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Σο ζηπερ ζσολικήρ επίδοζηρ ζε ζσέζη με ηον πόλο ηυν γονέυν , ηα ζςναιζθήμαηα ηυν 

παιδιών και ηην ηελική επίδοζη ηοςρ 

 

Πεπίλητη: ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εξεπλήζεη ην ζηξεο ηεο  ζρνιηθήο επίδνζεο 

ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηειηθή επίδνζε καζεηψλ ηεο 

Σέηαξηεο, Πέκπηεο θαη Έθηεο ηάμεο δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. χκθσλα κε ηελ Μαξηδάθε- 

Καζζσηάθε (2009) ηέζζεξηο  είλαη νη βαζηθνί ηχπνη γνλέσλ: ν  ππνζηεξηθηηθφο, ν απζηεξφο, ν 

απηαξρηθφο  θαη ν  επηηξεπηηθφο ηχπνο. Πιήζνο εξεπλψλ έρνπλ δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ ηχπσλ ησλ γνλέσλ ζηελ γλσζηηθή, θνηλσληθή θαη  ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  ησλ 

παηδηψλ. Χζηφζν, ππάξρεη εξεπλεηηθφ θελφ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ν γνλετθφο ηχπνο θαη ην 

ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ επηδξά ζηελ ηειηθή επίδνζε ηνπο θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. πλνιηθά ζπκκεηείραλ 83 γνλείο (57 κεηέξεο θαη 26 Παηέξεο) 

θαη 83 καζεηέο Γ’, Δ’ θαη Σ’ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ησλ Υαλίσλ Κξήηεο. Οη γνλείο 

θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Μαξηδάθε- Καζζσηάθε «Σππνινγία ηνπ 

Έιιελα παηέξα» πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν γνλετθφο ηνπο ηχπνο, νη καζεηέο ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ησλ Καιαληδή –Αδίδη θαη Καξαδήκα «Δξσηεκαηνιφγην Ηθαλνηήησλ θαη 

Μειέηεο»  θαη ην PANAS SCALE (Watson, Clark & Tellegen, 1988) πξνο εθηίκεζε ηνπ 

καζεηηθνχ ζηξεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο αληίζηνηρα θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

ζπκπιήξσζαλ κηα θιίκαθα εθηίκεζεο ηεο  ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν επηηξεπηηθφο γνλετθφο ηχπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ καζεηψλ, ελψ ν απηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνο κε ηελ αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Σν ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο επεξεάδεη δπζκελψο ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σέινο, νη γνλείο πνπ έρνπλ εθπαίδεπζε ζην 

επίπεδν «απφθνηηνο ιπθείνπ/Σ.Δ.Δ» ζρεηίδνληαη κε ηηο θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ.   

 

 

 

 

Λέξειρ – Κλειδιά: γνλετθφο ηχπνο, ζηξεο επίδνζεο, ζρνιηθή επίδνζε, ζπλαηζζήκαηα 
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The stress of school performance in relation to the parental role and 

the final student performance 

 

Αbstract: The aim of this study was to examine the relationship between the stress of school 

performance, the role of parents, mood and the school performance of students in the fourth, fifth 

and sixth grades of primary school. According to Maridaki- Kassotaki (2009), there are four 

types of parental behavior: the supportive, the tight, the authoritarian and permissive type. A 

number of studies has been conducted on the effect of the types of parental behavior on the 

cognitive, social and emotional development of children. However, there is a research gap on 

whether the type of parental behavior and school performance stress affect primary school 

students’ actual school performance and their mood. Eighty three parents (57 mothers and 26 

fathers) and 83 students in the fourth, fifth and sixth class of primary school participated in our 

study. Parents were asked to complete the "Greek Father Typology" questionnaire (Maridaki-

Kassotaki,2009); students completed the "EIME" questionnaire (Kalantzi-Αzizi & Karadimas, 

1997)  and the PANAS (Watson , Clark & Tellegen, 1988) to estimate their stress and mood. 

Finally, students’ teachers completed a rating scale of their respective actual school performance. 

According to the results, the permissive parental type associated with poor school performance 

of students, while the authoritarian parental type with their negative mood. Stress school 

performance was negatively related to actual school performance and their mood. Finally, 

parental education level was associated with their offspring’s actual school performance. 

 

Keywords: Parental type, stress performance, school performance, mood. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 – ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ  

1.1 ΣΡΔ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη απμαλφκελν ην ελδηαθέξνλ γηα ηε µειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζηξεο. Ζ κειέηε ηνπ έρεη ζπλδεζεί µε ηελ εθδήισζε πνηθίισλ ζπκπησκάησλ ζε νξγαληθφ, 

θνηλσληθφ θαη ςπρνινγηθφ επίπεδν. Σα άηνκα πνπ βηψλνπλ έληνλν ζηξεο είλαη πηζαλφ λα 

εκθαλίζνπλ ήπηα ή ζνβαξά ςπρνζσκαηηθά πξνβιήµαηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη 

δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Fink, 2016).  

Δίλαη γλσζηφ φηη ην ζηξεο απνηειεί έλα βαζηθφ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ, απαξαίηεην γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ αηφκνπ. ηαλ έλα άηνκν βηψλεη κηα ζηξεζνγφλν-απεηιεηηθή θαηάζηαζε, ν 

κεραληζκφο απηφο ελεξγνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα δξάζεη ή λα θχγεη απφ απηή. ηαλ 

σζηφζν ην ζηξεζνγφλν εξέζηζκα είλαη αξθεηά ηζρπξφ ή παξαηεηακέλν, ν πξνζαξκνζηηθφο 

κεραληζκφο αξρίδεη λα δπζιεηηνπξγεί, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη  επηθίλδπλνο γηα ην άηνκν                             

(Cannon, 1929). Ζ έξεπλα ηνπ  Selye (1973) ήξζε γηα λα απνδείμεη αθξηβψο απηφ.  Έδεημε φηη ηα 

πεηξακαηφδσα πνληίθηα δηέξρνληαη δηάθνξσλ θάζεσλ θαη αληηδξάζεσλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα 

ζηξεζνγφλν εξέζηζκα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ 

νξγαληζκφ. ηαλ φκσο ην εξέζηζκα ήηαλ πνιχ ηζρπξφ ή παξαηεηακέλν, ηα πεηξακαηφδσα 

πεξλνχζαλ απφ ηελ «πξνζαξκνζηηθή» θάζε ζηε δπζιεηηνπξγία ή αθφκα θαη ζηνλ ζάλαην.  

Έηζη, ην ζηξεο απφ ηελ κία πιεπξά βνεζά ηελ άκεζε νινθιήξσζε ζεκαληηθψλ ππνρξεψζεσλ 

αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάπνηνπ πηζαλνχ  θηλδχλνπ, αιιά απφ ηελ άιιε, φηαλ γίλεηαη ρξφλην, 

δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνθαιεί ζσκαηηθά πξνβιήκαηα.  

Γηα ην ζηξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνηθίινη νξηζκνί. Ο Selye (1956)  είρε ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη ν θαζέλαο μέξεη ηη είλαη ην ζηξεο, αιιά θαλείο δελ μέξεη πξαγκαηηθά. Έηζη, ην ζηξεο 

έρεη πεξηγξάθεη σο κία απηφκαηε βηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε δηάθνξα εμσγελή 

εξεζίζκαηα φπνπ ην άηνκν ληψζεη αλίθαλν λα αληεπεμέιζεη (Selye,1956), σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη ηα άηνκα θαη σο κία δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηα 

εξεζίζκαηα πνπ ην πξνθαινχλ φζν θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ ην εγείξνπλ (Lazarus & 

Folkman,1984). Πην ζπγθεθξηκέλα ε γλσζηηθή-θαηλνκελνινγηθή ζεσξία ησλ Lazarus θαη  

Folkman (1984) αλαθέξεη φηη ην ζηξεο είλαη κηα εκπεηξία, πνπ αλαδχεηαη απφ ηε δηαδηθαζία 

αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ-πεξηβάιινληνο, εηδηθφηεξα  φηαλ νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο μεπεξλνχλ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ην άηνκν θάλεη δπν γλσζηηθέο αμηνινγήζεηο κφιηο ελνριεζεί. 

