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Περίληψη  

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η α. διερεύνηση των διαφορών στα επίπεδα 

του ιδιοσυγκρασιακού και καταστασιακού άγχους που μπορεί να βιώνουν οι γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ και τυπικής ανάπτυξης και β. το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης 

που λαμβάνουν αλλά και ο βαθμός ικανοποίησης που δηλώνουν οι δυο ομάδες 

γονέων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες και 

ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, σε 121 γονείς παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και 97 γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν 

έδειξαν να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές α. στα επίπεδα του καταστασιακού 

και ιδιοσυγκρασιακού άγχους μεταξύ γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονείς παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη και β. στο μέγεθος και στο βαθμό ικανοποίησης που δήλωσαν οι 

συμμετέχοντες. Το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης υπήρξε προβλεπτικός παράγοντας 

τόσο για το καταστασιακό όσο και για το ιδιοσυγκρασιακό άγχος, ενώ ο βαθμός 

ικανοποίησης αναφορικά με την κοινωνική στήριξη και στις δύο ομάδες γονέων ήταν 

πολύ υψηλός, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ 

των ομάδων στα επίπεδα του άγχους. Η διεξαγωγή περαιτέρω μελετών σχετικά με τους 

προστατευτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι γονείς παιδιών με δυσκολίες αλλά 

και το ρόλο παραγόντων, όπως η κοινωνική στήριξη, θα βοηθήσει στη δημιουργία 

αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων κυρίως για τις οικογένειες που φαίνεται να μην τα 

καταφέρνουν τόσο καλά στην προσαρμογή τους.  
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Εισαγωγή 

 

Η οικογένεια αποτελεί το πρωτογενές πλαίσιο μέσα στο οποίο βιώνουν τα παιδιά 

τις προσωπικές τους δυσκολίες, παρέχει το πρώτο σύστημα επεξεργασίας των 

προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους και αποτελεί το σημαντικότερο πλαίσιο 

αποδοχής της διαφορετικότητας των παιδιών (Κουρκούτας, 2017). Η δυσλειτουργία στο 

οικογενειακό σύστημα μπορεί να επιφορτίσει τα μέλη που την απαρτίζουν και να τους 

επιβαρύνει σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της ζωής τους (Samuel, Rillotta & Brown, 

2011).  

Η οικογένεια ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να 

επηρεαστεί αρνητικά σε πολλούς τομείς και επίπεδα λειτουργίας της καθώς τα παιδιά με 

δυσκολίες αποτελούν μία καθημερινή πρόκληση για τους γονείς τους. Οι δυσκολίες των 

παιδιών και η ψυχολογική καταπόνηση μπορούν να γίνουν βάρος στα μέλη της 

οικογένειας, κυρίως στους γονείς οι οποίοι είναι και οι ισόβιοι παροχείς φροντίδας 

(Cooper, 1991˙ Ellis, Upton & Thompson, 2000˙ Elmstahl, Malmberg & Annerstedt, 

1996).  Όταν τα βάρη υπερτερούν των ανταμοιβών της γονικής μέριμνας, τότε οι μητέρες 

και οι πατέρες μπορεί να αισθάνονται δύσκολο να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτόν 

τον σημαντικό και απαιτητικό κοινωνικό ρόλο βιώνοντας αυτό που οι ερευνητές συχνά 

ονομάζουν άγχος γονέων (Deater-Deckard, ό.π. στο Nomaguchi & Milkie, 2017). 

Η ανατροφή και η φροντίδα ενός παιδιού με ΕΕΑ είναι ένα βάρος για την 

οικογένεια το οποίο δε μειώνεται όσο μεγαλώνουν τα παιδιά αλλά είναι ανάλογο της 

λειτουργικότητας και της αυτονομίας των παιδιών, δηλαδή, όσο μικρότερη η 

λειτουργικότητα του παιδιού τόσο μεγαλύτερη η φροντίδα που απαιτείται από τους γονείς 

(McCann, Bull & Winzenberg, 2012) και αποτελεί πηγή προσωπικών και οικογενειακών 

προβλημάτων (Κυπριωτάκη, Φραγγογιάννη & Μανωλίτσης, 2010). 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης ορίζονται οι Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες και γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των βασικότερων από αυτές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της οικογενειακής λειτουργίας μέσα από μία 

συστημική προοπτική και αναλύονται τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με 

την επίδραση που έχει ένα παιδί με δυσκολίες στο σύστημα της οικογένειας και στο πώς 

επηρεάζει τα μέλη του συστήματος αυτού.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος για τα οικογενειακά υποστηρικτικά 

παρεμβατικά προγράμματα. Αρχικά, παρουσιάζονται τα θεωρητικά πλαίσια ανάπτυξης 

των οικογενειακών παρεμβάσεων και γίνεται αναφορά σε επιστημονικά τεκμηριωμένα 
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προγράμματα εκπαίδευσης γονέων, του προγράμματός τους και των ερευνητικών 

δεδομένων για την αποτελεσματικότητά τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από την ερευνητική μελέτη που εκπόνησε η 

γράφουσα, σχετικά με το άγχος και την κοινωνική στήριξη στους γονείς παιδιών με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη. 

Αφού παρουσιάζονται οι αναλύσεις, γίνεται μία συζήτηση για τα αποτελέσματα, τους 

περιορισμούς της μελέτης και τη μελλοντική προοπτική στην ερευνητική προσέγγιση των 

οικογενειών παιδιών με δυσκολίες, τη λειτουργία τους και τους προστατευτικούς 

παράγοντες που θα καταστήσουν τις υποστηρικτικές, οικογενειακές παρεμβάσεις 

αποτελεσματικότερες. 
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1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

1.1 Ορισμός Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών   

               Σύμφωνα με το Άρθρο 3, του Νόμου 3699 (ΦΕΚ 199), 2-10-2008, μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της 

σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες στη μάθηση ως αποτέλεσμα: 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και 

νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, 

επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.  

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται 

ιδίως όσοι παρουσιάζουν: 

  νοητική αναπηρία, 

  ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 

 σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, 

 διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 

 διαταραχές ομιλίας, λόγου, 

 κινητικές και πολλαπλές αναπηρίες 

 αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 

καθώς και αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 

 χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, 

 ψυχικές διαταραχές και 

 οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες,  

 παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. 

  Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία 

ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 

υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. 

Στην κατηγορία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι 

μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, 

όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.  

Παρακάτω παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία για έξι βασικές κατηγορίες ΕΕΑ 

καθώς η αναλυτική παρουσίαση όλων των κατηγοριών υπερβαίνει το σκοπό της 

παρούσας μελέτης. 
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1.2 Κατηγορίες Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 

1.2.1 Νοητική Υστέρηση  

Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το 

μέσο όρο, χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονα ελλείμματα στην προσαρμοστική 

συμπεριφορά και εκδηλώνεται κατά την περίοδο ανάπτυξης (IDEA).  Διακρίνεται σε: 

ελαφριά, μέτρια νοητική καθυστέρηση και σε σοβαρή και βαριά νοητική καθυστέρηση 

(DSM- V). Τα παιδιά με σοβαρή και βαριά νοητική καθυστέρηση είναι πιο πιθανό να 

έχουν συνοδά προβλήματα υγείας (π.χ. ιατρικά σύνδρομα) και συμπεριφοράς 

(ψυχιατρικές διαταραχές) (Heward, 2012∙ Kaski, 2008), ενώ αποτελεί την τέταρτη 

μεγαλύτερη κατηγορία διαταραχών μετά τις μαθησιακές δυσκολίες, τις διαταραχές λόγου 

ή γλώσσας και άλλες διαταραχές (Heward, 2012). 

1.2.2 Μαθησιακές Δυσκολίες 

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν μία ετερογενή ομάδα διαταραχών με 

δυσκολίες που ποικίλουν στα αναπτυξιακά προφίλ των παιδιών. Οι δυσκολίες αυτές 

μπορεί να εμφανίζονται στην ανάγνωση (αποκωδικοποίηση γραπτών συμβόλων), ή/και 

να αφορούν δυσκολίες στην εξαγωγή συμπερασμάτων ή/και στην παραγωγή γραπτού 

λόγου ή/και στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων (Heward, 2012∙ Κάκουρος & 

Μανιαδάκη, 2006∙ Χατζηχρήστου, 2004). Οι ΜΔ αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία 

Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και συνοδεύονται με ελλείμματα στις κοινωνικές 

δεξιότητες, προβλήματα στην προσοχή, διασπαστικότητα, συμπεριφορικές δυσκολίες και 

χαμηλό συναίσθημα αυτεπάρκειας (Heward, 2012∙ Κάκουρος & Μανιαδάκη, 2006). 

 

1.2.3 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα 

Η ΔΕΠ- Υ εμφανίζεται στο 5-7% του μαθητικού πληθυσμού με σχέση συνήθως 3 

προς 1 υπέρ των αγοριών. Τα κύρια συμπτώματα της διαταραχής, όπως ορίζονται από το 

DSM- V, είναι η διάσπαση της προσοχής, η παρορμητικότητα και η υπερκινητικότητα. 

Με βάση τα συμπτώματα που επικρατούν διακρίνονται τρεις τύποι ΔΕΠ-Υ:  

 ο Απρόσεχτος: δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, αποσπάται εύκολα από 

άσχετα ερεθίσματα, δε δίνει σημασία στις λεπτομέρειες, κάνει λάθη απροσεξίας, 

δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες, δεν φαίνεται να ακούει, αποφεύγει εργασίες που 

απαιτούν πνευματική προσπάθεια, ξεχνά τις σχολικές εργασίες, χάνει πράγματα και 

γενικά είναι ανοργάνωτος/η (DSM- V, Schachar & Ickowicz, 2008).  
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 ο Παρορμητικός/ Υπερκινητικός: δυσκολεύεται να παραμείνει 

καθισμένος/η, κουνάει χέρια, πόδια, στριφογυρίζει στην καρέκλα, κοιτά συνέχεια γύρω 

του και πειράζει τους άλλους, σηκώνεται όταν δεν επιτρέπεται, τρέχει και σκαρφαλώνει 

υπερβολικά, δεν σκέφτεται πριν αντιδράσει, απαντάει πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, 

μιλάει συνεχώς, δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του,  δεν ακολουθεί κανόνες στα 

παιχνίδια, διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους (DSM- V, Schachar & Ickowicz, 2008)  

 και ο Συνδυασμένος, όπου υπάρχουν στοιχεία και από τους δύο παραπάνω. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση για τους 

γονείς και τους δασκάλους του παιδιού που τα εκδηλώνει και θα πρέπει να είναι εμφανή 

και στα δύο πλαίσια, οικογενειακό και σχολικό αντίστοιχα. 

 

1.2.4 Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

Οι ΔΑΔ αποτελούν μια κατηγορία διαταραχών που χαρακτηρίζονται από 

καθυστέρηση και ελλείμματα στην κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού 

(Volkman & Klin, 2008). Στην ομάδα αυτή ανήκουν η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 

το σύνδρομο Rett και η Αποδιοργανωτική Διαταραχή της παιδικής ηλικίας (DSM- V). 

Στις τελευταίες μελέτες αναφορικά με την επιδημιολογία των ΔΑΦ, το ποσοστό 

εμφάνισης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέρχεται στο 14,7% του γενικού 

πληθυσμού, δηλαδή 1 στα 68 παιδιά περίπου 

(http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html).  

Εκτός από τα ελλείμματα στην επικοινωνία και στις κοινωνικές δεξιότητες τα 

παιδιά με  ΔΑΦ παρουσιάζουν στερεοτυπικές κινήσεις, εμμονές με συγκεκριμένα 

ερεθίσματα, τελετουργικές ρουτίνες, ασυνήθιστα ή περιορισμένα ενδιαφέροντα, 

παράλογες φοβίες, ξεσπάσματα θυμού και αυτοτραυματισμούς (Τσιουρή, 2008). Τα 

αναπτυξιακά προφίλ των παιδιών είναι ανομοιογενή και διαφέρουν σημαντικά ανάλογα 

με τη λειτουργικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι ΔΑΦ έχουν μεγάλη 

συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές (πχ νοητική υστέρηση, ΔΕΠ- Υ, επιληψία κα) και 

αποτελούν μία από τις δυσκολότερες κατηγορίες κλινικών αναπτυξιακών διαταραχών 

(Volkman & Klin, 2008). 

 

1.2.5 Διαταραχές Λόγου/ Ομιλίας 

Σύμφωνα με το ICD-10, στις Ειδικές Αναπτυξιακές Διαταραχές του λόγου και 

της ομιλίας υπάρχει εμφανής καθυστέρηση του λόγου από τα πρώτα χρόνια ζωής του 

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
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παιδιού, χωρίς αυτή να είναι άμεση συνέπεια νευρολογικών διαταραχών ή 

δυσλειτουργίας του μηχανισμού της ομιλίας, νοητικής καθυστέρησης, ακουστικής 

δυσλειτουργίας ή περιβαλλοντικής αιτιολογίας. Σε αυτές συγκαταλέγονται η ειδική 

διαταραχή της άρθρωσης και της ομιλίας, η διαταραχή εκφοράς του λόγου, η διαταραχή 

πρόσληψης του λόγου και η επίκτητη αφασία συνοδευόμενη από επιληψία (σύνδρομο 

Landau-Kleffnez) (ICD- 10, Kolvin, 2008). Τα παιδιά που εκδηλώνουν σοβαρές μορφές 

διαταραχών λόγου ενδέχεται να εκδηλώνουν και συνοδές ψυχιατρικές διαταραχές, 

συμπεριφορικά και αυτιστικού τύπου κοινωνικά ελλείμματα (Kolvin, 2008).   

 

1.2.6 Κινητικές και Πολλαπλές Αναπηρίες 

Οι κινητικές  και πολλαπλές αναπηρίες αναφέρονται σε ορθοπαιδικές (σκελετικό 

σύστημα) και νευρολογικές βλάβες (κεντρικό νευρικό σύστημα), οι οποίες επηρεάζουν 

την ικανότητα κίνησης, αίσθησης και ελέγχου συγκεκριμένων μερών του σώματος του 

ατόμου που τις εκδηλώνει (Heward, 2012). Ενδεικτικά σε αυτές περιλαμβάνονται οι: 

μονοπληγία, ημιπληγία, τετραπληγία κτλ, αταξία, μυοτονία, μυϊκή δυστροφία και άλλες 

αντίστοιχες παθήσεις. Λόγω των πολλαπλών, σοβαρών και καθηλωτικών βλαβών που 

υφίσταται το παιδί, η παρέμβαση βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία, είναι 

εντατική, συνεχής και εφαρμόζεται σε όλα τα πλαίσια που δύναται να συμμετέχει το 

παιδί, με έμφαση στο οικογενειακό εξαιτίας της εξουθένωσης που βιώνουν οι γονείς- 

φροντιστές. 

 

2. Οικογένεια και άγχος: θεωρητική προσέγγιση 

2.1 Ο κύκλος ζωής 

Η οικογένεια ορίζεται ως ένα σύνολο ατόμων που ζουν μαζί , έχουν κοινά 

πιστεύω, κοινούς στόχους, συναισθηματικούς δεσμούς και αποτελεί ένα κοινωνικό 

σύστημα το οποίο προάγει την επιβίωση και το ευ ζην των μελών του (Goldenberg & 

Goldenberg, 2000∙ Thoburn & Sexton, 2016). Η ιδέα της συνεχούς εξέλιξης και αλλαγής 

της οικογένειας αποκρυσταλλώνεται στο λεγόμενο «κύκλο ζωής της οικογένειας» (family 

life cycle). Σύμφωνα με αυτή την έννοια, οι οικογένειες πρέπει να προσαρμόζονται 

συνεχώς, να αντιμετωπίζουν και να διαχειρίζονται κρίσιμα μεταβατικά στάδια, όπως για 

παράδειγμα ο γάμος, η γέννηση ενός παιδιού, οι απώλειες, μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό- 

πολιτισμικό πλαίσιο (Dallos & Draper, 2015∙ McGoldrick, Carter & Garcia-Preto, 2014). 
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Η επιτυχής μετάβαση αυτών των σταδίων στον κύκλο ζωής της οικογένειας προϋποθέτει 

από τα μέλη της ευελιξία, συνοχή και επικοινωνία για την εξεύρεση λύσεων ώστε να 

επιτευχθεί η προσαρμογή της σε κρίσιμες περιόδους. Η διαμόρφωση των επιλογών- 

λύσεων που υιοθετούν τα μέλη της οικογένειας βασίζεται τόσο στις ατομικές και 

οικογενειακές πεποιθήσεις όσο και στις συναφείς, με τον ευρύτερο κοινωνικό ιστό, 

πεποιθήσεις. Ο επαναλαμβανόμενος συνδυασμός, λοιπόν, στάδια- επιχειρούμενες λύσεις- 

αποτελέσματα- πεποιθήσεις, διαμορφώνουν το σύστημα λειτουργίας της οικογένειας, το 

οποίο η οικογένεια εξελίσσει, αλλάζει και διαπραγματεύεται αναφορικά με τρεις 

ξεχωριστούς και ταυτόχρονα συνδεδεμένους τομείς στον κύκλο ζωής της (Dallos & 

Draper, 2015∙ McGoldrick, Carter & Garcia-Preto, 2014): 

 τον Κοινωνικό- Πολιτισμικό- Πνευματικό: αυτό που θεωρείται αποδεκτό σε 

μία κοινωνία όπως τα έθιμα, οι παραδόσεις, το νομικό πλαίσιο κτλ. 

 τον Οικογενειακό: πώς οι άνθρωποι στις οικογένειες διαπραγματεύονται τις 

αποφάσεις από κοινού  

 τον Προσωπικό: κάθε μέλος έχει το δικό του σύστημα πεποιθήσεων που 

περιλαμβάνει και τις εξωτερικές επιρροές. 

Επιπρόσθετα, η λειτουργία της οικογένειας ορίζεται από εσωτερικές σχέσεις και 

επηρεάζεται από εξωτερικές που τη συνδέουν με τον «έξω κόσμο», δηλαδή άλλα 

συστήματα, όπως το σχολείο, η δουλειά, η κοινότητα κτλ (Dallos & Draper, 2015∙ 

Minuchin, 1974). Για να κατανοήσουμε τη διάσταση των εσωτερικών σχέσεων πρέπει να 

λάβουμε υπόψη τρεις άξονες: ο πρώτος άξονας, «εξουσία- οικειότητα- όρια», 

διαπραγματεύεται τις πεποιθήσεις της οικογένειας όπως για παράδειγμα τις ευθύνες, τη 

λήψη αποφάσεων, τις υποχρεώσεις, τα προσωπικά όρια, την ιδιωτικότητα, τις 

συναισθηματικές απαιτήσεις, τη στοργή, τη στήριξη κτλ. Ο δεύτερος άξονας, «κανόνες- 

καθήκοντα», αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων που οργανώνουν τα μέλη της 

οικογένειας και ο τρίτος άξονας, «φύλο», αφορά στους ρόλους και τις προσδοκίες του 

φύλου όπως το αντιλαμβάνεται η κάθε οικογένεια (Dallos & Draper, 2015). Με βάσει τις 

εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις η οικογένεια αναπτύσσει τη δυναμική και τον τρόπο 

λειτουργίας της, ρυθμίζει την εικόνα του «εαυτού» της, θέτει τα χαρακτηριστικά της 

γνωρίσματα και τους κανόνες της στα μέλη της, οριοθετείται και προσδιορίζεται σε 

σχέση με άλλα, ευρύτερα συστήματα στα οποία εντάσσεται και βρίσκονται έξω από 

αυτήν. 
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2.2 Συστημική προοπτική των οικογενειακών προβλημάτων 

Σύμφωνα με τη συστημική προοπτική, οι ίδιες αρχές που διέπουν την υγιή 

συμπεριφορά σε μία οικογένεια διέπουν και την εμφάνιση των προβλημάτων στις 

οικογενειακές σχέσεις (Thoburn & Sexton, 2016). Υπάρχουν, για παράδειγμα, 

φυσιολογικά και μη φυσιολογικά γεγονότα στη ζωή που απαιτούν από τα ζευγάρια, το 

οικογενειακό  και το ατομικό σύστημα να τα διαχειριστούν μέσω της προσαρμογής 

(Thoburn & Sexton, 2016). Η προσαρμογή όμως και η διαχείριση των γεγονότων 

επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες.  Πέντε τομείς των σχεσιακών 

συστημάτων, αναστέλλουν την προσαρμογή και επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη 

συντήρηση των κλινικών προβλημάτων στο σύστημα της οικογένειας (Thoburn & 

Sexton, 2016): 

(1) τα οικογενειακά σχεσιακά μοτίβα συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης 

 (2) οι από κοινού αποδόσεις, πεποιθήσεις και ατομικές προσδοκίες που έχει το 

κάθε μέλος 

 (3) οι συγκυριακές και ιστορικές επιρροές που έχουν δεχτεί τα άτομα  

 (4) η φυλή, η  εθνικότητα και η κουλτούρα  

  (5) τα δομικά στοιχεία εντός των συστημάτων (όρια, ιεραρχία, υποσυστήματα) 

και 

 (6)  οι προστατευτικούς και οι παράγοντες επικινδυνότητας 

Οι παραπάνω παράγοντες διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές και 

αλληλεπιδράσεις των μελών του οικογενειακού συστήματος εντός και εκτός από αυτό, 

ενσωματώνοντας τα χαρακτηριστικά και τις επιρροές του κοινωνικού περιβάλλοντος που 

το πλαισιώνει. Ενδεχόμενη δυσλειτουργία σε έναν ή περισσότερους τομείς  απέναντι 

στην αντιμετώπιση μιας κρίσιμης περιόδου ή γεγονότος μπορεί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη κλινικής συμπτωματολογίας στη λειτουργία του οικογενειακού συστήματος, 

ενώ η αποτυχία προσαρμογής με την πάροδο του χρόνου και η εγκαθίδρυση 

δυσπροσαρμοστικών και δυσλειτουργικών τρόπων αντιμετώπισης των κρίσεων/σταδίων 

συντηρεί τα κλινικά αυτά προβλήματα. 

