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ABSTRACT 

 

 Ο αυτισμός θεωρείται πολύ σοβαρότερο σύνδρομο από άλλες αναπτυξιακές 

διαταραχές και γράφεται ότι προσβάλλει την ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων με 

αυτιστικό παιδί σε μεγαλύτερο συγκριτικά βαθμό. Στο ανά χείρας άρθρο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διερεύνησης της σχέσης μεταξύ οικογενειακής 

ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων και της διάγνωσης του συνδρόμου του παιδιού 

τους, καθώς θεωρήθηκε ότι, λαμβανομένων υπόψη του συνδρόμου του αυτισμού και 

του συνδρόμου Asperger, οι δυσχέρειες σε μια σειρά επιπέδων θα ήταν ιδιαίτερα πιο 

βαρύνουσες στις περιπτώσεις με διάγνωση αυτισμού. Δείγμα πληθυσμού αποτέλεσαν 

οι γονείς 312 αυτιστικών παιδιών στην Ελλάδα, όλοι σε ζευγάρια, δηλαδή 624 άνδρες 

και γυναίκες. Διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση τουλάχιστον με το Asperger, στις 

περιπτώσεις ανατροφής αυτιστικού παιδιού η ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων 

είναι περισσότερο εύθραυστη, το άγχος τους μεγαλύτερο και βεβαίως η κοινωνική 

στήριξη που λαμβάνουν συγκριτικά μειωμένη. 

 

Keywords:  Ψυχική ανθεκτικότητα, αυτισμός, αυτιστικό παιδί, αναπτυξιακές 

διαταραχές, Asperger, Σύνδρομο Down. 

 

INTRODUCTION 

 

 Η ακριβής διάγνωση του αυτισμού φαίνεται ότι αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως 

παράγοντας επίδρασης στην ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων, δηλαδή στη θετική 

προσαρμογή τους στο πλαίσιο μιας μεγάλης αλλαγής όπως είναι η επίγνωση ότι θα 

αναθρέψουν ένα αυτιστικό παιδί (Hamilton 2014). Η ανασκόπηση των πρόσφατων 

σχετικά ερευνών οδήγησε στην παρακολούθηση των ευρημάτων γύρω από τη 

διάγνωση, και το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν ότι αυτή συζητείται είτε υπό το 
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πρίσμα της σύγκρισης του αυτισμού με άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, είτε σε 

συσχετισμό με την προσαρμογή των γονέων στο δυσάρεστο νέο της παρουσίας ενός 

αυτιστικού παιδιού στο σπίτι, αλλά και με τον ρόλο των επαγγελματικών υγείας, τις 

πηγές πληροφόρησης και τις πηγές κοινωνικής υποστήριξης των γονέων. Στην έρευνα 

που διεξήχθη από τον γράφοντα, η διάγνωση αντιμετωπίσθηκε σύμφωνα με όλες 

αυτές τις παραμέτρους, ωστόσο στο παρόν άρθρο δίνονται μετρήσιμα στοιχεία που 

αφορούν στην πρώτη παράμετρο, δηλαδή της σύγκρισης των προβλημάτων του 

αυτισμού με τα προερχόμενα από άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Βεβαίως το 

θεωρητικό πλαίσιο που ακολουθεί δίνει μια σφαιρικότερη εικόνα της αντιμετώπισης 

της διάγνωσης σε διάφορες έρευνες των τελευταίων ετών.  

 Οι Smith και συν. (2014), οι οποίοι εκπόνησαν μελέτη εκτίμησης του 

γονεϊκού άγχους και των αντιλήψεων των γονέων που βρίσκονται προ των δυσκολιών 

γλωσσικής ανάπτυξης παιδιών με αναπτυξιακά σύνδρομα όπως το Down και άλλα. 

Αναφέρονται συγκριτικά και στον αυτισμό, σημειώνοντας  ότι πρόκειται για μια 

πράγματι πολύ πιο δύσκολη κατάσταση εν συγκρίσει με άλλες. Δηλαδή οι γονείς 

αυτιστικών παιδιών φαίνεται να έχουν καταγραφεί ότι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

δυσκολίες από αυτούς που μεγαλώνουν παιδιά με σύνδρομο Down, επομένως 

βιώνουν και μεγαλύτερα επίπεδα γονεϊκού άγχους είτε τα παιδιά τους είναι 

μεγαλύτερης είτε μικρότερης ηλικίας. Στην έρευνα συμμετείχε δείγμα πληθυσμού 

111 παιδιών ηλικίας 21 έως 48 μηνών και ένας κάθε φορά γονέας ή φροντιστής 

ηλικίας 22 έως 57 ετών. Από τα παιδιά, τα 29 παρουσίαζαν σύνδρομο Down ενώ τα 

82 άλλες αναπτυξιακές διαταραχές. Η έρευνα ήταν ποσοτική και διενεργήθηκε με 

ερωτηματολόγιο. Οι ανωτέρω ερευνητές επισημαίνουν ότι έρευνες έχουν υποστηρίξει 

ότι οι γονείς παιδιών με αυτισμό έχουν επιδείξει υψηλότερα επίπεδα άγχους το οποίο 

σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του παιδιού τους μάλλον, παρά με τις γενικότερες 

διαστάσεις του γονεϊκού άγχους. Η έρευνα κατά τα άλλα επικεντρώνεται στο 

σύνδρομο Down, ωστόσο οι προτάσεις της υποδεικνύουν ότι η ακριβής διάγνωση – 

και αυτό αφορά φυσικά και στις περιπτώσεις αυτισμού – είναι κρίσιμος παράγοντας 

διαφοροποίησης του γονεϊκού άγχους, χωρίς να αγνοείται η επίδραση άλλων 

παραγόντων όπως οι δημογραφικοί. Πάντως η διάγνωση παρέμεινε κρίσιμος 

παράγοντας ακόμα και μετά τη διόρθωση των αποτελεσμάτων για μεταβλητές όπως η 

ηλικία του πατέρα και της μητέρας, και η προσαρμοστική συμπεριφορά. 

Οι Ewles, Clifford και Minnes (2014), οι οποίοι θέλησαν να διερευνήσουν 
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τους παράγοντες που αναπτύσσουν την έννοια της συνηγορίας (advocation) στην 

αντιμετώπιση του αυτισμού, επικεντρώνεται στις μητέρες, ο ρόλος των οποίων 

σχετίζεται, σύμφωνα με τους ερευνητές, με τους αγχογόνους παράγοντες, τους 

πόρους και τις παραδοχές των γονέων. Αποτελέσματα από δείγμα πληθυσμού 28 

γυναικών μαρτυρούν ότι σημαντικός παράγοντας καθορισμού της είναι η χρήση 

δυσλειτουργικών στρατηγικών φροντίδας. Οι μητέρες ήταν ηλικίας 30 έως 53 ετών 

και σε ποσοστό 79% παντρεμένες. Οι υπόλοιπες ήταν άγαμες, διαζευγμένες ή ζούσαν 

υπό καθεστώς νομικά καθορισμένο (common-law). Τα παιδιά τους ήταν ηλικίας 6 

έως 19 ετών. Είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό, Asperger, ή μόνιμες αναπτυξιακές 