ηελ αξρηθή θξίλεη εάλ έλα γεγνλφο είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ ή νπδέηεξν θαη ζηε δεπηεξεχνπζα 

αμηνιφγεζε εθηηκά ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζην λα ην δηαρεηξηζηεί. 
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Ο Eysenck (1992) ππνζηεξίδεη φηη ην άγρνο είλαη κηα δπζάξεζηε θη απσζεηηθή θαηάζηαζε, πνπ 

έρεη ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ αλίρλεπζε θηλδχλνπ ή απεηιήο, ζε απεηιεηηθά πεξηβάιινληα. Ζ 

Βαζηιάθε (2001) νξίδεη ην ζηξεο σο κηα ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ε νπνία 

εθθξάδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηνπ φηη ε θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδεη επηβαξχλεη ζεκαληηθά ή θαη 

ππεξβαίλεη ηα ςπρηθά απνζέκαηα ηνπ θη έηζη ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία. Άιινη 

πάιη εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο βηνινγηθέο πιεπξέο ηνπ ζηξεο. Γηα παξάδεηγκα, ν Levine 

(2000) φξηζε σο ζηξεο νηηδήπνηε πξνθαιεί απμεκέλε έθθξηζε θνξηηδφιεο, ε νπνία ελεξγνπνηεί 

ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Χζηφζν, είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ε αληίιεςε ηνπ ζηξεο 

θαζψο θαη νη αληηδξάζεηο ζε απηφ είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη δηαθέξνπλ απφ άηνκν ζε άηνκν θαη 

απφ κηα ρξνληθή πεξίνδν ζε άιιε (Αλησλίνπ,2006). 

Οη Gunnar θαη  Quevedo (2007) νξίδνπλ ην ζηξεο κία κηα ζχλζεηε ςπρνβηνινγηθή δηαδηθαζία  κε 

βηνινγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, δηαλνεηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη 

ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε. 

Παξφιν πνπ ππάξρεη κηα ζρεηηθή αζπκθσλία ζην «ηη είλαη ζηξεο», είλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ην 

ζηξεο απνηειεί κηα πνιχπιεπξε δηεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν βηνινγηθέο φζν θαη 

ςπρνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο (Καξαδήκαο, 2008). Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεο είλαη 

ηέζζεξηο. Σελ βαζηθφηεξε δηάζηαζε απνηεινχλ ηα  ίδηα ηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα. Πξφθεηηαη 

γηα εθείλα πνπ  αλαθέξνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ή ηα ζπκβάληα πνπ εθθηλνχλ ηε δηεξγαζία ηνπ 

ζηξεο. χκθσλα κε ηνπο Elliott θαη Eisdorfer (1982), ππάξρνπλ ηέζζεξηο θχξηνη ηχπνη 

ζηξεζνγφλσλ εξεζηζκάησλ:(α)ηα έληνλα εξεζίζκαηα πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο, (β)ηα εξεζίζκαηα 

ζε δηαδνρή, (γ)νη ρξφληνη, πεξηνδηθνί ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο θαη (δ)νη ρξφληνη ζηξεζνγφλνη 

παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ην ζηξεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δεη ην άηνκν: ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε πνιηηηζκηθή θαηαγσγή, ην θχιν, ε 

ειηθία ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ησλ ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν (Pearlin, 

1989). Δπνκέλσο, ππάξρνπλ εξεζίζκαηα πνπ είλαη κνλαδηθά γηα θάζε θνηλσληθή νκάδα θαη γηα 

θάζε άηνκν (Thoits, 1991). Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ πεγψλ ηνπ ζηξεο είλαη ζε «γεγνλφηα δσήο» 

θαη ζε «θαζεκεξηλέο πξνζηξηβέο». Σα «γεγνλφηα δσήο» είλαη ζνβαξά ζπκβάληα πνπ δελ 

ζπκβαίλνπλ ζπρλά ζηε δσή ελφο αηφκνπ, πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα πνπ δηαθφπηνπλ ή απεηινχλ λα 

δηαθφςνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ (Dohrenwend&Dohrenwend,1969). Αληηζέησο, νη 

«θαζεκεξηλέο πξνζηξηβέο» είλαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηα νπνία ζπκβαίλνπλ 

ζπρλά θαη είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο.  

ηελ ζπλέρεηα ,ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία ηνπ ζηξεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη εθηηκά ηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα, απνηειεί κηα βαζηθή δηάζηαζε 
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ηνπ ζηξεο (Lazarus & Folkman,1984). ηελ εκπεηξία ηνπ ζηξεο  εκπιέθνληαη πνιιέο κεηαβιεηέο 

θαη δηάθνξνη ξπζκηζηηθνί ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο φπσο νη πξνζδνθίεο απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο (Bandura, 1997),  ε απηνεθηίκεζε, ε αηζηνδνμία (Diener, Oishi  & Lucas, 

2003 ), ε πλεπκαηηθφηεηα, ε απηεπάξθεηα (Lecic-Tosevski, Vukovic & Stepanovic, 2011), νη 

ζηφρνη θαη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (Lazarus & Folkman, 1984 ), ε 

 αίζζεζε ειέγρνπ, ε αίζζεζε αληνρήο ( Litt, 1988∙ Lim, Bogossian & Ahern, 2010) θαη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε (Baqutayan, 2011). ε γεληθέο γξακκέο πςειφηεξε αίζζεζε ειέγρνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζηξεο θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα (Lim et al., 2010). 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πξνζθνξά ζηήξημεο, ηφζν θαιχηεξα δηαρεηξίδεηαη ην άηνκν ηα 

ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα θαη ηφζν πην πξνζηαηεπκέλν είλαη απέλαληη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ζηξεο (Baqutayan, 2011). Σέινο, ζεηξά βηνινγηθψλ παξακέηξσλ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεξγαζία 

ηνπ ζηξεο. Γηα παξάδεηγκα, θαίξην ξφιν θαίλεηαη φηη δηαδξακαηίδεη ν βαζκφο δηέγεξζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. ζν ακεζφηεξε θαη εληνλφηεξε είλαη ε δηέγεξζε, ηφζν κεγαιχηεξε θαίλεηαη λα 

είλαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ ζηξεο (Fink, 2016).  

