
1 

 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

Απόστολος Καβαλιώτης 

 

ABSTRACT 

 

Η ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων παιδιών με αυτισμό θεωρείται ως μια 

ουσιώδης στρατηγική αντιμετώπισης των προβλημάτων ανατροφής ενός παιδιού στο 

φάσμα του αυτισμού. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης της σχέσης μεταξύ οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων 

και του φύλου των ιδίων, καθώς και του φύλου και της ηλικίας των παιδιών τους. 

Δείγμα πληθυσμού αποτέλεσαν οι γονείς 312 αυτιστικών παιδιών στην Ελλάδα, όλοι 

σε ζευγάρια, δηλαδή 624 άνδρες και γυναίκες. Θεωρήθηκε ότι, όσον τουλάχιστον 

αφορά στον παράγοντα του φύλου, η έρευνα θα οδηγούσε στην κάλυψη ορισμένων 

ερευνητικών κενών της βιβλιογραφίας, όπως το ενδιαφέρον για τους πατέρες, 

δεδομένου ότι οι έρευνες συνήθως διερευνούν τη γυναικεία πλευρά, αγνοώντας σε 

μεγάλο βαθμό την πατρική συμπεριφορά. Επίσης, υπήρξε η πεποίθηση ότι η έρευνα 

μπορεί να συμβάλει πρακτικά ως οδηγός για τη συμπερίληψη των ίδιων των γονέων 

στις θεραπευτικές παρεμβάσεις του αυτισμού και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του 

καταμερισμού των ευθυνών τους στη φροντίδα του αυτιστικού παιδιού, η οποία 

συνήθως εναποτίθεται στους ώμους των γυναικών, ήτοι των μητέρων, με κάθε πιθανή 

συνέπεια για την ψυχική, τη συναισθηματική και τη σωματική τους υγεία. Ο 

συσχετισμός ψυχικής ανθεκτικότητας και φύλου έλαβε υπόψη και την παράμετρο του 

φύλου των παιδιών, όπως και το ζήτημα της ηλικίας τους, ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα και για τη σοβαρότητα αυτών των παραγόντων επίδρασης στην 

ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων. 

 

Keywords: Ψυχική ανθεκτικότητα, αυτισμός, αυτιστικό παιδί, φύλο γονέων, μητέρα, 

πατέρας, φύλο παιδιού, ηλικία παιδιού. 
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 Φύλλο γονέων 

 Οι έρευνες για τη σημασία της ψυχικής ανθεκτικότητας
1
 στη διαχείριση του 

συνδρόμου του αυτισμού αναφέρονται συνήθως είτε στους γονείς εν γένει είτε στις 

μητέρες ειδικότερα. Η πλευρά του πατέρα απασχολεί συνήθως λιγότερο την 

επιστημονική κοινότητα, και συνήθως εξετάζεται συμπληρωματικά με εκείνη της 

μητέρας ή στο πλαίσιο της οικογένειας από κοινού. Ειδικότερα για τις μητέρες, έχουν 

ειπωθεί αρκετά, όπως τα εξής: 

 Για τους Santoso και συν. (2015) η ισορροπία ανάμεσα στον κίνδυνο και τους 

προστατευτικούς παράγοντες απέναντι στις δύσκολες συνθήκες της ανατροφής ενός 

παιδιού με αυτισμό επηρεάζει την ανθεκτικότητα του ατόμου. Οι παράγοντες 

κινδύνου επιδρούν στη σωματική και ψυχική υγεία και ειδικά οι μητέρες παιδιών με 

αυτισμό έχουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους, 

κάτι που επιδρά σημαντικά στην καθημερινότητά τους ως μια από τις ισχυρότερες 

πηγές πρόκλησης ανησυχίας. Για τους Griffith και συν. (2014) οι μητέρες παιδιών με 

αυτισμό ή εξελικτικές ανωμαλίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο άγχους και 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. Για τους Smith, Greenberg και Mailick (2014) οι 

γονείς παιδιών με αυτισμό βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους ως φροντιστές, με έναν 

από τους κυριότερους αγχογόνους παράγοντες τις προκλητικές συμπεριφορές των 

παιδιών με αυτισμό. Διερωτώνται ωστόσο και διερευνούν σε ποιο ποσοστό όσες 

μητέρες φροντίζουν εφήβους και ενήλικες με αυτισμό είναι πιθανόν να βιώνουν 

περισσότερα γεγονότα που προκαλούν άγχος στη διάρκεια μιας ημέρας, σε σύγκριση 

με τις μητέρες που δεν μεγαλώνουν αυτιστικά παιδιά. Η Yarock Rutstein (2014) θέτει 

στη βάση του θεωρητικού της προβληματισμού τη διαπίστωση ότι το σύνδρομο του 

αυτισμού είναι ιδιαίτερα αγχογόνο για την οικογένεια, προκαλεί δε ιδιαίτερα 

αυξημένα επίπεδα άγχους. Παρά την εν γένει αναφορά της σε γονείς, ωστόσο, η 

ερευνήτρια είχε ως δείγμα της έρευνάς της μητέρες αυτιστικών παιδιών, τα παιδιά 

                                                           
1
 Ως ψυχική ανθεκτικότητα γίνεται στην εργασία αυτή αντιληπτό ένα επίκτητο και όχι εγγενές 

προσωπικό χαρακτηριστικό, το οποίο εν πολλοίς εξαρτάται από τις υποστηρικτικές σχέσεις των 

γονέων, των συνομηλίκων και άλλων, αποσκοπώντας  στην ενδυνάμωση του ατόμου ώστε να 

εκδηλώσει στοιχεία θετικής προσαρμογής παρά την ύπαρξη σοβαρών απειλών, δυσχερειών, 

