δηαηαξαρή, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο βηνινγηθνχο γνλείο. Οη Hooman, Afrooz θαη Ghobaribonab (2013) 

ζεκεηψλνπλ φηη ε νηθνγελεηαθή δηαηαξαρή δελ είλαη ην ίδην κε ηελ γελεηηθή. Μία 

δηαηαξαρή κπνξεί λα είλαη νηθνγελεηαθή αιιά φρη γελεηηθή, γηαηί πξνθαιείηαη απφ 

θνηλέο πεξηβαιινληηθέο αληημνφηεηεο (Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2012. Biederman, 

Faraone, 2005. Hinshaw, 2003. Feldman, 2001. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000. 

Neuhaus, 1998). 

Οη λεπξνινγηθνί ή λεπξνςπρνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο βιάβεο ησλ 

δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαηαξαρήο νθείινληαη ζε αλσκαιίεο ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο, 

ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, 

φπσο ηα βαζηθά γάγγιηα, ην κεζνιφβην θαη ε παξεγθεθαιίδα. Βιάβεο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηελ αλαζηνιή ησλ αληηδξάζεσλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ νξγάλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ηα βαζηθά γάγγιηα 

ξπζκίδνπλ ηελ αλαζηνιή ηεο αληίδξαζεο. Ζ παξεγθεθαιίδα ζπλδέεηαη κε κε 

θηλεηηθέο πεξηνρέο, φπσο ν εγθεθαιηθφο θινηφο θαη ζπκβάιιεη ζηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο. Σα ζεκεία εηζφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, πνπ ζεσξνχληαη ν 

θεξθνθφξνο ππξήλαο θαη ην θέιπθνο, δπζιεηηνπξγνχλ, κε ηνλ θεξθνθφξν ππξήλα λα 

παξνπζηάδεη αζπκκεηξία θαη ην θέιπθνο κεησκέλε ξνή αίκαηνο, θπξίσο ζηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα. Άιιεο αλαηνκηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ ζε νπίζζηεο πεξηνρέο, φπσο 

ζηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ, ηνλ ηππφθακπν θαη ηνλ ζάιακν. Ζ ζχλδεζε ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ κε ηηο νπίζζηεο πεξηνρέο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ε ζχλδεζε κε ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο. Βιάβεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο πξνθαινχλ 

ππεξαηζζεζία θαη δπζθνιία ζηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ θαη 

ησλ θηλήηξσλ θαη δπζθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Γεληθά, νη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ, φηη ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξν φγθν εγθεθάινπ, 

θπξίσο ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο, ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ην κεζνιφβην θαη 

παξνπζηάδνπλ αζπκκεηξία εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ. Οη Krain θαη Castellanos (2006) 

αλαθέξνπλ, φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηηο αλσκαιίεο ζηελ δνκή ηνπ εγθεθάινπ 



 

105 
 

έρνπλ γίλεη ζε αγφξηα. ηα θνξίηζηα παξαηεξείηαη γεληθφηεξα κηθξφηεξνο 

εγθεθαιηθφο φγθνο θαη ζπγθεθξηκέλα κηθξφηεξνο φγθνο ζην νπίζζην θαηψηεξν ινβίν 

ηνπ ζθψιεθα ηεο παξεγθεθαιίδαο. Γελ παξαηεξείηαη άιιε εγθεθαιηθή αλσκαιία απφ 

ηηο πξναλαθεξφκελεο, πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηα αγφξηα. εκεηψλνπλ, φκσο, 

φηη ν κηθξφηεξνο φγθνο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε 

ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΔΠ-Τ. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο ζηελ δνκή ηνπ 

εγθεθάινπ ησλ παηδηψλ κε απηή ηελ δηαηαξαρή δελ πξέπεη, λα ζεσξνχληαη σο ε 

πξσηαξρηθή αηηία ηεο ΓΔΠ-Τ (Najafi, Sadeghi, Molazade, Goodarzi, Taghavi, 2010. 

Krain, Castellanos, 2006. Hinshaw, 2003. Feldman, 2001. Neuhaus, 1998). 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ή ςπρνθνηλσληθνχο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη 

πξνγελλεηηθνί, πεξηγελλεηηθνί θαη κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο. Παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην έκβξπν θαηά ηελ εγθπκνζχλε είλαη ε πγεία θαη ε 

ςπρνινγία ηεο κεηέξαο, θαζψο θαη ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. 

Πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, ε δπζθνξία 

ηνπ εκβξχνπ θαη ε αηκνξξαγία πξηλ ηνλ ηνθεηφ. Μεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ 

ην πεξηβάιινλ, φπνπ κεγαιψλεη ην παηδί. Ο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο θαη 

δηαπαηδαγψγεζεο ηνπ παηδηνχ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθδήισζε ηεο 

δηαηαξαρήο. Αλ θαη ε ελαληησκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ πξνθαιείηαη ζαλ 

αληίδξαζε πξνο ηνπο γνλείο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ παηδηνχ. Ήζσο ε χπαξμε ηεο δηαηαξαρήο ζηνπο 

γνλείο, λα εμεγεί ηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ηνπο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. Σα 

δεπηεξνγελή ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΓΔΠ-Τ επεξεάδνληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη φκσο δελ απνηεινχλ ηα αίηηα εθδήισζεο ηεο. Ο βαζκφο 

επίδξαζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αηηηψλ είλαη κηθξφο θαη δελ νθείιεηαη γηα ηελ 

εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο (Hooman, Afrooz, Ghobaribonab 2013. Κάθνπξνο, 

Μαληαδάθε, 2012. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000). 

4.2.5 Διαγνωςτικϊ κριτόρια για κϊθε κατηγορύα. 

Α) ·μη ή πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξέπεη, λα 

εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ επί 6 κήλεο, λα πξνθαινχλ δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα θαη λα 

είλαη αζπλεπή ζε ζρέζε κε ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ. 

 

 

 

Απξνζεμία  

 

α) πρλά απνηπγράλεη, λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ζε ιεπηνκέξεηεο ή θάλεη ιάζε 

απξνζεμίαο ζηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο, ζηε δνπιεηά ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

β) πρλά δπζθνιεχεηαη, λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ζε δνπιεηέο ή δξαζηεξηφηεηεο 

ελφο παηρληδηνχ.  

γ) Φαίλεηαη λα κελ αθνχεη, φηαλ ηνπ/ηεο απεπζχλεηαη ν ιφγνο.  

δ) πρλά δελ αθνινπζεί νδεγίεο θαη απνηπγράλεη, λα νινθιεξψζεη ζρνιηθέο εξγαζίεο.  

ε) Πνιιέο θνξέο απνθεχγεη, απνζηξέθεηαη ή δελ δείρλεη πξνζπκία, λα εκπιαθεί ζε 

δνπιεηέο πνπ απαηηνχλ ζπλερή πλεπκαηηθή πξνζπάζεηα.  
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ζη) Υάλεη αληηθείκελα απαξαίηεηα γηα δνπιείεο ή δξαζηεξηφηεηεο.  

δ) Ζ πξνζνρή δηαζπάηαη εχθνια απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα.  

ε) πρλά μερλά θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ζ) πρλά δπζθνιεχεηαη, λα νξγαλψζεη δνπιεηέο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Υπεξθηλεηηθόηεηα  

 

α) πρλά θηλεί λεπξηθά ηα ρέξηα ή ηα πφδηα ή ζηξηθνγπξίδεη ζηε ζέζε ηνπ/ηεο.  

β) πρλά ζεθψλεηαη απφ ηελ ζέζε ηνπ/ηεο ζηελ ηάμε ή ζε άιιεο πεξηζηάζεηο, φπνπ 

πξέπεη λα παξακείλεη ζην ίδην ζεκείν.  

γ) Σξέρεη, ζθαξθαιψλεη θαη ζηξηθνγπξίδεη κε αθαηάιιειν ηξφπν γηα ηηο πεξηζηάζεηο 

ή ηνλ ρψξν, φπνπ βξίζθεηαη.  

δ) πρλά δπζθνιεχεηαη λα παίδεη ή λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο ήζπρα 

ε) Κηλείηαη δηαξθψο.  

ζη) Μηιά δηαξθψο γηα πνιιή ψξα.  

 

Παξνξκεηηθόηεηα  

 

α) πρλά απαληά απεξίζθεπηα πξηλ νινθιεξσζεί ε εξψηεζε.  

β) πρλά δπζθνιεχεηαη, λα πεξηκέλεη ηελ ζεηξά ηνπ/ηεο.  

γ) πρλά δηαθφπηεη ή ελνριεί κε ηελ παξνπζία ηνπ/ηεο ηνπο άιινπο. ζηνλ ειεχζεξν 

ρξφλν. 

Β) Μεξηθά ζπκπηψκαηα ππεξθηλεηηθφηεηαο, παξνξκεηηθφηεηαο ή απξνζεμίαο, πνπ 

πξνθάιεζαλ ηελ έθπησζε, ήηαλ παξφληα πξηλ ηελ ειηθία ησλ 7 εηψλ.  

 

Γ) Ζ έθπησζε είλαη παξνχζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα πιαίζηα, γηα παξάδεηγκα ζην 

ζρνιείν θαη ζην ζπίηη.  

 

Γ) Πξέπεη λα ππάξρεη ζαθήο απφδεημε θιηληθά ζεκαληηθήο έθπησζεο ζηελ θνηλσληθή, 

ζρνιηθή ή επαγγεικαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Δ) Σα ζπκπηψκαηα δελ εκθαλίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο κηαο 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθήο Γηαηαξαρήο, ρηδνθξέλεηαο, ή άιιεο Φπρσηηθήο Γηαηαξαρήο 

θαη δελ εμεγνχληαη θαιχηεξα κε άιιε ςπρηθή δηαηαξαρή, γηα παξάδεηγκα Γηαηαξαρή 

ηεο Γηάζεζεο, Αγρψδεο Γηαηαξαρή, Απνζπλδεηηθή Γηαηαξαρή ή Γηαηαξαρή ηεο 

Πξνζσπηθφηεηαο» (Παπάλεο, Γηαβξίκεο, Βίθε, 2007. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2000). 

Σνλ Μάην ηνπ 2013 εθδφζεθε ην DSM-V κε θάπνηεο αιιαγέο γηα ηελ δηαηαξαρή. ε 

απηή ηελ έθδνζε ε ΓΔΠ-Τ εληάρζεθε ζην θεθάιαην ησλ λεπξναλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ, γηα λα αληαλαθιά ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ζε απηή ηελ δηαηαξαρή 

θαη γηα λα εμαιεηθζεί ην θεθάιαην ηνπ DSM-V πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

δηαγλψζεηο, πνπ γίλνληαη γηα πξψηε θνξά ζηελ βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία ή ζηελ 

εθεβεία. Σα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηεο Απξνζεμίαο 

θαη ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηαο-Παξνξκεηηθφηεηαο. Σα θξηηήξηα παξακέλνπλ ίδηα γηα ηελ 

θάζε θαηεγνξία αιιά έρνπλ πξνζηεζεί παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

εθδειψλνληαη, ψζηε λα βνεζεζνχλ νη εηδηθνί ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ. 
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Σα παηδηά πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 6 θξηηήξηα απφ ηελ θάζε θαηεγνξία, ελψ ε έθεβνη 

θαη νη ελήιηθεο 5 θξηηήξηα. Σα ζπκπηψκαηα ζχκθσλα κε ην DSM-V πξέπεη, λα 

παξνπζηάδνληαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. Ζ αιιαγή απηή βαζίδεηαη ζε έξεπλεο, 

πνπ αλαθέξνπλ, φηη ε εθδήισζε θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, ε πνξεία 

εμέιημεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ε ζεξαπεία δελ δηαθέξνπλ ζηελ ειηθία ησλ 7 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. ε απηή ηελ έθδνζε δελ πεξηιακβάλνληαη 

θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ηεο Γηαηαξαρήο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ, θαζψο ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο κε ηα ζπκπηψκαηα ηεο ΓΔΠ-Τ ζπλππάξρνπλ (American Psychiatric 

Association, 2013). 

Δθηφο απφ ην δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην DSM ππάξρεη θαη ην ICD-10, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ Δπξψπε. Σν εγρεηξίδην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηεγνξία F90 «Γηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε έλαξμε 

ζπλήζσο θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία» θαη ηηο θσδηθνπνηεί ζχκθσλα κε 

ηνπο εμήο ηέζζεξηο ηχπνπο:  

 

F90.0 Γηαηαξαρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πξνζνρήο  

 

F90.1 Γηαηαξαρή ηεο δηαγσγήο ππεξθηλεηηθνχ ηχπνπ  

 

F90.8 Άιιεο δηαηαξαρέο ππεξθηλεηηθνχ ηχπνπ  

 

F90.9 Γηαηαξαρή ππεξθηλεηηθνχ ηχπνπ κε θαζνξηδφκελε 

Ζ ΓΔΠ-Τ είλαη κία δηαηαξαρή ηα ζπκπηψκαηα ηεο νπνίαο εχθνια αληηγξάθνληαη απφ 

παηδηά, πνπ δελ εθδειψλνπλ ηελ δηαηαξαρή. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ηα ζπκπηψκαηα 

ηεο είλαη ππνθεηκεληθά θαη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ηεζη γηα ηελ αθξηβή δηάγλσζε 

ηεο. Μάιηζηα καζεηέο πνπ ππνθξίλνληαη ηα ζπκπηψκαηα παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξεο 

επηδφζεηο απφ καζεηέο κε ΓΔΠ-Τ. Αθφκε, φκσο, θαη αλάκεζα ζε απηά ηα παηδηά 

ππάξρνπλ θάπνηεο πνηνηηθέο δηαθνξέο, πνπ βνεζνχλ ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ εθδειψλνπλ. ·λα παηδί κε ΓΔΠ-Τ αδπλαηεί λα κείλεη ήζπρν 

αθφκε θαη ζε πεξηζηάζεηο, πνπ γλσξίδεη φηη απηφ επηβάιιεηαη, ελψ έλα δσεξφ παηδί 

κπνξεί λα ειέγρεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ θαη λα ηελ κεηψλεη ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο. 

Ίηαλ, φκσο, ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ έρεη πςειφ θίλεηξν θαη θαηαθέξλεη λα κείλεη ήζπρν, 

ηφηε θαηαβάιιεη κεγάιε πξνζπάζεηα κε απνηέιεζκα λα θνθθηλίδεη ή λα ηδξψλεη. Ζ 

πνηφηεηα ηεο θίλεζεο αλάκεζα ζε απηά ηα παηδηά δηαθέξεη. Δλψ ην δσεξφ παηδί 

κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά επηδέμην, ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ ζπρλά πέθηεη, θάλεη δεκηέο 

θαη δπζθνιεχεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο. Οη δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ, πνπ 

σο επί ην πιείζηνλ ζπλνδεχνπλ ην παηδί κε ΓΔΠ-Τ, ζε έλα θπζηνινγηθά 

αλαπηπζζφκελν παηδί δελ εκθαλίδνληαη. Αλ θαη ε πξνζνρή ελφο παηδηνχ ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, ζην παηδί κε ΓΔΠ-Τ παξάγνληεο, 

φπσο ην πςειφ θίλεηξν θαη ε άκεζε αληακνηβή επεξεάδνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπ θαη ηελ απφδνζε ζηελ δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ είλαη πην έληνλεο, πξνθχπηνπλ απφ αζήκαληα 
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εξεζίζκαηα, δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν θαη εξεκνχλ δπζθνιφηεξα (Κάθνπξνο, 

Μαληαδάθε, 2012. Harrison, Edwards, Parker, 2007).  

 

 

4.3 ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ / ΔΙΑΓΨΓΗ ΚΑΙ 

ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 
Ζ δπζιεηηνπξγηθφηεηα ή ε δπζπξνζάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν 

φηαλ νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ελέξγεηέο ηνπ εκπνδίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Με άιια ιφγηα, 

ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, είλαη ην θαηά πφζνλ έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί 

ηηο απαηηήζεηο κηαο ζπλεζηζκέλεο δσήο, φπσο ην λα δηαηεξεί κηα δνπιεηά, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο νηθνγέλεηαο, λα ηαθηνπνηεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

έγθαηξα, λα έρεη θίινπο θαη λα ζρεηίδεηαη θνηλσληθά κε άιινπο. 

Οη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη νη δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Ο φξνο ςπρηθή δηαηαξαρή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη έλα 

επξχ θάζκα ζπκπησκάησλ θαη εκπεηξηψλ πνπ πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηε ζθέςε, ην 

ζπλαίζζεκα, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ αλζξψπνπ κε ηνπο άιινπο. 

Πνιιέο θνξέο πξνθαιεί πφλν ή αληθαλφηεηα θαη δελ είλαη αλαπηπμηαθά ή θνηλσληθά 

θαζνξηζκέλε. Ζ θαζηέξσζε κηαο δηαηαξαρήο σο ςπρηθή εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

ζεκαζίαο ηεο θαη ηε δηάξθεηά ηεο (ηλαλίδνπ, 2013. Wenar, Kerig, 2008).  

Ζ ηαμηλφκεζε θαη δηάγλσζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ 

δπν εδξαησκέλσλ ζπζηεκάησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ: 

 ICD – 10: Σκήκα Γηεζλνχο Σαμηλφκεζεο Αζζελεηψλ, ΠΟΤ. 

 DSM – IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4
th

 

edition): Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία (American Psychiatric 

Association, 1994. Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 1992). 

4.4 ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ 
Ζ κειέηε ηνπ άγρνπο θαη ησλ θφβσλ πεξηγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία εδψ θαη πνιιέο 

δεθαεηίεο θαη ε κειέηε πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ παηδηθέο θνβίεο απνηέιεζε ηε 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηφζν ηεο ςπραλαιπηηθήο φζν θαη ηεο ζπκπεξηθνξηθήο 

ζεσξίαο. 

ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ DSM (American Psyciatric Assosiation, 1952) νη θνβίεο 

παξνπζηάδνληαλ σο ςπρνλεπξσζηθέο αληηδξάζεηο, ελψ ζην DSM-II (1968), σο 

θνβηθέο λεπξψζεηο. ην DSM-ΗΗΗ 1980, ιφγσ ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ φξνπ «λεχξσζε» 

απφ πνιινχο επηζηήκνλεο, πηνζεηήζεθε ν γεληθφηεξνο φξνο «δηαηαξαρή». Δπηπιένλ, 

νη δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ πξνηείλνληαη ζην DSM-III θαη ζην DSM-III-R 1987, 
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είλαη θαζαξά πεξηγξαθηθέο θαη  απαιιαγκέλεο απφ αηηηνινγηθέο αλθνξέο. Δίλαη 

επίζεο ε πξψηε πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο ζηα παηδηά κε βάζε 

αλαπηπμηαθά θαη αηηηνινγηθά θξηηήξηα (Κάθνπξνο-Μαληαδάθε, 2003). Γπν 

ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ απνηεινχλ νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο θαη νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο-θαηάζιηςε. 

4.4.1 Αγχώδεισ Διαταραχϋσ. Οη δηαηαξαρέο άγρνπο απνηεινχλ κηα νκάδα 

δηαηαξαρψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλν θαη ρξφλην άγρνο. Σν άγρνο 

πξνζδηνξίδεηαη σο έλα πνιχπινθν κνηίβν θηλεηηθψλ, ππνθεηκεληθψλ θαη 

θπζηνινγηθψλ αληηδξάζεσλ απέλαληη ζε κηα αιεζηλή ή ππνηηζέκελε απεηιή. 

Ζ απνθπγή νξηζκέλσλ εξεζηζκάησλ θαη θαηαζηάζεσλ, ην θιάκα, ε ηξεκνχια, ε 

νλπρνθαγία είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο θηλεηηθέο αληηδξάζεηο άγρνπο. πλαηζζήκαηα 

ηξφκνπ θαη ακεραλίαο, ν θφβνο ηνπ ζαλάηνπ, ε αγσλία γηα κηα επηθείκελε απεηιή 

αλαθέξνληαη σο ππνθεηκεληθέο αληηδξάζεηο άγρνπο. Ζ ηαρπθαξδία, ν πνλνθέθαινο, ε 

ηάζε γηα εκεηφ είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ άγρνπο. Σν 

άηνκν κε ηε δηαηαξαρή απηή θαηαλνεί φηη ην άγρνο ηνπ ζηεξείηαη αληηθεηκεληθήο 

αηηηνινγίαο, έρεη πιήξε επαθή κεηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ππνθέξεη έληνλα απφ ηα 

ζπκπηψκαηά ηνπ. ·λα άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο είλαη φηη 

ηα ζπκπηψκαηά ηνπο ζπλήζσο δελ παξαβηάδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο (Wenar & 

Kerig, 2000). 

Οη αγρψδεηο δηαηαξαρέο είλαη απφ ηηο δηαηαξαρέο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαηά ηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο 

εθηηκνχλ πσο ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο δηαηαξαρψλ άγρνπο ζην ζχλνιν ηνπ πιζεζκνχ 

εθηηκάηαη κεηαμχ 8-9% (Bernstein % Borchardt, 1991). 

ηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 3-18% (Barlow, 1988). ε κηα κεγάιε επηδεκηνινγηθή έξεπλα βξέζεθε φηη ην 

17-21% ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο παξνπζίαδε αλεζπρεηηθά ζπκπηψκαηα άγρνπο 

ελψ ηα κηζά πεξίπνπ απφ απηά κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «θιηληθέο 

πεξηπηψζεηο» (Kashani & Orvaschel, 1990). ·ρεη δηαπηζησζεί επίζεο φηη ζε φιν ην 

θάζκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο κε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα (Kashani & Orvaschel, 1990). 

Σα ζπκπηψκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νη αγρψδεηο δηαηαξαρέο είλαη: 

 Φνβίεο 

 Αλεζπρία 

 ηνκαρφπνλνη ή λαπηία 

 Απφζπξζε  

 Καηαλαγθαζκνί 

 Απφζπξζε 

 Καηάζιηςε  
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Ίια ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα παξαπέκπνπλ ζε έλα παηδί πνπ ππνθέξεη εζσηεξηθά 

(Waner & Kerig, 2008. Κάθνπξνο, Μαληαδάθε, 2008. Herbert, 1998). 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα επζχλνπηε παξνπζίαζε ηεο αηηηνινγίαο ησλ δηαηαξαρψλ 

άγρνπο: 

 Νεπξψζεηο πνπ δεκηνπγνχληαη απφ ζπγθξνχζεηο πνπ βηψλεη ην παηδί κεηαμχ 

ησλ δηθψλ ηνπ επηζπκηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ άιισλ 

 Γηαδηθαζία κίκεζεο ηνπ άγρνπο 

 Μίκεζε πξνηχπνπ 

 Πνηφηεηα δεζκνχ κε ην πξφζσπν θξνληίδαο  

 Πξνδηαζεζηθνί παξάγνληεο 

 Ηδηνζπγθξαζία επηξξεπήο ζην άγρνο 

 Σξαπκαηηθή εμάξηεζε 

 Απνηπρία ειέγρνπ ησλ θπζηνινγηθψλ θφβσλ 

 Τπεξπξνζηαηεπηηθφηεηα γνλέσλ 

 Αλεπαξθήο ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ ηα είδε ησλ δηαηαξαρψλ άγρνπο πνπ 

ζπλαληψληαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 

4.4.1.1 Ειδικό φοβύα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ έληνλν θαη επίπνλν θφβν, πνπ είλαη 

ππεξβνιηθφο θαη αδηθαηνιφγεηνο θαη πξνθαιείηαη απφ ηελ παξνπζία ή ηελ αλακνλή 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ή κηαο θαηάζηαζεο. Οη θνβίεο είλαη 

δπζπξνζαξκνζηηθέο κνξθέο θφβν νηνπνίεο δελ εμππεξεηνχλ θαλέλα ζθνπφ. Μάιηζηα, 

νξηζκέλεο απφ απηέο έρνπλ ςπραλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ έθζεζε ζην θνβηθφ 

εξέζηζκα πξνθαιεί κηα άκεζε αγρψδε αληίδξαζε κε απνηειέζκα ε θνβηθή 

θαηάζηαζε είηε λα απνθεχγεηαη είηε λα ππνκέλεηαη κε έληνλε δπζθνξία. ε άηνκα 

θάησ ησλ 18 εηψλ ε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. 

4.4.1.2 Διαταραχό του ϊγχουσ του αποχωριςμού. Σν παηδί εθθξάδεη 

ππεξβνιηθφ άγρνο ζρεηηθά κε ηνλ απνρσξηζκφ απφ ην ζπίηη ή απφ ηα άηνκα κε ηα 

νπνία είλαη πξνζθνιιεκέλν θαη ζπλήζσο ηνπο γνλεία. Σν παηδί κε δηαηαξαρή άγρνπο 

απνρσξηζκνχ εθθξάδεη έληνλε δπζθνξία φηαλ πθίζηαηαη ηνλ απνρσξηζκφ θαζψο θαη 

ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηελ απψιεηα ησλ ζεκαληηθψλ γηα απηφ πξνζψπσλ. Σν παηδί 

αξλείηαη λα πάεη ζην ζρνιείν εμαηηίαο ηνπ απνρσξηζκνχ θαη είλαη απξφζπκν λα κείλεη 

κφλν ρσξίο ηα πξφζσπα πξνζθφιιεζεο ζην ζπίηη. Δπίζεο αξλείηαη λα θνηκεζεί ρσξίο 

ηελ παξνπζία ηνπ πξνζψπνπ πξνζθφιιεζεο θαη έρεη εθηάιηεο ζρεηηθνχο κε ην 

γεγνλφο ηνπ απνρσξηζκνχ ή ηεο απψιεηαο. Αθφκε εθθξάδεη παξάπνλα γηα ζσκαηηθά 

ζπκπηψκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 4 εβδνκάδεο. 

4.4.1.3 χολικό φοβύα. Σν παηδί κε ζρνιηθή θνβία εθθξάδεη έληνλν θφβν 

θάπνηαο πηπρήο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θπζηνινγηθά 

ζπκπηψκαηα παληθνχ ή άγρνπο. πλδέεηαη κε ηελ επίκνλε άξλεζε ηνπ παηδηνχ λα 

παέη ζην ζρνιείν, ε νπνία μεπεξλά ηελ απιή απξνζπκία. Ζ έληαζε ησλ αληηδξάζεσλ 
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ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνβίαο είλαη δπζαλάινγα κεγάιε ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή 

αγρνγφλν θαηάζηαζε. Πεγέο ηνπ ζρνιηθνχ άγρνπο κπνξεί λα απνηεινχλ ην κέγεζνο 

ηνπ ζρνιείν ή ε απνηπρία ζηα καζήκαηα. Αθφκε ην άγρνο ησλ εμεηάζεσλ, νη 

δηαηαξαγκέλεο ζρέζεηο κε ηνλ δάζθαιν θαη ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ν θφβνο ηνπ 

απνρσξηζκνχ γηα ηε κεηέξα είλαη παξάγνληεο άγρνπο γηα ην παηδί πνπ πάζρεη απφ ηελ 

παξνχζα δηαηαξαρή. 

4.4.1.4 Καταναγκαςτικό (ιδεοψυχαναγκαςτικό) διαταραχό. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ επαλαιακβαλφκελεο, αλεπηζχκεηεο θαη παξάδεθηεο γηα ην άηνκν 

ζθέςεηο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ δπζθνξία θαη απφ ζηεξενηππηθέο θηλεηηθέο ή 

λνεηηθέο εθδειψζεηο. Ζ ινγηθή θαη ηα επηρεηξήκαηα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά γηα ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπο. Αλ ην παηδί κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή πξνζπαζήζεη λα 

αληηζηαζεί, απμάλεηαη ηπέξκεηξα ην άγρνο ηνπ κε απνηέιεζκα λα ελδίδεη θαη λα ηηο 

εθηειεί. Πξφθεηηαη γηα κηα ρξφληα δηαηαξαρή. 

4.4.1.5 Διαταραχό μετατραυματικού ςτρεσ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή 

εκθαλίδεηαη φηαλ ην παηδί έρεη βηψζεη θάπνην ηξαπκαηηθφ ζπκβάλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ ή απεηιή γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ηνπ ίδηνπ ή άιισλ. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλε επαλαβίσζε ηνπ γεγνλφηνο, επίκνλε απνθπγή 

εξεζηζκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ηξαχκα ή κνχδηαζκα. Δπίζεο ηα παηδηά κε 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο παξνπζηάδνπλ επίκνλα ζπκπηψκαηα απμεκέλεο 

δηέγεξζεο φπσο ζπκφ, νμπζπκία, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη άιια. Ζ δηαηαξαρή 

απηή δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα κήλα. 

4.4.1.6 Γενικευμϋνη αγχώδησ διαταραχό. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθφ 

θαη αλαμέιεγθην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο παξνχζαο δναηαξαρήο πεξηιακβάλεη 

λεπξηθφηεηα θαη αίζζεκα αγσλίαο, εχθνιε θφπσζε, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, 

επεξεζηζηφηεηα, κπτθή ηάζε θαη δηαηαξαρή χπλνπ. Ζ γεληθεπκέλε αγρψδεο δηαηαξαρή 

εθδειψλεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη γηα δηάζηεκα έμη κελψλ. 

4.4.2 ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΔΙΑΘΕΗ – ΚΑΣΑΘΛΙΧΗ 
Οη δηαηαξαρέο δηάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ 

θπξηαξρεί ζηελ ςπρηθή δσή ηνπ αζζελνχο θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο (Κaplan & Sadock 2007). Σν DSM-IV-TR, πξνζδηνξίδεη δχν 

γεληθνχο ηχπνπο δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο, εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ καληαθά 

ζπκπηψκαηα (δηπνιηθέο δηαηαξαρέο). Οη θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο δηαθξίλνληαη ζηηο: 

κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή θαη δπζζπκηθή δηαηαξαρή. Δλψ νη δηπνιηθέο 

δηαηαξαρέο δηαθξίλνληαη ζε, δηπνιηθή Η, δηπνιηθή ΗΗ θαη θπθινζπκηθή δηαηαξαρή. Οη 

δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο είλαη ζε έλα βαζκφ εηεξνγελείο, δειαδή άηνκα πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε ηελ ίδηα δηαηαξαρή κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά 

ζπκπηψκαηα. χκθσλα κε ην DSM-IV-TR ε ΜΚΓ, ε δηπνιηθή Η θαη ε δηπνιηθή ΗΗ 

δηαηαξαρή νξίδνληαη σο επνρηθνχ ηχπνπ, εάλ ηα επεηζφδηα ζπκβαίλνπλ ζπζηεκαηηθά 
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ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ ζεξαπεία γηα ηηο «θαηαζιίςεηο ηνπ ρεηκψλα», 

πεξηιακβάλεη ηελ έθζεζε ησλ αζζελψλ ζε ιακπξφ ιεπθφ θψο. Ζ δηπνιηθή Η θαη ε 

δηπνιηθή ΗΗ δηαηαξαρή νξίδνληαη σο δηαηαξαρέο κε ηαρεία ελαιιαγή θάζεσλ, εάλ ην 

άηνκν έρεη βηψζεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα επεηζφδηα κέζα ζηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 

(Kring et al., 2010). 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (2001, 2003), ε 

θαηάζιηςε ήηαλ ε ηέηαξηε ζηε ζεηξά ησλ λνζεκάησλ πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηελ 

επηβάξπλζε απφ λνζήκαηα ην 1990 θαη αλακέλεηαη λα είλαη ε δεχηεξε κέρξη ην 2020 

(κε πξψηε ηελ ηζραηκηθή θαξδηαθή λφζν). 

 

Ζ αηηηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ δηάζεζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχ σο εμήο: 

• Βηνινγηθνη – γελεηηθνί παξάγνληεο (θιεξνλνκηθφηεηα) 

• Οηθνγελεηαθέο εκεπεηξίεο (αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε, νηθνγελεηαθέο 

αληημνφηεηεο, θαθανκεηαρείξεζεο παηδηψλ, γνλετθή απψιεηα) 

• Γλσζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ (ρακειή απηαμία, 

καζεκέλε αβνεζζία, απφδνζε ηνπ αηηίνπ ζην άηνκν θαη φρη ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο) 

• Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο (απφξξηςε απφ ζπλνκειίθνπο, 

κνλαμηά, έιιεηςε θνηλσληθήο ηθαλφηεηαο) 

• ρνιηθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο (θησρή ζρνιηθή επίδνζε, ειιηπείο 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο, επηζεηηθφηεηα) 

• ηξεζνγφλα γεγνλφηα 

4.4.2.1 Δυςθυμικό διαταραχό. Απνηειεί ηε ιηγφηεξν ζνβαξή κνξθή 

θαηάζιηςεο πνπ ζπλήζσο νθείιεηαη ζε θάπνην ηαπηνπνηήζηκν γεγνλφο ή απψιεηα 

(θαιείηαη επίζεο θαηαζιηπηηθή λεχξσζε). Οη πάζρνληεο ζπλήζσο έρνπλ πεξηφδνπο 

εκεξψλ ή εβδνκάδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνπλ νη ίδηνη φηη 

αηζζάλνληαη θαιά, αλ θαη ην πεξηζζφηεξν θαηξφ (ζπρλά γηα κελεο) ληψζνπλ 

θνπξαζκέλνη θαη θαηαζιηπηηθνί. Δίλαη πεξηζζφηεξν ζπρλή θαη ρξνληφηεξε ζηηο 

γπλαίθεο παξά ζηνπο άλδξεο. πρλά ζπλππάξρεη κε άιιεο κε άιιεο ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο (π.ρ. θαηάρξεζε νπζηψλ, δηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο, 

ηδενςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή). Ζ έλαξμε ζπλήζσο παξαηεξείηαη ζηηο ειηθίεο ησλ 

20 κε 35 εηψλ, αλ θαη κηα κνξθή πξψηκεο έλαξμεο εθδειψλεηαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 

21 εηψλ (Kaplan & Sadock 2007). 

Ζ ζπκπησκαηνινγία πνπ παξνπζηάδεη ην άηνκν κε δπζζπκηθή δηαηαξαρή ζπλνςίδεηαη 

σο εμήο: 

 Απψιεηα επραξίζηεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

 Αίζζεκα αλαμηνζχλεο 

 Κφπσζε 

 Ομπζπκία 

 ·ιιεηςε φξεμεο ή ππεξθαηαλάισζε ηξνθήο 
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 Αυπλία ή ππεξαυπλία 

 Γπζθνιία ζπγθέληξσζεο ή δπζθνιία ιήςεο απνθάζεσλ 

 πλαηζζήκαηα απφγλσζεο 

(Wenar, Kerig, 2008). 

Κξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα ηε δπζζπκηθή δηαηαξαρή:  

Θιηκκέλε δηάζεζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ, γηα έλα δηάζηεκα δχν 

εηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο εκθαλίδνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν απφ 

ηα παξαθάησ  

 Μεησκέλε φξεμε ή ππεξθαγία  

 Τπεξππλία ή έιιεηςε χπλνπ  

 Μεησκέλε ελέξγεηα  

 Μεησκέλε απηνεθηίκεζε  

 Γπζθνιίεο ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ  

 Απειπηζία  

Σα ζπκπηψκαηα δελ εκθαλίδνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο θάζε θνξά. Καηά 

ηα δχν πξψηα ρξφληα ησλ ζπκπησκάησλ δελ παξνπζηάζηεθε κείδνλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην. Σα ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνξία ή έθπησζε ζηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

4.4.2.2 Μεύζων Καταθλιπτικό Διαταραχό. Απνηειεί ηελ πην ζνβαξή κνξθή 

θαηάζιηςεο.Γηα ηε δηάγλσζή ηεο απαηηείηαη ε παξνπζία θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο. ηα ζπκπηψκαηα απηά πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη είηε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε είηε απψιεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

ηεο επραξίζηεζεο. Ζ ΜΚΓ απνθαιείηαη επεηζνδηαθή δηαηαξαρή, επεηδή ηα 

ζπκπηψκαηα ηείλνπλ λα παξνπζηάδνληαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κεηά 

εμαθαλίδνληαη. Σν θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ηείλεη λα ππνρσξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, αιιά έλα επεηζφδην πνπ δε ζα αληηκεησπηζηεί ζεξαπεπηηθά κπνξεί λα έρεη 

δηάξθεηα πέληε ή θαη πεξηζζφηεξσλ κελψλ. ε κηθξφ πνζνζηφ αηφκσλ ε θαηάζιηςε 

γίλεηαη ρξφληα. Αθφκε θαη εθείλνη πνπ βειηηψλνληαη αξθεηά ψζηε λα κελ πιεξνχλ 

πιένλ ηα θξηηήξηα γηα δηάγλσζε ΜΚΓ, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ππνθιηληθή θαηάζιηςε 

γηα ρξφληα. Σα κείδνλα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα ηείλνπλ λα επαλέξρνληαη. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ιήγεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην, ην άηνκν είλαη πηζαλφλ λα βηψζεη 

έλα επφκελν επεηζφδην. Πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ πεξάζεη έλα 

κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην ζα βηψζνπλ ηνπιάρηζηνλ άιιν έλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο (Solomon et, al., 2000). Ο κέζνο αξηζκφο επεηζνδίσλ είλαη πεξίπνπ 

ηέζζεξα. (Judd, 1997). 

Κξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα ηε κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή: 

 Θιηκκέλε δηάζεζε ή απψιεηα ηεο επραξίζηεζεο ζε ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Σνπιάρηζηνλ ηέζζεξα απφ ηα παξαθάησ:  
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 Γπζθνιίεο ζηνλ χπλν, δπζθνιία ηνπ αηφκνπ λα απνθνηκεζεί, αδπλακία ηνπ 

αηφκνπ λα μαλαθνηκεζεί αθνχ μππλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, πνιχ 

πξψηκν μχπλεκα ή παξαηεηακέλε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.  

 Φπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε ή δηέγεξζε  

 Απψιεηα ηεο φξεμεο θαη απψιεηα ηνπ βάξνπο, ή αχμεζε ηεο φξεμεο θαη 

αχμεζε ηνπ βάξνπο 

 Απψιεηα ηεο ελέξγεηαο  

 Αηζζήκαηα αλαμηφηεηαο  

 Γπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε, ζηε ζθέςε, ή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Δπαλεηιεκκέλεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθηνλίαο 

Σα ζπκπηψκαηα είλαη παξφληα ζρεδφλ θαζεκεξηλά, γηα ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο. 

Πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνξία ή έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη 

δελ νθείινληαη ζε θπζηνινγηθφ πέλζνο (Kring, et.al 2010). 

4.4.2.3 Διπολικϋσ διαταραχϋσ. H δηαηαξαρή απηή ραξαθηεξίδεηαη απφ 

επαλεηιεκκέλα επεηζφδηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε θαη ηα επίπεδα 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αζζελνχο δηαηαξάζζνληαη ζεκαληηθά. Ζ δηαηαξαρή ζπλίζηαηαη 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε ππεξζπκία θαη απμεκέλε ελεξγεηηθφηεηα θαη 

δξαζηεξηφηεηα (καλία ή ππνκαλία) θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζε πηψζε ηε δηάζεζεο 

θαη κεησκέλε ελεξγεηηθφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα (θαηάζιηςε).  

Σν DSM-IV-TR πξνζδηνξίδεη ηξείο ηχπνπο δηπνιηθψλ δηαηαξαρψλ, ηε δηπνιηθή Η, ηε 

δηπνιηθή ΗΗ θαη ηε θπθινζπκηθή δηαηαξαρή. Σα ζπκπηψκαηα ηεο καλίαο απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ ηξηψλ απηψλ δηαηαξαρψλ. Οη δηπνιηθέο δηαηαξαρέο 

δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε ηε βαξχηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ καληαθψλ 

ζπκπησκάησλ. Απνθαινχληαη «δηπνιηθέο» επεηδή ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ 

βηψλνπλ ζπκπηψκαηα καλίαο ζα βηψζνπλ θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ζηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο (ε καλία θαη ε θαηάζιηςε ζεσξνχληαη αληίζεηνη πφινη).  

Μαληαθφ επεηζφδην, ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλα αλεβαζκέλε, δηάρπηε ή επεξέζηζηε 

δηάζεζε. Παξαηεξείηαη απμεκέλε ελεξγεηηθφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα θαη ζπρλά 

εθζεκαζκέλα ζπλαηζζήκαηα επεμίαο θαη ζσκαηηθήο θαη ςπρνδηαλνεηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο (ζπλερψο επί κεξηθέο κέξεο). Παξαηεξνχληαη ζπρλά απμεκέλε 

θνηλσληθφηεηα, νκηιεηηθφηεηα, νηθεηφηεηα, ζεμνπαιηθή ελεξγεηηθφηεηα θαη κεησκέλε 

αλάγθε γηα χπλν. Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε πξνζνρή κπνξεί λα είλαη δηαηαξαγκέλεο 

κεηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα γηα ζνβαξή εξγαζία. Βαξηά κνξθή καλίαο είλαη ε καλία κε 

ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα. Ζ δηνγθσκέλε απηνεθηίκεζε θαη νη ηδέεο κεγαιείνπ 

εμειίζζνληαη ζε παξαιεξεηηθέο ηδέεο. Ζ έληνλε θαη παξαηεηακέλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε δηέγεξζε είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθφηεηα ή 

βηαηνπξαγίεο ζε παξακέιεζε ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο πφζεο πγξψλ, ελψ ε παξακέιεζε 

ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο 

αθπδάησζεο θαη παξακέιεζεο ηνπ εαπηνχ. (ICD-10) Σα καληαθά επεηζφδηα έρνπλ 

ζπλήζσο απφηνκε έλαξμε θαη ε δηάξθεηα ηνπο είλαη κεηαμχ 2 εβδνκάδσλ θαη 4-5 

κελψλ. 
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4.4.2.4 Διπολικό Ι διαταραχό. Παιαηφηεξα ήηαλ γλσζηή σο καληνθαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή. ην DSM-IV-TR ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ηεο πεξηιακβάλνπλ έλα 

κνλαδηθφ καληαθφ επεηζφδην ή κνλαδηθφ κεηθηφ επεηζφδην ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ. Κάπνηνο πνπ ιακβάλεη ηέηνηα δηάγλσζε ελδέρεηαη λα βηψλεη ή φρη 

ζπκπηψκαηα ηεο καλίαο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα αθφκε θαη 

αλ θάπνηνο βίσζε καληαθά ζπκπηψκαηα δηάξθεηαο κηαο εβδνκάδαο πξηλ απφ πνιιά 

ρξφληα, δηαγηγλψζθεηαη θαη πάιη κε δηπνιηθή Η δηαηαξαρή. Σα επεηζφδηα ζηηο 

δηπνιηθέο δηαηαξαρέο ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη 

απηά πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ΜΚΓ. 

4.4.2.5 Διπολικό ΙΙ διαταραχό. Σν DSM-IV-TR πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ήπηα 

κνξθή δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, πνπ νλνκάδεηαη δηπνιηθή ΗΗ δηαηαξαρή. Γηα λα ιάβεη 

θάπνηνο δηάγλσζε δηπνιηθήο ΗΗ δηαηαξαρήο, πξέπεη λα έρεη βηψζεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ππνκαληαθφ επεηζφδην. 

4.4.2.6 Κυκλοθυμικό διαταραχό. Απνθαιείηαη θαη δπζζπκία θαη είλαη κηα 

δεχηεξε ρξφληα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο. Δμίζνπ ζπλεζηζκέλε ζηνπο άλδξεο θαη ηηο 

γπλαίθεο. Δθδειψλεηαη ζηελ φςηκε εθεβεία ή ηελ πξψηκε ελήιηθε δσή. ηελ 

θπθινζπκηθή δηαηαξαρή ην άηνκν έρεη ζπρλά αιιά ήπηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο πνπ 

ελαιιάζζνληαη κε ήπηα ζπκπηψκαηα καλίαο. Αλ θαη ηα ζπκπηψκαηα δε γηάλνπλ ηε 

βαξχηεηα ελφο καληαθφπ ή θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ, ηα άηνκα κε ηε δηαηαξαρή θαη 

νη νηθείνη ηνπο ζπλήζσο παξαηεξνχλ ηα «ζθακπαλεβάζκαηα» ηεο δηάζεζεο. Ίηαλ 

θαλείο είλαη «ζηα θάησ ηνπ», κπνξεί λα είλαη ζιηκκέλνο λα αηζζάλεηαη αλεπαξθήο, λα 

απνζχξεηαη απφ ηνπο άιινπο θαη λα θνηκάηαη γηα 10 ψξεο θάζε βξάδπ. Ίηαλ θαλείο 

είλαη «ζηα πάλσ ηνπ», ελδέρεηαη λα είλαη εχζπκνο, κε ππεξβνιηθή απηνπεπνίζεζε, 

θνηλσληθφο, ρσξίο αλαζηνιέο θαη λα έρεη ειάρηζηε αλάγθε γηα χπλν. (Kring, et, al, 

2010). 

Κξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα ηε θπθινζπκηθή δηαηαξαρή: Σνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα  

 Πνιπάξηζκα δηαζηήκαηα κε ππνκαληαθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα γηα καληαθφ επεηζφδην  

 Πνιπάξηζκα δηαζηήκαηα κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ δελ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα γηα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην  

Σα ζπκπηψκαηα δελ απνπζηάδνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν κήλεο θάζε θνξά. Σα 

ζπκπηψκαηα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνξία ή έθπησζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ. 

4.5 ΔΙΑΣΑΡΑΦΕ ΔΙΑΓΨΓΗ/ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 
Οη δηαηαξαρέο δηαγσγήο/ζπκπεξηθνξάο νξίδνληαη σο έλα επαλαιακβαλφκελν θαη 

επίκνλν κνηίβν ζπκπεξηθνξάο, ην νπνίν παξαβηάδεη είηε βαζηθά δηθαηψκαηα άιισλ 

είηε ζεκαληηθά θνηλσληθά πξφηππα θαη θαλφλεο ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ειηθία (Bennett, 2010. Wenar, Kerig, 2008). 
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χκθσλα κε ηε Γηεζλή Σαμηλφκεζε Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ θαη Γηαηαξαρψλ 

πκπεξηθνξάο (ICD-10), ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαηαξαρψλ ηεο δηαγσγήο 

είλαη ε επαλαιακβαλφκελε θαη επίκνλε δπζθνηλσληθή, επηζεηηθή ή πξνθιεηηθή 

δηαγσγή, ε νπνία ζηηο πιένλ αθξαίεο κνξθέο ηεο, ζπλεπάγεηαη πην βίαηεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο γηα ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ παξεθηξνπέο. Οη δηαγλσζηηθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο ζηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ησλ 

παηδηψλ πεγάδνπλ απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο παηδηθήο ειηθίαο: ηα παηδηά 

βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην ζπλερνχο αιιαγήο, ελψ ζπρλά ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

ρξνλνινγηθήο ηνπο ειηθίαο θαη ησλ γλσζηηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηαδίσλ πνπ 

δηαλχνπλ. 

Δμεηάδνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαγκέλε 

ζπκπεξηθνξά δηαπηζηψλεηαη φηη: 

 Σα παηδηά έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη ελεξγνπνηνχλ ιηγφηεξεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο φηαλ αληηκεησπίδνπλ δηαπξνζσπηθά πξνβιήκαηα 

 Δζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην απνηέιεζκα ή ζηνπο ζηφρνπο θαη φρη ζηελ 

ελδηάκεζε πξνζπάζεηα 

 Γελ αλαγλσξίδνπλ ηηο «επηπηψζεηο» σο απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπο 

ζπκπεξηθνξάο 

 Γελ θαηαλννχλ ηα θίλεηξα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ 

 Φαίλεηαη λα έρνπλ κεησκέλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζπγθξνχζεηο (Ronner, 2000) 

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ: 

• Ζ επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ άιισλ  

• Ζ θαηαζηξνθή ηδηνθηεζίαο 

• Ζ εμαπάηεζε ή ε θινπή 

• Οη ζνβαξέο παξαβηάζεηο θαλφλσλ 

• Ζ αδπλακία ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο 

• Ζ παξνξκεηηθφηεηα 

• Ζ ρακειή ζρνιηθή επίδνζε 

• Ζ ρξήζε βίαο (Bennett, 2010. Wenar, Kerig, 2008) 

Μεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ππάξρεη έλα ππνζχλνιν πνπ 

εκθαλίδνπλ ςπρνπαζεηηθά γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο. Σα γλσξίζκαηα απηά είλαη: 

• θιεξφηεηα 

• Δγσθεληξηζκφο 

• Δπηθαλεηαθή γνεηεία 

• Παξνξκεηηθφηεηα 

• Ρερά ζπλαηζζήκαηα 

• Υεηξηζηηθφηεηα 

• Απνπζία ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ 
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Οη ςπρνπαζείο είλαη άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ αληηθνηλσληθέο πξάμεηο ελαληίνλ άιισλ, 

επεηδή αληινχλ επραξίζηεζε απφ ην λα βιάπηνπλ ή λα ρεηξίδνληαη άιινπο αλζξψπνπο 

(Bennett, 2010. Wenar, Kerig, 2008). 

Οη εθηηκήζεηο γηα ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

εθήβνπο θπκαίλνληαη κεηαμχ 1-10% (Zoccolillo, 1993). Χζηφζν εθηηκάηαη φηη ην 1/3 

έσο ην 1/2 ησλ παηδηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηηο ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο 

εθδειψλνπλ ηε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, ελψ ην πνζνζηφ απηφ γηα ηνπο εθήβνπο 

αγγίδεη ην 70% (Kazdin, 1995). 

Σα αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ δηαγσγήο/ζπκπεξηθνξάο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 Γελεηηθνί παξάγνληεο (θιεξνλνκηθφηεηα) 

 Βηνινγηθνί παξάγνληεο (βηνινγηθφ ππφζηξσκα) 

 Κνηλσληθνπνιηηηζκηθνί παξάγνληεο 

1. Φησρή γεηηνληά θαη θησρφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

2. Δγθιεκαηηθή ππνθνπιηνχξα 

3. Υακειή ζρνιηθή επίδνζε 

4. Μεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

5. Απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

6. Δκπινθή κε απνθιίλνληεο ζπλνκειίθνπο 

7. Φησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

8. Μ.Μ.Δ. 

 Οηνγελεηαθνί παξάγνληεο 

1. Αλαζθαιήο πξνζθφιιεζε 

2. Οηθνγελεηαθή βία – παηδηθή θαθανπνίεζε 

3. Γηαδχγην 

4. Απζηεξνί κέζνδνη δηαπαηδαγψγεζεο γνλέσλ 

5. Οηθνγελεηαθφ ζηξεο 

6. Γνλετθή αζπλέπεηα 

7. Θεηηθή ελίζρπζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

8. Μίκεζε πξνηχπνπ 

9. Απζηεξή ηηκσξία 

 

4.6 ΦΕΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΟΜΗΛΙΚΟΤ 
Ίζνλ αθνξά ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ – ε έληαμε ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη βαζηθή 

θαηάθηεζε ζην ζηάδην ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο – απνηεινχλ ηε γέθπξα πνπ ζα νδεγήζεη 

ην παηδί απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν. Μεηψλνπλ έλα 

κέξνο ηεο αλαζθάιεηαο πνπ πξνθαιεί ζην παηδί ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ζπίηη θαη 

ην βνεζνχλ λα κελ αηζζάλεηαη κφλν φηαλ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηηο εζχλεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε απνκάθξπλζε απηή θαζψο επίζεο θαη λα αληαπνθξηζεί ζηε ζρνιηθή 

εξγαζία (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2006).  
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Οη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη εμέιημε, θαζψο θαη ζε 

θαίξηεο αλαπηπμηαθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχλ ηα παηδηά (Parker & Asher, 1987).  