Δπηπιένλ, αλαπφζπαζην κέξνο απνηεινχλ νη ζηξαηεγηθέο – κέζνδνη πνπ ζα επηιέμεη ην άηνκν 

γηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο αθνξνχλ ζηηο πξνζπάζεηεο 

ηνπ αηφκνπ αθελφο λα επηιχζεη ην πξφβιεκα (εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα) θαη αθεηέξνπ λα 

δηεπζεηήζεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη (εζηηαζκέλα ζην ζπλαίζζεκα) (Folkman & 

Lazarus, 1980). Οη δχν απηνί ζηφρνη επηδηψθνληαη παξάιιεια, θαζψο κάιηζηα ε επίηεπμε ηνπ 

ελφο δηεπθνιχλεη ηελ επίηεπμε θαη ηνπ άιινπ. Χζηφζν, ε  έξεπλα ησλ Leandro & Castillo  

(2010) έδεημε φηη νη ζηξαηεγηθέο επίιπζεο νη νπνίεο είλαη εζηηαζκέλεο ζην πξφβιεκα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εμίζνπ θαη απφ ηα δχν θχια, ελψ νη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη εζηηαζκέλεο 

ζην ζπλαίζζεκα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο. Δπηπιένλ,  ε πξψηε ζηξαηεγηθή 

θαίλεηαη λα επηιέγεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα 

ειέγρνπ, πςειή απηνεθηίκεζε, ρακειά επίπεδα άγρνπο θαη  ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ελψ ε 

δεχηεξε απφ άηνκα  πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ςειά επίπεδα ειέγρνπ, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

ζπκπηψκαηα  θαηάζιηςεο.  

Ζ ηέηαξηε πιεπξά ηεο έλλνηαο ηνπ ζηξεο αλαθέξεηαη ζηελ νξγαληθή δηέγεξζε, δειαδή ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηνπ αηφκνπ αληηδξά ζηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα. 

Ζ νξγαληθή δηέγεξζε ζπλδέεηαη κε κία ζεηξά νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ. Έηζη, ν Cannon (1929) 

κίιεζε γηα κία  αληίδξαζε θπγήο ή πάιεο, Selye (1956) αλαθέξζεθε ζην γεληθφ ζχλδξνκν 

πξνζαξκνγήο θαη ν Levine( 2000) γηα ηνπο άμνλεο πνπ εκπιέθνληαη σο απάληεζε ζε 

ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα: ν άμνλαο ππνζάιακνο – ππφθπζε – θινηφο ησλ επηλεθξηδίσλ κε ηελ 
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έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ν άμνλαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ  

απειεπζέξσζε επηλεθξίλεο θαη λνξεπηλεθξίλεο απφ ηνλ κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ. ε 

πεξηπηψζεηο πνπ ην ζηξεζνγφλν εξέζηζκα έρεη κεγάιε έληαζε ή θαη δηάξθεηα, απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο γηα «απνξξχζκηζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αμφλσλ ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζσκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ (Fink, 2016).                                          

1.1.1 ΣΡΔ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Παξφιν πνπ ζπλεζίδεηαη λα πηζηεχεηαη ην αληίζεην, ηα παηδηά έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπα κε 

πνηθίιεο πεγέο  ζηξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Gilbert &  Orlick , 2002∙ Brooks , 2005∙  

Kraag, Zeegers, Kok, Hosman & Abu-Saad, 2006). Αθφκε θαη ηα πνιχ κηθξά παηδηά 

αηζζάλνληαη ζπρλά ζηξεο θαη αλεζπρνχλ γηα πνιινχο ιφγνπο, άιια ζε κηθξφηεξν θη άιια ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ θη έληαζε.  

Σν ζηξεο ζηα παηδηά φπσο θαη ζηνπο κεγάινπο, εκθαλίδεηαη  φηαλ νη απαηηήζεηο κηαο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο μεπεξλνχλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ  αληηκεηψπηζή ηεο 

(Lazarus & Folkman,1984). Πην απιά, ην ζηξεο ησλ παηδηψλ είλαη ην ζπλδπαζκέλν απνηέιεζκα 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ αζθνχληαη πάλσ ζε απηά θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

απηέο ηθαλνπνηεηηθά.  

Οη πεγέο ζηξεο ζηα παηδηά ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ζε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη 

εζσηεξηθέο πεγέο αθνξνχλ θαηαζηάζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ ην ίδην ην άηνκν, φπσο είλαη νη 

παξάγνληεο πγείαο, ηα πξνζσπηθά ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξφπνο δσήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ βηψλνπλ ζπρλά ζηα παηδηά, απνηεινχλ έληνλα 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο (McMahon, Grant, Compas, Thurm & Ey, 2003). Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

πνπ δελ δηαζέηνπλ έλα ζηαζεξφ ζχζηεκα αμηψλ, πεπνηζήζεσλ, ζθέςεσλ θαη ζηάζεσλ 

δπζθνιεχνληαη λα ξπζκίζνπλ ηελ δσή ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην ζηξεο 

(Evans, 2004). Σέινο, ε θαθή δηαηξνθή, ε έιιεηςε ζσκαηηθήο άζθεζεο (Kennedy & Floriani, 

2008) θαη ε απεξηφξηζηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ (Γησζαθάη, 2009) απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο 

παξάγνληεο ζηελ δηαρείξηζε δχζθνισλ απεηιεηηθψλ –θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο εληείλνπλ ην 

ζηξεο ησλ παηδηψλ. 

Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζηξεο αθνξνχλ θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην άηνκν θαη 

δηαθξίλνληαη ζε πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηζκηθνχο θαη θνηλσληθνχο. Ζ έξεπλα ηνπ 

Benjet (2010) έδεημε πσο ην πεξηβάιινλ πνπ θαηνηθνχλ ηα παηδηά, επηδξά ζηελ κεηέπεηηα 

αλάπηπμε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα 
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επηβαξπληηθφ γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρακειφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ζηάηνπο, παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζηξεο (Benjet, 2010 ∙  Thompson, 2014) . 

ηε ζρνιηθή πεξίνδν δηάθνξνη παξάγνληεο κπνξεί λα ην αλαζηαηψζνπλ. Οη αθαδεκατθέο 

απαηηήζεηο θαη νη θνηλσληθέο πηέζεηο γίλνληαη πεγέο έληνλνπ ζηξεο (Therese, 2011) φπσο επίζεο 

έλαο θαηλνχξγηνο δάζθαινο, ε αιιαγή ζρνιείνπ, ηπρφλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θ.α. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηξεο, απνηειεί θαη ε ζρνιηθή βία/εθθνβηζκφο (Benbenishty & Avi-Astor, 

2008). 

Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο φπσο θαη ε αιιαγή απηήο είηε ιφγσ ρσξηζκνχ, ζαλάηνπ, γέλλεζε ελφο 

λένπ κέινπο φπσο θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ απνηειεί ζεκαληηθφο παξάγνληα 

ζηξεο Skinner& Wellborn ,1994∙ Σhompson, 2014). Πνιιέο θνξέο νη ηδηαίηεξα πηεζηηθνί γνλείο, 

πνπ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά ηνπο, εληείλνπλ ην ζηξεο ζε απηά. Παξφκνηα 

πξνβιήκαηα εκθαλίδνπλ θαη ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη  γνλείο  είλαη ηδηαίηεξα αλεθηηθνί, δελ 

έρνπλ  πξνζδνθίεο απφ απηά θαη πεξλνχλ ειάρηζην πνηνηηθφ ρξφλν καδί ηνπο (Voss, 2006). 