τραυμάτων και πιέσεων. Σύμφωνα με τη Hamilton (2014) ορισμένες οικογένειες ανταποκρίνονται με 

επιτυχία στην πρόκληση του αυτισμού, ενώ άλλες εν τα καταφέρνουν το ίδιο καλά, με σημαντική 

επίπτωση σε ποικίλους τομείς της οικογενειακής ζωής. H ψυχική ανθεκτικότητα γίνεται αντιληπτή ως 

θετική προσαρμογή στο πλαίσιο μιας μεγάλης αλλαγής, έχει δε κερδίσει τα τελευταία χρόνια αρκετή 

προσοχή, λόγω της αυξανόμενης επίγνωσης για τους ποικίλους παράγοντες που την επηρεάζουν στο 

εσωτερικό της οικογένειας. 
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των οποίων είχαν δεχθεί υπηρεσίες θεραπευτικής παρέμβασης. Και η Brown (2014), 

ενώ αναφέρεται σε οικογενειακά ζητήματα και συσχετίζει την έρευνά της εν μέρει και 

με το ενδιαφέρον για τους γονείς, επικεντρώνεται δε στην κατάθλιψη η οποία 

διακατέχει τους φροντιστές αυτιστικών παιδιών σε οικογενειακό πλαίσιο, 

παρουσιάζει στοχευμένο ενδιαφέρον για τη μητρική κατάθλιψη, επομένως και η 

μελέτη αυτή κατατάσσεται στις εργασίες που αφορούν στην ψυχική επιβάρυνση της 

μητέρας. Οι Fairthorne και συν. (2014) διερεύνησαν τις επιδράσεις της ανατροφής 

ενός αυτιστικού παιδιού στην ποιότητα ζωής των μητέρων, και διαπίστωσαν ότι οι 

προκλήσεις που δέχονται οι μητέρες αυτιστικών παιδιών ως προς την ανατροφή τους 

είναι πολύ περισσότερες από εκείνες που αντιμετωπίζουν οι μητέρες φυσιολογικών 

παιδιών και εκτείνονται στον πρακτικό, συμπεριφορικό και επικοινωνιακό τομέα του 

αυτισμού. Η ποιότητα ζωής τους επηρεάζεται από χαρακτηριστικά των παιδιών όπως 

η γρήγορη απομάκρυνση, τα ουρλιαχτά, τα ξεσπάσματα θυμού, οι αυτοτραυματισμοί, 

η βιαιότητα και τα προβλήματα ύπνου. Οι μητέρες καταγράφουν αλλαγές στον τρόπο 

ζωής τους, καθώς η φροντίδα τους αυξάνεται, οι δαπάνες κλιμακώνονται, πολλές 

αγωνίζονται για την εξασφάλιση υπηρεσιών και ορισμένες έχουν υποστεί εκφοβισμό 

ή υπήρξαν μάρτυρες εκφοβισμού των παιδιών τους. Οι περισσότερες μάλιστα 

συσχετίζουν τη θλίψη που αισθάνονται με την αίσθηση της απώλειας. Φτάνουν εως 

και να περιγράφουν τα αισθήματα που προκαλεί η κατάσταση του αυτιστικού παιδιού 

ως τον θάνατο του παιδιού που θα έπρεπε να έχουν. Επιπλέον, οι οικογενειακές 

σχέσεις βιώνονται από εκείνες ως ιδιαίτερα προβληματικές, με τους συντρόφους τους 

να απορρίπτουν το αυτιστικό παιδί, αλλά και την ευρύτερη οικογένεια να προκαλεί 

συχνά συνθήκες αγνόησης, ή αποξένωσης, κριτικής και επικρίσεων. Οι Kwok, Leung 

και Wong (2014) είχαν ως αντικείμενο της έρευνάς τους τη συζυγική ικανοποίηση 

την οποία αισθάνονται οι μητέρες αυτιστικών παιδιών και αναδεικνύουν τη μεγάλη 

προγνωστική σημασία του αντιλαμβανόμενου στίγματος και του συνδρόμου 

επιβάρυνσης του φροντιστή σε αυτόν τον τομέα. 

 Αν τα παραπάνω είναι ενδεικτικά για το ενδιαφέρον των ερευνών για την 

πλευρά της μητέρας, μπορεί να συμπληρωθεί ότι ακόμα περισσότερα είναι δυνατόν 

να παρατηρηθούν και ως προς τις επιμέρους παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με 

την ψυχική ανθεκτικότητα. Για παράδειγμα, ως προς τη βίωση άγχους, αυτό έχει 

μετρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα στις μητέρες, κυρίως εκείνες με οξύθυμα παιδιά, 

παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιά που προκαλούν αυτοτραυματισμούς 
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(Kotsopoulos 2014). Μια εξήγηση για την ιδιαίτερη επιβάρυνση που δέχονται οι 

μητέρες πραγματοποιούν οι Kwok, Leung και Wong (2014), που παρατηρούν ότι οι 

μητέρες παιδιών με αναπηρίες, που ενεργούν ως κύριοι φροντιστές υγείας, 

αντιμετωπίζουν όχι μόνο το άγχος της καθημερινής ζωής αλλά και εκείνο που 

προέρχεται από αγχογόνους παράγοντες οι οποίοι είναι μοναδικοί στην κατάσταση 

των παιδιών τους. Υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως 

η προκλητική συμπεριφορά, η μειωμένη διανοητική λειτουργία, οι φυσικοί 

περιορισμοί, οι ελλείψεις δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, οι περιορισμένες 

κοινωνικές δεξιότητες. Βρίσκονται δε στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσουν και 

τον στιγματισμό ο οποίος προέρχεται τη διαφορετική πολιτισμική ερμηνεία της 

αναπηρίας, με αποτέλεσμα την αύξηση του γονεϊκού άγχους. Αλλά και για την 

παράμετρο της κατάθλιψης, παρατηρείται ότι κυρίως οι μητέρες, που εξάλλου 

πλήττονται περισσότερο, διακατέχονται από απελπισία και αντικρουόμενα ή 

αμφίθυμα συναισθήματα (Bashir και συν. 2014). 