 

Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηα απνηειέζκαηα: ζηελ απνδνρή θαη ζηελ 

απφξξηςε απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. Απηέο νη δχν θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Ζ 

απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη απνηέιεζκα κηαο νκάδαο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φπνπ ην θαζέλα επεξεάδεη ην παηδί ψζηε λα ζπλαιιάζζεηαη κε θνηλσληθά κε 

απνδεθηνχο ηξφπνπο (Cole & Cole, 2001).  

Οη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ 

ζηάηνπο πνπ έρνπλ απηά ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, θαη ε ζχλδεζε απηή είλαη 

δηπιήο θαηεχζπλζεο θαη καθξνρξφληα (Zimmer - Gembeck, Geiger & Crick, 2005). Ζ 

απνδνρή θαη ε απφξξηςε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηελ έλλνηα ηεο δεκνηηθόηεηαο - δεκνθηιίαο. χκθσλα κε ηνπο Parkhurst θαη 

Hopmeyer (1998), ε δεκνηηθφηεηα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν είδε: 

θνηλσληνκεηξηθή δεκνηηθφηεηα (ην λα είλαη θάπνηνο αξεζηφο απφ ηα άιια άηνκα) θαη 

αληηιακβαλφκελε δεκνηηθφηεηα (θνηλσληθή επηθξάηεζε, επηξξνή θαη θχξνο ζηελ 

νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ). 

·λα απφ ηα επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο ησλ παηδηψλ ζε νκάδεο αλάινγα 

κε ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο είλαη ησλ Asher θαη Coie (ζην Cole & Cole, 2001): 

Δεκνθηιή παηδηά είλαη εθείλα πνπ νλνκάδνληαη πην ζπρλά σο επηζπκεηά απφ ηα άιια 

κέιε ηεο νκάδαο ή πνπ δέρνληαη ηελ πςειφηεξε θαηάηαμε απφ ηνπο θίινπο ηνπο∙ 

απνξξηπηόκελα είλαη ηα παηδηά πνπ νλνκάδνληαη ζπαληφηεξα σο επηζπκεηά θαη πνιχ 

ζπρλά σο αλεπηζχκεηα απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, δειαδή ηα αληηπαζνχλ ελεξγά∙ 

παξακειεκέλα είλαη εθείλα πνπ ην φλνκά ηνπο εκθαλίδεηαη ζπαλίσο είηε ζεηηθά είηε 

αξλεηηθά, δειαδή νη ζπλνκήιηθνη κάιινλ ηα αγλννχλ παξά ηα αληηπαζνχλ∙ ηέινο, 

ππάξρνπλ ηα ακθηιεγόκελα παηδηά, εθείλα, δειαδή, πνπ θαηνλνκάδνληαη εμίζνπ σο 

επηζπκεηά θαη σο αλεπηζχκεηα.  

 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ εμεηάζεη κηα νξηζκέλε κνξθή πνπ κπνξεί λα ιάβνπλ νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο: ηηο παηδηθέο θηιίεο θαη ηε ζεκαζία ηνπο. Οη θηιηθέο 

ζρέζεηο επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία, ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ (Vandell & Hembree, 1 4). Υαξαθηεξίδνληαη, κάιηζηα, 

απφ κεγάιε νηθεηφηεηα, ε νπνία θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ζηε γεληθφηεξε 

πξνζαξκνγή ηνπ (Buhrmester, 1990).  

Καηά ηνπο Pellegrini θαη Blatchford (2000) (ζην Αλαγλσζηάθε, 2008), ε ζεκαζία 

ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ έγθεηηαη ζηα εμήο 

ζεκεία: Σα παηδηά απνθηνχλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, καζαίλνπλ επθνιφηεξα θαη 

γίλνληαη πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθά κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιεινβνήζεηαο. 

Δπνκέλσο, ε θηιία επηδξά ζεηηθά θαη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, 

νη θίινη απνηεινχλ πεγή ζπλαηζζεκαηηθήο ζηήξημεο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ άγρνο. Σέινο, νη θηιηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αθαδεκατθή θαη 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν, αιιά θαη απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 
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ζα αλαπηπρζνχλ νη κεηέπεηηα ζρέζεηο ησλ παηδηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππν γηα 

απηέο ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε 

πνηφηεηα ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ. χκθσλα κε ηνπο Parker θαη Asher (1 

3), ε «θαθήο πνηφηεηαο» θηιηθέο ζρέζεηο ζηελ παηδηθή ειηθία ζπλνδεχνληαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα κνλαμηάο θαη θνηλσληθήο δπζαξέζθεηαο. Δπίζεο, ε θαθή πνηφηεηα ησλ 

θηιηθψλ ζρέζεσλ ησλ παηδηψλ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή ηνπο πξνζαξκνγή. Ίπσο 

αλαθέξεη ε Αλαγλσζηάθε (2008), ηα παηδηά κε θαθή πνηφηεηα θηιηθψλ ζρέζεσλ 

επελδχνπλ ιηγφηεξν ζηε ζρνιηθή κάζεζε θαη παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο 

δηαηαξαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  

πκπεξαζκαηηθά, νη θηιίεο θαη νη ζεηηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ. Παξαθάησ γίλεηαη επηζθφπεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ ζηε γεληθφηεξε πξνζαξκνγή ηνπο. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 

5. ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΨΝ ΕΡΕΤΝΨΝ 
Δίλαη εδψ θαη θαηξφ απνδεθηφ φηη ε θνηλσληθφηεηα ησλ παηδηψλ παίδεη θαζνξηζηθφ 

ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζαξκνγή (Kohlberg, LaCrosse & 

Ricks, 1972. Havighurst, Bowman, Liddle, Mathews & Pierce, 1962). Γηα 

παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο αλέθεξαλ φηη ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ ζπλεξγαηηθή, 

θηιηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά είλαη απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο θαη επηηπγράλνπλ θαηά ηελ αθαδεκατθή ηνπο πνξεία ζρνιείν (Wentzel, 

1991. Rubin & Daniels-Beimess, 1983). ε αληίζεζε, ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ 

θνηλσληθά κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο επηζεηηθφηεηα, ζπρλά απνξξίπηνληαη 

απφ ηνπο άιινπο θαη βαζαλίδνλαη απφ άιιεο δπζθνιίεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο 

πξνζαξκνγήο (Rubin, Chen & Hymel, 1993. Kupersmidt, Coie & Dodge, 1990. 

Green, Forehand, Beck & Vosk, 1980). Μεγαιχηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε δηαπίζησζε 

φηη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ζρεηίδνληαη κε 

κεηαγελέζηεξε θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αδπλακία πξνζαξκνγήο (Farrington, 

1991. Caspi, Elder & Berm, 1987) θαη κε ηελ αθαδεκατθή απνηπρία (Morison & 

Masten, 1991. Parker & Asher, 1987). 

Απηά ηα επξήκαηα θαίλεηαη λα άπηνληαη φισλ ησλ πνιηηηζκψλ. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Chen θαη Rubin αλέθεξαλ πξφζθαηα φηη ζεηηθή θνηλσληθή θαη θηιηθή ζπκπεξηθνξά 

ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ελψ ε επηζεηηθφηεηα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ζε δείγκαηα παηδηψλ 

ειηθίαο 6 έσο 10 εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο (Chen & 

Rubin, 1992. Chen, Rubin & Sun, 1992). Παξφκνηα επξήκαηα πξνέξρνληαη απφ 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηε Βφξεηα θαη Νφηηα Δπξψπε (Dekovic & Janssens, 1991. 

Fonzi & Menesini, 1991 Cillessen & Ferguson, 1989). 
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Κάπνηεο άιιεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο νδεγνχληαη απφ έλαλ αξηζκφ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο νη γνλείο θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο θνηλσληθέο ζπκπξηθνξέο θαη 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ (Chen &Rubin, 2013, Conger, Elder, Lorenz, Conger, 

Simons, Whitbeck, Huck & Melby, 1990). 

Απηά ηα ζεσξεηηθά κνληέια ππνζηεξίδνληαη απφ εκπεηξηθά επξήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη φηη (α) ε ζεηηθή γνλετθή ζπκπεξηθνξά, 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ  (π.ρ., Bryant & 

Crockenberg, 1981; Feshback, 1978) θαη (β) ε γνλετθή ερζξφηεηα θαη ε παξακέιεζε 

πξνβιέπεη δπζπξνζαξκνζηηθέο, δπζιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ηελ 

επηζεηηθφηεηα (Vuchinich, Bank & Patterson, 1992. Patterson, Capaldi & Bank, 1991. 

Dishion, 1990. Olweus, 1980). Ζ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθνπνηεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο γνλέα-παηδηνχ έρεη επίζεο απνδείμεη φηη νη 

εκπεηξίεο ηεο δσήο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζηήξηγκα ή έλα εκπφδην ζηε ζεηηθή 

άζθεζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ. Γηα παξάδεηγκα ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απνηειεί 

ζηξεζνγφλν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά (Weiss, Dodge, Bates 

& Pettit, 1992. Lempers, Clark-Lempers & Simons, 1989. Elder, Nguyen & Caspi, 

1985. Elder, 1974). Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηνλ πνιηηηζκφ 

φζν θαη ζηελ νηθνγελεηθά δνκή ησλ πνιηηψλ ηεο Κίλαο ζε ζρέζε κε πνιίηεο ηνπ 

Γπηηθνχ θφζκνπ (ε πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο ζηελΚίλα δελ έρνπλ πάλσ απφ έλα 

παηδί) απνδεηθλχεηαη φηη θαη ζε απηφ ην πιαίζην ν παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δεηήκαηα ζηέγαζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο 

Κηλέδνπο γνλείο (Chen & Rubin, 2013). 

 

Δπηπιένλ, έλα ζηνηρείν πνπ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ είλαη ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο πνπ ππαξρνπλ ζε θάζε θνηλσλία θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζπδπγηθήο ζρέζεο (Jennings, Stagg & Connors, 1991.Cox, Owen, Lewis & 

Henderson, 1989. Jouriles, Pfiffner & O'Leary, 1988Goldberg & Easterbrooks, 1984. 

Conger, McCarty, Young, Lahey & Kropp, 1984). 

 

Ίζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε γνλετθή απνδνρή ή απφξξηςε έρεη απνδεηρηεί φηη ηα 

παηδηά πνπ βηψλνπλ ηελ απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ 

κηα αξλεηηθή θνζκνζεσξία. Δηδηθφηεξα, πξφζθαηεο θαη παιαηφηεξεο έξεπλεο 

ζπλδένπλ ηελ γνλετθή απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία κε ηελ ρακειή απηεθηίκεζε 

θαη ηελ ρακειή απηνεπάξθεηα ζηελ ελήιηθε δσή (Ansari & Qureshi 2013. Khaleque 

& Rohner, 2011. Hewitt, 2009, Hetherington & Parke, 1986, Rohner, 1986). Αθφκε 

κε βάζε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ παηδηψλ ακεξηθαληθήο θαη 

θνξεαηηθήο θαηαγσγήο θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

παίδεη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπο θαη ε θνηλσληθή ηάμε, αθνχ ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα απνδείρζεθαλ πην απνδεθηά απφ ηηο 

κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά εξγαηηθψλ θαη ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζεη ζηελ Κνινκβία. Δθεί ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θχλδπλν λα αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνηρεία παξαβαηηθφηεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

έληνλεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Χζηφζν ε 

γνλετθή αγάπε,θξνληίδα θαη γεληθά ε απνδνρή ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ πξνο ηε κε θνηλσληθά απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά (Lila, Garcia & Garcia, 2007). 
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‟απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζενχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο 

πνπ δηεμήρζεη ζην Κνπβέηη ην 2008 ζε ελήιηθν πιεζπζκφ. Ζ έξεπλα αθνξά ηελ 

αληίιεςε ηεο ζπδπγηθήο απνδνρήο-απφξξηςεο ηφζν απφ ηνπο άληδεο φζν θαη απφ ηηο 

γπλαίθεο. Σν Κνπβέηη είλαη κηα πεξηνρή κε ραξαθηεξηζηηθά εξήκνπ, δειαδή πνιχ 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ιίγεο βξνρέο. Αθφκε πξφθεηηαη γηα έλα ηζιακηθφ θξάηνο, 

φπνπ ε γπλαίθα θαηέρεη ππνδεέζηεξε ζέζε θαη παξά ην φηη έρνπλ γίλεη βήκαηα 

πξνφδνπ πξφθεηηαη γηα έλα ζπληεξεηηθφ θαζεζηψο κε ηεξάζηηεο πνιηηηζηηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο απνζηάζεηο απφ ηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Χζηφζν, ηφζν νη άληξεο 

φζν θαη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο πνπ ιακβάλνπλ ηε ζπδπγηθή απνδνρή δειψλνπλ 

πσο ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία γίλνληαλ επίζεο απνδεθηνί θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

Βηψλνληαο ινηπφλ ηελ απνδνρή σο παηδηά αιιά θαη σο ελήιηθεο ε ςπρνινγηθή ηνπο 

πξνζαξκνγή είλαη νκαιφηεξε. Αληηζέησο, νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο πνπ γίλνληαη 

αληηθείκελα απφξξηςεο απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο παξνπζηάδνληαη πην αγρψδεηο, 

ιππεκέλνη θαη ζε γεληθέο γξακκέο δπζηπρηζκέλνη (Rohner & Melendez, 2008. 

Parmar, Imbrahim, Rohner, 2008. Parmar & Rohner  2005). 

 

Παξά ηηο πνηθίιεο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, πιήζνο εξεπλψλ αλά ηνλ θφζκν έρεη δείμεη 

φηη ε γνλετθή απνδνρή έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Rohner, 

2009. Wu & Chao, 2005. Rohner & Rohner, 1981). Αληίζεηα, ε γνλετθή απφξξηςε 

θαίλεηαη λα έρεη κηα παγθφζκηνπ ραξαθηήξα αξλεηηθή ζχλδεζε κε ηελ θαθή 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009. 

Khaleque & Rohner, 2002a). Απφ ηελ άιιε κεξηά ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο δελ έρεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα. ·ξεπλεο δείρλνπλ φηη ε 

αλεθηηθφηεηα ή ε απζηεξφηεηα ησλ γνλέσλ νδεγεί ζε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Aunola & Nurmi, 2005. Steinberg, 2005. Barber & 

Olsen, 1997). Άιιεο θνξέο πάιη ν έιεγρνο απφ ηνπο γνλείο εθιακβάλεηαη σο 

απφξξηςε απφ ηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο (Rohner & Khaleque, 2005). 

 

Ζ δχλακε ηεο απνδνρήο θαη ηεο απφξξηςεο θαίλεηαη θαη απφ ζηνηρεία εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηελ απνδνρή-απφξξηςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  πγθεθξηκέλα, 

έρεη απνδεηρζεί φηη ε αληίιεςε ηεο απνδνρήο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε κεγαιχηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα ζρνιηθά ζέκαηα, δίλεη ζεηηθά θίλεηξα 

γηα θαιή ζρνιηθή πνξεία θαη ζπληειεί ζηελ θαιά απηνεηθφλα ησλ παηδηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο πην κηθξέο ειηθίεο (Garcia-Reid, 2007. Harter, 1996. Roeser, Midgley, 

& Urban, 1996. Wentzel, 1994, 1997). εκαληηθά φκσο είλαη ηα επξήκαηα έξεπλαο 

πνπ ζπγθξίλεη ηελ αληίιεςε ηεο απνδνρήο-απφξξηςεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ηνπο γνλείο απφ ηα παηδηά. Ζ έξεπλα έδεημε φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ 

αηζζάλνληαη απνδεθηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο έρεη ηελ ίδηα εηθφλα θαη γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (Tulviste & Rohner, 2010). Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβε ρψξα ζηελ 

Δζζνλία,φπνπ θαηά γεληθή νκνινγία ν έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηεο κεηέξεο 

είλαη απζηεξφο θαη αληίζηνηρα ε ζρνιηθή δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη δαζθαινθελξηθή 

κε απζηεξφ πξφγξακκα. Ζ έξεπλα απηή έδεημε φηη ηα αγφξηα απφ ηελ Δζζνλία ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνπλ φηη απνξξίπηνληαη ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην κεγάιν ηνπο πνζνζηφ ζε ρακειέο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο. Αληίζεηα ηα θνξίηζηα αηζζάλνληαη απνδεθηά απφ γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο θαη έρνπλ θαιχηεξε ζρνιηθή πνξεία (Tulviste & Rohner, 2010). Απηή 

ε δηαθνξά πνπ αθνξά ην θχιν ησλ λέσλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ηα θνξίηζηα δίλνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία θαη εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα άηνκα κε ηα 

νπνία έρνπλ ζηελέο ζρέζεηο(Roche, Ahmed, & Blum, 2008. McDermott et al., 1983).   
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Ξερσξηζηή ζέζε ζηελ παξαβαηηθφηεηα θαηέρεη ε θαηάρξεζε νπζηψλ. Ζ γνλετθή 

απφξξηςε –φπσο πξνβιέπεη ε Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο- κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο λένπο ζηελ εμάξηεζε απφ νπζίεο. χκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, ε θαηάρξεζε νπζηψλ ιεηηνπξγεί σο «ακπληηθφο κεραληζκφο» πνπ 

αλαθνπθίδεη ηνπο ρξήζηεο απφ αηζζήκαηα θαηάζιηςεο, κνλαμηάο, ρακειήο 

απηεθηίκεζεο θαη γνλετθήο απφξξηςεο (Brook, Whiteman, Brook & Gordon, 1981. 

Kandel, Kessler & Marguiles, 1978. Hirsh & Imhof, 1975. Baer & Corado, 1974). ε 

άιιεο έξεπλεο αλαθέξεηαη φηη νη λένη πνπ πξνέξρνληαλ απφ δπζιεηηνπξγηθέο 

νηθνγέλεηεο ρξεψλνπλ ηε γνλετθή απφξξηςε ζηνλ εαπηφ ηνπο σο πξνζσπηθή απνηπρία 

θαη νδεγνχληαη ζηε ρξήζε νπζηψλ (Melody, 1988. Marcus & Tisne, 1987.Baasel, 

1986. Botvin, 1986). Υαξαθηεξηζηηθά ζε έξεπλα πνπ έγηλε ζε λεαξνχο 

ζπζηεκαηηθνχο ρξήζηεο νπζηψλ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη θαηά ηελ παηδηθή 

ηνπο ειηθία νη κεηέξεο ηνπο ήηαλ ςπρξέο, αλεχζπλεο θαη κε πξνζηαηεπηηθέο θαη νη 

παηεξάδεο ηνπο επηζεηηθνί, βίαηνη θαη ερζξηθνί (Shedler & Block, 1990). 

 

·ξεπλα πνπ δηεμήρζεη ζε ·ιιελεο ηεο Κχπξνπ ζπκβαδίδεη επίζεο κε ηα 

πξνβιεπφκελα ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία (98%) ησλ παηδηψλ ειηθίαο 9 έσο 16 εηψλ ζηελ Κχπξν θαίλεηαη φηη 

βηψλεη αγάπε, θξνληίδα θαη γεληθφηεξα απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε ζεηηθή ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή θαζψο 

εκθαλίδνπλ πςειή απηεθηίκεζε θαη ζεηηθή θνζκνζεσξία. Ίζνλ αθνξά ηνπο ελήιηθεο 

πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έλα πνζνζηφ Κχπξησλ αλδξψλ θάλεθε λα έρεη ηάζε 

πξνο ηελ επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα. εκαληηθφ είλαη πσο απηνί νη άλδξεο απάληεζαλ 

ζεηηθά ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ κε ηελ απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία 

(α. Καηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην παηδί ληψζεη φηη νη γνλείο ηνπ είλαη θαθνί, 

ερζξηθνί ή ζπκσκέλνη απέλαληί ηνπ θαη β. Καηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην παηδί 

αηζζάλεηαη φηη νη γνλείο ηνπ έρνπλ ηελ πξφζεζε λα ην βιάςνπλ –ζσκαηηθά ή 

ιεθηηθά). ε γεληθέο γξακκέο φκσο ν πιεζπζκφο ηεο Κχπξνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο 

ηεο απνδνρήο (Demetriou & Christodoulides, 2011). 

 

Ίηαλ ν Λαθάλ πεξηγξάθεη ην “ζχκπιεγκα ηεο παξείζθξεζεο”,  αλαθέξεηαη “ζηελ 

εκπεηξία πνπ βηώλεη ην ππνθείκελν, όηαλ βιέπεη έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο 

νκνίνπο ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθηαθή ζρέζε, ή γηα λα ην πνύκε δηαθνξεηηθά, όηαλ 

γλσξίδεη αδειθνύο”. Ο Λαθάλ επίζεο, παξαζέηεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ απφζπαζκα 

απφ ηηο “Δμνκνινγήζεηο” ηνπ Αγ. Απγνπζηίλνπ ζρεηηθά κε ηελ παηδηθή δήιηα: “είδα 

κε ηα κάηηα κνπ, ιέεη ν Αγ. Απγνπζηίλνο, θαη παξαηήξεζα θαιά έλαλ κηθξό, ζύκα ηεο 

δήιηαο. Δελ κηινύζε αθόκα θαη δελ θαηάθεξλε παξά λα σρξηά κπξνζηά ζην πηθξό 

ζέακα ηνπ κηθξνύ αδειθνύ‟‟ (Lacan, 2001). 

Οη αδειθηθέο ζρέζεηο παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θνηλσληθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ, εζηθνχ θαη γλσζηηθνχ  θφζκνπ ησλ 

παηδηψλ (Volling, Kennedy, Jackey, 2010. Howe, Petrakos, Rinaldi, LeFebvre, 2005). 

Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

λνπ ησλ άιισλ, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ησλ απφςεσλ (Howe, Ross, Recchia, 2011. Dunn, 2002).  
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Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα θαηαλφεζε απνθαιχπηεηαη θαηά ηε δηάξθεηα επεηζνδίσλ κε 

πεηξάγκαηα, ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ηε δηδαζθαιία, θαζψο 

θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρηθήο γιψζζαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπδεηήζεσλ (Kramer, 2014. Howe, Ross, Recchia, 2011. Hughes, Fujisawa, Ensor, 

Lecce, Marfleet, 2006.  Dunn, 2002). Σα αδέιθηα πνπ επηδίδνληαη ζπρλά ζε παηρλίδηα 

ξφισλ επηδεηθλχνπλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ζθέςεο ησλ 

άιισλ, παξνπζηάδνπλ ελδείμεηο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε ζέκαηα παηρληδηνχ θαη ρξήζεο 

αληηθεηκέλσλ θαη είλαη πην πηζαλφ λα θαηαζθεπάζνπλ θνηλέο έλλνηεο ζην παηρλίδη 

(Cutting, Dunn, 2006. Howe, Petrakos, Rinaldi, LeFebvre, 2005. Howe, Petrakos, 

Rinaldi, 1998). Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηα παηρλίδηα ξφισλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ είλαη δπλαηφ λα πξνβιέςνπλ ηελ θνηλσληθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ 

ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Kramer, 2014. Youngblade, Dunn, 1995. Corter, 

Abramovitch, Pepler, 1983), ηηο δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηελ ειηθία ησλ 

έμη (Herrera, Dunn, 1997) θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία (Donelan-

McCall, Dunn, 1998). 

·λαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηηο αδειθηθέο ζπγθξνχζεηο θαη 

ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο ησλ γνλέσλ φηαλ ηα παηδηά δηαθσλνχλ. Οη 

αδειθηθέο ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα είλαη ζπρλέο (Ross, Filyer, Lollis, Perlman, Martin, 

1994. Dunn, Munn, 1986), λα επηιχλνληαη κε θαθφ ηξφπν (Siddiqui, Ross, 1999. 

Vuchinich, 1987) θαη κεξηθέο θνξέο πνιχ επηζεηηθέο (Abramovitch, Corter, Pepler, 

Stanhope, 1986), βίαηεο (Steinmetz, 1987) ή αθφκα θαη θαθνπνηεηηθέο (Wiehe, 1997). 

Οη αδειθηθέο ζπγθξνχζεηο ζηελ παηδηθή ειηθία ζπλδένληαη επίζεο κε ηε θησρφηεξε 

πξνζαξκνγή ηφζν ζην παηδηθφ παξφλ (Buist, Dekovic, Prinzie, 2013) αιιά θαη 

αξγφηεξα ζηε δσή. Γηα παξάδεηγκα, ηα αθξαία επίπεδα αδειθηθψλ ζπγθξνχζεσλ 

ζηελ παηδηθή ειηθία ζρεηίδνληαη κε κεηέπεηηα βίαηεο ηάζεηο ζηελ ελήιηθε δσή (Gully, 

Dengerink, Pepping, Bergstrom, 1981). Σα πςειά επίπεδα ηεο ζχγθξνπζεο κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθά φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ κηα απνπζία αδειθηθήο 

δεζηαζηάο (McGuire, McHale, Updegraff, 1996). Λακβάλνληαο ππφςε απηά ηα 

επξήκαηα, δελ είλαη έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη αδειθηθέο ζπγθξνχζεηο ζπληζηνχλ 

πεγή αλεζπρίαο γηα ηνπο γνλείο (Kramer, Baron, 1995) θπξίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν παξέκβαζεο. Απφ ηελ κία, ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα 

ζηεξήζεη απφ ηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη κπνξεί λα θάλεη πξαγκαηηθά ηηο ζπγθξνχζεηο ρεηξφηεξεο (Brody, 

Stoneman, 1987. Felson, 1983). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε παξέκβαζε κπνξεί κεξηθέο 

θνξέο λα βνεζήζεη ζην λα γίλνπλ νη ζπγθξνχζεηο ιηγφηεξν έληνλεο θαη λα νδεγήζεη 

ζε κηα πην επνηθνδνκεηηθή επίιπζε (Recchia, Howe, 2009. Perlman, Ross, 1997). Αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο παξεκβαίλνπλ κε ην λα απνθαζίδνπλ πνηνο έρεη δίθην θαη 

πνηνο άδηθν (Ross, Martin, Perlman, Smith, Blackmore, Hunter, 1997), νξηζκέλεο 

πξφζθαηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη πξνηηκφηεξν νη γνλείο λα ιεηηνπξγνχλ σο 

δηακεζνιαβεηέο ζηνπο αδειθηθνχο θαπγάδεο θαη λα κελ παίξλνπλ ζέζε ππεξ ηνπ ελφο 

ή ηνπ άιινπ (Ross, 2014. Siddiqui, Ross, 2004). Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη αθφκε αθήλνληαο ην ηειηθφ ςήθηζκα ζηα ρέξηα ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ, νη παξεκβάζεηο απηέο πξνηείλνπλ έλαλ πνιιά ππνζρφκελν ηξφπν γηα ηελ 
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βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα βνεζνχλ ηα παηδηά 

λα θαηαλνήζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη λα αλαπηχμνπλ πην επνηθνδνκεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Ίηαλ νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ' επζείαο 

επεξεάδνπλ, ηελ αληαπφθξηζε, ηνλ έιεγρν, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ παξεκβαηηθφηεηα 

ζηα δχν παηδηά. Οη αδειθηθέο ζρέζεηο είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ πην ζπγθξνπζηαθέο θαη 

ιηγφηεξν θηιηθέο (Meunier, Roskam, Stievenart, Van, Browne, Wade, 2012. Brody, 

1998. Volling, 1997. Volling, Belsky, 1992), αιιά κφλν αλ ηα παηδηά δνπλ ηηο 

δηαθνξέο απηέο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ γνλέσλ σο άδηθεο (Kowal, Kramer, Krull, 

Crick, 2002. Kowal, Kramer, 1997). Γεληθφηεξα, ε αδειθηθή δήιηα ζηελ πξνζρνιηθή 

ειηθία ζπλδέεηαη κε ρακειφηεξε πνηφηεηα ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο αξγφηεξα ζηε 

παηδηθή ειηθία (Kolak, Volling, 2011). 

Σα πξσηφηνθα αδέιθηα αζρνινχληαη κε ηελ εγεζία, ηε δηδαζθαιία, ηε θξνληίδα, θαη 

βνεζνχλ ζηελ θαηαλνκή ξφισλ, ελψ ηα δεπηεξφηνθα αδέιθηα είλαη πην πηζαλφ λα 

κηκεζνχλ, λα αθνινπζνχλ, λα έρνπλ ηνλ ξφιν ηνπ καζεηή, θαη λα απνδεηνχλ ηε 

θξνληίδα θαη ηε βνήζεηα (White, Ensor, Marks, Jacobs, Hughes, 2014. Klein, 

Feldman, Zarur, 2002. Azmitia, Hesser, 1993. Abramovitch, Corter, Pepler, Stanhope, 

1986). Σα λεφηεξα αδέιθηα ζπρλά κηκνχληαη ηε γιψζζα θαη ηηο δξάζεηο ηνπ 

κεγαιχηεξνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγήο, ε νπνία είλαη έλαο ηξφπνο 

γηα λα θαζνξίζεη θνηλέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ αδειθηθνχ παηρληδηνχ 

(Barr, Hayne, 2003. Abramovitch, Corter, Pepler, Stanhope, 1986. Dunn, Kendrick, 

1982) απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δηδάμνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκη-δνκεκέλεο εξγαζίαο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ εμειίμεη 

αιιειεπίδξαζεο ελψ παίδνπλ καδί ζην ζπίηη (Prime, Perlman, Tackett, Jenkins, 2014. 

Howe, Della Porta, Recchia, Funamoto, Ross, 2013. Howe, Recchia, DellaPorta, 

Funamoto, 2012. Howe, Recchia, 2009. Klein, Feldman, Zarur, 2002), ιακβάλνληαο 

παξάιιεια ππφςε ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ αδειθνχ . Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, ηα αδέιθηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεγέο 

ππνζηήξημεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχιαμεο απφ άιινπο φηαλ ε κεηέξα είλαη απνχζα 

γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα8,92 θαη ζηε κέζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ηα αδέιθηα 

κπνξεί λα παξέρνπλ ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα αγρσηηθψλ νηθνγελεηαθψλ 

εκπεηξηψλ (Gass, Jenkins, Dunn, 2007. Jenkins, 1992). Οη θπζηθέο δηαθνξέο δχλακεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξά ειηθίαο κεηαμχ ησλ αδειθψλ ζεκαίλεη φηη ηα δχν 

παηδηά είλαη πηζαλφ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζηελ νηθνγέλεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα δεπηεξφηνθα παηδηά έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο απφ ηα 

κεγαιχηεξα αδέξθηα, γεγνλφο πνπ κεξηθέο θνξέο νδεγεί ζηελ πξψηκε αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ πνπ έρνπλ έξζεη δεχηεξα ζηελ δσή ζε θάπνηεο πεξηνρέο (Perner, Ruffman, 

Leekam, 1994). 

Αλ θαη νη κεγαιχηεξεο αδειθέο είλαη πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζηε θχιαμε θαη ζηε 

θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ απφ φ, ηη νη κεγαιχηεξνη αδειθνί (White, Ensor, Marks, Jacobs, 

Hughes, 2014. Garner, Jones, Miner, 1994), ππάξρνπλ ιίγεο ζπλέπεηεο απφ ηηο 
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δηαθνξέο ηνπ θχινπ ή ηε δηαθνξά ειηθίαο ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία. Καζψο ηα δεπηεξφηνθα αδέιθηα γίλνληαη πην θαηαλνεηά σο πξνο ην 

ιφγν ή ηε ζθέςε ηνπο θαη θνηλσληθά αξκφδηα θαηά ηα πξψηα ρξφληα, αξρίδνπλ λα 

ιακβάλνπλ πην ελεξγφ ξφιν ζηηο αδειθηθέο αιιειεπηδξάζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηελ 

έλαξμε πεξηζζφηεξσλ παηρληδηψλ  (Dunn, Creps, 1996). ·ηζη, ε πξνεγνχκελε 

αληζφηεηα δχλακεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ αδειθψλ θαίλεηαη λα έρεη κηθξφηεξε 

ζεκαζία θαζψο ηα αδέιθηα κεγαιψλνπλ θαη νη αιιειεπηδξάζεηο γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν δίθαηεο (Harrist, Achacoso, John, Pettit, Bates, Dodge, 2014. Volling, 

Kennedy, Jackey, 2010. Volling, 2003). 

Τπάξρεη ζπλέρεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ θαηά ηα πξψηα παηδηθά 

ρξφληα θαη απφ ηελ πξψηε ζηε κέζε παηδηθή ειηθία θαη απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ 

εθεβεία θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελειηθίσζε (Gamble, Yu, 2014. Howe, 

Fiorentino, Gariepy, 2003. Dunn, Slomkowski, Beardsall, 1994.  Stillwell, Dunn, 

1985). Χζηφζν, νη κεγάιεο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ πνηφηεηα ησλ αδειθηθψλ 

ζρέζεσλ έρνπλ ηεθκεξησζεί ζε πνιιέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη εδψ, νη νπνίεο 

κπνξεί επίζεο λα επεξεαζηνχλ απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηελ ηδηνζπγθξαζία ή ην 

πξνθίι ησλ παηδηψλ (Dunn, 2002. Brody, 1998. Youngblade, Dunn, 1995).  

Ζ επαηζζεζία ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ πξνυπνζέηεη φηη νη ελήιηθεο 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπηπμηαθά θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηα παηδηά δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηψλ. Οη γνλετθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αδειθηθψλ ζπγθξνχζεσλ, 

ηδηαίηεξα ηελ πξνψζεζε ηεο επνηθνδνκεηηθήο (π.ρ., δηαπξαγκάηεπζε θαη δίθαηεο 

απνθάζεηο) έλαληη θαηαζηξνθηθέο (π.ρ., ρξήζε ηεο δχλακεο θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο) 

ζηξαηεγηθέο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθκάζεζε ελφο παηδηνχ ζην πψο λα ηα 

ζπλππάξρεη νκαιά θαη ζεηηθά κε ηνπο άιινπο. Οη επηπηψζεηο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

πνιηηηθήο δείρλνπλ φηη νξηζκέλνη γνλείο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ βνήζεηα κε απηά ηα 

ζέκαηα θαη ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο ηφζν γηα ηνπο γνλείο φζν θαη γηα ηα αδέιθηα (Kramer, 2014. Kramer, 

2004). ίγνπξα γλσξίδνπκε απφ έξεπλεο φηη νη παξεκβάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

γνλέσλ πάλσ ζηε κεζνιάβεζε ησλ αδειθηθψλ θαπγάδσλ κπνξεί λα είλαη επηηπρήο 

(Siddiqui, Ross, 2004. Smith, 2004), αιιά ε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ γεληθά δελ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ πξνθνηλσληθψλ αδειθηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Kramer, 

2004). Σα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα έρνπλ σο ζηφρν λα βνεζήζνπλ ηνπο γνλείο λα 

αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αιιά δελ είλαη άκεζα 

ζηνρεπκέλεο ζηηο αδειθηθέο ζρέζεηο. Χζηφζν, έλα πνιιά ππνζρφκελν πξφγξακκα 

παξέκβαζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηηπρή βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ αδειθηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε ξχζκηζε ζπγθηλεζηαθψλ δεμηνηήησλ 

(Kramer, 2010. Kramer, 2004. Kramer, 1997). Δίλαη ζαθέο, σζηφζν, φηη ε αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε αδειθηθψλ ζρέζεσλ είλαη έλαο 

ηνκέαο γηα κειινληηθέο εξγαζίεο ηφζν απφ ηηο ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηελ πνιηηηθή 

πξννπηηθή. 
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1. Μεθοδολογύα 

1.1. κοπόσ και ςπουδαιότητα τησ ϋρευνασ  

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ αλίρλεπζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πψο απηή επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. 

Ζ γνλετθή απνδνρή κε ηα αίηηα θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο απνηεινχλ εξεπλεηηθφ 

δεηνχκελν απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 κέρξη θαη έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε παγθφζκην 

επίπεδν ψζηε λα θαιχπηνληαη νη δηαθνξέο ησλ εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

πιαηζίσλ ζηα νπνία εληάζζεηαη θάζε θνξά ε νηθνγέλεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη 

ςπρνθνηλσληθέο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ζηηο επαίζζεηεο ειηθίεο ηεο παηδηθήο θαη 

εθεβηθήο πεξηφδνπ απνηεινχλ δηαρξνληθφ πξνβιεκκαηηζκφ ησλ εξεπλεηψλ κε ηελ 

αλάδεημε νινέλα απμαλφκελσλ πξνβιεκάησλ ζπλαηζζήκαηνο θαη λέσλ δεηεκάησλ 

δηαγσγήο (π.ρ. bulling). 

Δληνχηνηο, δελ έρεη γίλεη θακία έξεπλα ζρεηηθή κε ηε γνλετθή απνδνρή ζε πιεζπζκφ 

πνπ λα αθνξά ηελ αλαπεξία, δειαδή δελ ππάξρεη ζπκπεξαζκαηνινγία γηα ηα άηνκα 

πνπ έρνπλ άκεζε επαθή θαη πφζν κάιινλ ζηελή ζπγγέλεηα κε άηνκν κε αλαπεξία θαη 

πσο ην δήηεκα απηφ επεξεάδεη ηε δσή ηνπο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο ζπζρεηίδνπλ ηελ γνλετθή απνδνρή κε κηα ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη κε έλα ζχλνιν θαηεγνξηψλ πνπ κπνξεί λα 

εληνπίζνπλ ή λα απνθιίζνπλ ηελ ππνςία παζνινγίαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο. 

Δπηπιένλ, είλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζεη θαλείο ζπγθξηηηθά ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο 

δηαθνξέο ησλ δπν πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ (γνλετθή απνδνρή-θνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο)αλάκεζα ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε δηάθνξα είδη αλαπεξίαο. 

Δηδηθφηεξα ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ένρπλ επηιερζεί νη αθφινπζεο νκάδεο 

αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε, κε νπηηθή αλαπεξία, κε 

αθνπζηηθή αλαπεξία. Αθνχ κειεηεζεί θάζε νκάδα μερσξηζηά ζηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο αλαπεξίαο αιιά θαη αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ. 

Σέινο, εμεηάδεηαη ν ξφινο νξηζκέλσλ αθφκα παξαγφλησλ φπσο είλαη ην θχιν, ε 

ειηθία ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ε χπαξμε θαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά άιισλ αδειθψλ, ε νκηιεηηθή θαη θηλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλάπεξνπ 

αδειθνχ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε εξγαζία ηεο κεηέξαο, ε νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπδχγσλ θαη ε ζπκβίσζε κε έκκεζνπο ζπγγελείο, ε παξαθνινχζεζε 

θαη νη ψξεο αθηέξσζεο ζε απηήλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζεξαπεηψλ απφ ην παηδί κε αλαπεξία, ε πξνζθεξφκελε βνήζεηα θαη ν ρξφλνο 

παηρληδηνχ κφλν ηνπ αιιά θαη καδί κε θίινπο απφ ηνλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελν 
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αδειθφ πξνο ηνλ αλάπεξν αδειθφ. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα 

εμεηαζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θάζε πξναλαθεξφκελνο παξάγνληαο επηδξά ζηελ 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηνπο. 

1.2. Ερευνητικϊ Ερωτόματα 
 ε πνην βαζκφ ε χπαξμε ελφο αλάπεξνπ αδειθνχ επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο ησλ παηδηψλ θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη 

δπζθνιίεο; 

 Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ αζθείηαη ζηα αδέιθηα απφ ηα 

δηαθνξεηηθά είδε αλαπεξίαο; 

 ε πνην βαζκφ ην θχιν θαη ε ειηθία ηνπ ηππηθψο αλαπηπζζφκελνπ αδειθνχ 

επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο; 

 ε πνην βαζκφ ε χπαξμε, ην θχιν θαη ε ειηθία άιισλ αδειθψλ επεξεάδεη ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ην πψο αληηιακβάλνληαη 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο; 

 Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ε θηλεηηθή αλεμαξηεζία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

απνηεινχλ παξάγνληεο επίδξαζεο ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

αδειθψλ ηνπο; 

 Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ε θηλεηηθή αλαεμαξηεζία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ησλ αδειθψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε γνλετθή απνδνρή; 

 Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ 

επαγγέικαηνο ηεο κεηέξαο κε ηελ γνλετθή απνδνρή πνπ ιακβάλνπλ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πψο απηέο νη παξάκεηξνη επηδξνχλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ; 

 Ζ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ζεξαπεηψλ απφ ηα 

παηδηά κε αλαπεξία θαη νη ψξεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπο 

απνηεινχλ παξάγνληα επίδξαζεο γηα ηελ γνλετθή απνδνρή ησλ αδειθψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία; 

 Ζ ζπκβίσζε θαη κε ηνπο δπν γνλείο επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

απνδνρήο θαη ηηο δπαληφηεηεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία; 

 ε πνην βαζκφ ε ζπγθαηνίθεζε κε έκκεζνπο ζπγγελείο (γηαγηά, παππνχο, ζείνη 

θ.η.ι) επεξεάδεη ηε γνλετθή απνδνρή θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ αδειθψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία; 

 Ζ πξνζθνξά βνήζεηαο ζην παηδί κε αλαπεξία επεξεάδεη ηε γνλετθή απνδνρή; 

 Ο ρξφλνο παηρληδηνχ κεηαμχ ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία θαη ηνπ ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελνπ αδειθνχ επεξεάδνπλ ηε γνλετθή απνδνρή; 
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 Σν παηρλίδη ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία καδί κε ηνλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελν 

αδειθφ ηνπ θαη ηνπο θίινπο ηνπ επηδξνχλ ζηε γνλετθή απνδνρή; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ηεο γνλετθήο απνδνρήο ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία; 

 

1.3. Ερευνητικό εργαλεύο 
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν (2) ζηαζκηζκέλα 

εξσηεκαηνιφγηα: 

Α) Ζ ειιεληθή εθδνρή ηνπ εξσηεκαηνινγηνχ Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο γηα 

παηδηά [Children Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Child PARQ) – 

preliminary] 

Β) Σν Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο (ηελ 

έθδνζε πνπ ζπκπεξψλνπλ ηα παηδηά/νη έθεβνη) 

Δπίζεο νη εμεηαδφκελνη ζπκπιήξσζαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην 

είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ αδειθνχ/ήο, ηελ χπαξμε άιινπ/εο αδειθνχ/ήο, ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ηνπ/ηεο, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ ζηελ νκηιία, ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ ζηελ θίλεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο, ηελ εξγαζία 

ηεο κεηέξαο, ηε ζπλχπαξμε θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηε ζπγθαηνίθεζε κε άιινπο 

ζπγγελείο, ηελ απαζρφιεζε ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ κε ζεξαπείεο θαη πξνγξάκκαηα, 

ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνληαη ζε απηά, ην αλ θαη θαηα πφζν βνεζά, παίδεη θαη 

κνηξάδεηαη ηελ παξέα ηνπ κε ηνλ άλαπεξν αδειθφ ηνπ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληίιεςεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο απφ ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ειιεληθή έδνζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Γνλετθήο Απνδνρήο-

Απφξξηςεο γηα παηδηά (Child PARQ) (Ronald P. Rohner, 1976, revised, 2005. 

Γεκεηξίνπ & Υξηζηνδνπιίδεο 2006). Απνηειείηαη απφ 60 εξσηήζεηο νη νπνίεο 

θαηαλέκνληαη ζε 4 θιίκαθεο: (1) θιίκαθα γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(warmth/affection), πνπ πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο, (2) θιίκαθα γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερξηθφηεηαο (aggression/hostility), πνπ πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο, 

(3) θιίκαθα γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (neglect/indifference), πνπ 

πεξηιακβάλεη επίζεο 15 εξσηήζεηο θαη (4) θιίκαθα απφξξηςεο (rejection) πνπ 

πεξηιακβάλεη 10 εξσηήζεηο. 

Σν άηνκν θαιείηαη λα απαληήζεη ηα εξσηήκαηα αλαινγηδφκελν ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηέξαο ηνπο απέλαληί ηνπ (φπνπ κεηέξα ηνπνζεηείηαη ν εθάζηνηε θχξηνο θξνληηζηήο 

ηνπ παηδηνχ/εθήβνπ). Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε κηα ηεηξάβαζκε 

θιίκαθα ηχπoπ Likert (1-2-3-4) ε νπνία αληηζηνηρεί ζηηο απαληήζεηο «ζρεδφλ πάληα», 

«κεξηθέο θνξέο», «ζπάληα», «ζρεδφλ πνηέ». 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ θνηλσληθήο θχζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ. πγθεθξηκέλα 
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επηιέρζεθε ε έθδνζε γηα παηδηά θαη εθήβνπο, θαζψο ππάξρεη θαη έθδνζε γηα γνλείο 

θαη εθπαηδεπηηθνχο. Απνηειείηαη απφ 25 εξσηήζεηο νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη ζε 5 

θιίκαθεο: (1) Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά, (2) Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο, (3) Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, (4) ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη (5) 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Ζ θάζε θιίκαθα απνηειείηαη απφ 5 εξσηήζεηο. 

Σν άηνκν θαιείηαη λα απαληήζεη ηα εξσηήκαηα-πξνηάζεηο αλαινγηδφκελν ηε δηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά, ζηάζε, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Πεξηζζφηεξν πξφθεηηαη γηα πην 

ζηνρεπκέλν ηξφπν δηεξεχλεζεο ησλ αλεζπρηψλ πνπ αθνξνχλ ζην παηδί/έθεβν θαη κηα 

αθνξκή γηα ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο. 

 

1.4. Επιλογό δεύγματοσ – Διαδικαςύα ςυλλογόσ ερευνητικών 

δεδομϋνων 
Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί θαη λα δηεξεπλεζεί ε γνλετθή απνδνρή θαη νη θνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ησλ αδειθηψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εκπεηξηθή κειέηε θαηά ην έηνο 2016. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ αδέιθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία σο νκάδα ειέγρνπ. Σα αδέιθηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

εληνπίζηεθαλ θπξίσο κέζσ ζπιιφγσλ, νξγαλσκέλσλ θνξέσλ, θξνληηζηεξίσλ θαη 

εηδηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ αιιά θαη κέζσ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηελ πεξηνρή ησλ 

Ησαλλίλσλ θαζψο θαη ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Άξηα θαη ηελ 

Ζγνπκελίηζα. 

Αξρηθά νη γνλείο ησλ παηδηψλ ελεκεξψλνληαλ ζρεηηθά κε ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη 

εθφζνλ αληαπνθξίλνληαλ ζεηηθά θαη δηλφηαλ ε ζπγθαηάζεζή ηνπο ελεκεξψλνληαλ θαη 

ηα αδέιθηα. Υνξεγνχληαλ έλα αλψλπκν, γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν 

ζπκπιήξσλαλ είηε επί ηφπνπ είηε ζην ζπίηη. Καηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

δηαζθαιηδφηαλ γηα αθφκα κηα θνξά ζηηο νηθνγέλεηεο ε αλσλπκία ηνπο θαη ε 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηα ην έηνο 2016. 

Δηδηθφηεξα απφ ηνλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 δηαλεκήζεθε γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην ζε 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ζε αδέιθηα παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2016. πγθεθξηκέλα, απφ έλα αξρηθφ 

δείγκα δηαθνζίσλ (200) εξσηεκαηνινγίσλ επηζηξάθεθαλ ζπκπιεξσκέλα εθαηφλ 

πελήληα (150) εξσηεκαηνιφγηα. Καηφπηλ έγηλε ηαμηλφκεζε θαη ζπζηεκαηηθή 

θαηαγξαθή κε βάζε ηηο πέληε νκάδεο αδειθηψλ (αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, κε ηχθισζε, κε θψθσζε, κε ηππηθή αλάπηπμε), θαζψο θαη κε 

βάζε δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο. Δθηφο απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία εμεηάδνληαη 

επίζεο ην είδνο ηεο αλαπεξίαο θαη ε ειηθία ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ, ε χπαξμε, ε 

ειηθία θαη ην θχιν άιινπ αδειθνχ ζηελ νηθνγέλεηα, νη ηθαλφηεηεο ησλ αλάπεξσλ 

αδειθψλ ζηελ νκηιία θαη ηελ θίλεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα ηεο 

κεηέξαο (ή ηνπ θχξηνπ θξνληηζηή ηνπ παηδηνχ), ην αλ νη δπν γνλείο κέλνπλ καδί ή αλ 
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ππάξρεη ζπγθαηνίθεζε κε έκκεζνπο ζπγγελείο (γηαγηά, παππνχο, ζείνη-εο θ.η.ι.), νη 

ζεξαπείεο / ηα εηδηθά επαηδεπηηθά πξνγξάκκηα / εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

ψξεο πνπ αθηεξψλνληαη ζ‟ απηέο απφ ηνλ αδειθφ κε αλαπεξία θαζψο θαη ην αλ ηα 

αδέιθηα βνεζνχλ ηνλ αδειθφ κε αλαπεξία, αλ παίδνπλ καδί ηνπ θαη αλ είλαη 

επηζπκεηφο ζηελ παξέα ηνπο. 

 

1.5. Δεύγμα 
Ζ έξεπλα είρε σο ππνθείκελα εθαηφλ πελήληα (150) παηδηά θαη εθήβνπο (αγφξηα θαη 

θνξίηζηα) απφ δηάθνξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Σν δείγκα πεξηέιαβε εθαηφλ είθνζη 

(120) παηδηά θαη εθήβνπο πνπ είραλ αδέιθηα κε αλαπεξία (30 αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ, 30 αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 30 αδέιθηα παηδηψλ κε νπηηθή 

αλαπεξία, 30 αδέιθηα παηδηψλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία) θαη ηξηάληα (30) αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηππηθή αλάπηπμε, ηα νπνία απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ θαη‟ ηδίαλ απφ ηα παηδηά, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε 

ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ εθάζηνηε θνξέα ή θαηφπηλ πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο ηεο 

εξεπλήηξηαο κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. 

 

1.6. Δομό Δεύγματοσ 
Ζ δνκή ηνπ δείγκαηνο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία πεξηιακβάλεη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ (30), ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (30), ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε (30), ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε (30) θαη αδέιθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ (30). Αθφκα πεξηιακβάλνπλ: ην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ειηθία ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ, ηελ χπαξμε, ην θχιν θαη ηελ 

ειηθία άιισλ αδειθψλ, ηελ θηλεηηθή αλεμαξηεζία ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, ηελ 

θαζαξφηεηα ηνπ ιφγνπ ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ηελ 

εξγαζία ηεο κεηέξαο, ηε δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γνλείο ή θαη κε άιινπο ζπγγελείο, 

ηελ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηα παηδηά κε 

αλαπεξία θαη ηελ παξαθνινχζεζε εμσζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνληαη ζ‟ απηά, ηε 

βνήζεηα πξνο ηνλ αδειθφ, ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθφ θαη ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθφ 

θαη θίινπο καδί. 

Αλαιπηηθά φζνλ αθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκό κνηξάδνληαη ζε 12 αγφξηα 

θαη 18 θνξίηζηα. Χο πξνο ηελ ειηθία ηνπο 1 είλαη ειηθίαο 8-10 εηψλ, 12 είλαη ειηθίαο 

11-13 εηψλ, 6 είλαη 14-16 εηψλ θαη 11 είλαη 17-18 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ κε απηηζκφ ζηηο ειηηαθέο θαηεγνξίεο 0-3 θαη 16-22 δελ πεξηιακβάλεηαη 

θαλείο. 6 αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 4-7, θαη 12 ζηηο νκάδεο 8-11 θαη 12-15. 