Δπίζεο, ζην ζηξεο ησλ παηδηψλ ζπκβάιινπλ  θαη νη  ρσξίο φξηα ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ, ε 

ειιηπήο άζθεζε θξνληίδαο θαη ε ζπλερήο κείσζε ηνπ πνηνηηθνχ ρξφλνπ πνπ νη γνλείο 

αθηεξψλνπλ ζηα παηδηά ηνπο (Voss, 2006).  Δπηπιένλ ,νη γνλείο πνπ αζθνχλ  ζσκαηηθή ηηκσξία 

ζην ζπίηη, ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε ζηξεο.  To ζηξεο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα  παίδεη πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε  ζηξεο ησλ παηδηψλ. Έηζη, φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ζηξεο 

ησλ γνλέσλ, θπξίσο ησλ κεηέξσλ, ηφζν  πςειφηεξν είλαη ηα επίπεδν ζηξεο ησλ παηδηψλ (Esdaile 

& Greenwood, 2003). Σέινο, ην απμαλφκελν ζηξεο ζηνπο γνλείο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ 

θαηαλάισζε αλζπγηεηλψλ ηξνθψλ απφ ηα παηδηά θαη ζπλεπψο κε ηελ ελδερφκελε εκθάληζε 

παρπζαξθίαο (Parks, Kumanyika, Moore, Stettler, Wrotniak & Kazak, 2012).  

Χζηφζν πέξα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ θαη νη ζρέζεηο κε 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε θνηλσληθή απνδνρή θαη έληαμε επεξεάδεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, αιιά αθφκε θαη ηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο ησλ παηδηψλ  (Landy, 2009). 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ζηξεο ζηα παηδηά είλαη πνιιαπιά θαη πνηθίια. Καλέλα κεκνλσκέλν 

ζχκπησκα σζηφζν, δελ είλαη απφ κφλν ηνπ ελδεηθηηθφ ηεο απφθξηζεο ζην ζηξεο γηα ην θάζε 

παηδί. Σν ζηξεο ζηα παηδηά  εθδειψλεηαη κε πνηθίια ζπκπηψκαηα πνπ αξθεηέο θνξέο δηαθέξνπλ 

απφ ηνπο κεγάινπο. Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη ε απάζεηα θαη ε  αλαζηάησζε.  
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χκθσλα κε ηηο  έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, ηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

o Οξγαληθήο-λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο: Σα παηδηά ελδέρεηαη λα παξαπνληνχληαη γηα  

θεθαιαιγίεο, λαπηίεο, ζηνκαρφπνλνπο, ηαρπθαξδίεο, δαιάδεο, έληνλε θνχξαζε, 

δηαηαξαρέο χπλνπ  (Voss , 2006). 

o Ννεηηθήο-ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο: Σα  παηδηά ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ δπζθνιίεο  

ζηε ζπγθέληξσζε θαη ηε κάζεζε, αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο  θφβν, ζπκφ, ιχπε  

(Voss, 2006).  

o πκπεξηθνξάο: Σα παηδηά ζε θαηαζηάζεηο ζηξεο είλαη πεξηζζφηεξν επηζεηηθά ή 

παζεηηθά/απνκνλσκέλα, παξνπζηάδνπλ ππεξβνιηθή αχμεζε ή κείσζε θαηαλάισζεο 

θαγεηνχ, ρακειή επίδνζε, έιιεηςε ελδηαθέξνληνο  (Brooks, 2005∙ Voss , 2006). 

Σν έληνλν θαη παξαηεηακέλν ζηξεο είλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε  ηνπ 

παηδηνχ (Thompson, 2014) θαζψο θαίλεηαη λα δηαηαξάζζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξσληθψλ 

δηθηχσλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο απηνξξχζκηζεο (Blair, 

2010). 

Σα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε πηνζεηνχλ ηέζζεξηο 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο (Brenner, 1984). Πξφθεηηαη γηα ζηξαηεγηθέο «απνθπγήο», νη νπνίεο 

κεηψλνπλ πξνζσξηλά ηελ έληαζε ηνπ ζηξεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ άπνηζη, αγλννχλ ηελ έληαζε 

πνπ ηνπο πξνθαιεί κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Με ηελ παλινδπόμηζε ηα παηδηά θαηαθεχγνπλ ζε 

ζπκπεξηθνξέο κηθξφηεξεο ειηθίαο, επηδηψθνληαο ηελ πξνζνρή ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ θαη 

ζπλεπψο ηε κείσζε ηνπ ζηξεο. Τηνζεηψληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο απόζςπζηρ, ηα παηδηά βγάδνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο νινθιεξσηηθά έμσ απφ ηελ θαηάζηαζε, είηε θεχγνληαο απφ ηε ζηξεζνγφλν 

θαηάζηαζε είηε επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο θάπνπ αιινχ. Σέινο, αξθεηέο  θνξέο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ην γεγνλφο, επηδηψθνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ζπκφ ησλ άιισλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ηεο παποπμηηικήρ ανηίδπαζηρ. Ο Vaillant (1977) κειέηεζε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ρεηξηζηνχλ κηα πεξίζηαζε θαη 

θαηέιεμε ζηνλ αιηξνπηζκφ, ην ρηνχκνξ, ηελ απψζεζε, ηελ πξφιεςε θαη ηε κεηνπζίσζε. 

Δμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο ησλ παξαπάλσ ζηξαηεγηθψλ, ην παηδηθφ ζηξεο δελ είλαη πάληα 

αλαγλσξίζηκν. Χο εθ ηνχηνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο. 
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1.1.2 ΣΡΔ ΥΟΛΗΚΉ ΔΠΗΓΟΖ  

Γηα κεξηθά παηδηά, ην ζρνιείν απνηειεί έληνλε πεγή ζηξεο (Witkin,1999) ιφγσ ησλ ζπλερψλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηεο αλάγθεο γηα πςειή βαζκνινγηθή επίδνζε 

(Isralowitz & Hong , 1990∙  Burnett & Fanshawe,1999∙ Hampel & Peterman, 2005∙ Leung, 2010) 

θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Kraag, Zeegers, 

Kok, Hosman & Abu-Saad, 2006).   

Έηζη, ην «ππεξβνιηθφ» ζηξεο ησλ καζεηψλ έρεη ζπλδεζεί θαηά θχξην ιφγν κε ηηο εμεηάζεηο, ηελ 

ππεξβνιηθή εξγαζία, ηελ έιιεηςε ηνπ ρξφλνπ, ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κε άιινπο ζπκκαζεηέο, 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Leung, 2010) θαη ηελ εκθάληζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Wang & Ding, 2003 ∙ Zhou et al., 2005). 

Χζηφζν, απηφ πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην ίδην ην παηδί 

πξνζιακβάλεη θαη βηψλεη, θάζε θνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε/θαζήθνλ. Κάηη πνπ γηα έλα 

παηδί είλαη ζέκα ξνπηίλαο, γηα ην άιιν κπνξεί λα απνηειεί κεγάιε δπζθνιία..Δθεί πνπ γηα έλα 

παηδί ην ζηξεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κπνξεί λα είλαη ήπην άξα θαη «ιεηηνπξγηθφ» ζε έλα  άιιν 

παηδί  κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθφ άξα θαη «δπζιεηηνπξγηθφ».  

Γχν είλαη νη βαζηθέο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ην ζηξεο ησλ καζεηψλ. Ζ ζεσξία 

ηεο έιιεηςεο δεμηνηήησλ κειέηεο, νξίδεη ην ζηξεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο σο απνηέιεζκα 

ρακειψλ πξνζδνθηψλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ην γλσζηηθφ έξγν πνπ θαινχληαη λα εθηειέζνπλ. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο παξεκβνιήο, νη γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο παξεκβάιινληαη απφ άιιεο 

άζρεηεο πιεξνθνξίεο εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ ζηξεο (Sarason, Keefe, Hayes & Shearin , 1986∙ 

Zeidner, 1998), νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο απνζπνχλ κέξνο ηεο κλήκεο ησλ καζεηψλ, αζθψληαο 

επηβαξπληηθφ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο αλάθιεζεο γλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε 

(Βαζηιάθε,2001). 

