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ABSTRACT 

 

Ο αυτισμός συνδέεται με σωματικές και ψυχολογικές προκλήσεις για του γονείς που 

ανατρέφουν αυτιστικά παιδιά, συνεπάγεται αυξημένα επίπεδα άγχους και μειωμένη 

ψυχική ανθεκτικότητα εξαιτίας αυτών των παραγόντων. Όμως πολλοί γονείς 

αντιμετωπίζουν το πρόσθετο πρόβλημα της αδυναμίας να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις των δαπανών της εκάστοτε θεραπευτικής παρέμβασης, ενώ συχνά δεν 

διαθέτουν το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο που θα βοηθούσε στην κατάλληλη 

διαχείριση της πληροφορίας γύρω από την αντιμετώπιση του αυτισμού, ίσως και 

γύρω από την πρόσληψή του ως υποχρεωτικής συνθήκης για το οικογενειακό 

περιβάλλον, Την επίδραση του οικογενειακού εισοδήματος και το μορφωτικού 

επιπέδου των γονέων στη μείωση της ψυχικής ανθεκτικότητας διερεύνησε ο γράφων 

μέσω ποσοτικής έρευνας και με δείγμα πληθυσμού τους γονείς 312 αυτιστικών 

παιδιών στην Ελλάδα, όλους σε ζευγάρια, δηλαδή 624 άνδρες και γυναίκες, ισάριθμα 

μοιρασμένους. Επιβεβαιώνεται η σημαντική επίδραση του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος στη διαμόρφωση των επιπέδων των μελετώμενων χαρακτηριστικών, 

καθώς εξήχθη το συμπέρασμα ότι το ύψος της οικονομικής ευρωστίας συναρτάται 

θετικά με την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται οι γονείς και την ψυχική 

ανθεκτικότητα που αναπτύσσουν. Παρομοίως, με την κοινωνική υποστήριξη συνδέεται 

το επίπεδο εκπαίδευσης. Η πρώτη αυξάνεται όσο ανεβαίνει το δεύτερο, αντιθέτως, δε, 

συμβαίνει με τα επίπεδα συνολικού άγχους, γονικής θλίψης, δυσλειτουργικής 

αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού και δυσκολιών του παιδιού, τα οποία αυξάνει το κατώτερο 

εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 

Keywords: Ψυχική ανθεκτικότητα, αυτισμός, αυτιστικό παιδί, οικογενειακό 

εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο γονέων, κοινωνική υποστήριξη. 
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INTRODUCTION 

 

 Οι έρευνες των τελευταίων ετών (2013-2016) δεν επέτρεψαν τη σύνθεση ενός 

ευρέως θεωρητικού πλαισίου σχετικά με την επίδραση του οικογενειακού 

εισοδήματος και του μορφωτικού επιπέδου των γονέων ως παραγόντων πιθανής 

ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά την ανατροφή του αυτιστικού παιδιού. 

Και αν περιέχονται σε εκείνες κάποιες αναφορές σχετικά με το οικογενειακό 

εισόδημα, ελάχιστες και μάλλον έμμεσες είναι οι αναφορές στο μορφωτικό επίπεδο. 

Ορισμένες χρήσιμες παρατηρήσεις, θα μπορούσαν, παρόλα αυτά να είναι οι εξής: 

 Σημαντικός παράγοντας πρόκλησης άγχους είναι η οικονομική πίεση κατά την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του αυτισμού, καθώς οι στρατηγικές παρέμβασης 

δεν είναι μόνο χρονοβόρες αλλά και δαπανηρές. Τόσο οι κατάλληλες τροφές για το 

παιδί μπορούν να είναι ακριβές, όσο και η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, ενώ η 

ασφάλιση της υγείας δεν επαρκεί ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες της ανατροφής 

του αυτιστικού παιδιού (Bashir και συν. 2014). Προφανώς η οικονομική επάρκεια δεν 

είναι από μόνη της ένας καθοριστικός παράγοντας, καθώς διαμεσολαβεί αρνητικά το 

άγχος των γονέων, το οποίο, σύμφωνα με τους Batool & Khurshid (2015) πηγάζει από τη 