Η γέννηση ενός παιδιού με ΕΕΑ αποτελεί ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο για την 

οικογένεια, το οποίο πρέπει να το διαπραγματευτεί και να το προσαρμόσει στο σύστημά 

της, προβαίνοντας στις απαραίτητες προσαρμογές σε όλους του τομείς που 

προαναφέρθηκαν. Η επιβάρυνση όμως που φέρνει αυτή η απαιτητική συνθήκη μπορεί να 

δημιουργήσει προβληματικές αλληλεπιδράσεις εντός της σχέσης του ζευγαριού, γονέα- 

παιδιού και λοιπών οικογενειακών μελών και εντέλει να υιοθετηθούν δυσλειτουργικοί, 

μόνιμοι τρόποι διαχείρισης προβλημάτων και στρεσογόνων καταστάσεων από την 
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οικογένεια.  Επιπρόσθετα, το κοινωνικοπολιτισμικό και φυσικό περιβάλλον, στο οποίο ο 

γονιός και το παιδί είναι ενσωματωμένοι, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η 

κοινωνική τάξη, η φυλή, η εθνικότητα, το φύλο είναι παράγοντες σταθεροί με την 

πάροδο του χρόνου και συμβάλλουν με ισχυρούς τρόπους στη διαμόρφωση του στρες 

των γονέων και της οικογένειας γενικότερα (Deater- Deckard & Panneton, 2017).  

Οι βασικότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γονείς, εκτός από 

την απαιτητική καθημερινότητα της φροντίδας ενός παιδιού με ΕΕΑ, περιλαμβάνουν την 

πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, την οικονομική επιβάρυνση των υπηρεσιών 

αυτών (για παράδειγμα πληρωμές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού), τη σχολική 

και κοινωνική συμπερίληψη, καθώς ένα από τα καθήκοντα των γονέων είναι η επιτυχής 

κοινωνικοποίηση των παιδιών τους και φυσικά τη διαχείριση του οικογενειακού στρες.  

Συνυπολογίζοντας, όμως, τους προστατευτικούς παράγοντες και ενώ σίγουρα 

μπορεί να υπάρχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια, οι ικανότητες της μπορούν να 

τιθασευτούν για να προάγουν αυτοδιορθωτικές αλλαγές, εισάγοντας την έννοια της 

επανορθωτικής δυνατότητας της οικογένειας (Dallos & Draper, 2015∙ Goldenberg & 

Goldenberg, 2000∙ McGoldrick, Carter & Garcia-Preto, 2014). H προσέγγιση αυτή 

υποστηρίζει ένα "μοντέλο πρόκλησης" σύμφωνα με το οποίο οι οικογένειες και έχουν 

προβλήματα και εκδηλώνουν καταστρεπτική συμπεριφορά,  εντούτοις μπορεί να υπάρξει 

οικογενειακή επιβίωση, ανανέωση, και ενδυνάμωση μέσω κοινών προσπαθειών ακόμα 

και κατά τη διάρκεια μεγάλου προσωπικού και οικογενειακού άγχους και αντιξοοτήτων 

(Goldenberg & Goldenberg, 2000).  

Όλε ς οι οικογένειες αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου 

της ζωής τους, όμως η διαδικασία μέσα από την οποία οργανώνεται κ επικοινωνεί μία 

οικογένεια, ο τρόπος που διατηρεί τη συνοχή της, η ειλικρινής επικοινωνία και η από 

κοινού συνεννόηση των μελών της παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιδιορθωτική της 

ικανότητα (Goldenberg & Goldenberg, 2000). Ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται 

παρακάτω δείχνουν οτι ένα θετικό σύστημα πεποιθήσεων, η υποστήριξη του δικτύου 

φίλων, της ευρύτερης οικογένειας και η διαθεσιμότητα κοινοτικών πόρων και υπηρεσιών 

συχνά συνεισφέρουν στην ανάρρωση και προσαρμογή της οικογένειας.  

 

3. Γονεϊκό στρες 

Το γονεϊκό στρες αφορά και βιώνεται τόσο από γονείς με παιδιά με ΕΕΑ όσο και 

από γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους Gallagher και Whiteley (2012) 

το γονεϊκό στρες είναι ανάλογο: 
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  Των χαρακτηριστικών του παιδιού και της δυσκολίας του (είδος 

δυσκολίας, σοβαρότητα, επίπεδα λειτουργικότητας και ηλικία του παιδιού) 

  Των χαρακτηριστικών των γονέων και της οικογένειας 

(κοινωνικό- οικονομική κατάσταση, προσωπικότητες και ηλικίες γονέων, 

μορφωτικό επίπεδο, αντιλήψεις γύρω από τη δυσκολία) 

  Της δομής της οικογένειας (ύπαρξη άλλων παιδιών, σειρά 

γέννησες του παιδιού με ΕΕΑ) και 

  Των κοινωνικών παραγόντων (δεκτικότητα της κοινωνίας, 

ποιότητα, διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα στις κρατικές κοινωνικές 

υπηρεσίες). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι γονείς επηρεάζονται από μία πληθώρα 

ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν αντιστοίχως και 

διαμορφώνουν την απόκριση τους απέναντι στις δυσκολίες του παιδιού. Έπειτα οι 

δυσκολίες αυτές οδηγούν τους γονείς να εκδηλώσουν ανάλογα επίπεδα στρεσογόνων 

συναισθημάτων. Η συστηματική έκθεση των γονέων παιδιών με ΕΕΑ σε υψηλά επίπεδα 

στρες, εγκαθιδρύει μία μόνιμη αγχογόνα  αντίδραση/ αντιμετώπιση από τους γονείς την 

οποία γενικεύουν σε συμπεριφορές και πλαίσια εντός και εκτός της οικογένειας 

(Κουρκούτας, 2017). 

Το γονεϊκό στρες επηρεάζει τόσο την αυτεπάρκεια όσο και το δεσμό 

προσκόλλησης που αναπτύσσουν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες μαζί τους 

(Meirsschaut, Roeyers & Warreyn, 2010∙ Goodman & Glenwick, 2012). Για παράδειγμα, 

οι γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ φαίνεται ερευνητικά ότι υιοθετούν αρνητικές, εχθρικές και 

καταναγκαστικές  συμπεριφορές και ταυτόχρονα θεωρούν τους εαυτούς τους ανεπαρκείς 

(Finzi- Dottan, Manor & Tyano, 2006). Ωστόσο, οι ανεπαρκείς γονεϊκές πρακτικές 

ενδέχεται να επιδεινώσουν τις δυσκολίες του παιδιού και να οδηγήσουν σε ανασφαλείς 

τύπους δεσμού και δυσλειτουργικές σχέσεις γονέα- παιδιού (Finzi- Dottan, Manor & 

Tyano, 2006).  

Εξαιτίας των υψηλών επιπέδων γονεϊκού στρες (ως απόρροια των αρνητικών 

γονεϊκών εμπειριών), η ανατροφή ενός παιδιού με δυσκολίες για παρατεταμένη χρονική 

περίοδο θέτει σε κίνδυνο τις γνωστικές λειτουργίες, με κυριότερη από αυτές τη μνήμη, 

αναφορικά με τις μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες 

(Song , Mailick, Greenberg , Ryff & Lachman, 2015).   Η σύνδεση μεταξύ του στρες που 

βιώνουν οι γονείς, των τρεχόντων προβλημάτων του παιδιού και της γονεϊκής 

λειτουργικότητας έχει αναδειχθεί και σε μελέτες για παιδιά με υγιή τυπική ανάπτυξη, 

επισημαίνοντας τις αρνητικές επιδράσεις του συνολικού άγχους των γονέων στη 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Song+J%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mailick+MR%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Mailick+MR%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Ryff+CD%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Lachman+ME%22&page=1&restrict=All+results
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συμπεριφορά του παιδιού (Davis & Carter, 2008). Μια άλλη εκδήλωση της αμφίδρομης, 

δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέων, γονεϊκότητας και άγχους γίνεται ιδιαιτέρως 

εμφανής όταν εξετάζουμε τις διάφορες προκλήσεις της φροντίδας ενός παιδιού με 

πνευματική ή αναπτυξιακή αναπηρία (Deater- Deckard & Panneton, 2017).  

Γενικά, η έρευνα για το άγχος στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ έχει επικεντρωθεί σε 

τρεις τύπους άγχους: το γενικό άγχος, άγχος σχετικό με την κατάσταση του παιδιού και 

το άγχος που προκύπτει από τις ταλαιπωρίες της καθημερινής γονικής φροντίδας (Neece 

& Chan, 2017). Κατά τους Pearlin, Lieberman, Menaghan και Mullan (1981), το άγχος 

δεν πρέπει να καθορίζεται μόνο σε σχέση με τα μεγάλα, σημαντικά γεγονότα ζωής αλλά 

πρέπει επίσης να αξιολογείται στα πλαίσια των συνεχόμενων προβληματικών σχέσεων, 

δηλαδή τις καθημερινές αντιξοότητες, οι οποίες μπορεί να είναι περισσότερο σημαντικές 

ως πηγές άγχους σε μακροπρόθεσμη βάση συγκριτικά με τα μεγάλα συμβάντα της ζωής.  

Οι καθημερινές απαιτήσεις που προκύπτουν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 

το παιδί αυξάνουν το άγχος των γονέων και αποτελούν ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα 

της γονικής ψυχολογικής δυσφορίας περισσότερο και από την επίδραση των αγχωτικών 

γεγονότων ζωής (Lazarus & Folkman, 1984). Η σχέση όμως μεταξύ των παραγόντων 

άγχους είναι αμφίδρομη και συσσωρευτική. Οι McQuillan και Bates (2017), 

επισημαίνουν ότι τα μεγάλα γεγονότα ζωής επηρεάζουν έμμεσα τη λειτουργία της 

οικογένειας καθώς τείνουν να αυξάνουν τη συχνότητα και την ένταση των καθημερινών 

απαιτήσεων/ δυσκολιών. 

 

3.1 Συμπεριφορικά & συναισθηματικά προβλήματα 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς έχουν βρεθεί ότι είναι ο πιο συνεπής 

προγνωστικός παράγοντας για το άγχος που βιώνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και 

παράλληλα, αρκετές μελέτες έχουν καταστήσει σαφή την αμφίδρομη σχέση μεταξύ του 

άγχους των γονέων και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών τόσο στις μητέρες 

όσο και στους πατέρες των παιδιών με ΕΕΑ, με ελεγχόμενη μεταβλητή των αναπτυξιακό 

στάδιο του παιδιού (Neece & Chan, 2017). Σε διαχρονικές μελέτες βρέθηκε οτι τα 

σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων στο άγχος των 

γονέων με την πάροδο του χρόνου και ότι το υψηλό γονεϊκό στρες οδηγεί σε αύξηση των 

προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά αντίστοιχα (Baker et al., 2003∙ Neece, Green & 

Baker, 2012). 

Μεταξύ των γονέων παιδιών με ΕΕΑ, αυτοί που βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα 

άγχους είναι οι γονείς που έχουν παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (Dabrowska & Pisula, 
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2010∙ Estes et al., 2009∙ Pisula, 2007), ενώ οι γονείς παιδιών με νοητική υστέρηση ή 

γενετικά σύνδρομα σημειώνουν χαμηλότερα επίπεδα γονεϊκού στρες Dabrowska & 

Pisula, 2010∙ Gilmore & Cuskelly, 2012). Όχι μόνο τα συμπεριφορικά προβλήματα αλλά 

και τα κοινωνικά ελλείμματα που συνοδεύουν τις δυσκολίες ενός παιδιού στο αυτιστικό 

φάσμα μπορούν να προβλέψουν τόσο το συνολικό στρες των γονέων όσο και το στρες 

που σχετίζεται με το παιδί τους (Bromley, Hare, Davison & Emerson, 2004∙ Davis & 

Carter, 2008). Η συναισθηματική και ψυχική επιβάρυνση των γονέων σχετίζεται τόσο με 

τη συμπεριφορά όσο και με την προσαρμοστικότητα του παιδιού (Καβαλιώτης, 2017). 

Αν και τα ελλείμματα αυτά καθορίζουν τη γνώμη του πατέρα για το 

χαρακτηρισμό του παιδιού ως «δύσκολο» και συνδέονται με αυξημένο γονεϊκό στρες, οι 

μητέρες από την άλλη, βιώνουν μεγαλύτερη συναισθηματική επιβάρυνση από τις 

καθημερινές δυσκολίες των παιδιών στις δεξιότητες αυτορρύθμισης, όπως για 

παράδειγμα ο ύπνος, το φαγητό και η συναισθηματική αυτορρύθμιση (Davis & Carter, 

2008). Επιπρόσθετα, οι μητέρες παιδιών στο αυτιστικό φάσμα βιώνουν περισσότερο 

γονεϊκό και ψυχολογικό στρες σε σύγκριση με τις μητέρες παιδιών με τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά (Estes et al., 2009). Στη μετα- ανάλυσή τους η Yorke  και οι 

συνεργάτες του (2018), βρήκαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα γονεϊκού ψυχολογικού στρες 

είχαν υψηλή συσχέτιση με τα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα των 

παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και η συσχέτιση αυτή αφορούσε τόσο 

στα εσωτερικευμένα όσο και στα εξωτερικευμένα προβλήματα. 

Αξιοσημείωτο, στην παραπάνω μελέτη, υπήρξε το εύρημα ότι τα προβλήματα 

στην ψυχική υγεία των γονέων παιδιών με ΔΑΦ δεν περιορίζονταν στις αγχώδεις και 

συναισθηματικές διαταραχές όπως το άγχος και η κατάθλιψη, αλλά εμφάνιζαν και άλλους 

τύπους διαταραχών που σχετίζονταν με επιπρόσθετες συμπεριφορικο-συναισθηματικές 

δυσκολίες όπως για παράδειγμα η ψύχωση (Yorke et al., 2018).  Γενικότερα, οι γονείς 

παιδιών με ΔΑΦ φέρουν συχνά σωματικά, συναισθηματικά και οικονομικά βάρη, ως 

απόρροια των συμπεριφορικών προβλημάτων των παιδιών τους και βιώνουν αυξημένα 

επίπεδα συζυγικού στρες (Rivard, Terroux, Parent Boursier & Mercier, 2014).  

Σύμφωνα με το μοντέλο του Hastings (2002), οι συναισθηματικές και 

συμπεριφορικές δυσκολίες των παιδιών αυξάνουν τα επίπεδα του γονεϊκού στρες, το 

οποίο με τη σειρά του καταστρατηγεί τη δεξιότητα των γονέων να εμπλακούν σε θετικές 

γονεϊκές πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν υποστηρικτικές για τη 

συναισθηματική και συμπεριφορική ρύθμιση του παιδιού. Τα αρνητικά συναισθήματα, οι 

καθημερινές προκλήσεις και άλλες παράμετροι επικινδυνότητας (πχ έλλειψη κοινωνικών 

υπηρεσιών κα) ενδέχεται να οδηγήσουν τους γονείς στην ανεπαρκή και μη 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361309105658
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αποτελεσματική διαχείριση των συμπεριφορικών και αναπτυξιακών απαιτήσεων του 

παιδιού τους, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μόνιμες 

δυσλειτουργικές γονεϊκές πρακτικές διαχείρισης των δυσκολιών (Κουρκούτας, 2017∙ 

Wang & Day, 2011).  

Οι γονείς αυτών των παιδιών συναντούν δυσκολίες στην διατήρηση ισορροπίας 

των κανονικών γονεϊκών καθηκόντων, στη συμμετοχή στα θεραπευτικά προγράμματα 

καθώς και στη συναισθηματική προσαρμογή ότι το παιδί τους δεν θα εκπληρώσει τις 

προσδοκίες τους, βιώνοντας μεταξύ άλλων, αυξημένο άγχος, οξυθυμία,  

υπερπροστατευτικότητα, δείχνουν ακαμψία και έχουν την τάση για αυξημένο έλεγχο 

εντός του οικογενειακού πλαισίου (Schroeder & Kelley, 2008). Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, οι γονείς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ οι οποίοι χρησιμοποιούν τις περισσότερες 

φορές  ανεπαρκείς πρακτικές διαπαιδαγώγησης, διατηρώντας τις προβληματικές 

συμπεριφορές των παιδιών τους και καταστρατηγώντας την ψυχοκοινωνική και 

ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή τους (Γιαννοπούλου, 2008).  

Είναι, λοιπόν, σημαντικό οι γονείς να αποκτήσουν τις απαραίτητες στρατηγικές 

και δεξιότητες έτσι ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες του 

παιδιού τους (Kroeger & Sorensen, 2010) καθώς είναι πιθανόν οι στρατηγικές 

διαχείρισης που αναπτύσσουν να μπορούν να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές (mediators) 

στη σχέση μεταξύ συναισθηματικό-συμπεριφορικών προβλημάτων και γονεϊκού στρες 

(Yorke et al., 2018). 

 

4. Στάδια και Αποδοχή 

Η σημαντικότερη ψυχική πρόκληση των γονέων είναι η αποδοχή της εγγενούς 

δυσκολίας του παιδιού και η παραίτηση από τις προσδοκίες τους αναφορικά με το 

γονεϊκό τους ρόλο. Οι γονείς συχνά έχουν προσδοκίες και απαιτήσεις από το παιδί 

σχετικά με τη θέση του στην οικογένεια και τη γενικότερη ανάπτυξη του, αναθέτοντάς 

του ασυνείδητα ρόλους, οι οποίοι αφορούν ποικίλες ψυχοκοινωνικές και 

ψυχοσυναισθηματικές λειτουργίες (Κουρκούτας & Τσιχλάκης, 2017). 

Δυσκολευόμενοι να δεχτούν/ αποδεχτούν το παιδί τους, οι γονείς έρχονται 

αντιμέτωποι με αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, οι οποίες επηρεάζουν και 

προκαλούν αντίστοιχες αρνητικές συμπεριφορές στο παιδί, έτσι η αποδοχή ή μη των 

δεξιοτήτων του παιδιού με δυσκολίες μπορεί να καθορίσει ουσιαστικά τη δυνατότητα 

εξέλιξής του (Κουρκούτας & Τσιχλάκης, 2017). Σύμφωνα με την μελέτη των Tϋmlϋ, 

Akdogan & Tϋrkϋm (2017) η αποδοχή σχετίζεται, από μια άποψη, με την ικανότητα του 
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γονιού να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αναπηρία του παιδιού και γι’ αυτό είναι 

λίγοι οι γονείς που φτάνουν στην αποδοχή, ενώ φαίνεται ότι η αποδοχή ως διαδικασία 

είναι δυναμική και συνεχίζεται καθ’ όλη τη ζωή τους (Akdogan, 2016). 

Στα πλαίσια της μη αποδοχής, οι διαψευσμένες προσδοκίες και ελπίδες των 

γονέων, τα αρνητικά συναισθήματα και οι δυσκολίες τις καθημερινότητας αναδεικνύουν 

και εντείνουν τις ήδη υπάρχουσες αδυναμίες/ δυσλειτουργίες του ζευγαριού και του 

οικογενειακού συστήματος (Κουρκούτας & Τσιχλάκης, 2017).  

Οι ρόλοι που πρέπει να εκπληρώσουν οι γονείς των παιδιών είναι πολλαπλοί και 

ιδιαίτερα απαιτητικοί. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα 24ωροι φροντιστές του παιδιού τους 

αλλά και πάροχοι των βασικών αναγκών/ ειδών, δάσκαλοι που εφαρμόζουν τις όποιες 

παρεμβάσεις ακολουθούν αλλά και ειδικοί σύμβουλοι τόσο του παιδιού τους όσο και του 

εαυτού τους για να κάνουν τις επιλογές των ειδικών, γονείς για τα τυπικών 

αναπτυσσόμενα αδέρφια, σύντροφοι που στηρίζουν ο ένας τον άλλο και φροντίζουν το 

γάμο τους αλλά και συνήγοροι των δικαιωμάτων των παιδιών τους όταν και όποτε 

χρειάζεται (Heward, 2012).  

Για να καταφέρουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ να εκπληρώσουν όλους αυτούς 

τους απαιτητικούς, ψυχοφθόρους ρόλους και να φτάσουν, αν φτάσουν στην αποδοχή, 

περνούν από κάποια  ψυχοσυναισθηματικά στάδια/ φάσεις: α. η φάση-κρίση που 

ακολουθεί το πρώτο άκουσμα της δυσκολίας του παιδιού, β. η φάση- κρίση του 

συμβιβασμού με τη δυσκολία και το ίδιο το παιδί, και γ. η φάση- κρίση της 

αντιμετώπισης των καθημερινών απαιτήσεων (Κυπριωτάκης, ό.π. στο Κυπριωτάκη & 

Φραγγογιάννη, 2010). Τα παραπάνω στάδια επηρεάζονται από παράγοντες, όπως η 

ιδιοσυγκρασία των γονέων, το είδος και το βαθμό δυσκολίας του παιδιού, το 

οικογενειακό περιβάλλον κ.ά., συνεπώς δεν διέπονται από σαφή οριοθέτηση και 

διαφοροποιούνται αντίστοιχα για κάθε οικογενειακό σύστημα (Κυπριωτάκη & 

Φραγγογιάννη, 2010).  