Χζηφζν ε εκθάληζε ηνπ ζηξεο ζηνπο καζεηέο θαίλεηαη λα εμαξηάηαη , επίζεο,  απφ ην επίπεδν επθπΐαο 

ησλ καζεηψλ, ηελ ειηθία, θαη ην θχιν. πγθεθξηκέλα, έξεπλεο έρνπλ δείμεη  κηθξή επίδξαζε ηνπ ζηξεο  

ζηελ επίδνζε καζεηψλ µε πςειφ επίπεδν λνεκνζχλεο (Feldhusen & Klausmeier, 1962 ). Δπηπιένλ, ε 

επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ πνηθίιιεη αλάινγα µε ηελ ειηθία ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη φζν κηθξφηεξνη ζε ειηθία είλαη νη καζεηέο ηφζν πςειφηεξν είλαη ην 

ζηξεο (Eysenck, 1992)  θαη ηφζν ρακειφηεξε ε απηνεθηίκεζε πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ    

(Gray-Little & Hafdahl, 2000). Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Chapell , Blanding, 
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Silverstein, Takahashi, Newman (2005) ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν 

ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο, απφ φηη ηα αγφξηα . 

1.2 ΣΤΠΟΗ ΓΟΝΔΧΝ  

Ο γνλέαο αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ηδέεο θαη αληηιήςεηο πξηλ αθφκε απφ ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ 

ηνπ, νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ησλ  

βαζηά εζσηεξηθεπκέλσλ κνληέισλ πνπ έρεη  απνθηήζεη απφ ηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο. Έηζη, ν θάζε 

γνλέαο πηνζεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν γνλετθφ ζηπι, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζηάζεηο ηνπ 

απέλαληη ζηνλ έιεγρν ησλ παηδηψλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα θαη ηελ ζπκκεηνρή/εκπινθή 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ παηδηνχ (Mupinga, Garrison & Pierce, 2002∙ Reitman, 

Rhode, Hupp & Altobello, 2002). Απφ ηα δεδνκέλα εξεπλψλ θαίλεηαη φηη γνλετθφ ζηπι  

επεξεάδεη ηελ ςπρνθνηλσληθή, γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, ηελ 

ςπρνινγηθή επεμία ηνπ, ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ηνπ, ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Bornstein & Zlotnik, 2009 ∙ Turner, Chandler & Heffer, 2009). 

Δπηπιένλ, πξφζθαηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο ν ηξφπνο πνπ νη γνλείο αζθνχλ ηε γνλετθφηεηα 

ηνπο επεξεάδεη αθφκε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηθνχ εγθεθάινπ (Belsky & De Haan, 2011). Ζ 

θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα (ππνζάιακνο, 

ππφθπζε, επηλεθξίδηα), λα κεηψζεη ηελ εκηζθαηξηθή νινθιήξσζε θαη λα επηθέξεη αιινηψζεηο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ κεζνιφβηνπ (Belsky et al.,2011). Δπίζεο, παηδηά πνπ είραλ κεγαιψζεη γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε απνζηεξεκέλν πεξηβάιινλ, παξνπζίαδαλ αιινηψζεηο ζηνλ 

αξηζηεξφ θαη ζην δεμηφ αλψηεξν ινβφ ηεο παξεγθεθαιίδαο (Bauer, Hanson, Pierson, Davidson  

& Pollak, 2009). 

Ζ πην επξέσο απνδεθηή γνλετθή ηππνινγία είλαη απηή ηεο Baumrind 

(1971,1980,1989,1991a,1991b). χκθσλα κε ηελ Diana Baumrid, ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζε δχν δηαζηάζεηο: ηνλ γνλετθφ  έιεγρν θαη ηελ γνλετθή απνδνρή. Ζ 

γνλετθή απνδνρή θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνξγήο θαη αληαπφθξηζεο πξνο ην παηδί ελψ ν 

γνλετθφο  έιεγρνο αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο 

απηέο θαη ην βαζκφ πνπ ζεκεηψλνπλ νη γνλείο ζε απηέο, δηέθξηλε ηξεηο  δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: 

ηνλ απηαξρηθφ, ηνλ δεκνθξαηηθφ θαη ηνλ αλεθηηθφ. Μάιηζηα νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο γνλετθήο ηππνινγίαο.  

Ο απηαξρηθφο γνλέαο ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κε απζηεξφηεηα θαη ηηκσξίεο, 

εθαξκφδνληαο  ζηεγαλά φξηα θαη θαλφλεο ρσξίο λα ελζαξξχλεη ηελ ιεθηηθή επηθνηλσλία. Αζθεί 
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ππεξβνιηθφ έιεγρν πεξηνξίδνληαο ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ θαη  ηελ αλάιεςε  πξσηνβνπιηψλ 

(Cole & Cole, 2002 ). Πξνζπαζεί λα επηβάιεη ζε απηά ηηο δηθέο ηνπ αμίεο θαη λα δηακνξθψζεη, 

λα ειέγμεη θαη λα αμηνινγήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα. Έρεη 

πνιιέο απαηηήζεηο απφ ην παηδί ηνπ θαη πξνζδνθά απφ απηφ ζθιεξή εξγαζία, ζεβαζκφ θαη 

ππαθνή (Μαξηδάθε,2009). 

Ο αλεθηηθφο γνλέαο είλαη αξθεηά αλεθηηθφο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ. Γελ 

αζθεί έιεγρν νχηε θξηηηθή, είλαη ππεξβνιηθά επηεηθήο θαη έρεη ιίγεο απαηηήζεηο. Γίλεη ζην παηδί 

κεγάια πεξηζψξηα απηνλνκίαο θαη δελ επηβάιιεη θαζφινπ φξηα. Παξάιιεια, νη αλεθηηθνί γνλείο 

πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο έλα πεξηβάιινλ απνδνρήο παξνπζηάδνληαο ρακειέο απαηηήζεηο.  

Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν «θηιειεχζεξν κνληέιν» έρεη σο απνηέιεζκα νη γνλείο λα αθνινπζνχλ 

πιήξσο ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ θαη λα μερλνχλ νη ίδηνη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 

(Baumrind,1997). Ο επηηξεπηηθφο γνλέαο ζπάληα  ηηκσξεί θαη πνιχ ζπρλά ππνθχπηεη ζηηο 

παξνξκήζεηο ηνπ  παηδηνχ (Μαξηδάθε,2009). 

Σέινο, ν δεκνθξαηηθφο/ππνζηεξηθηηθφο γνλέαο ιεηηνπξγεί κε ππνζηεξηθηηθφ ηξφπν. Ο 

δεκνθξαηηθφο γνλέαο αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ, 

επηθνηλσλεί αλνηρηά καδί ηνπ, είλαη πξφζπκνο λα αθνχζεη ηηο επηζπκίεο ηνπ θαη ζέβεηαη ηηο 

απφςεηο ηνπ. Οη δεκνθξαηηθνί γνλείο είλαη ζεξκνί θαη δίλνπλ ζεκαζία ζηελ πεηζαξρία, ζηελ 

αλεμαξηεζία θαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ηνπ παηδηνχ. Παξάιιεια φκσο έρνπλ απαηηήζεηο, ζέηνπλ 

ζαθή φξηα εμεγψληαο αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο (Baumrind, 1997). Ο έιεγρνο πνπ αζθείηαη γίλεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ινγηθψλ 

απαηηήζεσλ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηα επηηξεπηά φξηα. Οη δεκνθξαηηθνί γνλείο 

έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, παξέρνληαο ηνπο ζε 

κεγάιν βαζκφ επαξθή έιεγρν θαη ζηήξημε (Cole & Cole, 2002∙Παππά, 2006). Γεληθφηεξα, νη 

ππνζηεξηθηηθνί γνλείο, δηαζέηνπλ πνηνηηθφ  ρξφλν γηα ηα παηδηά ηνπο, ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, νξίδνπλ θαλφλεο θαη φξηα, ελζαξξχλνπλ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ρξεζηκνπνηνχλ 

ινγηθέο εμεγήζεηο  αληί γηα ηηκσξία (Darling & Steinberg, 1993 ∙ Amato & Fowler, 2002) θαη 

δηαηεξνχλ κεγάιεο πξνζδνθίεο απφ απηά (Μαξηδάθε,2009). 