 Προσπελάσθηκαν αρκετές ακόμη έρευνες και το γενικό συμπέρασμα από την 

ανασκόπηση είναι ότι το ενδιαφέρον το οποίο έχει υπάρξει είναι σχετικά μονόπλευρο. 

Αναγνωρίζεται γενικά ότι το μεγαλύτερο βάρος στο πλαίσιο των οικογενειών οι 

οποίες ανατρέφουν αυτιστικά παιδιά δέχονται οι μητέρες, αφενός λόγω της φύσεως 

της μητρικής σχέσης ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί εν γένει, αφετέρου λόγω των 

αυξημένων υποχρεώσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν οι πατέρες, στον οικονομικό και 

κατ’ επέκταση στον επαγγελματικό τομέα. Η βιβλιογραφία έχει να πει συνήθως 

πολλά για τις επιβαρύνσεις που δέχονται οι γυναίκες, αλλά και τα ψυχοσωματικά 

προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν λόγω της ανατροφής του αυτιστικού παιδιού 

τους, άγχος μεν για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του, κατάθλιψη δε για την 

κατάστασή του, η οποία φαντάζει στα μάτια τους, όχι αδίκως εν πολλοίς, αδιόρθωτη. 

Η σημασία της διερεύνησης της ψυχικής ανθεκτικότητας για τις μητέρες έχει 

εγκαινιάσει έναν φαύλο θα λέγαμε κύκλο ο οποίος θεωρεί εκείνες μεγαλύτερα 

θύματα των πιέσεων του αυτισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η προκατάληψη 

αυτή αυξάνει τις πιέσεις που δέχονται, απαλλάσσοντας τους πατέρες από πολλές 

περισσότερες ευθύνες τις οποίες θα έπρεπε να έχουν. Ως εκ τούτου οι έρευνες 

στρέφονται προς την πλευρά των γυναικών και αυτό συμβαίνει ακόμα και στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι των ερευνών μιλούν για γονείς και όχι για 

μητέρες αποκλειστικά. 
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 Δεν επιθυμούμε να ανατρέψουμε μια τόσο καλά μελετημένη διαπίστωση, 

ωστόσο είναι κατά τη γνώμη μας υποχρεωτικό να στραφεί το ενδιαφέρον λίγο 

περισσότερο προς την πλευρά της ψυχικής ανθεκτικότητας των πατέρων και της 

ανάληψης των ευθυνών τους, σε μια οικογένεια όπου οι υποχρεώσεις και οι 

ανταμοιβές πρέπει να μοιράζονται σε όλους ισότιμα. Υπάρχουν ήδη ευρήματα που 

επιβάλλουν μια τέτοια ερευνητική αντιμετώπιση. Έχει βρεθεί για παράδειγμα ότι 

όταν ο πατέρας πάσχει από κατάθλιψη, τα επίπεδα άγχους για τις μητέρες με 

αυτιστικό παιδί αυξάνονται σημαντικά. Επίσης, ότι οι γάμοι των γονέων με αυτιστικά 

παιδιά ενέχουν δυσχέρειες, δυσλειτουργίες και μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουν σε 

διαζύγιο. Αλλά και το ότι ανάμεσα στις μορφές τυπικής και άτυπης υποστήριξης, οι 

οποίες περιλαμβάνουν τον σύζυγο, τους φίλους, την πρώιμη παρέμβαση υπέρ του 

παιδιού και την ιατρική υποστήριξη, συνηθέστερη είναι η υποστήριξη του συζύγου, 

όπως δηλώνει μεγάλο ποσοστό γυναικών, ένα εύρημα που δεν προκαλεί εκπλήξεις 

αφού το 90% των συμμετεχουσών στην έρευνα τελεί υπό καθεστώς γάμου ή 

συμβιώνει με σύντροφο. Ακόμα περισσότερες έρευνες, που μιλούν για την 

επιβάρυνση της συζύγου, υπαινίσσονται ή τονίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη 

σημασία του ανδρός τους ως συμπαραστάτη και ενισχυτή της ψυχικής 

ανθεκτικότητάς τους, δεν ασχολούνται ωστόσο με την ψυχική ανθεκτικότητα 

εκείνου, στον βαθμό που απαιτεί η σημασία της. 

 Ο γράφων γνωρίζει μία μόνο έρευνα, αυτή των Keller, Ramisch και Caloran 

(2014) η οποία στρέφεται αποκλειστικά στους πατέρες με αυτιστικό παιδί και 

εξετάζει τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους σύμφωνα με έξι παραμέτρους, 

από τις οποίες αμεσότερη για την έρευνά μας είναι αυτή της πατρικής απομόνωσης. 