Ο Blacher (1984), πρότεινε αντίστοιχα μία θεωρία για τα στάδια που περνούν οι 

γονείς των παιδιών με δυσκολίες. Σύμφωνα με αυτήν, τα τρία στάδια προσαρμογής που 

αποτελούν έναν κύκλο θλίψης είναι τα εξής: η αντιμετώπιση, η προσαρμογή και η 

αποδοχή (Blacher, 1984). Αρχικά οι γονείς αντιμετωπίζουν μια περίοδο συναισθηματικής 

κρίσης που χαρακτηρίζεται από σοκ, άρνηση και δυσπιστία, ακολουθεί μια περίοδος 

εναλλασσόμενων συναισθημάτων θυμού, ενοχής, κατάθλιψης, ντροπής, μειωμένης 

αυτοεκτίμησης, απόρριψης του παιδιού και υπερπροστασίας και εντέλει στο τρίτο στάδιο 

οι γονείς φτάνουν στην αποδοχή και την προσαρμογή (Heward, 2012).  
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5. Αντιλήψεις Γονέων και Ευζωία 

Οι αντιλήψεις των γονέων για το πρόβλημα του παιδιού τους παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη συναισθηματική τους κατάσταση. Στην έρευνα τους οι Kurtz- Nelson & 

McIntyre (2017) βρήκαν ότι ο οπτιμισμός μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός 

παράγοντας για τους γονείς κατά τη διάρκεια έντονου γονεϊκού στρες. Ειδικότερα, 

φάνηκε ότι τα θετικά συναισθήματα των γονιών παιδιών με Αναπτυξιακές Διαταραχές 

επηρεάζονταν περισσότερο από το γενικό επίπεδο γονεϊκού στρες που βίωναν παρά από 

τις προβληματικές συμπεριφορές του παιδιού τους (Kurtz- Nelson & McIntyre, 2017). Η 

υποκειμενική επίδραση ενός παράγοντα άγχους εξαρτάται από τη γνωστική εκτίμηση ή 

ερμηνεία του άγχους πρωτίστως και δευτερευόντως από τους κοινωνικούς και 

πολιτισμικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του (Transactional Model of Stress and 

Coping) (Lazarus & Folkman, 1984 ).  

Ορισμένοι γονείς μπορούν να ερμηνεύσουν τις συμπεριφορικές δυσκολίες των 

παιδιών και τις προκλήσεις του ρόλου τους ως προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν 

και προκλήσεις που μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά άλλοι γονείς μπορούν να τις 

ερμηνεύσουν ως απόδειξη ότι είναι αναποτελεσματικοί, βιώνουν συναισθήματα 

ανικανότητας, απελπισίας και δυσαρέσκειας ως γονείς, εντείνοντας τα ήδη υπάρχοντα 

συζυγικά προβλήματα και τη δύσκολη παιδική συμπεριφορά (Lazarus, DeLongis, 

Folkman & Gruen, 1985). Οι αρνητικές εκτιμήσεις, η έλλειψη ικανοποίησης από την 

οικογένεια και η κακή σωματική υγεία σχετίζονται ισχυρά με την εμφάνιση κατάθλιψης 

στους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες (Resch, Elliott & Benz, 2012). 

Οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν στα αίτια δυσκολιών του 

παιδιού τους όχι μόνο τη διαταραχή αλλά και την προσωπικότητά του και εξωτερικούς 

παράγοντες, ανέπτυσσαν θετικότερη στάση απέναντι στις δυσκολίες  του παιδιού (Jacobs, 

Woolfon & Hunter, 2017). Για παράδειγμα, οι γονείς που έβλεπαν την προβληματική 

συμπεριφορά ως μία ένδειξη ενόχλησης του παιδιού εξαιτίας του κοινωνικού 

περιβάλλοντος, προχωρούσαν στην κατάλληλη προσαρμογή του, γεγονός που οδηγούσε 

στην προαγωγή πιο αποτελεσματικών γονεϊκών πρακτικών (Jacobs, Woolfon & Hunter, 

2017).  Εν αντιθέσει, γονείς οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του παιδιού τους ως 

ένα μόνιμο παράγοντα που επηρεάζει συστηματικά αρνητικά την προσωπική τους ζωή, 

σημείωναν μείωση στην υποκειμενική ευζωία τους (Shenaar- Golan, 2017).  

Τα παιδιά με δυσκολίες είναι πολύ πιθανόν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής 

των γονιών τους (Evans, Dingus & Haselkorn, 1993). Ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει 

πως όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός δυσκολίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η εξάρτηση που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των γονέων, με 
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αποτέλεσμα να πλήττεται περισσότερο η ποιότητα της ζωής τους (Unalan et al., 2001∙ 

Poston et al., 2004). Μελέτη για την ποιότητα ζωής των μαθητών των Ειδικών Σχολείων 

στην Ελλάδα, κατέδειξε ότι οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ σημείωσαν χαμηλότερα σκορ στην 

κλίμακα αναφορικά με την ποιότητα ζωής σχετιζόμενη με την υγεία, σε σχέση με τους 

γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Papadopoulou, Malliou, Kofotolis, Vlachopoulos & 

Kellis, 2017).  

Σε έρευνά τους οι Leung και Li- Tsang (2003) βρήκαν πως οι γονείς των παιδιών 

με αναπτυξιακές δυσκολίες είχαν χαμηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα ποιοτικής ζωής, 

συγκρινόμενοι με γονείς τα παιδιά των οποίων δεν παρουσίαζαν καμία δυσκολία 

αντίστοιχης φύσεως. Δεδομένου του γεγονότος ότι και στις δύο κατηγορίες οι γονείς 

προέρχονταν από το ίδιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, η έκπτωση στο επίπεδο της 

ποιότητας ζωής των γονέων παιδιών με ΔΑΔ απεδόθη στις δυσκολίες των παιδιών τους 

και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας τους, αναδεικνύοντας ακόμη μια φορά την 

επιβάρυνση που μπορεί να βιώνουν οι γονείς παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Παρόλα, αυτά η κατάλληλη κοινωνική στήριξη και η ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ μπορεί να λειτουργήσουν ως ισχυροί 

διαμεσολαβητές στην αύξηση της ποιότητας της ζωής τους και τη βελτίωση της ευζωίας 

τους (Migerode, Maes, Buysse & Brondeel, 2012). 

 

6. Επιλογή παροχής φροντίδας και διαθέσιμος χρόνος 

Οι οικογένειες παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις 

για την εύρεση κατάλληλης φροντίδας, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που 

έχουν να κάνουν με την έλλειψη χρόνου και γνώσεων. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 

δυσκολίες αναφορικά με την διασφάλιση πρόσβασης στις κατάλληλες υπηρεσίες 

(Warfield & HauserCram, 1996), τη διασφάλιση των οικονομικών πόρων ώστε να 

πληρώσουν γι’ αυτές, καθώς και την απόκτηση πληροφοριών για να είναι σε θέση να 

ελέγξουν την ποιότητα του βοηθητικού προγράμματος (Peck, Carlson & Helmsetter, 

1992∙Wesley, Buysse & Tyndall, 1997). Οι περισσότεροι γονείς με παιδιά τα οποία έχουν 

αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές αντιμετωπίζουν σοβαρότερα οικονομικά προβλήματα 

απ’ ότι οι γονείς με τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά (Goudie, Narcisse, Hall & Kuo, 

2014). Αυτό γιατί χρειάζεται να πληρώσουν τις υπηρεσίες υγείας και θεραπείας για τα 

παιδιά τους (Yau & Li Tsang, 1999∙ Singer & Powers, 1993) και να τοποθετήσουν τις 

ανάγκες των παιδιών τους πάνω απ’ τις δικές τους (Hadadian, 1994∙ Mallow & Bechtel, 

1999∙ Li-Tsang, Yau & Yhen, 2001). Έτσι, οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα που έχουν 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goudie%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24707826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Narcisse%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24707826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hall%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24707826
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuo%20DZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24707826
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παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τείνουν να είναι λιγότερο ικανοποιημένες από τις 

υπηρεσίες φροντίδας, ανησυχούν περισσότερο για την ασφάλεια του παιδιού τους, 

συγκριτικά με τους γονείς τα παιδιά των οποίων δεν βιώνουν αντίστοιχα προβλήματα 

(Wall, Kisker, Peterson, Carta & Jeon, 2006) αλλά και για το μέλλον του όταν αυτοί 

γεράσουν ή φύγουν απ’ τη ζωή (Leung & Li- Tsang, 2003). Η έλλειψη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου προσωπικού, εξαιτίας ενδεχόμενου οικονομικού προβλήματος, μπορεί να 

δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την κατάσταση για τους γονείς στον εντοπισμό 

κατάλληλων προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των παιδιών τους. Oι 

Park, Turnbull και Turnbull (2002) ανέδειξαν το γεγονός ότι ένα χαμηλότερο οικονομικά 

οικογενειακό περιβάλλον προβλέπει ένα ακόμη χειρότερο μελλοντικό αποτέλεσμα. 

Αντίθετα, σε ερευνητική μελέτη για την ψυχική ανθεκτικότητα γονέων με παιδιά  στο 

φάσμα του αυτισμού, βρέθηκε ότι οι γονείς με μεγαλύτερο οικονομικό εισόδημα είχαν 

μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη, ανέπτυσσαν ανάλογη υψηλότερη συνολική ψυχική 

ανθεκτικότητα και βίωναν, αντίστοιχα, ηπιότερο αίσθημα άγχους (Καβαλιώτης, 2017).   

Επιπλέον, η διαχείριση χρόνου από μέρους των γονέων μπορεί να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής όλης της οικογένειας (Summers et al., 2005). 

Μητέρες παιδιών με νοητική υστέρηση διαθέτουν λιγότερο χρόνο στις δουλείες του 

σπιτιού, περισσότερο χρόνο στη φροντίδα και επίβλεψη του παιδιού, έχουν λιγότερο 

ελεύθερο χρόνο και δίνουν έμφαση στην ανάγκη για ελεύθερο χρόνο ως παράμετρο που 

επηρεάζει την ψυχική υγεία των γονιών και τη λειτουργία της οικογένειας (Luijkx, van 

der Putten & Vlaskamp, 2017). Συχνά, η έλλειψη χρόνου και η μη σωστή διαχείρισή του 

μπορεί να οδηγήσουν τους γονείς να βιώσουν σωματική και συναισθηματική εξουθένωση 

(Durak & Barlas, 2014). Οι Smith και Grzywacz (2014), στη μελέτη τους αξιολόγησαν 

γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες σε σύγκριση με γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης, σε 

διάστημα δεκαετίας και κατέληξαν ότι οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ ανέφεραν χαμηλότερα 

επίπεδα σωματικής υγείας, περισσότερα καταθλιπτικά συναισθήματα και περισσότερους 

περιορισμούς στις λειτουργικές καθημερινές δραστηριότητες σε σχέση με τους γονείς 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Αντίστοιχα ήταν και τα ευρήματα της διαχρονικής 

μελέτης της Lach και των συνεργατών της (2008), σε γονείς παιδιών με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές και εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς.   

 Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την καθημερινότητα των γονέων με δεδομένα 

στον ελληνικό χώρο και συμπεριλαμβάνοντας διαφορές στους γονεϊκούς ρόλους, έχει 

βρεθεί ότι οι μητέρες αφιερώνουν σημαντικά περισσότερο ημερήσιο χρόνο  στα παιδιά 

τους σε σχέση με τους πατέρες τις καθημερινές, είτε γιατί μπορεί ο πατέρας να δουλεύει 

περισσότερες ώρες (Κυπριωτάκη, Φραγγογιάννη & Μανωλίτσης, 2010) είτε γιατί οι 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24749680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grzywacz%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24749680
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μητέρες των παιδιών με ΕΕΑ έχουν την τάση να αποκλείουν τους πατέρες από την 

καθημερινή φροντίδα του παιδιού, περιορίζοντας σημαντικά τη συμμετοχή τους 

(Κυπριωτάκη & Φραγγογιάννη, 2010). Το γεγονός αυτό φαίνεται ότι αλλάζει τις 

Κυριακές που ενδεχομένως ο πατέρας είναι περισσότερες ώρες διαθέσιμος και ελεύθερος 

από επαγγελματικές υποχρεώσεις (Κυπριωτάκη, Φραγγογιάννη & Μανωλίτσης, 2010). 

Ακόμη, στη μελέτη των Κυπριωτάκη, Φραγγογιάννη και Μανωλίτση (2010), βρέθηκε ότι 

οι γονείς παιδιών με εμπόδια στη ζωή και τη μάθηση πραγματοποιούσαν λιγότερες 

δραστηριότητες τις Κυριακές με τα παιδιά τους, σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης, επισημαίνοντας την ανάγκη για περισσότερη και ουσιαστικότερη 

αλληλεπίδραση.  

Παλαιότερα ερευνητικά δεδομένα έχουν δείξει οτι οι γονείς πολλές φορές 

απέχουν από κοινωνικές δραστηριότητες, περιορίζοντας το κοινωνικό τους δίκτυο για να 

αποφύγουν συναισθήματα ντροπής όταν το παιδί τους επιδεικνύει απρόβλεπτη ή απρεπή 

συμπεριφορά, παρουσία άλλων (Kazak & Wilcox, 1984∙ Paster, Brandwein & Walsch, 

2009). Δεν είναι λίγοι οι γονείς που αποφεύγουν να συναντήσουν συγγενείς και φίλους 

φοβούμενοι πως δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις ανάγκες του παιδιού τους 

(Ayrault, 2001).  Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι γονείς απομονώνονται κοινωνικά και 

περιορίζουν τις δραστηριότητες τόσο με τα παιδιά τους όσο και με φίλους και συγγενείς, 

μη επιτρέποντας στους εαυτούς τους να λάβουν την ανακούφιση και τη στήριξη που 

μπορεί να τους παρέχει το κοινωνικό τους δίκτυο. 

 

7. Αδέλφια και Παππούδες- Γιαγιάδες 

Τα σημαντικά και καθοριστικά γεγονότα στον ατομικό κύκλος ζωής κάποιων 

οικογενειακών μελών επηρεάζουν άλλα μέλη της οικογένειας τόσο σε ατομικό όσο και 

σε οικογενειακό επίπεδο (McGoldrick, Carter, & Garcia-Preto, 2014). Η γέννηση ενός 

παιδιού με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες επηρεάζει τα αδέλφια  και τους παππούδες- 

γιαγιάδες μέσα στα πλαίσια του οικογενειακού κύκλου ζωής (Heward, 2012∙ McGoldrick 

& Watson, 2014) καθώς μετά τους γονείς είναι τα επόμενα άτομα που έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες να αλληλεπιδράσουν με το παιδί κοινωνικά και να συμμετέχουν 

στην ψυχοσυναισθηματική του εκπαίδευση. Αυτοί οι «σημαντικοί άλλοι» μπορούν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού (Heward, 2012) και να 

παρέχουν πρακτική και συναισθηματική βοήθεια στο αδερφάκι/ εγγόνι και στους γονείς 

του (Heath, 2018).  
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Αναφορικά με τα αδέλφια των παιδιών με ΕΕΑ, οι γονείς είναι εκείνοι που 

μπορούν να εξασφαλίσουν την ποιότητα και να προσδιορίσουν τη φύση της σχέσης 

μεταξύ των παιδιών τους αλλά και το βαθμό στον οποίο τα παιδιά τους χωρίς αναπηρίες 

είναι ευτυχισμένα και καλά προσαρμοσμένα μέσα στο ιδιαίτερο αυτό οικογενειακό 

πλαίσιο (Quintero & McIntyre, 2010). Συχνά, τα αδέρφια ενός παιδιού με δυσκολίες 

εκδηλώνουν ανησυχίες για την κατάσταση του αδελφού/ης τους, αβεβαιότητα σχετικά με 

την αιτία της δυσκολίας και την επίδρασή της, ένα αίσθημα ότι παραμελούνται ή δεν 

έχουν προτεραιότητα μέσα στην οικογένεια και ανησυχία σχετικά με τις αντιδράσεις των 

φίλων τους (Moyson & Roeyers, 2011), καθώς μπορεί να ντρέπονται για τον/την 

αδερφό/η τους (McGoldrick & Watson, 2014). Η επιβάρυνση που ενδέχεται να βιώνουν 

τα αδέρφια παιδιών με ΕΕΑ μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη συναισθηματικών 

δυσκολιών. Τα αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ, λόγου χάριν, βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 

να εκδηλώσουν εσωτερικευμένα συμπεριφορικά προβλήματα (Ross & Cuskelly, 2006).  

Γενικότερα τα αδέρφια παιδιών με ΕΕΑ επηρεάζονται περισσότερο αρνητικά από 

τα αδέρφια παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Neece, Blacher & Baker, 2010) και αναφέρουν 

συναισθήματα θυμού, άγχους, σύγχυσης και ανησυχίας για τις μελλοντικές τους ευθύνες 

(Rossetti & Hall, 2015). Στη μελέτη τους σχετικά με τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης 

οι Neill και Murray (2016), εξετάζοντας τα ενήλικα αδέρφια παιδιών με διαφορετικές 

ΕΕΑ, βρήκαν ότι, με εξαίρεση τα αδέρφια παιδιών με σύνδρομο Down, τα αδέρφια 

παιδιών με ΔΑΦ, με σύνδρομο Prader- Willy και άλλες Αναπτυξιακές Διαταραχές 

ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 

(ενήλικα αδέρφια ατόμων με τυπική ανάπτυξη). 

Το φύλο και η σειρά γέννησης φαίνεται ότι είναι παράγοντες που επηρεάζουν την 

εμπλοκή και την επιβάρυνση που μπορεί να βιώσουν τα αδέρφια παιδιών με ΕΕΑ. Πιο 

συγκεκριμένα, τα μεγαλύτερα παιδιά τείνουν να έχουν καλύτερη προσαρμογή στην 

αναπηρία από ότι τα μικρότερα αδέρφια τους, επειδή τα μεγαλύτερα παιδιά είναι σε θέση 

να κατανοήσουν την κατάσταση, ενώ οι μεγαλύτερες αδελφές των παιδιών με ΕΕΑ έχουν 

περισσότερες πιθανότητες επιβάρυνσης λόγω των αυξημένων απαιτήσεων των γονέων 

τους (McGoldrick & Watson, 2014). Εν αντιθέσει, τα αγόρια αδέρφια παιδιών με ΕΕΑ 

απέχουν περισσότερο από την περίθαλψη των αδερφών τους.  

Όσον αφορά τους παππούδες και τις γιαγιάδες των παιδιών με ΕΕΑ, παρά τις 

πολιτιστικές και κοινωνικές διαφορές που διαμορφώνουν τις προσδοκίες που σχετίζονται 

με τον ρόλο τους, οι παππούδες- γιαγιάδες αποτελούν πολύτιμη συμβολή στη ζωή των 

εγγονών τους (Findler, 2014∙ Heath, 2018). Αναλαμβάνοντας το ρόλο του φροντιστή για 

τα εγγόνια τους όταν οι γονείς δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις γονικές ευθύνες τους, 
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παρέχουν έναν από τους πιο σημαντικούς υποστηρικτικούς κοινωνικούς πόρους (Findler, 

2014∙ Heath, 2018). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα  στην υποστήριξη 

των παππούδων- γιαγιάδων και την εμπλοκή τους στην οικογένεια είναι η γεωγραφική 

εγγύτητα, το επίπεδο κατανόησής τους στις ιδιαίτερες δυσκολίες των εγγονιών τους, η 

ποιότητα του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ αυτών και του παιδιού τους- γονέα του 

εγγονιού (Findler & Taubman – Ben-Ari, 2016) και η κατάσταση της σωματικής τους 

υγείας  (Mitchell, 2007). 

Στη μελέτη των Kornilaki & Kypriotaki (2013) στον Ελλαδικό χώρο, βρέθηκε ότι 

οι παππούδες και οι γιαγιάδες παιδιών με ΔΑΦ, παρά τα συναισθήματα λύπης και θυμού 

αποδέχονταν και κατανοούσαν τις δυσκολίες του εγγονιού τους, εμπλέκονταν 

περισσότερο στην ανατροφή απ’ ότι στη θεραπεία του και διατηρούσαν καλή σχέση μαζί 

του. Ποιοτική μελέτη σχετικά με την προοπτική των παππούδων- γιαγιάδων για τις 

δυσκολίες των εγγονιών τους ανέδειξε τα εξής: οι παππούδες- γιαγιάδες προσπαθούν να 

διαχειριστούν τα συναισθήματα τους παραμένοντας θετικοί, θέτουν τις ανάγκες της 

οικογένειας σε προτεραιότητα, διατηρούν τις οικογενειακές σχέσεις και ανησυχούν για 

την ποιότητα ζωής της οικογένειας μελλοντικά (Miller, Buys & Woodbridge, 2012). 

Oι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να αποτελέσουν, δυνητικά, πηγή 

στήριξης αλλά και άγχους για τους γονείς παιδιών με ΕΕΑ (Mitchell, 2007), 

επηρεάζοντας ανάλογα τα συναισθήματά τους, τουλάχιστον αναφορικά με τις μητέρες. 

Για παράδειγμα, οι Hastings, Thomas και Delwiche (2002) βρήκαν ότι τόσο η 

υποστήριξη των παππούδων- γιαγιάδων όσο και η αντιπαράθεση προβλέπουν ανεξάρτητα 

το άγχος των μητέρων παιδιών με σύνδρομο Down,  αν και αυτό φάνηκε ότι δεν ίσχυε 

και για τους πατέρες τους. 