ηελ χπαξμε άιισλ αδειθψλ 5 απάληεζαλ Ναη, 24 Ίρη θαη 1 δελ απάληεζε. Απφ ηα 

πέληε αδέιθηα απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ δήισζαλ φηη είραλ θαη άιια αδέιθηα ηα 2 

είλαη αγφξηα θαη ηα ηξία θνξίηζηα ειηθίαο φια 0-3 εηψλ. Χο πξνο ηελ θίλεζε 12 είλαη 

αλεμάξηεηνη θαη 18 ελ κέξεη αλεμάξηεηνη. Χο πξνο ηελ νκηιία 12 κηιάλ θαζαξά, 4 δελ 
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ηα θαηαιαβαίλνπλ φια θαη 14 δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα. Αλαθνξηθά κε ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο 2 ήηαλ απφθνηηνη Γπκλαζίνπ, 16 Λπθείνπ θαη 12 

απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ. Ίζνλ αθνξά ζηελ έξγαζία ηεο κεηέξαο 24 απφ απηέο είλαη 

Γεκφζηνη Τπάιιεινη, 3 Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη 3 Άλεξγεο. ηελ έξψηεζε γηα ηε 

δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γφλεηο ηα 25 αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ απάληεζαλ Ναη θαη 

ηα ππφινηπα 5 Ίρη. ην αλ ζπγθαηνηθνχλ θαη κ εάιινπο ζπγγελείο 8 απφ ηα αδέιθηα 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ απάληεζαλ Ναη θαη 22 Ίρη. Ίια ηα παηδηά κε απηηζκφ 

παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/ζεξαπείεο (30) εθ ησλ νπνίσλ 4 

απφ απηά 1-2 ψξεο ηελ εβδνκάδα, 21 3-4 ψξεο θαη 5 5-6 ψξεο. ην θαηά πφζν 

βνεζνχλ ηα αδέιθηα ηνπο κε απηηζκφ 3 παηδηά απάληεζαλ Καζφινπ, 13 Λίγν, 3 Πνιχ 

θαη 4 Πάξα Πνιχ. ην θαηά πφζν παίδνπλ κε ηα αδέιθηα ηνπο κε απηηζκφ 7 παηδηά 

απάληεζαλ Λίγν, 8 Πνιχ θαη 15 Πάξα Πνιχ.   

Σα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ρσξίδνληαη ζε 15 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα. 

8 απφ απηά έρνπλ ειηθία 8-10, άιια 8 11-13, 7 απφ απηά είλαη ειηθίαο 14-16 θαη ηα 

ηειεπηαία 7 17-18. Ίζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε 7 απφ 

απηά είλαη 4-7 εηψλ, 9 είλαη ειηθίαο 12-15 θαη 14 ειηθίαο 16-22. Απφ ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 7 απφ απηά δήισζαλ φηη έρνπλ θαη άιια αδέιθηα θαη 

23 απφ απηά φηη δελ έρνπλ. Απφ απηά ηα 3 είλαη αγφξηα θαη 4 θνξίηζηα. Ζιηθηαθά 

απηά ηα παηδηά αλήθνπλ θαη ηα 7 ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 8-11 εηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θηλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε7 απφ απηά 

είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα, 8 ελ κέξεη αλεμάξηεηα θαη 15 θηλεηηθά εμαξηεκέλα. Χο 

πξνο ηελ νκηιία ηνπο ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε θαηαηάζζνληαη σο εμήο: 1 

κηιάεη θαζαξά, 25 κηιάλ ζρεδφλ θαζαξά θαη 4 έρνπλ αθαηάιεπην ή θαζφινπ ιφγν. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ρσξίδεηαη ζε 11 κεηέξεο απνθνίηνπο Γπκλαζίνπ, 12 

Λπθείνπ θαη 7 ΑΔΗ/ΣΔΗ. ε εξγαζία ηεο κεηέξαο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε κνηξάδεηαη ζε 8 Γεκφζηνπο Τπαιιήινπο, 6 Ηδησηηθνχο ππαιιήινπο θαη 16 

Άλεξγεο. Απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα 21 δνπλ θαη κε ηνπο δπν 

γνλείο ηνπο ελψ ηα 9 φρη. Δπίζεο 16 απφ απηά κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο ελψ 14 

φρη. Ίια ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δήισζαλ πσο ηα αδέιθηα ηνπο 

παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/ζεξαπείεο (30). 4 απφ απηά 

αθηεξψλνπλ 1-2 ψξεο εβδνκαδηαία, ηα 21 αθηεξψλνπλ 3-4 ψξεο θαη 5 απφ απηά 5-6 

ψξεο. Αθφκε ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε βνήζεηα πξνο ηνλ αδειθφ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 24 παηδηά δήισζαλ φηη βνεζνχλ ηα αδέιθηα ηνπο Πνιχ θαη 6 Πάξα Πνιχ.. 

επηπιένλ, 14 απφ απηά δήισζαλ πσο παίδνπλ ιίγν κε ηνλ αδειθφ ηνπο θαη 16 φηη 

παίδνπλ πνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηύθισζε  12 απφ απηά είλαη αγφξηα θαη 18 

θνξίηζηα. Απφ απηά ηα 12 είλαη ειηθίαο 8-10  εηψλ, ηα 7 είλαη 11-13 εηψλ, ηα 5 είλαη 

14-16 εηψλ θαη ηα 6 είλαη 17-18 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα παηδηά κε ηχθισζε 5 είλαη 

ειηθίαο 8-10 εηψλ, 12 είλαη 12-15 εηψλ θαη 13 είλαη 16-22 εηψλ. Ίια ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε (30) δήισζαλ φηη δελ έρνπλ άιια αδέιθηα. Δπίζεο φια ηα 

αδέθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (30) δήισζαλ πσο ηα αδέιθηα ηνπο είλαη θηλεηηθά ελ 

κέξεη αλεμάξηεηα θαη φηη έρνπλ θαζαξή νκηιία. Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν 
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ηεο κεηέο 6 απφ απηέο έρνπλ απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, 6 έρνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ 

θαη 18 έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ. απφ απηέο επίζεο νη 21 είλαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, νη 6 

είλαη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη νη 3 Άλεξγεο. Ίια ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

(30) δνπλ κε θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο θαη κφλν 1 δήισζε φηη κέλεη θαη κε άιινπο 

ζπγγελείο ελψ νη άιινη 29 απάληεζαλ φρη. Αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα 29 παηδηά δήισζαλ φηη ν αδειθφο ηνπο κε ηχθισζε παξαθνινπζεί 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/ζεξαπείεο θαη 1 φρη. Οη ψξεο πνπ αθηεξψλνληαη ζε 

απηά είλαη 1-2 γηα ηα 19 παηδηά θαη 3-4 γηα ηα ππφινηπα 10. Απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε ηα 6 δήισζαλ φηη βνεζνχλ ηνλ αδειθφ ηνπο Λίγν θαη ηα 23 Πνιχ. 

Δπίζεο 7 παηδηά δήισζαλ φηη παίδνπλ Λίγν κε ηνλ αδειθφ ηνπο θαη ηα 23 Πνιχ. 

Σέινο, 7 απφ ηα αδέιθηα δήισζαλ φηη δελ παίδνπλ Καζφινπ κε ηνλ αδειθφ ηνπο θαη 

ηνπο θίινπο ηνπο καδί, 16 Λίγν θαη άιινη 7 Πνιχ. 

Σα αδέιθηα παηδηψλ κε θώθσζε κνηξάδνληαη ζε 14 αγφξηα θαη 16 θνξίηζηα. 6 απφ 

απηά είλαη ειηθίαο 8-10 εηψλ, ηα 7 είλαη 11-13 εηψλ, ηα 10 είλαη 14-16 εηψλ θαη ηα 7 

είλαη 17-18 εηψλ. Σα παηδηά κε ηχθισζε κνηξάδνληαη ζε 3 ειηθίαο 0-3 εηψλ, 3 ειηθίαο 

4-7 εηψλ,10 ειηθίαο 8-11 εηψλ θαη 14 ειηθίαο 12-15 εηψλ. Απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ηα 5 έρνπλ θαη άιια αδέιθηα θαη ηα 25 δελ έρνπλ. Απφ απηά ηα 4 είλαη 

θνξίηζηα θαη ην 1 αγφξη. Καη ηα 5 αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ 4-7 εηψλ. 

Αλαθνηθά κε ηελ θίλεζε ησλ παηδηψλ κε θψθσζε ηα 27 είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα 

θαη 3 θηλεηηθά ελ κέξεη αλεμάξηεηα. Χο πξνο ηελ νκηιία ηνπο ηα 14 αδέιθηα δήισζαλ 

φηη δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν αδειθφο ηνπο ελψ ηα 16 δελ θαηαιαβαίλεη 

ηίπνηα. ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ νη 23 έρνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ θαη νη 

7 έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ. Καη νη 30 κεηέξεο εξγάδνληαη σο Γεκφζηνη Τπάιιεινη. 

Δπίζεο, φια ηα αδέθηα παηδηψλ κε αλαπεξία (30) δήισζαλ φηη κέλνπλ θαη κε ηνπο δπν 

γνλείο ηνπο ελψ θαλέλα απφ απηά δε ζπγθαηνηθεί κε άιινπο ζπγγελείο. 23 απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε δήισζαλ φηη ηα αδέιθηα ηνπο αθνινπζνχλ εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα/ζεξαπείεο ελψ ηα 7 φρη. Απφ απηά θαη ηα 23 αθηεξψλνπλ 

ζ‟ απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα 3-4 ηελ εβδνκάδα. Απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ηα 2 δήισζαλ πσο δε βνεζνχλ Καζφινπ ηνλ αδειθφ ηνπο, ηα 11 Λίγν, ηα 13 

Πνιχ θαη ηα 4 Πάξα Πνιχ. Ίζν γηα ην θαηά πφζν παίδνπλ κε ηνλ αδειθφ ηνπο κε 

θψθσζε 3 παηδηά δήισζαλ φηη δελ παίδνπλ Καζφινπ, 9 Λίγν, 13 Πνιχ θαη 5 Πάξα 

Πνιχ. Αλαθνξηθά κε ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθφ κε θψθσζε καδί κε θίινπο 7 παηδηά 

είπαλ πσο δελ παίδνπλ Καζφινπ, 13 παίδνπλ Λίγν, 4 παίδνπλ Πνιχ θαη 6 Πάξα Πνιχ.  

Σα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ έρνπλ ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά. Χο πξνο ην θχιν ρσξίδνληαη ζε 10 αγφξηα θαη 20 θνξίηζηα. Σα 

4 είλαη ειηθίαο 8-10 εηψλ, ηα 6 είλαη ειηθίαο 11-13 εηψλ, ηα 8 είλαη ειηθίαο 14-16 

εηψλ θαη ηα 12 17-18 εηψλ. Απφ απηά ηα 19 δήισζαλ πσο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα 

αδειθφ θαη ηα 11 φηη δελ έρνπλ άιια αδέιθηα. Απφ απηά 11 είλαη αγφξηα θαη ηα 6 

θνξ΄ηζηα. Υσξίδνληαη ζε ειηθηαθέο νκάδεο σο εμήο: 2 ειηθίαο 4-7 εηψλ, 1 ειηθίαο 8-

11 εηψλ, 8 ειηθίαο 12-15 εηψλ θαη 8 ειηθίαο 16-22 εηψλ. Χο πξνο ηελ θίλεζε ησλ 

αδειθψλ ηνπο ηα 29 παηδηά δήισζαλ φηη ηα αδέιθηα ηνπο είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα 

θαη 1 φηη έρεη θηλεηά εμαξηψκελν αδειθφ. Χο πξνο ηελ νκηιία, ηα 29 παηδηά δήισζαλ 
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φηη θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέλε ηα αδέιθηα θαη 1 φηη δελ θαηαιαβαίλεη φια φζα ιέεη. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ρσξίδεηαη ζε 1 πνπ έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην, 

ζε 4 πνπ έρνπλ ηειεηψζεη ην Λχθεην θαη ζε 24 πνπ είλαη απφθνηηνη ΑΔΗ/ΣΔΗ. επίζεο, 

16 απφ ηηο κεηέξεο είλαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, 11 είλαη Ηδησηηθνί Τπάιιεινη θαη 3 

Άλεξγεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (27) κέλνπλ θαη κε ηνπο δπν 

γνλείο ηνπο ελψ κφιηο 3 δε κελνπλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο. Απν απηνχο 

αληίζηνηρα νη 27 ζπγθαηνηθνχλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο ελψ νη 3 φρη. 23 παηδηά απφ 

ηελ νκάδα ειέγρνπ είπαλ φηη ηα αδέιθηα ηνπο παξαθνινπζνχλ εμσζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα/δξαζηεξηφηεηεο ελψ ηα 3 φρη. Απφ απηνχο πνπ παξαθνινπζνχλ νη 5 

αθηεξψλνπλ 1-2 ψξεο εβδνκαδηαία, νη 4 3-4 ψξεο, νη 3 5-6 ψξεο θαη νη 11 7-8 ψξεο. 

Αθφκε σο πξνο ηελ βνήζεηα πξνο ηνλ αδειθφ, 2 παηδηά δήισζαλ φηη δε βνεζνχλ 

Καζφινπ ηνλ αδειθφ ηνπο, νη 11 είπαλ φηη βνεζνχλ Λίγν, νη 13 Πνιχ θαη νη $ Πάξα 

Πνιχ. Δπίζεο, 3 απφ ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ ε΄παλ φηη δελ παίδνπλ Καζφινπ κε 

ηνλ αδειθφ ηνπο, νη 9 είπαλ φηη παίδνπλ Λίγν, νη 13 είπαλ φηη παίδνπλ Πνιχ θαη νη 5 

Πάξα Πνιχ. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθφ καδί κε θίινπο ηα παηδηά 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ δήισζαλ νη 7 Καζφινπ, νη 13 Λίγν, νη 4 Πνιχ θαη νη 6 Πάξα 

Πνιχ. 
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Πίλαθαο 1α: Γνκή δείγκαηνο  

 
Απηηζκόο 

Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 
Σύθισζε Κώθσζε 

Υσξίο 

αλαπεξία 

N N N N N 

Φχιν 
Αγφξη 12 15 12 14 10 

Κνξίηζη 18 15 18 16 20 

Ζιηθία 

8-10 1 8 12 6 4 

11-13 12 8 7 7 6 

14-16 6 7 5 10 8 

17-18 11 7 6 7 12 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 0 0 3 0 

4-7 6 7 0 3 4 

8-11 12 0 5 10 8 

12-15 12 9 12 14 7 

16-22 0 14 13 0 11 

Άιια 

Αδέξθηα 

Ναη 5 7 0 5 19 

Ίρη 24 23 30 25 11 

3,00 1 0 0 0 0 

Φχιν Άιισλ 

Αδεξθψλ 

Αγφξη 2 3 0 1 11 

Κνξίηζη 3 4 0 4 6 

3 0 0 0 0 2 

Ζιηθία 

Άιισλ 

Αδεξθψλ 

0-3 5 0 0 0 0 

4-7 0 0 0 5 2 

8-11 0 7 0 0 1 

12-15 0 0 0 0 8 

16-22 0 0 0 0 8 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά 

Αλεμάξηεηνο 
12 7 0 27 29 

Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
18 8 30 3 0 

Κηλεηηθά 

εμαξηψκελνο απφ 

άιινπο 

0 15 0 0 1 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 12 1 30 0 29 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

φια φζα ιέεη 
4 25 0 14 1 
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Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα 

ιέεη 

14 4 0 16 0 

 

 

Πίλαθαο 1β: Γνκή δείγκαηνο 

 
Απηηζκόο 

Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 
Σύθισζε Κώθσζε 

Υσξίο 

αλαπεξία 

N N N N N 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 0 0 0 0 

Γπκλάζην 2 11 6 0 1 

Λχθεην 16 12 6 23 4 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 12 7 18 7 25 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο 
24 8 21 30 16 

Ηδησηηθφο 

Τπάιιεινο 
3 6 6 0 11 

Άλεξγε 3 16 3 0 3 

Γηακνλή κε δχν 

γνλείο 

Ναη 25 21 30 30 27 

Ίρη 5 9 0 0 3 

Γηακνλή κε 

άιινπο ζπγγελείο 

Ναη 8 16 1 0 3 

Ίρη 22 14 29 30 27 

Δμσζρνιηθά 

Πξνγξάκκαηα 

Ναη     23 

Ίρη     7 

Δηδηθά Δθπ. 

Πξνγξ. 

 Θεξαπείεο 

Ναη 30 21 29 23  

Ίρη 0 9 1 7  

Ώξεο  

Παξαθνινχζεζεο 

1-2 4 6 19 0 5 

3-4 21 7 10 23 4 

5-6 5 8 0 0 3 

7-8 0 0 0 0 11 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 3 0 0 0 2 

Λίγν 13 0 6 7 11 

Πνιχ 3 24 11 23 13 

Πάξα πνιχ 11 6 13 0 4 

Παηρλίδη 

Καζφινπ 0 0 6 0 3 

Λίγν 7 14 0 7 9 

Πνιχ 8 16 11 23 13 
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Πάξα πνιχ 15 0 13 0 5 

Παηρλίδη θαη κε  

Φίινπο 

Καζφινπ 6 15 6 7 7 

Λίγν 2 8 5 16 13 

Πνιχ 18 7 6 7 4 

Πάξα πνιχ 4 0 13 0 6 

 

 

1.7. τατιςτικό επεξεργαςύα 
Γηα ηε ηαηηζηηθή Δπεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

SPSS for Windows, version 21.0 (Statistical Package for Social Sciences- ηαηηζηηθφ 

παθέην εθαξκνγψλ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο).  

Ζ χπαξμε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ ππνινγίζηεθε κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach a 

ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη 

ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Cronbach (1951). Αιιηψο νλνκάδεηαη θαη δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλάθεηαο (internal consistency coefficient). Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα εξκελεπηεί 

σο ν βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ κηαο θιίκαθαο θαη φισλ ησλ πηζαλψλ θιηκάθσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηνλ ίδην αξηζκφ ζεκάησλ θαη νη νπνίεο ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ έλα ππνζεηηθφ ζχλνιν ζεκάησλ ηα νπνία κεηξνχλ ην 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Θεσξεηηθά κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ην κείνλ άπεηξν 

έσο ην 1 (κφλν νη ζεηηθέο ηηκέο έρνπλ λφεκα). Δλδεηθηηθέο ηηκέο αμηνπηζηίαο είλαη νη 

παξαθάησ: 

• < 0.6 ε θιίκαθα είλαη αλαμηφπηζηε 

• 0.6 ην ειάρηζην απνδεθηφ φξην  

• 0.7 επαξθέο 

• 0.8 θαιχηεξν 

• 0.9 πνιχ πςειή αμηνπηζηία (κάιινλ ζπάλην)  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ππνινγίδνληαο ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζνο φξνο, 

ηππηθή απφθιηζε θαη εχξνο ηηκψλ.  

ηεξηδφκελνη ζην Κεληξηθφ Οξηαθφ Θεψξεκα ηεο ηαηηζηηθήο ζεσξίαο, δερφκαζηε 

φηη επεηδή ην δείγκα θάζε νκάδαο παηδηψλ είλαη ίζν κε 30, ε ηηκή ηεο κέζεο ηηκήο ζα 

αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. πλεπψο, ζηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο, γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο δηαθνξάο κέζσλ κεηαμχ δχν νκάδσλ σο πξνο κηα εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‟s t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη νκάδεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova). Γηα λα πξνβιέςνπκε ηελ ηηκή κηαο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο κε βάζε ηηο ηηκέο ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, 

εθαξκφζηεθε κηα ζεηξά απφ αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα.   
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Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p ηνπ ειέγρνπ νξίζηεθε ζηηο ηηκέο 0.05, 0.01 θαη 0.001. 

Οη ηηκέο ηνπ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

p νλνκάδνληαη θξίζηκεο ηηκέο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ χπαξμε δηαθνξάο ή φρη κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ. Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p κηθξφηεξν ησλ θξίζηκσλ ηηκψλ 

πξνυπνζέηεη χπαξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε θξίζηκε ηηκή ηφζν πην ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ππνδεηθλχεηαη. 

Κεφϊλαιο 2: Αποτελϋςματα 

2.1. Διερεύνηςη δυνατοτότων και δυςκολιών 
 Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ππνινγίζηεθαλ νη πέληε ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ θαζψο θαη ν 

ζπλνιηθφο δείθηεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν 

ησλ ηεζζάξσλ ππνθιηκάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα - Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο, ζηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, ζηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο θαη 

ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο.  

Αξρηθά, εθηηκήζεθε ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βάζεη ηνπ δείθηε 

alpha ηνπ Cronbach. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο alpha ηνπ Cronbach πξνέθπςε απφ 

πνιχ έσο πνιχ πςειφο ηφζν ζηελ ππνθιίκαθα Θεηηθήο Κνηλσληθήο πκπεξηθνξάο 

φζν θαη ζηνλ πλνιηθφ δείθηε Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ ζε θάζε νκάδα 

δείγκαηνο. (Πίλαθαο 2)   

 

Πίλαθαο 2: πλνρή δεδνκέλσλ ππνθιηκάθσλ εξσηεκαηνινγίνπ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach a 

 Απηηζκόο Ννεηηθή Κώθσζε 
Σύθισζ

ε 

Υσξίο 

Αλαπεξί

α 

Αξηζκόο 

Εξσηήζε

σλ 

 Cronbach alpha  

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
,853 ,921 ,846 ,966 ,792 5 

πλνιηθόο δείθηεο 

Δπλαηνηήησλ θαη 

Δπζθνιηώλ 

,955 ,936 ,902 ,944 ,793 20 

 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζνο φξνο (Μ) θαη ηππηθή 

απφθιηζε (ΣΑ) θάζε ππνθιίκαθαο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε θάζε νκάδα 

δείγκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα 

(One-Way Anova) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο 

φξνπο. Οη κέζνη φξνη ησλ ππνθιηκάθσλ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά, 
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Τπεξθηλεηηθφηεηα - Γηάζπαζε Πξνζνρήο, Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, ρέζεηο κε 

ηνπο πλνκειίθνπο θαη Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο έρνπλ ειάρηζηε ηηκή ην 5 θαη κέγηζηε 

ην 15 θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα πέληε εξσηήζεσλ νη νπνίεο είλαη ζε 

ηξηβάζκηα θιίκαθα Likert. Ο κέζνο φξνο ηνπ πλνιηθνχ Γείθηε ΔΓΓ έρεη ειάρηζηε 

ηηκή ην 20 θαη κέγηζηε ην 60 θαζψο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηεζζάξσλ 

ππνθιηκάθσλ Τπεξθηλεηηθφηεηα - Γηάζπαζε Πξνζνρήο, Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο θαη Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο.  

Απφ ηελ Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova) δηαπηζηψζεθε φηη 

ην είδνο αλαπεξίαο ηνπ αδεξθνχ/ήο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θάζε 

ππνθιίκαθα δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ θαη εηδηθφηεξα ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,002<,01), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,001<,01) θαη ηνλ 

πλνιηθή Γείθηε ΔΓΓ (p=,001<,01) (Πίλαθαο 3).    

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ πέληε νκάδσλ 

ηνπ δείγκαηνο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Bonferroni (Πίλαθαο 

4). πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη: α) Ζ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ = 13,27 , ΣΑ=2,07) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειφηεξε απφ ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

(Μ = 11,23 , ΣΑ=2,80), κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ = 9,67 , ΣΑ=2,48), κε ηχθισζε (Μ 

= 9,67 , ΣΑ=2,44) θαη κε θψθσζε (Μ = 9,93 , ΣΑ=2,32). β) Ζ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε (Μ = 10,23 , ΣΑ=2,96) απφ ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ (Μ = 7,67 , ΣΑ=3,68) θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Μ = 7,37 , ΣΑ=1,56). γ) Οη Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ = 7,50 , ΣΑ=2,35) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο απφ ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ (Μ 

= 8,97 , ΣΑ=1,65), ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε Ννεηηθή Τζηέξεζε (Μ = 9,20 , ΣΑ=1,27) 

θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ = 9,60 , ΣΑ=1,04). Δπίζεο, νη Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ = 9,60 , ΣΑ=1,04) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε (Μ = 8,23 , ΣΑ=1,07). δ) Οη ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε (Μ = 6,77 , ΣΑ=1,07) θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Μ = 6,37 , ΣΑ=1,88) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξεο απφ ηηο 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ = 8,27 , 

ΣΑ=2,13) θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ = 8,37 , ΣΑ=2,50). ε) Οη 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε  (Μ = 8,50 , 

ΣΑ=2,08) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξεο απφ ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ (Μ = 6,60 , ΣΑ=1,77) θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Μ = 7,03 , ΣΑ=1,56). ζη) Ο πλνιηθφο Γείθηεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ = 28,27 , ΣΑ=5,38) είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξνο απφ ηνλ πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη 
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δπζθνιηψλ ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ = 35,30 , ΣΑ=7,47) θαη ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ = 34,00 , ΣΑ=7,50).  

 

 

 

    

Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ππνθιηκάθσλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ αλά νκάδα δείγκαηνο θαη Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova). 

 

Είδνο Αλαπεξίαο Αδεξθνύ/ήο 
One way 

Anova Απηηζκόο 
Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 
Σύθισζε Κώθσζε 

Υσξίο 

αλαπεξία 

 M TA M TA M TA M TA M TA F p 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 
11,23 2,80 9,67 2,48 9,67 2,44 9,93 2,32 13,27 2,07 12,138 ,000 

Τπεξθηλεηηθφηεηα- 

Γηάζπαζε Πξνζνρήο 
7,67 3,68 9,33 2,90 8,60 3,65 10,23 2,96 7,37 1,56 4,507 ,002 

Γηαηαξαρέο  

πλαηζζήκαηνο 
8,97 1,65 9,20 1,27 9,60 1,04 8,23 1,07 7,50 2,35 8,670 ,000 

ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο 
7,23 1,59 8,27 2,13 8,37 2,50 6,77 1,07 6,37 1,88 6,623 ,000 

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 
6,60 1,77 8,50 2,08 7,43 1,50 7,77 1,76 7,03 1,56 5,157 ,001 

πλνιηθφο  

Γείθηεο ΔΓΓ 
30,47 8,35 35,30 7,47 34,00 7,50 33,00 6,54 28,27 5,38 4,726 ,001 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ θάζε ππνθιίκαθαο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

κε ηε κέζνδν Bonferroni 

 
Είδνο Αλαπεξίαο Αδεξθνύ 

Απηηζκόο Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 

Σύθισζε Κώθσζε Υσξίο 

αλαπεξία 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

    
A B C D 

Τπεξθηλεηηθφηεηα- 

Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

   
A E 

 

Γηαηαξαρέο  

πλαηζζήκαηνο 
E E D E 

  

ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο 

 
D E D E 

  

Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο 

 
A E 

   

πλνιηθφο  

Γείθηεο ΔΓΓ 

 
E E 

  

Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level 

,05. For each significant pair, the key of the smaller category appears under the 

category with larger mean. 

a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost 

subtable using the Bonferroni correction. 
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2.2. Διερεύνηση δυνατοτήτων και δυσκολιών ανά δημογραφικό 

χαρακτηριστικό 
Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά 

δεκνγξαθηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‟s t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ φπνπ νη θαηεγνξίεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη δχν. ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη θαηεγνξίεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova). Δηδηθφηεξα, ζηελ Αλάιπζε 

Γηαζπνξάο κε έλαλ παξάγνληα, φπνπ ε θξίζηκε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε ηνπ .05 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηφξζσζε Bonferroni γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο θαηεγνξίεο 

δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, φπνπ ε ηππηθή απφθιηζε 

φισλ ησλ κέζσλ φξσλ είλαη κεδέλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθά θξηηήξηα 

(Kruskal Wallis) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ.   

Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ πνπ πξνέθπςαλ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα 

αθφινπζα. 

Σν θύιν, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,004<,01), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,003<,01), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα αγφξηα (Μ=8,17, ΣΑ=1,03) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα θνξίηζηα (Μ=13,28, ΣΑ=1,27) 

ελψ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ζεκαληηθά πςειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=10,33, ΣΑ=4,12 θαη Μ=5,89, ΣΑ=1,94 

αληίζηνηρα), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=10,25, ΣΑ=1,54 

θαη Μ=8,11, ΣΑ=1,08 αληίζηνηρα), ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ=8,25, ΣΑ=1,54 θαη Μ=6,56, ΣΑ=1,25 αληίζηνηρα), ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=8,25, ΣΑ=1,54 θαη Μ=5,50, ΣΑ=,79 

αληίζηνηρα) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=37,08, ΣΑ=8,75 θαη Μ=26,06, ΣΑ=4,24 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 5α).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην θχιν επεξεάδεη ζρεδφλ φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο πέξαλ ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηαο-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,134>,05),. Γειαδή ζηα αδέξιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ην θχιν επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,002<,01), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,001<,01), ηηο ρέζεηο 

κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,019<,001) θαη 

ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,004<,01). πγθεθξηκέλα, ζε 

αληίζεζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ηα θνξίηζηα (Μ=8,33, ΣΑ=,49) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα αγφξηα (Μ=11,00, ΣΑ=2,95) ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=10,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=8,40, ΣΑ=1,40 αληίζηνηρα), ζεκαληηθά 
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πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,73, ΣΑ=1,28 θαη Μ=6,80, ΣΑ=1,78 

αληίζηνηρα), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=9,40, ΣΑ=,91 θαη 

Μ=7,60, ΣΑ=2,53 αληίζηνηρα) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=39,27, ΣΑ=,46 θαη Μ=31,33, ΣΑ=9,04 αληίζηνηρα). 

(Πίλαθαο 6α) 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ην θχιν δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 7α).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ην θχιν επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,016<,05) θαη ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (p=,001<,01). πγθεθξηκέλα, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε (Μ=11,00, ΣΑ=3,11) Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά απφ ηα θνξίηζηα (Μ=9,00, ΣΑ=,00) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

(Μ=8,50, ΣΑ=3,63) Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο απφ φηη ηα θνξίηζηα 

(Μ=11,75, ΣΑ=,45) (Πίλαθαο 8α).           

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην θχιν δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 9α).  

Ωο πξνο ηελ ειηθία, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο 

δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), 

ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα πξνθχπηεη φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 14 έσο 

16 εηψλ (Μ=7,50, ΣΑ=1,22) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 11 

έσο 13 εηψλ (Μ=10,67, ΣΑ=2,06) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=14,00, ΣΑ=,00). Δπίζεο, 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 14 έσο 16 εηψλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=14,67, ΣΑ=,82) 

απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=6,58, 

ΣΑ=,51) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=12,00, ΣΑ=,00) απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη 

ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=8,58, ΣΑ=,51) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00), 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=10,00, ΣΑ=,00) απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=6,17, ΣΑ=1,03) 

θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=7,00, ΣΑ=,00), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(Μ=9,67, ΣΑ=0,82) απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 11 έσο 13 

εηψλ (Μ=6,58, ΣΑ=,51) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00) θαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Μ=46,33, ΣΑ=1,63) απφ 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=27,92, 

ΣΑ=2,57) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=25,00, ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 5α).  
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ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, φπσο θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ, ε ειηθία πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=14,00, 

ΣΑ=0,52)παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,63, 

ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=8,38, ΣΑ=,74) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00). 

Δπίζεο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(Μ=5,00, ΣΑ=,00) απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 

11 έσο 13 εηψλ (Μ=11,63, ΣΑ=,52) θαη 8 έσο 10 εηψλ (Μ=12,00, ΣΑ=,00), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=7,00, ΣΑ=,00) απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=10,00, 

ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=9,63, ΣΑ=,52) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=5,00, ΣΑ=,00) απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,63, 

ΣΑ=,52),  11 έσο 13 εηψλ (Μ=8,38, ΣΑ=,52) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=11,00, 

ΣΑ=,00), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,00, ΣΑ=,00) απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,88, 

ΣΑ=,99), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=9,88, ΣΑ=,35) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00) 

θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Μ=22,00, 

ΣΑ=,00) απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 

εηψλ (Μ=39,50, ΣΑ=,53), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=39,50, ΣΑ=,53) θαη 14 έσο 16 εηψλ 

(Μ=39,00, ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 6α).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, φπσο θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, ε ειηθία πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ είλαη ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=13,00, ΣΑ=,00)  

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,08, ΣΑ=2,57), 

11 έσο 13 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=9,00, ΣΑ=,00). Σα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=10,50, ΣΑ=3,83) 

θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=12,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα - Γηάζπαζε Πξνζνρήο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=6,00, ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00). Σα 



 

143 
 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ είλαη ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=10,33, ΣΑ=,89) 

θαη 11 έσο 13 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 14 έσο 16 

εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00). Αλαθνξηθά κε ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=,5,00 ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο απφ ηα κηθξφηεξεο ειηθίαο 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 14 έσο 16 εηψλ(Μ=7,00, ΣΑ=,00), 11 έσο 13 

εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00) θαη 8 έσο 10 εηψλ (Μ=10,83, ΣΑ=1,64). Δπίζεο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο απφ φια ηα κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε. Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,17, ΣΑ=1,99) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=6,00, ΣΑ=,00). Σέινο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ39,83=, ΣΑ=7,79) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=31,00, ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=25,00, ΣΑ=,00). 

Δπηπιένλ, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=25,00, 

ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 14 έσο 16 εηψλ (Μ=35,00, 

ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 7α). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο παηδηψλ, ε ειηθία 

ηνπο πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=14,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=9,00, ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00) θαη 14 

έσο 16 εηψλ (Μ=9,00, ΣΑ=,00). Δπίζεο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 17 

έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 

8 έσο 10 εηψλ (Μ=12,00, ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=12,00, ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 

16 εηψλ (Μ=11,60, ΣΑ=,52). Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=7,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00). Δπηπξφζζεηα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00). Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=5,00, ΣΑ=,00) 
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παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=8,00 , ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=10,00, 

ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00) .Σέινο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ (Μ=22,00,ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=35,00 , ΣΑ=,00), 11 έσο 13 εηψλ (Μ=40,00, 

ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=34,60, ΣΑ=,52) (Πίλαθαο 8α). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε ειηθία δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 9α).  

Ωο πξνο ηελ ειηθία ηνπ αδεξθνύ/εο κε αλαπεξία, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν/ε αδειθφο/ή κε απηηζκφ είλαη ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν/ε αδειθφο/ή 

κε απηηζκφ είλαη ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ θαη 12 έσο 15 εηψλ  ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=7,50 , ΣΑ=1,22 έλαληη Μ=13,67 , ΣΑ=1,15 θαη 

Μ=10,67 , ΣΑ=2,06), ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα (Μ=13,83 , ΣΑ=2,86 

έλαληη Μ=5,67 , ΣΑ=2,31 θαη Μ=6,58 , ΣΑ=,51), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=11,00 , ΣΑ=2,45 έλαληη Μ=8,33 , ΣΑ=1,15 θαη Μ=8,58 , 

ΣΑ=,51), ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,33 , ΣΑ=1,63 

έλαληη Μ=7,25 , ΣΑ=,87 θαη Μ=6,17 , ΣΑ=1,03), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο (Μ=9,33 , ΣΑ=1,63 έλαληη Μ=5,25 , ΣΑ=,87 θαη Μ=6,58 , ΣΑ=,51) θαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=43,50 , 

ΣΑ=8,57 έλαληη Μ=26,50 , ΣΑ=5,20 θαη Μ=27,92 , ΣΑ=2,57) (Πίλαθαο 5α).  

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ κε λνεηηθή πζηέξεζε πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ησλ αδειθψλ ηνπο 

δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), 

ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). 

Αλαιπηηθά, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ 

(Μ=12,89, ΣΑ=2,20) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ 

(Μ=8,00, ΣΑ=,00) θαη 16 έσο 22 εηψλ (Μ=8,43, ΣΑ=,65). Δπίζεο ηα αδέιθηα παηδηνχ 

κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 16 έσο 22 εηψλ (Μ=11,79, ΣΑ=,43) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε πξνζνρήο απφ ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00) θαη 12 έσο 15 

εηψλ (Μ=6,56, ΣΑ=3,09). Αθφκε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 
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12 έσο 15 εηψλ (Μ=7,67, ΣΑ=1,32) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 

έσο 7 εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00) θαη 16 έσο 22 εηψλ (Μ=9,79, ΣΑ=,43). Αληίζηνηρα, 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ (Μ=5,89, ΣΑ=1,76) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ (Μ=11,00, ΣΑ=,00) θαη 

16 έσο 22 εηψλ (Μ=8,43, ΣΑ=,51), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο (Μ=5,67, ΣΑ=1,32) 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 έσο 7 

εηψλ (Μ=10,00, ΣΑ=,00) θαη 16 έσο 22 εηψλ (Μ=9,57, ΣΑ=,76) θαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξν (Μ=25,78, ΣΑ=7,50) πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ απφ 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ (Μ=39,00, ΣΑ=,00) 

θαη 16 έσο 22 εηψλ (Μ=39,57, ΣΑ=,51) (Πίλαθαο 6α). 

Ζ ειηθία ηνπ παηδηνχ κε ηχθισζε πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ησλ αδειθψλ ηνπο δειαδή, ηε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο 

κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη 

ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). Αλαιπηηθά, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 16 έσο 22 εηψλ (Μ=11,38, ΣΑ=1,56) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ (Μ=9,00, ΣΑ=,00) θαη 12 έσο 15 

εηψλ (Μ=8,08, ΣΑ=2,57). Δπίζεο ηα αδέξθηα παηδηνχ κε ηχθισζε ειηθίαο 16 έσο 22 

εηψλ (Μ=5,54, ΣΑ=,52) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε πξνζνρήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ 

(Μ=12,00, ΣΑ=,00) θαη 12 έσο 15 εηψλ (Μ=10,50, ΣΑ=3,83). Χο πξνο ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο πξνθχπηεη φηη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ φισλ ησλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ ησλ παηδηψλ κε ηχθισζε. πγθεθξηκέλα. ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ (Μ=10,33, ΣΑ=,89) παξνπζηάδνπλ ηηο πςειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε ειηθίαο 16 έσο 22 εηψλ (Μ=9,54, ΣΑ=,52) θαη ηέινο ηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ (Μ=8,00, ΣΑ=,00). Αληίζηνηρα, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ (Μ=10,83, ΣΑ=1,64) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ (Μ=7,00, ΣΑ=,00) θαη 16 έσο 22 εηψλ 

(Μ=6,62, ΣΑ=1,56). Σέινο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο (Μ=8,17, ΣΑ=1,99) Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο απφ 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 16 έσο 22 εηψλ (Μ=6,54, ΣΑ=,52) 

θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν (Μ=39,83, ΣΑ=7,79) πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 16 έσο 22 εηψλ 

(Μ=28,23, ΣΑ=3,11) (Πίλαθαο 7α). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ε ειηθία ηνπ παηδηνχ κε θψθσζε πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζεκαληηθά κφλν ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 



 

146 
 

(p=,019<,05). πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηνχ κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ 

(Μ=11,60, ΣΑ=,52) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε πξνζνρήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ 

(Μ=8,50, ΣΑ=3,63) (Πίλαθαο 8α). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε ειηθία ηνπ παηδηνχ ρσξίο αλαπεξία δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 9α). 

Η ύπαξμε άιισλ αδειθώλ ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο 

δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,001<,01), ηηο 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ έρνπλ θη άιια αδέξιηα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=7,60 , 

ΣΑ=1,34 έλαληη Μ=11,96 , ΣΑ=2,42 ), ζεκαληηθά πςειφηεξε  Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=14,60 , ΣΑ=,89 έλαληη Μ=6,28 , ΣΑ=,51 ), ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,36 , ΣΑ=,99 

), ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=6,68 , ΣΑ=1,07 ), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=9,60 , 

ΣΑ=,89 έλαληη Μ=6,00 , ΣΑ=1,19 ) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=46,20 , ΣΑ=1,79 έλαληη Μ=27,32 , ΣΑ=4,68 ) 

(Πίλαθαο 5α).  

Οκνίσο, θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε χπαξμε άιισλ αδειθψλ 

ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο 

ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,001<,01), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,017<,05), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,001<,01), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,001<,01). Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ έρνπλ θη άιια αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=8,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,17 , 

ΣΑ=2,64 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=8,00 

, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,74 , ΣΑ=3,22 ), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,96 , ΣΑ=1,36 ), ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ= 11,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,43 , 

ΣΑ=1,70 ), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ= 8,04, ΣΑ=2,18 ) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Μ=39,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=34,17 , ΣΑ=8,24 ) (Πίλαθαο 6α).  

Απφ ηα ζπκκεηέρνληα αδέξιηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαλέλα δελ έρεη άιια αδέιθηα 

(Πίλαθαο 7α).   
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ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ε χπαξμε άιισλ αδειθψλ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,035<,05) θαη ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,008<,01). Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ έρνπλ θη άιια αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=9,00 , ΣΑ=,00  έλαληη Μ=10,12 , 

ΣΑ=2,51 ) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(Μ=11,80 , ΣΑ=,45 έλαληη Μ=9,92 , ΣΑ=3,15 ) (Πίλαθαο 8α).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε χπαξμε άιισλ αδειθψλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,047<,05). πγθεθξηκέλα, , ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ έρνπλ θη άιια αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=6,79 , ΣΑ=2,23 έλαληη Μ=5,64 , 

ΣΑ=,67 )  (Πίλαθαο 9α). 

Σν θχιν φπσο θαη ε ειηθία ησλ άιισλ αδειθψλ, φπνπ ππάξρνπλ, δελ πξνέθπςε φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p>,05) θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ ζε θακία απφ ηηο νκάδεο ηνπ δείγκαηνο. ΄ 

Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε αλαπεξία, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πξνέθπςε φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

(p=,001<,01). ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη ελ κέξεη αλεμάξηεην ηα 

αδέιθηα ηνπο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα (Μ=7,94 , 

ΣΑ=1,51 έλαληη Μ=6,17 , ΣΑ=1,03 ).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέιθηα θηλεηηθψλ αλεμάξηεησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα αδέιθηα ελ κέξεη θηλεηηθψλ αλεμάξηεησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

θαη κε ηα αδέιθηα θηλεηηθά εμαξηψκελσλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ= 14,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,25 , 

ΣΑ=,71 θαη Μ=8,40 , ΣΑ=,51 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,38 , ΣΑ=1,06  θαη Μ=11,87 , ΣΑ=,35), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=7,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=9,88 , ΣΑ=,35 θαη Μ=9,87 , ΣΑ=,35 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ= 5,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,75 , ΣΑ=,71 θαη Μ=8,47 , ΣΑ=,52), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,00 , 

ΣΑ=,00 ) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=22,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=39,00 , ΣΑ=,00  θαη Μ=39,53 , ΣΑ=,52) (Πίλαθαο 6α) 
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ηελ παξνχζα έξεπλα φια ηα παηδηά κε ηχθισζε δειψζεθε απφ ηα αδέιθηα ηνπο  φηη 

είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα (Πίλαθαο 7α). Αληίζηνηρα θαη ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία ζρεδφλ φια ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία δειψζεθε απφ ηα αδέιθηα ηνπο φηη 

είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα (Πίλαθαο 9α). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κε θψθσζε δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p>,05) (Πίλαθαο 8α).  

Ωο πξνο ηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ κε ή ρσξίο αλαπεξία, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). Αλαιπηηθά, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φπνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν/ε αδεξθφο/ε κε απηηζκφ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ κηιάλε θαζαξά θαη ζε 

ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ φπνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φζα 

ιέεη ν/ε αδειθφο/ε κε απηηζκφ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά(Μ=7,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,67 , ΣΑ=2,06 θαη Μ=12,93 , ΣΑ=2,23 

), ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=15,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=6,58 , ΣΑ=,51  θαη Μ=6,50 , ΣΑ=3,30), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,58 , ΣΑ=,51 θαη Μ=8,43 , ΣΑ=1,60 

), ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=6,17 , ΣΑ=1,03 θαη Μ=7,36 , ΣΑ=1,15), ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=6,58 , ΣΑ=,51 θαη Μ=5,64 , ΣΑ=1,50) ) θαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=47,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=27,92 , ΣΑ=2,57  θαη Μ=27,93 , ΣΑ=7,28) (Πίλαθαο 5α). 

ηελ νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δειψζεθε φηη δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν/ε αδειθφο/ε κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Δπίζεο, δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξά (p>,05) 

ζηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή ηα 

νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φια ιέεη ν/ε αδειθφο/ε κε λνεηηθή πζηέξεζε 

(Πίλαθαο 6α).   

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε νκηιία 

είλαη θαζαξή ζην ζχλνιν ησλ αδεξθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πίλαθεο 7α θαη 9α). ΄ 

Σέινο , ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη 

ν/ε αδειθφο/ή κε θψθσζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ηα νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φζα ιέεη ν/ε αδειθφο/ή κε θψθσζε 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά  (Μ=11,00 , ΣΑ=3,11 έλαληη 
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Μ=9,00 , ΣΑ=,00) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (Μ=8,50 , ΣΑ=3,63 έλαληη Μ=11,75 , ΣΑ=,45) (Πίλαθαο 8α).    

Σν κνξθσηηθό επίπεδν ηεο κεηέξαο παξαηεξείηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπκκεηερφλησλ.  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,009<,01), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,026<,05), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,002<,01). Αλαιπηηθά, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=13,67 , ΣΑ=1,15) παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ελψ αθνινπζνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ= 

9,94, ΣΑ=2,29) θαη ηέινο κε ηελ ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

(Μ=7,00 , ΣΑ=,00). Δπίζεο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=5,67 , ΣΑ=2,31) παξνπζηάδνπλ ηελ ρακειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ελψ αθνινπζνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ (Μ=8,25 , ΣΑ=3,40) θαη ηέινο κε ηελ πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=15,00 , ΣΑ=,00).  Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

(Μ=8,33 , ΣΑ=1,15) θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ=9,06 , ΣΑ=1,65) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=12,00 , ΣΑ=,00). ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ 

(Μ=6,88 , ΣΑ=1,78) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ= 10,00, ΣΑ=,00). ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=5,25 , 

ΣΑ=,87) παξνπζηάδνπλ ηηο ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ελψ αθνινπζνχλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ=7,19 , ΣΑ=1,47) θαη ηέινο κε ηηο πςειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=10,00 , ΣΑ=,00). Σέινο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=47,00 , ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=26,50 , 
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ΣΑ=5,20) θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ (Μ=31,38 , ΣΑ=8,07) (Πίλαθαο 5β).    

Αληίζηνηρα, θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ηεο κεηέξαο πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). Αλαιπηηθά, ηα αδέιξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=14,00 , 

ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ (Μ=8,25 , ΣΑ=,45) θαη απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ 

νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=8,45 , ΣΑ=,69). Δπίζεο, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ 

(Μ=5,00 , ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ηελ ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο ελψ αθνινπζνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=9,36 , 

ΣΑ=1,91) θαη ηέινο κε ηελ πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ 

(Μ=11,83 , ΣΑ=,39).  Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=7,00 , ΣΑ=,00) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ=9,83 , 

ΣΑ=,39) θαη απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=9,91 , ΣΑ=,30). ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=5,00 , ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο ελψ αθνινπζνχλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ 

(Μ=8,33 , ΣΑ=,49) θαη ηέινο κε ηελ πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ (Μ=10,27 , ΣΑ=1,01). ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=5,00 , ΣΑ=,00) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ=9,67 , ΣΑ=,65) θαη 

απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ 

(Μ=9,45 , ΣΑ=,93). Σέινο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ=22,00 , ΣΑ=,00) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

πλνιηθφ Γείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ (Μ=39,67 , ΣΑ=,49) θαη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=39,00 , 

ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 6β).   
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ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,001<,01). Δηδηθφηεξα, 

πξνθχπηεη φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ (Μ=8,33 , ΣΑ=,82) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ (Μ= 9,89, ΣΑ=,96) θαη απφ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ 

νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ (Μ=10,00 , ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 7β).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ησλ 

νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,70 , 

ΣΑ=,47 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=5,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=11,83 , ΣΑ=,39 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=7,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,61 , ΣΑ=,94 ), ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,30 , 

ΣΑ=,47 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=8,61 , ΣΑ=,94 ) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Μ=22,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=36,35 , ΣΑ=2,50 ) (Πίλαθαο 8β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 9β). 

 

Η εξγαζία ηεο κεηέξαο, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο 

δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), 

ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). 

Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Ηδησηηθφο Τπάιιεινο θαη ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Άλεξγε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=12,17 , ΣΑ=2,24 έλαληη Μ=8,00 , ΣΑ=1,73 θαη 

Μ=7,00 , ΣΑ=,00 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(Μ=5,92 , ΣΑ=,97 έλαληη Μ=14,33 , ΣΑ=1,15  θαη Μ=15,00 , ΣΑ=,00), ζεκαληηθά 
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ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=8,21 , ΣΑ=,66 έλαληη Μ=12,00 , 

ΣΑ=,00 θαη Μ=12,00 , ΣΑ=,00 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ=6,54 , ΣΑ=,83 έλαληη Μ=10,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=10,00 , ΣΑ=,00), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,83 , ΣΑ=,87 έλαληη Μ=9,33 , 

ΣΑ=1,15 θαη Μ=10,00 , ΣΑ=,00)  θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=26,50 , ΣΑ=2,30 έλαληη Μ=45,67 , ΣΑ=2,31  θαη 

Μ=47,00 , ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 5β). 

Αλάινγε εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ζηα 

νπνία επίζεο ε εξγαζία ηεο κεηέξαο ηνπο πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ 

νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Ηδησηηθφο Τπάιιεινο θαη ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Άλεξγε παξνπζηάδνπλ: α) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=13,25 , ΣΑ=2,12 έλαληη Μ=8,17 , 

ΣΑ=,41 θαη Μ=8,44 , ΣΑ=,63 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (Μ=5,38 , ΣΑ=1,06 έλαληη Μ=11,83 , ΣΑ=,41  θαη Μ=10,38 , ΣΑ=1,93), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=7,38 , ΣΑ=1,06 έλαληη 

Μ=9,83 , ΣΑ=,41 θαη Μ=9,88 , ΣΑ=,34 ), ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ= 5,75, ΣΑ=,41 έλαληη Μ=8,17 , ΣΑ=,41 θαη Μ=9,56 , ΣΑ=1,21), 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,63 , ΣΑ=,41 έλαληη Μ=9,83 , 

ΣΑ=,41 θαη Μ=9,44 , ΣΑ=,89 ) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=24,13 , ΣΑ=6,01 έλαληη Μ=39,67 , ΣΑ=,52  θαη 

Μ=39,25 , ΣΑ=,45) (Πίλαθαο 6β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 7β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε φιεο νη κεηέξεο είλαη Γεκφζηνη Τπάιιεινη, 

ζπλεπψο δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα λα δηεπθξηληζηεί πψο ε εξγαζία ηεο κεηέξαο 

επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο ηνπο (Πίλαθαο 8β).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Πίλαθαο 9β).  