Πρόκειται για την κατάσταση στην οποία περιέρχονται ο πατέρες όταν αισθάνονται 

θλίψη και μοναξιά λόγω της ιδιότητάς τους ως γονέων παιδιών με αυτισμό. Και ενώ 

οι μητέρες των παιδιών λαμβάνουν μέρος σε ομάδες υποστήριξης, καμία σχετική 

αναφορά δεν προήλθε από στόμα πατέρα της έρευνας, τουλάχιστον όσον αφορούσε 

στη συμμετοχή του σε τακτική βάση. Η πατρική απομόνωση δεν λειτουργεί ασφαλώς 

αντίστοιχα για κάθε πατέρα. Έχουν καταγραφεί διαφορετικές συμπεριφορές: 

καταρχήν δεν βρίσκονται σε θέση να ανακοινώσουν όλοι στους άλλους τη χαρά τους 

για πολύ μικρές βελτιώσεις των δεξιοτήτων των αυτιστικών παιδιών τους, ή 

συγκρίνουν το παιδί τους με εκείνα που είναι φυσιολογικά και εν τέλει αισθάνονται 

μειονεκτικά, με ξεσπάσματα εις βάρος της συζυγικής σχέσης και με επακόλουθο τη 
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μείωση των ποσοστών κοινού χρόνου των συντρόφων. Εγκαταλείπουν πράγματα τα 

οποία συνήθιζαν να κάνουν και ενώ αισθάνονται απομονωμένοι από τους φίλους 

τους, ταυτοχρόνως είναι πιθανόν να παραπονούνται για το ότι οι άλλοι δεν τους 

συμμερίζονται. Μία ωστόσο έρευνα δεν είναι αρκετή, αλλά και δεν εξαντλεί τομείς 

αναφορικά προς τους πατέρες οι οποίοι έχουν ήδη αρκετά συζητηθεί για τις μητέρες. 

Αυτό είναι το δεύτερο ερευνητικό κενό το οποίο έχει ο γράφων εντοπίσει στη διεθνή 

βιβλιογραφία, φρόντισε δε οι παράμετροι διερεύνησής του να συγκροτήσουν ένα 

ικανό τμήμα του ερωτηματολογίου με το οποίο εκπονήθηκε η περιγραφόμενη 

ποσοτική έρευνα. 

 Φύλλο και ηλικία παιδιού 

 Τα στοιχεία από τη βιβλιογραφία για το φύλλο και την ηλικία των αυτιστικών 

παιδιών και την επιβάρυνση της ψυχικής ανθεκτικότητας λόγω αυτών των 

παραμέτρων είναι τόσο περιστασιακά και έμμεσα όσο και αντιφατικά. Σημειώθηκε 

ήδη ότι υψηλότερα επίπεδα άγχους έχουν μετρηθεί σε μητέρες αυτιστικών παιδιών 

μεγαλύτερης ηλικίας (Kotsopoulos 2014). Οι Van Bourgondien, Dawkins και Marcus 

(2014) παρατηρούν ότι όταν τα παιδιά με αυτισμό εισέρχονται στην εφηβεία οι 

μητέρες τους φαίνεται ότι ενίοτε βιώνουν αυξημένη μείωση τη προσπάθειας 

αντιμετωπίσουν τους αγχογόνους παράγοντες και μεγαλύτερο θυμό από τις μητέρες 

των νηπίων. Η χρήση δε αναποτελεσματικότερων στρατηγικών διαχείρισης του 

αυτισμού στην περίοδο της εφηβείας του νέου με αυτισμό ενδεχομένως αποτελεί 

σημάδι των τυπικών αγχογόνων παραγόντων που σχετίζονται με τη φροντίδα του 

εφήβου, αλλά είναι πιθανό ότι αντανακλούν και αυξημένη αίσθηση του ελέγχου που 

μπορεί να έχει ο γονέας απέναντι σε έναν μεγαλύτερο σε ηλικία αυτιστικό νέο από 

όσο σε ένα παιδί. 

 Ωστόσο, για τον συσχετισμό, για παράδειγμα του γονεϊκού άγχους με τη 

μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών, δεν παρουσιάζουν όλες οι έρευνες συνέπεια 

ευρημάτων. Οι Almansour και συν. (2013), που συμφωνούν με το ότι οι γονείς 

θεωρούν ότι τα αυξημένα ψυχολογικά τους προβλήματα είναι άμεσα συνυφασμένα με 

το πρόβλημα των παιδιών τους, δεν διαπιστώνουν στα αρνητικά συναισθήματα των 

γονέων σημαντική επίδραση τη ηλικίας του παιδιού, ενώ οι Smith, Greenberg και 

Mailick (2014), ανέδειξαν ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς των αυτιστικών παιδιών 

δεν σταματούν όσο προχωρά η ηλικία, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις μείωσής τους όσο 

κυλά ο χρόνος. 
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 Μπορεί γενικά να θεωρηθεί ότι, παρά την αντιφατικότητα και την 

περιστασιακότητα των ευρημάτων, η ηλικία του αυτιστικού παιδιού είναι θετικά 

συνυφασμένη με τα επίπεδα μητρικού άγχους, προφανώς διότι προστίθεται η κόπωση 

και απογοήτευση, αποδυναμώνοντας τους αμυντικούς μηχανισμούς. Επιπλέον τα 

περιστατικά που προκαλούν άγχος βιώνονται από τις μητέρες παιδιών με αυτισμό 

συχνότερα από όσο συμβαίνει με τις μητέρες άλλων παιδιών. 

 Για τη σχέση της ψυχικής ανθεκτικότητας με το φύλο του παιδιού, δεν υπήρξε 

δυνατότητα να συγκροτηθεί θεωρητικό πλαίσιο, τουλάχιστον υπό το φως των 

ερευνών της τελευταίας τετραετίας (2013-2016) στις οποίες περιορίσθηκε η μελέτη. 

 

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 

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 του φύλου των ιδίων, καθώς και του φύλου και της ηλικίας των παιδιών τους. 