Δπνκέλσο, «ο αςηαπσικόρ γονέαρ απαιηεί και αποππίπηει, o δημοκπαηικόρ απαιηεί και 

αποδέσεηαι και ο επιηπεπηικόρ αποδέσεηαι και δεν απαιηεί » (Dunn, 1999).  

Με ην πέξαο ησλ ρξφλσλ πξνηάζεθαλ θαη άιινη ζπκπιεξσκαηηθνί ηχπνη ζηε ζεσξία ηεο 

Baumrind, φπσο ηνπ απνξξηπηηθνχ ηχπνπ, ηνπ αληηθνκθνξκηζηηθνχ ηχπνπ, ηνπ δεκνθξαηηθνχ – 

αληηθνκθνξκηζηηθνχ ηχπνπ, ηνπ απηαξρηθνχ – απνξξηπηηθνχ ηχπνπ (Mupinga et al., 2002). ηε 
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ζπλέρεηα, νη Maccoby & Martin (1983) πξφηεηλαλ έλα λέν πην εκπινπηηζκέλν κνληέιν, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο γνλετθνχο ηχπνπο: ηνλ απηαξρηθφ γνλέα, ηνλ αλεθηηθφ – 

επηεηθή γνλέα, ηνλ αλεθηηθφ – αδηάθνξν γνλέα, ην δεκνθξαηηθφ – αληαπνδνηηθφ γνλέα. 

Οπζηαζηηθά, πξφζζεζαλ δχν θαηλνχξηνπο ηχπνπο γνλέσλ. Ο αλεθηηθφο – επηεηθήο γνλέαο είλαη 

απηφο πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ, αιιά δίλεη θαη απεξηφξηζηε ειεπζεξία 

ρσξίο λα ζέηεη φξηα. Ο αλεθηηθφο –αδηάθνξνο γνλέαο δελ ζπκκεηέρεη θαη δελ αιιειεπηδξά κε ην 

παηδί ηνπ. 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο Υνπξδάθε (1999), ε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλεη 

ηνπο παξαθάησ έμη γνλετθνχο ηχπνπο: α) ν επεξέζηζηνο ηχπνο γνλέα- ν γνλέαο πνπ πηνζεηεί 

απζηεξέο πξαθηηθέο, β) ν θηιφδνμνο ηχπνο γνλέα- ν γνλέαο πνπ ηξέθεη πςειέο πξνζδνθίεο γηα 

ηα παηδηά ηνπ, γ) ν απνξξηπηηθφο ηχπνο γνλέα- ν γνλέαο πνπ κεηψλεη θαη έρεη ρακειέο 

πξνζδνθίεο, δ) ν ππεξπξνζηαηεπηηθφο ηχπνο γνλέα- ν γνλέαο πνπ πξνζηαηεχεη ζε ππεξβνιηθφ 

βαζκφ ηα παηδηά ηνπ, ζηεξψληαο ηελ ειεπζεξία ηνπο, ε) ν αλήζπρνο ηχπνο γνλέα-ν γνλέαο πνπ 

αλεζπρεί ππεξβνιηθά θαη  ζη) ν θνζκηθφο ηχπνο γνλέα-ν γνλέαο πνπ αδηαθνξεί. 

Οη Olson & DeFrain (2000) πξφηεηλαλ έλα κνληέιν νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

βαζηδφκελνη ζηε ζεσξία ηεο Baumrimd. πγθεθξηκέλα, νη δχν βαζηθνί άμνλεο ηνπ κνληέινπ 

νηθνγελεηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ε νηθνγελεηαθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε νηθνγελεηαθή 

ζπλνρή. Ζ νηθνγελεηαθή πξνζαξκνζηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε νηθνγέλεηα ιεηηνπξγεί σο 

ζχλνιν, ηνπο ηξφπνπο πνπ παίξλεη απνθάζεηο θαη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαη κε ην πφζν 

επέιηθηε είλαη. Τπάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα πξνζαξκνζηηθφηεηαο: 1) πνιχ ρακειφ (άθακπην),  2) 

ρακειφ πξνο κέηξην (δνκεκέλν),  3) κέηξην πξνο πςειφ (επέιηθην),  4) πνιχ πςειφ (ρανηηθφ). 

Σν πνιχ ρακειφ θαη ην πνιχ πςειφ επίπεδν ζεσξνχληαη  δπζιεηηνπξγηθά.  Ζ νηθνγελεηαθή 

ζπλνρή έρεη λα θάλεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν πνπ ραξαθηεξίδεη κηα νηθνγέλεηα. 

Αληηζηνίρσο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη νηθνγελεηαθήο ζπλνρήο: 1) πνιχ ρακειή (Υσξίο 

ζπκπινθή), 2) ρακειή πξνο κέηξηα (Γηαρσξηζκέλνο), 3) κέηξηα πξνο πςειή (Γεκέλνο), 4) πνιχ 

πςειή (Πεξηπιεγκέλνο). Σα ελδηάκεζα επίπεδα, ζεσξνχληαη ηα πην ιεηηνπξγηθά, αθνχ εληζρχνπλ 

ηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηζνξξνπίαο.  Απφ 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί δηαθνξεηηθνί ηχπνη νηθνγελεηψλ: ν 

ηζνξξνπεκέλνο νηθνγελεηαθφο ηχπνο, ν ελδηάκεζνο νηθνγελεηαθφο ηχπνο, ν εμαξηεκέλνο 

νηθνγελεηαθφο ηχπνο θαη ν αθξαίνο νηθνγελεηαθφο ηχπνο.       

Με βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο Baumrind, ν δεκνθξαηηθφο γνλέαο ζπκπίπηεη  κε ηνλ 

ηζνξξνπεκέλν νηθνγελεηαθφ ηχπν, ν νπνίνο είλαη ζην δνκεκέλν/επέιηθην ηχπν 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ζην δεκέλν ηχπν ηεο ζπλνρήο. Ο επηηξεπηηθφο ηχπνο αληηζηνηρεί ζηνλ 
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αθξαίν νηθνγελεηαθφ ηχπν, παξνπζηάδνληαο αθξαία  επίπεδα πξνζαξκνζηηθφηεηαο φζν θαη 

ζπλνρήο.  Σέινο,  ν απηαξρηθφο ηχπνο έρεη πνιχ ρακειή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη πςειή ζπλνρή, 

γη’ απηφ θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ αθξαία άθακπην νηθνγελεηαθφ ηχπν. 

Ο Gottman (2000) πξνζπάζεζε λα δηαθξίλεη δηαθνξεηηθά ζηπι γνλέσλ βάζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: 1) νη απνζηαζηνπνηεκέλνη γνλείο είλαη απηνί πνπ δελ έρνπλ 

επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ, άξα θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηνπο. Δίλαη άηνκα 

αζηαζή ζπλαηζζεκαηηθά. 2) Οη επηθξηηηθνί – απνδνθηκαζηηθνί γνλείο είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ 

πσο φηαλ ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηά πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηνπ. 