διαταραχές μη καθορισμένες διαφορετικά. Η πρωταρχική διάγνωση αυτισμού 

αφορούσε στο 28,9%. Οι ερευνητές αναφέρουν για τη συνηγορία ότι ο ρόλος της 

σχετίζεται με τους αγχογόνους παράγοντες, τους πόρους και τις παραδοχές των 

γονέων. Η ίδια η συνηγορία ενδεχομένως να αποτελεί στρατηγική διαχείρισης. Ίσως 

ο τρόπος για άσκηση αποτελεσματικής συνηγορίας από τους γονείς είναι και μια 

μέθοδος ψυχικής τους ανθεκτικότητας, μάλιστα παραγωγικής. Διότι οι ανωτέρω 

ερευνητές σημειώνουν ότι για να τα πηγαίνουν καλύτερα οι γονείς στον τομέα αυτόν, 

πρέπει να εκπαιδεύονται οι ίδιοι στην απόκτηση κατανόησης των συναφών 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών περιβαλλόντων, αλλά και να εξοικειώνονται 

με τις φιλοσοφίες της παροχής υπηρεσιών, της νομοθεσίας και των δημοσιονομικών 

θεμάτων. Οι γονείς δεν αρκεί να είναι συνήγοροι αλλά και ειδικοί στην αναπηρία, 

φορείς στρατηγικών και πράκτορες συστημικής αλλαγής. 

Οι Doron και Sharabany (2013) συμφωνούν ότι το άγχος αποτελεί ισχυρό και 

διαρκή παράγοντα ο οποίος επιδρά αθροιστικά και αποδυναμώνει τους αμυντικούς 

μηχανισμούς που επέτρεπαν μια πιο ελπιδοφόρα αντιμετώπιση όταν τα αυτιστικά 

παιδιά ήταν νεότερα. Και παρατηρούν ότι τα ισχυρότερα συμπτώματα αυτισμού 

έχουν συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα άγχους, ενώ οι μητέρες αισθάνονται συνήθως 

καλύτερα με τις θετικές αντιδράσεις λειτουργικότητας των παιδιών τους. Αναφέρουν 

και άλλα συμπτώματα, όπως ο φόβος της αβεβαιότητας, λόγω της μακροχρόνιας 

ενδεχομένως διαδικασίας ακριβούς διάγνωσης του αυτισμού. Οι Doron & Sharabany 

επισημαίνουν ότι οι γονείς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ανακοίνωσης της διάγνωσης 

στην ευρύτερη οικογένεια και τους φίλους, αλλά όταν το πράξουν φαίνεται να 

επιτυγχάνεται κάποια ρύθμιση του άγχους. Κάποια αίσθηση κανονικότητας 

προέρχεται από τους παππούδες, που επιδιώκουν την ψυχική ηρεμία των παιδιών 
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τους και βοηθούν στην πρακτική διαχείριση των αυτιστικών εγγονιών τους. Η 

πυρηνική οικογένεια δέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις την τακτική παρουσία ενός 

συγγενούς σε μόνιμη βάση, που θα βοηθήσει και με τα αδέλφια του παιδιού με 

αυτισμό. Δεν αποκλείονται κάποιες ανισορροπίες, που βέβαια θα διευθετήσουν οι 

γονείς. 

Η Υarock Rutstein (2014), αναφέρει παλαιότερη έρευνα με αντικείμενο τη 

διερεύνηση της παρεχόμενης υποστήριξης από επίσημες υπηρεσίες σε γονείς παιδιών 

με αυτισμό, σύνδρομο Down, καθώς και σε νευροτυπικά παιδιά. Διαπιστώθηκε ότι οι 

μητέρες των παιδιών με αυτισμό ήταν εκείνες με τις μεγαλύτερες δυσκολίες 

εγκαθίδρυσης μορφών άτυπης επικοινωνίας με βάση την κοινότητα, όπως η στήριξη 

από θρησκευτικές ομάδες και ομάδες υποστήριξης γονέων. Όπως γίνεται φανερό, το 

ζήτημα της διάγνωσης συσχετίζεται με διάφορες πτυχές της αντιμετώπισης του 

αυτισμού, είτε αυτός συγκρίνεται με άλλα χρόνια και σοβαρά προβλήματα των 

παιδιών, είτε συσχετίζεται με την αντιμετώπιση του αυτιστικού φάσματος και μόνο. 

 Για παράδειγμα, οι Murphy και Tierney (2014) διεξήγαγαν έρευνα με δείγμα 

πληθυσμού 27 μητέρες και 11 πατέρες ώστε να διερευνήσουν τις ανάγκες 

πληροφόρησης και επιμόρφωσης που παρουσιάζουν μετά από τη διάγνωση του 

αυτισμού του παιδιού τους. Τα ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν στις εμπειρίες 

των γονέων αμέσως μετά από τη διάγνωση, στο σημείο που βρίσκονταν και βρέθηκαν 

οι γνώσεις και επιμορφωτικές τους ανάγκες, στις πρωταρχικές πηγές πληροφόρησής 

τους, στην ικανοποίησή τους από την ποιότητα και ποσότητα των διαθέσιμων 

πληροφοριών και στην προτίμηση των ιδίων για συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης. 

Σημειώνουν ορισμένα σημαντικά στοιχεία και για τον ρόλο των επαγγελματικών 

υγείας και βρίσκουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η διαγνωστική 

διαδικασία από εκείνους σχετίζεται άμεσα με τις δυσκολίες που βιώνουν οι γονείς. 

Πολλοί δε γονείς δήλωσαν ότι θα ήταν ιδιαίτερα επικουρικό εάν οι επαγγελματίες 

τους ενημέρωναν για τις θετικές και αρνητικές πτυχές του αυτισμού καθώς και για 

τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει όχι μόνο στην ανάπτυξη του παιδιού αλλά και στην 

πορεία της οικογένειας. Φάνηκε πιθανό ότι οι πολλές αρνητικές πληροφορίες σε αυτή 

τη φάση ενδεχομένως να είναι ακατάλληλες και να προσθέτουν περισσότερο άγχος 

σε μια ήδη ευαίσθητη κατάσταση. Παρομοίως, περισσότερο άγχος φαίνεται να 

προκαλείται από την επαφή των γονέων με περισσότερους επαγγελματίες και 

παρόχους υπηρεσιών ταυτοχρόνως. Ειδικά η ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων 
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οδηγεί συχνά τους γονείς σε προσωπική αναζήτηση των συγκεκριμένων αναγκών που 

η κάθε υπηρεσία αντιμετωπίζει. Επίσης, οι εμπειρίες κατά την ώρα της διάγνωσης 

είναι εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον: μπορούν να επηρεάσουν την προσαρμογή 

στον αυτισμό, το γονεϊκό άγχος, την πληροφόρηση και τις επιμορφωτικές ανάγκες 

των γονέων, την ποιότητα της σχέσης τους με τους επαγγελματίες. Η διαγνωστική 

διαδικασία είναι κεντροβαρής για τις αντιλήψεις, τις εμπειρίες και της ενδυνάμωσης 

άμεσα και μακροπρόθεσμα. 