Συνοψίζοντας, τα μεγαλύτερα αδέρφια και οι παππούδες- γιαγιάδες είτε είναι οι 

βασικοί «αναπληρωματικοί» φροντιστές των παιδιών σε πολλές οικογένειες είτε 

συμμετέχουν λόγω οικογενειακού πλαισίου στη ζωή του παιδιού, βιώνοντας όλες τις 

προεκτάσεις της οικογένειας που έχει στους κόλπους της ένα παιδί με ΕΕΑ. Κρίνεται, 

λοιπόν, απαραίτητη τόσο η ενημέρωση και εκπαίδευση τους αναφορικά με τις δυσκολίες 

των παιδιών, όσο και η συμμετοχή τους στα προγράμματα παρέμβασης (Κορνηλάκη & 

Κυπριωτάκη,2017∙ Κουρκούτας, 2017∙ Κουρκούτας & Τσιχλάκης, 2017∙ Miller, Buys & 

Woodbridge, 2012∙ Mitchell, 2006). Συμμετέχοντας στις παρεμβάσεις με διπλό ρόλο 

μπορούν να παρέχουν στήριξη στους γονείς του παιδιού και στο ίδιο το παιδί με ΕΕΑ 

αλλά ταυτόχρονα να λάβουν και οι ίδιοι την υποστήριξη που χρειάζονται για να 

διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα. 
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8. Παρεμβάσεις στο οικογενειακό πλαίσιο 

Η οικογένεια και το σπίτι θεωρείται το πρωταρχικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

σχεδιάζονται και οργανώνονται τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με 

ΕΕΑ (Αγαπητού- Χαλμπέ, 2010∙ Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010). Οι παρεμβάσεις 

μπορούν να πάρουν τη μορφή της συμβουλευτικής οικογένειας/ Θεραπεία οικογένειας, 

της θεραπεία ζεύγους, της ψυχοεκπαίδευσης των γονέων (για παράδειγμα εκμάθηση 

θετικών τρόπων διαχείρισης του γονεϊκού στρες),  ή τη μορφή της ατομικής 

συμβουλευτικής σε αδέρφια, παππούδες- γιαγιάδες και άλλους φροντιστές του παιδιού. 

Σύμφωνα με τους Taylor, Burke, Smith και Hartley (2016), οι παρεμβάσεις οφείλουν να 

εστιάζουν σε όλα τα μέλη της οικογένειας καθώς από τη δική του οπτική κάθε μέλος το 

βιώνει διαφορετικά, αλλά αλληλεπιδρούν συνολικά στο σύστημα της οικογένειας. 

Επιπρόσθετα, οι νέες προσεγγίσεις στις παρεμβάσεις αναγνωρίζουν τη σημασία και 

δίνουν έμφαση στους βασικούς οικογενειακούς μηχανισμούς που συνδέουν τις χρόνιες 

καταστάσεις με τις σημαντικές λειτουργικές ικανότητες/ δυνατότητες της οικογένειας 

(Crnic, Neece, McIntyre, Blacher & Baker, 2017). 

 

8.1 Η οικογένεια στις παρεμβάσεις 

Βασικές προϋποθέσεις για τις οικογενειακές παρεμβάσεις αποτελούν η 

διασφάλιση του δικαιώματος της σωστής πληροφόρησης της οικογένειας, η ενεργός 

συμμετοχή της στο σχεδιασμό της παρέμβασης με σαφήνεια και απαραίτητα η συναίνεσή 

της για τους στόχους και την εφαρμογή της παρέμβασης, η από κοινού συνεργασία των 

γονέων με τους ειδικούς και η ενημέρωση των πρώτων για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και 

τη διεκδίκηση βοήθειας, η δημιουργία γραπτού κειμένου με όλα τα συμφωνηθέντα 

μεταξύ γονέων και ειδικών και η άμεση ενημέρωση των γονέων για τα θέματα που 

ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης (Κυπριωτάκη & Φραγγογιάννη, 2010). 

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης που μπορεί να χρειαστούν τα παιδιά με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και οι οικογένειες τους στα πλαίσια των έγκαιρων παρεμβάσεων 

είναι η συμβουλευτική υποστήριξη, η έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση, διάφορες 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, 

λογοθεραπεία, Ειδική αγωγή, παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ή 

βοηθημάτων μεταφοράς και μετακίνησης και ποικίλες υπηρεσίες στα πλαίσια του σπιτιού 

(Νησιώτου, Βλάχου & Φύσσα, 2010).  

Η συμβουλευτική και η ψυχοεκπαίδευση των γονέων είναι επιβεβλημένοι στόχοι 

στα προγράμματα παρέμβασης καθώς οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ είναι ανάγκη να 

χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων σε σχέση με τους 
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γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι οι πρώτοι τείνουν να 

αναζητούν συχνότερα τη βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών (Arim et al., 2017∙ Paster, 

Brandwein & Walsh, 2009) και να χρησιμοποιούν περισσότερο την επιβράβευση και την 

αποφυγή (Escape Avoidance) (Paster, Brandwein & Walsh, 2009) ως στρατηγικές 

διαχείρισης. Επιπρόσθετα, οι γονείς- φροντιστές που υιοθετούν μία θετική προοπτική 

μέσω της συμβουλευτικής και εκπαιδεύονται σε γνωστικό- συμπεριφοριστικές τεχνικές 

διαχείρισης εμφανίζουν λιγότερες συναισθηματικές δυσκολίες και καλύτερη προσαρμογή 

στο ρόλο τους, ενώ η εκμάθηση στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων συνδέεται με 

καλύτερη συναισθηματική και σωματική υγεία (Elliott, Shewchuk & Richards, 2001). 

Επίσης, τα προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης βοηθούν τους γονείς να αναπτύξουν 

δεξιότητες για να είναι οι ίδιοι πιο αποτελεσματικοί στους ρόλους τους μέσα στην 

οικογένεια και να διαχειριστούν τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις 

διαπροσωπικές, επαγγελματικές και κοινωνικές  τους σχέσεις.  

Μεταξύ άλλων τα προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διαφοροποιήσεις 

στα χαρακτηριστικά και στη διαθεσιμότητα πόρων μιας οικογένειας. Για παράδειγμα, δεν 

εκτίθενται όλοι οι γονείς στο ίδια επίπεδα άγχους καθώς η διαφοροποίηση στους 

διαθέσιμους πόρους αντιμετώπισης των δυσκολιών διαφοροποιεί και το βαθμό στήριξης 

ή ψυχικής ανθεκτικότητας της οικογένειας. Οι παρεμβάσεις με αυτή τη λογική πρέπει να 

διαφοροποιούν τους άξονες των προγραμμάτων παρέχοντας διαφορετικούς τύπους 

υποστήριξης για κάθε οικογένεια ή/και με την πάροδο του χρόνου (Brown, Hong, 

Shearer, Wang & Wang, 2010). Από τη μία, ορισμένοι γονείς μπορεί να έχουν αποφύγει 

το άγχος από τη σύγκρουση και τις διαμάχες στη συζυγική σχέση τους, αλλά είναι πιθανό 

να βιώνουν άγχος λόγω της περιορισμένης κοινωνικής στήριξης και της πιθανής 

κοινωνικής απομόνωσης (Smith & Grzywacz, 2014) και από την άλλη, υπάρχει η 

πιθανότητα παρά τους διαθέσιμους εξωτερικούς πόρους και το ικανοποιητικό κοινωνικό 

δίκτυο, να υπάρχουν ταυτόχρονα εσωτερικές οικογενειακές δυσκολίες και ελλείμματα 

στις οικογενειακές σχέσεις (Brown, Hong, Shearer, Wang & Wang, 2010).  

Εκτός από την κοινωνική υποστήριξη και τις ατομικές δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων, οι πόροι αντιμετώπισης περιλαμβάνουν και άλλους τύπους, όπως τους 

οικονομικούς πόρους, τις φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές στο χώρο εργασίας και 

τις διαθέσιμες πηγές κοινωνικών υπηρεσιών (Nomaguchi & Milkie, 2017). Οι γονείς με 

καλύτερους πόρους, όπως υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλότερα κέρδη είναι 

πιθανότερο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις προκλήσεις από τη 

δυσκολία του παιδιού τους και έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν το διαθέσιμο δίκτυο 

κοινωνικών υπηρεσιών (Dunn, Burbine, Bowers & Tantleff-Dunn, 2001∙ Nomaguchi & 

https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Brandwein+D%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Brandwein+D%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Brandwein+D%22&page=1&restrict=All+results
https://europepmc.org/search?query=AUTH:%22Brandwein+D%22&page=1&restrict=All+results
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Milkie, 2017 ∙ Pecora et al., 2006∙ Swan & Sylvester, 2006). Οι παρεμβάσεις, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει να εκπαιδεύουν τους γονείς στην εύρεση και τη 

διεκδίκηση των διαθέσιμων κοινωνικών παροχών, καθώς η αξιοποίηση του δικτύου 

κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί βασικό κλειδί στη διαχείριση των δυσκολιών του 

παιδιού τους (Nomaguchi & Milkie, 2017). 

Οι αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης στην οικογένεια πρέπει να 

συνυπολογίζουν διαφοροποιήσεις στο φύλο (μητέρα- πατέρας) αλλά και στο διαφορετικό 

ρόλο των μελών της οικογένειας (Cohen & Petrescu-Prahova, 2006∙ Dabrowska & Pisula, 

2010). Στο πρώτο κεφάλαιο, έγινε αναφορά στις διαφορές που υπάρχουν στις 

συναισθηματικές εκδηλώσεις των μητέρων και των πατέρων, αναφορικά με το βίωμα του 

άγχους, τις αντιλήψεις για τα προβλήματα των παιδιών τους, το χρόνο και τον τρόπο 

ενασχόλησής με τα παιδιά τους. Επίσης, συζητήθηκε ο ρόλος των υπολοίπων μελών 

(αδέρφια και παππούδες- γιαγιάδες) καθιστώντας σαφή την ανάγκη συμπερίληψης τους 

στις παρεμβάσεις εξαιτίας του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνουν 

(Findler, 2016∙ Ross & Cuskelly, 2006) αλλά και γιατί μπορούν να αποτελέσουν 

παράγοντες στρες ή παράγοντες επιτυχίας και στήριξης των γονέων και των παιδιών με 

ΕΕΑ (Dabrowska & Pisula, 2010∙ Findler, 2016). 

Πολλές φορές τα θεραπευτικά προγράμματα δεν καταφέρνουν να ολοκληρωθούν 

μιας και οι γονείς εγκαταλείπουν την προσπάθεια ή δεν ολοκληρώνονται σωστά λόγω 

ελλιπούς συμμετοχής τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι πρώιμες, σύντομες συζητήσεις με 

τους γονείς αναφορικά με την εμπλοκή τους, οι οικογενειακές θεραπείες με συμμετοχή 

όλων των μελών, η εκπαίδευση στην εύρεση κοινωνικής υποστήριξης και στις τεχνικές 

διαχείρισης και η συμβουλευτική στην εξεύρεση κινήτρων αποτελούν γενικές 

προσεγγίσεις οι οποίες επιτυγχάνουν την αποτελεσματική εμπλοκή και συμμετοχή των 

γονέων στα προγράμματα παρέμβασης (Ingoldsby, 2010). Σε γενικές γραμμές, οι μέθοδοι 

αποτελεσματικής εμπλοκής είναι εξατομικευμένες και προσανατολισμένες στις ανάγκες, 

ανησυχίες και στα εμπόδια της οικογένειας, είναι εντατικές και προσανατολισμένες στη 

διατήρηση της εμπλοκής όλων των μελών της οικογένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρέμβασης με ποικίλους τρόπους, έχουν αναπτυχθεί με βάσει ένα ισχυρό θεωρητικό 

πλαίσιο και ενσωματώνουν απόλυτα τη δομή του προγράμματος παρέμβασης ή 

πρόληψης (Ingoldsby, 2010). 
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8.2 Οικογενειακή Θεραπεία 

Οι μητέρες, οι πατέρες, η οικογένεια ως μία μονάδα, τα αδέλφια και τα ίδια τα 

παιδιά με ΕΕΑ επιδεικνύουν ατομικά χαρακτηριστικά μέσα στο σύστημα της 

οικογένειας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη γονεϊκότητα (Hodapp, 2002). Η βασική 

αρχή της οικογενειακή θεραπείας είναι ότι τα προβλήματα αφορούν τις σχέσεις στο 

σύστημα, όχι τα άτομα μεμονωμένα, συνεπώς όταν ένα άτομο επιχειρεί να αλλάξει, ενώ 

το οικογενειακό σύστημα παραμένει το ίδιο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

υποτροπιάσει καθώς θα υπερτερούν τα πρότυπα λειτουργίας του συστήματος (Dallos & 

Drapper, 2015). Η οικογενειακή θεραπεία, που αποτελεί κάτι περισσότερο από απλώς μία 

άλλη μέθοδο θεραπείας, αντιπροσωπεύει έναν "ολόκληρο νέο τρόπο αντίληψης των 

ανθρώπινων προβλημάτων και της κατανόησης της συμπεριφοράς, της ανάπτυξης 

προβλημάτων και της επίλυσης τους" (Sluzki, 1979, σελ. 366). Η αντίληψη του παιδιού  

με ΕΕΑ πλέον όχι ως αιτία της ψυχοπαθολογίας της οικογένειας αλλά ως ένας ακόμη 

παράγοντας άγχους, έχει δώσει μια νέα προοπτική στην οικογενειακή θεραπεία, δίνοντας 

έμφαση στην ενδυνάμωση της οικογένειας,  και τη θετική προσέγγιση των προκλήσεων/ 

προβλημάτων που ανακύπτουν (Hodapp, 2002).  

Ένα από τα μοντέλα αυτής της λογικής που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για την 

ερμηνεία των αλληλεπιδράσεων του παιδιού με δυσκολίες και της οικογένειας του είναι 

το «Double ABCX», το οποίο στην αρχική του μορφή «ABCX», αναπτύχθηκε για να 

ερμηνεύσει την απουσία του πατέρα από την οικογένεια κατά τη διάρκεια του πολέμου 

στο Βιετνάμ (Lavee, McCubbin & Patterson, 1985). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

μοντέλο οι επιπτώσεις της κρίσης, από την ύπαρξη ενός παιδιού με νοητική ανεπάρκεια 

στην οικογένεια (Χ), οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού (στρεσογόνου 

παράγοντα, Α), επηρεάζονται από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές της οικογένειας 

(Β) και τις οικογενειακές αντιλήψεις που αφορούν στο παιδί (C). Οι αλληλεπιδράσεις 

όμως αυτές δεν είναι σταθερές στο χρόνο, για παράδειγμα τα χαρακτηριστικά του παιδιού 

αλλάζουν όσο μεγαλώνει, οι εξωτερικές και εσωτερικές πηγές στήριξης της οικογένειας 

πιθανόν να αλλάξουν και αυτές καταλήγοντας στη συνεπακόλουθη αλλαγή των 

αντιλήψεων της οικογένειας για το παιδί (Double) (Lavee, McCubbin & Patterson, 1985). 

Η κυριότερη επίδραση του μοντέλου ήταν ότι βοήθησε να εξηγήσει και να ενσωματώσει 

τόσο τις αρνητικές όσο και τις θετικές συνέπειες της ανατροφής ενός παιδιού με 

δυσκολίες στην οικογένεια του (Hodapp, 2002).  

Στη διαδικασία εντοπισμού των θετικών συνεπειών της ανατροφής ενός παιδιού 

με ΕΕΑ στο οικογενειακό σύστημα, σημαντική παράμετρο συνιστά η θετική 

νοηματοδότηση. Γενικότερα, οι οικογένειες έχουν σύνθετα συστήματα νοηματοδότησης 
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τόσο για το οικογενειακό σύνολο όσο και τα άτομα- μέλη τους (Hodapp, 2002), τα οποία 

επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη στάση και τη λειτουργία της. Είναι σημαντικό, λοιπόν, 

να βοηθηθεί η οικογένεια ώστε να αναπτύξει ένα σύστημα θετικών νοηματικών 

αποδόσεων για τα οφέλη της δυσκολίας του παιδιού τους, καθώς φαίνεται ότι αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική αντιμετώπισης των δυσκολιών/ απαιτήσεων. Ο 

εντοπισμός και η έμφαση στη θετική οπτική των πραγμάτων (silver- lining effect), έχει 

βρεθεί ερευνητικά ότι είναι μία από τις πιο ισχυρές γνωστικές στρατηγικές διαχείρισης 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του αισθήματος της οικογενειακής 

ευζωίας. 

 Στη μελέτης τους, οι Summers, Behr και Turnbull (1989) αναφορικά με τη 

θετική προσαρμογή και τις δυνατότητες των οικογενειών παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

εξετάζοντας ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις στρατηγικές διαχείρισης που 

λειτουργούν ως προβλεπτικοί παράγοντες της οικογενειακής επιτυχίας στην οικογενειακή 

θεραπεία, κατέληξαν στα εξής: α. οι αιτιακές αποδόσεις, δηλαδή η απόδοση κάποιας 

αιτίας ή νοήματος απέναντι σε δυσάρεστα γεγονότα, έχει θετικά οφέλη στην επιτυχημένη 

προσαρμογή της οικογένειας απέναντι στην κρίση, β. η κυριαρχία/ έλεγχος, δηλαδή η 

αίσθηση πρόβλεψης και ελέγχου των γεγονότων, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής για την 

καλύτερη προσαρμογή της οικογένειας, γ. η επιλεκτική προσοχή των θετικών γεγονότων 

και των επιτευγμάτων του παιδιού και της οικογένειας αλλά και η ευνοϊκή σύγκριση με 

άλλες οικογένειες αυξάνει/ βελτιώνει την αυτοεκτίμηση των μελών της οικογένειας.  

Σύμφωνα με τη Heath (2018), οι γονείς βιώνουν αλληλοσυγκρουόμενα 

συναισθήματα στη διαδικασία αποδοχής και διαπραγμάτευσης: α. να αποδεχτούν και να 

αγαπούν το παιδί τους με τις όποιες δυσκολίες του αλλά και να παραμερίσουν/ 

διαγράψουν τη δυσκολία αυτή, β. να βρουν λύσεις ενώ ταυτόχρονα εξουθενώνονται 

αντιμετωπίζοντας το μόνιμο της κατάστασης και γ. να παραμείνουν θετικοί ενώ δέχονται 

αρνητικά μηνύματα και αντιμετωπίζουν τους φόβους τους. Αν και αρχικά οι γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ έχουν αρνητική αντίδραση, όταν ξεκινήσουν να αναπτύσσουν τις 

κατάλληλες δεξιότητες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των παιδιών τους, υπάρχει 

σημαντική αλλαγή στο συναίσθημα τους, αποδίδεται ένα θετικό νόημα στις δυσκολίες 

του παιδιού και ρυθμίζεται καλύτερα η λειτουργία της οικογένειας (Heath, 2018).  

Η βελτίωση αυτή επέρχεται μέσω των παρεμβάσεων στο οικογενειακό σύστημα. 

Η αλλαγή των αντιλήψεων σχετικά με τις δυσκολίες του παιδιού τους και η υιοθέτηση 

μίας θετικής οικογενειακής προοπτικής- αντίληψης μπορεί να λειτουργήσει ως βοηθητική 

στρατηγική στην προσαρμογή και στη διαχείριση της ανατροφής και των εμπειριών που 

βιώνουν οι γονείς που μεγαλώνουν ένα παιδί με δυσκολίες (Hastings & Taunt, 2002). 
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9. Ψυχοεκπαίδευση και διαχείριση άγχους 

Έναν, ακόμη, βασικό στόχο των παρεμβάσεων θα πρέπει να αποτελεί η άμεση 

διαχείριση του άγχους των γονέων και γενικότερα η διαχείριση των αρνητικών τους 

συναισθημάτων έτσι ώστε να αποβαίνουν αποτελεσματικότερες. Μελέτες έχουν δείξει ότι 

το στρες στους γονείς δεν επηρεάζει μόνο τη σχέση μεταξύ γονέα- παιδιού και τη 

συμπεριφορά του παιδιού μόνο, αλλά αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων (Osborne, McHugh, Saunders, & Reed, 2008∙ 

Strauss et al., 2012). Η μείωση του άγχους που βιώνουν οι φροντιστές είναι 

προαπαιτούμενο βήμα για τη διασφάλιση των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων στην 

ψυχική και συναισθηματική υγεία των παιδιών με δυσκολίες (Goudie, Narcisse, Hall & 

Kuo, 2014) ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει το ευ ζην και όλων των υπολοίπων οικογενειακών 

μελών (Heath, 2018). Παρ’ όλα αυτά, το στρες των γονέων δεν αντιμετωπίζεται άμεσα 

στις παρεμβάσεις καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι επικεντρωμένες στα 

προβλήματα των παιδιών και στην εκμάθηση των γονέων στρατηγικών για να 

διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, με στόχο την 

υποτιθέμενη μείωση του άγχους, μεταξύ άλλων αποτελεσμάτων (Deater- Deckard & 

Panneton, 2017).  

 

 

10. Ενσυνειδητότητα και στρες 

Η ενσυνειδητότητα είναι μια μορφή διαλογισμού με ρίζες στις βουδιστικές 

πνευματικές πρακτικές που έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κλινικές ψυχολογικές 

πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση του στρες 

(Kabat-Zinn, 2003). Στόχος της ενσυνειδητότητας είναι η συνειδητοποίηση- επίγνωση 

της στιγμής, στο εδώ και τώρα,  με μία συμπονετική και μη επικριτική στάση (Kabat-

Zinn, 2003). 

Οι παρεμβάσεις της ενσυνειδητότητας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά 

τη διάρκεια, την ένταση, τη μορφή, τον καθορισμό και το περιεχόμενο, ωστόσο, η MBSR 

είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη παρέμβαση και οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις 

αυτού του είδους χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία της (Anderson, Lau, Segal & Bishop, 

2007∙ Crnic, Neece, McIntyre, Blacker & Baker, 2017). Η MBSR περιλαμβάνει 8 

εβδομαδιαίες συνεδρίες 2,5 ωρών, μία συνεδρία ημερήσιου διαλογισμού κατά τη 

διάρκεια της 6ης εβδομάδας και 45 λεπτά καθημερινής πρακτικής στο σπίτι 
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καθοδηγούμενου διαλογισμού με CD ήχου, ενώ οι ασκήσεις περιλαμβάνουν καθιστό 

διαλογισμό, γιόγκα και συνείδηση του σώματος (Anderson, Lau, Segal & Bishop, 2007∙ 

Crnic, Neece, McIntyre, Blacker & Baker, 2017, Kabat-Zinn, 2003).  