δυσάρεστη κατάσταση κατά την οποία η ισορροπία μεταξύ των αντιλήψεων των γονέων για 

τις απαιτήσεις της ανατροφής των παιδιών τους με αυτισμό και των αντιλήψεών τους για τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος διαταράσσεται. Ως σοβαρή, επίμονη και δυναμική ασθένεια 

χαρακτηρίζουν τον αυτισμό οι Bhagat, Simbak και Haque (2015), οι επιπτώσεις του 

οποίου επιδεινώνονται από τον τρόπο που οι γονείς συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, 

επηρεασμένοι αρνητικά και από τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι 

θεραπευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν τα οικονομικά ζητήματα πολύ 

σοβαρά υπόψη. 

Τα στοιχεία για το μορφωτικό επίπεδο, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ακόμα πιο 

έμμεσα, χωρίς ωστόσο τα παραγόμενα συμπεράσματα να είναι αμελητέα.  Οι Samadi και 

McConkey (2014) θεωρούν ότι επηρεάζει την υγεία των φροντιστών γονέων, αλλά και 

υποστηρίζουν τη χρησιμότητα της μεγαλύτερης γνώσης για τον αυτισμό, η οποία 

υπερσκελίζει τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις της φροντίδας των αυτιστικών παιδιών. 

Βεβαίως, δεν είναι απαραίτητο η καλή πληροφόρηση και η αυξημένη γνώση να σημαίνουν 

ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων είναι υψηλότερο, όταν όμως η πληροφόρηση 
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προέρχεται από βιβλία και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ίσως να αντιστοιχεί σε μια 

περισσότερο μορφωμένη οικογένεια. Όπως θα φανεί και από τις απόψεις των Ammari, 

Ringel Morris και Yardi Schoenebeck (2016) που αναφέρονται στην ενότητα DISCUSSION, 

ίσως η επιλογή των πηγών πληροφόρησης εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 

που θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν την ορθή από τη λανθασμένη πληροφορία. 

Αναφορά και σε άλλες έρευνες που συζητούν για τον ευαίσθητο τομέα της πληροφόρησης 

από το δίκτυο και τη βιβλιογραφία γίνεται επίσης στη DISCUSSION, όπως στην έρευνα των 

Selimoglu και συν. (2013). 

 

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 οικογενειακού εισοδήματος, αλλά και ανάμεσα στην ψυχική ανθεκτικότητα 

και το μορφωτικό επίπεδο. Υποτέθηκε ότι καλύτερο εισόδημα θα οδηγούσε σε 

ευκολότερη αντιμετώπιση των αναγκών του αυτιστικού παιδιού, ενώ υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο θα προκαλούσε ευνοϊκότερες συνθήκες κατανόησης της 

κατάστασης εκ μέρους των γονέων και αντιμετώπισής της. 

 

 Participants 

Πίνακας 1 

 

Δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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 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 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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 

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 



10 

 

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 

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 
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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 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 

Θεωρήθηκε πιθανή η επίδραση στην ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων 

παιδιών στο φάσμα του αυτισμού παραγόντων όπως η οικονομική ευρωστία και το 

μορφωτικό επίπεδο, επομένως υπήρξε η σκοπιμότητα οι παράμετροι αυτές να 

διερευνηθούν. Αρχικά διερευνήθηκε η επίδραση της οικονομικής ευρωστίας των 

οικογενειών με παιδί στο φάσμα του αυτισμού στα επίπεδα της οικογενειακής 

ψυχικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικής υποστήριξης και του γονικού άγχους των 
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γονέων. Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης σύμφωνα με τον παράγοντα 

του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τις μετρούμενες κλίμακες και 

υποκλίμακες, τα οποία αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο 

σημαντικότητας , παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Εκεί εμπεριέχονται και τα 

αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης κατά παράγοντα για εκείνες τις 

μετρούμενες μεταβλητές για τις οποίες δεν αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις. 