Με την ανάγκη για προσωπική πληροφόρηση ασχολείται και η έρευνα των 

Selimoglu και συν. (2013), η οποία δεν εκτός από το διαδίκτυο, όπως συμβαίνει με 

άλλες έρευνες, αναφέρεται και σε άλλες πηγές γνώσης επάνω στον αυτισμό τις οποίες 

αναζητούν οι γονείς αυτιστικών παιδιών. H έρευνα αυτή είχε στόχο την ερμηνεία των 

στάσεων των γονέων παιδιών με αυτισμό κατά το στάδιο μετά τη διάγνωση. 

Αναφέρονται όμως και στο στάδιο πριν από τη διάγνωση και σημειώνουν ότι τότε 

κυριαρχεί ένα ακατανόητο συναίσθημα και μια άρνηση για εκείνη, παρά το γεγονός 

ότι, ανεξάρτητα από την ακριβή χρονική περίοδο κατά την οποία οι γονείς 

σημειώνουν αλλαγές συμπεριφοράς του παιδιού τους, από την πρώτη κιόλας φάση 

αντιληπτικότητας ορισμένων αναπτυξιακών διαταραχών και απρόσμενων 

συμπεριφορών επιδιώκουν την αποκόμιση διαγνωστικών εκτιμήσεων από γιατρούς 

τους οποίους επισκέπτονται με τα αυτιστικά παιδιά τους. 

 Η έρευνα των Γενά και Μπαλαμώτη (2013) ασχολείται με την οικογένεια του 

αυτιστικού παιδιού και ειδικότερα με τους γονείς του. Αναφέρεται στη 

συναισθηματική προσαρμογή των γονέων στη διάγνωση και τη συμβίωση με το 

αυτιστικό παιδί, ενώ συγκεντρώνει τους παράγοντες που ενισχύουν την προσαρμογή 

αυτή. Μελετώνται οι γονείς και περιγράφονται τα πρώτα στάδια της συναισθηματικής 

προσαρμογής τους, την προσαρμογή στην επιβάρυνση που δέχονται, άρα και στους 

παράγοντες που την ενισχύουν, αλλά και στη συμβουλευτική και τη στήριξη της 

οικογένειας. 

 

METHOD 

 

 Purpose 

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία είχε ως στόχο 

της να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η οικογενειακή ψυχική ανθεκτικότητα των 
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γονέων με παιδί στο φάσμα του αυτισμού αλληλεπιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο στο 

οποίο εντάσσεται η οικογένεια, καθώς και με το άγχος που βιώνουν οι γονείς κατά 

την ανατροφή ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού. Είχε σημασία να διερευνηθεί 

πώς επηρεάζεται η ψυχική ανθεκτικότητα όταν η κοινωνική υποστήριξη που δέχεται 

η οικογένεια είναι χαμηλή και το βιωμένο άγχος υψηλό, με μεταβλητές, εκτός από το 

επίπεδο κοινωνικής υποστήριξης που δέχονται οι γονείς και το άγχος που τους 

διακατέχει, ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων αλλά και 

χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η ηλικία, το φύλο και η διάγνωση του συνδρόμου 

από το οποίο πάσχει. Στο ανά χείρας άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης της σχέσης μεταξύ οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων 

και της διάγνωσης του συνδρόμου του παιδιού τους, καθώς θεωρήθηκε ότι, 

λαμβανομένων υπόψη του συνδρόμου του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger, οι 

δυσχέρειες σε μια σειρά επιπέδων θα ήταν ιδιαίτερα πιο βαρύνουσες στις περιπτώσεις 

με διάγνωση αυτισμού. 

 

 Participants 

Πίνακας 1 

 

Δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 n % 

Φύλο   

Άντρες 312 50,0 

Γυναίκες 312 50,0 

Εθνικότητα   

Ελληνική 609 97,6 

Άλλη 

 

 

15 2,4 

Θρήσκευμα   

Χριστιανοί 586 93,9 

Μουσουλμάνοι 38 6,1 

Νομός   

Καβάλας 52 8,3 

Ροδόπης 80 12,8 

Ξάνθης 72 11,5 

Κυκλάδων 74 11,9 

Σερρών 96 15,4 

Δράμας 120 19,2 

Έβρου 130 20,8 

Εκπαίδευση   

Δημοτική Εκπαίδευση 171 27,4 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 80 12,8 
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Απόφοιτοι Λυκείου 168 26,9 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 205 32,9 

Σπουδές στην Ψυχολογία ή στην Ειδική Αγωγή 0 0,0 

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα   

Κάτω από 15.000 € 266 42,6 

15.000 € - 20.000 € 272 43,6 

Πάνω από 20.000 € 86 13,8 

Οικογενειακό Καθεστώς   

Άγαμος 0 0,0 

‘Εγγαμος 624 100,0 

Χήρος/α 0 0,0 

Χωρισμένος/η 0 0,0 

Οικογενειακή Σχέση με το Παιδί   

Βιολογικός πατέρας 312 50,0 

Βιολογική μητέρα 312 50,0 

Πατρυιός 0 0,0 

Μητριά 0 0,0 

 

Όπως γίνεται φανερό από τον πίνακα 1, στην έρευνα συμμετείχαν 624 γονείς 

312 παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Το δείγμα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο ως 

προς το φύλο των γονέων με το 50.0% άνδρες και ισάριθμο ποσοστό γυναικών. Το 

97,6% του δείγματος, ήτοι 609 γονείς, είναι Έλληνες, ενώ 2,4%, δηλαδή 15 

συμμετέχοντες, άλλης εθνικότητας. Οι 586 εκ των συμμετεχόντων είναι Χριστιανοί, 

ποσοστό 93,9% του δείγματος, ενώ το υπόλοιπο 6,1%, δηλαδή 38 γονείς, είναι 

Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Ως προς τον τόπο κατοικίας τους ανά την ελληνική 

επικράτεια, 52 γονείς (8,3% επί του συνόλου) κατοικούν στον νομό Καβάλας, 80 

γονείς (12,% επί του συνόλου) στον νομό Ροδόπης, 72 συμμετέχοντες (11,5% του 

δείγματος) στον νομό Ξάνθης, 74 γονείς (11,9% του δείγματος) στον νομό 

Κυκλάδων, 96 γονείς (15,4% του συνόλου) στον νομό Σερρών, 120 γονείς (19,2% 

του συνόλου) στον νομό Δράμας και 130 γονείς (20,8% του δείγματος), στον νομό 

Έβρου. 

Το σύνολο των ερωτώμενων (100,0% του δείγματος) είναι έγγαμοι και 

αποτελούν τους βιολογικούς γονείς του παιδιού στο φάσμα του αυτισμού, με 312 

(50,0% του δείγματος) να είναι η βιολογική μητέρα και 312 (50,0% του δείγματος) ο 

βιολογικός πατέρας. 