Αρκετές παρεμβάσεις βασισμένες στην εκπαίδευση των γονέων στην 

ενσυνειδητότητα (π.χ., μείωση τους στρες με βάση την ενσυνειδητότητα, MBSR) έχουν 

υποβληθεί σε συστηματική έρευνα που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά τους στη 

μείωση του γενικού στρες, του γονεϊκού άγχους (Grossman, Niemann, Schmidt, & 

Walach, 2004∙ Kabat-Zinn, 2003∙ Van de  Weijer-Bergsma, Formsma, de Bruin & 

Bögels, 2012) και της κατάθλιψης και στην προώθηση της γενικής ευημερίας των γονέων 

(Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2004∙ Kabat-Zinn, 2003). Η εκπαίδευση στην 

ενσυνειδητότητα των φροντιστών- γονέων παιδιών με ΕΕΑ φαίνεται ότι βοηθάει στη 

μείωση του στρες που βιώνουν, συμβάλλει στη βελτίωση της θετικής ψυχολογικής 

λειτουργίας, προάγει την καλύτερη διαχείριση στις διαπροσωπικές σχέσεις και εν ευθέτω 

χρόνο βοηθάει τους γονείς να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές αντιδράσεις που 

πυροδοτούνται από δύσκολα γεγονότα αλλά και να απεμπλέκονται και να αναρρώνουν 

γρηγορότερα από τις στρεσογόνες καταστάσεις (Benn, Akiva, Arel & Roeser, 2012). 

Ακόμη ένα αποτέλεσμα της εκπαίδευσης στην ενσυνειδητότητα είναι η ανάπτυξη 

θετικών στάσεων απέναντι στον εαυτό, η αύξηση της υπομονής κατά τη γονεϊκή 

φροντίδα και η εκμάθηση τεχνικών συναισθηματικής ρύθμισης μέσω της επίγνωσης των 

συναισθηματικών, συμπεριφορικών και γνωστικών ροπών που φέρουν οι γονείς (Benn, 

Akiva, Arel & Roeser, 2012). 

Παρά τα πολλαπλά θετικά ευρήματα παραμένουν κάποια ζητήματα προς 

διευθέτηση αναφορικά με τη χρησιμότητα στην εφαρμογή και την ευρεία 

αποτελεσματικότητα της. Δηλαδή, αν και ως παρέμβαση η ενσυνειδητότητα είναι 

χαμηλού κόστους, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί και σε ομαδικά προγράμματα με πολλά 

άτομα, απαιτείται μεγάλου βαθμού διαθεσιμότητα και από τους συμμετέχοντες και από 

τους εκπαιδευτές, γεγονός που δυσκολεύει την ευρεία εφαρμογή της. Συν τοις άλλοις, δεν 

έχει διερευνηθεί ακόμη αποτελεσματικά ο βαθμός στον οποίο μπορεί να διακρίνεται η 

αποτελεσματικότητα της με βάση το περιεχόμενο (δε γίνεται πάντα χρήση ενός 

συγκεκριμένου προγράμματος) και την ένταση της παρέμβασης (χρειάζεται ήπια ή 

εντατική εφαρμογή για να είναι πιο αποτελεσματική;) (Anderson, Lau, Segal & Bishop, 

2007∙ Crnic, Neece, McIntyre, Blacker & Baker, 2017). Περαιτέρω διερεύνηση, με 

μελέτες άρτιου μεθοδολογικού σχεδιασμού θα μπορέσουν ενδεχομένως να δώσουν 

απαντήσεις στα παραπάνω ζητήματα.  
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11. Προγράμματα εκπαίδευσης γονέων 

Τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων αποτελούν πρώιμες παρεμβάσεις με 

συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο και δομή, εν είδη πρωτοκόλλου, έχουν σαφή 

καθορισμό στόχων, χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές και στρατηγικές, παραδίδονται 

ατομικά ή/ και ομαδικά και έχουν καθορισμένη χρονική διάρκεια και συνεδρίες. 

Συνδυάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές μεθόδους ενώ ταυτόχρονα 

συνδυάζονται και με άλλες θεραπείες. Αποσκοπούν στην ενίσχυση της γονικής 

ικανότητας μέσω της αλλαγής των στάσεων και των γονεϊκών πρακτικών, με 

υποστηρικτική και μη επικριτική προσέγγιση, με γενικό στόχο τη βελτίωση της 

συναισθηματικής και προσαρμοστικής συμπεριφοράς του παιδιού (Barlow, Smailagic, 

Huband, Roloff & Bennett, 2012).  

 

 

11.1 Θεωρητικό πλαίσιο προγραμμάτων 

Το θεωρητικό υπόβαθρο των προγραμμάτων εκπαίδευσης βασίζεται στις αρχές 

της κοινωνικής μάθησης, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του συμπεριφορισμού 

(Patterson, Forgatch & DeGarmo, 2010). Tα περισσότερα προγράμματα στηρίζουν τη 

δομή του θεωρητικού τους πλαισίου στις Θεωρίες Δεσμού (Bussing & Murray, 2014), 

στο δημοκρατικό τύπο γονεϊκής πρακτικής (authoritative parenting, Baumrid) και στη 

Θεωρία Εξαναγκασμού του Patterson (Coercion Hypothesis, Patterson) (Barlow, 

Smailagic, Huband, Roloff & Bennett, 2012∙ Bussing & Murray, 2014∙ Pfiffner & Haack, 

2014).  

Το μοντέλο της Θεωρίας του Εξαναγκασμού (Coercion Hypothesis, Patterson), 

σύμφωνα με τον Smith και τους συνεργάτες του (2014), είναι λειτουργικά συνδεδεμένο 

με τις συναλλαγές συμμόρφωσης γονέα- παιδιού και την αντιδραστική επιθετικότητα. Οι 

γονείς ενισχύουν κατά λάθος την αποτρεπτική συμπεριφορά των παιδιών μέσα από τις 

κυκλικές αντιδράσεις υπαναχώρησης και «παράδοσης», ενώ μπορεί ακούσια να 

οδηγήσουν σε αυξήσεις στις συγκρούσεις που παρέχουν γόνιμο έδαφος για τα παιδιά να 

μάθουν να εναντιώνονται γενικά. Για παράδειγμα, όταν ένας γονέας απαντάει στις 

προκλητικές συμπεριφορές του παιδιού του με τρόπο που προκαλείται φόβος και θυμός 

στο παιδί, μειώνει περαιτέρω την κανονιστική λειτουργία του παιδιού, εντείνει και 

ενισχύει την αρνητική απόκριση του παιδιού, ενώ παράλληλα η επικέντρωση στις 

αρνητικές συμπεριφορές οδηγεί σε παράλειψη της ενίσχυσης των θετικών συμπεριφορών 

του. Έτσι, η μη συμμόρφωση του παιδιού ικανοποιείται με απαντήσεις από το φροντιστή 
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που πυροδοτούν μια σειρά αναγκαστικών αρνητικών ανταλλαγών γονέα- παιδιού, η 

οποία στη συνέχεια προκαλεί αυξημένη μη συμμόρφωση από το παιδί. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Baumrid (1991), υπάρχουν 4 τύποι γονεϊκής 

συμπεριφοράς:  Ο δημοκρατικός (υψηλά επίπεδα ελέγχου –υψηλά επίπεδα 

ανταπόκρισης) Ο αυταρχικός (υψηλά επίπεδα ελέγχου – χαμηλά επίπεδα ανταπόκρισης), 

Ο ανεκτικός (χαμηλά επίπεδα ελέγχου – υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης) και τον Ο 

αδιάφορος (χαμηλά επίπεδα ελέγχου – χαμηλά επίπεδα ανταπόκρισης). Ο δημοκρατικός 

τύπος γονέα είναι υποστηρικτικός, παρέχει κριτική ανατροφοδότηση, αποδέχεται τα λάθη 

του και προσπαθεί να βελτιώνεται. Ο αυταρχικός τύπος γονέα προσπαθεί να ελέγξει την 

συμπεριφορά του παιδιού με την τιμωρία και την αυστηρότητα, έχει υψηλές απαιτήσεις 

από τα παιδιά, δίνει έμφαση στην υπακοή και καταργεί την ελεύθερη έκφραση των 

συναισθημάτων. Ο ανεκτικός τύπος γονέα δεν βάζει σαφή όρια, αλλά ανταποκρίνεται 

θετικά στις ανάγκες του παιδιού. Αποφεύγει να ασκήσει έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά 

του παιδιού με αποτέλεσμα να χειραγωγείται από το παιδί και εν τέλει, να γίνεται έρμαιο 

των διαθέσεων του παιδιού. Ο αδιάφορος τύπος γονέα δείχνει παντελή απουσία διάθεσης 

να συναναστραφεί με το παιδί, να θέσει όρια και να προσφέρει στοργή και ζεστασιά. 

Μία ακόμη βασική θεωρητική αρχή είναι το Γονεϊκό Μοντέλο Διαπαιδαγώγησης 

του Hanf (Hanf- Based Parenting) (Reitman & McMahon, 2012). Το μοντέλο χωρίζεται 

σε  δύο στάδια (Reitman & McMahon, 2012): Στάδιο Ι: Ενίσχυση της Μητρικής 

Ανταπόκρισης σε αναπτυξιακά κατάλληλα σήματα προς το παιδί και  Στάδιο II: οι γονείς 

μαθαίνουν βήματα για την προώθηση της τήρησης των οδηγιών από τα παιδιά, μέσω 

οδηγιών. Οι γονείς εκπαιδεύονται για να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους τα παιδιά τους 

σε Δεξιότητες Κοινωνικής Ενίσχυσης (Reitman & McMahon, 2012). Αναφορικά με τη 

συμμόρφωση των παιδιών υπάρχει ένα συμπεριφορικό πρωτόκολλο: 1. Προειδοποίηση 

για τη μη συμμόρφωση (5 δεύτερα κανόνας), 2. Timeout για τη μη συμμόρφωση και 3. 

Επαναλαμβάνεται ο κύκλος της αρχικής εντολής/ οδηγίας (Reitman & McMahon, 2013). 

Πολλά προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικά εκείνα που βασίζονται στη γνωστική 

συμπεριφοριστική προσέγγιση, μπορούν επίσης να παρέχουν στους γονείς στρατηγικές 

που αποσκοπούν άμεσα στη βελτίωση της ψυχολογικής τους λειτουργίας. Οποιεσδήποτε 

βελτιώσεις προκύπτουν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής των στρατηγικών 

αυτών από τους γονείς στους εαυτούς τους αντί της χρήσης στρατηγικών που έχουν ως 

στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών (Barlow, Smailagic, Huband, Roloff 

& Bennett, 2012). Επίσης περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση παραγόντων όπως η 

συζυγική σύγκρουση και το άγχος των γονέων καθώς μπορούν να έχουν άμεση επίπτωση 
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στα παιδιά, πέραν του ότι λειτουργούν ως διαμεσολαβητές άλλων γονεϊκών 

προβλημάτων (για παράδειγμα, κακή ψυχική υγεία). 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει οτι τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων  

βελτιώνουν τις στρατηγικές διαπαιδαγώγησης, όπως τη γονεϊκή τρυφερότητα, μειώνουν 

τη γονεϊκή εχθρότητα, αυξάνουν την αυτό-αποτελεσματικότητα των γονέων, ενώ 

παράλληλα οι περισσότερες εκδοχές τους μειώνουν τις αρνητικές παιδικές συμπεριφορές 

όπως την επιθετικότητα, τα ξεσπάσματα και  την εναντιωματική συμπεριφορά (Barlow, 

Smailagic, Huband, Roloff & Bennett, 2012∙ Pfiffner & Haack, 2014· Thomas & 

Zimmer- Gembeck, 2007). 

 

11.2 Πρότυπα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων 

Με βάσει την αποτελεσματικότητά τους έχουν προκύψει δύο γενικές 

εμπεριστατωμένες προσεγγίσεις αναφορικά με την πρόληψη και την παρέμβαση των 

συνυπαρχουσών συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαταραχών στα παιδιά με 

νοητική ανεπάρκεια. Η πρώτη προσέγγιση στοχεύει άμεσα σε συγκεκριμένες 

συμπεριφορές των γονέων που σχετίζονται με πιο θετικά αναπτυξιακά και 

συμπεριφορικά αποτελέσματα, ενώ η δεύτερη αφορά το άγχος των γονέων και την 

πολυδιάστατη επίδρασή τους στην ευημερία των παιδιών και των οικογενειών (Crnic, 

Neece, McIntyre, Blacher & Baker, 2017).  

 

11.2.1 The Stepping Stones Triple P 

Το μοντέλο Stepping Stones Triple P (SSPT), είναι ένα συμπεριφορικά 

προσανατολισμένο, πολυεπίπεδο πρόγραμμα παρέμβασης, το θεωρητικό υπόβαθρο του 

οποίου στηρίζεται στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, στα αναπτυξιακά μοντέλα 

της κοινωνικής επάρκειας, στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία και ενσωματώνει 

διαδικασίες κοινωνικής μάθησης και θετικής ενίσχυσης (Thomas & Zimmer-Gembeck, 

2007). Δίνει έμφαση και κατευθύνει την προσοχή στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μελών της οικογένειας ως πηγή δυσκολίας, αντί να υπονοεί ότι το παιδί ή ο γονέας είναι 

ανεξάρτητα υπεύθυνος για όλα τα προβλήματα της οικογένειας (Sanders, 2008). Το 

Triple P σχεδιάστηκε για να προάγει θετικές γονεϊκές σχέσεις και την ανάπτυξη σχέσεων 

φροντίδας μεταξύ γονέων και παιδιών ηλικίας 2 έως 16 ετών. (Sanders, 2008∙ Thomas & 

Zimmer-Gembeck, 2007 ) 

Στις οικογένειες προσφέρονται πληροφορίες σχετικά με στρατηγικές 

γονεϊκότητας και διαχείρισης συμπεριφοράς μέσω μιας ποικιλίας τεχνικών  παρέμβασης 

που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές ανάγκες των γονέων. Το Triple P είναι δομημένο 
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έτσι ώστε να επιτρέπει στους γονείς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες από διάφορες 

πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων, επαγγελματικής συμβουλευτικής και 

ενοτήτων  αυτό-διδασκαλίας. Επίσης, το πρόγραμμα παρέχει διαφορετικού είδους 

παρεμβάσεις (Standard, Group, Enhanced, Self-Directed, and Media Triple P) στα πέντε 

διαφορετικά επίπεδα (De Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff & Tavecchio, 2008∙ Sanders, 

Markie-Dadds, Tully & Bor, 2000∙ Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007). 

Το Επίπεδο 1 είναι μια μορφή γενικής πρόληψης και παρέχει πληροφορίες 

ψυχοεκπαίδευσης σχετικά με τις δεξιότητες των γονέων στους ενδιαφερόμενους γονείς, 

το επίπεδο 2 είναι μία σύντομη παρέμβαση ενός ή δύο συνεδριών, για γονείς παιδιών με 

ήπια συμπεριφορικά προβλήματα, το επίπεδο 3 είναι μια παρέμβαση τεσσάρων 

συνεδριών, στοχεύει στα παιδιά με ήπιες έως μέτριες δυσκολίες συμπεριφοράς και 

περιλαμβάνει ενεργή εκπαίδευση δεξιοτήτων για τους γονείς (Sanders, 2008). Το Επίπεδο 

4 είναι ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων 8 έως 10 συνεδριών για παιδιά με 

πιο σοβαρές συμπεριφορικές δυσκολίες, τα οποίο μπορεί να προσφερθεί είτε ατομικά είτε 

σε ομάδα γονέων με τους τελευταίους να διδάσκονται μια ποικιλία δεξιοτήτων 

διαχείρισης παιδιών (De Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff & Tavecchio, 2008). Αυτή η 

παρέμβαση είναι μια μορφή πρόληψης για τα παιδιά που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα 

κινδύνου για την ανάπτυξη προβλημάτων συμπεριφοράς. Η επέμβαση επιπέδου 4 

ενδείκνυται αν το παιδί έχει πολλαπλά προβλήματα συμπεριφοράς σε διάφορους τομείς 

λειτουργικότητας και παράλληλα είναι παρόντα σαφή ελλείμματα στις δεξιότητες των 

γονέων και το Επίπεδο 5 είναι μια ενισχυμένη συμπεριφορική οικογενειακή παρέμβαση 

(BFI) για οικογένειες στις οποίες οι δυσκολίες γονικής μέριμνας περιπλέκονται με άλλες 

πηγές οικογενειακής δυσφορίας (π.χ. συζυγική σύγκρουση, γονεϊκή κατάθλιψη ή υψηλά 

επίπεδα άγχους (De Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff & Tavecchio, 2008∙ Sanders, 2008). 

Αρκετές μετα- αναλύσεις δείχνουν να υπάρχει αποτελεσματικότητα κυρίως στα 

συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών. Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι στο επίπεδο 4 

του Triple P, οι παρεμβάσεις μείωσαν τις διασπαστικές συμπεριφορές στα παιδιά και 

παράλληλα αυτές οι βελτιώσεις διατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, δείχνοντας με 

περαιτέρω βελτιώσεις σε μακροπρόθεσμη βάση (De Graaf, Speetjens, Smit, de Wolff & 

Tavecchio, 2008). Αντιστοίχως, μετα- μελέτες για τις μορφές του Triple P (πχ enhaced, 

group κτλ) δείχνουν ότι όλες οι μορφές έχουν μέτρια έως σημαντικά αποτελέσματα 

αναφορικά με τις συμπεριφορές του παιδιού, με βάση τις αναφορές των γονέων (Thomas 

& Zimmer-Gembeck, 2007), επίσης μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων του συστήματος 

Triple P, τονίζεται κυρίως η ικανότητά του να πραγματοποιεί ουσιαστική βελτίωση στους 

γονείς και τα παιδιά (Nowak & Heinrichs, 2008). 
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Στην αξιολόγηση του προγράμματος παρέμβασης σε παιδιά με διασπαστική 

συμπεριφορά και δυσκολίες προσοχής και υπερκινητικότητας βρέθηκε ότι κάθε ένα από 

τα προγράμματα του Triple P (group, enhanced κτλ) προκάλεσε σημαντικές μειώσεις στη 

συνυπάρχουσα διασπαστική συμπεριφορά των παιδιών με/ και στις δυσκολίες προσοχής / 

υπερκινητικότητας, με το 80% των παιδιών να παρουσιάζουν κλινικά αξιόπιστη 

βελτίωση στην παρατηρούμενη αρνητική συμπεριφορά από την παρέμβαση έως και τη 

μετέπειτα παρακολούθηση (Bor, Sanders & Markie-Dadds, 2002). 

 

  

11.2.2 «The Incredible Years» 

Ένα ιδιαίτερα γνωστό γονεϊκό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά και τον τελευταίο καιρό εφαρμόζεται και σε παιδιά που 

παρουσιάζουν ενδείξεις νοητικής καθυστέρησης ονομάζεται «The Incredible Years». Με 

τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην προσχολική ηλικία με 

στόχο τα προβλήματα συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναπτυξιακά και 

συμπεριφορικά προσανατολισμένες μεθόδους βάσει των οποίων οι γονείς θα μάθουν να 

εμπλέκονται στη διαδικασία του κατάλληλου παιχνιδιού, με τεχνικές όπως η αμοιβή, η 

θέσπιση ορίων και περιβάλλοντος και η ενίσχυση, για να προάγουν την αποδεκτή 

κοινωνική συμπεριφορά και να κατευνάσουν τις προκλητικές αντιδράσεις του παιδιού 

(Reid, Webster- Stratton & Hammond, 2007), ενώ γενικότερα θεωρείται αποτελεσματικό 

σε διαφορετικές οικογενειακές ομάδες (Marcynyszyn, Maher & Corwin, 2011∙ Menting, 

de Castro & Matthys, 2013∙ Webster- Stratton & Reid, 2010). 

Οι ομάδες προγράμματος πρώιμης παιδικής ηλικίας αποτελούνται από 10 με 14 

συμμετέχοντες, κάθε μία από τις 18 εβδομαδιαίες συνεδρίες έχει διάρκεια 2 με 2,5 ώρες, 

κάθε ομάδα εποπτεύεται από δύο εκπαιδευμένους επαγγελματίες που έχουν συνήθως 

εξειδικευτεί στη θεωρία της παιδικής ανάπτυξης και της θεωρίας της κοινωνικής 

μάθησης ενώ έχουν εργασιακή εμπειρία με γονείς ή / και οικογένειες (Borden, Schultz, 

Herman & Brooks, 2010). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ομαδικά σεμιναριακά εργαστήρια 

3 ή 5 ημερών, με διεργασίες συνεργατικής ομαδικότητας, χρήση παιχνιδιών ρόλων και 

εφαρμογή βιντεοσκοπημένων παραδειγμάτων και αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση 

παρέχεται εποπτεία η οποία περιλαμβάνει μηνιαίες τηλεφωνικές συνεδρίες 

συμβουλευτικής, συναντήσεις με άλλους γονείς με ίδια προβλήματα και εργαστήρια κατά 

τα οποία προβάλλονται και σχολιάζονται οι βιντεοσκοπημένες ομαδικές συνεδρίες 

(Borden, Schultz, Herman & Brooks, 2010). 
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 Τα θετικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος επεκτείνονται και σε πιο 

ειδικές ομάδες οικογενειών. Για παράδειγμα, στην παραλλαγή του παραπάνω 

προγράμματος που περιέγραψε ο McIntyre (2008) για γονείς παιδιών με αναπτυξιακή 

καθυστέρηση, βρέθηκε οτι μειώθηκαν τόσο η αρνητική γονεϊκή πρακτική όσο και η 

δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά του παιδιού ενώ παράλληλα οι γονείς ανέφεραν 

ευνοϊκές απόψεις αναφορικά με τη διαδικασία της παρέμβασης. Αντίστοιχα, στην 

εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος σε παιδιά με ΔΕΠ-Υ, συνδυασμένο με 

πρόγραμμα παρέμβασης απευθείας στο παιδί, βρέθηκε ότι οι μητέρες ανέφεραν βελτίωση 

των παιδαγωγικών τεχνικών τους, κυρίως στην εφαρμογή σκληρής πειθαρχίας και 

σωματικών τιμωριών, θετική βελτίωση των παρεχόμενων από τη μητέρα επαίνων και 

καθοδήγησης και αντίστοιχη μείωση της ανυπακοής των παιδιών, ενώ και από τους δύο 

γονείς αναφέρθηκε μείωση της υπερκινητικότητας, διασπαστικότητας και των 

αντιδραστικών συμπεριφορών των παιδιών τους με παράλληλη αύξηση της 

συναισθηματικής τους ρύθμισης και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων (Webster-

Stratton, Reid & Beauchaine, 2011). 