 

Πίνακας 4 

 

Ανάλυση Διακύμανσης των κλιμάκων και υποκλιμάκων μέτρησης ως προς το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα των ερωτώμενων 

Κλίμακες 
Ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα 
Mean SD df F p-value 

SSI 

Κάτω από 15.000 € 39,38 5,128 
2 

621 
106,814 0,000* 15.000 – 20.000 € 43,65 3,472 

Πάνω από 20.000 € 45,83 3,189 

FRAS συνολικά 

Κάτω από 15.000 € 151,56 9,013 
2 

621 
43,869 0,000* 15.000 – 20.000 € 154,04 5,724 

Πάνω από 20.000 € 160,56 9,043 

FCPS 

Κάτω από 15.000 € 77,27 5,083 
2 

621 
40,894 0,000* 15.000 – 20.000 € 78,86 3,199 

Πάνω από 20.000 € 82,19 5,403 

USER 

Κάτω από 15.000 € 22,27 1,755 
2 

621 
40,802 0,000* 15.000 – 20.000 € 22,75 1,157 

Πάνω από 20.000 € 23,92 1,146 

MPO 

Κάτω από 15.000 € 17,04 1,281 
2 

621 
31,234 0,000* 15.000 – 20.000 € 17,42 0,901 

Πάνω από 20.000 € 18,12 1,142 

FS 

Κάτω από 15.000 € 11,77 1,511 
2 

621 
9,664 0,000* 15.000 – 20.000 € 11,39 1,518 

Πάνω από 20.000 € 12,13 1,493 

AMMA 

Κάτω από 15.000 € 8,30 1,095 
2 

621 
29,878 0,000* 15.000 – 20.000 € 8,66 0,685 

Πάνω από 20.000 € 9,13 0,865 

PSI-SF συνολικά 

Κάτω από 15.000 € 120,06 12,994 
2 

621 
53,242 0,000* 15.000 – 20.000 € 115,18 13,806 

Πάνω από 20.000 € 101,97 18,094 

PD Κάτω από 15.000 € 38,97 4,847 2 62,753 0,000* 
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15.000 – 20.000 € 36,71 4,824 621 

Πάνω από 20.000 € 31,87 6,735 

P-CDI 

Κάτω από 15.000 € 41,65 4,952 
2 

621 
29,314 0,000* 

 

15.000 – 20.000 € 40,74 4,829  

Πάνω από 20.000 € 36,79 6,497  

DC 

Κάτω από 15.000 € 39,44 5,722 
2 

621 
34,734 0,000* 15.000 – 20.000 € 37,73 5,919 

Πάνω από 20.000 € 33,30 6,639 

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 

 

 Διαπιστώνεται (πίν. 4) ότι υψηλότερα επίπεδα ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα συνολικής οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας FRAS ( ), υψηλότερα επίπεδα 

κοινωνικής υποστήριξης SSI ( ) και χαμηλότερα 

επίπεδα γονικού άγχους ( ). Η μέθοδος των πολλαπλών 

συγκρίσεων Tukey διαχέει τις διαφοροποιήσεις αυτές σε όλα τα επίπεδα του 

παράγοντα, διαχωρίζοντας το κάθε επίπεδό του από τα υπόλοιπα. Αναλυτικότερα, για 

την συνολική κλίμακα FRAS, η μέση βαθμολογία των γονιών με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο των 15.000 € ανέρχεται σε , για γονείς με εισόδημα 

μεταξύ 15.000 € και 20.000 € σε   και για γονείς με ετήσιο οικογενειακό 
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εισόδημα μεγαλύτερο των 20.000 € σε . Οι αντίστοιχες μέσες 

βαθμολογίες ανά εισόδημα για την κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης SSI είναι 

,  και  ενώ για τον συνολικό δείκτη άγχους 

διαμορφώνονται ως  ,  και . 