Δπνκέλσο, βιέπνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο κηα κνξθή ρεηξηζκνχ /πίεζεο πξνο ηνπο γνλείο. 3) Οη 

επηηξεπηηθνί – παξαρσξεηηθνί γνλείο επηηξέπνπλ ζην παηδί ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά δελ ην καζαίλνπλ πψο λα ηα δηαρεηξίδεηαη. 4) Οη γνλείο κε πςειή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρνπλ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, εληζρχνπλ 

ηελ έθθξαζε ηνπο, δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε θαη καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηξφπνπο δηαρείξηζήο ηνπο 

θαη φρη ηελ απνθπγήο ηνπο.  

Ζ  Μαξηδάθε (2009) έρεη δηαθξίλεη ηνπο ηξεηο γνλετθνχο ηχπνπο (ππνζηεξηθηηθφο, επηεηθήο, 

απηαξρηθφο) πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζε κειέηεο ζηνλ δηεζλή ρψξν, σζηφζν ζεσξεί φηη  ζηε ρψξα 

καο εκθαλίδεηαη θαη ν απζηεξφο ηχπνο γνλέα, ν νπνίνο δελ ηαπηίδεηαη κε θαλέλαλ απφ ηνπο 

ππάξρνληεο γνλετθνχο ηχπνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ν απζηεξφο γνλέαο είλαη ηχπνο πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη ηδηαίηεξα ηνλ Έιιελα γνλέα. 

Χζηφζν, ε δηακφξθσζε ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ. 

Έλα ηδηαίηεξα ππεξθηλεηηθφ παηδί κπνξεί λα δηεγείξεη ηελ απηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ελφο γνλέα, 

ελψ έλα ήπησλ ηφλσλ-ήζπρν παηδί κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ηχπν γνλέα. Μάιηζηα, 

ε Harris (2004) κέζα απφ ηε ζεσξία ηεο νκαδηθήο θνηλσληθνπνίεζεο αζθεί θξηηηθή ζηε ζεσξία 

θαη ζηηο έξεπλεο πεξί γνλετθνχ ηχπνπ θαη ππνζηεξίδεη πσο νη γνλείο δελ είλαη απηνί πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο, αιιά φηη απιψο αληηδξνχλ αλάινγα κε  ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξεί φηη δελ έρεη αθφκε κειεηεζεί αλ νη γνλείο αθνινπζνχλ 

ηνλ ίδην γνλετθφ ηχπν ζε φια ηα παηδηά ηνπο ή αλ εθείλνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπο. 

 

 



17 
 

1.2.1  ΓΟΝΔΨΚΟ ΣΤΠΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΉ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

Πιήζνο εξεπλψλ έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ην γνλετθφ ζηπι δηαπαηδαγψγεζεο  θαη ην θνηλσληθφ-

ζπλαηζζεκαηηθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ (Cole & Cole, 2002 ∙ Παππά, 2006).  

Ο απηαξρηθφο ηχπνο γνλέα έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηα πην δπζάξεζηα απνηειέζκαηα γηα ηα παηδηά 

φισλ ησλ ειηθηψλ (Kaufmann, Gesten,Santa Lucia, Salcedo, Rendina-Gobioff & Gadd, 2000). 

Σα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέσλ ζπλήζσο, δηαθξίλνληαη απφ έιιεηςε θηλήηξσλ, ρακειή 

απηνπεπνίζεζε θαη αξλεηηθή απηνεθηίκεζε (Buri, 1991). Παξφιν πνπ νη έθεβνη απηνί 

ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά απνδεθηφ ηξφπν, δελ ληψζνπλ επραξηζηεκέλνη κε ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ζπλεπψο ηείλνπλ λα έρνπλ αξλεηηθή απηναληίιεςε (Lamborn, Mounts,Steinberg & Dornbusch, 

1991). Δπηπιένλ, αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο θαηαζηάζεηο (Baumrind, 1971∙ 

 Lamborn et al., 1991), βηψλνπλ έληνλν άγρνο  (Uwe, Hempel, & Miles, 2003) θαη παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα θνηλσληθφηεηαο θαη απνδνρήο (Chen, Dong, & Zhou, 1997). ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, εκθαλίδνπλ ρακειή  θνηλσληθφ – ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε  (McClun & Merrell, 

1998). Άιινηε παξνπζηάδνπλ παζεηηθή (Diener & Dweck, 1978) θαη άιινηε επηζεηηθή ζηάζε  

πξνο ηνπο άιινπο,  αλαζθαιή πξνθίι, έιιεηςε ειέγρνπ (Baumrind, 1991) θαη  ελζπλαίζζεζεο 

(Swick, 2005) θαη πςειά επίπεδα θαηάζιηςεο (Παππά, 2002∙ Milevsky, Schlechter, Netter, & 

Keehn, 2007). Χζηφζν, ηα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέσλ ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθνχ ειέγρνπ 

απνθεχγνπλ ηηο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, θαζψο θαη ηε ρξήζε νπζηψλ (Παππά, 2002). 

Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά ησλ επηηξεπηηθψλ γνλέσλ είλαη πεξηζζφηεξν απζφξκεηα, παξνξκεηηθά 

(Barber, 1996), απείζαξρα θαη  αλψξηκα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο (Cole et al., 2002). Γελ 

δέρνληαη ηελ καηαίσζε, δπζθνιεχνληαη ζηελ πξνζαξκνγή, δελ αθνινπζνχλ εχθνια θαλφλεο θαη 

δελ έρνπλ αλεπηπγκέλεο πξνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Γεληθά, έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε 

(Baumrind,1991∙ Furnham & Cheng, 2000∙ DeHart, Pelham  & Tennen, 2006), αιιά φκσο 

αλαθέξνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηνελίζρπζεο, ζπγθξηλφκελα κε απηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέσλ 

(Aunola, Stattin & Nurmi, 2000). Καηά ηελ εθεβεία είλαη πνιχ πηζαλφ λα παξνπζηάζνπλ 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά (Patterson, DeBaryshe & Ramsey, 1989), θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία (Simons, Murry, McLoyd, Cutrona & Conger, 2002∙ Milevsky, et al., 2007) 

θαη λα θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ (Smith & Hall, 2008). 

Δμειηθηηθά, απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ εθεβεία θαίλεηαη πσο ηα παηδηά  ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ έρνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, 

ζπγθξηλφκελα κε απηά ησλ απηαξρηθψλ θαη ησλ επηηξεπηηθψλ γνλέσλ (Maccoby et al., 1983).  
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Σα παηδηά δεκνθξαηηθψλ γνλέσλ είλαη δπλακηθά, επδηάζεηα, θνηλσληθά, ζπλεξγαηηθά, έρνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, είλαη αλεμάξηεηα, ππεχζπλα θαη ζέηνπλ ζηφρνπο (Buri, 1991). 

Υαξαθηεξίδνληαη απφ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (Lamborn et al., 1991), ζεηηθή 

απηναληίιεςε θαη  απηνεθηίκεζε  (Buri, 1989∙ Buri,Kirchner, Misukanis & Mueller, 1986∙  Buri, 

Louiselle, Misukanis, & Mueller, 1988∙ Furnham & Cheng, 2000), ελζπλαίζζεζε (Spinrad , 

Losoya , Eisenberg  et al., 1999), θνηλσληθέο δεμηφηεηεο,  δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη  

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα (Leidy, Guerra & Toro, 2012). Σα παηδηά ησλ ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ  ςπρνινγηθή επάξθεηα θαη  πξνζαξκνζηηθφηεηα (Kaufmann et al., 2000). 