Το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης του 27,4% των συμμετεχόντων (171 γονείς) 

είναι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 12,8% (80 γονείς) χαμηλής δευτεροβάθμιας 

(γυμνασιακής), το 26,99% (168 γονείς) υψηλής δευτεροβάθμιας (λυκειακής), ενώ 
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εκείνου των υπολοίπων συμμετεχόντων, δηλαδή του 32,9% του δείγματος (205 

γονείς) τριτοβάθμιο, καθώς είναι απόφοιτοι Ανώτερων και Ανώτερων Τεχνολογικών 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

Ως προς το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του το 42,6% του δείγματος (266 

γονείς) δήλωσε ποσό κάτω των 15.000€, το 43,6% του συνόλου (272 γονείς) μεταξύ 

15.000€ και 20.000€ και το υπόλοιπο 13,8% (86 γονείς), εισόδημα άνω των 20.000€. 

Τα χαρακτηριστικά των παιδιών συνοψίζονται στον πίν. 1 του παρόντος 

κειμένου. 

 

Πίνακας 2 

 

Φύλο των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και του συνδρόμου Asperger. 

 n % 

Φύλο   

Αγόρι 253 81,1 

Κορίτσι 59 18,9 

Διάγνωση   

Αυτισμός 282 90,4 

Asperger 30 9,6 

Δεν γνωρίζω 0 0 

 

Πίνακας 3 

Χαρακτηριστικές τιμές της ηλικίας των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. 

 

Μέση 

Τιμή* 

Τυπική 

Απόκλιση 
Λοξότητα Κύρτωση 

Η Ηλικία των Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού 12,45 5,33 1,184 1,937 

 

Ως προς το φύλο του παιδιού, το 81,1% των ερωτώμενων, δηλαδή 506 σε 

αριθμό, είναι γονείς αγοριών και οι υπόλοιποι 118 (18,9% επί του δείγματος) γονείς 

κοριτσιών. Ο μέσος όρος ηλικίας των 312 παιδιών των οποίων οι γονείς μετείχαν 

στην έρευνα είναι  έτη με τυπική απόκλιση  έτη. Το 90,4% των 

παιδιών αυτών, δηλαδή 282 σε αριθμό, έχουν διαγνωστεί με αυτισμό ενώ τα 

υπόλοιπα 30 παιδιά, ποσοστό 9,6% του συνόλου, με το σύνδρομο Asperger. Τα 

χαρακτηριστικά των παιδιών συνοψίζονται στους πίν. 2 και 3 του παρόντος κειμένου. 

 Σημείωση  
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Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οικογενειών με δυσλειτουργικά παιδιά 

είναι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τα επίπεδα άγχους των γονέων 

(Houser & Seligman, 1991; Keller & Honig, 2004). Για τον λόγο αυτό το 

ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε στους συμμετέχοντες περιείχε συγκεκριμένα 

πεδία η συμπλήρωση των οποίων θα παρείχε τις απαραίτητες δημογραφικές 

πληροφορίες για την κάθε οικογένεια, ήτοι το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, 

το επίπεδο εκπαίδευσης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, το τρέχον οικογενειακό 

καθεστώς, την οικογενειακή σχέση με το αυτιστικό παιδί, την ηλικία και το φύλο του 

παιδιού, καθώς και την ακριβή διάγνωσή του. 

 

 Data collection 

Η χορήγηση και η συλλογή των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε από τον 

γράφοντα από τον Ιούλιο 2015 έως και τον Φεβρουάριο 2016. Η αναζήτηση των 

γονιών με παιδί στο φάσμα του αυτισμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους 

καταλόγους του ΚΕΔΔΥ ανά τους νομούς της ελληνικής επικράτειας, στο οποίο 

τηρείται αρχείο με τα παιδιά που λαμβάνουν διάγνωση. Η προσέγγιση των γονέων 

πραγματοποιήθηκε με ταχυδρομική αποστολή στην διεύθυνση κατοικίας τους, στην 

οποία επισυναπτόταν το ερωτηματολόγιο της έρευνας, καθώς και συνοδευτικό έντυπο 

το οποίο τους ενημέρωνε αναλυτικά για τον σκοπό και τους στόχους της ερευνητικής 

διαδικασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της εμπιστευτικότητας και 

ανωνυμίας των πληροφοριών, δηλαδή στο ότι τα στοιχεία του παιδιού και των ίδιων 

των γονέων θα παραμείνουν ανώνυμα, ενώ οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες και τον σκοπό της παρούσης έρευνας. 

Με το συνοδευτικό έντυπο οι γονείς ενημερώθηκαν ότι πρέπει να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του χωρίς η διάρκεια συμπλήρωσής 

του να υπερβαίνει τα 60 λεπτά. Το κινητό τηλέφωνο του ερευνητή τέθηκε στην 

διάθεση των συμμετεχόντων, παρακινώντας τους να επικοινωνήσουν μαζί του για την 

παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με την ορθή συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου. Επίσης, τονίστηκε ιδιαίτερα στους μετέχοντες η σπουδαιότητα της 

συμπλήρωσης από τον κάθε γονιό ξεχωριστά, χωρίς να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ 

των συντρόφων, ώστε να είναι δυνατή η εκπλήρωση των στόχων της έρευνας. 

Η συλλογή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με την 

ταχυδρομική επιστροφή τους από τις οικογένειες που συναίνεσαν στην ανάλυση των 
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απαντήσεών τους στον ερευνητή και η οποία οριοθετήθηκε στις 30 ημέρες από την 

ημερομηνία της αποστολής του σε εκείνους. 

 

 Data analysis 

Για την διερεύνηση των σχέσεων οι οποίες διέπουν την Κοινωνική 

Υποστήριξη, Οικογενειακή Ψυχική Ανθεκτικότητα και το Γονικό Άγχος γονέων με 

παιδί στο φάσμα του Αυτισμού, χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα τρία εργαλεία 

συλλογής δεδομένων. 

 Δείκτης Κοινωνικής Υποστήριξης (Social Support Index): Το μέτρο της 

κοινωνικής υποστήριξης γονέων που έχουν παιδί στο φάσμα του αυτισμού, 

μετρήθηκε με το ευρέως διαδεδομένο εργαλείο SSI (McCubbin, Patterson, & Glynn, 

1982), το οποίο αξιολογεί την κοινωνική υποστήριξη της οικογένειας ως παράγοντα 

της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας (Fischer, Corcoran & Fischer, 2007). 

Περιείχε 16 ερωτήσεις οι απαντήσεις στις οποίες δόθηκαν μέσω 5-βάθμιας κλίμακας 

Likert (0 έως και 4). Σε κάθε δήλωση του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι μπορούν 

να δηλώσουν το μέτρο της συμφωνίας ή διαφωνίας τους επιλέγοντας μία από τις 

ακόλουθες απαντήσεις: «Διαφωνώ έντονα», «Διαφωνώ», «Δεν είμαι σίγουρος/η», 

«Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απολύτως», οι οποίες βαθμολογούνται με 0 έως 4. Σε 

ορισμένες ερωτήσεις η κλίμακα αντιστράφηκε ώστε να επιτευχθεί κοινό εννοιολογικό 

περιεχόμενο. Ως προς την ερμηνεία των απαντήσεων για τον προσδιορισμό του 

βαθμού Κοινωνικής Υποστήριξης αθροίζονται τα σκορ των επιμέρους ερωτήσεων, με 

τα υψηλότερα να υποδεικνύουν υψηλότερο βαθμό Κοινωνικής Υποστήριξης. Το 

εύρος της κλίμακας SSI ήταν από 0 έως 6 μονάδες. Το SSI έχει υψηλό δείκτη 

εσωτερικής εγκυρότητας με a = 0,82. Η κλίμακα της Κοινωνικής Υποστήριξης 

χρησιμοποιήθηκε ως ανεξάρτητη μεταβλητή. 