 Όμοια είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου για όλες τις υποκλίμακες της 

οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, εκτός εκείνης η οποία αφορά στην 

οικογενειακή συνεκτικότητα (FC), με υψηλά επίπεδα ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος να συνδέονται με υψηλή μέση βαθμολογία τους. Η τιμή της 

χρησιμοποιούμενης στατιστικής συνάρτησης για την υποκλίμακα FCPS βρέθηκε 

 με , για την υποκλίμακα USER  με 

, την MPO  με , για την συνιστώσα FS είναι 

 με  και την AMMA  με . Η 

μέθοδος των πολλαπλών συγκρίσεων Tukey, όπως και στην περίπτωση της 

συνολικής κλίμακας, διαχέει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ όλων των επιπέδων του 

παράγοντα για όλες τις υποκλίμακες πλην της οικογενειακής πνευματικότητας (FS), 

για την οποία διαχωρίζονται μόνο τα μεσαία εισοδήματα από τα υπόλοιπα και τα 

οποία εμφανίζουν τη χαμηλότερη μέση βαθμολογία στην υποκλίμακα. Η τιμή της 

μέσης βαθμολογίας ανά ετήσιο οικογενειακό  εισόδημα για κάθε μία από τις ανωτέρω 

συνιστώσες παρατίθεται, όπως ήδη έχει αναφερθεί, στον Πίνακα 4. 

Ακριβώς η ίδια εικόνα αποκρυσταλλώνεται και για τις επιμέρους συνιστώσες 

του γονικού άγχους. Σε επίπεδο σημαντικότητας , στατιστικά σημαντικές 

προκύπτουν οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος, τόσο για τις τιμές της υποκλίμακας PD ( ) 

όσο και για εκείνες των P-CDI ( ) και DC 

( ). Όσο υψηλότερο είναι το ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα για τους γονείς με παιδί στο φάσμα του αυτισμού, τόσο χαμηλότερη είναι η 

μέση βαθμολογία τους στις υποκλίμακες PD και DC, με όλα τα επίπεδα του 

παράγοντα να διαχωρίζονται μεταξύ τους. Αντίθετα, η μέθοδος των πολλαπλών 

συγκρίσεων στα επίπεδα του ετήσιου εισοδήματος για την υποκλίμακα P-CDI, 

διαχωρίζει μόνο τα υψηλότερα εξ αυτών από τα υπόλοιπα χωρίς τα χαμηλότερα και 

μεσαία να διαφοροποιούνται μεταξύ τους.  

 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος ανέδειξε σε επίπεδο 

σημαντικότητας , στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τιμές των 

μετρούμενων χαρακτηριστικών σε σχέση με το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων με παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Ο πίνακας 2. εμφανίζει τα αποτελέσματα 

της ανάλυσης διακύμανσης κατά παράγοντα για κάθε μία από τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. Ως γενικός κανόνας, υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων 

συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας, υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης και χαμηλότερα επίπεδα γονικού άγχους. 

 

Πίνακας 5 

 

Ανάλυση Διακύμανσης των κλιμάκων ως προς το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης των ερωτώμενων 

Κλίμακες 
Ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης  
Mean SD df F p-value 

SSI 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 37,94 5,023 

3 

620 
116,174 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 40,58 4,641 

Απόφοιτοι Λυκείου 43,40 3,316 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 45,18 2,905 

FRAS συνολικά 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 152,09 10,841 

3 

620 
8,801 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 151,74 6,062 

Απόφοιτοι Λυκείου 154,30 5,284 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 155,85 8,089 

FCPS 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 77,50 6,154 

3 

620 
9,768 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 77,55 3,367 

Απόφοιτοι Λυκείου 78,88 2,973 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 79,83 4,573 

USER 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 22,42 2,037 

3 

620 
5,814 0,001* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 22,44 1,339 

Απόφοιτοι Λυκείου 22,73 1,157 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 23,03 1,426 

MPO 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 17,135 1,346 

3 

620 
7,091 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 17,038 1,152 

Απόφοιτοι Λυκείου 17,452 0,881 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 17,576 1,155 

FS 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 11,88 1,626 

3 

620 
3,318 0,020* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 11,27 1,458 

Απόφοιτοι Λυκείου 11,57 1,383 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 11,68 1,453 

AMMA 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 8,28 1,209 

3 

620 
9,017 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 8,50 0,886 

Απόφοιτοι Λυκείου 8,68 0,693 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 8,75 0,837 
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PSI-SF συνολικά 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 120,62 13,624 