Θεωρήθηκε ότι, όσον τουλάχιστον αφορά στον παράγοντα του φύλου, η έρευνα θα 

οδηγούσε στην κάλυψη ορισμένων ερευνητικών κενών της βιβλιογραφίας, όπως το 

ενδιαφέρον για τους πατέρες, δεδομένου ότι οι έρευνες συνήθως διερευνούν τη 

γυναικεία πλευρά, αγνοώντας σε μεγάλο βαθμό την πατρική συμπεριφορά. Με τα 

αποτελέσματά της, η έρευνα θεωρήθηκε ότι μπορεί να συμβάλει πρακτικά ως οδηγός 

για τη συμπερίληψη των ίδιων των γονέων στις θεραπευτικές παρεμβάσεις του 

αυτισμού και να αναδείξει τη σπουδαιότητα του καταμερισμού των ευθυνών τους στη 
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φροντίδα του αυτιστικού παιδιού, η οποία συνήθως εναποτίθεται στους ώμους των 

γυναικών, ήτοι των μητέρων, με κάθε πιθανή συνέπεια για την ψυχική, τη 

συναισθηματική και τη σωματική τους υγεία. 

 

 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 

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 
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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 

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 στους πίν. 2-3 του παρόντος 

κειμένου. 

 

Πίνακας 2 

 

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

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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 ΓΟΝΕΙΣ (φύλο) 

 

 Ένας από τους κύριους στόχους της παρούσης έρευνας υπήρξε η διερεύνηση 

των διαφοροποιήσεων στα επίπεδα των μετρούμενων χαρακτηριστικών και των 

υποκλιμάκων τους μεταξύ των μητέρων και των πατέρων παιδιών στο φάσμα του 

αυτισμού. Οι διαφορές των μέσων τιμών των κλιμάκων και υποκλιμάκων ως προς το 

φύλο του γονέα των 312 παιδιών της έρευνας εξετάζονται με τον έλεγχο υποθέσεων 

κατά ζεύγη του Student, τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 

4, που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι στον συγκεκριμένο πίνακα δεν παρατίθενται μόνο 

οι στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο σημαντικότητας , 

αλλά τα αποτελέσματα για όλες τις μετρούμενες κλίμακες και υποκλίμακες. 

 

Πίνακας 4 

 

Σύγκριση μέσων τιμών των κλιμάκων και υποκλιμάκων μέτρησης ως προς το φύλο των 

ερωτώμενων  

Κλίμακες & Υποκλίμακες Φύλο Mean SD df t p-value 

SSI 
Γυναίκες 41,96 5,013 

311 -1,472 0,142 
Άντρες 42,29 4,773 

FRAS συνολικά 
Γυναίκες 154,37 8,786 

311 2,721 0,007* 
Άντρες 153,39 7,709 

FCPS 
Γυναίκες 78,86 4,999 

311 2,056 0,041* 
Άντρες 78,42 4,353 

USER 
Γυναίκες 22,77 1,637 

311 1,669 0,096 
Άντρες 22,64 1,491 

MPO 
Γυναίκες 17,39 1,145 

311 1,048 0,295 
Άντρες 17,32 1,181 

FC 
Γυναίκες 15,03 0,783 

311 2,737 0,007* 
Άντρες 14,88 0,690 

FS 
Γυναίκες 11,73 1,530 

311 2,531 0,012* 
Άντρες 11,58 1,455 

AMMA 
Γυναίκες 8,60 1,007 

311 0,906 0,366 
Άντρες 8,54 0,880 

PSI-SF συνολικά Γυναίκες 106,83 10,508 311 -25,625 0,000* 
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Άντρες 124,04 14,454 

PD 
Γυναίκες 35,43 5,233 

311 -9,520 0,000* 
Άντρες 38,59 5,563 

P-CDI 
Γυναίκες 37,56 3,620 

311 -20,864 0,000* 
Άντρες 43,61 5,129 

DC 
Γυναίκες 33,84 3,578 

311 -28,167 0,000* 
Άντρες 41,85 5,779 

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 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου (πίν. 4), στατιστικά σημαντική 

προκύπτει η διαφορά της μέσης βαθμολογίας της κλίμακας της οικογενειακής 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας στο σύνολό της με τις γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερη 

μέση βαθμολογία  σε σχέση με τους άντρες  

( . Οι τρεις υποκλίμακες για τις οποίες ανέκυψαν όμοιες 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις είναι οι FCPS, FC και FS. Οι μητέρες 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού εμφανίζουν υψηλότερη μέση βαθμολογία ως προς 

την Οικογενειακή Πνευματικότητα σε σχέση με τους πατέρες 

(  με τα αντίστοιχα επίπεδα της να διαμορφώνονται σε 

 και  αντίστοιχα. Αναφορικά με την FCPS, η μέση βαθμολογία 

της υποκλίμακας για τις γυναίκες ανέρχεται σε  υψηλότερη από εκείνη των 
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αντρών  ( , ενώ για την συνιστώσα FC οι 

αντίστοιχες τιμές ανέρχονται σε  και  αντίστοιχα, 

( . 