 Κλίμακα Οικογενειακής Ψυχικής Ανθεκτικότητας (Family Resilience 

Assessment Scale): Για τη μέτρηση της Οικογενειακής Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα FRAS της Tucker Sixbey (2005), στηριζόμενη στο 

θεωρητικό πρότυπο για την οικογενειακή ψυχική ανθεκτικότητα της Walsh (2006). 

Περιείχε 66 ερωτήσεις κλειστού τύπου που, όπως και στην περίπτωση της SSI 

απαντήθηκαν με κλίμακα Likert, ωστόσο 4-βάθμια, με τιμές από 1 το 4, αντίστοιχες 

των επιλογών «Διαφωνώ έντονα», «Διαφωνώ», «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ 

απολύτως». Η κλίμακα αντιστράφηκε σε τέσσερις από τις ερωτήσεις αυτές, και πάλι 
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για την απόκτηση κοινού εννοιολογικού περιεχομένου. Υπήρξε και μία ερώτηση 

ανοιχτού τύπου. Αξιοποιήθηκαν οι 54 από τις ερωτήσεις αυτές, που ομαδοποιήθηκαν 

και διαμόρφωσαν 6 υποκλίμακες της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, όπως 

προτείνεται από την Tucker Sixbey (2005). Αναλυτικότερα, οι υποκλίμακες έχουν ως 

εξής: 1. Οικογενειακή Επικοινωνία & Επίλυση Προβλημάτων (Family Communication 

and Problem Solving): αντιστοιχούν εδώ 27 ερωτήσεις του εργαλείου συλλογής δεδομένων. 

Η συνέπεια της υποκλίμακας δίνεται με συντελεστή Cronbach’s alpha 0,96 ενώ το οριζόντιο 

άθροισμα του σκορ των επιμέρους ερωτήσεων διαμορφώνει την τελική βαθμολογία της 

υποκλίμακας με εύρος από 27 έως 108 μονάδες. 2. Αξιοποίηση Κοινωνικών και 

Οικονομικών Πόρων (Utilazing Social and Economic Resources): Διαμορφώνεται από 8 

ερωτήσεις. Η βαθμολογία της υπολογίζεται αθροίζοντας τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

και κυμαίνεται μεταξύ 8 και 32 μονάδων. Η αξιοπιστία της υποκλίμακας έχει δείκτη 

Cronbach’s alpha 0,85. 3. Διατήρηση Θετικής Άποψης (Maintaining Positive Outlook): Οι 

ερωτήσεις οι οποίες συγκροτούν την υποκλίμακα είναι 6. Η εσωτερική εγκυρότητα 

υπολογίστηκε με τον συντελεστή Cronbach’s alpha 0,86 και με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται η 

βαθμολογία της υποκλίμακας η οποία κυμαίνεται από 6 έως 24 μονάδες. 4. Οικογενειακή 

Συνεκτικότητα (Family Connectedness): Αποτελείται από 6 ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων 

περιέχονται και οι τέσσερις στις οποίες αντιστράφηκε η κλίμακα, για λόγους εννοιολογικούς. 

Το άθροισμα του σκορ όλων των ερωτήσεων που την αποτελούν διαμορφώνει τη βαθμολογία 

της υποκλίμακας η οποία και αυτή μπορεί να λάβει ελάχιστη τιμή 6 και μέγιστη 24. Η 

αξιοπιστία της, μετρούμενη με τον συντελεστή Cronbach’s alpha, βρέθηκε 0,70. 5. 

Οικογενειακή Πνευματικότητα (Family Spirituality): Την υποκλίμακα συγκροτούν 4 

ερωτήσεις. Από την άθροιση του σκορ των απαντήσεων η βαθμολογία της κυμαίνεται από 4 

έως 16 μονάδες και η μέτρηση της εσωτερικής εγκυρότητάς της έδωσε συντελεστή 

Cronbach’s alpha 0,88. 6. Ικανότητα Απόδοσης Νοήματος σε Αντιξοότητες (Ability to 

Make Meaning of Adversity): Διαμορφώνεται από 3 ερωτήσεις, η βαθμολογία της 

υπολογίζεται αθροίζοντας τις απαντήσεις των ερωτώμενων γονέων και κυμαίνεται μεταξύ 8 

και 32 μονάδων. Η αξιοπιστία της υποκλίμακας έχει δείκτη Cronbach’s alpha 0,74. 

 Λαμβανομένης υπόψη της εξαίρεσης 12 ερωτήσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

βαθμολογία για τη μέτρηση της συνολικής οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας 

εξάγεται από το οριζόντιο άθροισμα των 6 υποκλιμάκων και δύναται να λάβει τιμές 

από 66 έως 264 μονάδες. Τόσο για τη συνολική κλίμακα οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας, όσο και για όλες τις επιμέρους υποκλίμακές της, υψηλότερα σκορ 

υποδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας. Η 

αξιοπιστία και εσωτερική εγκυρότητα συνολικά για το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, 
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υπολογίστηκε με τον συντελεστή Cronbach’s alpha και βρέθηκε 0,96. Σημειώνεται 

ότι παραλήφθηκε η ερώτηση ανοιχτού τύπου. 

Δείκτης Γονικού Άγχους (Parenting Stress Index – Short Form): Ο βαθμός 

γονικού άγχους μετρήθηκε χρησιμοποιώντας τον δείκτη PSI-SF (Abidin, 1995), ο 

οποίος υπολογίζει το άγχος γονέων με παιδί στο φάσμα του αυτισμού το οποίο 

προέρχεται αποκλειστικά από τον ρόλο τους ως γονέα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του 

εξωτερικούς αγχογόνους παράγοντες, πέραν της σχέσης του γονέα με το παιδί, όπως 

και του ίδιου του παιδιού. Το εργαλείο μέτρησης αποτελείτο από 36 ερωτήσεις 

κλειστού τύπου που απαντήθηκαν σύμφωνα με 5-βάθμια κλίμακα Likert (1 έως το 5 

= «Διαφωνώ έντονα», «Διαφωνώ», «Δεν είμαι σίγουρος/η», «Συμφωνώ» και 

«Συμφωνώ απολύτως»). Ομαδοποιήθηκαν σε τρεις ισοπληθείς ομάδες, που 

διαμόρφωσαν τις τρεις υποκλίμακες του δείκτη ως εξής: 1. Γονική Θλίψη (Parental 

Distress): Απαρτίζεται από τις ερωτήσεις 1-12 του εργαλείου PSI-SF. Η βαθμολογία της 

υποκλίμακας υπολογίζεται αθροίζοντας τις απαντήσεις και κυμαίνεται μεταξύ 12 και 60 

μονάδων, αντικατοπτρίζοντας το άγχος το οποίο οφείλεται σε παράγοντες που αφορούν 

στους γονείς και σχετίζονται με την ανατροφή του παιδιού.  Η αξιοπιστία της υποκλίμακας 