3 

620 
19,266 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 117,75 12,573 

Απόφοιτοι Λυκείου 116,33 13,753 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 109,49 16,787 

PD 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 39,50 5,442 

3 

620 
29,069 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 37,44 4,429 

Απόφοιτοι Λυκείου 37,38 4,486 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 34,46 5,992 

P-CDI 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 41,58 4,964 

3 

620 
7,149 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 41,51 4,503 

Απόφοιτοι Λυκείου 40,75 5,042 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 39,26 5,989 

DC 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 39,54 5,678 

3 

620 
13,306 0,000* 

Απόφοιτοι Γυμανσίου 38,80 5,678 

Απόφοιτοι Λυκείου 38,20 6,318 

Απόφοιτοι ΑΤΕΙ/ΑΕΙ 35,77 6,340 

Σημείωση: 
*
= p< .05 

 

(Υπόμνημα: ισχύει το υπόμνημα του πίν. 4) 

  

 Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης συνοδεύονται με υψηλές 

τιμές στην συνολική κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης SSI 

( ) με τις πολλαπλές συγκρίσεις με την μέθοδο Tukey 

στα επίπεδα του παράγοντα να διαχέουν την διαφοροποίηση αυτή μεταξύ όλων του 

παράγοντα. Σχετικά με την συνολική κλίμακα οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας 

FRAS, υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης συνδέονται επίσης με υψηλές τιμές της κλίμακας 

( ) με τις πολλαπλές συγκρίσεις να διαχωρίζουν τους 

αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ από τους γονείς δημοτικής εκπαίδευσης και αποφοίτους 

γυμνασίου.  

Ως προς την υποκλίμακα FCPS, η μέθοδος των πολλαπλών συγκρίσεων 

ανέδειξε διαφοροποίησεις μεταξύ των γονέων δημοτικής εκπαίδευσης και των 

αποφοίτων Λυκείου και σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με τους πρώτους να εμφανίζουν 

χαληλότερη μέση βαθμολογία. Επίσης, απόφοιτοι Γυμνασίου εμφανίζουν στατιστικά 

σημαντικά, χαμηλότερο μέσο σκορ στην υποκλίμακα σε σχέση με τους αποφοίτους 

ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί των επιπέδων δεν διαφοροποιούνται 

στατιστικώς σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας . Η τιμή της στατιστικής 

συνάρτησης για τον έλεγχο υποθέσεων βρέθηκε  με . 

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ εμφανίζουν υψηλότερο μέσο σκορ στην υποκλίμακα της 
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οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας USER σε σχέση με τους γονείς με δημοτική 

εκπαίδευση και απόφοιτους γυμνασίου ( ), με τις 

πολλαπλές συγκρίσεις να μην αναδεικνύουν στατιστικά σημαντικές τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των υπολοίπων επιπέδων του παράγοντα. Η μέση 

βαθμολογία της υποκλίμακας MPO εμφανίζεται στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη 

για τους πτυχιούχους γονείς σε σχέση με εκείνους της δημοτικής εκπαίδευσης και 

τους αποφοίτους γυμνασίου, καθώς και των αποφοίτων Λυκείου με τους αποφοίτους 

Γυμνασίου (  ενώ η ίδια μέθοδος ανέδειξε χαμηλότερο 

μέσο σκορ των γονέων δημοτικής εκπαίδευσης έναντι των αποφοίτων Γυμνασίου στη 

συνιστώσα FS ). Για την υποκλίμακα AMMA, στατιστικά 

σημαντικές βρέθηκαν οι διαφορές στην μέση βαθμολογία των γονέων δημοτικής 

εκπαίδευσης με τους απόφοιτους Λυκείου και τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με 

τις δύο τελευταίες ομάδες να εμφανίζουν υψηλότερο μέσο σκορ στην υποκλίμακα 

( ). 