 Ακολουθώντας την ίδια ανάλυση για τον δείκτη Γονικού Άγχους συνολικά 

και τις επιμέρους υποκλίμακές του διαπιστώνεται ότι σε επίπεδο σημαντικότητας 

, οι άντρες γονείς παιδιών στο φάσμα του αυτισμού παρουσιάζουν 

υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με τις μητέρες. Το μέσο σκορ του συνολικού 

άγχους για τις μητέρες διαμορφώνεται σε  ενώ για τους άντρες γονείς σε 

, ( ). Για την υποκλίμακα PD η μέση 

βαθμολογία για τα δύο φύλα είναι  για τις γυναίκες και  για τους 

άντρες με την τιμή της στατιστικής συνάρτησης να είναι  με 

. Ως προς την συνιστώσα P-CDI οι άντρες εμφανίζουν υψηλότερη μέση 

βαθμολογία  έναντι των γυναικών για τις οποίες η αντίστοιχη βαθμολογία 

είναι , ( ). Τέλος, η ίδια διαφοροποίηση 

( ), παρατηρείται και για τη συνιστώσα DC με τα μέσα 

σκορ της υποκλίμακας να διαμορφώνονται σε  για τους πατέρες και σε 

 για τις μητέρες παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Οι έλεγχοι υποθέσεων 

για όλες τις υπόλοιπες κλίμακες και υποκλίμακες δεν ανέδειξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιπέδων τους. 

 

 ΠΑΙΔΙ (φύλο) 

 

Θεωρήθηκε ότι έχει σημασία να αναζητηθούν και οι διαφοροποιήσεις που 

ενδεχομένως διαμορφώνονται στα επίπεδα των μετρούμενων κλιμάκων και 

υποκλιμάκων ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των παιδιών που έχουν διαγνωστεί με το 

σύνδρομο του αυτισμού. Στο πλαίσιο αυτό διενεργείται η αναζήτηση διαφορών στις 

μέσες βαθμολογίες των δεικτών μέτρησης της κοινωνικής υποστήριξης των γονέων, 

της οικογενειακής ψυχικής τους ανθεκτικότητας και του γονικού άγχους που 

αντιμετωπίζουν, καθώς και όλων των συνιστωσών τους ανάλογα με το φύλο του 

παιδιού. Ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων του Student για ανεξάρτητα δείγματα 

είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάδειξη αυτών των διαφορών. 

 Βάσει του ελέγχου, σε επίπεδο σημαντικότητας  αναδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην μέση βαθμολογία μόνο μιας μετρούμενης 
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υποκλίμακας της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, εκείνης της οικογενειακής 

πνευματικότητας (FS) των γονέων. Οι γονείς των κοριτσιών στο φάσμα του αυτισμού 

εμφανίζουν υψηλότερα μέσα επίπεδα οικογενειακής πνευματικότητας  

έναντι των γονέων αγοριών για τα οποία η μέση βαθμολογία της υποκλίμακας 

ανέρχεται σε  . Για την συνολική και όλες 

τις υπόλοιπες συνιστώσες της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, καθώς και για 

τον δείκτη γονικού άγχους και τις υποκλίμακές του δεν προέκυψαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας 5 

 

Σύγκριση μέσων τιμών των κλιμάκων και υποκλιμάκων μέτρησης ως προς το φύλο των 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού.  

Κλίμακες & Υποκλίμακες 
Φύλο 

Παιδιού 
Mean SD df t p-value 

SSI 
Αγόρι 42,14 4,950 

622 0,187 0,852 
Κορίτσι 42,05 4,661 

FRAS συνολικά 
Αγόρι 153,92 8,501 

622 0,230 0,818 
Κορίτσι 153,72 7,245 

FCPS 
Αγόρι 78,69 4,790 

622 0,476 0,634 
Κορίτσι 78,46 4,242 

USER 
Αγόρι 22,71 1,638 

228,418 0,266 0,790 
Κορίτσι 22,68 1,212 

MPO 
Αγόρι 17,38 1,180 

622 1,373 0,170 
Κορίτσι 17,22 1,079 

FC 
Αγόρι 14,95 0,748 

622 -0,230 0,818 
Κορίτσι 14,97 0,715 

FS 
Αγόρι 11,61 1,577 

258,115 -2,008 0,046* 
Κορίτσι 11,85 1,043 

AMMA 
Αγόρι 8,58 0,942 

622 0,251 0,802 
Κορίτσι 8,55 0,966 

PSI-SF συνολικά 
Αγόρι 115,58 15,419 

622 0,487 0,627 
Κορίτσι 114,82 14,736 

PD 
Αγόρι 37,17 5,683 

622 1,524 0,128 
Κορίτσι 36,30 5,326 
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P-CDI 
Αγόρι 40,56 5,422 

622 -0,281 0,778 
Κορίτσι 40,71 5,154 

DC 
Αγόρι 37,85 6,315 

622 0,063 0,950 
Κορίτσι 37,81 6,011 

Σημείωση: *= p< .05 

 

(Υπόμνημα: ισχύει το υπόμνημα του πίν. 4)  

 

 ΠΑΙΔΙ (ηλικία) 

 

Για τη μελέτη της επίδρασης της ηλικίας του παιδιού με διάγνωση αυτισμού 

στην διαμόρφωση των μετρούμενων κλιμάκων της οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας, της κοινωνικής υποστήριξης και του γονικού άγχους και των 

υποκλιμάκων τους, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Pearson r 

χωρίς να αναδειχθούν σημαντικά αποτελέσματα. Η ηλικία των παιδιών φαίνεται να 

συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά, σε επίπεδο σημαντικότητας , μόνο με 

δύο υποκλίμακες της οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, αυτές της 

οικογενειακής συνεκτικότητας  (FC) και πνευματικότητας (FS). Και στις δύο των 

περιπτώσεων, οι γραμμικές αλληλεπιδράσεις βρέθηκαν πολύ ασθενείς με την τιμή 

του συντελεστή συσχέτισης να διαμορφώνεται σε   με  και 

 με  αντίστοιχα. Για όλες τις υπόλοιπες συνιστώσες της 

οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και για τον δείκτη γονικού άγχους και 

τις υποκλίμακές του δεν προέκυψαν στατιστικώς σημαντικές αλληλεπιδράσεις στο 

θεωρούμενο επίπεδο σημαντικότητας (βλ. πίν. 3, 5). 