Η δηακνλή θαη κε ηνπο δύν γνλείο, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 
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πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ κέλνπλ 

θαη κε ηνπο δχν γνλείο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ κέλνπλ 

θαη κε ηνπο δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (Μ=12,08 , ΣΑ=2,23 έλαληη Μ=7,00 , ΣΑ=,00), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=6,20 , ΣΑ=1,71 έλαληη 

Μ=15,00 , ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=8,36 

, ΣΑ=,99 έλαληη Μ=12,00 , ΣΑ=,00 ), δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ=6,68 , ΣΑ=1,07 έλαληη Μ=10,00 , ΣΑ=,00), ε) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,92 , ΣΑ=,95 έλαληη Μ=10,00 , ΣΑ=,00 ) 

θαη ζη) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=27,16 , ΣΑ=4,00 έλαληη Μ=47,00 , ΣΑ=,00 ) (Πίλαθαο 5β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε δηακνλή θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (p=,000<,001) θαη ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν 

γνλείο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δελ κέλνπλ θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (Μ=8,24 , ΣΑ=2,83 έλαληη Μ=11,89 , ΣΑ=,33) θαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=8,90 , ΣΑ=1,41 έλαληη Μ=9,89 , 

ΣΑ=,33 ) θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=33,52 , ΣΑ=8,36 έλαληη Μ=39,44 , ΣΑ=,53 )  (Πίλαθαο 6β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη κε θψθσζε δελ πξνθχπηεη ζέκα επηξξνήο ηεο 

δηακνλήο θαη κε ηνπο δχν γνλείο θαζψο φινη νη ζπκκεηέρνληεο κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν 

γνλείο. (Πίλαθαο 7β θαη 8β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε δηακνλή θαη κε ηνπο δχν γνλείο δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Πίλαθαο 9β).  

Η δηακνλή θαη κε άιινπο ζπγγελείο, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,005<,01), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,004<,01), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,001<,01) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,003<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ 

κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ 

κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο παξνπζηάδνπλ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=12,50 , ΣΑ=2,04 έλαληη Μ=7,75 , ΣΑ=1,04), β) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=6,09 , ΣΑ=1,80 

έλαληη Μ=12,00 , ΣΑ=4,14), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 
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(Μ=8,27 , ΣΑ=1,03 έλαληη Μ=10,88 , ΣΑ=1,55 ), δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο 

κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=6,64 , ΣΑ=1,14 έλαληη Μ=8,88 , ΣΑ=1,55), ε) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,77 , ΣΑ=,92 έλαληη Μ=8,88 , ΣΑ=1,55 ) 

θαη ζη) ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=26,77 , ΣΑ=4,12 έλαληη Μ=40,63 , ΣΑ=8,80 ) (Πίλαθαο 5β). 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε δηακνλή θαη κε άιινπο ζπγγελείο 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζρεδφλ φιεο (εθηφο ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,100<,05))  ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,007<,01), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,001<,01), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,012<,05) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,004<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δελ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο παξνπζηάδνπλ: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=11,07 , ΣΑ=3,05 έλαληη 

Μ=8,44 , ΣΑ=,63), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=8,36 , 

ΣΑ=1,45 έλαληη Μ=9,94 , ΣΑ=,25 ), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ= 6,64, ΣΑ=1,74 έλαληη Μ=9,69 , ΣΑ=1,25), δ) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=7,43 , ΣΑ=2,53 έλαληη Μ=9,44 , ΣΑ=,89 ) 

θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=30,79 , ΣΑ=,45 έλαληη Μ=39,25 , ΣΑ=,45 ) (Πίλαθαο 6β).  

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, κε θψθσζε θαη ρσξίο αλαπεξία δελ πξνθχπηεη φηη 

ε δηακνλή θαη κε άιινπο ζπγγελείο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο 

ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ. Σν απνηέιεζκα σζηφζν απηφ πξνθχπηεη 

θπξίσο ιφγσ φηη ζρεδφλ ζην ζχλνιν ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο απηψλ ησλ νκάδσλ δελ 

κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο  (Πίλαθεο 7β, 8β θαη 9β).  

Ωο πξνο ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, φια ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζρεδφλ φια ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε δήισζαλ φηη ν/ε αδεξθφο/ε κε απηηζκφ θαη κε ηχθισζε 

αληίζηνηρα παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

(Πίλαθεο 5β θαη 7β αληίζηνηρα).  

ηα αδέξιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πξνθχπηεη φηη ε παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα παηδηά κε λνεηηθή 

πζηέξεζε επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο ησλ αδεξθψλ ηνπο (p=,017<,05). πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ηα νπνία παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (Μ=8,52 , ΣΑ=2,79) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ηα νπνία δελ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (Μ=11,22 , ΣΑ=2,33) (Πίλαθαο 6β). 
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ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε πξνθχπηεη φηη ε παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απφ ηα παηδηά κε θψθσζε 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,035<,05) 

θαη ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ησλ αδειθψλ ηνπο (p=,011<,05). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία παξαθνινπζνχλ εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία δελ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (Μ=10,22 , ΣΑ=2,59 έλαληη Μ=9,00 , ΣΑ=,00 ) θαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=9,78 , ΣΑ=3,25 έλαληη 

Μ=11,71 , ΣΑ=,49 ) (Πίλαθαο 8β). 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε εμσζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ηα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία πξνθχπηεη φηη δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

δπζθνιίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Πίλαθαο 9β). 

Οη ώξεο πνπ παξαθνινπζνύλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο ηα παηδηά κε απηηζκό πξνθχπηεη φηη ζηα αδέιθηα ηνπο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,022<,05), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,002<,01), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,013<,05), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,006<,01) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,009<,01). πγθεθξηκέλα, φπνπ ηα 

παηδηά κε απηηζκφ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ 1 έσο 2 ψξεο ηα αδέξθηα ηνπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα νπνία παξαθνινπζνχλ αληίζηνηρα 3 έσο 4 ψξεο θαη 5 

έσο 6 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο: α) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ= 7,75, ΣΑ=1,50 έλαληη Μ=11,76 , 

ΣΑ=2,61 θαη Μ=11,80 , ΣΑ=2,68), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=13,25 , ΣΑ=3,50 έλαληη Μ=6,57 , ΣΑ=2,66 θαη Μ=7,80 , 

ΣΑ=4,02), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,00 , 

ΣΑ=2,00 έλαληη Μ=7,19 , ΣΑ=1,03 θαη Μ=6,00 , ΣΑ=2,24), δ) ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=9,00 , ΣΑ=2,00 έλαληη Μ=6,10 , ΣΑ=1,37 θαη 

Μ=6,80 , ΣΑ=1,79) θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Μ=41,75 , ΣΑ=10,50 έλαληη Μ=28,57 , ΣΑ=5,98 θαη Μ=29,40 , 

ΣΑ=9,84) (Πίλαθαο 5β).  

Οη ψξεο πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε πξνθχπηεη φηη ζηα αδέιθηα ηνπο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα 

πξνθχπηεη φηη φπνπ ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε παξαθνινπζνχλ εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ 3 έσο 4 ψξεο ηα αδέξθηα ηνπο 
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παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα νπνία 

παξαθνινπζνχλ αληίζηνηρα 1 έσο 2 ψξεο θαη 5 έσο 6 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά (Μ= 13,14, ΣΑ=2,27 έλαληη Μ=8,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=8,38 , ΣΑ=,74), 

β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=5,43 , 

ΣΑ=1,13 έλαληη Μ=8,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=11,63 , ΣΑ=,52), γ) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξεο  Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=7,43 , ΣΑ=1,13 έλαληη Μ=10,00 , 

ΣΑ=,00 θαη Μ=9,63 , ΣΑ=,52), δ) ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ=5,86 , ΣΑ=2,27 έλαληη Μ=11,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=8,38 , ΣΑ=,52), 

ε)ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,71 , ΣΑ=1,89 έλαληη Μ=10,00 

, ΣΑ=,00 θαη Μ=9,88 , ΣΑ=,35) ζη)θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ= 24,43, ΣΑ=6,43 έλαληη Μ=39,00 , ΣΑ=,00 θαη 

Μ=39,50 , ΣΑ=,53) (Πίλαθαο 6β).  

Οη ψξεο πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηα παηδηά κε ηχθισζε πξνθχπηεη φηη ζηα αδέξθηα ηνπο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο (Πίλαθαο 

7β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ν/ε αδεξθφο/ή 

κε θψθσζε παξαθνινπζεί εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ 

3 έσο 4 ψξεο (Πίλαθαο 8β). 

Οη ψξεο πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία πξνθχπηεη φηη ζηα αδέξθηα ηνπο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο (Πίλαθαο 

9β).  

Η βνήζεηα ζηνλ/ελ αδεξθό/ή, πξνθχπηεη φηη ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), 

ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,008<,01), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,026<,05). 

πγθεθξηκέλα ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ πάξα πνιχ 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ηνπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ηνπο: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,46 , ΣΑ=2,60), β) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=9,77 , ΣΑ=4,32), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,85 , ΣΑ=1,82) θαη δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=25,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=35,00 , 

ΣΑ=10,08) (Πίλαθαο 5β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε βνήζεηα ζηνλ/ελ αδεξθφ/ή, πξνθχπηεη 

φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

(p=,009<,01). πγθεθξηκέλα ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δήισζαλ 
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φηη βνεζνχλ πάξα πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ηνπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ηνπο 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=8,67 , ΣΑ=2,88) (Πίλαθαο 6β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ε βνήζεηα ζηνλ/ελ αδεξθφ/ή πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ 

δήισζαλ φηη βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=6,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,64 , ΣΑ=1,57 θαη Μ=11,38 , ΣΑ=1,56), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,27 , 

ΣΑ=2,87 θαη Μ=5,54 , ΣΑ=,52), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=11,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,91 , ΣΑ=1,04 θαη Μ=9,54 , ΣΑ=,52), 

δ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=8,45 , ΣΑ=1,81 θαη Μ=6,62 , ΣΑ=1,56), ε) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,09 , ΣΑ=1,04 θαη Μ=6,54 , ΣΑ=,52) θαη 

ζη) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=47,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=33,73 , ΣΑ=2,57 θαη Μ=28,23 , ΣΑ=3,11) (Πίλαθαο 7β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ε βνήζεηα ζηνλ/ελ αδεξθφ/ή πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), 

ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή: α) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=8,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=10,52 , ΣΑ=2,35), β) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 

(Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,70 , ΣΑ=,47), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε 

ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=8,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=6,39 , ΣΑ=,94), δ) ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,09 , ΣΑ=1,41) θαη 

ε) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=40,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=30,87 , ΣΑ=6,01) (Πίλαθαο 8β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πξνθχπηεη φηη φζα βνεζνχλ ιίγν (Μ=12,00 , 

ΣΑ=2,65) ή θαζφινπ (Μ=12,00 , ΣΑ=2,83) ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε  (p=0,024<,05) Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα 

αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πνπ δήισζαλ φηη βνεζνχλ πνιχ (Μ=14,15 , 

ΣΑ=,80) ή πάξα πνιχ (Μ=14,50 , ΣΑ=,58) ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ηνπο (Πίλαθαο 9β).  
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Σν παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθό/ή, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ 

παίδνπλ πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή (Μ=13,73 , ΣΑ=,46) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=8,29 , ΣΑ=2,36) ή πνιχ (Μ=9,13 , ΣΑ=,35). Δπίζεο, 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ θαη πάξα πνιχ: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=13,43 , ΣΑ=3,36 

έλαληη Μ=7,13 , ΣΑ=,35 θαη Μ=5,27 , ΣΑ=,46), β) ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=11,43 , ΣΑ=1,51 έλαληη Μ=8,63 , ΣΑ=1,06 θαη 

Μ=8,00 , ΣΑ=,00) γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,29 

, ΣΑ=1,89 έλαληη Μ=6,88 , ΣΑ=,35 θαη Μ=6,47 , ΣΑ=,92), δ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=9,14 , ΣΑ=1,57 έλαληη Μ=6,88 , ΣΑ=,35 θαη Μ=5,27 , 

ΣΑ=,46) θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=43,29 , ΣΑ=8,20 έλαληη Μ=29,50 , ΣΑ=1,41 θαη Μ=25,00 , ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 

5β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,006<,01), ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,004<,01). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ 

πνιχ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=8,07 , ΣΑ=,27 

έλαληη Μ=11,06 , ΣΑ=2,72), β) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 

(Μ=9,86 , ΣΑ=,36 έλαληη Μ=8,63 , ΣΑ=1,50) γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε 

ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,64 , ΣΑ=1,45 έλαληη Μ=7,06 , ΣΑ=1,91 ), δ) ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=9,93 , ΣΑ=,27 έλαληη Μ=7,25 , ΣΑ=2,18) θαη 

ε) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=39,29 , 

ΣΑ=,47 έλαληη Μ=31,81 , ΣΑ=8,95) (Πίλαθαο 6β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ 
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παίδνπλ θαζφινπ  κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ θαη πάξα πνιχ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=6,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,64 , ΣΑ=1,57 θαη 

Μ=11,38 , ΣΑ=1,56),  β) ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε 

Πξνζνρήο (Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,27 , ΣΑ=2,87 θαη Μ=5,54 , ΣΑ=,52), γ) 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=11,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=8,91 , ΣΑ=1,04 θαη Μ=9,54 , ΣΑ=,52) δ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,45 , ΣΑ=1,81 θαη Μ=6,62 , ΣΑ=1,56), 

ε) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,09 , 

ΣΑ=1,04 θαη Μ=6,54 , ΣΑ=,52) θαη ζη) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=47,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=33,73 , ΣΑ=2,57 θαη 

Μ=28,23 , ΣΑ=3,11) (Πίλαθαο 7β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), 

ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=8,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,52 , ΣΑ=2,35),  β) 

ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=7,70 , ΣΑ=,47), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=8,00 

, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=6,39 , ΣΑ=,94), δ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,09 , ΣΑ=1,41) θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξν 

πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=40,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=30,87 , 

ΣΑ=6,01 ) (Πίλαθαο 8β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο 

(Πίλαθαο 9β). 

Σέινο, ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθό/ή θαη κε θίινπο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,001<,01), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ ιίγν, πνιχ θαη πάξα πνιχ: 

α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=7,50 , ΣΑ=1,22 

έλαληη Μ=11,50 , ΣΑ=2,12 , Μ=12,06 , ΣΑ=2,51 θαη Μ=13,00 , ΣΑ=,00),  β) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=14,67 , ΣΑ=,82 

έλαληη Μ=7,00 , ΣΑ=1,41 , Μ=5,78 , ΣΑ=1,00 θαη Μ=6,00 , ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά 
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πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,00 , 

ΣΑ=1,41 , Μ=8,39 , ΣΑ=,50 θαη Μ=8,00 , ΣΑ=,00) δ) ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=10,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=5,50 , ΣΑ=,71 , Μ=7,00 

, ΣΑ=,00 θαη Μ=5,00 , ΣΑ=,00), ε) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

(Μ=9,67 , ΣΑ=,82 έλαληη Μ=6,00 , ΣΑ=,00 , Μ=5,78 , ΣΑ=1,00 θαη Μ=6,00 , 

ΣΑ=,00) θαη ζη) ζεκαληηθά πςειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

(Μ=46,33 , ΣΑ=1,63 έλαληη Μ=25,50 , ΣΑ=,71 , Μ=26,94 , ΣΑ=2,51 θαη Μ=25,00 , 

ΣΑ=,00) (Πίλαθαο 5β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε 

θίινπο πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(p=,000<,001), ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο 

(p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ 

ιίγν θαη θαζφινπ : α) ζεκαληηθά πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

(Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,25 , ΣΑ=,71 θαη Μ=8,40 , ΣΑ=,51),  β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=8,38 , ΣΑ=1,06 , θαη Μ=11,87 , ΣΑ=,35), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (Μ=7,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,88 , ΣΑ=,35 θαη Μ=9,87 , ΣΑ=,35) δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=10,75 , ΣΑ=,71 θαη Μ=8,47 , ΣΑ=,52), ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

Γηαγσγήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=10,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=9,33 , ΣΑ=,90) θαη ζη) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ (Μ=22,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=39,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=39,53 , ΣΑ=,52) (Πίλαθαο 6β). 

Σν παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,01), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ 

παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν, πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=6,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,00 , 

ΣΑ=,00 , Μ=10,17 , ΣΑ=2,04 θαη Μ=11,38 , ΣΑ=1,56). Δπίζεο, ηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=9,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ (Μ=11,38 , 

ΣΑ=1,56) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή ζεκαληηθά ρακειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά.  Χο πξνο ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο πξνθχπηεη φηη 
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φιεο νη επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθά πςειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

παξνπζηάδνπλ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ (Μ=14,00 , 

ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή, αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=12,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή, ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ (Μ=7,00 , ΣΑ=1,67) κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή  θαη ηέινο ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ 

(Μ=5,54 , ΣΑ=,52) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή. Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο, ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ (Μ=9,67 , ΣΑ=,82) κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ (Μ=9,54 , 

ΣΑ=,52) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ 

(Μ=11,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=8,00 , 

ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή. Σα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ παίδνπλ 

θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν, πνιχ θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=12,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,00 , ΣΑ=,00 , Μ=9,67 

, ΣΑ=1,63 θαη Μ=6,62 , ΣΑ=1,56). Δπίζεο, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ 

παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν θαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά πςειφηεξεο 

ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=9,76 , ΣΑ=1,63 έλαληη Μ=7,00 , ΣΑ=,00 θαη 

Μ=6,62 , ΣΑ=1,56). Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο πξνθχπηεη φηη ζρεδφλ φιεο νη 

επηινγέο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο παξνπζηάδνπλ ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ (Μ=10,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή, αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ 

παίδνπλ ιίγν (Μ=8,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή, θαη κε ηηο πην ρακειέο ηηκέο ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ (Μ=6,54 , ΣΑ=1,67) κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή  θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ (Μ=6,33 , ΣΑ=,82) 

κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή. Χο πξνο ηνλ πλνιηθφ Γείθηε Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ, 

ζεκαληηθά πςειφηεξε ηηκή παξνπζηάδνπλ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ δελ 

παίδνπλ θαζφινπ (Μ=47,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή, αθνινπζνχλ κε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=35,00 , 

ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ 

(Μ=32,67 , ΣΑ=3,20) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη ηέινο κε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ (Μ=28,23 , ΣΑ=3,11) κε 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή (Πίλαθαο 7β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ ηνπο δειαδή, ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (p=,000<,001), ηελ 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (p=,000<,001), ηηο Γηαηαξαρέο 

πλαηζζήκαηνο (p=,000<,001), ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (p=,000<,001), ηηο 



 

162 
 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (p=,000<,001) θαη ηνλ πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ 

παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ παίδνπλ ιίγν θαη θαζφινπ: α) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά (Μ=14,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=9,00 , 

ΣΑ=,00 θαη Μ=8,00 , ΣΑ=,00),  β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=11,75 , ΣΑ=,45 , θαη Μ=12,00 , 

ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο (Μ=5,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=7,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=8,00 , ΣΑ=,00), δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο (Μ=5,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=8,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=10,00 , 

ΣΑ=,00) θαη ζη) ζεκαληηθά ρακειφηεξν πλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ (Μ=22,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=34,75 , ΣΑ=,45 θαη Μ=40,00 , ΣΑ=,00). Χο 

πξνο ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ δελ παίδνπλ 

θαζφινπ (Μ=10,00 , ΣΑ=,00) κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο παξνπζηάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ παίδνπλ ιίγν (Μ=8,00 ,ΣΑ=,00) θαη 

πνιχ (Μ=7,00 , ΣΑ=,00) ζεκαληηθά πςειφηεξεο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο  

(Πίλαθαο 8β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο 

δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ ηνπο (Πίλαθαο 9β).    
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Πίλαθαο 5α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε απηηζκό 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 12 8,17 1,03 

11,759 ,000 
10,33 4,12 

3,489 ,004 
10,25 1,54 

4,476 ,000 
8,25 1,54 

3,314 ,003 
8,25 1,54 

6,441 ,000 
37,08 8,75 

4,622 ,000 
Κνξίηζη 18 13,28 1,27 5,89 1,94 8,11 1,08 6,56 1,25 5,50 ,79 26,06 4,24 

Ζιηθία 

8-10 1 10,00 . 

41,490 ,000 

8,00 . 

803,508 ,000 

6,00 . 

298,385 ,000 

6,00 . 

66,998 ,000 

6,00 . 

175,921 ,000 

26,00 . 

288,875 ,000 
11-13 12 10,67 2,06 6,58 ,51 8,58 ,51 6,17 1,03 6,58 ,51 27,92 2,57 

14-16 6 7,50 1,22 14,67 ,82 12,00 ,00 10,00 ,00 9,67 ,82 46,33 1,63 

17-18 11 14,00 ,00 5,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 25,00 ,00 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

31,092 ,000 

. . 

38,259 ,000 

. . 

8,904 ,001 

. . 

16,288 ,000 

. . 

36,753 ,000 

. . 

23,544 ,000 

4-7 6 7,50 1,22 13,83 2,86 11,00 2,45 9,33 1,63 9,33 1,63 43,50 8,57 

8-11 12 13,67 1,15 5,67 2,31 8,33 1,15 7,25 ,87 5,25 ,87 26,50 5,20 

12-15 12 10,67 2,06 6,58 ,51 8,58 ,51 6,17 1,03 6,58 ,51 27,92 2,57 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 5 7,60 1,34 

3,869 ,001 
14,60 ,89 

8,802 ,000 
12,00 ,00 

8,066 ,000 
10,00 ,00 

6,846 ,000 
9,60 ,89 

6,375 ,000 
46,20 1,79 

8,790 ,000 
Ίρη 25 11,96 2,42 6,28 2,05 8,36 ,99 6,68 1,07 6,00 1,19 27,32 4,68 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 2 8,50 2,12 
1,342 ,272 

14,00 1,41 
1,342 ,272 

12,00 ,00 
- - 

10,00 ,00 
- - 

9,00 1,41 
1,342 ,272 

45,00 2,83 
1,342 ,272 

Κνξίηζη 3 7,00 ,00 15,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 5 7,60 1,34 

-  

14,60 ,89 

- - 

12,00 ,00 

- - 

10,00 ,00 

- - 

9,60 ,89 

- - 

46,20 1,79 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . . . 

8-11 0 . . . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 12 10,67 2,06 

,814 ,375 

6,58 ,51 

1,780 ,193 

8,58 ,51 

1,082 ,307 

6,17 1,03 

12,589 ,001 

6,58 ,51 

,002 ,967 

27,92 2,57 

1,923 ,176 Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
18 11,61 3,20 8,39 4,64 9,22 2,07 7,94 1,51 6,61 2,28 32,17 10,35 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 12 10,67 2,06 

14,005 ,000 

6,58 ,51 

23,206 ,000 

8,58 ,51 

15,831 ,000 

6,17 1,03 

20,794 ,000 

6,58 ,51 

24,818 ,000 

27,92 2,57 

22,356 ,000 
Γελ θαηαιαβαίλσ φια 

φζα ιέεη 
4 7,00 ,00 15,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα ιέεη 
14 12,93 2,23 6,50 3,30 8,43 1,60 7,36 1,15 5,64 1,50 27,93 7,28 
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Πίλαθαο 5β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε απηηζκό 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

19,292 ,000 

. . 

9,382 ,000 

. . 

5,672 ,009 

. . 

4,187 ,026 

. . 

16,760 ,000 

. . 

7,929 ,002 
Γπκλάζην 2 7,00 ,00 15,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Λχθεην 16 9,94 2,29 8,25 3,40 9,06 1,65 6,88 1,78 7,19 1,47 31,38 8,07 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 12 13,67 1,15 5,67 2,31 8,33 1,15 7,25 ,87 5,25 ,87 26,50 5,20 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 24 12,17 2,24 

11,798 ,000 

5,92 ,97 

202,867 ,000 

8,21 ,66 

93,551 ,000 

6,54 ,83 

48,565 ,000 

5,83 ,87 

48,060 ,000 

26,50 2,30 

192,406 ,000 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 3 8,00 1,73 14,33 1,15 12,00 ,00 10,00 ,00 9,33 1,15 45,67 2,31 

Άλεξγε 3 7,00 ,00 15,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Γηακνλή θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο 

Ναη 25 12,08 2,23 
5,012 ,000 

6,20 1,71 
11,361 ,000 

8,36 ,99 
8,066 ,000 

6,68 1,07 
6,846 ,000 

5,92 ,95 
9,430 ,000 

27,16 4,00 
10,945 ,000 

Ίρη 5 7,00 ,00 15,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Γηακνλή κε 

άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 8 7,75 1,04 
8,354 ,000 

12,00 4,14 
3,905 ,005 

10,88 1,55 
4,400 ,000 

8,88 1,55 
3,731 ,004 

8,88 1,55 
5,320 ,001 

40,63 8,80 
4,286 ,003 

Ίρη 22 12,50 2,04 6,09 1,80 8,27 1,03 6,64 1,14 5,77 ,92 26,77 4,12 

Παξαθνινχζεζε 

Δηδ. Δθπ. 

Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 30 11,23 2,80 

- - 

7,67 3,68 

- - 

8,97 1,65 

- - 

7,23 1,59 

- - 

6,60 1,77 

- - 

30,47 8,35 

- - 
Ίρη 0 . . . . . . . . . . . . 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 4 7,75 1,50 

28,004 ,022 

13,25 3,50 

8,342 ,002 

10,50 3,00 

2,157 ,135 

9,00 2,00 

5,104 ,013 

9,00 2,00 

6,165 ,006 

41,75 10,50 

5,561 ,009 
3-4 21 11,76 2,61 6,57 2,66 8,71 1,19 7,19 1,03 6,10 1,37 28,57 5,98 

5-6 5 11,80 2,68 7,80 4,02 8,80 1,79 6,00 2,24 6,80 1,79 29,40 9,84 

7-8 0 . . . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα ζηνλ/ελ 

αδεξθφ/ή κε 

απηηζκφ 

Καζφινπ 3 9,00 ,00 

13,923 ,000 

7,00 ,00 

4,929 ,008 

9,00 ,00 

3,060 ,046 

7,00 ,00 

,260 ,854 

7,00 ,00 

9,923 ,000 

30,00 ,00 

3,643 ,026 
Λίγν 13 9,46 2,60 9,77 4,32 9,85 1,82 7,54 2,18 7,85 1,82 35,00 10,08 

Πνιχ 3 11,00 1,73 9,00 3,61 8,67 3,06 7,00 2,65 6,67 1,15 31,33 10,12 

Πάξα πνιχ 11 14,00 ,00 5,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 25,00 ,00 

Παηρλίδη κε 

ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

68,930 ,000 

. . 

60,616 ,000 

. . 

35,879 ,000 

. . 

15,599 ,000 

. . 

52,461 ,000 

. . 

51,941 ,000 
Λίγν 7 8,29 2,36 13,43 3,36 11,43 1,51 9,29 1,89 9,14 1,57 43,29 8,20 

Πνιχ 8 9,13 ,35 7,13 ,35 8,63 1,06 6,88 ,35 6,88 ,35 29,50 1,41 

Πάξα πνιχ 15 13,73 ,46 5,27 ,46 8,00 ,00 6,47 ,92 5,27 ,46 25,00 ,00 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη 

ηνπο θίινπο  

Καζφινπ 6 7,50 1,22 

7,900 ,001 

14,67 ,82 

142,957 ,000 

12,00 ,00 

100,349 ,000 

10,00 ,00 

263,022 ,000 

9,67 ,82 

29,994 ,000 

46,33 1,63 

136,531 ,000 
Λίγν 2 11,50 2,12 7,00 1,41 7,00 1,41 5,50 ,71 6,00 ,00 25,50 ,71 

Πνιχ 18 12,06 2,51 5,78 1,00 8,39 ,50 7,00 ,00 5,78 1,00 26,94 2,51 

Πάξα πνιχ 4 13,00 ,00 6,00 ,00 8,00 ,00 5,00 ,00 6,00 ,00 25,00 ,00 
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Πίλαθαο 6α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 15 11,00 2,95 

3,452 ,002 
8,53 3,44 

1,544 ,134 
8,40 1,40 

4,413 ,001 
6,80 1,78 

5,180 ,000 
7,60 2,53 

2,593 ,019 
31,33 9,04 

3,393 ,004 
Κνξίηζη 15 8,33 ,49 10,13 2,07 10,00 ,00 9,73 1,28 9,40 ,91 39,27 ,46 

Ζιηθία 

8-10 8 8,63 ,52 

260,628 ,000 

12,00 ,00 

1122,237 ,000 

10,00 ,00 

207,653 ,000 

8,63 ,52 

296,092 ,000 

8,88 ,99 

131,677 ,000 

39,50 ,53 

3501,983 ,000 
11-13 8 8,38 ,74 11,63 ,52 9,63 ,52 8,38 ,52 9,88 ,35 39,50 ,53 

14-16 7 8,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 11,00 ,00 10,00 ,00 39,00 ,00 

17-18 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

40,926 ,000 

. . 

28,534 ,000 

. . 

25,125 ,000 

. . 

49,366 ,000 

. . 

65,565 ,000 

. . 

34,789 ,000 

4-7 7 8,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 11,00 ,00 10,00 ,00 39,00 ,00 

8-11 0 . . . . . . . . . . . . 

12-15 9 12,89 2,20 6,56 3,09 7,67 1,32 5,89 1,76 5,67 1,32 25,78 7,50 

16-22 14 8,43 ,65 11,79 ,43 9,79 ,43 8,43 ,51 9,57 ,76 39,57 ,51 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 7 8,00 ,00 

3,949 ,001 
8,00 ,00 

2,588 ,017 
10,00 ,00 

3,668 ,001 
11,00 ,00 

10,052 ,000 
10,00 ,00 

4,296 ,000 
39,00 ,00 

2,807 ,010 
Ίρη 23 10,17 2,64 9,74 3,22 8,96 1,36 7,43 1,70 8,04 2,18 34,17 8,24 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 3 8,00 ,00 
-  

8,00 ,00 
- - 

10,00 ,00 
- - 

11,00 ,00 
- - 

10,00 ,00 
- - 

39,00 ,00 
- - 

Κνξίηζη 4 8,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 11,00 ,00 10,00 ,00 39,00 ,00 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

-  

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . . . 

8-11 7 8,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 11,00 ,00 10,00 ,00 39,00 ,00 

12-15 0 . . . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 7 14,00 ,00 

326,218 ,000 

5,00 ,00 

330,264 ,000 

7,00 ,00 

228,724 ,000 

5,00 ,00 

232,611 ,000 

5,00 ,00 

135,993 ,000 

22,00 ,00 

5845,621 ,000 Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
8 8,25 ,71 8,38 1,06 9,88 ,35 10,75 ,71 10,00 ,00 39,00 ,00 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 15 8,40 ,51 11,87 ,35 9,87 ,35 8,47 ,52 9,33 ,90 39,53 ,52 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 1 14,00 . 

1,678 ,206 

5,00 . 

2,901 ,072 

7,00 . 

2,004 ,154 

5,00 . 

1,455 ,251 

5,00 . 

1,525 ,236 

22,00 . 

2,253 ,124 
Γελ θαηαιαβαίλσ φια 

φζα ιέεη 
25 9,56 2,57 9,12 2,89 9,20 1,29 8,28 2,23 8,64 2,14 35,24 7,61 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα ιέεη 
4 9,25 ,50 11,75 ,50 9,75 ,50 9,00 ,00 8,50 1,00 39,00 ,00 

Πίλαθαο 6β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 
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Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

332,194 ,000 

. . 

72,939 ,000 

. . 

231,787 ,000 

. . 

125,053 ,000 

. . 

112,994 ,000 

. . 

8189,269 ,000 
Γπκλάζην 11 8,45 ,69 9,36 1,91 9,91 ,30 10,27 1,01 9,45 ,93 39,00 ,00 

Λχθεην 12 8,25 ,45 11,83 ,39 9,83 ,39 8,33 ,49 9,67 ,65 39,67 ,49 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 13,25 2,12 

49,524 ,000 

5,38 1,06 

37,742 ,000 

7,38 1,06 

46,911 ,000 

5,75 2,12 

19,302 ,000 

5,63 1,77 

35,402 ,000 

24,13 6,01 

71,544 ,000 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 6 8,17 ,41 11,83 ,41 9,83 ,41 8,17 ,41 9,83 ,41 39,67 ,52 

Άλεξγε 16 8,44 ,63 10,38 1,93 9,88 ,34 9,56 1,21 9,44 ,89 39,25 ,45 

Γηακνλή θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο 

Ναη 21 10,05 2,87 
1,910 ,068 

8,24 2,83 
5,825 ,000 

8,90 1,41 
3,007 ,006 

8,10 2,53 
,992 ,332 

8,29 2,39 
1,154 ,258 

33,52 8,36 
3,231 ,004 

Ίρη 9 8,78 ,67 11,89 ,33 9,89 ,33 8,67 ,50 9,00 1,00 39,44 ,53 

Γηακνλή κε 

άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 16 8,44 ,63 
3,173 ,007 

10,19 2,01 
1,724 ,100 

9,94 ,25 
4,035 ,001 

9,69 1,25 
5,441 ,000 

9,44 ,89 
2,818 ,012 

39,25 ,45 
3,467 ,004 

Ίρη 14 11,07 3,05 8,36 3,50 8,36 1,45 6,64 1,74 7,43 2,53 30,79 9,12 

Παξαθνινχζεζε 

Δηδ. Δθπ. 

Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 21 9,86 2,73 

,635 ,530 

8,52 2,79 

2,542 ,017 

9,00 1,34 

1,335 ,193 

8,29 2,43 

,073 ,942 

8,52 2,29 

,094 ,926 

34,33 8,00 

1,085 ,287 

Ίρη 9 9,22 1,86 11,22 2,33 9,67 1,00 8,22 1,30 8,44 1,59 37,56 5,85 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 6 8,00 ,00 

29,499 ,000 

8,00 ,00 

136,698 ,000 

10,00 ,00 

24,788 ,000 

11,00 ,00 

23,524 ,000 

10,00 ,00 

33,466 ,000 

39,00 ,00 

37,157 ,000 
3-4 7 13,14 2,27 5,43 1,13 7,43 1,13 5,86 2,27 5,71 1,89 24,43 6,43 

5-6 8 8,38 ,74 11,63 ,52 9,63 ,52 8,38 ,52 9,88 ,35 39,50 ,53 

7-8 0 . . . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

1,697 ,203 

. . 

7,805 ,009 

. . 

3,200 ,084 

. . 

,087 ,770 

. . 

,764 ,390 

. . 

2,711 ,111 
Λίγν 0 . . . . . . . . . . . . 

Πνιχ 24 9,96 2,69 8,67 2,88 9,00 1,35 8,21 2,38 8,33 2,26 34,21 8,01 

Πάξα πνιχ 6 8,50 ,55 12,00 ,00 10,00 ,00 8,50 ,55 9,17 ,98 39,67 ,52 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

16,720 ,000 

. . 

,849 ,365 

. . 

8,950 ,006 

. . 

16,944 ,000 

. . 

20,854 ,000 

. . 

9,703 ,004 
Λίγν 14 8,07 ,27 9,86 1,96 9,86 ,36 9,64 1,45 9,93 ,27 39,29 ,47 

Πνιχ 16 11,06 2,72 8,88 3,54 8,63 1,50 7,06 1,91 7,25 2,18 31,81 8,95 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη 

ηνπο θίινπο  

Καζφινπ 15 8,40 ,51 

326,218 ,000 

11,87 ,35 

330,264 ,000 

9,87 ,35 

228,724 ,000 

8,47 ,52 

232,611 ,000 

9,33 ,90 

135,993 ,000 

39,53 ,52 

5845,621 ,000 
Λίγν 8 8,25 ,71 8,38 1,06 9,88 ,35 10,75 ,71 10,00 ,00 39,00 ,00 

Πνιχ 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 7α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε ηύθισζε 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 12 9,50 3,66 

,254 ,804 
9,50 4,70 

,998 ,333 
10,00 1,04 

1,789 ,084 
8,50 3,66 

,201 ,844 
8,00 2,09 

1,494 ,159 
36,00 11,49 

11,643 ,342 
Κνξίηζη 18 9,78 1,22 8,00 2,74 9,33 ,97 8,28 1,41 7,06 ,80 32,67 2,40 

Ζιηθία 

8-10 12 8,08 2,57 

11,856 ,000 

10,50 3,83 

12,176 ,000 

10,33 ,89 

22,533 ,000 

10,83 1,64 

44,200 ,000 

8,17 1,99 

4,307 ,014 

39,83 7,79 

12,492 ,000 
11-13 7 10,00 ,00 6,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 31,00 ,00 

14-16 5 9,00 ,00 12,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 35,00 ,00 

17-18 6 13,00 ,00 5,00 ,00 9,00 ,00 5,00 ,00 6,00 ,00 25,00 ,00 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

9,354 ,001 

. . 

18,328 ,000 

. . 

21,903 ,000 

. . 

28,088 ,000 

. . 

5,317 ,011 

. . 

14,569 ,000 

4-7 0 . . . . . . . . . . . . 

8-11 5 9,00 ,00 12,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 35,00 ,00 

12-15 12 8,08 2,57 10,50 3,83 10,33 ,89 10,83 1,64 8,17 1,99 39,83 7,79 

16-22 13 11,38 1,56 5,54 ,52 9,54 ,52 6,62 1,56 6,54 ,52 28,23 3,11 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 0 . . 

- - 
. . 

- - 
. . 

- - 
. . 

- - 
. . 

- - 
. . 

- - 
Ίρη 30 9,67 2,44 8,60 3,65 9,60 1,04 8,37 2,50 7,43 1,50 34,00 7,50 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 0 . . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

Κνξίηζη 0 . . . . . . . . . . . . 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . . . 

8-11 0 . . . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
30 9,67 2,44 8,60 3,65 9,60 1,04 8,37 2,50 7,43 1,50 34,00 7,50 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 30 9,67 2,44 

- - 

8,60 3,65 

- - 

9,60 1,04 

- - 

8,37 2,50 

- - 

7,43 1,50 

- - 

34,00 7,50 

- - 
Γελ θαηαιαβαίλσ φια 

φζα ιέεη 
0 . . . . . . . . . . . . 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα ιέεη 
0 . . . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 7β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε ηύθισζε 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

,176 ,840 

. . 

3,254 ,054 

. . 

8,540 ,001 

. . 

1,163 ,328 

. . 

,446 ,645 

. . 

,596 ,558 
Γπκλάζην 6 10,00 ,00 6,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 31,00 ,00 

Λχθεην 6 9,17 ,41 11,00 2,45 8,33 ,82 7,17 ,41 7,83 ,41 34,33 1,63 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 18 9,72 3,16 8,67 4,07 9,89 ,96 8,89 3,12 7,44 1,92 34,89 9,54 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 21 9,48 2,73 

,206 ,815 

9,43 4,02 

2,004 ,154 

9,52 1,17 

,278 ,760 

8,05 2,78 

1,017 ,375 

7,81 1,60 

2,671 ,087 

34,81 8,74 

,440 ,649 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 6 10,17 2,04 7,00 1,67 9,67 ,82 9,67 1,63 6,33 ,82 32,67 3,20 

Άλεξγε 3 10,00 ,00 6,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 31,00 ,00 

Γηακνλή θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο 

Ναη 30 9,67 2,44 
- - 

8,60 3,65 
- - 

9,60 1,04 
- - 

8,37 2,50 
- - 

7,43 1,50 
- - 

34,00 7,50 
- - 

Ίρη 0 . . . . . . . . . . . . 

Γηακνλή κε 

άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 1 6,00 . 
1,566 ,129 

10,00 . 
,384 ,704 

10,00 . 
,386 ,702 

13,00 . 
1,979 ,058 

6,00 . 
,970 ,340 

39,00 . 
,672 ,507 

Ίρη 29 9,79 2,38 8,55 3,71 9,59 1,05 8,21 2,38 7,48 1,50 33,83 7,57 

Παξαθνινχζεζε 

Δηδ. Δθπ. 

Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 29 9,69 2,48 

,273 ,787 

8,48 3,66 

,945 ,353 

9,66 1,01 

1,612 ,118 

8,41 2,53 

,550 ,587 

7,41 1,52 

,378 ,708 

33,97 7,63 

,133 ,895 

Ίρη 1 9,00 . 12,00 . 8,00 . 7,00 . 8,00 . 35,00 . 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 19 9,74 2,88 

,019 ,891 

8,32 4,03 

,111 ,742 

9,89 ,94 

3,363 ,078 

8,37 2,87 

,017 ,897 

7,68 1,70 

1,783 ,193 

34,26 9,29 

,081 ,778 
3-4 10 9,60 1,58 8,80 3,01 9,20 1,03 8,50 1,84 6,90 ,99 33,40 2,80 

5-6 0 . . . . . . . . . . . . 

7-8 0 . . . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

29,971 ,000 

. . 

47,699 ,000 

. . 

16,288 ,000 

. . 

26,029 ,000 

. . 

48,909 ,000 

. . 

107,082 ,000 
Λίγν 6 6,00 ,00 14,00 ,00 11,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 47,00 ,00 

Πνιχ 11 9,64 1,57 9,27 2,87 8,91 1,04 8,45 1,81 7,09 1,04 33,73 2,57 

Πάξα πνιχ 13 11,38 1,56 5,54 ,52 9,54 ,52 6,62 1,56 6,54 ,52 28,23 3,11 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 6 6,00 ,00 

29,971 ,000 

14,00 ,00 

47,699 ,000 

11,00 ,00 

16,288 ,000 

12,00 ,00 

26,029 ,000 

10,00 ,00 

48,909 ,000 

47,00 ,00 

107,082 ,000 
Λίγν 0 . . . . . . . . . . . . 

Πνιχ 11 9,64 1,57 9,27 2,87 8,91 1,04 8,45 1,81 7,09 1,04 33,73 2,57 

Πάξα πνιχ 13 11,38 1,56 5,54 ,52 9,54 ,52 6,62 1,56 6,54 ,52 28,23 3,11 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη 

ηνπο θίινπο  

Καζφινπ 6 6,00 ,00 

21,316 ,000 

14,00 ,00 

186,086 ,000 

11,00 ,00 

32,527 ,000 

12,00 ,00 

28,314 ,000 

10,00 ,00 

77,638 ,000 

47,00 ,00 

75,601 ,000 
Λίγν 5 9,00 ,00 12,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 35,00 ,00 

Πνιχ 6 10,17 2,04 7,00 1,67 9,67 ,82 9,67 1,63 6,33 ,82 32,67 3,20 

Πάξα πνιχ 13 11,38 1,56 5,54 ,52 9,54 ,52 6,62 1,56 6,54 ,52 28,23 3,11 

 



 

169 
 

 

Πίλαθαο 8α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε θώθσζε 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 14 11,00 3,11 

2,576 ,016 
8,50 3,63 

3,557 ,001 
8,50 1,56 

1,288 ,208 
6,50 1,56 

1,202 ,251 
7,50 2,59 

,773 ,446 
31,00 9,34 

1,608 ,119 
Κνξίηζη 16 9,00 ,00 11,75 ,45 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,75 ,45 

Ζιηθία 

8-10 6 9,00 ,00 

29,000 ,000 

12,00 ,00 

906,269 ,000 

8,00 ,00 

29,000 ,000 

7,00 ,00 

29,000 ,000 

8,00 ,00 

29,000 ,000 

35,00 ,00 

4476,333 ,000 
11-13 7 8,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 40,00 ,00 

14-16 10 9,00 ,00 11,60 ,52 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,60 ,52 

17-18 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 3 9,00 ,00 

2,054 ,131 

12,00 ,00 

3,960 ,019 

8,00 ,00 

,514 ,677 

7,00 ,00 

,514 ,677 

8,00 ,00 

,185 ,906 

35,00 ,00 

,805 ,502 

4-7 3 9,00 ,00 12,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 35,00 ,00 

8-11 10 9,00 ,00 11,60 ,52 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,60 ,52 

12-15 14 11,00 3,11 8,50 3,63 8,50 1,56 6,50 1,56 7,50 2,59 31,00 9,34 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 5 9,00 ,00 

2,235 ,035 
11,80 ,45 

2,846 ,008 
8,00 ,00 

1,193 ,244 
7,00 ,00 

,526 ,603 
8,00 ,00 

,727 ,474 
34,80 ,45 

1,499 ,146 
Ίρη 25 10,12 2,51 9,92 3,15 8,28 1,17 6,72 1,17 7,72 1,93 32,64 7,13 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 1 9,00 . 
- - 

12,00 . 
,447 ,685 

8,00 . 
- - 

7,00 . 
- - 

8,00 . 
- - 

35,00 . 
,447 ,685 

Κνξίηζη 4 9,00 ,00 11,75 ,50 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,75 ,50 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 5 9,00 ,00 11,80 ,45 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,80 ,45 

8-11 0 . . . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 27 10,04 2,43 

,532 ,472 

10,04 3,06 

1,199 ,283 

8,26 1,13 

,153 ,699 

6,74 1,13 

,153 ,699 

7,74 1,85 

,057 ,813 

32,78 6,87 

,304 ,586 Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
3 9,00 ,00 12,00 ,00 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 35,00 ,00 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 0 . . 

6,637 ,016 

. . 

12,655 ,001 

. . 

1,659 ,208 

. . 

1,659 ,208 

. . 

,597 ,446 

. . 

2,586 ,119 
Γελ θαηαιαβαίλσ φια 

φζα ιέεη 
14 11,00 3,11 8,50 3,63 8,50 1,56 6,50 1,56 7,50 2,59 31,00 9,34 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα ιέεη 
16 9,00 ,00 11,75 ,45 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,75 ,45 
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Πίλαθαο 8β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε θώθσζε 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

868,233 ,000 

. . 

2118,949 ,000 

. . 

19,965 ,000 

. . 

163,858 ,000 

. . 

100,465 ,000 

. . 

225,437 ,000 
Γπκλάζην 0 . . . . . . . . . . . . 

Λχθεην 23 8,70 ,47 11,83 ,39 8,61 ,94 7,30 ,47 8,61 ,94 36,35 2,50 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 30 9,93 2,32 

- - 

10,23 2,96 

- - 

8,23 1,07 

- - 

6,77 1,07 

- - 

7,77 1,76 

- - 

33,00 6,54 

- - Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 0 . . . . . . . . . . . . 

Άλεξγε 0 . . . . . . . . . . . . 

Γηακνλή θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο 

Ναη 30 9,93 2,32 
- - 

10,23 2,96 
- - 

8,23 1,07 
- - 

6,77 1,07 
- - 

7,77 1,76 
- - 

33,00 6,54 
- - 

Ίρη 0 . . . . . . . . . . . . 

Γηακνλή κε 

άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 0 . . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

Ίρη 30 9,93 2,32 10,23 2,96 8,23 1,07 6,77 1,07 7,77 1,76 33,00 6,54 

Παξαθνινχζεζε 

Δηδ. Δθπ. 

Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 23 10,22 2,59 

2,252 ,035 

9,78 3,25 

2,753 ,011 

8,30 1,22 

1,194 ,245 

6,70 1,22 

,651 ,521 

7,70 2,01 

,726 ,475 

32,48 7,43 

1,434 ,165 

Ίρη 7 9,00 ,00 11,71 ,49 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,71 ,49 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 
3-4 23 10,22 2,59 9,78 3,25 8,30 1,22 6,70 1,22 7,70 2,01 32,48 7,43 

5-6 0 . . . . . . . . . . . . 

7-8 0 . . . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

7,849 ,000 

. . 

3,548 ,070 

. . 

163,858 ,000 

. . 

19,965 ,000 

. . 

29,095 ,000 

. . 

15,765 ,000 
Λίγν 7 8,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 40,00 ,00 

Πνιχ 23 10,52 2,35 9,70 3,20 7,70 ,47 6,39 ,94 7,09 1,41 30,87 6,01 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

7,849 ,000 

. . 

3,548 ,070 

. . 

163,858 ,000 

. . 

19,965 ,000 

. . 

29,095 ,000 

. . 

15,765 ,000 
Λίγν 7 8,00 ,00 12,00 ,00 10,00 ,00 8,00 ,00 10,00 ,00 40,00 ,00 

Πνιχ 23 10,52 2,35 9,70 3,20 7,70 ,47 6,39 ,94 7,09 1,41 30,87 6,01 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη 

ηνπο θίινπο  

Καζφινπ 7 8,00 ,00 

29,000 ,000 

12,00 ,00 

1126,650 ,000 

10,00 ,00 

29,000 ,000 

8,00 ,00 

29,000 ,000 

10,00 ,00 

29,000 ,000 

40,00 ,00 

5575,500 ,000 
Λίγν 16 9,00 ,00 11,75 ,45 8,00 ,00 7,00 ,00 8,00 ,00 34,75 ,45 

Πνιχ 7 14,00 ,00 5,00 ,00 7,00 ,00 5,00 ,00 5,00 ,00 22,00 ,00 

Πάξα πνιχ 0 - - . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 9α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 10 12,80 2,30 

,871 ,391 
8,00 1,49 

1,611 ,119 
6,90 1,66 

,991 ,330 
6,50 2,01 

,270 ,789 
7,60 2,12 

1,183 ,260 
29,00 5,66 

,521 ,606 
Κνξίηζη 20 13,50 1,96 7,05 1,54 7,80 2,61 6,30 1,87 6,75 1,16 27,90 5,35 

Ζιηθία 

8-10 4 14,25 ,50 

1,465 ,247 

6,50 1,29 

,796 ,508 

7,75 2,06 

1,350 ,280 

6,50 ,58 

,359 ,783 

6,50 1,29 

,395 ,758 

27,25 2,63 

1,026 ,397 
11-13 6 14,33 1,21 7,17 1,47 5,83 1,33 5,67 1,21 6,67 ,82 25,33 1,86 

14-16 8 12,38 2,83 7,25 2,25 7,75 2,43 6,38 1,41 7,13 2,64 28,50 7,19 

17-18 12 13,00 1,95 7,83 1,11 8,08 2,61 6,67 2,64 7,33 ,98 29,92 5,65 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

1,081 ,375 

. . 

,259 ,854 

. . 

,353 ,787 

. . 

,262 ,852 

. . 

,990 ,413 

. . 

,328 ,805 

4-7 4 14,50 ,58 6,75 1,26 6,75 ,96 6,00 ,82 6,25 ,50 25,75 2,06 

8-11 8 12,88 2,85 7,50 1,69 7,88 2,70 6,88 2,10 6,63 1,30 28,88 5,19 

12-15 7 12,43 2,64 7,29 2,06 7,00 1,63 6,29 1,11 7,71 2,56 28,29 5,82 

16-22 11 13,64 1,03 7,55 1,37 7,82 2,89 6,18 2,44 7,18 1,08 28,73 6,36 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 19 13,00 2,36 

,927 ,362 
7,42 1,80 

,246 ,807 
7,58 2,59 

,238 ,813 
6,79 2,23 

2,098 ,047 
7,32 1,77 

1,316 ,199 
29,11 6,37 

1,366 ,183 
Ίρη 11 13,73 1,42 7,27 1,10 7,36 1,96 5,64 ,67 6,55 1,04 26,82 2,71 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 11 12,91 2,07 
,945 ,326 

7,55 1,86 
,967 ,349 

7,00 2,86 
,399 ,696 

6,91 2,39 
,473 ,643 

7,73 2,05 
1,150 ,268 

29,18 7,29 
,615 ,548 

Κνξίηζη 8 13,13 2,85 7,25 1,83 8,38 2,07 6,63 2,13 6,75 1,16 29,00 5,32 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

,658 ,591 

. . 

,893 ,468 

. . 

,884 ,471 

. . 

,252 ,858 

. . 

,305 ,821 

. . 

,408 ,750 

4-7 2 13,00 1,41 6,00 ,00 5,50 ,71 7,50 ,71 8,00 ,00 27,00 ,00 

8-11 1 14,00 . 7,00 . 5,00 . 5,00 . 6,00 . 23,00 . 

12-15 8 12,13 3,09 8,13 1,64 8,00 2,07 6,88 2,10 7,13 ,99 30,13 4,97 

16-22 8 13,75 1,67 7,13 2,10 8,00 3,21 6,75 2,76 7,50 2,56 29,38 8,47 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 29 13,24 2,10 

- - 

7,38 1,59 

- - 

7,48 2,38 

- - 

6,41 1,90 

- - 

7,07 1,58 

- - 

28,34 5,46 

- - Δλ κέξεη θηλεηηθά 

αλεμάξηεηνο 
0 . . . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 1 14,00 . 7,00 . 8,00 . 5,00 . 6,00 . 26,00 . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 29 13,38 2,01 

- - 

7,24 1,43 

- - 

7,48 2,38 

- - 

6,31 1,89 

- - 

6,83 1,10 

- - 

27,86 4,99 

- - 
Γελ θαηαιαβαίλσ φια 

φζα ιέεη 
1 10,00 . 11,00 . 8,00 . 8,00 . 13,00 . 40,00 . 

Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα απφ φζα ιέεη 
0 . . . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 9β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία 

 
 

Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Τπεξθηλεηηθόηεηα - 

Δηάζπαζε Πξνζνρήο 

Δηαηαξαρέο 

 πλαηζζήκαηνο 

ρέζεηο κε ηνπο  

ζπλνκειίθνπο 

Δηαηαξαρέο  

Δηαγσγήο 

πλνιηθόο  

δείθηεο ΕΔΔ 

 Ν Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

,361 ,700 

. . 

,087 ,917 

. . 

,128 ,880 

. . 

,807 ,457 

. . 

,243 ,786 

. . 

,241 ,788 
Γπκλάζην 1 14,00 . 8,00 . 7,00 . 5,00 . 8,00 . 28,00 . 

Λχθεην 4 14,00 ,82 7,25 1,26 7,00 ,82 5,50 1,00 6,75 ,96 26,50 1,73 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 25 13,12 2,22 7,36 1,66 7,60 2,55 6,56 1,98 7,04 1,67 28,56 5,83 

Δξγαζία 

Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 16 13,38 2,00 

,160 ,853 

7,44 1,59 

,729 ,492 

8,00 2,56 

,791 ,463 

6,63 2,36 

,598 ,557 

7,31 1,89 

,940 ,403 

29,38 6,43 

1,213 ,313 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 11 13,00 2,49 7,55 1,69 7,00 2,19 6,27 1,19 6,91 1,04 27,73 3,85 

Άλεξγε 3 13,67 ,58 6,33 ,58 6,67 1,53 5,33 ,58 6,00 1,00 24,33 1,15 

Γηακνλή θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο 

Ναη 27 13,19 2,15 
,641 ,527 

7,37 1,64 
,038 ,970 

7,48 2,34 
,128 ,899 

6,44 1,97 
,672 ,507 

7,00 1,64 
,345 ,733 

28,30 5,55 
,089 ,930 

Ίρη 3 14,00 1,00 7,33 ,58 7,67 2,89 5,67 ,58 7,33 ,58 28,00 4,36 

Γηακνλή κε 

άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 3 14,00 1,00 
,641 ,527 

7,33 ,58 
,038 ,970 

7,67 2,89 
,128 ,899 

5,67 ,58 
,672 ,507 

7,33 ,58 
,345 ,733 

28,00 4,36 
,089 ,930 

Ίρη 27 13,19 2,15 7,37 1,64 7,48 2,34 6,44 1,97 7,00 1,64 28,30 5,55 

Παξαθνινχζεζε 

Δμσζρνιηθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

Ναη 23 13,09 2,31 
1,404 ,171 

7,43 1,65 
,426 ,673 

7,17 1,95 
1,403 ,172 

6,26 1,54 
,551 ,586 

7,00 1,68 
,208 ,837 

27,87 4,69 
,727 ,473 

Ίρη 7 13,86 ,69 7,14 1,35 8,57 3,31 6,71 2,87 7,14 1,21 29,57 7,52 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 5 13,20 1,92 

,744 ,539 

6,60 1,14 

,516 ,677 

8,00 1,58 

1,978 ,151 

5,80 ,84 

,786 ,517 

6,40 1,34 

1,512 ,244 

26,80 2,17 

,484 ,697 
3-4 4 14,50 ,58 7,75 1,71 6,75 2,36 5,50 1,00 6,00 ,00 26,00 4,24 

5-6 3 12,00 4,36 7,67 2,52 9,00 2,65 6,33 1,53 6,67 1,15 29,67 7,64 

7-8 11 12,82 2,27 7,64 1,69 6,45 1,51 6,73 1,90 7,73 2,00 28,55 5,11 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 2 12,00 2,83 

3,716 ,024 

9,00 2,83 

2,155 ,117 

8,00 ,00 

,427 ,735 

6,50 2,12 

,386 ,764 

9,50 4,95 

2,966 ,050 

33,00 9,90 

1,626 ,207 
Λίγν 11 12,00 2,65 7,91 1,38 7,73 2,00 6,82 1,89 7,36 ,81 29,82 4,02 

Πνιχ 13 14,15 ,80 6,92 1,32 7,62 2,90 6,15 2,15 6,62 1,19 27,31 6,02 

Πάξα πνιχ 4 14,50 ,58 6,50 1,73 6,25 1,89 5,75 ,96 6,25 1,26 24,75 2,06 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 3 13,67 ,58 

,515 ,676 

7,33 1,15 

,297 ,827 

8,33 2,31 

,155 ,926 

5,33 ,58 

,318 ,812 

7,67 ,58 

,777 ,517 

28,67 4,04 

,074 ,973 
Λίγν 9 12,56 2,30 7,56 1,42 7,33 1,41 6,44 2,01 6,89 1,05 28,22 3,67 

Πνιχ 13 13,46 2,15 7,08 1,50 7,54 3,10 6,54 2,22 6,69 1,25 27,85 6,53 

Πάξα πνιχ 5 13,80 2,17 7,80 2,39 7,20 1,92 6,40 1,34 7,80 3,03 29,20 6,72 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη 

ηνπο θίινπο  

Καζφινπ 7 13,57 1,72 

,690 ,566 

7,43 ,98 

,083 ,969 

8,71 3,40 

1,069 ,379 

6,57 2,94 

,307 ,820 

7,14 1,07 

,222 ,880 

29,86 7,36 

,625 ,605 
Λίγν 13 12,69 2,53 7,38 1,76 7,23 2,13 6,46 1,81 7,00 1,15 28,08 4,46 

Πνιχ 4 14,25 ,96 7,00 1,63 6,25 ,96 5,50 1,00 6,50 1,00 25,25 2,87 

Πάξα πνιχ 6 13,50 1,87 7,50 1,97 7,50 1,76 6,50 1,05 7,33 2,94 28,83 6,24 
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2.3. Διερεύνηςη γονεώκόσ αποδοχόσ/απόρριψησ  
Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αξρηθά, εθηηκήζεθε ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε θάζε κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο βάζεη ηνπ δείθηε alpha ηνπ 

Cronbach. πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο alpha ηνπ Cronbach πξνέθπςε πνιχ πςειφο ζε 

θάζε ππνθιίκαθα γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ησλ ηεζζάξσλ νκάδσλ ηνπ 

δείγκαηνο πνπ αθνξνχλ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε αλαπεξία. Χζηφζν ρακειφηεξε 

ζπλνρή δεδνκέλσλ, αιιά άλσ ηνπ επηηξεπηνχ νξίνπ, παξνπζίαζαλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ππνθιίκαθαο γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία. Δληνχηνηο, ηα δεδνκέλα ησλ ππφινηπσλ ππνθιηκάθσλ γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζίαζαλ πνιχ πςειή 

ζπλνρή (Πίλαθαο 10).  

Πίλαθαο 10: πλνρή δεδνκέλσλ ππνθιηκάθσλ εξσηεκαηνινγίνπ PARQ ζχκθσλα κε 

ηνλ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο Cronbach a 

 Απηηζκόο Ννεηηθή Κώθσζε Σύθισζε 
Υσξίο 

Αλαπεξία 

 Cronbach alpha 

Warmth ,985 ,974 ,971 ,971 ,900 

Agg/Host ,963 ,913 ,970 ,893 ,846 

Neg/Ind ,968 ,955 ,943 ,926 ,627 

Rej(undif) ,919 ,696 ,875 ,915 ,836 

 

ηε ζπλέρεηα ππνινγίζηεθαλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία κέζνο φξνο (Μ) θαη ηππηθή 

απφθιηζε (ΣΑ) θάζε ππνθιίκαθαο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ζε θάζε νκάδα 

δείγκαηνο ελψ ηαπηφρξνλα εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα 

(One-Way Anova) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο 

φξνπο. Ο κέζνο φξνο ηεο ππνθιίκαθαο γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο έρεη ειάρηζηε 

ηηκή ην 20 θαη κέγηζηε ην 80 θαζψο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 20 εξσηήζεσλ νη 

νπνίεο είλαη ζε ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert. Ο κέζνο φξνο ησλ ππνθιηκάθσλ γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρνπλ ειάρηζηε ηηκή ην 

15 θαη κέγηζηε ην 60 θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ην άζξνηζκα 15 εξσηήζεσλ νη νπνίεο 

είλαη ζε ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert. Ο κέζνο φξνο ηεο ππνθιίκαθαο γνλετθήο 

απφξξηςεο έρεη ειάρηζηε ηηκή ην 10 θαη κέγηζηε ην 40 θαζψο πξνθχπηεη απφ ην 

άζξνηζκα 10 εξσηήζεσλ νη νπνίεο είλαη ζε ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert.. Σέινο, ν 

κέζνο φξνο ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο έρεη ειάρηζηε ηηκή 

ην 60 θαη κέγηζηε ην 240 θαζψο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ 

ηεζζάξσλ ππνθιηκάθσλ.   
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Απφ ηελ Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-Way Anova) δηαπηζηψζεθε φηη 

ην είδνο αλαπεξίαο ηνπ αδεξθνχ/ήο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θάζε 

ππνθιίκαθα γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο θαη εηδηθφηεξα ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,000<,001) θαη ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 11).    

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ πέληε νκάδσλ 

ηνπ δείγκαηνο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ Bonferroni (Πίλαθαο 

12). πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη φηη: α) Ζ γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ=29,03 , ΣΑ=8,97) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε απφ ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

(Μ=43,90 , ΣΑ=12,82), κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ=45,90 , ΣΑ=14,16) θαη κε θψθσζε 

(Μ=44,63 , ΣΑ=16,37). β) Ζ γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα ζηα αδέξθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία (Μ= 54,27 , ΣΑ=5,69) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ 

ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα ζε φιεο ηηο νκάδεο αδεξθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ (Μ=44,43 , 

ΣΑ=8,67), απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ=45,57, ΣΑ=6,44), απφ 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ=45,73 , ΣΑ=8,26) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε θψθσζε (Μ=46,23 , ΣΑ=6,88). γ) Ζ γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ=54,17 , ΣΑ=3,70) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

πςειφηεξε απφ ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία ζε φιεο ηηο νκάδεο αδεξθψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

(Μ=42,03 , ΣΑ= 9,11), απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ=38,27, 

ΣΑ=9,16), απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ=45,20 , ΣΑ=7,38) θαη απφ ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε (Μ=46,47 , ΣΑ=8,34). Δπίζεο, ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ=45,20 , ΣΑ=7,38) θαη 

κε θψθσζε (Μ=46,47 , ΣΑ=8,34) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηε 

γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

(Μ=38,27 , ΣΑ=9,16) ηα νπνία θαη εκθαλίδνπλ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο. δ) Ζ γνλετθή απφξξηςε ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Μ=54,17 , ΣΑ=3,70) είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξε απφ ηε 

γνλετθή απφξξηςε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ=26,97, ΣΑ=3,13), 

ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ=27,60 , ΣΑ=5,08) θαη ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε (Μ=25,13 , ΣΑ=6,39). ε) Σέινο, ν ζπλνιηθφο δείθηεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Μ=212,50 , ΣΑ=20,53) 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπλνιηθφ δείθηε γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο ζε φιεο ηηο νκάδεο αδεξθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ (Μ=171,00 , ΣΑ=35,41), απφ ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Μ=164,90, ΣΑ=31,91), απφ ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε (Μ=182,73 , ΣΑ=29,41) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε (Μ=173,20 , ΣΑ=33,48).    
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Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ππνθιηκάθσλ γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο αλά νκάδα δείγκαηνο θαη 

κνλνδηάζηαηε αλάιπζε δηαζπνξάο 

 

Είδνο Αλαπεξίαο Αδεξθνύ 
One way 

Anova Απηηζκόο 
Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 
Σύθισζε Κώθσζε 

Υσξίο 

αλαπεξία 

Μ ΣΑ Μ ΣΑ Μ ΣΑ Μ ΣΑ Μ ΣΑ F p 

Warmth_Aff 43,90 12,82 45,90 14,16 35,80 9,93 44,63 16,37 29,03 8,97 9,666 ,000 

Agg_Host 44,43 8,67 45,57 6,44 45,73 8,26 46,23 6,88 54,27 5,69 8,975 ,000 

Neg_Indif 42,03 9,11 38,27 9,16 45,20 7,38 46,47 8,34 55,17 3,70 19,553 ,000 

Rej_Undif 28,43 5,80 26,97 3,13 27,60 5,08 25,13 6,39 32,10 4,91 7,386 ,000 

Total_PARQ 171,00 35,41 164,90 31,91 182,73 29,41 173,20 33,48 212,50 20,53 11,343 ,000 

 

Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ θάζε ππνθιίκαθαο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο κε 

ηε κέζνδν Bonferroni  

 
Δίδνο Αλαπεξίαο Αδεξθνχ 

Απηηζκόο Ννεηηθή 

Τζηέξεζε 

Σύθισζε Κώθσζε Υσξίο αλαπεξία 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Warmth_Aff E C E 
 

E 
 

Agg_Host 
    

A B C D 

Neg_Indif 
  

B B A B C D 

Rej_Undif 
    

B C D 

Total_PARQ 
    

A B C D 

Results are based on two-sided tests assuming equal variances with significance level ,05. 

For each significant pair, the key of the smaller category appears under the category with 

larger mean. 

a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons within a row of each innermost subtable 

using the Bonferroni correction. 
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2.4. Διερεύνηςη γονεώκόσ αποδοχόσ/απόρριψησ ανϊ δημογραφικό 

χαρακτηριςτικό 
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο αλά δεκνγξαθηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student‟s t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ φπνπ 

νη θαηεγνξίεο ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη δχν. ηελ πεξίπησζε πνπ νη 

θαηεγνξίεο ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν εθαξκφζηεθε ε Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλα 

παξάγνληα (One-Way Anova). Δηδηθφηεξα, ζηελ Αλάιπζε Γηαζπνξάο κε έλαλ 

παξάγνληα, φπνπ ε θξίζηκε ηηκή p είλαη κηθξφηεξε ηνπ .05 ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δηφξζσζε Bonferroni γηα λα δηαπηζησζεί πνηεο θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, φπνπ ε ηππηθή απφθιηζε φισλ ησλ κέζσλ 

φξσλ είλαη κεδέλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθά θξηηήξηα (Kruskal Wallis) γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ.   

Σα απνηειέζκαηα ινηπφλ πνπ πξνέθπςαλ αλά δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα 

αθφινπζα. 

Σν θύιν, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα: α) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=56,67 , ΣΑ=5,67 θαη Μ=35,39 

, ΣΑ=8,26 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=37,83 , ΣΑ=9,60 θαη Μ= 48,83, ΣΑ=4,18 

αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο 

(Μ=32,92 , ΣΑ=5,23 θαη Μ=48,11 , ΣΑ=5,10 αληίζηνηρα), δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=24,00 , ΣΑ=6,18  θαη Μ=31,39, ΣΑ=3,09 

αληίζηνηρα) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=138,08 , ΣΑ=26,58 θαη Μ=192,94 , ΣΑ=20,17 αληίζηνηρα). 

(Πίλαθαο 13α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην θχιν επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,003<,01), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,008<,01), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,022<,05) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,007<,01). πγθεθξηκέλα, ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=49,13 , 

ΣΑ=7,63 θαη Μ=42,00, ΣΑ=,65 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=42,73, ΣΑ=11,22 θαη Μ=33,80, ΣΑ=2,24 

αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=28,27, 

ΣΑ=3,51 θαη Μ=25,67, ΣΑ=2,09 αληίζηνηρα) θαη δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 
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ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=179,13, ΣΑ=40,45 θαη Μ=150,67, 

ΣΑ=6,24 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 14α).  

 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ην θχιν δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 15α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ην θχιν επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,017<,05) θαη ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,016<,05). πγθεθξηκέλα, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=49,50, ΣΑ=7,78 θαη Μ=43,38, ΣΑ=4,50 αληίζηνηρα) 

θαη β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=28,00, ΣΑ=3,11 θαη 

Μ=22,63, ΣΑ=7,50 αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 16α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην θχιν δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17α).  

Η ειηθία ησλ ζπκκεηερόλησλ αδεξθώλ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

(p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ειηθίαο 14 έσο 16 

εηψλ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ειηθίαο 11 έσο 13 

θαη 17 έσο 18: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(Μ=62,50 , ΣΑ=1,22 έλαληη Μ=41,50 , ΣΑ=13,17 θαη Μ=36,00 , ΣΑ=,45 αληίζηνηρα), 

β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=28,00, 

ΣΑ=2,45 έλαληη Μ=47,75 , ΣΑ=2,83 θαη Μ=49,73 , ΣΑ=,47 αληίζηνηρα), γ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=27,83, 

ΣΑ=2,04 έλαληη Μ=43,83 , ΣΑ=8,28 θαη Μ=47,91 , ΣΑ=,30 αληίζηνηρα) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=17,50 , ΣΑ=1,22 έλαληη 

Μ=30,75 , ΣΑ=2,18 θαη Μ=31,91 , ΣΑ=,30 αληίζηνηρα) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=110,83, ΣΑ=6,94 έλαληη 

Μ=180,83, ΣΑ=26,32 θαη Μ=193,55 , ΣΑ=,52 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 13α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε ειηθία πνπ έρνπλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 17 έσο 18 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ειηθίαο 8 έσ1 

11, 11 έσο 13 θαη 14 έσο 16: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=22,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=54,13, ΣΑ=4,05 , Μ=57,63 , 
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ΣΑ=2,67 θαη Μ=47,00 , ΣΑ=,00 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=57,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=42,00, ΣΑ=,93 , 

Μ=42,25 , ΣΑ=,71 θαη Μ=42,00 , ΣΑ=,00 αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=54,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=31,88, 

ΣΑ=,99 , Μ=32,88 , ΣΑ=3,72 θαη Μ=36,00 , ΣΑ=,00 αληίζηνηρα) , δ) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=31,57, ΣΑ=,53 έλαληη Μ=27,13, 

ΣΑ=1,89 , Μ=25,38 , ΣΑ=2,00 θαη Μ=24,00 , ΣΑ=,00 αληίζηνηρα) θαη ε) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=220,57, ΣΑ=,53 

έλαληη Μ=146,88, ΣΑ=6,53  , Μ=142,88 , ΣΑ=7,22 θαη Μ=155,00 , ΣΑ=,00 

αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 14α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ε ειηθία πνπ έρνπλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,001<,01), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 14 έσο 16 εηψλ (Μ=32,00 , 

ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=24,17 , ΣΑ=,41) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=38,25 , ΣΑ=11,26) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=44,29 , ΣΑ=,76). Δπίζεο, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 14 έσο 16 εηψλ θαη 17 έσο 18 εηψλ παξνπζηάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ 11 έσο 13 εηψλ: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=48,80 , 

ΣΑ=,45 θαη Μ=55,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=40,42 , ΣΑ=9,84 θαη Μ=44,71 , ΣΑ=,76), 

β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=49,00 , 

ΣΑ=,00 θαη Μ=56,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=42,92 , ΣΑ=5,14 θαη Μ=37,14 , ΣΑ=,38), 

γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=32,00 , ΣΑ=,00 θαη 

Μ=33,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=24,00 , ΣΑ=5,24 θαη Μ=26,00 , ΣΑ=,00) θαη δ) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=197,80 , ΣΑ=,45 θαη Μ=219,83 , ΣΑ=,41 έλαληη Μ=169,08 , ΣΑ=31,45 θαη 

Μ=163,57 , ΣΑ=,79) (Πίλαθαο 15α).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ε ειηθία πνπ έρνπλ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,001<,01), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

Δηδηθφηεξα, απφ ηηο πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο πξνθχπηεη φηη θάζε ειηθηαθή νκάδα 

δηαθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηηο ππφινηπεο. πγθεθξηκέλα, ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε 

θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=59,00 , ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=58,00 , 

ΣΑ=,00) ελψ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=32,00 , ΣΑ=,00) θαη 
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17 έσο 18 εηψλ (Μ=22,00 , ΣΑ=,00).  εκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 

εηψλ (Μ=42,00 , ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=40,00 , ΣΑ=,00) ελψ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε 

θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=49,00 , ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=57,00 , 

ΣΑ=,00). εκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=32,00 , ΣΑ=,00) ελψ 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο παξνπζηάδνπλ ηα 

παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=48,67 , ΣΑ=,52), 14 έσο 16 εηψλ 

(Μ=50,00 , ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=54,00 , ΣΑ=,00). εκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θψθσζε 

ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ (Μ=25,00 , ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=17,00 , ΣΑ=,00) 

ελψ ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε 

θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=32,00 , ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ (Μ=31,00 , 

ΣΑ=,00). Σέινο, ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 11 έσο 13 εηψλ 

(Μ=140,00 , ΣΑ=,00) θαη 14 έσο 16 εηψλ (Μ=149,00 , ΣΑ=,00) ελψ ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο παξνπζηάδνπλ ηα 

παηδηά κε θψθσζε ειηθίαο 8 έσο 10 εηψλ (Μ=197,67 , ΣΑ=,00) θαη 17 έσο 18 εηψλ 

(Μ=220,00 , ΣΑ=,00). (Πίλαθαο 16α) 

 ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε ειηθία ηνπο δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17α).  

Η ειηθία ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

(p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε 

απηηζκφ είλαη ειηθίαο 4 έσο 7 εηψλ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε απηηζκφ είλαη ειηθίαο 8 έσο 11 θαη 12 έσο 15: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=60,50 , ΣΑ=6,12 

έλαληη Μ=38,00, ΣΑ=6,94 θαη Μ=41,50 , ΣΑ=13,17 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=30,00, ΣΑ=7,35 

έλαληη Μ=48,33, ΣΑ=4,85 θαη Μ=47,75 , ΣΑ=2,83 αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=29,33, ΣΑ=5,72 έλαληη 

Μ=46,58, ΣΑ=4,60 θαη Μ=43,83 , ΣΑ=8,28 αληίζηνηρα) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=18,83, ΣΑ=4,49 έλαληη Μ=30,92, ΣΑ=3,45 θαη 

Μ=30,75 , ΣΑ=2,18 αληίζηνηρα) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο 

γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=117,67, ΣΑ=23,68 έλαληη Μ=187,83, ΣΑ=19,79 

θαη Μ=180,83 , ΣΑ=26,32 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 13α). 

Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 
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απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε φπνπ ν/ε 

αδεξθφο/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε είλαη ειηθίαο 4 έσο 7 θαη 16 έσο 22: α) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=28,44 , ΣΑ=12,79 έλαληη 

Μ=47,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=56,57 , ΣΑ=3,50 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=53,67, ΣΑ=6,61 έλαληη Μ=42,00, 

ΣΑ=,00θαη Μ=42,14 , ΣΑ=,86 αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=49,11, ΣΑ=9,70 έλαληη Μ=36,00, ΣΑ=,00 θαη 

Μ=32,43 , ΣΑ=2,87 αληίζηνηρα) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=30,78, ΣΑ=1,64 έλαληη Μ=24,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=26,00 , ΣΑ=2,11 

αληίζηνηρα) θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=205,11, ΣΑ=30,68 έλαληη Μ=155,00, ΣΑ=,00 θαη 

Μ=144,00 , ΣΑ=7,03 αληίζηνηρα). (Πίλαθαο 14α). 

Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,010<,05) θαη ηε 

γνλετθή απφξξηςε (p=,001<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε ηχθισζε είλαη ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ παξνπζηάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε ηχθισζε είλαη 

ειηθίαο 8 έσο 11 θαη 16 έσο 22 εηψλ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=40,42, ΣΑ=9,84 έλαληη Μ=48,80, ΣΑ=,45 θαη 

Μ=49,46 , ΣΑ=5,36 αληίζηνηρα) θαη β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=24,00, ΣΑ=5,24 έλαληη Μ=32,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=29,23 , ΣΑ=3,63 

αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 15α). 

Ζ ειηθία ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,005<,01), ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,002<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,020<,05). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε θψθσζε είλαη ειηθίαο 8 έσο 11 εηψλ 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε φπνπ ν/ε αδεξθφο/ή κε 

θψθσζε είλαη ειηθίαο 12 έσο 15 εηψλ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=58,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=40,50, ΣΑ=19,20), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=40,00, ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=49,50, ΣΑ=7,78 ), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο 

(Μ=17,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=28,00, ΣΑ=3,11) θαη δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=149,00, ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=180,00, ΣΑ=41,51). (Πίλαθαο 16α). 
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ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε ειηθία ηνπ παηδηνχ ρσξίο αλαπεξία δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17α). 

Η ύπαξμε άιισλ αδεξθώλ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ έρνπλ θη άιινλ/ε αδεξθφ/ή 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ έρνπλ θη άιινλ/ε 

αδεξθφ/ή: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=62,40 

, ΣΑ=1,34 έλαληη Μ=40,20 , ΣΑ=10,61), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=28,20 , ΣΑ=2,68 έλαληη Μ=47,68, 

ΣΑ=4,88), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο 

(Μ=28,00, ΣΑ=2,24 έλαληη Μ=44,84, ΣΑ=7,08) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=17,60, ΣΑ=1,34 έλαληη Μ=30,60, ΣΑ=3,32) θαη ε) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=111,40 , ΣΑ=7,60 έλαληη Μ=182,92 , ΣΑ=24,85). (Πίλαθαο 13α). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε χπαξμε άιισλ αδεξθψλ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,004<,001) θαη ηε 

γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε πνπ έρνπλ θη άιινλ/ε αδεξθφ/ή παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δελ έρνπλ θη άιινλ/ε αδεξθφ/ή: α) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=, ΣΑ= έλαληη Μ=, 

ΣΑ=), θαη β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=, ΣΑ= έλαληη 

Μ=, ΣΑ=) (Πίλαθαο 14α).  

Απφ ηα ζπκκεηέρνληα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαλέλα δελ έρεη άιια αδέξθηα 

(Πίλαθαο 15α).   

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε θαη ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε χπαξμε 

άιισλ αδεξθψλ δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθεο 16α θαη 17α).  

Σν θχιν φπσο θαη ε ειηθία ησλ άιισλ αδεξθψλ, φπνπ ππάξρνπλ, ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε αλαπεξία δελ πξνέθπςε φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p>,05) 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο. 

Μφλν ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πνπ έρνπλ θη άιια αδέξθηα παξαηεξείηαη 

φηη φζα έρνπλ θνξίηζηα (M=33,13 , TA=5,84) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

(p=,001<,01) αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο απφ φζα έρνπλ αγφξηα (Μ=31,27, 

ΣΑ=3,00) (Πίλαθαο 17α).  
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Η θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ κε αλαπεξία, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Πίλαθαο 13α). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα θηλεηηθά αλεμάξηεησλ 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα ελ κέξεη 

θηλεηηθά αλεμάξηεησλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε ηα αδέξθηα θηλεηηθά 

εμαξηψκελσλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=22,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=48,00, ΣΑ=2,83 θαη 

Μ=55,93 , ΣΑ=3,90 αληίζηνηρα), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=57,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=42,25, ΣΑ=,71 θαη 

Μ=42,00 , ΣΑ=,65 αληίζηνηρα), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=54,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=36,63, ΣΑ=1,77 θαη Μ=31,80 

, ΣΑ=1,42 αληίζηνηρα) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο 

(Μ=31,57, ΣΑ=,53 έλαληη Μ=23,88, ΣΑ=,35 θαη Μ=26,47 , ΣΑ=1,96 αληίζηνηρα) θαη 

ε) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=220,57, ΣΑ=,53 έλαληη Μ=154,75, ΣΑ=,71 θαη Μ=144,33 , ΣΑ=6,85 αληίζηνηρα). 

(Πίλαθαο 14α). 

ηα ζπκκεηέρνληα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, φια ηα παηδηά κε ηχθισζε είλαη ελ 

κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηα (Πίλαθαο 15α). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ε θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ κε θψθσζε 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,048<,05). πγθεθξηκέλα, 

ηα αδέξθηα θηλεηηθά αλεμάξηεησλ παηδηψλ κε θψθσζε (Μ=24,37 , ΣΑ=6,29) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα ελ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεησλ παηδηψλ κε θψθσζε (Μ=32,00 , ΣΑ=,00) 

(Πίλαθαο 16α).  

ηα ζπκκεηέρνληα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία, ζρεδφλ φια ηα παηδηά ρσξίο 

αλαπεξία είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηα (Πίλαθαο 17α).   

Ωο πξνο ηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,003<,01), ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). Αλαιπηηθά, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ φπνπ 

δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν/ε αδεξθφο/ε κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε 

κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ κηιάλε θαζαξά θαη ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 
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παηδηψλ κε απηηζκφ φπνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φζα ιέεη ν/ε αδεξθφο/ε κε 

απηηζκφ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=63,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=41,50 , ΣΑ=13,17 θαη Μ=40,50 , ΣΑ=9,48 ), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=27,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=47,75 , ΣΑ=2,83  θαη Μ=46,57 , ΣΑ=7,24), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=27,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=43,83 , 

ΣΑ=8,28 θαη Μ=44,79 , ΣΑ=6,81 ), δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=17,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=30,75 , ΣΑ=2,18 θαη Μ=29,71 , ΣΑ=4,91), 

θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=108,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=180,83 , ΣΑ=26,32  θαη Μ=180,57 , ΣΑ=28,31) 

(Πίλαθαο 13α). 

ηελ νκάδα ηνπ δείγκαηνο πνπ αθνξά ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο δειψζεθε φηη δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν/ε αδεξθφο/ε κε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Δπίζεο, δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηαθνξά (p>,05) 

ζηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φια ιέεη ν/ε 

αδεξθφο/ε κε λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 14α).   

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε νκηιία 

είλαη θαζαξή ζην ζχλνιν ησλ αδεξθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πίλαθεο 15α θαη 17α). ΄ 

Σέινο, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν/ε 

αδεξθφο/ή κε θψθσζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα 

νπνία δελ θαηαιαβαίλνπλ ηίπνηα απφ φζα ιέεη ν/ε αδεξθφο/ή κε θψθσζε ζεκαληηθά 

πςειφηεξε (p=,012<,05) αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο  (Μ=49,50 , 

ΣΑ=7,78 έλαληη Μ=43,38 , ΣΑ=4,50), ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο  (Μ=43,00 , ΣΑ=11,42 έλαληη Μ=49,50 , ΣΑ=,73) θαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=28,00 , ΣΑ=3,11 έλαληη 

Μ=22,63 , ΣΑ=7,50), (Πίλαθαο 16α).    

Σν κνξθσηηθό επίπεδν ηεο κεηέξαο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,019<,05), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,002<,01), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,007<,01), ηε γνλετθή απφξξηςε 

(p=,003<,01) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,005<,01). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=45,94 , ΣΑ=14,19 έλαληη Μ=38,00 , ΣΑ=6,94), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=43,69, ΣΑ=8,65 

έλαληη Μ=48,33, ΣΑ=4,85), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=40,50, ΣΑ=9,78 έλαληη Μ=46,58, ΣΑ=4,60) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=28,00, ΣΑ=5,81 έλαληη 

Μ=30,92, ΣΑ=3,45) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 
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απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=166,25, ΣΑ=36,83 έλαληη Μ=187,83, ΣΑ=19,79). (Πίλαθαο 

13β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο Λπθείνπ παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη 

απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(Μ=48,82 , ΣΑ=2,75 θαη Μ=57,17 , ΣΑ=3,33 έλαληη Μ=22,00 , ΣΑ=,00), β) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,27, 

ΣΑ=,65 θαη Μ=41,92 , ΣΑ=,67 έλαληη Μ=57,00, ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=35,36, ΣΑ=2,62 θαη Μ=31,75 , 

ΣΑ=1,60 έλαληη Μ=54,00, ΣΑ=,00) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=25,00, ΣΑ=1,95 θαη Μ=26,08 , ΣΑ=2,02 έλαληη Μ=31,57, ΣΑ=,53) 

θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=153,82, ΣΑ=1,72 θαη Μ=142,58 , ΣΑ=6,56 έλαληη Μ=220,57, ΣΑ=,53). (Πίλαθαο 

14β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,007<,01). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη απφθνηηνο Γπκλαζίνπ ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=47,28, ΣΑ=7,58 θαη Μ=47,00 , ΣΑ=4,90 έλαληη 

Μ=37,17, ΣΑ=,41) , (Πίλαθαο 15β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,004<,01), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,004<,01) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη απφθνηηνο 

Λπθείνπ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα είλαη απφθνηηνο ΑΔΗ/ΣΔΗ: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=51,52 , ΣΑ=11,87 έλαληη Μ=22,00 , ΣΑ=,00), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,96, ΣΑ=3,77 

έλαληη Μ=57,00, ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=44,17, ΣΑ=8,26 έλαληη Μ=54,00, ΣΑ=,00) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=23,35, ΣΑ=6,29 έλαληη 
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Μ=31,00, ΣΑ=,00) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=158,96, ΣΑ=23,84 έλαληη Μ=220,00, ΣΑ=,00). (Πίλαθαο 

16β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β). 

Η εξγαζία ηεο κεηέξαο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,019<,05), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,002<,01), ηε 

γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,007<,01), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,003<,01) θαη 

ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,005<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Ηδησηηθή 

Τπάιιεινο θαη κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη άλεξγε: 

α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=39,25 , 

ΣΑ=9,70 έλαληη Μ=62,00 , ΣΑ=1,73 θαη Μ=63,00 , ΣΑ=,00), β) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=48,54, ΣΑ=2,34 

έλαληη Μ=29,00, ΣΑ=3,46 θαη Μ=27,00 , ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=45,58, ΣΑ=6,16 έλαληη Μ=28,67, 

ΣΑ=2,89 θαη Μ=27,00 , ΣΑ=,00) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=31,17, ΣΑ=1,76 έλαληη Μ=18,00, ΣΑ=1,73 θαη Μ=17,00 , ΣΑ=,00) 

θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=186,04, ΣΑ=19,75 έλαληη Μ=113,67, ΣΑ=9,81 θαη Μ=108,00 , ΣΑ=,00). 

(Πίλαθαο 13β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε εξγαζία ηεο κεηέξαο επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

(p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ 

ε κεηέξα είλαη Ηδησηηθή Τπάιιεινο θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη άλεξγε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο: α) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=57,83 , ΣΑ=2,86 θαη Μ=51,81 

, ΣΑ=4,89 έλαληη Μ=25,13 , ΣΑ=8,84), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=42,13 , ΣΑ=,81 έλαληη 

Μ=55,13, ΣΑ=5,30), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=31,83, ΣΑ=2,04 θαη Μ=33,94 , ΣΑ=2,89 έλαληη 

Μ=51,75, ΣΑ=6,36) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο 

(Μ=25,83, ΣΑ=2,04 θαη Μ=25,56 , ΣΑ=2,10 έλαληη Μ=30,63, ΣΑ=2,72) θαη ε) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 
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(Μ=141,83, ΣΑ=6,94 θαη Μ=149,81 , ΣΑ=6,62 έλαληη Μ=212,38, ΣΑ=23,19). 

(Πίλαθαο 14β) 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ε εξγαζία ηεο κεηέξαο επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,026<,05). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Ηδησηηθή Τπάιιεινο παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα είλαη Γεκφζηνο 

Τπάιιεινο θαη ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ησλ νπνίσλ ε κεηέξα 

είλαη άλεξγε ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(Μ=27,50, ΣΑ=1,22 έλαληη Μ=36,90 , ΣΑ=10,43 θαη Μ=44,67 , ΣΑ=1,15) , (Πίλαθαο 

15β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ην ζχλνιν 

ησλ κεηέξσλ είλαη Γεκφζηνο Τπάιιεινο (Πίλαθαο 16β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε εξγαζία ηεο κεηέξαο δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Πίλαθαο 17β). 

Η δηακνλή θαη κε ηνπο δύν γνλείο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

(p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ κέλνπλ θαη κε 

ηνπο δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ 

κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο : α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=63,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=40,08 , ΣΑ=10,36), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=27,00, ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=47,92, ΣΑ=3,86), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=27,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=45,04, ΣΑ=6,61 ) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=17,00, ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=30,72, ΣΑ=2,82) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=108,00, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=183,60, ΣΑ=22,86). (Πίλαθαο 

13β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε δηακνλή θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,003<,01), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,007<,01), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,004<,01) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,005<,01). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δελ κέλνπλ θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ 

κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο : α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=54,22 , ΣΑ=3,80 έλαληη Μ=42,33 , ΣΑ=15,50), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,22, ΣΑ=1,09 
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έλαληη Μ=47,00, ΣΑ=7,25), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=32,89, ΣΑ=3,18 έλαληη Μ=40,57, ΣΑ=9,95 ) θαη δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=147,56, ΣΑ=6,44 έλαληη Μ=172,33, ΣΑ=35,59). (Πίλαθαο 14β). 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε δήισζαλ φηη κέλνπλ θαη κε ηνπο δχν γνλείο (Πίλαθεο 15β θαη 

16β). ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε δηακνλή θαη κε ηνπο δχν γνλείο δελ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β). 

Η δηακνλή θαη κε άιινπο ζπγγελείο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, 

ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

(p=,005<,01), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

απφξξηςε (p=,003<,01) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ κέλνπλ θαη κε 

άιινπο ζπγγελείο : α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(Μ=58,88 , ΣΑ=5,69 έλαληη Μ=38,45 , ΣΑ=9,98), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=34,13, ΣΑ=9,83 έλαληη Μ=48,18, 

ΣΑ=4,05), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο 

(Μ=30,88, ΣΑ=5,36 έλαληη Μ=46,09, ΣΑ=6,35 ) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=21,50, ΣΑ=6,21 έλαληη Μ=30,95, ΣΑ=2,94) θαη ε) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=127,63, ΣΑ=27,09 έλαληη Μ=186,77, ΣΑ=22,57). (Πίλαθαο 13β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ε δηακνλή θαη κε ηνπο δχν γνλείο 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,004<,01), 

ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,017<,05), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,006<,01) 

θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,017<,05). πγθεθξηκέλα, ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο παξνπζηάδνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο : α) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,13, 

ΣΑ=,81 έλαληη Μ=49,50, ΣΑ=7,78), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=34,25, ΣΑ=2,82 έλαληη Μ=42,86, ΣΑ=11,63 ) , γ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=25,50, ΣΑ=2,13 έλαληη 

Μ=28,64, ΣΑ=3,32) θαη δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=150,81, ΣΑ=6,06 έλαληη Μ=181,00, ΣΑ=41,30). (Πίλαθαο 

14β). 

Σν ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε δήισζαλ φηη δελ κέλνπλ θαη κε άιινπο ζπγγελείο (Πίλαθεο 15β 

θαη 16β). ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε δηακνλή κε άιινπο ζπγγελείο δελ 
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επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β). 

Η παξαθνινύζεζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζεξαπεηώλ απφ ηα 

παηδηά κε αλαπεξία ζηηο νκάδεο κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε θψθσζε φπνπ θαη 

ππάξρνπλ θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε εμσζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηα παηδηά ρσξίο αλαπεξία δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

θακία απφ ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο 

αδεξθψλ.  

Οη ώξεο παξαθνινύζεζεο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη 

ζεξαπεηώλ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο 

ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 ψξεο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγεο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ 

νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζεξαπείεο (Μ=43,38 , ΣΑ=10,17 έλαληη Μ=59,25 , ΣΑ=7,50 ) θαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγεο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=43,38 , ΣΑ=10,17 έλαληη Μ=33,80 , ΣΑ=16,35). Σα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=31,50 , ΣΑ=9,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=46,52 , ΣΑ=5,97) θαη ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=46,00 , ΣΑ=10,63). Σα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 ψξεο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ 

νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη 

ζεξαπείεο (Μ=42,81 , ΣΑ=7,01 έλαληη Μ=30,50 , ΣΑ=7,00 ) θαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=42,81 , ΣΑ=7,01 έλαληη Μ=48,00 , ΣΑ=11,75 ). Σα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=19,75 , ΣΑ=5,50) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 ψξεο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=29,71 , ΣΑ=4,03) θαη ηα αδέξθηα 
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παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=30,00 , ΣΑ=7,28). Σέινο, Σα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 ψξεο εηδηθά 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=122,50 , ΣΑ=29,00) παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ζε ζρέζε 

κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 

ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=175,67 , ΣΑ=26,15) θαη ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο (Μ=190,20 , ΣΑ=45,97). (Πίλαθαο 

13β)  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, νη ψξεο παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεξαπεηψλ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο 

ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 3 κε 4 ψξεο 

εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 1 κε 2 

ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο θαη κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ησλ νπνίσλ ν αδεξθφο/ή παξαθνινπζεί 5 κε 6 ψξεο εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=25,57 , ΣΑ=9,45 έλαληη Μ=47,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=57,63 , 

ΣΑ=2,67), β) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο 

(Μ=54,86 , ΣΑ=5,67 έλαληη Μ=42,00, ΣΑ=,00 θαη Μ=42,25 , ΣΑ=,71), γ) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=51,43 , ΣΑ=6,80 έλαληη 

Μ=36,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=32,88 , ΣΑ=3,72 ) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=30,43 , ΣΑ=2,88 έλαληη Μ=24,00 , ΣΑ=,00 θαη Μ=25,38 , 

ΣΑ=2,00) θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=211,14 , ΣΑ=24,76 έλαληη Μ=155,00 , ΣΑ=,00 θαη 

Μ=142,88 , ΣΑ=7,22) (Πίλαθαο 14β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε νη ψξεο παξαθνινχζεζεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζεξαπεηψλ δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο 

γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 15β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, φινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ν/ε αδεξθφο/ε 

κε θψθσζε παξαθνινπζεί εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεξαπείεο 3 κε 4 

ψξεο (Πίλαθαο 16β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία νη ψξεο παξαθνινχζεζεο εμσρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β).  
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Η βνήζεηα πξνο ηνλ/ηελ αδεξθό/ή, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ επεξεάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,042<,05) θαη ηε 

γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,042<,05). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε , 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ βνεζνχλ πάξα πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

απηηζκφ: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηπζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο 

(Μ=40,00 , ΣΑ=10,98 έλαληη Μ=49,73 , ΣΑ=,47), θαη β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=38,15 , ΣΑ=11,33 έλαληη Μ=47,91 , 

ΣΑ=,30) (Πίλαθαο 13β).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ε βνήζεηα πξνο ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 14β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ε βνήζεηα πξνο ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε ηχθισζε 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,014<,05), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

πνπ βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε ηχθισζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ βνεζνχλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

ηχθισζε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=49,00 

, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=29,55 , ΣΑ=2,50 θαη Μ=35,00 , ΣΑ=10,46), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=31,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=49,36 , ΣΑ=,67 θαη Μ=49,46 , ΣΑ=5,36), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=38,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=48,36 , 

ΣΑ=,67 θαη Μ=45,85 , ΣΑ=9,79) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=19,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=30,36 , ΣΑ=1,63 θαη Μ=29,23 , ΣΑ=3,63) 

θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=139,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=198,55 , ΣΑ=1,51 θαη Μ=189,54 , ΣΑ=29,20). 

(Πίλαθαο 15β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ε βνήζεηα πξνο ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,001<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζεπνπ βνεζνχλ ιίγν ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ βνεζνχλ πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε: α) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=59,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=40,26 , ΣΑ=16,36), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=32,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=50,87 , ΣΑ=2,20) θαη γ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=140,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=183,30 , ΣΑ=31,93) (Πίλαθαο 16β).   
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ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε βνήζεηα πξνο ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β). 

Σν παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθό/ή, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=57,43 , ΣΑ=13,46) θαη ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ 

(Μ=51,63 , ΣΑ=1,51) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ κε 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=33,47 , ΣΑ=4,39). Σα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=31,14 , ΣΑ=8,61) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο 

απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

απηηζκφ (Μ=45,50 , ΣΑ=1,07) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ 

πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=50,07 , ΣΑ=,70). Σα αδέξθηα παηδηψλ 

κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=31,43 , ΣΑ=9,69) 

θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

απηηζκφ (Μ=37,63 , ΣΑ=1,41) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο παξακέιεζεο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ 

κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=49,33 , ΣΑ=2,47). Σα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=19,71 , ΣΑ=5,96) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο απφ ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=28,88 , 

ΣΑ=,35) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=32,27 , ΣΑ=,70). Σέινο, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=124,86 , ΣΑ=37,64) 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=160,38 , ΣΑ=2,72) θαη απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=198,20 , 

ΣΑ=8,03). Δπίζεο, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=160,38 , ΣΑ=2,72) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο απφ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ πνπ παίδνπλ πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ (Μ=198,20 , 

ΣΑ=8,03). (Πίλαθαο 13β) 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή  

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,014<,05), ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,003<,01), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 
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(p=,011<,05), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,005<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ 

ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=52,50 , ΣΑ=5,98 έλαληη Μ=40,13 , ΣΑ=16,74), β) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=42,00 , ΣΑ=,00 

έλαληη Μ=48,69 , ΣΑ=7,61), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=33,86 , ΣΑ=2,57 έλαληη Μ=42,13 , ΣΑ=11,06) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=24,86 , ΣΑ=1,56 έλαληη 

Μ=28,81 , ΣΑ=3,02) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=148,21 , ΣΑ=8,29 έλαληη Μ=179,50 , ΣΑ=37,71). (Πίλαθαο 

14β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή  πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,014<,05), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε ηχθισζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε 

κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ πνιχ θαη πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=49,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=29,55 , ΣΑ=2,50 θαη Μ=35,00 , 

ΣΑ=10,46), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο 

(Μ=31,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=49,36 , ΣΑ=,67 θαη Μ=49,46 , ΣΑ=5,36), γ) ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=38,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=48,36 , ΣΑ=,67 θαη Μ=45,85 , ΣΑ=9,79) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=19,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=30,36 , ΣΑ=1,63 θαη Μ=29,23 , 

ΣΑ=3,63) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=139,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=198,55 , ΣΑ=1,51 θαη 

Μ=189,54 , ΣΑ=29,20). (Πίλαθαο 15β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

(p=,001<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ παίδνπλ ιίγν 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε πνπ παίδνπλ πνιχ ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=59,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=40,26 , 

ΣΑ=16,36), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο 

(Μ=32,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=50,87 , ΣΑ=2,20) θαη γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=140,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=183,30 , ΣΑ=31,93) (Πίλαθαο 16β).   
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ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή δελ επεξεάδεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο (Πίλαθαο 17β). 

Σν παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθό/ή θαη κε θίινπο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ θαη κε θίινπο 

παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ παίδνπλ πνιχ κε 

ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε απηηζκφ θαη κε θίινπο: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=62,50 , ΣΑ=1,22 έλαληη Μ=42,28 , ΣΑ=8,11), β) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=28,00 , 

ΣΑ=2,45 έλαληη Μ=48,11 , ΣΑ=2,22), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=27,83 , ΣΑ=2,04 έλαληη Μ=43,72 , ΣΑ=5,41) , δ) 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο (Μ=17,50 , ΣΑ=1,22 έλαληη 

Μ=30,78 , ΣΑ=1,48) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=110,83 , ΣΑ=6,94 έλαληη Μ=180,33 , ΣΑ=7,07). (Πίλαθαο 

13β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε 

θίινπο  πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), 

ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία (p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ 

ζπλνιηθή γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε λνεηηθή 

πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ 

παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε  πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε λνεηηθή 

πζηέξεζε: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο 

(Μ=22,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=48,00 , ΣΑ=2,83 θαη Μ=55,93 , ΣΑ=3,90), β) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=57,00 , 

ΣΑ=,00 έλαληη Μ=42,25 , ΣΑ=,71 θαη Μ=42,00 , ΣΑ=,65), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=54,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=36,63 , 

ΣΑ=1,77 θαη Μ=31,80 , ΣΑ=1,42) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=31,57 , ΣΑ=,53 έλαληη Μ=23,88 , ΣΑ=,35 θαη Μ=26,47 , ΣΑ=1,96) 

θαη ε) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=220,57 , ΣΑ=,53 έλαληη Μ=154,75 , ΣΑ=,71 θαη Μ=144,33 , ΣΑ=6,85). (Πίλαθαο 

14β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε, ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή  πξνθχπηεη φηη 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 
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γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,038<,05), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,000<,001) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,01). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε ηχθισζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε 

κε ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε πνπ παίδνπλ ιίγν,πνιχ θαη πάξα πνιχ κε ηνλ/ηελ 

αδεξθφ/ή κε λνεηηθή πζηέξεζε: α) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=49,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ= 32,00 , ΣΑ=,00 , Μ=27,50 , 

ΣΑ=1,22 θαη Μ=35,00 , ΣΑ=10,46), β) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=31,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=48,80 , ΣΑ=,45, Μ=49,83 , 

ΣΑ=,41 θαη Μ=49,46 , ΣΑ=5,36), γ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=38,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=49,00 , ΣΑ=,00 , Μ=47,83 , 

ΣΑ=,41 θαη Μ=45,85 , ΣΑ=9,79) , δ) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο 

απφξξηςεο (Μ=19,00 , ΣΑ=,00 έλαληη  Μ=32,00 , ΣΑ=,00 , Μ=29,00 , ΣΑ=,63 θαη 

Μ=29,23 , ΣΑ=3,63) θαη ε) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (Μ=139,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ= 197,80 , ΣΑ=,45 , Μ=190,17 , 

ΣΑ=1,83 θαη Μ=189,54 , ΣΑ=29,20). (Πίλαθαο 15β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο  

πξνθχπηεη φηη επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά φιεο ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, δειαδή, ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή (p=,000<,001), ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα (p=,000<,001), ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία 

(p=,000<,001), ηε γνλετθή απφξξηςε (p=,010<,05) θαη ηελ ζπλνιηθή γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε (p=,000<,001). πγθεθξηκέλα, ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

πνπ παίδνπλ πνιχ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε πνπ παίδνπλ ιίγν κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε θψθσζε θαη 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε  πνπ δελ παίδνπλ θαζφινπ κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή κε 

θψθσζε: α) ζεκαληηθά ρακειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο (Μ=22,00 

, ΣΑ=,00 έλαληη Μ=48,25 , ΣΑ=13,00 θαη Μ=59,00 , ΣΑ=,00), β) ζεκαληηθά 

πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο (Μ=57,00 , ΣΑ=,00 έλαληη 

Μ=43,38 , ΣΑ=4,50 θαη Μ=42,00 , ΣΑ=,00), γ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε 

γνλετθήο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο (Μ=54,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=39,50 , ΣΑ=,73 θαη 

Μ=32,00 , ΣΑ=,00) , δ) ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε γνλετθήο απφξξηςεο 

(Μ=31,00 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=22,63 , ΣΑ=7,50 θαη Μ=25,00 , ΣΑ=,00) θαη ε) 

ζεκαληηθά πςειφηεξε αληίιεςε ζπλνιηθήο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Μ=220,57 , ΣΑ=,00 έλαληη Μ=167,25 , ΣΑ=24,34 θαη Μ=140,00 , ΣΑ=,00). 

(Πίλαθαο 16β). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ην παηρλίδη κε ηνλ/ηελ αδεξθφ/ή θαη κε θίινπο 

δελ επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο ππνθιίκαθεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

(Πίλαθαο 17β). 
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Πίλαθαο 13α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε απηηζκό 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 12 56,67 5,60 

7,788 ,000 
37,83 9,60 

4,315 ,000 
32,92 5,23 

7,916 ,000 
24,00 6,18 

4,348 ,000 
138,08 26,58 

6,427 ,000 
Κνξίηζη 18 35,39 8,26 48,83 4,18 48,11 5,10 31,39 3,09 192,94 20,17 

Ζιηθία 

8-10 1 48,00 . 

