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Ειςαγωγή
Σφμφωνα με προθγοφμενεσ ζρευνεσ θ εικόνα του
ςϊματοσ των ατόμων με κινθτικι αναπθρία
βελτιϊνεται με το πζραςμα του χρόνου. Παρά τισ
αλλαγζσ που αντιμετωπίηουν φςτερα από ζναν
τραυματιςμό, οι περιςςότεροι τελικά τισ
ενςωματϊνουν και αναπτφςςουν μια κετικι εικόνα
για το ςϊμα τουσ. Οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ
βαςίςτθκαν ςε αυτά τα ευριματα.

κοπόσ
Ο ςκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να μελετθκεί θ εικόνα
ςϊματοσ των ατόμων με παραπλθγία μετά τθν
αποκατάςταςι τουσ.

Τλικό
Πραγματοποιικθκε ποιοτικι ανάλυςθ με χριςθ
θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ διάρκειασ ζωσ 60 λεπτά.

Mage=37.75) οι οποίοι παρουςίαηαν παραπλθγία φςτερα
από κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ. Οι αφθγιςεισ των
ςυμμετεχόντων αναλφκθκαν κοινωνιοψυχολογικά. Η
εικόνα του ςϊματοσ εξετάςτθκε ςε προςωπικό,
διαπροςωπικό και κοινωνικό επίπεδο, λαμβάνοντασ
υπόψιν τισ αυτορυκμιςτικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τισ
κεωρίεσ του εαυτοφ, τθσ ταυτότθτασ, του ςϊματοσ και
των ςτερεοτφπων.

Αποτελζςματα
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ βίωςαν μια αποδιοργανωτικι
εμπειρία κατά το ατφχθμά τουσ, θ οποία επθρζαςε τθν
εικόνα του ςϊματόσ τουσ. Μετά τθν πάροδο 4 χρόνων
από τον τραυματιςμό τουσ, θ αρχικά αρνθτικι εικόνα
του ςϊματόσ τουσ αρχίηει να αναδομείται.
Συγκεκριμζνα το 50% των ςυμμετεχόντων δθλϊνει
πωσ ζχει κετικι εικόνα ςϊματοσ (4 άντρεσ, 2
γυναίκεσ), το 33% των ςυμμετεχόντων δθλϊνει πωσ
προςπακεί να αναδομιςει τθν εικόνα του ςϊματοσ (2
άντρεσ, 2 γυναίκεσ) και το 17% ζχει μάλλον αρνθτικι
εικόνα ςϊματοσ (1 άντρασ, 1 γυναίκα).

Μζθοδοσ
Η ζρευνα διεξιχκθ το 2016 ςτθν Ακινα και
ςυμμετείχαν 7 άντρεσ και 5 γυναίκεσ (N=12,

υμπεράςματα
Τα αποτελζςματα επιβεβαίωςαν τθν αρχικι
υπόκεςθ, κακϊσ αναδφκθκε θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ
του ςϊματοσ ςε άντρεσ και γυναίκεσ με παραπλθγία
με το πζραςμα του χρόνου μζςω αυτορυκμιςτικϊν
διαδικαςιϊν.

Γράυημα 1: Αποτελέσματα
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