 

DISCUSSION 

 

Το φύλο του γονέα επιδρά σημαντικά στα επίπεδα της συνολικής 

οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας με τους άντρες γονείς να εμφανίζουν 

χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις γυναίκες. Το ίδιο συμπέρασμα αντλείται για 

τρεις από τις συνιστώσες της με τους πατέρες να εμφανίζουν λιγότερη άνεση στην 

οικογενειακή επικοινωνία & επίλυση προβλημάτων, μικρότερη οικογενειακή 

συνεκτικότητα και μικρότερη οικογενειακή πνευματικότητα έναντι των μητέρων με 

παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Επίσης, σημαντική κρίνεται και η διαφοροποίηση των 
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δύο φύλων ως προς το επίπεδο άγχους το οποίο αντιμετωπίζουν. Σε περισσότερες από 

95 στις 100 περιπτώσεις οι άντρες γονείς διαμορφώνουν μικρότερα επίπεδα 

συνολικού άγχους, γονικής θλίψης και άγχους που οφείλεται στην δυσλειτουργική 

αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί. Το 

φύλο του γονέα δεν επιδρά στην κοινωνική υποστήριξη την οποία δέχεται. 

Τα ανωτέρω ευρήματα επιβεβαιώνουν τη γενική θεωρία η οποία υποστηρίζει 

δύο κυρίως θέσεις σχετικά με το φύλο και τη σχέση του με τον αυτισμό, σε επίπεδο 

πρόσληψής του και επακόλουθων συναισθηματικών και ψυχολογικών επιδράσεων: α) 

οι πατέρες αποστασιοποιούνται περισσότερο από τις μητέρες και επωμίζονται 

μικρότερο βάρος της ανατροφής του παιδιού σε σύγκριση με εκείνες, και β) οι 

μητέρες βιώνουν μεγαλύτερα ποσοστά άγχους αλλά και κατάθλιψης από τους 

πατέρες. Ειδικότερα, έρευνες οι οποίες δεν αναδεικνύουν τη σημασία του φύλου ως 

καθοριστικού παράγοντα για τη συναισθηματική και ψυχολογική πρόσληψη της 

ασθένειας είναι μάλλον εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα, όπως αυτή των Almansour 

και συν. (2013), που φτάνουν στο συμπέρασμα ότι το φύλο του γονέα δεν αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα για τη γονεϊκή κατάθλιψη και ανησυχία, αν και ανέμεναν να 

αποδειχθούν οι μητέρες περισσότερο προσβεβλημένες. Ο κανόνας αποτελείται από 

έρευνες όπως αυτή των Smith, Greenberg και Mailick (2014), που αναφέρουν ότι οι 

μητέρες αντιμετωπίζουν μεγάλες επιπτώσεις οφειλόμενες στην ανατροφή του 

αυτιστικού παιδιού, ενώ, όπως σημειώνει ο Kotsopoulos (2014), πέραν της 

αυξημένης εμπλοκής με τη φροντίδα του παιδιού, τα υψηλά επίπεδα άγχους και 

κατάθλιψής τους αυξάνονται όταν ο πατέρας πάσχει από κατάθλιψη. Επίσης οι 

Kwok, Leung και Wong (2014) εξηγούν την ιδιαίτερη επιβάρυνση που δέχονται οι 

μητέρες, οι οποίες λειτουργούν εξάλλου ως κύριοι φροντιστές υγείας των παιδιών 

τους με αυτισμό, ως αποτέλεσμα του άγχους της καθημερινότητας, αλλά και του 

προερχόμενου παράγοντες οι οποίοι είναι μοναδικοί στην κατάσταση των παιδιών 

τους. Πρόκειται για την προκλητική συμπεριφορά, τη μειωμένη διανοητική 

λειτουργία, τους φυσικούς περιορισμούς, τις ελλείψεις δεξιοτήτων 

αυτοεξυπηρέτησης, καθώς και τις περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης κατά 

τους Van Bourgondien, Dawkins και Marcus (2014), οι γονείς αναφέρουν και οι δύο 

αυξημένο αριθμό καθημερινών, αγχογόνων περιστατικών, ειδικότερα όμως οι 

μητέρες των αυτιστικών ενηλίκων αναφέρουν εμπλοκή σε διαφωνίες, αγχωτικές 

καταστάσεις στο σπίτι και την εργασία, καθώς και στρες προκαλούμενο από μέλη της 
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οικογένειας ή φίλους συχνότερα από τις μητέρες παιδιών χωρίς αναπτυξιακά 

προβλήματα. Επομένως είναι σαφές ότι η όλη κατάσταση επιβαρύνει τις γυναίκες 

πολύ περισσότερο από τους άνδρες, συμπέρασμα με το οποίο τα ευρήματα της 

έρευνάς μας συνάδουν απολύτως.  

Το φύλο του παιδιού με διάγνωση συνδρόμου στο φάσμα του αυτισμού 

επιδρά σημαντικά μόνο στην οικογενειακή πνευματικότητα των γονέων του, με 

γονείς κοριτσιών να βιώνουν μεγαλύτερη οικογενειακή πνευματικότητα σε σχέση με 

τους γονείς των αγοριών. Το συμπέρασμα είναι πολύ ενδιαφέρον διότι αφορά σε 

ενδεχόμενη διαφορετική αντιμετώπιση των αυτιστικών παιδιών από τους γονείς τους 

σύμφωνα με το φύλο τους. Ωστόσο το θεωρητικό τμήμα αυτής της εργασίας 

επικεντρώθηκε στην παράμετρο του φύλου μόνο ως προς τους γονείς και δεν 

συμπεριέλαβε στον προβληματισμό της το φύλο του παιδιού στο φάσμα του 

αυτισμού. Άρα δεν μπορεί να ειπωθεί εάν το εύρημα συνάδει με τις απόψεις περί 

διαφορετικής ή κοινής αντιμετώπισης των αυτιστικών παιδιών, παράμετρος που θα 

είχε προφανώς αρκετή σπουδαιότητα και σημασία εάν αποτελούσε αντικείμενο 

μελλοντικής ερευνητικής εργασίας. 