έχει δείκτη Cronbach’s alpha 0,85. 2. Δυσλειτουργική Αλληλεπίδραση Γονέα-Παιδιού 

(Parent-Child Dysfunctional Interaction): Οι ερωτήσεις 13 έως 24 συγκροτούν την δεύτερη 

υποκλίμακα του Δείκτη Γονικού Άγχους η οποία αντιπροσωπεύει την απογοήτευση που 

νιώθουν οι γονείς ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους με το παιδί τους. Το άθροισμα του σκορ 

όλων των ερωτήσεων που την αποτελούν διαμορφώνει τη βαθμολογία της η οποία και αυτή 

μπορεί να λάβει ελάχιστη τιμή 12 και μέγιστη 60 μονάδες. Η αξιοπιστία της υποκλίμακας 

μετρούμενη με τον συντελεστή Cronbach’s alpha βρέθηκε 0,68. 3. Δυσκολίες του Παιδιού 

(Difficulty of Child): Διαμορφώνεται από τις δώδεκα τελευταίες ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, 25 έως 36. Η βαθμολογία της υπολογίζεται αθροίζοντας τις απαντήσεις 

των γονέων, κυμαίνεται μεταξύ 12 και 60 μονάδων και εκτιμά την αντίληψή τους σχετικά με 

την αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς του παιδιού τους.  Η αξιοπιστία της υποκλίμακας έχει 

δείκτη Cronbach’s alpha 0,78. 

Η βαθμολογία για την μέτρηση της συνολικού Γονικού Άγχους εξάγεται από 

το οριζόντιο άθροισμα των 3 υποκλιμάκων και λαμβάνει τιμές από 66 έως 264 

μονάδες. Τόσο για την κλίμακα όσο και για τις υποκλίμακές της, υψηλά σκορ 

υποδεικνύουν υψηλά επίπεδα άγχους ενώ χαμηλή βαθμολογία χαμηλά επίπεδα 

άγχους. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτοαναφοράς PSI-SF, ως φυσιολογικά επίπεδα 

άγχους θεωρούνται οι τιμές μεταξύ του 15
ου

 και 80
ου

 ποσοστιαίου σημείου της 
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κατανομής, ενώ άτομα των οποίων η βαθμολογία κυμαίνεται σε τιμές άνω του 90
ου

 

ποσοστιαίου σημείου θεωρείται ότι βρίσκονται στο κλινικό φάσμα υψηλών επιπέδου 

άγχους. Η αξιοπιστία και εσωτερική εγκυρότητα συνολικά για το χρησιμοποιούμενο 

εργαλείο, υπολογίστηκε με τον συντελεστή Cronbach’s alpha και βρέθηκε 0,84. 

 

O έλεγχος συνέπειας διενεργήθηκε μέσω του «συντελεστή» άλφα του 

Cronbach (Cronbach's a), με τη χρήση του οποίου προσδιορίζεται η αξιοπιστία των 

εργαλείων συλλογής δεδομένων καθώς και των επιμέρους τμημάτων τους. Τιμές του 

συντελεστή μεγαλύτερες του 0,6, κρίνονται ικανοποιητικές και διασφαλίζουν τη 

συνοχή και την εσωτερική εγκυρότητά τους, λειτουργώντας ως στοιχεία μιας ενιαίας 

ομάδας. Για την περιγραφή των ποσοτικών μεταβλητών που μετείχαν στη 

στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (Mean), οι τυπικές αποκλίσεις 

(Standard Deviation = SD), οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές (Min – Max) καθώς 

επίσης και οι ροπές τρίτης και τέταρτης τάξης (Λοξότητα και Κύρτωση) των 

κατανομών τους. Στην περίπτωση των ποιοτικών δεδομένων, η περιγραφή τους έγινε 

μέσω της καταγραφής των απόλυτων (n) και εκατοστιαίων σχετικών τους 

συχνοτήτων (%f). Ο έλεγχος της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ ποσοτικών 

μεταβλητών πραγματοποιήθηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Ο 

συντελεστής συσχέτισης r λαμβάνει τιμές μεταξύ -1 και 1 ενώ όσο μεγαλύτερος είναι 

κατ’ απόλυτη τιμή, τόσο μεγαλύτερη αποβαίνει η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Αν και δεν υπάρχουν κοινώς αποδεκτά όρια, τιμές του δείκτη, κατ’ απόλυτη τιμή, 

μικρότερες του 0,3 καταδεικνύουν ασθενείς συσχετίσεις, τιμές μεταξύ 0,3 και 0,5 

μέτριες ενώ τιμές μεγαλύτερες του 0,5 σηματοδοτούν υψηλές και ισχυρές 

συσχετίσεις. Θετικές τιμές του συντελεστή μαρτυρούν θετική συσχέτιση ενώ 

αρνητικές τιμές αρνητική συσχέτιση. Η στατιστική σημαντικότητα των συσχετίσεων 

ελέγχεται σε επίπεδα σημαντικότητας α=1% και α=5%. Για τη σύγκριση ποσοτικών 

μεταβλητών και την εξαγωγή των κύριων συμπερασμάτων της έρευνας, 

χρησιμοποιήθηκαν ο έλεγχος υπόθεσης του Student (Independent Samples t-test) και 

ο έλεγχος υπόθεσης του Student κατά ζεύγη (Paired Samples t-test) ανάλογα με την 

φύση και το είδος των υπό εξέταση μεταβλητών. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η 

γενίκευση του για μεταβλητές με περισσότερα από δύο επίπεδα, η Ανάλυση 

Διακύμανσης Κατά Παράγοντα (One-Way ANOVA). Η περαιτέρω μελέτη των 

διαφορών στα επίπεδα των παραγόντων διενεργείται με τη μέθοδο των πολλαπλών 
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συγκρίσεων Tukey. Ο έλεγχος της υπόθεσης περί ισότητας των διασπορών στα 

επίπεδα των παραγόντων διενεργείται μέσω του Levene’s test ενώ η διασφάλιση των 

βασικών προϋποθέσεων περί κανονικότητας και ανεξαρτησίας των σφαλμάτων της 

μεθόδου, ελέγχθηκε μέσω του Kolmogorov-Smirnov test και του Ελέγχου Ροών 

(Runs test) αντίστοιχα. Οι παραπάνω έλεγχοι υποθέσεως πραγματοποιούνται σε 

επίπεδο σημαντικότητας . Για την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο στατιστικής ανάλυσης δεδομένων 

IBM SPSS Statistics 20. 

 

RESULTS 

 

 Τα αποτελέσματα που ακολουθούν είναι παράγωγα του τμήματος εκείνου της 

στατιστικής επεξεργασίας των ευρημάτων από το μελετώμενο δείγμα πληθυσμού, 

όπου καταβλήθηκε η προσπάθεια να ανιχνευθούν πιθανές διαφοροποιήσεις στις τιμές 

των κλιμάκων της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής 

υποστήριξης και του γονικού άγχους, καθώς και των συνιστωσών τους, σε σχέση με 

την ακριβή διάγνωση του συνδρόμου του παιδιού τους. Σε σύνολο 506 αγοριών 

(81,1%) και 118 κοριτσιών (18,9%), δηλαδή 624 παιδιών, τα 564 (90,4%) έχουν 

διαγνωσθεί με σύνδρομο αυτισμού, ενώ τα υπόλοιπα 64 (9,6%) με σύνδρομο 

Aspreger. O πίν. 2 παρουσιάζει το φύλλο και τη διάγνωση των παιδιών ενώ ο πίν. 4 

τα εξαγόμενα αποτελέσματα από τους προαναφερθέντες ελέγχους για τις στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο σημαντικότητας . 