 

11.2.3 The Parent – Child Interaction Therapy 

Το Parent – Child Interaction Therapy (PCIT), για παιδιά ηλικίας 2-7 ετών 

συνίσταται για παιδιά με αποδιοργανωτική συμπεριφορά και γενικότερα εξωτερικευμένα 

προβλήματα συμπεριφοράς (Lyon & Budd, 2010), έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε 8 

μελέτες (Agency for Healhtcare Research & Quality) και η επίδραση της παρέμβασης 

παραμένει σταθερή έως και 6 χρόνια μετά τη λήξη της (Bussing & Murray, 2014). Στόχοι 

του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων παιδιού- γονέων, η 

ανάπτυξη ασφαλούς δεσμού, η εκμάθηση προ κοινωνικών δεξιοτήτων και η μείωση της 

αρνητικής συμπεριφοράς (Bussing & Murray, 2014). 

Το PCIT  δεν είναι χρονικά περιορισμένο, αλλά βασίζεται στην πρόοδο της 

οικογένειας και παρέχεται έως ότου πρώτον, οι γονείς φτάσουν στα προκαθορισμένα 

κατά την αξιολόγηση επίπεδα δεξιοτήτων, δεύτερον έως ότου βαθμολογήσουν οι γονείς 

τη συμπεριφορά του παιδιού τους εντός κανονικών ορίων και τρίτων έως ότου οι γονείς 

αποφασίσουν ότι θέλουν να ολοκληρώσουν την παρέμβαση (Bussing & Murray, 2014∙ 

Fernandez & Eyberg, 2009). Η παρέμβαση παρέχεται, αρχικά στο παιδί μέσω της 

παιγνιοθεραπείας και της συμμετοχής των γονέων του με στόχο την ενδυνάμωση της 

σχέσης τους και παράλληλα στους γονείς μέσω της συμβουλευτικής (Bussing & Murray, 

2014∙ Fernandez & Eyberg, 2009∙ Lyon & Budd, 2010). Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης του προγράμματος δείχνουν οτι οι γονείς αναπαράγουν τις δεξιότητες που 
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μαθαίνουν με 80% συνάφεια σε σχέση με τον εκπαιδευτή του προγράμματος, 

χρησιμοποιούν τη διαφοροποιημένη κοινωνική προσοχή μέσω της καθοδήγησης 

(coaching) και δίνουν έμφαση στη γενίκευση σε πραγματικές συνθήκες (Bussing & 

Murray, 2014). Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι η συμμετοχή και των 

αδερφών στο πρόγραμμα (Bussing & Murray, 2014∙ Hembree-Kigin & McNeil, 2013). 

Τα αδέρφια είτε συμμετέχουν στην παιγνιοθεραπεία, με σχετική ευκολία από τη μεριά 

του γονέας ως προς τη γενίκευση των δεξιοτήτων του, είτε σε ξεχωριστές συνεδρίες, είτε 

σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή όπως αυτή του time- out, ακόμη και αν είναι σε διαφορετικό 

αναπτυξιακό επίπεδο (Hembree-Kigin & McNeil, 2013). 

Παρά την τεκμηριωμένη επιστημονικά αποτελεσματικότητά του, το βασικό 

μειονέκτημα του προγράμματος έχει να κάνει με το απροσδιόριστο της διάρκειά του, 

καθώς υπάρχουν μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης του προγράμματος πριν ολοκληρωθεί η 

παρέμβαση. Μελέτες σχετικά με τους προγνωστικούς παράγοντες που οδηγούν τους 

γονείς να εγκαταλείψουν νωρίτερα το πρόγραμμα, προσπαθούν να ρίξουν φως και να 

αυξήσουν την παραμονή των οικογενειών στην παρέμβαση (Fernandez & Eyberg, 2009∙ 

Lyon & Budd, 2010). 

 

11.2.4 Νέα ενισχυμένα μοντέλα 

Οι Crnic, Neece, McIntyre, Blacher και Baker (2017), προτείνουν ένα 

συνδυασμένο μοντέλο προγράμματος παρέμβασης για τους γονείς παιδιών με νοητική 

ανεπάρκεια, το οποίο δίνει έμφαση στη διαχείριση του γονεϊκού στρες μέσα στα πλαίσια 

εκμάθησης γονεϊκών δεξιοτήτων που προάγουν περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις 

γονέα- παιδιού. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναγνωρίζει το γονεϊκό στρες ως προβλεπτικό 

παράγοντας επιτυχίας και αποτελεσματικότητας των συμπεριφορικών παρεμβάσεων 

καθώς οι γονείς βιώνουν ποιοτικά και ποσοτικά περισσότερους παράγοντες άγχους που 

καθιστούν την αλληλεπίδραση γονέα- παιδιού πιο δύσκολη κατά περιόδους (Crnic, 

Neece, McIntyre, Blacher & Baker, 2017). Επίσης στόχοι της παρέμβασης συνιστούν οι 

περιβαλλοντικοί παράγοντες επικινδυνότητας αλλά και οι διαθέσιμοι πόροι του 

οικογενειακού πλαισίου για τη μείωση του στρες υπό το πρίσμα αναπτυξιακών κινδύνων 

(Crnic, Neece, McIntyre, Blacher & Baker, 2017).  

Οι Crnic, Neece, McIntyre, Blacher και Baker (2017) προτείνουν να εφαρμόζεται 

το μοντέλο στις οικογένειες παιδιών προσχολικής ηλικίας έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το 

μέγιστο αποτέλεσμα στον άξονα γονεϊκό στρες -συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών 

με νοητική ανεπάρκεια, συνδυάζοντας στρατηγικές ενσυνειδητότητας με βάση τη MBSR 

και συμπεριφορικά προσανατολισμένες στρατηγικές εκπαίδευσης γονέων. Το πρόγραμμα 
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αποτελείται από συνεδρίες μείωσης τους στρες για 6 εβδομάδες, οι οποίες λειτουργούν 

προπαρασκευαστικά για τις επόμενες 10 εβδομάδες κατά τις οποίες πραγματοποιείται ένα 

συμπεριφορικό πρόγραμμα γονεϊκών δεξιοτήτων. Οι συνεδρίες ορίζονται σε αριθμό 8 και 

12 αντίστοιχα και συντομότερες σε διάρκεια απ’ ότι συνηθίζεται.  

Σύμφωνα με το μοντέλο αναμένεται μείωση τόσο στα συμπεριφορικά 

προβλήματα των παιδιών (μέσω των θετικών αλληλεπιδράσεων γονέα- παιδιού) όσο και 

μείωση του γονεϊκού στρες (μέσω της αλλαγής στο δυσλειτουργικό συναίσθημα των 

γονέων). Η αλλαγές αυτές θα καταστήσουν τους γονείς περισσότερο αποτελεσματικούς, 

δεκτικούς και ευαίσθητους και με τη σειρά τους θα επηρεάσουν θετικά την κοινωνική και 

συμπεριφορική λειτουργία των παιδιών τους, με την πάροδο του χρόνου (Crnic, Neece, 

McIntyre, Blacher & Baker 2017).  

Ως νεοεισαχθέν μοντέλο, αν και στηρίζει το θεωρητικό του πλαίσιο σε 

εμπεριστατωμένες μελέτες και τεκμηριωμένες ερευνητικά στρατηγικές, χρειάζεται το 

χρόνο του για την ανάδειξη της αποτελεσματικότητας του επιστημονικά, μέσω ερευνών 

που θα περιλαμβάνουν ως παραμέτρους και τη διάρκεια των αποτελεσμάτων αλλά και 

τον πληθυσμό που μπορεί να εφαρμοστεί και να γενικευτεί. 

 

 

11.2.5 Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων 

Στη μετα- ανάλυση τους οι Barlow, Smailagic, Huband, Roloff και Bennett, 

(2012), εξέτασαν 48 μελέτες αναφορικά με την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα 

προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων με συμπεριφορικό (22), γνωστικό- συμπεριφορικό 

(19) και πολύ-προσεγγιστικό θεωρητικό υπόβαθρο (8) για τη βελτίωση ποικίλων 

παραγόντων της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας των γονέων.  Αφού 

κατηγοριοποίησαν τους τομείς παρέμβασης, για παράδειγμα καταθλιπτικό συναίσθημα 

των γονέων, άγχος και άλλα, συνόψισαν τα ευρήματα τους με βάση την παρέμβαση που 

στόχευε σε αυτές τις κατηγορίες, υπολογίζοντας τόσο το είδος όσο και τη διάρκεια της 

επίδρασής της (μικρή διάρκεια 6μηνών και μεγαλύτερη ενός έτους). Τα αποτελέσματα 

ήταν τα εξής: 

1.οι παρεμβάσεις που στόχευαν στη διαχείριση των καταθλιπτικών 

συναισθημάτων στους γονείς (22 στον αριθμό) έδειξαν ότι υπερτερούσαν στατιστικά 

σημαντικά σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου, όμως η επαναξιολόγηση δεν παρείχε 

αντίστοιχα ευρήματα,  

2. οι παρεμβάσεις που στόχευαν στη μείωση του άγχους και του γενικευμένου 

στρες (34 συνολικά), έδειξαν ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά αμέσως μετά την 
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παρέμβαση, όμως τα θετικά αποτελέσματα διήρκησαν μικρό χρονικό διάστημα, 6 μήνες 

και μόνο για το στρες, 

3. οι παρεμβάσεις που στόχο είχαν τη διαχείριση του θυμού και της ενοχής των 

γονέων (3 και 3 αντίστοιχα), έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις 

ομάδες ελέγχου αλλά δεν υπήρχαν στοιχεία επαναξιολογήσεων. 

4. για την ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης  δεν υπήρχαν θετικά ευρήματα 

5. για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γονέων (14 μελέτες) βρέθηκε 

βελτίωση αμέσως μετά και για 6 μήνες μετά την παρέμβαση, ενώ βρέθηκε και μέτρια 

αύξηση της συζυγικής ικανοποίησης σε εννέα μελέτες, μόνο αμέσως μετά την 

παρέμβαση. 

Αρκετές μελέτες συνάδουν με τα παραπάνω ευρήματα, ότι δηλαδή τα 

προγράμματα είναι εν μέρει αποτελεσματικά αναφορικά με το μέγεθος της επίδρασής 

τους (Maughan, Christiansen, Jenson, Olympia & Clark, 2005∙ Rimestad, Lambek, 

Zacher- Christiansen, & Hougaard, 2016). Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει 

διαφορά στα συναισθήματα των γονέων, κυρίως στο άγχος του ρόλου τους αλλά μικρής 

διάρκειας. Οι Estes, Vismara, Mercado, Fitzpatrick, Elder, Greenson και οι συνεργάτες 

τους (2014), αξιολογώντας την επίδραση ενός προγράμματος πρώιμης παρέμβασης σε 

γονείς παιδιών που έχουν μόλις λάβει τη διάγνωση της διαταραχής αυτιστικού φάσματος 

για τα παιδιά τους, βρήκαν ότι υπήρξε μείωση του γονεϊκού στρες σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου μέχρι και τρεις μήνες μετά την παρέμβαση.  

Η ανάγκη για συνδυαστικά μοντέλα τα οποία θα ενσωματώνουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις και παραμέτρους αλλά και η ανάγκη για παρεμβάσεις με διάρκεια γίνεται 

επιτακτική, αν θέλουμε να καλύψουμε τις πολύπλευρες και πολυδιάστατες ανάγκες των 

οικογενειών παιδιών με ΕΕΑ. Με βασικό κορμό τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης και 

σε συνδυασμό με τις εφαρμογές της θεωρίας της προσκόλλησης, των οικογενειακών 

συστημάτων, τη θεωρία της γνωστικής απόδοσης (Scott & Dadds, 2009) και την 

ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων, όπως για παράδειγμα η ενσυνειδητότητα (Crnic, 

Neece, McIntyre, Blacher & Baker 2017), θετική ψυχολογία και άλλες, τα προγράμματα 

εκπαίδευσης γονέων έχουν περισσότερες πιθανότητες να διευρύνουν την επίδραση τους 

αλλά και τη διάρκεια της. Επίσης, η συστηματική παροχή επίβλεψης και καθοδήγησης 

των γονέων από τους θεραπευτές μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των 

αποτελεσμάτων τους (Kling, Forster, Sundell & Melin, 2010). 
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12. Γονείς παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τυπική 

ανάπτυξη: άγχος και κοινωνική στήριξη 

 

12.1 Η παρούσα μελέτη  

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εξέταση και τη σύγκριση γονέων παιδιών με 

ΕΕΑ και γονέων παιδιών τυπικά αναπτυσσόμενων, στα επίπεδα του ιδιοσυγκρασιακού 

και καταστασιακού άγχους. Το ιδιοσυγκρασιακό άγχος αναφέρεται στη γενικευμένη 

αντίδραση άγχους που εκδηλώνουν τα άτομα και δεν επικεντρώνεται μόνο στο άγχος που 

προσδιορίζει το ρόλο τους ως γονείς, αλλά αξιολογεί την επιρρέπεια απέναντι στο στρες. 

Από την άλλη το καταστασιακό άγχος αναφέρεται στο άγχος που βιώνεται από 

συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία μπορεί και να συνδέονται με τωρινές δυσκολίες στη 

γονεϊκή πρακτική.   Στόχος της έρευνας είναι να προσδιοριστεί αν οι γονείς παιδιών με 

ΕΕΑ γενικεύουν το άγχος του γονεϊκού τους ρόλους, δηλαδή αν η ύπαρξη ενός παιδιού 

με δυσκολίες επηρεάζει όλους τους τομείς της συναισθηματικής αντίδρασης απέναντι στο 

στρες, σε βαθμό που τους οδηγεί να αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις τη ζωή τους με μία 

γενικευμένη αγχώδη προσέγγιση- τάση (ιδιοσυγκρασιακό άγχος), λαμβάνοντας υπόψη 

και το άγχος που βιώνουν στο εδώ και τώρα λόγω των συνθηκών ανατροφής ενός παιδιού 

με ΕΕΑ (άγχος κατάστασης). Ακόμη, ως βασικοί, αντισταθμιστικοί παράγοντες άγχους, 

βάσει της βιβλιογραφίας, εξετάζονται το επίπεδο της κοινωνικής στήριξης και ο βαθμός 

ικανοποίησης που βιώνουν οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αναμένεται ότι η κοινωνική στήριξη συνολικά μπορεί να λειτουργήσει ως 

προστατευτικός παράγοντας τόσο για το ιδιοσυγκρασιακό όσο και για το καταστασιακό 

άγχος. Οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης χρησιμοποιούνται ως ομάδα ελέγχου, 

συνυπολογίζοντας και άλλες δημογραφικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα τίθενται τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα του ιδιοσυγκρασιακού άγχους που 

βιώνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών χωρίς ΕΕΑ; 

2. Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα του καταστασιακού άγχους που βιώνουν 

οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών χωρίς ΕΕΑ; 

3. Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα της κοινωνικής στήριξης που 

λαμβάνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών χωρίς 

ΕΕΑ; 

4. Υπάρχει διαφορά στο βαθμό ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης 

που λαμβάνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών χωρίς 

ΕΕΑ; 
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5. Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα του καταστασιακού ή/και 

ιδιοσυγκρασιακού άγχους που βιώνουν οι γονείς παιδιών με 

διαφορετικές κατηγορίες ΕΕΑ; 

6. Υπάρχει διαφορά στο επίπεδο ή/ και στο βαθμό ικανοποίησης της 

κοινωνική στήριξης που λαμβάνουν οι γονείς παιδιών με διαφορετικές 

κατηγορίες ΕΕΑ; 

7. Σχετίζονται το ιδιοσυγκρασιακό ή/και καταστασιακό άγχος των 

γονέων παιδιών με ΕΕΑ με το επίπεδο ή/και το βαθμό της κοινωνικής 

στήριξης που λαμβάνουν;  

8. Υπάρχει διαφορά στα επίπεδα του καταστασιακού και 

ιδιοσυγκρασιακού άγχους, του μεγέθους της κοινωνικής στήριξης και 

του βαθμού ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης ανάλογα με το 

εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα των 

γονέων παιδιών με ΕΕΑ; 

 

 

12.2 Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 121 γονείς παιδιών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (101 μητέρες και 20 πατέρες) και 97 γονείς παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης (72 μητέρες και 25 πατέρες), από γενικά και ειδικά σχολεία όπου φοιτούσαν 

τα παιδιά τους αλλά και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ΕΕΑ. Οι περιοχές 

από όπου προέρχεται το δείγμα είναι κυρίως η Κρήτη (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά) και 

από την Κύπρο, την Αθήνα, την Πτολεμαϊδα και την Κόρινθο. Στο συνολικό δείγμα των 

219 συμμετεχόντων το 55,5% αποτελείται από γονείς παιδιών με ΕΕΑ και το 45,5% από 

γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση  των 

γονέων, 187 ( 85,4%) ήταν έγγαμοι, 28 (12,8%) διαζευγμένοι, 3 (1,4%) σε χηρεία και 1 

(0,5) δήλωσε κάτι άλλο χωρίς να το προσδιορίσει. Ως προς την ηλικία τους, οι 113 

(51,6%) ήταν μεταξύ 31 με 40 ετών, οι 69 (31,5%) ήταν μεταξύ 41 έως 50 ετών, 27 

(12,3%) άνηκαν στην ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών και 10 (4,6%) ήταν άνω τον 51 ετών. 

Στη συνέχεια αναφέρονται το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, ο τόπος διαμονής 

και το εύρος του εισοδήματός τους (συνολικά και εντός των δύο ομάδων) και οι 

κατηγορίες των Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών που ανέφεραν οι γονείς παιδιών με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Πίνακας 1 και Πίνακας 2, αντίστοιχα. 
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Πίνακας 1 

Δημογραφικά στοιχεία  συμμετεχόντων 

 Γονείς  παιδιών                             ΕΕΑ           Τυπικής Ανάπτυξης          Σύνολο  

                                                    Ν       (%)             Ν             (%)           Ν            (%) 

Μορφωτικό Επίπεδο 

Απόφοιτος/η Δημοτικού 

Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

Απόφοιτος/η Λυκείου 

Απόφοιτος/η  ΕΠΑΛ 

Πτυχιούχος ΑΕΙ 

Πτυχιούχος ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

 

Τόπος διαμονής 

Αστικός 

Ημιαστικός 

Αγροτικός 

 

Μηνιαίο εισόδημα 

Έως  650 € 

Έως  1000 € 

Έως  1500 € 

Έως  2000 € 

Έως  2500 € 

Έως  3000 € 

Πάνω από  3000 € 

Άλλο 

 

 

11 

11 

48 

20 

17 

12 

2 

 

 

76 

34 

11 

 

 

14 

36 

30 

16 

5 

9 

2 

3 

 

 

9,1 

9,1 

39,7 

16,5 

 14 

9,9 

 

 

 

62,8 

28,1 

9,1 

 

 

12,2 

31,3 

26,1 

13,9 

4,3 

7,8 

1,7 

2,6 

 

 

6 

8 

34 

16 

17 

14 

2 

 

 

65 

19 

12 

 

 

12 

26 

30 

15 

8 

2 

0 

3 

 

 

6,2 

8,2 

35,1 

16,5 

17,5 

14,4 

2,1 

 

 

67,7 

19,8 

12,5 

 

 

12,5 

27,1 

31,3 

15,6 

8,3 

2,1 

0 

3,1 

 

 

17 

19 

82 

37 

34 

26 

4 

 

 

142 

53 

23 

 

 

26 

63 

60 

31 

13 

11 

2 

6 

 

 

        7,8 

        8,7 

37,4 

16,9 

      15,5 

11,9 

1,8           

 

 

65,1  

24,3 

10,6 

 

 

12,3 

29,7 

28,3 

14,6 

6,1 

5,2 

0,9 

2,8 

 

 

 

Πίνακας 2 

Κατηγορίες Εκπαιδευτικών Αναγκών των παιδιών 

Κατηγορίες ΕΕΑ                                                                              Ν                     (%) 

Νοητική ανεπάρκεια 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Αισθητηριακά ελλείμματα 

Διαταραχές λόγου 

Κινητικά προβλήματα 

Πολλαπλές αναπηρίες 

Επιληψία 

24 

25 

15 

21 

5 

6 

5 

15 

2 

20,3 

21,2 

12,7 

17,8 

4,2 

5,1 

4,2 

12,7  

1,7  
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12.3 Κλίμακες 

 

Οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν είναι το Ερωτηματολόγιο 

Ιδιοσυγκρασιακού άγχους και άγχους κατάστασης (Stait- Trait Anxiety Inventory) και η 

Κλίμακα Κοινωνικής Στήριξης (SSQ6), οι οποίες έχουν σταθμιστεί στα ελληνικά 

(Kafetsios, 2006∙ Kafetsios & Nezlek, 2012∙ Kafetsios & Sideridis, 2006). 