Η ηλικία του παιδιού με διάγνωση συνδρόμου στο φάσμα του αυτισμού 

συσχετίζεται πολύ ασθενώς με τη οικογενειακή συνεκτικότητα και οικογενειακή 

πνευματικότητα των γονέων και δεν μπορεί να προβληθεί ως ισχυρό συμπέρασμα της 

έρευνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση της ηλικίας του παιδιού αναμενόταν 

ισχυρότερη, δεδομένης της άποψης ότι έχουν βρεθεί υψηλότερα επίπεδα άγχους σε 

μητέρες με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας (Kotsopoulos 2014), καθώς και μεγαλύτερος 

θυμός και μικρότερη προσπάθεια να αντιμετωπίσουν του παράγοντες πρόκλησης 

άγχους (Van Bourgondien, Dawkins & Marcus 2014). Ωστόσο, η ασθενής σχέση της 

ηλικίας με την οικογενειακή συνεκτικότητα και την πνευματικότητα των γονέων δεν 

αποτελεί μη επιβεβαιωμένο συμπέρασμα στην προηγούμενη βιβλιογραφία, διότι έχει 

δημοσιευθεί και η άποψη ότι δεν διαπιστώνεται σε αρνητικά συναισθήματα των 

γονέων σημαντική επίδραση της ηλικίας του παιδιού (Almansour και συν. 2013). 

Ίσως εξηγεί τα πράγματα έως ένα σημείο το συμπέρασμα των Smith, Greenberg και 

Mailick (2014) ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού, ενώ δεν εξαλείφονται 

όσο προχωρά η ηλικία του, μειώνονται έως έναν βαθμό. Η ακόμα και το συμπέρασμα 

των Van Bourgondien, Dawkins και Marcus (2014) για την ισχυρότερη αίσθηση 

ελέγχου που φέρουν οι γονείς παιδιών με αυτισμό όταν αυτά εισέρχονται στην 
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εφηβεία. Κατόπιν των παραπάνω, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ισχυρά στην 

έρευνά μας το 8
ο
 και 9

ο
 συμπέρασμα του θεωρητικού μέρους ότι όσο το αυτιστικό 

παιδί μεγαλώνει τόσο οι γονείς του εξουθενώνονται περισσότερο αλλά και χάνουν 

την αίσθηση του ελέγχου απέναντι στις προκλητικές εκδηλώσεις συμπεριφοράς του. 

Ενδεχομένως η ηλικία του παιδιού ασκεί μεγαλύτερη επίδραση όταν με την πάροδό 

της δεν μειώνονται οι προκλητικές και δυσλειτουργικές συμπεριφορές που 

παρουσίαζε ανέκαθεν, επομένως οι μητέρες δεν παρατηρούν σημαντικές βελτιώσεις 

στο πρόβλημά του. Δηλαδή η ηλικία του παιδιού από μόνη της δεν αναδεικνύεται ως 

ισχυρός παράγοντας μείωσης της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

 

METHODOGICAL 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 

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 
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ερμηνεία των ευρημάτων της παρούσας έρευνας. 

 

CONCLUSIONS 

 

Όπως φάνηκε από την έρευνα, και είναι συνεπές με τη βιβλιογραφία, το φύλο 

παρουσιάζει διαφορετική σχέση με τα επίπεδα οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας, καθώς οι άνδρες εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις 

γυναίκες. Οι πατέρες μειονεκτούν και ως προς την οικογενειακή επικοινωνία και την 

επίλυση προβλημάτων, καθώς και στις τιμές της οικογενειακής συνεκτικότητας και 

της οικογενειακής πνευματικότητας. Αντιθέτως σε ένα ποσοστό 95% το άγχος τους 

είναι μικρότερο από εκείνο των μητέρων, κάτι που διαπιστώνεται και για τη γονική 

θλίψη αλλά και το άγχος που προέρχεται από τη δυσλειτουργική αλληλεπίδραση 

γονέα-παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί τους. Τέλος, η κοινωνική 

υποστήριξη δεν αλληλεπιδρά σημαντικά με το φύλο των γονέων. Όσον αφορά στο 

φύλο του παιδιού, επηρεάζει σημαντικά την οικογενειακή πνευματικότητα των 

γονέων του. Δηλαδή οι γονείς με αυτιστικά κορίτσια βιώνουν μεγαλύτερη 

οικογενειακή πνευματικότητα από όσο εκείνοι με αγόρια, ίσως διότι τα παιδιά 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ανάλογα με το φύλο τους. Τέλος, η ηλικία του παιδιού 

με αυτισμό φάνηκε να συσχετίζεται ασθενώς με την οικογενειακή συνεκτικότητα και 

την οικογενειακή πνευματικότητα, δηλαδή στην έρευνα αυτή δε αναδείχθηκε ως 

ισχυρό συμπέρασμα. Η επίδραση της ηλικίας του παιδιού αναμενόταν ισχυρότερη, 

σύμφωνα με τις θέσεις της βιβλιογραφίας, αν και έχει και σε προηγούμενες έρευνες 

αμφισβητηθεί αυτός ο συσχετισμός. 
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