19,202 ,000 

45,00 . 

222,432 ,000 

41,00 . 

27,302 ,000 

28,00 . 

195,992 ,000 

166,00 . 

47,070 ,000 
11-13 12 41,50 13,17 47,75 2,83 43,83 8,28 30,75 2,18 180,83 26,32 

14-16 6 62,50 1,22 28,00 2,45 27,83 2,04 17,50 1,22 110,83 6,94 

17-18 11 36,00 ,45 49,73 ,47 47,91 ,30 31,91 ,30 193,55 ,52 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

11,009 ,000 

. . 

34,235 ,000 

. . 

14,734 ,000 

. . 

32,864 ,000 

. . 

19,818 ,000 

4-7 6 60,50 6,12 30,00 7,35 29,33 5,72 18,83 4,49 117,67 23,68 

8-11 12 38,00 6,94 48,33 4,85 46,58 4,60 30,92 3,45 187,83 19,79 

12-15 12 41,50 13,17 47,75 2,83 43,83 8,28 30,75 2,18 180,83 26,32 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Άιια 

αδέξθηα 

Ναη 5 62,40 1,34 
4,605 ,000 

28,20 2,68 
8,588 ,000 

28,00 2,24 
5,200 ,000 

17,60 1,34 
8,527 ,000 

111,40 7,60 
6,298 ,000 

Ίρη 25 40,20 10,61 47,68 4,88 44,84 7,08 30,60 3,32 182,92 24,85 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 2 61,50 2,12 
1,342 ,272 

30,00 4,24 
1,342 ,272 

29,50 3,54 
1,342 ,272 

18,50 2,12 
1,342 ,272 

116,50 12,02 
1,342 ,272 

Κνξίηζη 3 63,00 ,00 27,00 ,00 27,00 ,00 17,00 ,00 108,00 ,00 

Ζιηθία 

άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 5 62,40 1,34 

- - 

28,20 2,68 

- - 

28,00 2,24 

- - 

17,60 1,34 

- - 

111,40 7,60 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . 

8-11 0 . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 12 41,50 13,17 

,694 ,412 

47,75 2,83 

3,141 ,087 

43,83 8,28 

,775 ,386 

30,75 2,18 

3,462 ,073 

180,83 26,32 

1,573 ,220 Δλ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο 18 45,50 12,70 42,22 10,50 40,83 9,66 26,89 6,93 164,44 39,71 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 12 41,50 13,17 

7,422 ,003 

47,75 2,83 

24,761 ,000 

43,83 8,28 

10,443 ,000 

30,75 2,18 

22,565 ,000 

180,83 26,32 

13,708 ,000 Γελ θαηαιαβαίλσ φια φζα ιέεη 4 63,00 ,00 27,00 ,00 27,00 ,00 17,00 ,00 108,00 ,00 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απφ 

φζα ιέεη 
14 40,50 9,48 46,57 7,24 44,79 6,81 29,71 4,91 180,57 28,31 
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Πίλαθαο 13β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε απηηζκό 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

4,614 ,019 

. . 

7,807 ,002 

. . 

5,977 ,007 

. . 

7,174 ,003 

. . 

6,405 ,005 
Γπκλάζην 2 63,00 ,00 27,00 ,00 27,00 ,00 17,00 ,00 108,00 ,00 

Λχθεην 16 45,94 14,19 43,69 8,65 40,50 9,78 28,00 5,81 166,25 36,83 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 12 38,00 6,94 48,33 4,85 46,58 4,60 30,92 3,45 187,83 19,79 

Δξγαζία Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 24 39,25 9,70 

16,163 ,000 

48,54 2,34 

182,878 ,000 

45,58 6,16 

23,041 ,000 

31,17 1,76 

156,769 ,000 

186,04 19,75 

40,078 ,000 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 3 62,00 1,73 29,00 3,46 28,67 2,89 18,00 1,73 113,67 9,81 

Άλεξγε 3 63,00 ,00 27,00 ,00 27,00 ,00 17,00 ,00 108,00 ,00 

Γηακνλή θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο 

Ναη 25 40,08 10,36 
11,062 ,000 

47,92 3,86 
27,089 ,000 

45,04 6,61 
13,644 ,000 

30,72 2,82 
24,315 ,000 

183,60 22,86 
16,533 ,000 

Ίρη 5 63,00 ,00 27,00 ,00 27,00 ,00 17,00 ,00 108,00 ,00 

Γηακνλή κε άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 8 58,88 5,69 
5,436 ,000 

34,13 9,83 
3,924 ,005 

30,88 5,36 
6,537 ,000 

21,50 6,21 
4,141 ,003 

127,63 27,09 
5,519 ,000 

Ίρη 22 38,45 9,98 48,18 4,05 46,09 6,35 30,95 2,94 186,77 22,57 

Παξαθνινχζεζε Δηδ. 

Δθπ. Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 30 43,90 12,82 
- - 

44,43 8,67 
- - 

42,03 9,11 
- - 

28,43 5,80 
- - 

171,00 35,41 
- - 

Ίρη 0 . . . . . . . . . . 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 4 59,25 7,50 

5,954 ,007 

31,50 9,00 

7,412 ,003 

30,50 7,00 

5,800 ,008 

19,75 5,50 

7,500 ,003 

122,50 29,00 

6,413 ,005 
3-4 21 43,38 10,17 46,52 5,97 42,81 7,01 29,71 4,03 175,67 26,15 

5-6 5 33,80 16,35 46,00 10,63 48,00 11,75 30,00 7,28 190,20 45,97 

7-8 0 . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 3 52,00 ,00 

2,781 ,061 

46,00 ,00 

3,143 ,042 

37,33 ,58 

3,154 ,042 

29,00 ,00 

2,792 ,060 

160,33 ,58 

2,918 ,053 
Λίγν 13 48,46 15,94 40,00 10,98 38,15 11,33 25,69 7,36 155,38 44,41 

Πνιχ 3 45,00 16,70 42,67 8,74 42,00 10,54 27,00 6,56 166,67 42,00 

Πάξα πνιχ 11 36,00 ,45 49,73 ,47 47,91 ,30 31,91 ,30 193,55 ,52 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

33,338 ,000 

. . 

50,548 ,000 

. . 

35,476 ,000 

. . 

46,017 ,000 

. . 

38,415 ,000 
Λίγν 7 57,43 13,46 31,14 8,61 31,43 9,69 19,71 5,96 124,86 37,64 

Πνιχ 8 51,63 1,51 45,50 1,07 37,63 1,41 28,88 ,35 160,38 2,72 

Πάξα πνιχ 15 33,47 4,39 50,07 ,70 49,33 2,47 32,27 ,70 198,20 8,03 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη ηνπο 

θίινπο  

Καζφινπ 6 62,50 1,22 

21,953 ,000 

28,00 2,45 

141,044 ,000 

27,83 2,04 

26,589 ,000 

17,50 1,22 

137,428 ,000 

110,83 6,94 

42,762 ,000 
Λίγν 2 37,50 14,85 47,50 3,54 47,00 8,49 30,50 3,54 187,50 30,41 

Πνιχ 18 42,28 8,11 48,11 2,22 43,72 5,41 30,78 1,48 180,33 17,07 

Πάξα πνιχ 4 26,50 1,00 51,00 ,00 53,25 ,50 33,25 ,50 211,00 1,41 
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Πίλαθαο 14α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 15 41,00 18,49 

1,990 ,064 
49,13 7,63 

3,606 ,003 
42,73 11,22 

3,023 ,008 
28,27 3,51 

2,462 ,022 
179,13 40,45 

2,694 ,007 
Κνξίηζη 15 50,80 4,66 42,00 ,65 33,80 2,24 25,67 2,09 150,67 6,24 

Ζιηθία 

8-10 8 54,13 4,05 

297,110 ,000 

42,00 ,93 

1089,142 ,000 

31,88 ,99 

194,477 ,000 

27,13 1,89 

36,679 ,000 

146,88 6,53 

375,874 ,000 
11-13 8 57,63 2,67 42,25 ,71 32,88 3,72 25,38 2,00 142,88 7,22 

14-16 7 47,00 ,00 42,00 ,00 36,00 ,00 24,00 ,00 155,00 ,00 

17-18 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,57 ,53 220,57 ,53 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

39,967 ,000 

. . 

31,662 ,000 

. . 

24,661 ,000 

. . 

34,857 ,000 

. . 

35,272 ,000 

4-7 7 47,00 ,00 42,00 ,00 36,00 ,00 24,00 ,00 155,00 ,00 

8-11 0 . . . . . . . . . . 

12-15 9 28,44 12,79 53,67 6,61 49,11 9,70 30,78 1,64 205,11 30,68 

16-22 14 56,57 3,50 42,14 ,86 32,43 2,87 26,00 2,11 144,00 7,03 

Άιια 

αδέξθηα 

Ναη 7 47,00 ,00 
,424 ,676 

42,00 ,00 
3,174 ,004 

36,00 ,00 
1,362 ,187 

24,00 ,00 
6,085 ,000 

155,00 ,00 
1,717 ,100 

Ίρη 23 45,57 16,24 46,65 7,03 38,96 10,41 27,87 3,05 167,91 36,08 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 3 47,00 ,00 
- - 

42,00 ,00 
- - 

36,00 ,00 
- - 

24,00 ,00 
- - 

155,00 ,00 
- - 

Κνξίηζη 4 47,00 ,00 42,00 ,00 36,00 ,00 24,00 ,00 155,00 ,00 

Ζιηθία 

άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . 

8-11 7 47,00 ,00 42,00 ,00 36,00 ,00 24,00 ,00 155,00 ,00 

12-15 0 . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 7 22,00 ,00 

278,288 ,000 

57,00 ,00 

1696,547 ,000 

54,00 ,00 

639,512 ,000 

31,57 ,53 

54,804 ,000 

220,57 ,53 

588,133 ,000 Δλ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο 8 48,00 2,83 42,25 ,71 36,63 1,77 23,88 ,35 154,75 ,71 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 15 55,93 3,90 42,00 ,65 31,80 1,42 26,47 1,96 144,33 6,85 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 1 22,00 . 

1,909 ,168 

57,00 . 

2,107 ,141 

54,00 . 

1,987 ,157 

32,00 . 

1,368 ,272 

221,00 . 

2,018 ,153 Γελ θαηαιαβαίλσ φια φζα ιέεη 25 45,88 14,55 45,56 6,58 38,28 9,26 26,80 3,16 164,76 32,71 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απφ 

φζα ιέεη 
4 52,00 2,00 42,75 ,96 34,25 4,50 26,75 2,50 151,75 ,96 
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Πίλαθαο 14β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

384,220 ,000 

. . 

1772,012 ,000 

. . 

325,671 ,000 

. . 

31,957 ,000 

. . 

776,974 ,000 
Γπκλάζην 11 48,82 2,75 42,27 ,65 35,36 2,62 25,00 1,95 153,82 1,72 

Λχθεην 12 57,17 3,33 41,92 ,67 31,75 1,60 26,08 2,02 142,58 6,56 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,57 ,53 220,57 ,53 

Δξγαζία Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 8 25,13 8,84 

69,438 ,000 

55,13 5,30 

65,123 ,000 

51,75 6,36 

62,979 ,000 

30,63 2,72 

14,247 ,000 

212,38 23,19 

72,018 ,000 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 6 57,83 2,86 42,00 ,00 31,83 2,04 25,83 2,04 141,83 6,94 

Άλεξγε 16 51,81 4,89 42,13 ,81 33,94 2,89 25,56 2,10 149,81 6,62 

Γηακνλή θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο 

Ναη 21 42,33 15,50 
3,291 ,003 

47,00 7,25 
2,945 ,007 

40,57 9,95 
3,180 ,004 

27,10 3,49 
,402 ,691 

172,33 35,59 
3,075 ,005 

Ίρη 9 54,22 3,80 42,22 1,09 32,89 3,18 26,67 2,24 147,56 6,44 

Γηακνλή κε άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 16 51,06 4,63 
2,149 ,051 

42,13 ,81 
3,529 ,004 

34,25 2,82 
2,700 ,017 

25,50 2,13 
3,038 ,006 

150,81 6,06 
2,710 ,017 

Ίρη 14 40,00 18,77 49,50 7,78 42,86 11,63 28,64 3,32 181,00 41,30 

Παξαθνινχζεζε Δηδ. 

Δθπ. Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 21 43,90 15,00 
1,187 ,245 

46,38 6,90 
1,199 ,244 

39,95 9,46 
1,579 ,125 

26,67 3,41 
,916 ,370 

169,10 33,99 
1,104 ,279 

Ίρη 9 50,56 11,36 43,67 5,07 34,33 7,43 27,67 2,40 155,11 25,45 

Ώξεο παξαθνινχζεζεο 

1-2 6 47,00 ,00 

60,189 ,000 

42,00 ,00 

34,587 ,000 

36,00 ,00 

34,030 ,000 

24,00 ,00 

17,988 ,000 

155,00 ,00 

42,439 ,000 
3-4 7 25,57 9,45 54,86 5,67 51,43 6,80 30,43 2,88 211,14 24,76 

5-6 8 57,63 2,67 42,25 ,71 32,88 3,72 25,38 2,00 142,88 7,22 

7-8 0 . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

3,489 ,072 

. . 

2,411 ,132 

. . 

4,097 ,053 

. . 

,013 ,910 

. . 

2,960 ,096 
Λίγν 0 . . . . . . . . . . 

Πνιχ 24 43,58 14,86 46,46 6,92 39,88 9,59 27,00 3,38 169,75 33,91 

Πάξα πνιχ 6 55,17 4,22 42,00 1,10 31,83 1,17 26,83 2,14 145,50 7,12 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

6,857 ,014 

. . 

10,754 ,003 

. . 

7,438 ,011 

. . 

19,452 ,000 

. . 

9,210 ,005 
Λίγν 14 52,50 5,98 42,00 ,00 33,86 2,57 24,86 1,56 148,21 8,29 

Πνιχ 16 40,13 16,74 48,69 7,61 42,13 11,06 28,81 3,02 179,50 37,71 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη ηνπο 

θίινπο  

Καζφινπ 15 55,93 3,90 

278,288 ,000 

42,00 ,65 

1696,547 ,000 

31,80 1,42 

639,512 ,000 

26,47 1,96 

54,805 ,000 

144,33 6,85 

588,133 ,000 
Λίγν 8 48,00 2,83 42,25 ,71 36,63 1,77 23,88 ,35 154,75 ,71 

Πνιχ 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,57 ,53 220,57 ,53 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 15α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε ηύθισζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 12 36,58 12,97 

,314 ,757 
43,00 12,53 

1,244 ,238 
47,00 9,40 

,992 ,336 
26,00 7,31 

1,216 ,246 
179,42 42,21 

,429 ,674 
Κνξίηζη 18 35,28 7,65 47,56 2,43 44,00 5,66 28,67 2,52 184,94 17,59 

Ζιηθία 

8-10 12 38,25 11,26 

9,049 ,000 

40,42 9,84 

7,366 ,001 

42,92 5,14 

38,288 ,000 

24,00 5,24 

12,776 ,000 

169,08 31,45 

11,309 ,000 
11-13 7 44,29 ,76 44,71 ,76 37,14 ,38 26,00 ,00 163,57 ,79 

14-16 5 32,00 ,00 48,80 ,45 49,00 ,00 32,00 ,00 197,80 ,45 

17-18 6 24,17 ,41 55,00 ,00 56,00 ,00 33,00 ,00 219,83 ,41 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

,761 ,477 

. . 

5,424 ,010 

. . 

1,314 ,285 

. . 

8,414 ,001 

. . 

2,541 ,097 

4-7 0 . . . . . . . . . . 

8-11 5 32,00 ,00 48,80 ,45 49,00 ,00 32,00 ,00 197,80 ,45 

12-15 12 38,25 11,26 40,42 9,84 42,92 5,14 24,00 5,24 169,08 31,45 

16-22 13 35,00 10,46 49,46 5,36 45,85 9,79 29,23 3,63 189,54 29,20 

Άιια 

αδέξθηα 

Ναη 0 . . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

Ίρη 30 35,80 9,93 45,73 8,26 45,20 7,38 27,60 5,08 182,73 29,41 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 0 . . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

Κνξίηζη 0 . . . . . . . . . . 

Ζιηθία 

άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 0 . . . . . . . . . . 

8-11 0 . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - Δλ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο 30 35,80 9,93 45,73 8,26 45,20 7,38 27,60 5,08 182,73 29,41 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 30 35,80 9,93 

- - 

45,73 8,26 

- - 

45,20 7,38 

- - 

27,60 5,08 

- - 

182,73 29,41 

- - Γελ θαηαιαβαίλσ φια φζα ιέεη 0 . . . . . . . . . . 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απφ 

φζα ιέεη 
0 . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 15β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε ηύθισζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

3,194 ,057 

. . 

,232 ,794 

. . 

5,694 ,007 

. . 

1,877 ,173 

. . 

1,718 ,198 
Γπκλάζην 6 44,33 ,82 45,00 ,00 37,17 ,41 26,00 ,00 163,83 ,41 

Λχθεην 6 34,00 4,90 47,83 2,40 47,00 4,90 31,00 2,45 191,83 14,62 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 18 33,56 11,35 45,28 10,62 47,28 7,58 27,00 6,07 186,00 35,30 

Δξγαζία Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 21 36,90 10,43 

4,171 ,026 

44,67 9,62 

,921 ,410 

45,57 8,21 

2,300 ,120 

27,43 6,02 

,372 ,693 

180,76 33,37 

1,691 ,203 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 6 27,50 1,22 49,83 ,41 47,83 ,41 29,00 ,63 199,17 1,83 

Άλεξγε 3 44,67 1,15 45,00 ,00 37,33 ,58 26,00 ,00 163,67 ,58 

Γηακνλή θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο 

Ναη 30 35,80 9,93 
- - 

45,73 8,26 
- - 

45,20 7,38 
- - 

27,60 5,08 
- - 

182,73 29,41 
- - 

Ίρη 0 . . . . . . . . . . 

Γηακνλή κε άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 1 30,00 . 
- - 

50,00 . 
- - 

48,00 . 
- - 

28,00 . 
- - 

196,00 . 
- - 

Ίρη 29 36,00 10,04 45,59 8,36 45,10 7,49 27,59 5,17 182,28 29,82 

Παξαθνινχζεζε Δηδ. 

Δθπ. Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 29 35,93 10,08 
- - 

45,62 8,38 
- - 

45,07 7,48 
- - 

27,45 5,10 
- - 

182,21 29,79 
- - 

Ίρη 1 32,00 . 49,00 . 49,00 . 32,00 . 198,00 . 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 19 38,53 11,14 

4,052 ,054 

44,00 9,95 

2,145 ,155 

43,95 8,75 

1,251 ,273 

26,21 5,79 

3,546 ,071 

175,63 34,36 

2,864 ,102 
3-4 10 31,00 5,14 48,70 2,11 47,20 3,65 29,80 2,10 194,70 11,57 

5-6 0 . . . . . . . . . . 

7-8 0 . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

14,574 ,000 

. . 

62,838 ,000 

. . 

4,989 ,014 

. . 

41,069 ,000 

. . 

19,522 ,000 
Λίγν 6 49,00 ,00 31,00 ,00 38,00 ,00 19,00 ,00 139,00 ,00 

Πνιχ 11 29,55 2,50 49,36 ,67 48,36 ,67 30,36 1,63 198,55 1,51 

Πάξα πνιχ 13 35,00 10,46 49,46 5,36 45,85 9,79 29,23 3,63 189,54 29,20 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 6 49,00 ,00 

14,574 ,000 

31,00 ,00 

62,838 ,000 

38,00 ,00 

4,989 ,014 

19,00 ,00 

41,069 ,000 

139,00 ,00 

19,522 ,000 
Λίγν 0 . . . . . . . . . . 

Πνιχ 11 29,55 2,50 49,36 ,67 48,36 ,67 30,36 1,63 198,55 1,51 

Πάξα πνιχ 13 35,00 10,46 49,46 5,36 45,85 9,79 29,23 3,63 189,54 29,20 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη ηνπο 

θίινπο  

Καζφινπ 6 49,00 ,00 

10,110 ,000 

31,00 ,00 

40,752 ,000 

38,00 ,00 

3,241 ,038 

19,00 ,00 

31,729 ,000 

139,00 ,00 

12,543 ,000 
Λίγν 5 32,00 ,00 48,80 ,45 49,00 ,00 32,00 ,00 197,80 ,45 

Πνιχ 6 27,50 1,22 49,83 ,41 47,83 ,41 29,00 ,63 199,17 1,83 

Πάξα πνιχ 13 35,00 10,46 49,46 5,36 45,85 9,79 29,23 3,63 189,54 29,20 
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Πίλαθαο 16α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε θώθσζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 14 40,50 19,20 

1,276 ,215 
49,50 7,78 

2,590 ,017 
43,00 11,42 

2,127 ,053 
28,00 3,11 

2,620 ,016 
180,00 41,51 

1,008 ,325 
Κνξίηζη 16 48,25 13,00 43,38 4,50 49,50 ,73 22,63 7,50 167,25 24,34 

Ζιηθία 

8-10 6 32,00 ,00 

29,000 ,000 

49,00 ,00 

29,000 ,000 

48,67 ,52 

13104,867 ,000 

32,00 ,00 

29,000 ,000 

197,67 ,52 

211220,533 ,000 
11-13 7 59,00 ,00 42,00 ,00 32,00 ,00 25,00 ,00 140,00 ,00 

14-16 10 58,00 ,00 40,00 ,00 50,00 ,00 17,00 ,00 149,00 ,00 

17-18 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,00 ,00 220,00 ,00 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 3 32,00 ,00 

5,396 ,005 

49,00 ,00 

6,426 ,002 

48,67 ,58 

1,647 ,203 

32,00 ,00 

72,873 ,000 

197,67 ,58 

3,906 ,020 

4-7 3 32,00 ,00 49,00 ,00 48,67 ,58 32,00 ,00 197,67 ,58 

8-11 10 58,00 ,00 40,00 ,00 50,00 ,00 17,00 ,00 149,00 ,00 

12-15 14 40,50 19,20 49,50 7,78 43,00 11,42 28,00 3,11 180,00 41,51 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Άιια αδέξθηα 
Ναη 5 47,60 14,24 

,438 ,665 
43,60 4,93 

,936 ,357 
49,60 ,55 

2,063 ,050 
23,00 8,22 

,813 ,423 
168,60 26,84 

,397 ,703 
Ίρη 25 44,04 16,97 46,76 7,17 45,84 9,03 25,56 6,08 174,12 35,05 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 1 58,00 . 
,775 ,495 

40,00 . 
,775 ,495 

50,00 . 
,775 ,495 

17,00 . 
,775 ,495 

149,00 . 
,775 ,495 

Κνξίηζη 4 45,00 15,01 44,50 5,20 49,50 ,58 24,50 8,66 173,50 28,29 

Ζιηθία άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

-  

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

4-7 5 47,60 14,24 43,60 4,93 49,60 ,55 23,00 8,22 168,60 26,84 

8-11 0 . . . . . . . . . . 

12-15 0 . . . . . . . . . . 

16-22 0 . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 27 46,04 16,69 

2,057 ,163 

45,93 7,19 

,531 ,472 

46,22 8,77 

,226 ,638 

24,37 6,29 

4,280 ,048 

170,48 34,25 

1,832 ,187 Δλ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο 3 32,00 ,00 49,00 ,00 48,67 ,58 32,00 ,00 197,67 ,58 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 0 . . . . . . . . . . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 0 . . 

1,714 ,201 

. . 

7,187 ,012 

. . 

5,190 ,031 

. . 

6,228 ,019 

. . 

1,086 ,306 Γελ θαηαιαβαίλσ φια φζα ιέεη 14 40,50 19,20 49,50 7,78 43,00 11,42 28,00 3,11 180,00 41,51 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απφ φζα 

ιέεη 
16 48,25 13,00 43,38 4,50 49,50 ,73 22,63 7,50 167,25 24,34 
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Πίλαθαο 16β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ κε θώθσζε 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

42,277 ,000 

. . 

94,695 ,000 

. . 

9,677 ,004 

. . 

10,100 ,004 

. . 

44,799 ,000 
Γπκλάζην 0 . . . . . . . . . . 

Λχθεην 23 51,52 11,87 42,96 3,77 44,17 8,26 23,35 6,29 158,96 23,84 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,00 ,00 220,00 ,00 

Δξγαζία Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 30 44,63 16,37 

- - 

46,23 6,88 

- - 

46,47 8,34 

- - 

25,13 6,39 

- - 

173,20 33,48 

- - Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 0 . . . . . . . . . . 

Άλεξγε 0 . . . . . . . . . . 

Γηακνλή θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο 

Ναη 30 44,63 16,37 
- - 

46,23 6,88 
- - 

46,47 8,34 
- - 

25,13 6,39 
- - 

173,20 33,48 
- - 

Ίρη 0 . . . . . . . . . . 

Γηακνλή κε άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 0 . . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

. . 
- - 

Ίρη 30 44,63 16,37 46,23 6,88 46,47 8,34 25,13 6,39 173,20 33,48 

Παξαθνινχζεζε Δηδ. 

Δθπ. Πξνγξάκκαηα 

Θεξαπείεο 

Ναη 23 43,96 17,28 
,4555 ,657 

46,96 7,33 
1,305 ,211 

45,57 9,38 
1,954 ,063 

25,65 5,93 
,801 ,430 

174,22 35,89 
,353 ,730 

Ίρη 7 46,86 13,90 43,86 4,81 49,43 ,79 23,43 8,02 169,86 26,02 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 0 . . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

- - 

. . 

-  
3-4 23 43,96 17,28 46,96 7,33 45,57 9,38 25,65 5,93 174,22 35,89 

5-6 0 . . . . . . . . . . 

7-8 0 . . . . . . . . . . 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 0 . . 

8,958 ,000 

. . 

3,794 ,062 

. . 

501,873 ,000 

. . 

,004 ,951 

. . 

12,561 ,001 
Λίγν 7 59,00 ,00 42,00 ,00 32,00 ,00 25,00 ,00 140,00 ,00 

Πνιχ 23 40,26 16,36 47,52 7,41 50,87 2,20 25,17 7,34 183,30 31,93 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 0 . . 

8,958 ,000 

. . 

3,794 ,062 

. . 

501,873 ,000 

. . 

,004 ,951 

. . 

12,561 ,001 
Λίγν 7 59,00 ,00 42,00 ,00 32,00 ,00 25,00 ,00 140,00 ,00 

Πνιχ 23 40,26 16,36 47,52 7,41 50,87 2,20 25,17 7,34 183,30 31,93 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη ηνπο 

θίινπο  

Καζφινπ 7 59,00 ,00 

27,905 ,000 

42,00 ,00 

47,450 ,000 

32,00 ,00 

3390,975 ,000 

25,00 ,00 

5,467 ,010 

140,00 ,00 

35,887 ,000 
Λίγν 16 48,25 13,00 43,38 4,50 39,50 ,73 22,63 7,50 167,25 24,34 

Πνιχ 7 22,00 ,00 57,00 ,00 54,00 ,00 31,00 ,00 220,00 ,00 

Πάξα πνιχ 0 . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 17α: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Φχιν 
Αγφξη 10 32,30 6,99 

1,436 ,162 
54,10 5,22 

,111 ,912 
54,40 4,14 

,547 ,431 
31,90 5,59 

,155 ,878 
208,10 17,27 

,826 ,416 
Κνξίηζη 20 27,40 9,56 54,35 6,05 55,55 3,50 32,20 4,69 214,70 22,06 

Ζιηθία 

8-10 4 28,00 8,64 

,640 ,596 

53,00 6,06 

1,438 ,254 

54,00 4,32 

,253 ,858 

28,25 7,04 

1,109 ,363 

207,25 25,32 

,745 ,535 
11-13 6 26,83 5,64 56,33 3,08 56,00 3,69 33,17 3,06 218,67 14,60 

14-16 8 27,00 5,07 56,63 1,06 55,50 3,30 33,38 2,83 218,50 10,62 

17-18 12 31,83 12,10 52,08 7,63 54,92 4,10 32,00 5,78 207,17 26,07 

Ζιηθία 

Αδεξθνχ 

0-3 0 . . 

,371 ,774 

. . 

,363 ,780 

. . 

,683 ,571 

. . 

,940 ,435 

. . 

,607 ,616 

4-7 4 27,25 2,99 55,50 3,11 55,25 3,50 32,50 3,70 216,00 12,25 

8-11 8 30,00 9,80 54,75 4,46 54,88 4,12 32,13 5,96 211,75 21,19 

12-15 7 31,57 14,57 52,29 7,97 53,71 3,95 29,57 6,83 204,00 30,75 

16-22 11 27,36 5,16 54,73 5,93 56,27 3,44 33,55 2,46 217,18 14,68 

Άιια 

αδέξθηα 

Ναη 19 29,26 7,25 
,181 ,857 

54,05 5,64 
,266 ,792 

54,47 3,85 
1,370 ,182 

32,05 4,38 
,068 ,946 

211,32 17,71 
,409 ,685 

Ίρη 11 28,64 11,78 54,64 6,04 56,36 3,23 32,18 5,95 214,55 25,50 

Φχιν άιισλ 

αδεξθψλ 

Αγφξη 11 29,18 6,05 
,405 ,691 

52,82 6,23 
1,721 ,106 

53,82 3,89 
1,291 ,216 

31,27 3,00 
4,221 ,001 

208,73 16,19 
1,639 ,122 

Κνξίηζη 8 29,38 9,10 55,75 4,56 55,38 3,85 33,13 5,84 214,88 20,17 

Ζιηθία 

άιισλ 

αδεξθψλ 

0-3 0 . . 

,191 ,901 

. . 

,196 ,898 

. . 

,277 ,841 

. . 

,660 ,590 

. . 

,223 ,879 

4-7 2 30,50 9,19 54,00 2,83 52,00 ,00 29,00 1,41 204,50 13,44 

8-11 1 32,00 . 58,00 . 55,00 . 35,00 . 216,00 . 

12-15 8 30,13 9,01 53,25 5,65 54,63 3,85 31,38 5,66 209,13 19,68 

16-22 8 27,75 6,07 54,38 6,76 54,88 4,61 33,13 3,36 214,63 18,95 

Κηλεηηθή 

Καηάζηαζε 

Κηλεηηθά Αλεμάξηεηνο 29 29,17 9,10 

- - 

54,28 5,79 

- - 

55,14 3,76 

- - 

32,07 4,99 

- - 

212,31 20,87 

- - Δλ κέξεη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο 0 . . . . . . . . . . 

Κηλεηηθά εμαξηψκελνο 1 25,00 . 54,00 . 56,00 . 33,00 . 218,00 . 

Οκηιία 

Μηιάεη θαζαξά 29 28,83 9,06 

- - 

54,21 5,78 

- - 

55,41 3,50 

- - 

32,24 4,93 

- - 

213,03 20,68 

- - Γελ θαηαιαβαίλσ φια φζα ιέεη 1 35,00 . 56,00 . 48,00 . 28,00 . 197,00 . 

Γελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα απφ 

φζα ιέεη 
0 . . . . . . . . . . 
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Πίλαθαο 17β: Δπίδξαζε δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηηο ππνθιίκαθεο PARQ ζηα αδέξθηα παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία 

  Warmth_Aff Agg/Host Neg/Indif Rej(undif) Total PARQ 

 N Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p Μ ΣΑ t/F p 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηέξαο 

Γεκνηηθφ 0 . . 

,466 ,632 

. . 

,672 ,519 

. . 

,772 ,472 

. . 

1,079 ,354 

. . 

,604 ,554 
Γπκλάζην 1 34,00 . 59,00 . 56,00 . 36,00 . 217,00 . 

Λχθεην 4 25,50 2,65 56,25 2,22 57,25 1,26 34,75 1,71 222,75 4,27 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 25 29,40 9,65 53,76 6,06 54,80 3,93 31,52 5,16 210,68 22,03 

Δξγαζία Μεηέξαο 

Γεκφζηνο Τπάιιεινο 16 29,50 7,46 

,118 ,889 

53,88 6,10 

,223 ,802 

54,19 3,94 

1,523 ,236 

31,94 4,48 

1,349 ,277 

210,50 18,46 

,502 ,611 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο 11 29,00 11,92 54,27 6,02 55,91 3,36 31,18 5,76 212,36 25,61 

Άλεξγε 3 26,67 5,51 56,33 1,53 57,67 2,31 36,33 1,15 223,67 7,51 

Γηακνλή θαη κε ηνπο 

δχν γνλείο 

Ναη 27 29,56 9,28 
,955 ,348 

54,22 5,98 
,126 ,809 

55,11 3,82 
,243 ,810 

32,15 5,10 
,158 ,875 

211,93 21,42 
,453 ,654 

Ίρη 3 24,33 3,51 54,67 2,31 55,67 2,89 31,67 3,21 217,67 10,12 

Γηακνλή κε άιινπο 

ζπγγελείο 

Ναη 3 24,33 3,51 
,955 ,348 

54,67 2,31 
,126 ,901 

55,67 2,89 
,243 ,810 

31,67 3,21 
,159 ,875 

217,67 10,12 
,453 ,654 

Ίρη 27 29,56 9,28 54,22 5,98 55,11 3,82 32,15 5,10 211,93 21,42 

Παξαθνινχζεζε  

εμσζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ 

Ναη 23 29,61 9,87 
,630 ,534 

54,52 5,39 
,439 ,664 

54,91 3,62 
,675 ,505 

31,74 5,40 
,724 ,475 

211,57 21,47 
,446 ,659 

Ίρη 7 27,14 5,18 53,43 7,00 56,00 4,12 33,29 2,75 215,57 18,21 

Ώξεο 

παξαθνινχζεζεο 

1-2 5 33,00 17,18 

,265 ,850 

52,60 8,59 

,479 ,701 

55,40 3,05 

,110 ,953 

30,40 8,79 

,243 ,865 

205,40 36,36 

,232 ,873 
3-4 4 30,00 7,83 53,25 5,91 55,50 4,20 30,75 7,85 209,50 23,98 

5-6 3 27,33 3,79 56,67 2,52 55,00 4,00 33,33 2,52 217,67 12,58 

7-8 11 28,55 8,14 55,27 4,27 54,45 4,01 32,27 3,32 213,45 15,67 

Βνήζεηα 

Καζφινπ 2 30,00 7,07 

2,709 ,066 

55,00 1,41 

1,068 ,380 

52,00 5,66 

1,370 ,274 

30,50 3,54 

1,130 ,355 

207,50 14,85 

2,046 ,132 
Λίγν 11 34,36 11,87 51,91 6,64 54,18 3,52 30,18 6,98 201,91 25,52 

Πνιχ 13 26,15 5,01 55,38 5,66 55,85 3,46 33,46 2,85 218,54 15,62 

Πάξα πνιχ 4 23,25 2,50 56,75 1,71 57,25 3,77 33,75 2,63 224,50 8,66 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε 

Καζφινπ 3 28,33 5,13 

,233 ,873 

56,67 2,08 

,391 ,761 

58,00 1,73 

,809 ,501 

35,33 2,08 

1,104 ,365 

221,67 4,04 

,419 ,741 
Λίγν 9 31,11 14,11 52,78 7,12 55,22 3,70 31,44 6,33 208,33 28,25 

Πνιχ 13 27,77 5,59 54,77 5,56 55,00 3,29 32,85 3,11 214,85 16,00 

Πάξα πνιχ 5 29,00 7,97 54,20 5,36 53,80 5,40 29,40 6,62 208,40 23,27 

Παηρλίδη κε ηνλ 

αδεξθφ/ε θαη ηνπο 

θίινπο  

Καζφινπ 7 31,43 14,57 

,291 ,831 

50,29 8,42 

2,180 ,114 

55,14 4,81 

1,243 ,314 

30,71 7,02 

1,158 ,345 

204,71 32,66 

,959 ,427 
Λίγν 13 28,46 7,45 55,31 4,29 55,69 3,01 32,92 3,15 215,46 14,13 

Πνιχ 4 26,25 4,65 58,25 ,96 57,00 1,63 35,00 ,82 224,00 6,78 

Πάξα πνιχ 6 29,33 7,15 54,00 4,52 52,83 4,26 30,00 6,32 207,50 20,34 
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2.5. Πολλαπλϋσ παλινδρομόςεισ με εξαρτημϋνη μεταβλητό τισ 

υποκλύμακεσ δυνατοτότων και δυςκολιών  
·λαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη πσο 

επηδξά ε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηπρφλ 

παξνπζηάδνπλ ηα αδέξθηα παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία. Γηα λα εμεηαζηεί ην εξψηεκα απηφ εθαξκφζηεθε ζηα δεδνκέλα θάζε 

νκάδαο δείγκαηνο αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηά βήκαηα. ηελ αλάιπζε 

θάζε νκάδαο δείγκαηνο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ήηαλ θάζε θνξά νη ππνθιίκαθεο 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ελψ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη πέληε ππνθιίκαθεο 

γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο. (Παξάξηεκα 1) 

Χο πξνο ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξεί λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 92,7% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο ηνπο πκπεξηθνξάο (Πίλαθαο 1, Παξάξηεκα 

1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφο (Πίλαθαο 18).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή απφξξηςε 

θαη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γνλετθή απφξξηςε 

θαη ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 99,5% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο ηνπο πκπεξηθνξάο (Πίλαθαο 13, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε 

γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

(Πίλαθαο 18). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε κε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 87,0% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο ηνπο πκπεξηθνξάο (Πίλαθαο 

25, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη ζεηηθή 
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επίδξαζε ζηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε 

(Πίλαθαο 18). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

δεζηαζία/ζηνξγή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Θεηηθή 

Κνηλσληθή πκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γνλετθή απφξξηςε θαη ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή είλαη 

ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο 

ηνπο πκπεξηθνξάο (Πίλαθαο 37, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή 

εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή δεζηαζία/ζηνξγή έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

Θεηηθή Κνηλσληθή ηνπο πκπεξηθνξά ελψ ε γνλετθή απφξξηςε έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε 

(Πίλαθαο 18). 

Σέινο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή δεζηαζία/ζηνξγή κπνξεί λα πξνβιέςεη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Θεηηθή Κνηλσληθή ηνπο πκπεξηθνξά. Δηδηθφηεξα, ην 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή δεζηαζία/ζηνξγή είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 

46,2% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Θεηηθήο Κνηλσληθήο ηνπο πκπεξηθνξάο 

(Πίλαθαο 49, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Πίλαθαο 18). 

 

Πίλαθαο 18: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε Θεηηθή Κνηλσληθή 

πκπεξηθνξά 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά=0,285 * Neg./Ind - 0,752    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά= 0,233 * Agg + 0,259 * Rej + 0,191 * Neg./Ind - 0,045    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά= 0,257 * Agg - 2,087    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά= 0,659 * Agg - 0,297 * Rej + 0,057 * Warmth - 15,608    

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά= - 0,106 * Warmth + 16,354    
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Χο πξνο ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 98,9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο-Γηάζπαζεο Πξνζνρήο ηνπο (Πίλαθαο 3, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ 

αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ησλ αδεξθψλ 

παηδηψλ κε απηηζκφο (Πίλαθαο 19).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γνλετθή απφξξηςε 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ηε γνλετθή απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 98,7% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Πίλαθαο 15, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γνλετθή 

απφξξηςε έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 19). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή κπνξεί λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γνλετθή απφξξηςε θαη ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 93,6% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο (Πίλαθαο 27, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ 

αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ελψ ε γνλετθή 

απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε (Πίλαθαο 19). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γνλετθή απφξξηςε θαη ηε γνλετθή 
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δεζηαζηά/ζηνξγή είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 99,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο-Γηάζπαζεο Πξνζνρήο (Πίλαθαο 39, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ 

αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή έρνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ελψ ε γνλετθή 

απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε (Πίλαθαο 19). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε Τπεξθηλεηηθφηεηα/Γηάζπαζε πξνζνρήο δελ 

πξνέθπςε φηη επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηηο παξακέηξνπο δπλαηνηήησλ 

θαη δπζθνιηψλ (Πίλαθαο 19).  

 

Πίλαθαο 19: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-

Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο= - 0,468 * Agg - 0,038 * Warmth + 30,157    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο= 0,277 * Warmth + 0,501 * Rej - 16,865    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο= -1,315 * Agg + 1,368 * Rej - 0,164 * Warmth + 36,848    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο= -1,068 * Agg + 0,341 * Rej - 0,189 * Warmth + 59,478    

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
-  

 

Χο πξνο ηε Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 93,4% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ηεο Γηαηαξαρήο πλαηζζεκάησλ (Πίλαθαο 5, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ 

αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή 

πλαηζζεκάησλ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφο (Πίλαθαο 20).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα 
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εμεγήζεη ην 97,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Γηαηαξαρήο πλαηζζεκάησλ 

(Πίλαθαο 17, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα,  

έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 20). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε ,ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  ηε γνλετθή απφξξηςε , ηε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα  θαη ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία  είλαη ζε 

ζέζε λα εμεγήζνπλ ην 96,4% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Γηαηαξαρήο 

πλαηζζεκάησλ (Πίλαθαο 29, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή 

εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή απφξξηςε 

έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ελψ ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε (Πίλαθαο 20). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία ,ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη 

ε γνλετθή απφξξηςε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε 

Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία ,ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ηε γνλετθή 

απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο 

Γηαηαξαρήο πλαηζζεκάησλ (Πίλαθαο 41, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε 

παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία θαη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ ελψ ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε 

(Πίλαθαο 20). 

Σέινο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηε Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ. Δηδηθφηεξα, ην 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζεη ην 42,9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηεο Γηαηαξαρήο πλαηζζεκάησλ 

(Πίλαθαο 51, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία (Πίλαθαο 20). 
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Πίλαθαο 20: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ = - 0,178 * Agg + 16,861   

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ = -0,192 * Agg + 17,962   

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ = -0,528 * Rej + 0,196 * Agg +0,035 * Neg./Ind + 13,645    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ = -0,107* Neg./Ind - 0,051 * Agg +0,021 * Rej + 15,047    

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
Γηαηαξαρή πλαηζζεκάησλ =-0,177* Agg+17,085 

 

Χο πξνο ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε κπνξεί 

λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο. 

Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 91,2% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Πίλαθαο 7, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή απφξξηςε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ρέζεηο 

κε ηνπο πλνκειίθνπο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Πίλαθαο 21).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γνλετθή απφξξηςε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ηε γνλετθή απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 98,9% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Πίλαθαο 19, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γνλετθή απφξξηςε έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ρέζεηο κε 

ηνπο πλνκειίθνπο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 21). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γεληθφηεξε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε 

γεληθφηεξε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ην 92,5% ηεο 
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ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Πίλαθαο 31, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή θαη ε γεληθφηεξε γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε (Πίλαθαο 21). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γεληθφηεξε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε, ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε  

γεληθφηεξε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε, ηε γνλετθή απφξξηςε θαη ηε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Πίλαθαο 43, Παξάξηεκα 1). Απφ 

ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γεληθφηεξε γνλετθή απνδνρή/απφξξηςε  θαη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρνπλ αξλεηηθή  επίδξαζε ζηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο ελψ ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε (Πίλαθαο 21). 

Σέινο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο. Δηδηθφηεξα, ην 

κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη 

ην 71,7% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ ρέζεσλ κε ηνπο πλνκειίθνπο (Πίλαθαο 

53, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

(Πίλαθαο 21). 

Πίλαθαο 21: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο ρέζεηο κε ηνπο 

πλνκειίθνπο 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
ρέζεη κε ηνπο πλνκειίθνπο = - 0,250 * Rej + 14,347  

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

ρέζεη κε ηνπο πλνκειίθνπο = -0,575 * Agg -0,199* Warmth -0,310* Rej + 51,995   

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
ρέζεη κε ηνπο πλνκειίθνπο = -0,666 * Warmth -0,286 * TotalPARQ + 84,460    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
ρέζεη κε ηνπο πλνκειίθνπο = -0,013* TotalPARQ + 0,159 * Rej -0,194 * Agg + 13,999    

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
ρέζεη κε ηνπο πλνκειίθνπο =-0,366* Neg./Ind +26,535 

 



 

212 
 

Χο πξνο ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί 

λα πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Δηδηθφηεξα, 

ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ κε 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα 

εμεγήζεη ην 94,6% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ Γηαηαξαρψλ Γηαγσγήο (Πίλαθαο 

9, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ (Πίλαθαο 22).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή 

απφξξηςε θαη ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 

98,5% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ Γηαηαξαρψλ Γηαγσγήο (Πίλαθαο 21, 

Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 22). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή απφξξηςε κπνξνπλ λα 

πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Δηδηθφηεξα, 

ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε κε 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ηε γνλετθή 

απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ην 97,3% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ 

Γηαηαξαρψλ Γηαγσγήο (Πίλαθαο 33, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε 

παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε  ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο  

θαη ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε (Πίλαθαο 22). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη 

ε γνλετθή απφξξηςε θαη κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα 

αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γνλετθή απφξξηςε 

είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ Γηαηαξαρψλ 

Γηαγσγήο (Πίλαθαο 45, Παξάξηεκα 1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε 

ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία θαη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρνπλ αξλεηηθή  
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επίδξαζε ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ελψ ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε (Πίλαθαο 22). 

Σέινο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία κε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 57,9% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ησλ Γηαηαξαρψλ Γηαγσγήο (Πίλαθαο 55, Παξάξηεκα 1). 

Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Πίλαθαο 22). 

Πίλαθαο 22: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο = - 0,193 * Agg + 15,192 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο = -0,318 * Rej -0,180* Agg + 25,277   

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο = -0,421 * Agg+0,435 * Rej + 14,668    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο = -0,066* Neg./Ind - 0,309 * Agg +0,180 * Rej + 20,584 

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο =-0,245* Neg./Ind +20,564 

 

Χο πξνο ην πλνιηθφ ΔΓΓ, ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα κπνξεί λα 

πξνβιέςεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ην πλνιηθφ ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ κε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 99,1% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πλνιηθνχ ΔΓΓ (Πίλαθαο 11, Παξάξηεκα 1). Απφ 

ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

πλνιηθφ ΔΓΓ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε απηηζκφο (Πίλαθαο 23).  

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γεληθφηεξε γνλετθή  

απνδνρή/απφξξηςε θαη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ην πλνιηθφ ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε κε αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ηε γεληθφηεξε γνλετθή 

απνδνρή/απφξξηςε θαη ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη 



 

214 
 

ην 99,8% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πλνιηθνχ ΔΓΓ (Πίλαθαο 23, Παξάξηεκα 

1). Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γεληθφηεξε 

γνλετθή  απνδνρή/απφξξηςε έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζην πλνιηθφ ΔΓΓ θαη ε 

γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζην πλνιηθφ ΔΓΓ ησλ 

αδεξθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε (Πίλαθαο 23). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα θαη ε γεληθφηεξε γνλετθή  

απνδνρή/απφξξηςε κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ην 

πλνιηθφ ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

θαη ηε γεληθφηεξε γνλετθή  απνδνρή/απφξξηςε είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ην 94,8% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πλνιηθνχ ΔΓΓ (Πίλαθαο 35, Παξάξηεκα 1). Απφ 

ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε  ζην 

πλνιηθφ ΔΓΓ θαη ε γεληθφηεξε γνλετθή  απνδνρή/απφξξηςε έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζην πλνιηθφ ΔΓΓ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε (Πίλαθαο 23). 

ηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο 

έδεημαλ φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα , ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ην 

πλνιηθφ ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε κε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα 

, ηε γνλετθή απφξξηςε θαη ηε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 

99,9% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πλνιηθνχ ΔΓΓ (Πίλαθαο 47, Παξάξηεκα 1). 

Απφ ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα έρεη αξλεηηθή  επίδξαζε ζην 

πλνιηθφ ΔΓΓ ελψ ε γνλετθή απφξξηςε θαη ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζην πλνιηθφ ΔΓΓ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ κε θψθσζε (Πίλαθαο 23). 

Σέινο, ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο έδεημαλ φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία κπνξεί λα πξνβιέςεη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν ην πλνιηθφ ΔΓΓ. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία κε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ην 64,5% 

ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο ηνπ πλνιηθνχ ΔΓΓ (Πίλαθαο 57, Παξάξηεκα 1). Απφ 

ηελ αληίζηνηρε παιηλδξνκηθή εμίζσζε ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζην 

πλνιηθφ ΔΓΓ ησλ αδεξθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία (Πίλαθαο 23). 
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Πίλαθαο 23: Παιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο αλά νκάδα δείγκαηνο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ην πλνιηθφ ΔΓΓ 

Οκάδα δείγκαηνο Παιηλδξνκηθέο εμηζώζεηο 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε απηηζκό 
πλνιηθφ ΔΓΓ = - 0,955 * Agg + 72,898 

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

πλνιηθφ ΔΓΓ = -0,850 * Agg -0,097* TotalPARQ +0,120* Neg./Ind+ 85,493   

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε ηύθισζε 
πλνιηθφ ΔΓΓ = -1,531* Agg+0,206 * TotalPARQ + 66,305    

Αδέξθηα παηδηώλ 

κε θώθσζε 
πλνιηθφ ΔΓΓ = -1,390* Agg+1,012 * Rej +0,087 * Warmth + 67,934    

Αδέξθηα παηδηώλ 

ρσξίο αλαπεξία 
πλνιηθφ ΔΓΓ =-0,940* Neg./Ind +80,115 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3. ΤΖΗΣΗΗ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΤΡΗΜΑΣΨΝ 
Απφ ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ πξνθχπηεη ε άπνςε φηη νη νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα 

παζνινγίαο θαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνζαξκνγήο ζηελ θαηάζηαζε 

ηνπ παηδηνχ (Stoneman, 1996. Hodapp, 1995). Χζηφζν νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο ηνπο θαζψο θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ζ‟ 

απηέο ε γνλετθή απνδνρή. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθφηεξα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, ζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο γηα 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ζαθψο δηαθέξνπλ απφ απηέο 

ησλ ελειίθσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο ηδαηηεξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αλάπεηνπ παηδηνχ, είλαη 

ηεξάζηηα ε επίδξαζε ζηε δσή ησλ κειψλ νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Hastings, 

Kovshoff, Ward et al., 2005). Χζηφζν παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

επξεκάησλ, νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δελ εκθαλίδνπλ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα, αθνχ πέξαλ ηεο αλαπεξίαο ππάξρεη ζχλδεζε θαη κε έλα πιήζνο άιισλ 

κεηαβιεηψλ (Baxter et al., 2000. Quine & Pahl, 1991. Frey et al., 1989). Αλάινγα κε 

ην εθάζηνηε πεδίν έξεπλαο, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο χπαξμεο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηελ νηθνγέλεηα αμηνινγείηαη δηαθνξεηηθά.  