  

12.3.1 Ερωτηματολόγιο Ιδιοσυγκρασιακού και άγχους κατάστασης 

Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης του άγχους ως 

αποτέλεσμα ενός γεγονότος (καταστασιακό άγχος) ή ως μία μόνιμη, γενικευμένη 

αντίδραση  του ατόμου (ιδιοσυγκρασιακό άγχος). Αποτελείται από 40 ερωτήματα, 20 για 

κάθε κατηγορία άγχους. Η αξιολόγηση του άγχους κατάστασης περιλαμβάνει ερωτήσεις 

όπως «Αισθάνομαι ήρεμα», «Νιώθω ένταση», «Αισθάνομαι άγχος», «Αισθάνομαι 

ευχάριστα» κτλ και αφορά στο εδώ και τώρα. Από την άλλη, η αξιολόγηση του 

ιδιοσυγκρασιακού άγχους αφορά το γενικό συναίσθημα και περιλαμβάνει ερωτήσεις 

όπως «Βρίσκομαι σε συνεχή αγωνία», «Βρίσκομαι σε συνεχή υπερένταση», «Μου λείπει 

η αυτοπεποίθηση» κτλ. Η βαθμολόγηση αποτελείται από μία τετραβάθμια κλίμακα 

Lickert από το 1- 4 (σχεδόν ποτέ- μερικές φορές- συχνά- σχεδόν πάντοτε αντίστοιχα), 

ενώ η εσωτερική συνέπεια και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου, συνολικά, είναι 

γενικώς ικανοποιητικές σε ένα  ευρύ φάσμα μελετών με διαφορετικές πληθυσμιακές 

ομάδες (Barnes, Harp & Jung, 2002). Εν προκειμένω, οι δείκτες αξιοπιστίας Cronbach’ s 

alpha είναι 0,91 και 0,81 για την κλίμακα ιδιοσυγκρασιακού και καταστασιακού άγχους 

αντίστοιχα. Ερευνητικά δεδομένα έχουν επίσης δείξει ότι μπορεί να προβλέψει το άγχος 

που βιώνουν οι φροντιστές εν ευθέτω χρόνο, ενώ λαμβάνει υπόψη διαφορές στα 

υποστηρικτικά συστήματα, στην υγεία και στα ατομικά χαρακτηριστικά (Elliott, 

Shewchuk & Richards, 2001).  

 

12.3.2 Κλίμακα Κοινωνικής Στήριξης 

Για την αξιολόγηση της κοινωνικής στήριξης και της ικανοποίησης που αντλούν 

από αυτή οι γονείς, χρησιμοποιήθηκε η σύντομη εκδοχή του Ερωτηματολογίου 

Κοινωνικής Στήριξης (SSQ6) αποτελούμενο από 6 ερωτήσεις με δύο μέρη (Sarason, 

Sarason, Shearin & Pierce, 1987). Στο πρώτο μέρος της ερώτησης οι συμμετέχοντες 

καλούνται να συμπληρώσουν, από το 0 έως το 9, τα άτομα που τους παρέχουν τον τύπο 

υποστήριξης που περιγράφει η ερώτηση (Kafetsios, 2006∙ Kafetsios & Nezlek, 2012∙ 

Kafetsios & Sideridis, 2006). Στο δεύτερο μέρος της ίδιας ερώτησης τους ζητείται να 
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βαθμολογήσουν την ικανοποίηση που νιώθουν για τη στήριξη που λαμβάνουν από τα 

άτομα που προανέφεραν σε μία εξατάξια κλίμακα (1-6) (Kafetsios, 2006∙ Kafetsios & 

Nezlek, 2012∙ Kafetsios & Sideridis, 2006). Το πρώτο μέρος μετράει τη διαθεσιμότητα 

της κοινωνικής στήριξης και το δεύτερο την συνολική ικανοποίηση, ενώ και τα δύο μέρη 

έχουν υψηλή εσωτερική συνέπεια (a= ,92 και a= , 89 αντίστοιχα). 

 

12.3.3 Ερωτηματολόγιο 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ακόμη ένα ερωτηματολόγιο το 

οποίο αποτελούνταν από ερωτήσεις συλλογής δημογραφικών στοιχείων, όπως για 

παράδειγμα «Τόπος διαμονής», «Εισόδημα» κτλ αλλά και ερωτήσεις ανοικτού και 

κλειστού τύπου που προσδιόριζαν την ομάδα στην οποία άνηκαν αναφορικά με την 

ανάπτυξη του παιδιού τους και πληροφορίες σχετικά με τις δυσκολίες του. Στην αρχή του 

ερωτηματολογίου εκτός από τις οδηγίες συμπλήρωσης διατίθεντο και πληροφορίες 

σχετικά με το σκοπό της μελέτης, την δήλωση διασφάλισης της  ανωνυμίας και της 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη δυνατότητα διακοπής συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου για οποιοδήποτε λόγο, το πανεπιστημιακό  ίδρυμα και τα στοιχεία 

επικοινωνίας της συγγράφουσας. 

 

 

12.4 Διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας 

 

Οι γονείς από τα γενικά και ειδικά σχολεία όπου φοιτούσαν τα παιδιά τους αλλά 

και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ΕΕΑ προσεγγίστηκαν μέσω των 

ίδιων των φορέων και αφού ενημερώθηκαν για τη φύση και τη διαδικασία της μελέτης, 

οικειοθελώς παρέλαβαν, όσοι ενδιαφέρθηκαν, το ερωτηματολόγιο και ένα φάκελο όπου 

θα το τοποθετούσαν μετά στη συμπλήρωσή του και θα το σφράγιζαν. Κάποιοι 

συμμετέχοντες το συμπλήρωσαν απευθείας, άλλοι το έστειλαν πίσω στο σχολείο ή το 

ΚΔΑΠ μετά από ένα διάστημα συμπληρωμένο και μερικοί δεν το επέστρεψαν ποτέ, ή το 

επέστρεψαν χωρίς να είναι συμπληρωμένο. Η χρονική διάρκεια διανομής, συμπλήρωσης 

και συλλογής των ερωτηματολογίων ορίζεται στα 2 έτη περίπου.  
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13. Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε δύο μέρη. Αρχικά εξετάζεται η διαφορά στους 

μέσους όρους των βασικών μεταβλητών (ιδιοσυγκρασιακό και καταστασιακό άγχος, 

μέγεθος  της κοινωνικής στήριξης και βαθμός ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης) 

μεταξύ των δύο ομάδων, γονείς παιδιών με ΕΕΑ και γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης, 

για να διαπιστωθεί αν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά. Στο δεύτερο μέρος, διερευνάται 

ο βαθμός συσχέτισης των βασικών μεταβλητών μεταξύ τους (ιδιοσυγκρασιακό και 

καταστασιακό άγχος, μέγεθος  της κοινωνικής στήριξης και βαθμός ικανοποίησης της 

κοικωνικής στήριξης) αναφορικά με την ομάδα των γονέων παιδιών με ΕΕΑ αλλά και οι 

σχέσεις των δημογραφικών στοιχείων που συλλέχτηκαν για τη συγκεκριμένη ομάδα.  

 

13.1 Άγχος και κοινωνική στήριξη στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ και τυπικής 

ανάπτυξης 

Για την εξέταση της ύπαρξης ή μη διαφοράς στους μέσους όρους των δύο 

ομάδων πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος T- test για ανεξάρτητα δείγματα. Σύμφωνα με τη  

μηδενική υπόθεση (Η0) δεν υπάρχει διαφορά στις τιμές στους μέσους όρους των γονέων 

παιδιών με ΕΕΑ και γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης στις κλίμακες «ιδιοσυγκρασιακό 

άγχος», «καταστασιακό άγχος», «μέγεθος κοινωνικής στήριξης» και «βαθμός 

ικανοποίησης κοινωνικής στήριξης», ενώ σύμφωνα με την Ηε υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά στις τιμές στους μέσους όρους των γονέων παιδιών με ΕΕΑ και των 

γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη στις κλίμακες «ιδιοσυγκρασιακό άγχος», 

«καταστασιακό άγχος», «μέγεθος κοινωνικής στήριξης» και «βαθμός ικανοποίησης 

κοινωνικής στήριξης». 

Ο έλεγχος των διακυμάνσεων για την κλίμακα «ιδιοσυγκρασιακό άγχος» δίνει p- 

value= ,845 δηλαδή p> a= 0,05, συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και οι 

διακυμάνσεις είναι ίσες. Έτσι, το p-value του ελέγχου για την ισότητα των μέσων όρων 

είναι ,722> a= 0,05, μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας, επομένως 

δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και άρα δεν υπάρχει διαφορά στους μέσους 

όρους των γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη στην 

κλίμακα «ιδιοσυγκρασιακό άγχος». Ο έλεγχος των διακυμάνσεων για την κλίμακα 

«καταστασιακό άγχος» δίνει p- value= ,119 δηλαδή p>a = 0,05, συνεπώς δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση περί ισότητας διακυμάνσεων. Το p-value, λοιπόν, του 

ελέγχου για την ισότητα των μέσων όρων που προκύπτει από τον πρώτο τύπο δίνει την 

τιμή ,655> a= 0,05, μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας, επομένως 

δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση και άρα δεν υπάρχει διαφορά στις τιμές στους 
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μέσους όρους των γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη στην 

κλίμακα «καταστασιακό άγχος». 

Ακολούθως, ο έλεγχος των διακυμάνσεων για τις κλίμακες «μέγεθος κοινωνικής 

στήριξης» και «ικανοποίηση κοινωνικής στήριξης» δίνει p- value= 0,668 και ,837 

αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις δηλαδή τα p-value είναι μεγαλύτερα από το a= 

0,05, συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και οι διακυμάνσεις είναι ίσες και 

για τις δύο κλίμακες. Από τον έλεγχο για την ισότητα των μέσων όρων τα p- value 

διαμορφώνονται ως εξής: p= 0,243 για την κλίμακα «μέγεθος κοινωνικής στήριξης» και 

p= 0,968 για την κλίμακα «ικανοποίηση κοινωνικής στήριξης». Συνεπάγεται ότι τα p-

value και για τις δύο περιπτώσεις είναι μεγαλύτερα του a=0,05, δηλαδή, μεγαλύτερα από 

κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας, επομένως δεν απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση και άρα δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις τιμές στους μέσους 

όρους των γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη στις 

κλίμακες «μέγεθος κοινωνικής στήριξης» και «ικανοποίηση κοινωνικής στήριξης». Στον 

Πίνακα 3, παρατίθενται οι μέσες τιμές, οι αποκλίσεις και οι τιμές του ελέγχου για 

ανεξάρτητα δείγματα T-test των δύο ομάδων στις προαναφερόμενες κλίμακες. 

 

 

Πίνακας 3  

Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις και αποτελέσματα ελέγχου T-test για τις ομάδες γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ και τυπικής ανάπτυξης. Έλεγχος στους μέσους όρους των δύο ομάδων  

Κλίμακες  Γονείς N Μ.Ο  Τ.Α t df p 

Ιδιοσυγκρασιακό άγχος  

ΕΕΑ 

 

119 

 

2,29 

 

,41 

,357 198,806 ,722 

τ. α. 94 2,27 ,41    

Καταστασιακό άγχος  

ΕΕΑ 

 

118 

 

2,36 

 

,67 

,655 209 ,513 

τ. α. 93 2,30 ,59    

Μέγεθος κοινωνικής 

στήριξης 

 

ΕΕΑ 

 

109 

 

2,05 

 

1,46 

-1,172 201 ,243 

τ. α.  94 2,29 1,43    

Βαθμός ικανοποίησης 

κοινωνικής στήριξης  

 

ΕΕΑ 

 

106 

 

5,03 

 

,97 

,40 186,748 ,968 

τ. α. 93 5,02 1,08    
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13.2 Σύγκριση δημογραφικών στοιχείων των ομάδων γονείς παιδιών με ΕΕΑ και 

τυπικής ανάπτυξη 

Οι δύο ομάδες εξετάστηκαν και ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους 

για τυχόν διαφορές. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 για να συγκριθούν οι ομάδες ως προς 

το φύλο, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το εισόδημά τους, ο τόπος διαμονής 

και το μορφωτικό επίπεδο και τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Η διερεύνηση της 

κατανομής των φύλων στις δύο ομάδες γονέων, τέθηκε με τη μηδενική υπόθεση ότι τα 

δύο φύλα είναι τυχαία κατανεμημένα στις ομάδες των γονέων (γονείς παιδιών με ΕΕΑ 

και με τυπική ανάπτυξη). Από τον έλεγχο προέκυψε ότι χ2=2.809 (1) και p-value= 0,129> 

0,05 (a=0,05), επομένως δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και τα φύλα είναι τυχαία 

κατανεμημένα στις ομάδες. Ο αντίστοιχος έλεγχος για την ηλικία των συμμετεχόντων 

στις δυο ομάδες γονέων, με μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά στις ηλικίες των 

γονέων παιδιών με ΕΕΑ και των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, έδειξε ότι 

χ2=10,256 (3) και p-value= 0,015<0,05 (a=0,05) και έτσι απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση. Επομένως, υπάρχει διαφορά στις ηλικιακές βαθμίδες των γονέων στις δύο 

ομάδες και πιο συγκεκριμένα η πλειοψηφία των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία 30- 40 σε ποσοστό 61,9%, ενώ οι γονείς παιδιών με 

ΕΕΑ με ποσοστό    45,5% στις κατηγορίες από 40- 50 και πάνω από 50.  

Σύμφωνα με τη μηδενική υπόθεση οι διαφορές στην οικογενειακή κατάσταση 

των δύο ομάδων των γονέων (παιδιά με ΕΕΑ και παιδιά τυπικής ανάπτυξης) είναι 

τυχαίες. Εξαιτίας των κελιών (50%) πραγματοποιήθηκε έλεγχος Fischer Exact και 

προκύπτει οτι χ2=10,717 (3) και p-value= 0,05=a (a=0,05), απορρίπτουμε τη μηδενική 

υπόθεση καθώς υπάρχει διαφορά και είναι στατιστικά σημαντική. Οι γονείς των παιδιών 

με ΕΕΑ φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερα ποσοστά διαζυγίου (18,2%) απ’ ότι οι γονείς 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη (6,2%). Σχετικά με τις τυχόν εισοδηματικές διαφορές, κατά 

τη μηδενική υπόθεση δεν υπάρχει διαφορά στα εισοδήματα των δύο ομάδων των γονέων. 

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι  χ2=7,294 (7) και p-value= 4,09> 0,05, (a=0,05), δηλαδή το 

p-value είναι μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας και δεν 

απορρίπτω τη μηδενική υπόθεση. Συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στα μηνιαία 

εισοδήματα των γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  

Η μηδενική υπόθεση αναφορικά με τον τόπο διαμονής, ορίζει ότι οι διαφορές 

στον τόπο διαμονής των γονέων στις δύο ομάδες είναι τυχαίες. Ο έλεγχος έδειξε 

χ2=2,297(2) και p-value= 0,314>0,05 ( a=0,05), συνεπώς δεν απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση, άρα οι διαφορές είναι τυχαίες. Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων, 

έχουμε τη μηδενική υπόθεση ότι δεν υπάρχουν διαφορές στο μορφωτικό επίπεδο των 
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γονέων παιδιών με ΕΕΑ και γονέων παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, χ2=2,319 (6) και p-value= 0,895>0,05 (a=0,05), δεν απορρίπτεται η 

μηδενική υπόθεση και συνεπώς δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο 

μορφωτικό επίπεδο των δύο ομάδων γονέων. Τέλος, η μηδενική υπόθεση για τον αριθμό 

των παιδιών ορίζεται ως εξής: Δεν υπάρχει διαφορά στον αριθμό των παιδιών που έχουν 

οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Με βάση τα 

αποτελέσματα, χ2= 9,531(3) και p-value= 0,022<0,05 (a=0,05), απορρίπτεται η μηδενική 

υπόθεση, άρα υπάρχει διαφορά στον αριθμό των παιδιών στις οικογένειες. 

Αναλυτικότερα, φαίνεται ότι οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ έχουν περισσότερα παιδιά, 

δηλαδή 3 και 4, με ποσοστό 38,8% σε αντιδιαστολή με τους γονείς παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, των οποίων το ποσοστό ανέρχεται στο 19,6%. Οι γονείς των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης, έχουν περισσότερα 1 και 2 παιδιά, με ποσοστά 24,7% και 55,7% αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας των αριθμό παιδιών σε σχέση με την ηλικιακή κατηγορία των γονέων 

βρέθηκε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα που 

ανήκουν οι γονείς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μηδενική υπόθεση ο αριθμός των 

παιδιών είναι τυχαία κατανεμημένος στις ηλικιακές κατηγορίες. Λόγω των κελιών 

(37,5%) πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος Fischer’ s Exact έλεγχος και προέκυψε οτι χ2= 

36,329 (9), με p-value μικρότερο από κάθε σύνηθες επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

(a= 0,01), άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση. Επομένως, ο αριθμός των παιδιών στην 

οικογένεια δεν είναι τυχαία κατανεμημένος στις ηλικιακές κατηγορίες των γονέων αλλά 

οι μεγαλύτερες ηλικίες γονέων έχουν περισσότερα παιδιά. Αναλυτικότερα, οι γονείς άνω 

των 40 και έως 50 έχουν σε ποσοστό 37,7% τρία και 4 παιδιά. Οι γονείς άνω των 50 

έχουν σε ποσοστό 50% 3 έως και 4 παιδιά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις κατηγορίες 30-

40 και έως 30 είναι 26,6% και 18,5% αντίστοιχα, με τους δεύτερους να μην έχουν 

τέταρτο παιδί.   

 

 

13.3 Άγχος και κοινωνική στήριξη ανάλογα με την κατηγορία ΕΕΑ 

Για τη διερεύνηση της εναλλακτικής υπόθεσης (HΑ) οτι ένα τουλάχιστον ζευγάρι 

μέσων τιμών διαφέρει στις κλίμακες «ιδιοσυγκρασιακό άγχος», «καταστασιακό άγχος», 

«μέγεθος κοινωνικής στήριξης» και «βαθμός ικανοποίησης κοινωνικής στήριξης», 

αναφορικά με τις διαφορετικές κατηγορίες διαταραχών, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση 

διακύμανσης ενός παράγοντα (ANOVA). Η ανάλυση για την κλίμακα «ιδιοσυγκρασιακό 

άγχος» έδειξε με F= 1,261 και p-value= 0,272, μεγαλύτερο του a=0,05, ότι δε διαφέρει 

ούτε ένα ζευγάρι μέσων τιμών των κατηγοριώ/’\ν με ΕΕΑ. Ακόμη, για την κλίμακα 
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«καταστασιακό άγχος» με F= ,695 και p-value= ,695>a=0,05, δεν απορρίπτουμε τη 

μηδενική υπόθεση, επομένως δεν υπάρχει ούτε ένα ζευγάρι μέσων τιμών που να διαφέρει 

στις κατηγορίες των ΕΕΑ. Τα αποτελέσματα για τις κλίμακες «μέγεθος κοινωνικής 

στήριξης» και «ικανοποίηση κοινωνικής στήριξης» έδειξαν οτι F= 1,504 και p-

value=0,166 και F= 0,913 και p-value= ,509 αντίστοιχα. Συνεπώς και στις δύο 

περιπτώσεις το p-value> a=0,05, μεγαλύτερο από κάθε σύνηθες επίπεδο σημαντικότητας, 

επομένως δεν απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, άρα δεν υπάρχει διαφορά ούτε σε ένα 

ζεύγος μέσων τιμών στις κατηγορίες των ΕΕΑ. 

 

 

 

13.4 Σχέση άγχους και κοινωνικής στήριξης στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ 

Για να εξετάσουμε τη σχέση που έχουν το άγχος και η κοινωνική στήριξη 

χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση συσχέτισης Pearson. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι όσο 

μειώνεται το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης ή/και ο βαθμός ικανοποίησης που αντλούν 

οι γονείς από το κοινωνικό τους δίκτυο, τόσο θα αυξάνεται το καταστασιακό ή/και το 

ιδιοσυγκρασιακό άγχος. Επίσης εξετάζεται και η σχέση των δύο ειδών άγχους και η 

σχέση μεγέθους κοινωνικής στήριξης και βαθμού ικανοποίησης από αυτήν. 