 

DISCUSSION 

 

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των 

επιπέδων των μελετώμενων χαρακτηριστικών. Όσο υψηλότερη η οικονομική 

ευρωστία των γονέων με παιδί στο φάσμα του αυτισμού, τόσο μεγαλύτερη η 

κοινωνική υποστήριξη η οποία έχουν, τόσο υψηλότερη η συνολική ψυχική 

ανθεκτικότητα την οποία αναπτύσσουν και τόσο ηπιότερο το αίσθημα άγχους το 

οποίο βιώνουν. Το ίδιο γενικό συμπέρασμα αφορά και στις επιμέρους διαστάσεις της 

οικογενειακής ψυχικής ανθεκτικότητας εκτός της οικογενειακής συνεκτικότητας, η 

οποία δεν σχετίζεται σημαντικά με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, αλλά και για 

όλες τις επιμέρους εκφάνσεις του γονικού άγχους. 

 Όπως και στην περίπτωση του μορφωτικού επιπέδου, έτσι και για το 

οικογενειακό εισόδημα, ενώ δεν δόθηκε συγκεκριμένος χώρος στο θεωρητικό μέρος, 

σποραδικές αναφορές ανέδειξαν τη σημασία του και τα ευρήματα της ανά χείρας 

έρευνας συνάδουν με τη σπουδαιότητα του ρόλου που διαδραματίζει. Ας σημειωθεί 

ότι η διαθεσιμότητα καλού εισοδήματος δεν εξασφαλίζει οπωσδήποτε την ψυχική 

ανθεκτικότητα των γονέων, διότι το άγχος τους συχνά οφείλεται σε αδυναμία τους να 

χρησιμοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο τους πόρους που διαθέτουν ώστε να 



18 

 

βοηθήσουν το παιδί τους αποτελεσματικά (Batool & Khurshid, 2015). Αυτό είναι ένα 

ζήτημα διαχείρισης του αυτισμού γενικότερα. Ειδικότερα, το καλό οικογενειακό 

εισόδημα αναμενόταν ότι βοηθά στη καταπολέμηση του άγχους των γονέων, αφού 

συχνά οι οικονομικές απαιτήσεις της θεραπείας είναι μεγάλες και επομένως 

αγχογόνες (Bashir και συν. 2014). Επίσης οι Bhagat, Simbak και Haque (2015) 

παρατηρούν ότι ο αυτισμός είναι σοβαρή, επίμονη και δυναμική ασθένεια, η οποία 

συχνά επιδεινώνεται και από τη συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά τους, 

διότι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα, κάθε 

θεραπευτική παρέμβαση, που αφορά και στη συμπεριφορά των γονέων απέναντι στο 

πρόβλημα, πρέπει να λαμβάνει τα οικονομικά ζητήματα πολύ σοβαρά υπόψη. 

Το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων σχετίζεται και αυτό σημαντικά με την 

κοινωνική υποστήριξη που απολαμβάνουν οι γονείς με παιδί στον αυτισμό. Όσο υψηλότερο 

το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης του γονέα τόσο μεγαλύτερη η κοινωνική υποστήριξη την 

οποία και έχει. Η ίδια γενική αρχή διέπει και την σχέση του επιπέδου εκπαίδευσης με την 

ανθεκτικότητα των γονέων στο σύνολό της αλλά και τις διαφορετικές της εκφάνσεις πλην της 

οικογενειακής συνεκτικότητας, χωρίς όμως αυτή να διαχέεται ομοιόμορφα και να 

διαφοροποιείται για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Στον αντίποδα, αντίστροφη είναι η 

επίδραση του στην διαμόρφωση των επιπέδων του συνολικού άγχους, της γονικής θλίψης, 

της δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού και των δυσκολιών του παιδιού, με 

χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης να συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα των ανωτέρω 

χαρακτηριστικών. 

Στο θεωρητικό μέρος έγινε σποραδικά λόγος για το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, 

χωρίς να δοθεί ωστόσο πολύ μεγάλο βάρος σε αυτή την παράμετρο. Μπορεί να ανακληθεί 

εδώ το συμπέρασμα των Samadi και McConkey (2014) ότι το χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο των γονέων συνδέεται με τη λιγότερο καλή υγεία τους, αλλά και το ότι η μεγαλύτερη 

γνώση για τον αυτισμό υπερσκελίζει τις πολιτισμικές διαφοροποιήσεις που είναι πιθανώς 