Χζηφζν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξά ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ 

κε αλαπεξία, αθνξά ζηνπο γνλείο. Αληηζέησο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 
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ζπληζηνχλ κηα νκάδα πνπ ιίγν έρεη εξεπλεζεί. αθψο νη γνλείο απνηεινχλ ηνπο 

θχξηνπο «δηαρεηξηζηέο» ηεο νηθνγέλεηαο, αθνχ είλαη νη πξψηνη  ηζχλνληεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε χπαξμε ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία δελ κπνξεί λα κελ επεξεάδεη ηελ δσή θαη ησλ ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ αδειθψλ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα αλήιηθα άηνκα ηα 

νπνία δελ έρνπλ αθφκε δηακνξθσζεί, ε ηφζν ζηελή ζπγγέλεηα κε έλαλ άλζξσπν κε 

αλαπεξία θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ απηήο ηεο ζρέζεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηέο ε 

απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο απηψλ ησλ παηδηψλ 

ζα ζπγθξηζνχλ ηφζν αλάκεζα ζηηο νκάδεο αδειθψλ κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλαπεξία 

φζν θαη κηα νκάδα ειέγρνπ, δειαδή κε κηα νκάδα αδειθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.  

Αξρηθά, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ αδειθνχ επεξεάδεη δηαθνεξεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ φιεο ηηο νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Αληηζέησο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνπλ απμεκέλε δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο θαη δηαηαξαρέο δηαγσγήο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Griffith et al. 2014. Ross & Cuskelly 2006. Verte et al., 2003 

Fisman et al., 1996. Gold 1993.  Rodrigue et al. 1993), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θηα ζπλαηζζήκαηνο. Χζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ δελ έρνπλ βξεη ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζήκαηνο (Hastings & Petalas, 2014. Dempsey et al., 2012. 

Pilowsky et al., 2004. Hastings, 2003b. Dewey, 2002). Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηα επίπεδα φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηθαηνινγεζνχλ κε βάζε παιαηφηεξα επξήκαηα θαζψο δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο επάλσ ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαπεξίαο. 

Δλδερνκέλσο, νη παξνχζεο απμνκεηψζεηο λα κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ 

πξνο ην παξφλ, κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε 

αλαπεξία. Αθφκε ν βαζκφο ηεο θάζε αλαπεξίαο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ζηνηρείν πνπ δε δηεξεπλεζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

Δμαίξεζε απνηειεί ην έπξεκα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, φπνπ ηα 

αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία αιιά θαη ηα αδέθηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

παξνπζηάδνπλ θησρφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα φξαζεο. Παιαηφηεξεο έξεπλεο 

πάλσ ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο έρνπλ απνδείμεη φηη 

παξάγνληεο φπσο ε απηενεθηίκεζε θαη ε απηεπάξθεηα παίδνπλ θαζνξηζηηθνχ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Zuffian, Alessandri, Gertino, 

Kamacri, Di Giunta, Milioni &Caprara, 2013. Γεδνκέλνπ πσο ηέηνηεο κεηαβιεηέο δελ 

ήηαλ εθηθηφ λα κεηξεζνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα δελ 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 
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αλαπεξία ζε αληίζεζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, ην 

θύιν ησλ αδειθψλ επεξεάδεη ηα αδέθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε 

θαη ηα αδέθηα παηδηψλ κε θψθσζε. Δηδηθφηεξα, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα 

θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ ηα 

αγφξηα θαζσο θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο δπζθνιίεο κε βάζε ην ζπλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε εθείλα παιαηφηεξσλ 

εξεπλψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θνξίηζηα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα 

ζηνπο γχξσ ηνπο θαη ηξέθνπλ πην ζεηηθά αηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Osmond 

& Seltzer, 2000). Ζ αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε 

απηηζκφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα ε νπνία έδεημε φηη ηα θνξίηζηα 

πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία αλαιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε θξνληίδα 

ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ ηνπο (Bray et al., 2000). Δπίζεο νη Verte, Roeyers θαη Buysse 

(2003) βξήθαλ φηη ζπγθεθξηκέλα νη αδειθέο παηδηψλ κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξε γεληθή ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη αθνπζηηθή 

αλαπεξία. ΄απηέο ηηο νκάδεο ηα αγφξηα θαηέρνπλ πςειφηεξα απνηειέζκαηα ηφζν 

ζηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ρακειφηεξα σο πξνο ηηο δπζθνιίεο 

ςπρνθνηλσληθήο θχζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ, σζηφζν ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο κε παιαηφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε απηά 

ηα θνξίηζηα απνηεινχλ νκάδα πςειφηεξνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Κνιαΐηεο, 2012). Χζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη 

ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ην θχιν δελ δέηρλεη λα επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο πξνζαξκνγή θαη ηελ θαηάζιηςε παξά ην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα αλαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία θαη γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ (Gold, 1993. Mates, 1990). 

 

Ζ ειηθία ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη κηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Οη κεγαιχηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 14-16 εηψλ ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ ηα νπνία παξνπζίαζαλ ρακειή 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη πςειφ ζπλνιηθφ δείθηε σο πξνο ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο, ζε ζρέζε κε αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ειηθίαο 11-13 θαη 17-18 

εηψλ. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηχθισζε θαη θψθσζε έρνπλ σο 

θνηλφ απνηέιεζκα ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ αδειθψλ πνπ είλαη 17-18 

εηψλ. πγθεθξηκέλα ηα αδέιθηα πνπ ππα΄γνληαη ζ΄απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο θαη εηλαη 

ειηθίαο 17-18 παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα 

παηδηά. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αδέιθηα κε ειηθίεο 6-11 εηψλ εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά (Verte, 

Roeyers θαη Buysse 2003). Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν βαζκφο ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα αδέιθηα απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπο 

(Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993), ελψ ην επίπεδν θαηάζιηςεο είλαη πςειφηεξν 

γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία (Gold, 1993). 

Δπίζεο ε κεγαιχηεξε ειηθία ησλ παηδηψλ ζπλεπάγεηαη θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη 
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πην ζθαηξηθή πιξνθφξεζε γχξσ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ αδειθψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηα παηδηά πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε 

νκαιφηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & 

Stoneman, 2003).  

 

Χο πξνο ηελ ύπαξμε άιισλ αδειθώλ νη νκάδεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε πνπ έρνπλ θαη 

άιια αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ρακειή ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειφ 

δείθηε γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Χο πξνο ηε ρακειή ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ζπκθσλνχλ θαη ηα δέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία έρνπλ θαη άιια αδέιθηα κε 

ηε δηαθνξά φηη παξνπζηάδνπλ πςειή δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηπελ χπαξμε άιισλ αδειθψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ε επηξξνή πνπ 

αζθείηαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία απφ ηε ζπκβίσζή ηνπο θαη κε άιινπο 

ζπγγελείο (γηαγηά, παππνχο, ζείνη θηι.). εηδηθφηεξα ηφζν ηα δέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φζν θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δε κέλνπλ κε άιινπο 

ζπγγελείο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξα 

ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε πνπ ζπγθαηνηθνχλ θαη κε έκκεζνπο ζπγγελείο. Οη δχν 

απηέο παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ κεγέζνπο ηήο 

νηθνγέλεηαο, παξάκεηξνο πνπ ελψ εδψ επεξέαδεη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο δείρλεη λα κελ αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (Mates, 1990), 

νχηε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα αδέιθηα (Kaminsky & Dewey, 

2001). Άιιεο πάιη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ 

θαίλεηαη φηη είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Σα 

αδέιθηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο νηθνγέλεηεο έρνπλ ζπρλά θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή (Bauminger & Yinniya, 2001) θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπεξία ησλ 

αδειθψλ ηνπο ληψζνληαο ιηγφηεξε ληξνπή θαη ακεραλία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο (McHale et al., 1986). Μηα λεφηεξε έξεπλα, 

φκσο, νδεγήζεθε ζε αληίζεηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία φζν κεγαιχηεξν ήηαλ 

ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε θαζπζηέξεζε ζηηο δεμηφηεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ (Pilowsky et al. 2004). 

 

Ο παξάγνληαο ηεο θηλεηηθήο αλεμαξηεζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαηα θχξην ιφγν 

ηα δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Δηδηθφηεξα ηα παηδηά ηεο νκάδαο απηήο πνπ 

έρνπλ αδειθφ κε αλαπεξία ν νπνίνο είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξν δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ απφ ηα παηδηά πνπ ηα αδέιθηα ηνπο είλαη θηλεηηθά εμαξηεκέλα εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Ζ νκηιεηηθή ηθαλόηεηα ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ είλαη επίζεο 

έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ χπαξμε ή κε ςπρνπαζνινγίαο ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη θψθσζε, αλαιπηηθά, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν αδειθφο ηνπο εληνπίδεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειφηεξν δείθηε δπζθνιηψλ. Αληηζέησο, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν αδειθφο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξε δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Σα παιαηφηεξα επξήκαηα γχξσ απφ ηηο επηθνηλσληαθέο 

θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηα 

αδέιθηα ηνπο πνηθίινπλ, κε απνηέιεζκα άιια λα ζπκθσλνχλ θαη άιια λα δηαθσλνχλ 

κε ηα παξφληα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 
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δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ηνπο αθνχ αθφκε θαη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ 

(Hastings, 2003). Χζηφζν, νη Pilowsky θαη ζπλεξγάηεο (2004), νδεγήζεθαλ ζε 

αληίζεηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο 

ησλ παηδηψλ φμπλε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ, ελψ παξάιιεια 

αζθνχζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο κεηέξαο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 

επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηφ. Αλαιπηηθά ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε θψθσζε ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο 

είλαη απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ρακειφηεξεο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ησλ νπνίσλ 

ε κεηέξεο έρνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Αλάινγα είλαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

θαη λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη δείρλνπλ λα 

επεξεάδνληαη ζεηηθά σο πξνο ηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη αξλεηηθά ζε 

ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Σν κελ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ 

ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε γλψζε θαη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ αλαπεξία, ε δε εξγαζία 

ηεο κεηέξαο σο δεκφζηα ππάιιεινο εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Οη 

δπν απηέο παξάκεηξνη ινηπφλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ νηθνγελεηψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία(Bailey, Golden, Roberts & Ford, 2007. Emersνn, Hatton, 

Llewellyn, Blacker & Graham, 2006, Graham et al., 2010), γεγνλφο πνπ ζαθψο 

δηεπθνιχλεη ηα αδέθηα απηψλ ησλ παηδηψλ λα έρνπλ κηα πην νκαιή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα. Σν έπξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

παιαηφηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ, αθνχ νμχλεη ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα αδέιθηα (Fisman, Wolf, Ellison & Freeman. 2000). ε αληίζεζε κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, ν Hastings (2003), ππνζηήξημε πσο ην άγρνο ηεο 

κεηέξαο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνγή ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ. 

 

 

Ίζνλ αθνξά ηε δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γνλείο εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θπξίσο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δνπλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Αθφκε ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε δπζθνιηψλ θαη ηα 

δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ππεξθηλεηηθφηεηα-

δηάζπαζε πξνζνρήο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ πνπ πξνηείλνπλ πσο ε πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο ησλ 

γνλέσλ. Ίηαλ ε ζπδπγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη θαιή, ηα αδέιθηα 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε (Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993). Αληίζεηα, φηαλ ην 

άγρνο ησλ γνλέσλ είλαη απμεκέλν θαη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε ππάξρνπλ εληάζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε 

(Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004), ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 
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ησλ αδειθψλ παξαθκάδεη θαη ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πξνο ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία (Rivers & Stoneman, 2003). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ/ζεξαπεηώλ απφ ηα αδέιθηα κε αλαπεξία θάλεθε λα επεξεάδνληαη ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε. Σα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηχθισζε δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαζψο φια ηα αδέιθηα παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ηα νπνία παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξε δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Αθφκε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζα πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εμεηάζηεθε θαη σο πξνο ηηο ώξεο πνπ πεξλνχλ ζε 

απηέο ηα παηδηά κε αλαπεξία. ·ηζη ζε γεληθέο γξακκέο θάλεθε πσο φζεο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο απαηηνχλ νη παξαθνινπζήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ απφ ηα 

παηδηά κε αλαπεξία ηφζν θαιχηεξνο είλαη ν αληίθηππφο ηνπο ζηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ αδειθψλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ 

ππφζεζε πσο φζν θαιχηεξε δνπιεηά γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ ηα 

ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη θαη επίπησζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε ηχπνπ αλαπεξίαο ζηα αδέιθηα απηψλ ησλ παηδηψλ. 

Φπζηθά ζ‟ απηφ παίδεη ξφιν θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σν 

εχξεκα απηφ δηαζηαπξψλεηαη θαη κε παιαηφηεξα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε 

αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο ησλ παηδηψλ φμπλε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ, ελψ παξάιιεια αζθνχζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Pilowsky et al., 2004). Ζ παξέκβαζε σζηφζν φρη κφλν 

ζηα παηδηά κε αλαπεξία αιιά θαη ζηα ππφπνηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ππνζηεξίδεηαη 

απφ άιιεο έξεπλεο, πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία κπνξνχζαλ λα 

πεξηνξηζηνχλ θαη νη ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο λα βειηησζνχλ αλ νη γνλείο 

ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο θαη αλ ηα αδέιθηα ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο κε ζπλνκειίθνπο (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & Stoneman, 

2003). Ζ παξάκεηξνο φκσο απηή δελ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

Ίζνλ αθνξά ηα ηξία ηειεπηαία δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία, δειαδή ην βαζκφ βνήζεηαο, ην βαζκφ παηρληδηνύ κε ην παηδί κε 

αλαπεξία θαζψο θαη ην βαζκφ παηρληδηνύ κε ην παηδί κε αλαπεξία θαη κε θίινπο 

παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία θέξνπλ ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα παηδηψλ απφ φιεο ηηο νκάδεο αλαπεξίαο πνπ δήισζαλ 

φηη βνεζνχλ, παίδνπλ θαη παίδνπλ θαη καδί κε ηνπο θίινπο ηνπο κε ηνλ αδειθφ κε 

αλαπεξία πνιχ θαη πάξα πνιχ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηα 

αδέιθηα πνπ δήισζαλ γηα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ιίγν ή θαζφινπ. Σα αδέιθηα ινηπφλ 

κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ βνήζεηαο θαη παηρληδηνχ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξεο δπζθνιίεο ςπρνθνηλσληθήο θχζεο. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κε ηνλ φξν ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο 

ελαζρφιεζεο θαη επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιια εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζχκθσλα 
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κε ηα νπνία παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θνηλσληθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ, εζηθνχ θαη γλσζηηθνχ  θφζκνπ ησλ παηδηψλ (Volling, 

Kennedy, Jackey, 2010. Howe, Petrakos, Rinaldi, LeFebvre, 2005). Δηδηθφηεξα, ηα 

αδέιθηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ λνπ ησλ 

άιισλ, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζέζεσλ 

θαη ησλ απφςεσλ (Howe, Ross, Recchia, 2011. Dunn, 2002).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πνπ ζπληζηνχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπο απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά παξά ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο. Ζ κφλε 

παξάκεηξνο πνπ δείρλεη λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία είλαη ε ύπαξμε άιισλ αδειθώλ. πγθεθξηκέλα ηα πεξηζζφηεξα 

αδέιθηα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

ρσξία αλαπεξία. Γελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ην παξφλ 

εχξεκα παξά κφλν ε ππφζεζε φηη ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ καδί κε αδέιθηα 

καζαίλνπλ απφ λσξίο ηελ έλλνηα ηεο ζπλχπαξμεο θαζψο θαη ην κνίξαζκα επνκέλσο ε 

θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία είλαη γη‟ απηά επθνιφηεξε. 

 

ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

ζεκαληηθφ ξφιν δείρλεη λα δηαδξακαηίδεη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ αδειθνχ. 

Πξνέθπςαλ ινηπφλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε φιεο ηηο νκάδεο 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απνδνρήο απφ φιεο ηηο νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Αθφκε, παξνπζίαζαλ πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο  επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη γνλετθήο απφξξηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ εμνπζέλσζε ησλ γνλέσλ ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ην αληίζηξνθν. Χζηφζν δελ κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ θαζψο ε δηεξεχλεζε ηεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο δελ έρεη δηεμαρζεί ζε πιεζπζκφ πνπ αθνξά ηελ αλαπεξία. Οη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ απφ άιιεο έξεπλεο γηα ηνλ ίδην αθξηβψο 

ιφγν. 

 

Χο πξνο ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαίλεηαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία.  

 

Δηδηθφηεξα, ην θύιν ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε. 

πγθεθξηκέλα ηα αγφξηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη ρακειφηεξε αληίιεςε  

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη απφξξηςεο ζε ζρέζε κε ηα 

θνξίηζηα. ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε ηζρχεη ην 

αληίζηξνθν. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πάλσ ζηελ γνλετθή απνδνρή-

απφξξηςε ην θχιν δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2012.  
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Khaleque & Rohner, 2011). χκθσλεο κε απηά ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη νη 

νκάδα ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.  

 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

ηελ ειηθία ησλ αδειθώλ κε αλαπεξία, ηελ ύπαξμε άιισλ αδειθώλ, ηε 

ζπγθαηνίθεζε κε άιινπο ζπγγελείο, ηελ ηθαλόηεηα νκηιίαο θαη θίλεζεο ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζή ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2012.  Khaleque & Rohner, 2011. 

Bredehoft, Mennicke, Potter & Clarke, 1998. Rohner, 1985). Οξηζκέλα βέβαηα απφ 

απηά αθνξνχλ άκεζα ηε θχζε ηεο αλαπεξία (θίλεζε, νκηιία) πνπ φπσο έρεη ήδε 

εηπσζεί δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο παξάκεηξνο ζηηο έξεπλεο απηνχ ηνπ πεδίνπ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηηο ώξεο 

πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηήλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ/ζεξαπεηώλ, ηε 

βνήζεηα πξνο ηνλ αδειθό, ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθό θαη ην παηρλίδη κε ηνλ 

αδειθό καδί κε θίινπο. 

 

Χο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα νη κεηέξεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε πνπ είλαη απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη 

εξγάδνληαη σο δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ νπνίσλ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν είλαη ρακειφηεξν θαη απφ απηέο πνπ είλαη άλεξγεο. Σα παηδηά απηά 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη 

ρακειφηεξε αληίιεςε επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηα, παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη 

απφξξηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί θαη κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, δειαδή κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ παηδηψλ ακεξηθαληθήο θαη 

θνξεαηηθήο θαηαγσγήο θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

παίδεη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπο θαη ε θνηλσληθή ηάμε, αθνχ ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα απνδείρζεθαλ πην απνδεθηά απφ ηηο 

κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά εξγαηηθψλ θαη ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζεη ζηελ Κνινκβία. Δθεί ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θχλδπλν λα αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνηρεία παξαβαηηθφηεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

έληνλεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Χζηφζν ε 

γνλετθή αγάπε, θξνληίδα θαη γεληθά ε απνδνρή ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ πξνο ηε κε θνηλσληθά απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά (Lila, Garcia & Garcia, 2007). Δπηπιένλ, ε θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε απνηειεί ζηξεζνγφλν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά 

(Weiss, Dodge, Bates & Pettit, 1992. Lempers, Clark-Lempers & Simons, 1989. 

Elder, Nguyen & Caspi, 1985. Elder, 1974). Δπίζεο παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηνλ πνιηηηζκφ φζν θαη ζηελ νηθνγελεηθά δνκή ησλ 

πνιηηψλ ηεο Κίλαο ζε ζρέζε κε πνιίηεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ (ε πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο ζηελΚίλα δελ έρνπλ πάλσ απφ έλα παηδί) απνδεηθλχεηαη φηη θαη ζε απηφ 

ην πιαίζην ν παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

δεηήκαηα ζηέγαζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο Κηλέδνπο γνλείο (Chen & Rubin, 

2013). Βέβαηα, ηα επξήκαηα απηά δηαθέξνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 
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έξεπλαο σο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν αιιά νχηε απφ ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο. 

 

Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα πνπ αθνξά ηε δηακνλή 

θαη κε ηνπο δύν γνλείο. Αλαθνξηθά κε απηφ ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

φκσο ραξαθηεξίδνληαη σο κε αλακελφκελα θαη αληηθαηηθά ζε ζρέζε κε 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Δηδηθφηεξα, ηφζν ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φζν θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δε κέλνπλ θαη κε ηνπε 

δπν γνλείο ηνπο θάλεθε λα έρνπλ πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη ρακειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, ηεο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη ηεο απφξξηςεο, ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δήισζαλ πσο θαηνηθνχλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο. Ίπσο 

πξναλαθέξζεθε ην εχξεκα απηφ δε ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (Jennings, Stagg & Connors, 1991.Cox, 

Owen, Lewis & Henderson, 1989. Jouriles, Pfiffner & O'Leary, 1988Goldberg & 

Easterbrooks, 1984. Conger, McCarty, Young, Lahey & Kropp, 1984).  

 

Ηδαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιέη μαλά ε νκάδα ησλ αδειθψλ απηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε 

νπνία δείρλεη λα κελ επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ θακία ζρεδφλ 

δεκνγξαθηθή παξάκεηξν. Γεγνλφο πνπ κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο άιινηε 

ζπθσλεί κε παιαηφηεξα επξήκαηα (π.ρ θχιν, ειηθία θ.ά.) θαη άιινηε δηαθσλεί (π.ρ. 

δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γνλείο). 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

θαη ην πψο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε γνλετθή απνδνρή. πγθεθξηκέλα, νη Bryant 

& Crockenberg, (1981) θαη  Feshback (1978) έρνπλ δείμεη φηη ε ζεηηθή γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. 

 

Δπίζεο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ζεηηθά 

σο πξνο ηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά παξά ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ηνπο πξνο απηά. πγθεθξηκέλα ε γνλεηθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή 

απφξξηςε θαη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία επηδξνχλ ζεηηθά πξνο ηελ αλάπηπμε 

πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Σν παξφλ εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηείλνπλ λα είλαη ληξνπαιά θαη απνηεινχλ νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ θαθή ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή (Shah & Kahn, 2014). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε γηα ηα νπνία ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ελψ ε γνλετθή απφξξηςε ηα επεξεάδεη αξλεηηθά ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ζπκβαδίδεη κε απηά άιισλ εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε γνλετθή απνδνρή 
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απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πξφβιεςε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ 

ην παηδί αιιά θαη αληηζηξφθσο (Bjorklund & Pellegrini, 2002. Leary, 1999. 

Baumeister & Leary, 1995. Rohner, 1975, 1986. Rohner & Rohner, 1980). 

 

Ίζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δειάδε ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ θαη πάιη αληηθαηηθφ. Ζ γνλετθή 

δεζηαζηά θαη ζηνξγή θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πιήζνο άιισλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε απνδνρή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Schonert-Reichl, 1999. Parkhurst & Asher, 1992), ελψ αληίζεηα ε 

απφξξηςε είλαη απηή πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε κείσκέλε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Gest, Graham-Bermann & Hartup, 2001. Wentzel & McNamara, 1999. 

Asher & Coier, 1990).  

 

ε γεληθέο γξακκέο βέβαηα ηα απνηειέζκα πνπ αθνξνχλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή είλαη δηθνξνχκελα, 

φπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ θπξίαξρε πεπνίζεζε πνπ επηθξαηνχζε γηα ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ππνζηήξηδε πσο ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

κεγαιψλνπλ ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην κνλαδηθφ θαη δηαθνξεηηθφ, κε απνηέιεζκα 

λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Griffith et al. 2014. Ross 

and Cuskelly 2006.Hastings, 2003.Bauminger & Yirmiya, 2001. Fisman et al. 1996; 

Gold 1993. Rodrigue et al. 1993. McHale, Simeonsson, & Sloan, 1984) θαη βηψλνπλ 

θησρφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθά αδειθηθέο ζρέζεηο (Kaminsky and Dewey 2001). 

Χζηφζν, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη πσο ε χπαξμε ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ αδειθψλ, αθνχ δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ θνηλσληθή 

ηθαλφηεηα ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε ηππηθή 

αλάπηπμε (Gold, 1993. Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004. 

Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993. Yirmiya et al., 2001). 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο κε ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα-δηάζπαζε πξνζνρήο έδεημαλ φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα φζν θαη απφ ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή αξλεηηθά. Ζ ηάζε γηα δηαζπαζηηθή πξνζνρή θαη ππεξθηλεηηθφηεηα 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε εληζρχεηαη ηφζν απφ ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή φζν θαη απφ ηε γνλετθή απφξξηςε. ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηάζπαζε πξνζνρήο-

ππεξθηλεηηθφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ γνλετθή απφξξηςε πνπ επηδξά ζεηηθά. Σν ίδην 

αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ελψ ηα αδέιθηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ δε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπλδένπλ ηελ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε κε ηε δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Απφ καζεζηαθήο άπνςεο σζηφζν ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ ηα νπνία ζηνρνπνηνχλ ηε γνλετθή απφξξηςε σο 

ππεχζπλε γηα ηε ζρνιηθή απνηπρία (Tulviste & Rohner, 2010). 
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Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηε δηαηαξαρή ζπλαηζζεκάησλ ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα πνηθίινπλ, νξηζκέλα απφ απηά ζπκθσλνχλ 

ελψ άιια αληηηίζεληαη ζηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε θαζψο θαη ζηα αδέιθηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ αλάπηπμε δηαηαξαρήο ζπλαηζζήκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηφζν ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε φζν θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία θαη ε γνλετθή ερζξφηεηα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε 

δηαηαξαρή ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή ε γνλετθή απφξξηςε νθείιεηαη γηα πξνβιήκαηα 

ςπρνινγηθήο θχζεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αηζζεηεξηαθά 

ειιείκαηα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη θψθσζε 

ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε δηαθσλνχλ. πγθεθξηκέλα ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο ε γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαθή ςπρνινγηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009. Khaleque & Rohner, 2002a). 

Άιια πάιη επξήκαηα έρνπλ απνδείμεη πψο ε γνλετθή απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία ζπλδέεηαη κε ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηεπάξθεηα ζηελ ελήιηθε δσή 

(Ansari & Qureshi 2013. Khaleque & Rohner, 2011. Hewitt, 2009, Hetherington & 

Parke, 1986, Rohner, 1986). Αθφκε ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζπλδεζεί ζε έξεπλεο 

παγθφζκηνπ βειηλεθνχο κε ηηελ θιηληθή θαη κε θιηληθή θαηάζιηςε. Σα ζπκπηψκαηα 

ηεο θαηάζιηςεο ιφγσ ηεο γνλετθήο απφξξηςεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε κεγάιεο 

εζληθέο νκάδεο θαηνίθσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Αθξνακεξηθαλψλ (Crook, Raskin, & Eliot, 1981), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ 

(Greenberger & Chen, 1996), ησλ Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ (Whitbeck, Conger, & 

Kao, 1993. Whitbeck, Hoyt, Miller, θαη Kao, 1992. Belsky & Pensky, 1988. 

Jacobson, Fasman, & DiMascio, 1975), θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Dumka, 

Roosa, & Jackson, 1997). Δπηπιένλ, ε γνλετθή απφξξηςε έρεη βξεζεί λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ θαηάζιηςε ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Απζηξαιίαο (Parker, 1983a. Parker, Kiloh, & Hayward, 1987), ηεο Κίλαο (Chen, 

Rubin, & Li, 1995), ηεο Αηγχπηνπ (Fattah, 1996. Hassab-Allah, 1996. Salama, 1990), 

ηεο Γεξκαλία (Richter, 1994), ηεο Οπγγαξίαο (Richter, 1994), ηεο Ηηαιίαο (Richter, 

1994), ηεο νπεδίαο (Richter, 1994. Perris et al., 1986), θαη ηεο Σνπξθίαο (Erkman, 

1992). Δπηπιένλ, έλαο αξηζκφο απφ δηακήθεηο κειέηεο δείρλεη φηη ε αληηιήςε ηεο 

γνλετθήο απφξξηςεο ζηελ παηδηθή ειηθία ηείλεη λα πξνεγείηαη ηεο αλάπηπμεο ησλ  

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή (Ge, Best, 

Conger, & Simons, 1996. Chen, Rubin, Li, 1995. Ge, Lorenz, Conger, Elder, & 

Simons, 1994. Peterson, Sarigiani, & Kennedy, 1991. Robertson & Simons, 1989. 

Lefkowitz & Tesiny, 1984). 

 

Χο πξνο ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία αιιά θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζίαζαλ ίδηα 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα επηδξά αξλεηηθά 

ζηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε, κε 

ηχθισζε, κε θψθσζε θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Σν γεγνλφο απηφ 

αληηηίζεηαη ζε εξεπλεηηθά επξήκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε γνλετθή απφξξηςε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

ηγθεθξηκέλα, ε γνλετθή απφξξηςε θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο 

δείθηεο ζρεδφλ φισλ ησλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ εμσηεξίθεπζε 
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ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα. Γηαπνιηηηζκηθά επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνέξρνληαη απφ ην Μπαρξέηλ (Al-Falaij, 1991), ηελ Κίλα 

(Chen, Rubin, & Li, 1997), ηελ Κξναηία (Ajdukovic, 1990), ηελ Αίγππην (Salama, 

1984), ηελ Αγγιία (Maughan, Pickles & Quinton, 1995. Farrington & Hawkins, 

1991), ηελ Ηλδία (Saxena, 1992) θαη ηε Ννξβεγία (Pedersen, 1994). Μειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο απηφ ην ζπκπέξαζκα κεηαμχ ακεξηθαληθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ, ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ, ησλ 

Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ, θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Chen et al., 1998. 

Marcus & Gray, 1998. Rothbaum & Weis, 1994. Whitbeck, Hoyt, & Ackley, 1997). 

Σέινο, έλαο αξηζκφο καθξνρξφλησλ κειεηψλ ζηηο ΖΠΑ (Ge, Best, Conger, & Simon, 

1996. Simons, Robertson, & Downs, 1989. Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986), θαη 

παγθνζκίσο (Chen et al., 1997) δείρλνπλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε ηείλεη λα πξνεγείηαη 

ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. χκθσλε κε απηέο ηηο έξεπλεο θαη ζε 

αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνηειεί ε εμαίξεζε ηεο νκάδαο ησλ 

αδειθψλ κε ηχθισζε πνπ ελψ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, ε ζπλνιηθή γνλετθή ηνπο απφξξηςε ζπλδέεηαη κε 

δηαηαξαρέο δηαγσγήο. Ζ ζχλδεζε ηεο γνλετθήο απφξξηςεο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

επεθηείλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ν 

νπνίνο είλαη ε θαηάρξεζε νπζηψλ. Ζ ππνζηήξημε γηα ηελ παγθφζκηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ πξνέξρεηαη απφ 

κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Απζηξαιία (Rosenberg, 1971), ηνλ Καλαδά 

(Hundleby & Mercer, 1987), ηελ Αγγιία (Καιά, 1972), ηελ Οιιαλδία (Emmelkamp 

& Heeres, 1988), θαη ηε νπεδία (Vrasti et al., 1990). Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο 

δείρλνπλ ζαθψο φηη ε γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά ηφζν κε ηελ 

θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ φζν θαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. ·ρεη επίζεο βξεζεί φηη 

γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ζε κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο 

ζηηο ΖΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ (Myers, Newcomb, 

Richardson, & Alvy, 1997. Shedler & Block, 1990. Eldred, Brown, & Mahabir, 1974. 

Prendergast & Schaefer, 1974), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ (Shedler & Block, 1990), 

θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Coombs, Paulson, & Richardson, 1991. Coombs 

& Paulson, 1988). Δπηπιένλ, νη Rohner θαη Britner (2002) κέζσ ελφο αξηζκνχ 

κειεηψλ παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γνλετθήο απφξξηςεο θαη ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηε κεζαία θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ. 

Ίζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ δηαηαξαρψλ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα-δηάζπαζε 

πξνζνρήο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ηα 

απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεκνλνκέλεο 

παιιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο. πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

κε ηχθισζε θαη κε θψθσζε ζην ζπλνιηθφ ηνπο δείθηε ΓΓ θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο εμαηηίαο ηεο γνλετθήο απνδνρήο, γεγνλφο 

πνπ ζπκθσλεί κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπλ αξλεηηθή 
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επίδξαζε ηεο γνλετθήο απφξξηςεο σο πξνο ην ζπλνιηθφ δείθηε ΓΓ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

Ίπσο θαίλεηαη νξηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένπλ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζπκβαδίδνπλ 

κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. Χζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα απηά. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί σο εμήο. Αξρηθά, ε έξεπλα γχξσ απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη δείγκα πνπ λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλαπεξία. Απφ 

ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε αλαπεξία δελ έρεη ππαρζεί σο κεηαβιεηή ζηηο κέρξη ζήκεξα 

κειέηεο γχξσ απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξηςε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε πιήξε 

αληαπφθξηζε θαη αθξίβεηα κε άιια επξήκαηα άιισλ κειεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 

Δπίζεο, ε δηάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ απνηειεζκάησλ 

παιαηφηεξσλ εξεπλψλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη λα εμεγεζεί κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απόξξηςεο. πγθεθξηκέλα, ζηε ζεσξία 

απηή πεξηιακβάλεηαη ε ππνζεσξία ηεο αληηκεηώπηζεο. Σν βαζηθφ εξψηεκα απηήο ηεο 

ππνζεσξίαο είλαη ην πψο νξηζκέλα απνξξηθζέληα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ 

ηελ απφξξηςε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ελψ άιια δηαβξψλνληαη ηφζν θαηά ηελ παηδηθή 

αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο. Με βάζε ινηπφλ απηή ηελ ππνζεσξία 

ππάξρνπλ δχν ηχπνη αληηδξάζεσλ πνπ αλακέλνληαη. Σα άηνκα πνπ πξνζσπνπνηνχλ 

ηελ απφξξηςε ζεσξψληαο πνπ ην βάξνο απηήο πέθηεη ζηνπο δηθνχο ηεο ψκνπο θαη ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνπξνζσπνπνηνχλ ηελ απφξξηςε ζηεξηδφκελνη 

ζηελ ςπρνινγηθή αζπίδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζνχλ καθξηά 

απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφξξηςεο. Σα άηνκα απηά απνθαινχληαη copers θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε affective copers  θαη instrumental copers. Γεδνκέλνπ ινηπφλ πσο ηα 

άηνκα πνπ κεγαιψλνπλ θαη ζπκβηψλνπλ κε έλα άηνκν κε αλαπεξία βξίζθνληαη ζε έλα 

κνλαδηθφ πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθέο θαη ζπλερψο επαλαπξνζδηνξηδφκελεο ζπλζήθεο 

ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ copers θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, ε θάζε 

νηθνγέλεηα παηδηνχ κε αλαπεξία ελδέρεηαη λα παξαθνινπζεί εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ νκαιή δηεκέξεπζε κε ην παηδί κε αλαπεξία. Αθφκε, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απφξξηςε ησλ γνλέσλ ηνπο κε 

θάπνην άιιν άηνκν πξνζθφιιεζεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί ηελ νκαιή 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. Οη δπν ηειεπηαίεο παξάκεηξνη δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

εμεηαζηνχλ σο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ εξεπλψλ πξνθχπηεη ε άπνςε φηη νη νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ κε αλαπεξία ζε γεληθέο γξακκέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά επίπεδα 

παζνινγίαο θαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνζαξκνγήο ζηελ θαηάζηαζε 

ηνπ παηδηνχ (Stoneman, 1996. Hodapp, 1995). Χζηφζν νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηα 
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αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θξίλεηαη απαξαίηεην λα 

δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο ηνπο θαζψο θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ζ‟ 

απηέο ε γνλετθή απνδνρή. Απηή ε δηαδηθαζία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνχλ 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθφηεξα  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο, ζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο γηα 

ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία, ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο ζαθψο δηαθέξνπλ απφ απηέο 

ησλ ελειίθσλ. 

Γεδνκέλεο ηεο ηδαηηεξφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αλάπεηνπ παηδηνχ, είλαη 

ηεξάζηηα ε επίδξαζε ζηε δσή ησλ κειψλ νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο (Hastings, 

Kovshoff, Ward et al., 2005). Χζηφζν παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

επξεκάησλ, νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία δελ εκθαλίδνπλ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα, αθνχ πέξαλ ηεο αλαπεξίαο ππάξρεη ζχλδεζε θαη κε έλα πιήζνο άιισλ 

κεηαβιεηψλ (Baxter et al., 2000. Quine & Pahl, 1991. Frey et al., 1989). Αλάινγα κε 

ην εθάζηνηε πεδίν έξεπλαο, ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο χπαξμεο ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία απφ ηελ νηθνγέλεηα αμηνινγείηαη δηαθνξεηηθά.  

Χζηφζν, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξά ζηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ 

κε αλαπεξία, αθνξά ζηνπο γνλείο. Αληηζέησο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 

ζπληζηνχλ κηα νκάδα πνπ ιίγν έρεη εξεπλεζεί. αθψο νη γνλείο απνηεινχλ ηνπο 

θχξηνπο «δηαρεηξηζηέο» ηεο νηθνγέλεηαο, αθνχ είλαη νη πξψηνη  ηζχλνληεο γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη θαη‟ επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε χπαξμε ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία δελ κπνξεί λα κελ επεξεάδεη ηελ δσή θαη ησλ ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ αδειθψλ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα αλήιηθα άηνκα ηα 

νπνία δελ έρνπλ αθφκε δηακνξθσζεί, ε ηφζν ζηελή ζπγγέλεηα κε έλαλ άλζξσπν κε 

αλαπεξία θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ απηήο ηεο ζρέζεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, θαζψο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ζε απηέο ε 

απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη δπζθνιίεο απηψλ ησλ παηδηψλ 

ζα ζπγθξηζνχλ ηφζν αλάκεζα ζηηο νκάδεο αδειθψλ κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλαπεξία 

φζν θαη κηα νκάδα ειέγρνπ, δειαδή κε κηα νκάδα αδειθψλ παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.  

Αξρηθά, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαίλεηαη πσο ην είδνο 

ηεο αλαπεξίαο ηνπ αδειθνχ επεξεάδεη δηαθνεξεηηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη δπζθνιίεο 

ησλ παηδηψλ. πγθεθξηκέλα, ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία είλαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ φιεο ηηο νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία. Αληηζέησο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία αλ θαη ππάξρνπλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο, εκθαλίδνπλ απμεκέλε δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα, 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο θαη δηαηαξαρέο δηαγσγήο. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ άιιεο έξεπλεο (Griffith et al. 2014. Ross & Cuskelly 2006. Verte et al., 2003 

Fisman et al., 1996. Gold 1993.  Rodrigue et al. 1993), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θηα ζπλαηζζήκαηνο. Χζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ δελ έρνπλ βξεη ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλαηζζήκαηνο (Hastings & Petalas, 2014. Dempsey et al., 2012. 

Pilowsky et al., 2004. Hastings, 2003b. Dewey, 2002). Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη 
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ζηα επίπεδα φισλ ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ δελ είλαη 

δπλαηφ λα δηθαηνινγεζνχλ κε βάζε παιαηφηεξα επξήκαηα θαζψο δελ ππάξρνπλ 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο επάλσ ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αλαπεξίαο. 

Δλδερνκέλσο, νη παξνχζεο απμνκεηψζεηο λα κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ, ηνπιάρηζηνλ 

πξνο ην παξφλ, κε βάζε ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θάζε 

αλαπεξία. Αθφκε ν βαζκφο ηεο θάζε αλαπεξίαο κπνξεί λα επεξεάδεη ηα 

ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα, ζηνηρείν πνπ δε δηεξεπλεζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία.  

 

Δμαίξεζε απνηειεί ην έπξεκα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, φπνπ ηα 

αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία αιιά θαη ηα αδέθηα ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

παξνπζηάδνπλ θησρφηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζε αληίζεζε κε ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα φξαζεο. Παιαηφηεξεο έξεπλεο 

πάλσ ζηηο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο έρνπλ απνδείμεη φηη 

παξάγνληεο φπσο ε απηενεθηίκεζε θαη ε απηεπάξθεηα παίδνπλ θαζνξηζηηθνχ ξφιν 

ζηε δηακφξθσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Zuffian, Alessandri, Gertino, 

Kamacri, Di Giunta, Milioni &Caprara, 2013. Γεδνκέλνπ πσο ηέηνηεο κεηαβιεηέο δελ 

ήηαλ εθηθηφ λα κεηξεζνχλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην ζπγθεθξηκέλν εχξεκα δελ 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία ζε αληίζεζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, ην 

θύιν ησλ αδειθψλ επεξεάδεη ηα αδέθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε 

θαη ηα αδέθηα παηδηψλ κε θψθσζε. Δηδηθφηεξα, ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ηα 

θνξίηζηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά απφ ηα 

αγφξηα θαζσο θαη ζεκαληηθά ρακειφηεξεο δπζθνιίεο κε βάζε ην ζπλνιηθφ δείθηε 

δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε εθείλα παιαηφηεξσλ 

εξεπλψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θνξίηζηα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα 

ζηνπο γχξσ ηνπο θαη ηξέθνπλ πην ζεηηθά αηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Osmond 

& Seltzer, 2000). Ζ αιηξνπτζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε 

απηηζκφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ παιαηφηεξε έξεπλα ε νπνία έδεημε φηη ηα θνξίηζηα 

πνπ έρνπλ αδέιθηα κε αλαπεξία αλαιακβάλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηε θξνληίδα 

ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ ηνπο (Bray et al., 2000). Δπίζεο νη Verte, Roeyers θαη Buysse 

(2003) βξήθαλ φηη ζπγθεθξηκέλα νη αδειθέο παηδηψλ κε απηηζκφ πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνχο ηνπο πςειφηεξε θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη λα έρνπλ ζεηηθφηεξε γεληθή ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη αθνπζηηθή 

αλαπεξία. ΄απηέο ηηο νκάδεο ηα αγφξηα θαηέρνπλ πςειφηεξα απνηειέζκαηα ηφζν 

ζηε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ρακειφηεξα σο πξνο ηηο δπζθνιίεο 

ςπρνθνηλσληθήο θχζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα 

επξήκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ, σζηφζν ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο 

δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο κε παιαηφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. χκθσλα κε απηά 

ηα θνξίηζηα απνηεινχλ νκάδα πςειφηεξνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 

θαηάζιηςεο θαη άγρνπο (Κνιαΐηεο, 2012). Χζηφζν, νξηζκέλεο έξεπλεο θαηέδεημαλ φηη 

ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ην θχιν δελ δέηρλεη λα επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή 

ηνπο πξνζαξκνγή θαη ηελ θαηάζιηςε παξά ην γεγνλφο φηη ηα θνξίηζηα αλαιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο γηα ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία θαη γηα ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ (Gold, 1993. Mates, 1990). 
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Ζ ειηθία ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία είλαη κηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ 

επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ 

απηψλ. Οη κεγαιχηεξεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 14-16 εηψλ ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ ηα νπνία παξνπζίαζαλ ρακειή 

ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη πςειφ ζπλνιηθφ δείθηε σο πξνο ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο, ζε ζρέζε κε αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ειηθίαο 11-13 θαη 17-18 

εηψλ. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, ηχθισζε θαη θψθσζε έρνπλ σο 

θνηλφ απνηέιεζκα ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ αδειθψλ πνπ είλαη 17-18 

εηψλ. πγθεθξηκέλα ηα αδέιθηα πνπ ππα΄γνληαη ζ΄απηέο ηηο ηξεηο νκάδεο θαη εηλαη 

ειηθίαο 17-18 παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη 

ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα 

παηδηά. Απηά ηα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα αδέιθηα κε ειηθίεο 6-11 εηψλ εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξα εζσηεξηθεπκέλα θαη εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα θαη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά (Verte, 

Roeyers θαη Buysse 2003). Απηφ ην εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν βαζκφο ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ θαη εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνπλ ηα αδέιθηα απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ειηθία ηνπο 

(Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993), ελψ ην επίπεδν θαηάζιηςεο είλαη πςειφηεξν 

γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθεβεία (Gold, 1993). 

Δπίζεο ε κεγαιχηεξε ειηθία ησλ παηδηψλ ζπλεπάγεηαη θαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη 

πην ζθαηξηθή πιξνθφξεζε γχξσ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ αδειθψλ ηνπο, γεγνλφο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηα παηδηά πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε 

νκαιφηεξε ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & 

Stoneman, 2003).  

 

Χο πξνο ηελ ύπαξμε άιισλ αδειθώλ νη νκάδεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, 

λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε πνπ έρνπλ θαη 

άιια αδέιθηα παξνπζηάδνπλ ρακειή ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειφ 

δείθηε γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Χο πξνο ηε ρακειή ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ζπκθσλνχλ θαη ηα δέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε ηα νπνία έρνπλ θαη άιια αδέιθηα κε 

ηε δηαθνξά φηη παξνπζηάδνπλ πςειή δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. ε 

ζπλδπαζκφ κε ηπελ χπαξμε άιισλ αδειθψλ κπνξεί λα αλαθεξζεί ε επηξξνή πνπ 

αζθείηαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία απφ ηε ζπκβίσζή ηνπο θαη κε άιινπο 

ζπγγελείο (γηαγηά, παππνχο, ζείνη θηι.). εηδηθφηεξα ηφζν ηα δέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φζν θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δε κέλνπλ κε άιινπο 

ζπγγελείο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξα 

ζπλνιηθφ δείθηε δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε πνπ ζπγθαηνηθνχλ θαη κε έκκεζνπο ζπγγελείο. Οη δχν 

απηέο παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ κεγέζνπο ηήο 

νηθνγέλεηαο, παξάκεηξνο πνπ ελψ εδψ επεξέαδεη ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο ζε 

παιαηφηεξεο έξεπλεο δείρλεη λα κελ αζθεί ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν (Mates, 1990), 

νχηε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα αδέιθηα (Kaminsky & Dewey, 

2001). Άιιεο πάιη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ παηδηψλ 

θαίλεηαη φηη είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Σα 

αδέιθηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεγάιεο νηθνγέλεηεο έρνπλ ζπρλά θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή (Bauminger & Yinniya, 2001) θαη αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαπεξία ησλ 

αδειθψλ ηνπο ληψζνληαο ιηγφηεξε ληξνπή θαη ακεραλία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ κηθξφηεξεο νηθνγέλεηεο (McHale et al., 1986). Μηα λεφηεξε έξεπλα, 

φκσο, νδεγήζεθε ζε αληίζεηα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία φζν κεγαιχηεξν ήηαλ 

ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε θαζπζηέξεζε ζηηο δεμηφηεηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ (Pilowsky et al. 2004). 

 

Ο παξάγνληαο ηεο θηλεηηθήο αλεμαξηεζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαηα θχξην ιφγν 

ηα δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Δηδηθφηεξα ηα παηδηά ηεο νκάδαο απηήο πνπ 

έρνπλ αδειθφ κε αλαπεξία ν νπνίνο είλαη θηλεηηθά αλεμάξηεηνο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξν δείθηε δπλαηνηήησλ θαη 

δπζθνιηψλ απφ ηα παηδηά πνπ ηα αδέιθηα ηνπο είλαη θηλεηηθά εμαξηεκέλα εμ 

νινθιήξνπ ή ελ κέξεη. Ζ νκηιεηηθή ηθαλόηεηα ησλ αλάπεξσλ αδειθψλ είλαη επίζεο 

έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ χπαξμε ή κε ςπρνπαζνινγίαο ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη θψθσζε, αλαιπηηθά, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ πνπ δελ 

θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν αδειθφο ηνπο εληνπίδεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειφηεξν δείθηε δπζθνιηψλ. Αληηζέησο, ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε θψθσζε πνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ φια φζα ιέεη ν αδειθφο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξε δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Σα παιαηφηεξα επξήκαηα γχξσ απφ ηηο επηθνηλσληαθέο 

θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη πψο απηέο επεξεάδνπλ ηα 

αδέιθηα ηνπο πνηθίινπλ, κε απνηέιεζκα άιια λα ζπκθσλνχλ θαη άιια λα δηαθσλνχλ 

κε ηα παξφληα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, νη δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ ηνπο αθνχ αθφκε θαη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ 

(Hastings, 2003). Χζηφζν, νη Pilowsky θαη ζπλεξγάηεο (2004), νδεγήζεθαλ ζε 

αληίζεηα επξήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία ε αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο 

ησλ παηδηψλ φμπλε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ, ελψ παξάιιεια 

αζθνχζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο κεηέξαο ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 

επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε απηφ. Αλαιπηηθά ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη κε θψθσζε ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο 

είλαη απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ρακειφηεξεο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ησλ νπνίσλ 

ε κεηέξεο έρνπλ ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν. Αλάινγα είλαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

θαη λνεηηθή πζηέξεζε ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη δείρλνπλ λα 

επεξεάδνληαη ζεηηθά σο πξνο ηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη αξλεηηθά ζε 

ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Σν κελ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ κεηέξσλ 

ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε γλψζε θαη ελεκέξσζε γχξσ απφ ηελ αλαπεξία, ε δε εξγαζία 

ηεο κεηέξαο σο δεκφζηα ππάιιεινο εμαζθαιίδεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Οη 

δπν απηέο παξάκεηξνη ινηπφλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο ησλ νηθνγελεηψλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία(Bailey, Golden, Roberts & Ford, 2007. Emersνn, Hatton, 

Llewellyn, Blacker & Graham, 2006, Graham et al., 2010), γεγνλφο πνπ ζαθψο 

δηεπθνιχλεη ηα αδέθηα απηψλ ησλ παηδηψλ λα έρνπλ κηα πην νκαιή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αβεβαηφηεηα θαη αλαζθάιεηα. Σν έπξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ 

παιαηφηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θαηάζιηςε ησλ γνλέσλ επεξεάδεη 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ, αθνχ νμχλεη ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα αδέιθηα (Fisman, Wolf, Ellison & Freeman. 2000). ε αληίζεζε κε 
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ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο, ν Hastings (2003), ππνζηήξημε πσο ην άγρνο ηεο 

κεηέξαο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πξνζαξκνγή ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ. 

 

 

Ίζνλ αθνξά ηε δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γνλείο εκθαλίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θπξίσο ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δνπλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Αθφκε ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξν ζπλνιηθφ δείθηε δπζθνιηψλ θαη ηα 

δέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ππεξθηλεηηθφηεηα-

δηάζπαζε πξνζνρήο. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ πνπ πξνηείλνπλ πσο ε πξνζαξκνγή ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο ησλ 

γνλέσλ. Ίηαλ ε ζπδπγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη θαιή, ηα αδέιθηα 

αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε (Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993). Αληίζεηα, φηαλ ην 

άγρνο ησλ γνλέσλ είλαη απμεκέλν θαη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε ππάξρνπλ εληάζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ αδειθψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε 

(Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004), ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 

ησλ αδειθψλ παξαθκάδεη θαη ηα παηδηά έρνπλ πεξηζζφηεξεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

πξνο ηα αδέιθηα ηνπο κε αλαπεξία (Rivers & Stoneman, 2003). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινύζεζε εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ/ζεξαπεηώλ απφ ηα αδέιθηα κε αλαπεξία θάλεθε λα επεξεάδνληαη ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε. Σα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηχθισζε δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο θαζψο φια ηα αδέιθηα παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε ηα νπνία παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξε δηάζπαζε πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Αθφκε ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

θψθσζα πνπ παξαθνινπζνχλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Ζ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ εμεηάζηεθε θαη σο πξνο ηηο ώξεο πνπ πεξλνχλ ζε 

απηέο ηα παηδηά κε αλαπεξία. ·ηζη ζε γεληθέο γξακκέο θάλεθε πσο φζεο 

πεξηζζφηεξεο ψξεο απαηηνχλ νη παξαθνινπζήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ απφ ηα 

παηδηά κε αλαπεξία ηφζν θαιχηεξνο είλαη ν αληίθηππφο ηνπο ζηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ αδειθψλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηελ 

ππφζεζε πσο φζν θαιχηεξε δνπιεηά γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα ακβιπλζνχλ ηα 

ειιείκκαηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη θαη επίπησζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εθάζηνηε ηχπνπ αλαπεξίαο ζηα αδέιθηα απηψλ ησλ παηδηψλ. 