 Οι έλεγχοι συσχετίσεων που πραγματοποιηθήκαν ήταν οι εξής: 1. έλεγχος 

σχέσης ιδιοσυγκρασιακού και καταστασιακού άγχους (H0 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ 

των δύο μεταβλητών, ιδιοσυγκρασιακό άγχος και καταστασιακό άγχος), 2. έλεγχος 

σχέσης ιδιοσυγκρασιακού άγχους και μεγέθους κοινωνικής στήριξης (H0 : Δεν υπάρχει 

σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, ιδιοσυγκρασιακό άγχος και μέγεθος κοινωνικής 

στήριξης), 3. έλεγχος σχέσης ιδιοσυγκρασιακού άγχους και βαθμού ικανοποίησης της 

κοινωνικής στήριξης (H0 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 

ιδιοσυγκρασιακό άγχος και βαθμός ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης), έλεγχος 

σχέσης των μεταβλητών, μέγεθος κοινωνικής στήριξης και βαθμός ικανοποίησης της 

κοινωνικής στήριξης (H0 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, μέγεθος 

κοινωνικής στήριξης και βαθμός ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης), 4. έλεγχος 

σχέσης του μεγέθους της κοινωνικής στήριξης με το βαθμό ικανοποίησης (H0 : Δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, μέγεθος κοινωνικής στήριξης και βαθμός 

ικανοποίησης της κοινωνικής στήριξης), 5. έλεγχος σχέσης των μεταβλητών μέγεθος 

κοινωνικής στήριξης και καταστασιακό άγχος (H0 : Δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, μέγεθος της κοινωνικής στήριξης και καταστασιακό άγχος). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι: 1. ο συντελεστής συσχέτισης ιδιοσυγκρασιακού και 
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καταστασιακού άγχους είναι r= ,657 με p-value= ,00 <0,01 (α= 0,01), επομένως 

απορρίπτω την H0 και η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι θετική και ισχυρά 

στατιστικά σημαντική. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το επίπεδο του καταστασιακού άγχους, 

αυξάνεται και το επίπεδο του ιδιοσυγκρασιακού, 2. ο συντελεστής συσχέτισης 

ιδιοσυγκρασιακού άγχους και μεγέθους κοινωνικής στήριξης είναι r= -,220, με p-value= 

0,02 <0,01  (a= 0,01), απορρίπτω την H0, επομένως η συσχέτιση των δύο μεταβλητών 

είναι αρνητική και ισχυρά στατιστικά σημαντική. Συνεπώς όσο μειώνεται το μέγεθος της 

κοινωνικής στήριξης αυξάνεται το επίπεδο του ιδιοσυγκρασιακού άγχους, 3. ο 

συντελεστής συσχέτισης του ιδιοσυγκρασιακού άγχους και του βαθμού ικανοποίησης της 

κοινωνικής στήριξης είναι r= -,109 με p-value= 0,127 > 0,01 (a=0,01), δεν απορρίπτω την 

H0, επομένως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών, 4. ο 

συντελεστής συσχέτισης μεγέθους κοινωνικής στήριξης και βαθμού ικανοποίησης της 

κοινωνικής στήριξης είναι r= ,281, με p-value= 0,00 <0,01  (a= 0,01), απορρίπτω την H0, 

επομένως η συσχέτιση των δύο μεταβλητών είναι θετική και ισχυρά στατιστικά 

σημαντική. Δηλαδή, όσο αυξάνεται το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης, αυξάνεται και ο 

βαθμός ικανοποίησης που αντλείται από αυτήν. 5. ο συντελεστής συσχέτισης μέγεθος 

κοινωνικής στήριξης και καταστασιακού άγχους είναι r= -,211 με p-value= ,03 <0,01 (α= 

0,01), επομένως απορρίπτω την H0 και η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών είναι 

αρνητική και ισχυρά στατιστικά σημαντική. Δηλαδή, όσο μειώνεται το μέγεθος της 

κοινωνικής στήριξης αυξάνεται το επίπεδο του καταστασιακού άγχους. Παρακάτω 

παρατίθεται πίνακας με τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4 

Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των βασικών κλιμάκων στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ 

 1 2 3 4 

1.Μέγεθος κοινωνικής στήριξης   ,281** -,211** -,220** 

  (N=198) (N=198) (N=200) 

2.Βαθμός ικανοποίησης κοινωνικής 

στήριξης 

 ,281**    

 (N=198)    

3.Καταστασιακό άγχος     ,657** 

    (N=211) 

4.Ιδιοσυγκρασιακό άγχος  -,220**  ,657**  

 (N=200)  (N=211)  

** p< 0,01  
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13.5 Άγχος και κοινωνική στήριξη ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή 

κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα των γονέων 

Για τον εντοπισμό στατιστικά σημαντικών διαφορών στα επίπεδα του άγχους, του 

μεγέθους της κοινωνικής στήριξης και του βαθμού ικανοποίησής της σε σχέση με το 

εισόδημα των γονέων παιδιών με ΕΕΑ, χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης ενός 

παράγοντα (ANOVA). Σύμφωνα με τη μηδενική υπόθεση, δεν υπάρχει ούτε ένα ζεύγος 

μέσων τιμών που να διαφέρει στις παραπάνω κλίμακες σε σχέση με το εισόδημα. 

Αναφορικά με το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης, η ανάλυση έδειξε με F= 3,130 και p-

value=0,05= ,05 (a=0,05), ότι τουλάχιστον δύο μέσες τιμές διαφέρουν στατιστικά 

σημαντικά. Πράγματι, με προσαρμοσμένο έλεγχο T-Test κατά  Bonferroni, η μέση τιμή 

του εισοδήματος «άλλο» υπερτερεί τόσο του εισοδήματος «έως 650 ευρώ» (μέση 

διαφορά 3,52 και p-value= 0,31< 0,05=a) όσο και του εισοδήματος «έως 2000 ευρώ» 

(μέση διαφορά 3,45 και p-value= 0,39<0,05=a). Για τις υπόλοιπες μεταβλητές δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (ιδιοσυγκρασιακό άγχος F=,428 και p-value= 0,883> 

a= 0,05, καταστασιακό άγχος F=1,124 και p-value= ,354> a= 0,05, βαθμός ικανοποίησης 

της κοινωνικής στήριξης F=1,086 και p-value= 0,378> a= 0,05). 

Σε ότι αφορά την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα των γονέων 

και τυχόν διαφορές στις μέσες τιμές των βασικών κλιμάκων για το άγχος και την 

κοινωνική στήριξη, δε βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5 

Ανάλυση διακύμανσης με ανεξάρτητες μεταβλητές την οικογενειακή κατάσταση και την 

ηλικιακή ομάδα 

 

Οικογενειακή κατάσταση     Ηλικιακή ομάδα  

          F            p       F        p 

1.Μέγεθος κοινωνικής στήριξης  0,443 0,723 0,664 0,575 

2.Βαθμός ικανοποίησης κοινωνικής 

στήριξης 

 1,880 0.134 1,492 0,218 

3.Καταστασιακό άγχος  1,024 0,383 1,148 ,0331 

4.Ιδιοσυγκρασιακό άγχος  0,693 0,558 0,947 0,419 

a=0,05 
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14. Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει τα επίπεδα του άγχους και την 

κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν οι γονείς παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

και γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν να 

υπάρχουν σημαντικές διαφορές τόσο στα επίπεδα του άγχους (ιδιοσυγκρασιακό κ 

καταστασιακό) όσο και στο μέγεθος και την ικανοποίηση της κοινωνικής στήριξης που 

λαμβάνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και με τυπική ανάπτυξη.  

Οι περισσότερες μελέτες που εξετάζουν το άγχος των οικογενειών που έχουν 

στους κόλπους τους ένα παιδί με ΕΕΑ, εστιάζουν στο άγχος που προκύπτει από το 

γονεϊκό τους ρόλο αλλά και τις συνεπακόλουθες απαιτήσεις που γεννιούνται από τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, χρησιμοποιώντας εστιασμένα 

μεθοδολογικά εργαλεία όπως για παράδειγμα Parenting Stress Scale, Everyday Parenting 

Scale και άλλες αντίστοιχες κλίμακες (Dabrowska & Pisula, 2010∙ Dempsey, Keen, 

Pennell, O’Reilly & Neilands, 2009∙ Estes et al., 2019∙ Harper, Dyches, Harper, Roper & 

South, 2013∙ Taylor, Burke, Smith & Hartley, 2016 κ.α). Στην παρούσα μελέτη στόχος 

ήταν να διερευνηθεί η πιθανότητα οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ να γενικεύουν το γονεϊκό 

άγχος και κατ’ επέκταση να επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα ιδιοσυγκρασιακού άγχους, ως 

μία γενικευμένη συναισθηματική αντίδραση. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο του STAI. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, όμως, δεν υποστηρίζουν 

αυτή την υπόθεση, αντίθετα δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στο πως 

βιώνουν οι γονείς παιδιών με ΕΕΑ και οι γονείς παιδιών με τυπική ανάπτυξη το 

ιδιοσυγκρασιακό και καταστασιακό άγχος. Επιπρόσθετα, στις κλίμακες για την 

κοινωνική στήριξη τα αποτελέσματα δε διαφοροποιήθηκαν μεταξύ των ομάδων και 

μάλιστα οι μέσοι όροι των απαντήσεων αναφορικά με την ικανοποίηση που αντλούν 

είναι πολύ υψηλοί και ίδιοι στις δύο κατηγορίες γονέων (Μ.Ο.:6), γεγονός που δείχνει ότι 

και οι δύο ομάδες αντλούν το μέγιστο της ικανοποίησης όπως ορίζεται από την κλίμακα.  

Παρ΄ όλα αυτά επαληθεύτηκε η σχέση που έχουν το άγχος  και η κοινωνική 

στήριξη και διεφάνει η επίδραση και η σημασία του μεγέθους της κοινωνικής στήριξης 

στην ικανοποίηση, στο ιδιοσυγκρασιακό και στο καταστασιακό άγχος. Σε πολλά 

ερευνητικά δεδομένα έχει υποστηριχθεί το γεγονός ότι η κοινωνική στήριξη μπορεί να 

επηρεάσει την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και πιο συγκεκριμένα να 

λειτουργήσει ως προστατευτικός ή διαμεσολαβητικός παράγοντας σε αντίξοες και 

αγχωτικές καταστάσεις (Kostak & Avci, 2013∙ Cobb, 1976∙ Cohen & Wills, 1985∙ 

Καβαλιώτης, 2017∙ Migerode, Maes, Buysse & Brondeel, 2012∙ Vermaes, Janssens, 

Bosman & Gerris, 2005∙ Wang, Cai, Qian & Peng, 2014). Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι 
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αναλύσεις έδειξαν ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος της κοινωνικής στήριξης, αυξάνεται και 

η ικανοποίηση που αντλείται από αυτήν και αντιθέτως μειώνονται τα επίπεδα του άγχους, 

καταστασιακού και ιδιοσυγκρασιακού.  

Στη σύγκριση των δύο ομάδων γονέων βρέθηκαν διαφορές αναφορικά με την 

οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία και τον αριθμό των παιδιών στις οικογένειες. Τα 

αυξημένα ποσοστά διαζυγίου στους γονείς παιδιών με ΕΕΑ, σε σχέση με τους γονείς 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, έχουν αναδειχθεί και σε άλλες μελέτες με αντίστοιχο 

ερευνητικό περιεχόμενο ως απόρροια της πιθανής συναισθηματικής καταπόνησης και του 

στρες (Hartley et al., 2010∙ Lach et al., 2009∙ Seltzer, Floyd, Song, Greenberg & Hong, 

2011). Το γονεϊκό στρες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλή ποιοτικά συζυγική 

σχέση, ενώ ο αυξημένος αριθμός παιδιών στην οικογένεια μπορεί να συνδέεται με 

χαμηλή ποιοτικά σχέση μέσα στο ζευγάρι (Harper, Dyches, Harper, Roper & South, 

2013). Τα ευρήματα αναφορικά με τον αριθμό των παιδιών δε συνδέονται στην παρούσα 

μελέτη με αυξημένα επίπεδα ιδιοσυγκρασιακού ή καταστασιακού άγχους στους γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ. Ο αυξημένος αριθμός των παιδιών στις οικογένειες με παιδιά με ΕΕΑ 

ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι γονείς αυτής της ομάδας ανήκουν σε 

μεγαλύτερη ηλικιακή κλίμακα, συγκριτικά με τους γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Όπως βρέθηκε, ο αριθμός των παιδιών σχετίζεται με την ηλικία και επομένως οι γονείς 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης όντας νεότεροι ηλικιακά έχουν και λιγότερα μέλη στην 

οικογένεια, ενώ σε αντίστοιχη ηλικία θα μπορούσαν να έχουν τον ίδιο αριθμό παιδιών. 

Αν και μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει παραπάνω οικονομική επιβάρυνση στους γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ, που με τη σειρά της συνδέονταν με περισσότερο στρες και λιγότερη 

κοινωνική στήριξη (Καβαλιώτης, 2017∙ Wang et al., 2004), στην παρούσα μελέτη δε 

βρέθηκε εισοδηματική διαφορά μεταξύ των γονέων, ούτε και σχέση του εισοδήματος με 

το άγχος ή την κοινωνική στήριξη. 

Ο γονεϊκός ρόλος και συγκεκριμένα η ανατροφή ενός παιδιού με ΕΕΑ μπορεί να 

αποτελέσει ένα συναισθηματικά αρνητικά φορτισμένο τομέα στη ζωή ενός ατόμου- 

γονέα και όταν επικεντρώνονται σε αυτόν οι αυτοβιογραφικές καταγραφές να μαρτυρούν 

τον κόπο και τις αγωνίες της ανατροφής ενός παιδιού με ΕΕΑ. Πέραν όμως από την 

αλήθεια αυτή, υπάρχει και η αλήθεια της ενσωμάτωσης, αποδοχής και διευθέτησης αυτού 

του σημαντικού γεγονότος- πρόκληση. Ενδεχομένως, προστατευτικοί παράγοντες 

λαμβάνουν χώρα σε μία θετική νοηματοδότηση που καταλήγει στην οικογενειακή 

προσαρμογή και ευημερία. Τα ευρήματα από αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς 

παιδιών με ΕΕΑ μπορούν να βιώσουν θετικά το ρόλο τους ως γονείς και να διαχειριστούν 

αποτελεσματικά τις δυσκολίες του παιδιού τους (Blacher, Begum, Marcoulides & Baker, 
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2013). Πιο συγκεκριμένα, μελέτες που συνηγορούν με τα παρόντα ευρήματα, έχουν βρει 

ότι οι γονείς όντως μπορεί να βιώνουν χαμηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης (Blacher 

and Baker, 2007∙ Meirsschaut, Roeyers, & Warreyn, 2010) ενώ μπορεί να συνυπάρχουν 

ταυτόχρονα και ανεξάρτητα οι θετικές και αρνητικές προεκτάσεις της ανατροφής και της 

γονεϊκής μέριμνας (Blacher & McIntyre, 2006). Κατά τη συνύπαρξη των θετικών και των 

αρνητικών διαστάσεων οι γονείς μπορεί να αναφέρουν υψηλό άγχος, αλλά και θετικούς 

τρόπους για να το μειώσουν, όπως η θρησκεία ή πνευματικότητα (Beighton & Wills, 

2017), ενώ το ίδιο το πολιτισμικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης μιας 

θετικής προοπτικής (Blacher & Baker, 2007 · Blacher & McIntyre, 2006).  

Βάσει των αποτελεσμάτων στις κλίμακες για την κοινωνική στήριξη φαίνεται οτι 

το δείγμα έχει καταφέρει να ενσωματώσει στον οικογενειακό κύκλο ζωής του τις 

δυσκολίες του παιδιού και έχει αναπτύξει ένα κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο που 

αντισταθμίζει τις όποιες απαιτήσεις προκύπτουν από το γονεϊκό ρόλο. Ακόμη και το 

γεγονός ότι οι συμμετέχοντες προέρχονται από υποστηρικτικά πλαίσια, όπου 

συμμετέχουν τα παιδιά τους, δείχνει ότι λαμβάνουν μέρος των παρεχόμενων κοινωνικών 

υπηρεσιών.  Η θετική επίδραση της δυσκολίας του παιδιού μπορεί να οφείλεται, λοιπόν, 

στο ότι οι γονείς καταφέρνουν να τα πάνε καλά σε άλλους τομείς της ζωής τους, όπως η 

κοινωνική υποστήριξη ή/και η  ικανότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών (Lloyd and 

Hastings, 2009), στην αποδοχή (Jones, Hastings, Totsika, Keane & Rhule, 2014∙ Weiss, 

Cappadocia, MacMullin, Viecili & Lunsky 2012), στην ενσυνειδητότητα (Benn, Akiva, 

Arel & Roeser, 2012∙ Jones et al., 2014) και στις στρατηγικές θετικής διαχείρισης (Weiss, 

Cappadocia, MacMullin, Viecili & Lunsky 2012). 

Οι θετικές αντιλήψεις των γονέων για τις δυσκολίες του παιδιού τους 

επηρεάζονται και από τις γνωστικές εκτιμήσεις που κάνουν για τις επιπτώσεις των 

δυσκολιών αυτών στην οικογενειακή ζωή. Όσο πιο θετικοί παραμένουν οι γονείς τόσο 

λιγότερο αρνητική είναι η εκτίμηση για το βίωμα των δυσκολιών του παιδιού στην 

οικογένεια (Trute, Benzies, Worthington, Reddon, & Moore, 2010). Επιπρόσθετα, στη 

μελέτη των Beighton και Wills  (2017), οι συνεντεύξεις με γονείς παιδιών με ΕΕΑ 

ανέδειξαν τη θετική επίδραση που έχουν στη ζωή τους τα παιδιά τους, παρά τις 

δυσκολίες τους, τη χαρά που μπορεί να φέρουν στην οικογένεια, την αυξημένη αίσθηση 

στην προσωπική δύναμη και την αυτοπεποίθησή τους, την αλλαγή των προτεραιοτήτων, 

την μεγαλύτερη εκτίμηση της ζωής, την ευχαρίστηση στα επιτεύγματα του παιδιού, την 

αυξημένη πίστη / πνευματικότητα και την επικέντρωση στις σημαντικές σχέσεις της ζωής 

τους.  
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Καθίσταται σαφές ότι οι γονείς δε χρησιμοποιούν μεμονωμένες στρατηγικές 

διαχείρισης αλλά ένα σύνολο μεταβλητών που συμπεριλαμβάνουν προσωπικές, 

κοινωνικές, πολιτισμικές και σχετικές με τα χαρακτηριστικά του παιδιού παραμέτρους, οι 

οποίες εν δυνάμει και μέσω συγκεκριμένων δυναμικών διαδικασιών μπορούν να 

λειτουργήσουν ως προστατευτικοί- ρυθμιστικοί παράγοντες και να βοηθήσουν τα άτομα-

γονείς και το σύστημα της οικογένειας να αντιμετωπίσει, να αποδεχτεί, να διαχειριστεί 

και να προσαρμοστεί τελικά στις δυσκολίες του παιδιού της. Η ανάδειξη αυτών των 

παραγόντων-μεταβλητών και η επικέντρωση σε αυτούς, ερευνητικά καθίσταται 

απαραίτητη, καθώς θα ήταν πολύ χρήσιμο ο σχεδιασμός και η στοχοθεσία των 

οικογενειακών παρεμβάσεων να ενσωματώνουν όχι μόνο στρατηγικές επικεντρωμένες 

στο πρόβλημα αλλά και στρατηγικές επικεντρωμένες στην εκμάθηση θετικών τρόπων 

διαχείρισης. 

Η παρούσα μελέτη ενέχει κάποιους περιορισμούς. Αρχικά το δείγμα της 

αποτελείται από ανομοιογενείς ομάδες παιδιών, καθώς δεν ορίστηκε συγκεκριμένο 

ηλικιακό όριο για τα παιδιά, των οποίων οι γονείς θα συμμετείχαν στη μελέτη. Αυτό δε 

συνέβη γιατί θα έπρεπε ενδεχομένως να αποκλειστούν από το δείγμα οι πολυμελείς 

οικογένειες που ήταν πιθανότερο να έχουν μεγάλα παιδιά, αλλά και επειδή η προσέγγιση 

έγινε μέσω σχολείων, δεν υπάρχει αντιστοιχία στις τάξεις και τις ηλικίες για τα παιδιά με 

ΕΕΑ, λόγω των επαναλήψεων φοίτησης στα παιδιά με ΕΕΑ, ως απόρροια των 

αναπτυξιακών καθυστερήσεων. Γενικότερα, η ηλικία των παιδιών δεν λήφθηκε υπόψη ως 

μεταβλητή στην παρούσα μελέτη. Ακόμη ένας περιορισμός αφορά τους ελέγχους που 

πραγματοποιήθηκαν. Οι αναλύσεις αφορούσαν απλές συσχετίσεις των βασικών κλιμάκων 

μεταξύ τους και σε σχέση με ορισμένα μόνο  χαρακτηριστικά των γονέων, ενώ δεν 

εξετάστηκαν πολυσύνθετες αλληλεπιδράσεις. Ακόμη, οι βασικές κλίμακες αποτελούν 

ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς, γεγονός που σημαίνει ότι υπόκεινται σε υποκειμενικά 

κριτήρια και δεν εξετάστηκαν διαφορές στα δύο φύλα (μητέρες και πατέρες). Επίσης θα 

ήταν ενδιαφέρον να συμπεριληφθούν σε αντίστοιχη μελέτη και άλλοι βασικοί 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τους γονείς των παιδιών με δυσκολίες, όπως ο 

τύπος προσωπικότητας των γονέων, η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους ή οι 

διαφορετικές κατηγορίες των ΕΕΑ. 

Η διερεύνηση των σταδίων και των μεταβάσεων, η καταγραφή των επιπτώσεων 

και η μελέτη των προστατευτικών παραγόντων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούν 

οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τους γονείς παιδιών με ΕΕΑ μπορεί 

να αποτελέσει σημαντική πηγή γνώσης για το σχεδιασμό αποτελεσματικών παρεμβάσεων 

και ειδικότερα πρώιμων, αφού θα μπορούν να προβλέψουν τις αναμενόμενες δυσκολίες. 
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Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον ο σχεδιασμός αυτών των μελετών και η εκπόνηση τους 

να γίνουν σε βάθος χρόνου, ώστε να αναλυθεί διαχρονικά η προσαρμογή ή η δυσκολία 

αποδοχής της οικογένειας όσον αφορά τις δυσκολίες των παιδιών της. Ακόμη, θα ήταν 

χρήσιμο να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά εκείνα των γονέων και των οικογενειών που 

καθιστούν την αποδοχή και την προσαρμογή στις δυσκολίες του παιδιού πιο απαιτητική, 

επώδυνη ή και ανέφικτη (για παράδειγμα τύπος προσωπικότητας των γονέων). Με αυτόν 

τον τρόπο οι οικογένειες που θα ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου θα μπορούν να 

λάβουν εστιασμένη, πρώιμη και εντατική οικογενειακή θεραπευτική  παρέμβαση. 
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