  

Πίνακας 4 

 

Σύγκριση μέσων τιμών των κλιμάκων και υποκλιμάκων μέτρησης ως προς τη διάγνωση  

Κλίμακες & Υποκλίμακες Διάγνωση Mean SD df t p-value 

SSI 
Αυτισμός 41,92 4,833 

622 -3,284 0,001* 
Asperger 44,08 5,063 

FRAS συνολικά 
Αυτισμός 153,24 7,878 

622 -6,101 0,000* 
Asperger 159,90 9,468 

FCPS 
Αυτισμός 78,29 4,430 

622 -5,870 0,000* 
Asperger 81,93 5,719 
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USER 
Αυτισμός 22,61 1,545 

622 -5,002 0,000* 
Asperger 23,65 1,448 

MPO 
Αυτισμός 17,28 1,146 

73,421 -5,162 0,000* 
Asperger 18,05 1,096 

FC 
Αυτισμός 14,95 0,738 

622 -0,528 0,598 
Asperger 15,00 0,781 

FS 
Αυτισμός 11,60 1,487 

622 -2,906 0,004* 
Asperger 12,18 1,455 

AMMA 
Αυτισμός 8,52 0,915 

622 -4,487 0,000* 
Asperger 9,08 1,078 

PSI-SF συνολικά 
Αυτισμός 117,34 12,121 

61,690 5,858 0,000* 
Asperger 97,25 26,314 

PD 
Αυτισμός 37,56 4,750 

62,270 4,731 0,000* 
Asperger 31,77 9,363 

P-CDI 
Αυτισμός 41,28 4,290 

61,906 6,190 0,00* 
Asperger 34,03 8,965 

DC 
Αυτισμός 38,53 5,346 

62,862 5,557 0,000* 
Asperger 31,45 9,708 

Σημείωση: *= p< .05 

 

Υπόμνημα 

 

SSI:  Social Support Index 

FRAS:  Family Resilience Assessment Scale 

FCPS:  Family Communication and Problem Solving 

USER:  Utilizing Social and Economic Resources 

MPO:  Maintaining Positive Outlook 

FC:  Family Connectedness 

FS:  Family Spirituality 

AMMA:  Ability to Make Meaning of Adversity 

PSI-SF:  Parenting Stress Index – Short Form 

PD:   Parental Distress 

P-CDI:  Parent-Child Dysfunctional Interaction 

DC:   Difficulty of Child 
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Τα ανωτέρω αποτελέσματα μαρτυρούν ότι στατιστικά σημαντικές 

προκύπτουν οι διαφορές μεταξύ των συνδρόμων των διαγνωσθέντων παιδιών και για 

τις τρεις συνολικές κλίμακες μέτρησης. Σχετικά με τον συνολικό δείκτη κοινωνικής 

υποστήριξης SSI ( ) γονείς παιδιών με το σύνδρομο 

Asperger παρουσιάζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία  σε σχέση με τους 

γονείς με παιδί με αυτισμό  τυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής 

υποστήριξης. Ομοίως, για την κλίμακα συνολικής FRAS 

( ) οι αντίστοιχες μέσες βαθμολογίες κυμαίνονται σε 

 και , με τους γονείς παιδιών με σύνδρομο Asperger να 

απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας. Αντίθετα, 

οι γονείς αυτοί εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα γονικού άγχους στην συνολική 

κλίμακα PSI-SF ( ) με μέση βαθμολογία , 

έναντι της αντίστοιχης   των γονέων με παιδί με αυτισμό. 

 Η ίδια διαβάθμιση ως προς τις δύο ομάδες γονέων σε αντιστοιχία με τη 

διάγνωση του παιδιού τους προκύπτει, τόσο για όλες τις επιμέρους υποκλίμακες του 

γονικού άγχους όσο και για όλες τις συνιστώσες της οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας, εκτός εκείνης που αφορά στην οικογενειακή συνεκτικότητα (FC), 

για την οποία δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η μέση βαθμολογία 

της κάθε υποκλίμακας για τις δύο ομάδες παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα 2, όπου 

περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου για την FC. 

DISCUSSION 

 

Η ακριβής διάγνωση του συνδρόμου στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην διαμόρφωση των μελετώμενων 

χαρακτηριστικών. Γονείς των οποίων το παιδί έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο 

Asperger βιώνουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη, αναπτύσσουν μεγαλύτερη 

συνολική ψυχική ανθεκτικότητα και αντιμετωπίζουν λιγότερο άγχος στο σύνολό τους 

σε σχέση με τους γονείς παιδιών με αυτισμό. Ομοίως, οι ίδιοι γονείς εμφανίζονται 

ικανότεροι στην οικογενειακή επικοινωνία & επίλυση προβλημάτων, αξιοποιούν 

καλύτερα τους κοινωνικούς και οικονομικούς πόρους, διατηρούν περισσότερο θετική 

άποψη, έχουν μεγαλύτερη οικογενειακή πνευματικότητα και μπορούν ευκολότερα να 

αποδώσουν νόημα σε αντιξοότητες σε σχέση με τους γονείς παιδιών με αυτισμό. 
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Μεταξύ των γονέων αυτών, δεν παρατηρείται διαφοροποίηση ως προς την 

οικογενειακή συνεκτικότητά τους. Επίσης, γονείς παιδιών με Asperger διαμορφώνουν 

μικρότερα επίπεδα γονικής θλίψης, χαμηλότερη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση 

γονέα-παιδιού και αντιμετωπίζουν καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί 

τους, σε σχέση με τους γονείς παιδιών με αυτισμό. 