παρούσες στον τρόπο με τον οποίο οι γονείς φροντίζουν τα αυτιστικά παιδιά τους. Η 

αυξημένη γνώση μπορεί να αποβεί επωφελής, διότι η καλύτερη πληροφόρηση για τη 

διαχείριση του παιδιού στο σπίτι θα επιφέρει, ενδεχομένως, και την υποστήριξη της 

ευρύτερης οικογένειας και των φίλων. Επίσης, οι Yang και συν. (2016) βρίσκουν ότι τα 

συναισθηματικά συμπτώματα του αυτισμού σχετίζονται σημαντικά με το επίπεδο 

εκπαίδευσης των γονέων, το άγχος που βιώνουν, καθώς και τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους, όπως ο νευρωτισμός και ο ψυχωσισμός. Επομένως και σε αυτή την 

έρευνα η μόρφωση των γονέων αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για την ευζωία 

των γονέων και τη διαχείριση του αυτισμού. Ακόμη, να ειπωθεί ότι οι  Ammari, Ringel 
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Morris και Yardi Schoenebeck (2016) διαπιστώνουν την όλο και μεγαλύτερη αναζήτηση 

πληροφοριών για τον αυτισμό στο διαδίκτυο, στο οποίο προστρέχουν οι γονείς, που βεβαίως 

πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν τις αξιόπιστες πληροφορίες από τα μυθεύματα. Να 

είναι επίσης σε θέση να αποφύγουν τον υποβιβασμό των ατομικών τους εμπειριών κάτω από 

γενικές ετικέτες και να αντιστέκονται στην αρνητική κριτική και τον στιγματισμό που είναι 

διάχυτος στο διαδίκτυο. Οι Selimoglu και συν. (2013) βρήκαν επίσης ότι οι γονείς αυτιστικών 

παιδιών στο δείγμα τους στρέφεται στο διαδίκτυο για πληροφόρηση σχετικά με τον αυτισμό, 

αν και σε μικρότερο ποσοστό. Πολλοί δε επιχειρούν να πληροφορηθούν τα απαραίτητα μέσω 

της ανάγνωσης βιβλίων για τον αυτισμό. Επομένως, το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο, και αυτό είναι ένα συμπέρασμα και της έρευνάς μας, που συνδέει την 

κοινωνική υποστήριξη προς τους γονείς και την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας 

με την εκπαίδευση που έχουν λάβει στο παρελθόν. 

 

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 

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 
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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 

 

Η έρευνα ανέδειξε σημαντική επίδραση του ετήσιου οικογενειακού 

εισοδήματος στη διαμόρφωση των επιπέδων των μελετώμενων χαρακτηριστικών, 

καθώς εξήχθη το συμπέρασμα ότι το ύψος της οικονομικής ευρωστίας συναρτάται 

θετικά με την κοινωνική υποστήριξη που δέχονται οι γονείς και την ψυχική 

ανθεκτικότητα που αναπτύσσουν. Αντιθέτως, μειώνεται το άγχος που αισθάνονται. 

Παρόμοια είναι η εικόνα για τις επιμέρους διαστάσεις της οικογενειακής ψυχικής 

ανθεκτικότητας, ωστόσο εξαιρείται η οικογενειακή συνεκτικότητα, την οποία το 

οικογενειακό εισόδημα δεν επηρεάζει σημαντικά. Παρομοίως με την κοινωνική 

υποστήριξη συνδέεται το επίπεδο εκπαίδευσης. Η πρώτη αυξάνεται όσο ανεβαίνει το 

δεύτερο, η ίδια δε αρχή καθορίζει και τη σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και ανθεκτικότητας 

των γονέων, τόσο συνολικά, όσο και στις διαφορετικές της εκφάνσεις, πλην της 

οικογενειακής συνεκτικότητας, χωρίς, ωστόσο, αυτή να διαφοροποιείται για όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Αντιθέτως, αντίστροφα επιδρά το εκπαιδευτικό επίπεδο στα επίπεδα συνολικού 

άγχους, γονικής θλίψης, δυσλειτουργικής αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού και δυσκολιών του 

παιδιού. Κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνει τις τιμές τους. 
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