Φπζηθά ζ‟ απηφ παίδεη ξφιν θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζε παηδηνχ. Σν 

εχξεκα απηφ δηαζηαπξψλεηαη θαη κε παιαηφηεξα επξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε 

αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο ησλ παηδηψλ φμπλε ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αδειθψλ, ελψ παξάιιεια αζθνχζε ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο (Pilowsky et al., 2004). Ζ παξέκβαζε σζηφζν φρη κφλν 

ζηα παηδηά κε αλαπεξία αιιά θαη ζηα ππφπνηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ππνζηεξίδεηαη 

απφ άιιεο έξεπλεο, πσο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νκαιή πξνζαξκνγή ησλ 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία κπνξνχζαλ λα 
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πεξηνξηζηνχλ θαη νη ζρέζεηο κε ηα αδέιθηα ηνπο λα βειηησζνχλ αλ νη γνλείο 

ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο ππνζηήξημεο θαη αλ ηα αδέιθηα ζπκκεηείραλ ζε πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο κε ζπλνκειίθνπο (Kaminsky & Dewey, 2001. Rivers & Stoneman, 

2003). Ζ παξάκεηξνο φκσο απηή δελ εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

Ίζνλ αθνξά ηα ηξία ηειεπηαία δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε αλαπεξία, δειαδή ην βαζκφ βνήζεηαο, ην βαζκφ παηρληδηνύ κε ην παηδί κε 

αλαπεξία θαζψο θαη ην βαζκφ παηρληδηνύ κε ην παηδί κε αλαπεξία θαη κε θίινπο 

παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία θέξνπλ ζπλάθεηα κεηαμχ 

ηνπο. Δηδηθφηεξα, ηα αδέιθηα παηδηψλ απφ φιεο ηηο νκάδεο αλαπεξίαο πνπ δήισζαλ 

φηη βνεζνχλ, παίδνπλ θαη παίδνπλ θαη καδί κε ηνπο θίινπο ηνπο κε ηνλ αδειθφ κε 

αλαπεξία πνιχ θαη πάξα πνιχ εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηα 

αδέιθηα πνπ δήισζαλ γηα ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ιίγν ή θαζφινπ. Σα αδέιθηα ινηπφλ 

κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ βνήζεηαο θαη παηρληδηνχ παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζεηηθή 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ρακειφηεξεο δπζθνιίεο ςπρνθνηλσληθήο θχζεο. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ κε ηνλ φξν ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο 

ελαζρφιεζεο θαη επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιια εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζχκθσλα 

κε ηα νπνία παξέρνπλ έλα ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

θνηλσληθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ, εζηθνχ θαη γλσζηηθνχ  θφζκνπ ησλ παηδηψλ (Volling, 

Kennedy, Jackey, 2010. Howe, Petrakos, Rinaldi, LeFebvre, 2005). Δηδηθφηεξα, ηα 

αδέιθηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηαλφεζεο ηνπ λνπ ησλ 

άιισλ, δειαδή ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ, ησλ πξνζέζεσλ 

θαη ησλ απφςεσλ (Howe, Ross, Recchia, 2011. Dunn, 2002).  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί ην ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία πνπ ζπληζηνχλ ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ επηξξνή ηνπο απφ ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά παξά ζε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο. Ζ κφλε 

παξάκεηξνο πνπ δείρλεη λα επεξεάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ 

ρσξίο αλαπεξία είλαη ε ύπαξμε άιισλ αδειθώλ. πγθεθξηκέλα ηα πεξηζζφηεξα 

αδέιθηα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

ρσξία αλαπεξία. Γελ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ λα επηβεβαηψλνπλ ην παξφλ 

εχξεκα παξά κφλν ε ππφζεζε φηη ηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ καδί κε αδέιθηα 

καζαίλνπλ απφ λσξίο ηελ έλλνηα ηεο ζπλχπαξμεο θαζψο θαη ην κνίξαζκα επνκέλσο ε 

θνηλσληθνπνηεηηθή δηαδηθαζία είλαη γη‟ απηά επθνιφηεξε. 

 

ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αληίιεςεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο/απφξξηςεο 

ζεκαληηθφ ξφιν δείρλεη λα δηαδξακαηίδεη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ αδειθνχ. 

Πξνέθπςαλ ινηπφλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε φιεο ηηο νκάδεο 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζε ζρέζε κε ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. 

πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε 

αληίιεςε γνλετθήο απνδνρήο απφ φιεο ηηο νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία. 

Αθφκε, παξνπζίαζαλ πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο  επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, 

παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη γνλετθήο απφξξηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο νηθνγέλεηαο ελφο παηδηνχ 

κε αλαπεξία πνπ ζπλεπάγεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ εμνπζέλσζε ησλ γνλέσλ ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ην αληίζηξνθν. Χζηφζν δελ κπνξεί λα 
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ππνζηεξηρζεί κε απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλεηψλ θαζψο ε δηεξεχλεζε ηεο γνλετθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο δελ έρεη δηεμαρζεί ζε πιεζπζκφ πνπ αθνξά ηελ αλαπεξία. Οη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα επηβεβαησζνχλ απφ άιιεο έξεπλεο γηα ηνλ ίδην αθξηβψο 

ιφγν. 

 

Χο πξνο ηελ επηξξνή πνπ αζθνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαίλεηαη πσο ηα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία επηδξνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία.  

 

Δηδηθφηεξα, ην θύιν ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία επεξεάδεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε. 

πγθεθξηκέλα ηα αγφξηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ πςειφηεξε 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη ρακειφηεξε αληίιεςε  

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη απφξξηςεο ζε ζρέζε κε ηα 

θνξίηζηα. ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε ηζρχεη ην 

αληίζηξνθν. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ πάλσ ζηελ γνλετθή απνδνρή-

απφξξηςε ην θχιν δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2012.  

Khaleque & Rohner, 2011). χκθσλεο κε απηά ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα είλαη νη 

νκάδα ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε ηχθισζε θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία.  

 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

ηελ ειηθία ησλ αδειθώλ κε αλαπεξία, ηελ ύπαξμε άιισλ αδειθώλ, ηε 

ζπγθαηνίθεζε κε άιινπο ζπγγελείο, ηελ ηθαλόηεηα νκηιίαο θαη θίλεζεο ελψ 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα φιεο ζρεδφλ ηηο νκάδεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζή ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηα 

απνηειέζκαηα (Rohner, Khaleque, Cournoyer, 2012.  Khaleque & Rohner, 2011. 

Bredehoft, Mennicke, Potter & Clarke, 1998. Rohner, 1985). Οξηζκέλα βέβαηα απφ 

απηά αθνξνχλ άκεζα ηε θχζε ηεο αλαπεξία (θίλεζε, νκηιία) πνπ φπσο έρεη ήδε 

εηπσζεί δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο παξάκεηξνο ζηηο έξεπλεο απηνχ ηνπ πεδίνπ. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηηο ώξεο 

πνπ αθηεξψλεηαη ζε απηήλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ/ζεξαπεηώλ, ηε 

βνήζεηα πξνο ηνλ αδειθό, ην παηρλίδη κε ηνλ αδειθό θαη ην παηρλίδη κε ηνλ 

αδειθό καδί κε θίινπο. 

 

Χο πξνο ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο παξνπζηάδνληαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα νη κεηέξεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ 

κε απηηζκφ, λνεηηθή πζηέξεζε θαη θψθσζε πνπ είλαη απφθνηηεο ΑΔΗ/ΣΔΗ θαη 

εξγάδνληαη σο δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αληίιεςε ηεο 

γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο ζε ζρέζε κε ηηο κεηέξεο ησλ νπνίσλ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν είλαη ρακειφηεξν θαη απφ απηέο πνπ είλαη άλεξγεο. Σα παηδηά απηά 

εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη 

ρακειφηεξε αληίιεςε επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηα, παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη 

απφξξηςεο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί θαη κε παιαηφηεξεο έξεπλεο, δειαδή κε 

βάζε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζε έλαλ πιεζπζκφ παηδηψλ ακεξηθαληθήο θαη 

θνξεαηηθήο θαηαγσγήο θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

παίδεη ην επάγγεικα ηεο κεηέξαο ηνπο θαη ε θνηλσληθή ηάμε, αθνχ ηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κεζαία θνηλσληθά ζηξψκαηα απνδείρζεθαλ πην απνδεθηά απφ ηηο 
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κεηέξεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά εξγαηηθψλ θαη ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ. ε άκεζε ζπλάξηεζε κε βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζεη ζηελ Κνινκβία. Δθεί ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θχλδπλν λα αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο θαη ζηνηρεία παξαβαηηθφηεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

έληνλεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο. Χζηφζν ε 

γνλετθή αγάπε, θξνληίδα θαη γεληθά ε απνδνρή ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ θαηεχζπλζε ησλ παηδηψλ πξνο ηε κε θνηλσληθά απνδεθηή 

ζπκπεξηθνξά (Lila, Garcia & Garcia, 2007). Δπηπιένλ, ε θαθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε απνηειεί ζηξεζνγφλν παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά 

(Weiss, Dodge, Bates & Pettit, 1992. Lempers, Clark-Lempers & Simons, 1989. 

Elder, Nguyen & Caspi, 1985. Elder, 1974). Δπίζεο παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν ζηνλ πνιηηηζκφ φζν θαη ζηελ νηθνγελεηθά δνκή ησλ 

πνιηηψλ ηεο Κίλαο ζε ζρέζε κε πνιίηεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ (ε πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο ζηελΚίλα δελ έρνπλ πάλσ απφ έλα παηδί) απνδεηθλχεηαη φηη θαη ζε απηφ 

ην πιαίζην ν παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

δεηήκαηα ζηέγαζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο Κηλέδνπο γνλείο (Chen & Rubin, 

2013). Βέβαηα, ηα επξήκαηα απηά δηαθέξνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο σο πξνο ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε νπνία δελ επεξεάδεηαη νχηε απφ ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν αιιά νχηε απφ ηελ εξγαζία ηεο κεηέξαο. 

 

Ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην απνηέιεζκα πνπ αθνξά ηε δηακνλή 

θαη κε ηνπο δύν γνλείο. Αλαθνξηθά κε απηφ ην δεκνγξαθηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

φκσο ραξαθηεξίδνληαη σο κε αλακελφκελα θαη αληηθαηηθά ζε ζρέζε κε 

απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ. Δηδηθφηεξα, ηφζν ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ φζν θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε πνπ δε κέλνπλ θαη κε ηνπε 

δπν γνλείο ηνπο θάλεθε λα έρνπλ πςειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

δεζηαζηάο/ζηνξγήο θαη ρακειφηεξε αληίιεςε ηεο γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, ηεο παξακέιεζεο/αδηαθνξίαο θαη ηεο απφξξηςεο, ζε 

ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δήισζαλ πσο θαηνηθνχλ θαη κε ηνπο δπν γνλείο ηνπο. Ίπσο 

πξναλαθέξζεθε ην εχξεκα απηφ δε ζπκβαδίδεη κε ηα απνηειέζκαηα πξνεγνχκελσλ 

εξεπλψλ ζχκθσλα κε ηα νπνία ε πνηφηεηα ηεο ζπδπγηθήο ζρέζεο επεξεάδεη ηελ 

αληίιεςε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (Jennings, Stagg & Connors, 1991.Cox, 

Owen, Lewis & Henderson, 1989. Jouriles, Pfiffner & O'Leary, 1988Goldberg & 

Easterbrooks, 1984. Conger, McCarty, Young, Lahey & Kropp, 1984).  

 

Ηδαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιέη μαλά ε νκάδα ησλ αδειθψλ απηδηψλ ρσξίο αλαπεξία ε 

νπνία δείρλεη λα κελ επεξεάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ θακία ζρεδφλ 

δεκνγξαθηθή παξάκεηξν. Γεγνλφο πνπ κε βάζε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο άιινηε 

ζπθσλεί κε παιαηφηεξα επξήκαηα (π.ρ θχιν, ειηθία θ.ά.) θαη άιινηε δηαθσλεί (π.ρ. 

δηακνλή θαη κε ηνπο δπν γνλείο). 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

θαη ην πψο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίθαζε κε απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
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παηδηψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε γνλετθή απνδνρή. πγθεθξηκέλα, νη Bryant 

& Crockenberg, (1981) θαη  Feshback (1978) έρνπλ δείμεη φηη ε ζεηηθή γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. 

 

Δπίζεο, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη ζεηηθά 

σο πξνο ηε ζεηηθή θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά παξά ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ ηνπο πξνο απηά. πγθεθξηκέλα ε γνλεηθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, ε γνλετθή 

απφξξηςε θαη ε γνλετθή παξακέιεζε/αδηαθνξία επηδξνχλ ζεηηθά πξνο ηελ αλάπηπμε 

πξνθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Σν παξφλ εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε 

επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ βηψλνπλ ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηείλνπλ λα είλαη ληξνπαιά θαη απνηεινχλ νκάδα 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ θαθή ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή (Shah & Kahn, 2014). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε. 

 

ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε γηα ηα νπνία ε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ελψ ε γνλετθή απφξξηςε ηα επεξεάδεη αξλεηηθά ζ‟ απηφλ ηνλ ηνκέα. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ζπκβαδίδεη κε απηά άιισλ εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε γνλετθή απνδνρή 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ πξφβιεςε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ 

ην παηδί αιιά θαη αληηζηξφθσο (Bjorklund & Pellegrini, 2002. Leary, 1999. 

Baumeister & Leary, 1995. Rohner, 1975, 1986. Rohner & Rohner, 1980). 

 

Ίζνλ αθνξά ηα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ, δειάδε ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία, ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ θαη πάιη αληηθαηηθφ. Ζ γνλετθή 

δεζηαζηά θαη ζηνξγή θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πιήζνο άιισλ 

εξεπλψλ πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε απνδνρή είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Schonert-Reichl, 1999. Parkhurst & Asher, 1992), ελψ αληίζεηα ε 

απφξξηςε είλαη απηή πνπ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηε κείσκέλε ζεηηθή θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Gest, Graham-Bermann & Hartup, 2001. Wentzel & McNamara, 1999. 

Asher & Coier, 1990).  

 

ε γεληθέο γξακκέο βέβαηα ηα απνηειέζκα πνπ αθνξνχλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

αλαπεξία θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή είλαη δηθνξνχκελα, 

φπσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Ζ θπξίαξρε πεπνίζεζε πνπ επηθξαηνχζε γηα ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ππνζηήξηδε πσο ηα αδέιθηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

κεγαιψλνπλ ζε έλα νηθνγελεηαθφ πιαίζην κνλαδηθφ θαη δηαθνξεηηθφ, κε απνηέιεζκα 

λα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη ζπκπεξηθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ (Griffith et al. 2014. Ross 

and Cuskelly 2006.Hastings, 2003.Bauminger & Yirmiya, 2001. Fisman et al. 1996; 

Gold 1993. Rodrigue et al. 1993. McHale, Simeonsson, & Sloan, 1984) θαη βηψλνπλ 

θησρφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθά αδειθηθέο ζρέζεηο (Kaminsky and Dewey 2001). 

Χζηφζν, έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλεηψλ ππνζηεξίδεη πσο ε χπαξμε ελφο 

παηδηνχ κε αλαπεξία ζηελ νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ 

ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ αδειθψλ, αθνχ δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ θνηλσληθή 

ηθαλφηεηα ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε ηππηθή 

αλάπηπμε (Gold, 1993. Pilowsky, Yirmiya, Doppelt, Gross-Tsur & Shalev, 2004. 

Rodrigue, Geffken & Morgan, 1993. Yirmiya et al., 2001). 
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Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο κε ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα-δηάζπαζε πξνζνρήο έδεημαλ φηη ηα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα φζν θαη απφ ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή αξλεηηθά. Ζ ηάζε γηα δηαζπαζηηθή πξνζνρή θαη ππεξθηλεηηθφηεηα 

ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε εληζρχεηαη ηφζν απφ ηε γνλετθή 

δεζηαζηά/ζηνξγή φζν θαη απφ ηε γνλετθή απφξξηςε. ηα αδέιθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε ε γνλετθή δεζηαζηά/ζηνξγή επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δηάζπαζε πξνζνρήο-

ππεξθηλεηηθφηεηα ζε αληίζεζε κε ηελ γνλετθή απφξξηςε πνπ επηδξά ζεηηθά. Σν ίδην 

αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε θψθσζε, ελψ ηα αδέιθηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ δε δείρλνπλ λα επεξεάδνληαη σο πξνο ηελ δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. Σα παξαπάλσ 

επξήκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, θαζψο δελ 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ λα ζπλδένπλ ηελ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε κε ηε δηάζπαζε 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα. Απφ καζεζηαθήο άπνςεο σζηφζν ε νπνία ζπλδέεηαη κε 

ηε δηάζπαζε πξνζνρήο θαη ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

ζπκθσλνχλ κε απηά άιισλ εξεπλψλ ηα νπνία ζηνρνπνηνχλ ηε γνλετθή απφξξηςε σο 

ππεχζπλε γηα ηε ζρνιηθή απνηπρία (Tulviste & Rohner, 2010). 

 

Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα γχξσ απφ ηε δηαηαξαρή ζπλαηζζεκάησλ ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε αλαπεξία ηα απνηειέζκαηα πνηθίινπλ, νξηζκέλα απφ απηά ζπκθσλνχλ 

ελψ άιια αληηηίζεληαη ζηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε θαζψο θαη ζηα αδέιθηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ αλάπηπμε δηαηαξαρήο ζπλαηζζήκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηφζν ζηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε ηχθισζε φζν θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ κε αθνπζηηθή αλαπεξία ε γνλετθή 

παξακέιεζε/αδηαθνξία θαη ε γνλετθή ερζξφηεηα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηε 

δηαηαξαρή ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή ε γνλετθή απφξξηςε νθείιεηαη γηα πξνβιήκαηα 

ςπρνινγηθήο θχζεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αηζζεηεξηαθά 

ειιείκαηα. Σα απνηειέζκαηα γηα ηα αδέιθηα παηδηψλ κε ηχθισζε θαη θψθσζε 

ζπκθσλνχλ κε επξήκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα αδέιθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ θαη λνεηηθή πζηέξεζε δηαθσλνχλ. πγθεθξηκέλα ζε παιαηφηεξεο 

έξεπλεο ε γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη αξλεηηθά κε ηελ θαθή ςπρνινγηθή αλάπηπμε 

ησλ παηδηψλ (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2009. Khaleque & Rohner, 2002a). 

Άιια πάιη επξήκαηα έρνπλ απνδείμεη πψο ε γνλετθή απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή 

ειηθία ζπλδέεηαη κε ηε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη απηεπάξθεηα ζηελ ελήιηθε δσή 

(Ansari & Qureshi 2013. Khaleque & Rohner, 2011. Hewitt, 2009, Hetherington & 

Parke, 1986, Rohner, 1986). Αθφκε ε γνλετθή απφξξηςε έρεη ζπλδεζεί ζε έξεπλεο 

παγθφζκηνπ βειηλεθνχο κε ηηελ θιηληθή θαη κε θιηληθή θαηάζιηςε. Σα ζπκπηψκαηα 

ηεο θαηάζιηςεο ιφγσ ηεο γνλετθήο απφξξηςεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε κεγάιεο 

εζληθέο νκάδεο θαηνίθσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

Αθξνακεξηθαλψλ (Crook, Raskin, & Eliot, 1981), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ 

(Greenberger & Chen, 1996), ησλ Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ (Whitbeck, Conger, & 

Kao, 1993. Whitbeck, Hoyt, Miller, θαη Kao, 1992. Belsky & Pensky, 1988. 

Jacobson, Fasman, & DiMascio, 1975), θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Dumka, 

Roosa, & Jackson, 1997). Δπηπιένλ, ε γνλετθή απφξξηςε έρεη βξεζεί λα ζπλδέεηαη κε 

ηελ θαηάζιηςε ζε πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Απζηξαιίαο (Parker, 1983a. Parker, Kiloh, & Hayward, 1987), ηεο Κίλαο (Chen, 

Rubin, & Li, 1995), ηεο Αηγχπηνπ (Fattah, 1996. Hassab-Allah, 1996. Salama, 1990), 

ηεο Γεξκαλία (Richter, 1994), ηεο Οπγγαξίαο (Richter, 1994), ηεο Ηηαιίαο (Richter, 

1994), ηεο νπεδίαο (Richter, 1994. Perris et al., 1986), θαη ηεο Σνπξθίαο (Erkman, 
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1992). Δπηπιένλ, έλαο αξηζκφο απφ δηακήθεηο κειέηεο δείρλεη φηη ε αληηιήςε ηεο 

γνλετθήο απφξξηςεο ζηελ παηδηθή ειηθία ηείλεη λα πξνεγείηαη ηεο αλάπηπμεο ησλ  

θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαηά ηελ εθεβεία θαη ηελ ελήιηθε δσή (Ge, Best, 

Conger, & Simons, 1996. Chen, Rubin, Li, 1995. Ge, Lorenz, Conger, Elder, & 

Simons, 1994. Peterson, Sarigiani, & Kennedy, 1991. Robertson & Simons, 1989. 

Lefkowitz & Tesiny, 1984). 

 

Χο πξνο ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο ζρεδφλ φιεο νη νκάδεο αδειθψλ παηδηψλ κε 

αλαπεξία αιιά θαη ηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία παξνπζίαζαλ ίδηα 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ε γνλετθή επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα επηδξά αξλεηηθά 

ζηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε, κε 

ηχθισζε, κε θψθσζε θαη ζηα αδέιθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία. Σν γεγνλφο απηφ 

αληηηίζεηαη ζε εξεπλεηηθά επξήκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ 

πσο ε γνλετθή απφξξηςε νδεγεί ζηελ αλάπηπμε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. 

ηγθεθξηκέλα, ε γνλετθή απφξξηςε θαίλεηαη λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο 

δείθηεο ζρεδφλ φισλ ησλ κνξθψλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηαξαρήο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηελ εμσηεξίθεπζε 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα. Γηαπνιηηηζκηθά επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

απηφ ην ζπκπέξαζκα πξνέξρνληαη απφ ην Μπαρξέηλ (Al-Falaij, 1991), ηελ Κίλα 

(Chen, Rubin, & Li, 1997), ηελ Κξναηία (Ajdukovic, 1990), ηελ Αίγππην (Salama, 

1984), ηελ Αγγιία (Maughan, Pickles & Quinton, 1995. Farrington & Hawkins, 

1991), ηελ Ηλδία (Saxena, 1992) θαη ηε Ννξβεγία (Pedersen, 1994). Μειέηεο 

ππνζηεξίδνπλ επίζεο απηφ ην ζπκπέξαζκα κεηαμχ ακεξηθαληθψλ εζλνηηθψλ νκάδσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ, ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ, ησλ 

Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ, θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Chen et al., 1998. 

Marcus & Gray, 1998. Rothbaum & Weis, 1994. Whitbeck, Hoyt, & Ackley, 1997). 

Σέινο, έλαο αξηζκφο καθξνρξφλησλ κειεηψλ ζηηο ΖΠΑ (Ge, Best, Conger, & Simon, 

1996. Simons, Robertson, & Downs, 1989. Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986), θαη 

παγθνζκίσο (Chen et al., 1997) δείρλνπλ φηη ε γνλετθή απφξξηςε ηείλεη λα πξνεγείηαη 

ηεο αλάπηπμεο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο. χκθσλε κε απηέο ηηο έξεπλεο θαη ζε 

αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα απνηειεί ε εμαίξεζε ηεο νκάδαο ησλ 

αδειθψλ κε ηχθισζε πνπ ελψ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο γνλετθήο 

επηζεηηθφηεηαο/ερζξφηεηαο, ε ζπλνιηθή γνλετθή ηνπο απφξξηςε ζπλδέεηαη κε 

δηαηαξαρέο δηαγσγήο. Ζ ζχλδεζε ηεο γνλετθήο απφξξηςεο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο 

επεθηείλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ν 

νπνίνο είλαη ε θαηάρξεζε νπζηψλ. Ζ ππνζηήξημε γηα ηελ παγθφζκηα ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο θαη ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ πξνέξρεηαη απφ 

κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Απζηξαιία (Rosenberg, 1971), ηνλ Καλαδά 

(Hundleby & Mercer, 1987), ηελ Αγγιία (Καιά, 1972), ηελ Οιιαλδία (Emmelkamp 

& Heeres, 1988), θαη ηε νπεδία (Vrasti et al., 1990). Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κειέηεο 

δείρλνπλ ζαθψο φηη ε γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά ηφζν κε ηελ 

θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ φζν θαη κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι. ·ρεη επίζεο βξεζεί φηη 

γνλετθή απφξξηςε ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ ζε κεγάιεο εζλνηηθέο νκάδεο 

ζηηο ΖΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ (Myers, Newcomb, 

Richardson, & Alvy, 1997. Shedler & Block, 1990. Eldred, Brown, & Mahabir, 1974. 
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Prendergast & Schaefer, 1974), ησλ Αζηαηψλ Ακεξηθαλψλ (Shedler & Block, 1990), 

θαη ησλ ηζπαλφθσλσλ Ακεξηθαλψλ (Coombs, Paulson, & Richardson, 1991. Coombs 

& Paulson, 1988). Δπηπιένλ, νη Rohner θαη Britner (2002) κέζσ ελφο αξηζκνχ 

κειεηψλ παξέρνπλ απνδείμεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο γνλετθήο απφξξηςεο θαη ηεο 

θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηε κεζαία θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε Δπξσπαίσλ Ακεξηθαλψλ. 

Ίζνλ αθνξά ην ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ θαη δπζθνιηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ δηαηαξαρψλ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα-δηάζπαζε 

πξνζνρήο, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηηο δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ηα 

απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο κεκνλνκέλεο 

παιιηλδξνκηθέο εμηζψζεηο. πγθεθξηκέλα, ηα αδέιθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε, 

κε ηχθισζε θαη κε θψθσζε ζην ζπλνιηθφ ηνπο δείθηε ΓΓ θαίλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή 

επίδξαζε ζηηο δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο εμαηηίαο ηεο γνλετθήο απνδνρήο, γεγνλφο 

πνπ ζπκθσλεί κε ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε απηηζκφ θαη 

αδέιθηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ παηδηψλ απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπλ αξλεηηθή 

επίδξαζε ηεο γνλετθήο απφξξηςεο σο πξνο ην ζπλνιηθφ δείθηε ΓΓ, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα εξεπλεηηθά επξήκαηα. 

Ίπσο θαίλεηαη νξηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ ζπλδένπλ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία ζπκβαδίδνπλ 

κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ. Χζηφζν, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαθσλεί κε ηα επξήκαηα απηά. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί σο εμήο. Αξρηθά, ε έξεπλα γχξσ απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε 

δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη δείγκα πνπ λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ αλαπεξία. Απφ 

ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε αλαπεξία δελ έρεη ππαρζεί σο κεηαβιεηή ζηηο κέρξη ζήκεξα 

κειέηεο γχξσ απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξηςε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα δηαζηαπξσζνχλ κε πιήξε 

αληαπφθξηζε θαη αθξίβεηα κε άιια επξήκαηα άιισλ κειεηψλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. 

Δπίζεο, ε δηάζηαζε πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ απνηειεζκάησλ 

παιαηφηεξσλ εξεπλψλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη λα εμεγεζεί κέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απόξξηςεο. πγθεθξηκέλα, ζηε ζεσξία 

απηή πεξηιακβάλεηαη ε ππνζεσξία ηεο αληηκεηώπηζεο. Σν βαζηθφ εξψηεκα απηήο ηεο 

ππνζεσξίαο είλαη ην πψο νξηζκέλα απνξξηθζέληα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ 

ηελ απφξξηςε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο, ελψ άιια δηαβξψλνληαη ηφζν θαηά ηελ παηδηθή 

αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε δσή ηνπο. Με βάζε ινηπφλ απηή ηελ ππνζεσξία 

ππάξρνπλ δχν ηχπνη αληηδξάζεσλ πνπ αλακέλνληαη. Σα άηνκα πνπ πξνζσπνπνηνχλ 

ηελ απφξξηςε ζεσξψληαο πνπ ην βάξνο απηήο πέθηεη ζηνπο δηθνχο ηεο ψκνπο θαη ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνπξνζσπνπνηνχλ ηελ απφξξηςε ζηεξηδφκελνη 

ζηελ ςπρνινγηθή αζπίδα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζνχλ καθξηά 

απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφξξηςεο. Σα άηνκα απηά απνθαινχληαη copers θαη 

δηαρσξίδνληαη ζε affective copers  θαη instrumental copers. Γεδνκέλνπ ινηπφλ πσο ηα 

άηνκα πνπ κεγαιψλνπλ θαη ζπκβηψλνπλ κε έλα άηνκν κε αλαπεξία βξίζθνληαη ζε έλα 
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κνλαδηθφ πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθέο θαη ζπλερψο επαλαπξνζδηνξηδφκελεο ζπλζήθεο 

ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαγνχλ ζηελ θαηεγνξία ησλ copers θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηελ απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, ε θάζε 

νηθνγέλεηα παηδηνχ κε αλαπεξία ελδέρεηαη λα παξαθνινπζεί εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ νκαιή δηεκέξεπζε κε ην παηδί κε αλαπεξία. Αθφκε, ηα 

αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ απφξξηςε ησλ γνλέσλ ηνπο κε 

θάπνην άιιν άηνκν πξνζθφιιεζεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεί ηελ νκαιή 

ςπρνθνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή. Οη δπν ηειεπηαίεο παξάκεηξνη δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

εμαηηεζηνχλ σο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

3.2 Περιοριςμού τησ ϋρευνασ 
Χο πεηνξηζκνί ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα 

εμήο: 

 Αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο. Σα ππνθείκελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θάζε νκάδα 

ησλ αδειθψλ κε αλαπεξία ήηαλ ηξηάληα (30) αξηζκφο πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε 

κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ αδειθψλ παηδηψλ κε αλαπεξία. 

 Σν δείγκα πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πφιεηο φκσο αληζνκεξψο 

θαηαλεκεηκέλν. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ παηδηά απφ ηα Ησάλληλα, 

ηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Άξηα θαη ηελ Ζγνπκελίηζα. 

Χζηφζν ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα δελ ήηαλ ίδηνο απφ 

θάζε πφιε. 

 Απαξαίηεηε πξνυπχζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ αδέιθηα κε 

αλαπεξία ήηαλ λα θαηνηθνχλ καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπο κε αλαπεξία θαη ν 

δεχηεξνο λα κελ θαηνηθεί ζε θάπνην ίδξπκα/δνκή γηα άηνκα κε αλαπεξία θηι. 

 Γελ ήηαλ δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζεί σο παξάκεηξνο θαζψο θαη λα κεηξεζεί ε 

επίδξαζε ηνπ αλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία ή θαη νιφθιεξε ε 

νηθνγέλεηα παξαθνινπζνχζαλ πξνγξάκκαηα ππνζηήξημεο ή ςπρνινγηθήο 

ζηήξημεο.  

 

3.3 Προτϊςεισ για νϋεσ ϋρευνεσ 
Δίλαη επξέσο γλσζηφ πσο νη έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία 

είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλψλ πνπ έρεη 

αθηεξσζεί ηδίσο ζηηο κεηέξεο αιιά θαη ζηνπο παηέξεο παηδηψλ κε αλαπεξία. Γηα ην 

ιφγν απηφ πξνηείλεηαη: 

 ·ξεπλα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ δείγκαηνο. 

 ·ξεπλα ζε αδέιθηα παηδηψλ ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηχπσλ αλαπεξίαο κε 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη κεηέπεηηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

νκάδσλ κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε δελ έρεη δηεξεπλεζεί ζε πιεζπζκφ πνπ αθνξά 

ηελ αλαπεξία. Σα αδέιθηα παηδηψλ κε αλαπεξία είραλ ζεκαληηθέο απνζηάζεηο 
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απφ ηηο κέρξη ηψξα έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ζε απηή. Πξνηείλεηαη ινηπφλ 

εθηελέζηεξε κειέηε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο ζηα αδέιθηα παηδηψλ 

κε αλαπεξία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΉΕΩΝ 

Αδέξθηα παηδηώλ κε απηηζκό 

 
Πίλαθαο 1: Model Summary

b 
κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,927
a
 ,860 ,855 1,06608 ,860 172,052 1 28 ,000 ,297 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Dependent Variable: Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά 

 

 
Πίλαθαο 2: Coefficients

a 
κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,752 ,934  -,805 ,427 

Neg_Indif ,285 ,022 ,927 13,117 ,000 

a. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 
Πίλαθαο 3: Model Summary

c
 κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,987
a
 ,975 ,974 ,59692 ,975 1074,016 1 28 ,000  

2 ,989
b
 ,979 ,978 ,55190 ,004 5,755 1 27 ,024 ,586 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Warmth_Aff 

c. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 

 

 
Πίλαθαο 4: Coefficients

a 
κε εμαξηεκέλε ηεn Τπεξθηλεηηθφηεηα - Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

απηηζκφ 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 30,157 1,703  17,707 ,000 

Agg_Host -,468 ,024 -1,103 -19,751 ,000 

Warmth_Aff -,038 ,016 -,134 -2,399 ,024 

a. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 
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Πίλαθαο 5: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,934
a
 ,872 ,867 ,60081 ,872 190,763 1 28 ,000 1,623 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

Πίλαθαο 6: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16,861 ,582  28,970 ,000 

Agg_Host -,178 ,013 -,934 -13,812 ,000 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 7: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,912
a
 ,832 ,826 ,66307 ,832 138,873 1 28 ,000 ,472 

a. Predictors: (Constant), Rej_Undif 

b. Dependent Variable: ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο 

 

 

Πίλαθαο 8: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14,347 ,616  23,303 ,000 

Rej_Undif -,250 ,021 -,912 -11,784 ,000 

a. Dependent Variable: ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίλαθαο 9: Model Summary

b 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 
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Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,946
a
 ,894 ,891 ,58672 ,894 236,934 1 28 ,000 ,106 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 10: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 15,192 ,568  26,729 ,000 

Agg_Host -,193 ,013 -,946 -15,393 ,000 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

 

 

 

 

Πίλαθαο 11: Model Summary
b 

Πίλαθαο : Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα 

παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,991
a
 ,983 ,982 1,10632 ,983 1625,243 1 28 ,000 1,447 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: πλνιηθφο Γείθηεο ΔΓΓ 

 

 

 
Πίλαθαο 12: Coefficients

a 
κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε απηηζκφ 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 72,898 1,072  68,020 ,000 

Agg_Host -,955 ,024 -,991 -40,314 ,000 

a. Dependent Variable: πλνιηθφο Γείθηεο ΔΓΓ 

 

 

 

 

 

Αδέξθηα παηδηώλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 
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Πίλαθαο 13: Model Summary

e
 κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,983
a
 ,966 ,964 ,46767 ,966 788,897 1 28 ,000  

2 ,991
b
 ,982 ,981 ,34447 ,016 24,610 1 27 ,000  

3 ,994
c
 ,987 ,986 ,29316 ,005 11,278 1 26 ,002  

4 ,995
d
 ,991 ,989 ,25442 ,003 9,521 1 25 ,005 1,275 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Neg_Indif 

d. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Neg_Indif, Total_PARQ 

e. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

Πίλαθαο 14: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

4 

(Constant) -7,813 ,629  -12,412 ,000 

Agg_Host ,233 ,034 ,606 6,785 ,000 

Rej_Undif ,259 ,035 ,327 7,482 ,000 

Neg_Indif ,191 ,042 ,704 4,588 ,000 

Total_PARQ -,045 ,015 -,580 -3,086 ,005 

a. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 15: Model Summary
c
 κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,927
a
 ,859 ,854 1,11171 ,859 169,967 1 28 ,000  

2 ,987
b
 ,973 ,971 ,49241 ,115 115,719 1 27 ,000 1,495 

a. Predictors: (Constant), Warmth_Aff 

b. Predictors: (Constant), Warmth_Aff, Rej_Undif 

c. Dependent Variable: Τπεξθηλεηηθφηεηα Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

 

Πίλαθαο 16: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

2 

(Constant) -16,865 1,654  -10,199 ,000 

Warmth_Aff ,277 ,010 1,348 26,825 ,000 

Rej_Undif ,501 ,047 ,541 10,757 ,000 

a. Dependent Variable: Τπεξθηλεηηθφηεηα Γηάζπαζε Πξνζνρήο 

 

Πίλαθαο 17: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error Change Statistics Durbin-
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R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

Watson 

1 ,975
a
 ,951 ,949 ,28681 ,951 540,946 1 28 ,000 1,375 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 18: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17,962 ,380  47,225 ,000 

Agg_Host -,192 ,008 -,975 -23,258 ,000 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 19: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε  

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,857
a
 ,735 ,726 1,11699 ,735 77,691 1 28 ,000  

2 ,952
b
 ,906 ,899 ,67653 ,171 49,327 1 27 ,000  

3 ,989
c
 ,979 ,976 ,32883 ,072 88,289 1 26 ,000 1,746 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Warmth_Aff 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Warmth_Aff, Rej_Undif 

d. Dependent Variable: ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο 

 

 

Πίλαθαο 20: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 51,995 1,929  26,961 ,000 

Agg_Host -,575 ,030 -1,738 -19,054 ,000 

Warmth_Aff -,199 ,013 -1,323 -15,335 ,000 

Rej_Undif -,310 ,033 -,456 -9,396 ,000 

a. Dependent Variable: ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο 

 

 

 

 

Πίλαθαο 21: Model Summary
e
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 
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1 ,945
a
 ,893 ,890 ,69123 ,893 234,662 1 28 ,000  

2 ,982
b
 ,963 ,961 ,41192 ,070 51,844 1 27 ,000  

3 ,986
c
 ,971 ,968 ,37183 ,008 7,137 1 26 ,013  

4 ,985
d
 ,970 ,968 ,37183 -,001 1,000 1 26 ,326 ,574 

a. Predictors: (Constant), Total_PARQ 

b. Predictors: (Constant), Total_PARQ, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Total_PARQ, Rej_Undif, Agg_Host 

d. Predictors: (Constant), Rej_Undif, Agg_Host 

e. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

 

Πίλαθαο 22: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

4 

(Constant) 25,277 ,598  42,263 ,000 

Rej_Undif -,318 ,037 -,480 -8,566 ,000 

Agg_Host -,180 ,018 -,557 -9,948 ,000 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

 

 

 

Πίλαθαο 23: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,996
a
 ,992 ,992 ,65952 ,992 3697,134 1 28 ,000  

2 ,998
b
 ,996 ,996 ,48463 ,004 24,856 1 27 ,000  

3 ,998
c
 ,997 ,996 ,45645 ,001 4,436 1 26 ,045 1,661 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Total_PARQ 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Total_PARQ, Neg_Indif 

d. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 

 

 

Πίλαθαο 24: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε λνεηηθή πζηέξεζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 85,493 1,067  80,126 ,000 

Agg_Host -,850 ,061 -,733 -13,829 ,000 

Total_PARQ -,097 ,020 -,416 -4,979 ,000 

Neg_Indif ,120 ,057 ,147 2,106 ,045 

a. Dependent Variable: πλνιηθφο Γείθηεο ΔΓΓ 

 

 

Αδέξθηα παηδηώλ κε ηύθισζε 
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Πίλαθαο 25: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,870
a
 ,757 ,748 1,22503 ,757 87,058 1 28 ,000 1,777 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 26: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -2,087 1,279  -1,631 ,114 

Agg_Host ,257 ,028 ,870 9,330 ,000 

a. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 27: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,737
a
 ,544 ,527 2,51232 ,544 33,346 1 28 ,000  

2 ,916
b
 ,839 ,827 1,51821 ,296 49,673 1 27 ,000  

3 ,936
c
 ,875 ,861 1,36334 ,036 7,483 1 26 ,011 2,873 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Warmth_Aff 

d. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 

 

 

Πίλαθαο 28: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 36,848 5,320  6,926 ,000 

Agg_Host -1,315 ,123 -2,973 -10,697 ,000 

Rej_Undif 1,368 ,198 1,901 6,910 ,000 

Warmth_Aff -,164 ,060 -,445 -2,736 ,011 

a. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 
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Πίλαθαο 29: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,870
a
 ,756 ,748 ,52090 ,756 86,986 1 28 ,000  

2 ,955
b
 ,911 ,905 ,32042 ,155 47,001 1 27 ,000  

3 ,964
c
 ,929 ,921 ,29238 ,018 6,427 1 26 ,018 2,420 

a. Predictors: (Constant), Rej_Undif 

b. Predictors: (Constant), Rej_Undif, Agg_Host 

c. Predictors: (Constant), Rej_Undif, Agg_Host, Neg_Indif 

d. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 30: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 13,645 ,346  39,452 ,000 

Rej_Undif -,528 ,046 -2,584 -11,489 ,000 

Agg_Host ,196 ,025 1,558 7,714 ,000 

Neg_Indif ,035 ,014 ,249 2,535 ,018 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 31: Model Summary
e
 κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R

2
 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,858
a
 ,737 ,727 1,30472 ,737 78,307 1 28 ,000  

2 ,895
b
 ,801 ,786 1,15591 ,064 8,673 1 27 ,007  

3 ,925
c
 ,856 ,840 1,00015 ,056 10,065 1 26 ,004  

4 ,925
d
 ,856 ,845 ,98290 ,000 ,077 1 26 ,784 2,453 

a. Predictors: (Constant), Rej_Undif 

b. Predictors: (Constant), Rej_Undif, Warmth_Aff 

c. Predictors: (Constant), Rej_Undif, Warmth_Aff, Total_PARQ 

d. Predictors: (Constant), Warmth_Aff, Total_PARQ 

e. Dependent Variable: ρέζεηοΜεΣνποπλνκειίθνπο 

 

 

Πίλαθαο 32: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

4 

(Constant) 84,460 9,218  9,163 ,000 

Warmth_Aff -,666 ,095 -2,646 -7,013 ,000 

Total_PARQ -,286 ,032 -3,367 -8,921 ,000 

a. Dependent Variable: ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο 
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Πίλαθαο 33: Model Summary
c
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R
2
 Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,894
a
 ,800 ,792 ,68391 ,800 111,754 1 28 ,000  

2 ,973
b
 ,946 ,942 ,36064 ,147 73,692 1 27 ,000 2,070 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Dependent Variable: ΓηαηαξαρέοΓηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 34: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 14,668 ,377  38,869 ,000 

Agg_Host -,421 ,031 -2,315 -13,505 ,000 

Rej_Undif ,435 ,051 1,472 8,584 ,000 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 35: Model Summary
c 
κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,916
a
 ,838 ,833 3,06774 ,838 145,201 1 28 ,000  

2 ,948
b
 ,900 ,892 2,46225 ,061 16,464 1 27 ,000 1,997 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Total_PARQ 

c. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 

 

 

Πίλαθαο 36: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηνλ πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε ηχθισζε 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

2 

(Constant) 66,305 2,931  22,619 ,000 

Agg_Host -1,531 ,181 -1,686 -8,455 ,000 

Total_PARQ ,206 ,051 ,809 4,058 ,000 

c. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 
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Αδέξθηα παηδηώλ κε θώθσζε 

Πίλαθαο 37: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,879
a
 ,773 ,765 1,12428 ,773 95,313 1 28 ,000  

2 ,996
b
 ,992 ,991 ,22111 ,219 696,885 1 27 ,000  

3 1,000
c
 1,000 1,000 ,00000 ,008 . 1 26 . ,106 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Warmth_Aff 

d. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 38: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηελ Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) -15,608 ,000  . . 

Agg_Host ,659 ,000 1,955 . . 

Rej_Undif -,297 ,000 -,819 . . 

Warmth_Aff ,057 ,000 ,401 . . 

a. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 39: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ 

κε θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,853
a
 ,727 ,717 1,57141 ,727 74,605 1 28 ,000  

2 ,966
b
 ,933 ,928 ,79203 ,206 83,219 1 27 ,000  

3 ,995
c
 ,991 ,989 ,30382 ,057 157,488 1 26 ,000 ,967 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Warmth_Aff 

d. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 

 

 

Πίλαθαο 40: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηελ Τπεξθηλεηηθφηεηα-Γηάζπαζε Πξνζνρήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 59,478 2,282  26,066 ,000 

Agg_Host -1,068 ,035 -2,485 -30,119 ,000 

Rej_Undif ,341 ,016 ,737 20,673 ,000 

Warmth_Aff -,189 ,015 -1,045 -12,549 ,000 

a. Dependent Variable: ΤπεξθηλεηηθφηεηαΓηαΠξνζ 
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Πίλαθαο 41: Model Summary
d 

κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,984
a
 ,968 ,967 ,19532 ,968 846,614 1 28 ,000  

2 ,999
b
 ,997 ,997 ,06073 ,029 262,654 1 27 ,000  

3 1,000
c
 1,000 ,999 ,02432 ,003 142,411 1 26 ,000 1,577 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Predictors: (Constant), Neg_Indif, Agg_Host 

c. Predictors: (Constant), Neg_Indif, Agg_Host, Rej_Undif 

d. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

Πίλαθαο 42: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 15,047 ,034  444,411 ,000 

Neg_Indif -,107 ,001 -,834 -125,900 ,000 

Agg_Host -,051 ,002 -,327 -27,123 ,000 

Rej_Undif ,021 ,002 ,126 11,934 ,000 

a. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

 

 

Πίλαθαο 43: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε 

θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,852
a
 ,727 ,717 ,57082 ,727 74,405 1 28 ,000  

2 ,953
b
 ,909 ,902 ,33606 ,182 53,782 1 27 ,000  

3 1,000
c
 1,000 1,000 ,00297 ,091 346633,660 1 26 ,000 1,580 

a. Predictors: (Constant), Total_PARQ 

b. Predictors: (Constant), Total_PARQ, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Total_PARQ, Rej_Undif, Agg_Host 

d. Dependent Variable: ρέζεηοΜεΣνποπλνκειίθνπο 

 

 

Πίλαθαο 44: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο Με Σνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 13,999 ,005  2821,953 ,000 

Total_PARQ -,013 ,000 -,409 -215,158 ,000 

Rej_Undif ,159 ,000 ,946 1005,243 ,000 

Agg_Host -,194 ,000 -1,241 -588,756 ,000 

a. Dependent Variable: ρέζεηοΜεΣνποπλνκειίθνπο 
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Πίλαθαο 45: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,850
a
 ,722 ,712 ,94237 ,722 72,631 1 28 ,000  

2 ,965
b
 ,932 ,927 ,47449 ,210 83,447 1 27 ,000  

3 1,000
c
 1,000 1,000 ,01486 ,068 27503,800 1 26 ,000 1,577 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Predictors: (Constant), Neg_Indif, Agg_Host 

c. Predictors: (Constant), Neg_Indif, Agg_Host, Rej_Undif 

d. Dependent Variable: ΓηαηαξαρέοΓηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 46: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 20,584 ,021  994,829 ,000 

Neg_Indif -,066 ,001 -,312 -125,900 ,000 

Agg_Host -,309 ,001 -1,210 -268,647 ,000 

Rej_Undif ,180 ,001 ,654 165,843 ,000 

a. Dependent Variable: ΓηαηαξαρέοΓηαγσγήο 

 

 

 

Πίλαθαο 47: Model Summary
d
 κε εμαξηεκέλε ην  πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ  ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,845
a
 ,714 ,704 3,55994 ,714 70,002 1 28 ,000  

2 ,998
b
 ,996 ,995 ,45148 ,281 1713,837 1 27 ,000  

3 ,999
c
 ,998 ,998 ,30382 ,002 33,623 1 26 ,000 ,967 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif 

c. Predictors: (Constant), Agg_Host, Rej_Undif, Warmth_Aff 

d. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 

 

 

Πίλαθαο 48: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ην  πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ  ζηα αδέξθηα παηδηψλ κε θψθσζε 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

3 

(Constant) 67,934 2,282  29,772 ,000 

Agg_Host -1,390 ,035 -1,460 -39,181 ,000 

Rej_Undif 1,012 ,016 ,988 61,389 ,000 

Warmth_Aff ,087 ,015 ,218 5,799 ,000 

a. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 
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Αδέξθηα παηδηώλ ρσξίο αλαπεξία 

 

Πίλαθαο 49: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά  ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,462
a
 ,213 ,185 1,86576 ,213 7,583 1 28 ,010 2,182 

a. Predictors: (Constant), Warmth_Aff 

b. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Πίλαθαο 50: Coefficients
a 

κε εμαξηεκέλε ηε Θεηηθή Κνηλσληθή πκπεξηθνξά  ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 16,354 1,172  13,958 ,000 

Warmth_Aff -,106 ,039 -,462 -2,754 ,010 

a. Dependent Variable: ΘεηηθήΚνηλπκπ 

 

 

Dependent Variable: Τπεξθηλεηηθόηεηα   

Warnings 

No variables were entered into the equation. 

 

 

 

Πίλαθαο 51: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο  ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,429
a
 ,184 ,155 2,15623 ,184 6,306 1 28 ,018 1,899 

a. Predictors: (Constant), Agg_Host 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 

 

 

Πίλαθαο 52: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο πλαηζζήκαηνο  ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 17,085 3,837  4,453 ,000 

Agg_Host -,177 ,070 -,429 -2,511 ,018 

b. Dependent Variable: Γηαηαξαρέοπλαηζζήκαηνο 
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Πίλαθαο 53: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο 

αλαπεξία 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,717
a
 ,514 ,497 1,33654 ,514 29,641 1 28 ,000 1,300 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Dependent Variable: ρέζεηοΜεΣνποπλνκειίθνπο 

 

 

Πίλαθαο 54: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο ρέζεηο κε ηνπο πλνκειίθνπο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 26,535 3,712  7,148 ,000 

Neg_Indif -,366 ,067 -,717 -5,444 ,000 

a. Dependent Variable: ρέζεηοΜεΣνποπλνκειίθνπο 

 

 

 

Πίλαθαο 55: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model R R
2 

Adj. R
2 

Std. Error 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 

F  

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,579
a
 ,336 ,312 1,29745 ,336 14,157 1 28 ,001 1,550 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Dependent Variable: ΓηαηαξαρέοΓηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 56: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ηηο Γηαηαξαρέο Γηαγσγήο ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 20,564 3,604  5,706 ,000 

Neg_Indif -,245 ,065 -,579 -3,763 ,001 

b. Dependent Variable: ΓηαηαξαρέοΓηαγσγήο 

 

 

Πίλαθαο 57: Model Summary
b
 κε εμαξηεκέλε ην πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,645
a
 ,417 ,396 4,18301 ,417 19,999 1 28 ,000 1,845 

a. Predictors: (Constant), Neg_Indif 

b. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 

 

 

Πίλαθαο 58: Coefficients
a 
κε εμαξηεκέλε ην πλνιηθφ Γείθηε ΔΓΓ ζηα αδέξθηα παηδηψλ ρσξίο αλαπεξία 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 80,115 11,619  6,895 ,000 

Neg_Indif -,940 ,210 -,645 -4,472 ,000 

a. Dependent Variable: πλνιηθφοΓείθηεοΔΓΓ 
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