Στη προκειμένη περίπτωση, μπορεί να τεθεί ο προβληματισμός σχετικά με τη 

σημασία της διάγνωσης, τόσο ως προς την πρωιμότητα αυτής όσο και ως προς τη 

σοβαρότητά της. Ασφαλώς τα παιδιά με σύνδρομο Asperger, ή του «λειτουργικού 

αυτισμού», αναμένεται να συνοδεύεται από μικρότερες δυσκολίες έναντι εκείνων στο 

φάσμα του αυτισμού. Άρα οι γονείς με παιδιά που παρουσιάζουν το σύνδρομο είναι 

φυσικό να διακατέχονται από λιγότερη θλίψη και να βιώνουν μια δυσλειτουργική 

σχέση με το παιδί τους σε μικρότερο βαθμό. Η εργασία μας στο θεωρητικό μέρος δεν 

έχει καταπιαστεί με το εν λόγω σύνδρομο, ωστόσο τα ευρήματα του εμπειρικού 

μέρους τα οποία αφορούν σε αυτό μπορεί να ειπωθεί ότι έμμεσα επιβεβαιώνονται από 

τα γραφόμενα στη θεωρία για τη σημασία των διαφορετικών βαθμών αυτιστικής 

συμπεριφοράς. Η σοβαρότητα των συμπτωμάτων έχει αναφερθεί ως ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες πρόκλησης άγχους στο οικογενειακό περιβάλλον, μάλιστα 

αυτά επιδρούν και ως αιτίες σωματικών επιβαρύνσεων όπως οι πόνοι σε κεφάλι και 

πλάτη, αλλά και οι μυαλγίες, ενώ συνδέονται με μεγαλύτερα ποσοστά κόπωσης (Van 

Bourgondien, Dawkins & Marcus, 2014). Εκτός από την αύξηση του άγχους 

μειώνουν και την αίσθηση αυτο-αποτελεσματικότητας των γονέων και επηρεάζουν 

αρνητικά την κοινωνική συνοχή (Batool & Khurshid, 2015). Πρέπει να σημειωθεί ότι 

δεν συνδέουν όλοι οι ερευνητές τα δυσάρεστα συναισθήματα των γονέων με τη 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Για παράδειγμα, οι Yang και συν. (2016) δεν 

βρίσκουν συσχετισμό με την κατάθλιψη των γονέων. Ειδικότερα όμως για το άγχος 

φαίνεται ότι ο συσχετισμός είναι αμεσότερος και αναζητούνται από τους ερευνητές 

τρόποι για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, ακόμη και μέσω της αποδοχής του 

προβλήματος και της ανάπτυξης πραγματικής βούλησης για τη φροντίδα του 

αυτιστικού παιδιού από τους γονείς του (Ewles, Clifford & Minnes, 2014). Θεωρείται 

εδώ βάσιμο ότι η έρευνα που εκπονήθηκε συνάδει ως προς τα συμπεράσματά της με 

εκείνα των ερευνών που συσχετίζουν τη σοβαρότητα των αυτιστικών συμπτωμάτων 

με τη γενικότερη λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

 Ως προς την έτερη παράμετρο, αυτή της πρωιμότητας της διάγνωσης, η 
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έρευνα που διεξήχθη δεν αφορά σε επίδραση της χρονικότητας της διάγνωσης του 

αυτισμού αλλά μόνο της σοβαρότητάς της. Ενδεχομένως η πρωιμότερη διάγνωση 

φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με το πρόβλημα νωρίτερα, ώστε να δρομολογήσει 

την αντιμετώπιση των σχετικών αντιξοοτήτων σε πιο πρώιμο στάδιο, άρα και να 

επιτύχει νωρίτερα τις κατάλληλες ψυχολογικές προσαρμογές. H Hamilton (2014) το 

υποστηρίζει αυτό, αν και δέχεται ότι στην ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων 

επιδρούν πολλοί παράγοντες ταυτοχρόνως. Η πρωιμότητα της διάγνωσης ωφελεί σε 

πολλά επίπεδα, όπως στην έγκαιρη έναρξη της αποκόμισης χρήσιμων πληροφοριών 

εκ μέρους των γονέων (Murphy & Tierney, 2014), ωστόσο είναι αδύνατον να 

ειπωθούν περισσότερα για τη συγκεκριμένη παράμετρο μετά την ολοκλήρωση της 

ανά χείρας έρευνας, διότι, ας επαναληφθεί στο σημείο αυτό, η ακριβής διάγνωση του 

αυτισμού αντιμετωπίσθηκε σε αυτή στοιχεία ως προς τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων και όχι ως προς την πρωιμότητα της γνώσης για την κατάσταση του 

παιδιού. 

 

METHODOLOGICAL LIMITATIONS 

 

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος μπορεί να θεωρηθεί ως ένας βασικός 

περιορισμός της έρευνας. Παρά το γεγονός ότι ως προς το μέγεθός του είναι αρκετά 

μεγάλο και αντιπροσωπευτικό ανά περιφέρεια, αφορά μονάχα σε επτά νομούς της 

ελληνικής επικράτειας. Κατά συνέπεια, γενικεύσεις των εξαγόμενων συμπερασμάτων 

θα πρέπει να γίνονται με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μπορούν να θεωρηθούν 

ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικά. Εξίσου σημαντικός περιορισμός είναι το γεγονός ότι το 

ληφθέν δείγμα αποτελείται αποκλειστικά από γονείς συγκεκριμένης οικογενειακής 

δομής. Οι επιλεχθείσες οικογένειες στο σύνολό τους είναι διγονεϊκές και οι γονείς 

που μετέχουν στην έρευνα έχουν συγκεκριμένη οικογενειακή σχέση με το παιδί. Οι 

επιδράσεις λοιπόν της οικογενειακής δομής και της οικογενειακής σχέσης δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι διερευνήθηκαν επαρκώς. Εξάλλου, η διενεργηθείσα αξιολόγηση 

βασίζεται στις αυτοαναφορές των γονέων με παιδί στο φάσμα του αυτισμού, χωρίς να 

εντοπίζονται άλλες αναφορές και πληροφορίες από άλλα σημαντικά πρόσωπα του 

περιβάλλοντος των γονέων, όπως είναι τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών και ειδικοί 

υγείας που ενδεχομένως  συνδράμουν τους γονείς. Πρέπει ακόμα να προστεθεί ότι η 

έρευνα είναι συγχρονική και συναφειακή, επομένως δεν δύναται να γίνει λόγος για 
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αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των υπό μελέτη παραγόντων. Επιπρόσθετα, στο παρόν 

εγχείρημα δεν αξιολογήθηκαν άλλες πιθανές με τα επίπεδα οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας παράμετροι και συννοσηρότητες όπως η κατάθλιψη, η μοναξιά, οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και κοινωνικές δεξιότητες των γονέων. Όλοι οι 

προαναφερθέντες περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μελέτη και 

ερμηνεία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας. 

 

CONCLUSIONS 

 

 Μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο το συμπέρασμα ότι μεταξύ των συνδρόμων 

με τα οποία διαγιγνώσκονται τα παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος, ο αυτισμός αποτελεί μια πολύ πιο δυσχερή ως προς τη διαχείρισή της 

κατάσταση, σε σύγκριση τουλάχιστον με το Asperger. Διότι η ψυχική ανθεκτικότητα 

των γονέων είναι περισσότερο εύθραυστη, το άγχος τους μεγαλύτερο και βεβαίως η 

κοινωνική στήριξη που λαμβάνουν συγκριτικά μειωμένη. Οι δυσκολίες 

αντιμετώπισης του συνδρόμου είναι ασφαλώς σημαντικές και το άγχος που προκαλεί 

η ανατροφή και η αντιμετώπιση των αναγκών του παιδιού με αυτισμό αυξημένο, 

ωστόσο η παράμετρος της κοινωνικής στήριξης ίσως μπορεί να βελτιωθεί, δηλαδή η 

κοινωνική στήριξη να ενταθεί, και ίσως τότε προκύψουν μικρότερες τιμές άγχους και 

μεγαλύτερες τιμές ψυχικής ανθεκτικότητας για τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά 

στο σύνδρομο του αυτισμού. 
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