Χο έθεβνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πεηζαξρία, απηνέιεγρν θαη πεξεθάληα γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπο 

(Gray & Steinberg, 1999), έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζνπλ θαηάζιηςε 

(Dwairy,2004), ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο (Heaven & Ciarrochi, 2006 ), λα θαπλίζνπλ ζηελ εθεβεία 

(Radziszewska, Richardson,Dent & Flay, 1996∙ Simons & Conger, 2007), λα θάλνπλ ρξήζε 

νπζηψλ θαη λα αλαπηχμνπλ δηαηαξαρή δηαγσγήο, ζπγθξηλφκελα κε απηά ησλ απηαξρηθψλ θαη ησλ 

επηηξεπηηθψλ - αδηάθνξσλ γνλέσλ (Smith et al., 2008). 

Σέινο, φπσο αλαθέξεη ε Μαξηδάθε (2009) ηα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

παηδηά πξνεθεβηθήο ειηθίαο είλαη ζπρλφηεξα φηαλ νη γνλείο ηνπο είλαη απηαξρηθνί θαη 

επηηξεπηηθνί, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ εμέηαζε ηηο αληηιήςεηο 640 καζεηψλ απηήο ηεο ειηθίαο, 

ζρεηηθά κε ηελ ηππνινγία ησλ γνλέσλ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ νη γνλείο είλαη 

ππνζηεξηθηηθνί. Τςειή ελζπλαίζζεζε θαη απηνεθηίκεζε απνιακβάλνπλ ηα παηδηά κε 

ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Αληηζηξφθσο, νη καζεηέο πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ 

παηέξα ηνπο σο απηαξρηθφ ή απζηεξφ ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφ επίπεδν ελζπλαίζζεζεο θαη 

ρακειή απηνεθηίκεζε. Αλ θαη δελ πξνθχπηνπλ ζαθείο επηπηψζεηο ζηνπο καζεηέο απφ ηνλ 

επηηξεπηηθφ ηχπν παηέξα, δελ ζπκβαίλεη ην ίδην φηαλ ν παηέξαο είλαη ππνζηεξηθηηθφο. Σα παηδηά 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ παξνπζηάδνπλ  αλεπηπγκέλε ζρνιηθή αιιά θαη αζιεηηθή ηθαλφηεηα, 

ηζνξξνπεκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, θφζκηα δηαγσγή θαη ζπκπεξηθνξά. 

πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά ησλ ππνζηεξηθηηθψλ γνλέσλ έρνπλ πςειφηεξεο θνηλσληθέο 

ηθαλφηεηεο, θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, απνθεχγνπλ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ σο 

έθεβνη θαη έρνπλ πεξηζζφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή επεμία σο  λεαξνί ελήιηθεο. Σν απηαξρηθφ θαη ην 

αλεθηηθφ γνλεηθφ ζηπι θαίλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα πξνθαλψο επεηδή 

νη επθαηξίεο ησλ παηδηψλ λα κάζνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ην ζηξεο θαη λα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο είλαη αλχπαξθηεο. Ο ππεξβνιηθφο έιεγρνο  κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο ησλ 

παηδηψλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ή λα θάλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γλσζηέο 

ζηνπο γνλείο ηνπο, ελψ ηα παηδηά ησλ αλεθηηθψλ γνλέσλ κπνξεί λα ζηεξνχληαη ηελ θαηεχζπλζε 
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θαη ηελ θαζνδήγεζε, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ ζηφρσλ 

(Bornstein & Bornstein,2007). 

1.3 ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ 

 Σα ζπλαηζζήκαηα θαηά θνηλή νκνινγία απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο. κσο ιφγσ ηηο πνηθηιίαο ησλ ζπλαηζζεµαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ νη 

άλζξσπνη είλαη δχζθνιν λα δνζεί έλαο νινθιεξσκέλνο θαη πιήξεο νξηζµφο ηνπ φξνπ  

«ζπλαίζζεκα» (Goleman, 1995). 

χκθσλα κε ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνπαηδαγσγηθήο ην ζπλαίζζεκα πεξηγξάθεηαη σο «κηα 

θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν άλζξσπνο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή σο απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ θαη αληίζηνηρσλ αληηδξάζεσλ ηνπ 

ςπρνθπζηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ» (Καθαβνχιεο,1999,ζ.93). Δπηπξφζζεηα,  ν Mayer (2006), νξίδεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα σο νξγαλσκέλεο απαληήζεηο πνπ δηαζρίδνπλ ηα φξηα πνιιψλ ςπρνινγηθψλ 

ππνζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θπζηνινγηθψλ, γλσζηηθψλ, θηλεηήξησλ θαη 

εκπεηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζχλζεηεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο, κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

απνρξψζεηο. χκθσλα κε ηνλ Goleman ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ 

ζπκνχ, ηεο έθπιεμεο, ηνπ θφβνπ θαη ηεο αεδίαο (Goleman,1995). Τπάξρεη φκσο θαη ε 

νηθνγέλεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπί παξαδείγκαηη, ζην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο ππάξρεη θαη ε 

απνδνρή, ε αθνζίσζε, ε ηξπθεξφηεηα, ελψ ζην ζπκφ, ν εθλεπξηζκφο, ε νξγή, ε ερζξφηεηα 

δειαδή κηα πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ κε πξνζκίμεηο θαη κεηαιιάμεηο.  

χκθσλα κε ηελ ςπρνινγηθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εγψ ηνπ αλζξψπνπ (ζεηηθφ απηνζπλαίζζεκα), ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ (ζπκπάζεηα, δήιηα, ερζξφηεηα, αγάπε) θαη ζπλαηζζήκαηα ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ αλζξψπνπ (θφβνο). Γηαθξίλνληαη 

αθφκε ζε απιά θαη ζχλζεηα, ζε ζξεζθεπηηθά (επιάβεηα, θαηάλπμε) πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ην 

βαζχ ζεβαζκφ πξνο ην ζετθφ ζηνηρείν θαη ζε εζηθά (ηχςεηο, ζπλαίζζεκα επζχλεο) θαη βηνινγηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζην άηνκν θαη έρνπλ ζρέζε κε βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε 

δίςα, ε πείλα, ν θνξεζκφο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζην άηνκν σο απνηέιεζκα 

απηψλ (Καθαβνχιεο,1997). 

Μηα αθφκε δηάθξηζε  ππάξρεη αλάκεζα ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ην 
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ελδηαθέξνλ, ν ελζνπζηαζκφο, ε έθπιεμε, ην γέιην, ε ελζπλαίζζεζε, ε δξάζε, ε πεξηέξγεηα  ελψ 

ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ε απάζεηα, ε ζιίςε, ν θφβνο, ην κίζνο, ε ληξνπή, ε ιχπε, ε 

αγαλάθηεζε, ν ζπκφο, ε ερζξφηεηα. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ  λα νξηζηνχλ  σο απηά 

πνπ  πξνθαινχλ ςπρηθή (ίζσο θαη ζσκαηηθή) επραξίζηεζε ζην άηνκν,  ην θάλνπλ λα αηζζάλεηαη 

θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηεπξχλνπλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε, 

θηλεηνπνηνχλ ηα άηνκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, λα μεπεξάζνπλ θαηαζηάζεηο πνπ ηα 

δπζθνιεχνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο δεζκνχο. Σα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ πνιχηηκν βνεζεηηθφ εξγαιείν γηα πνιινχο αλζξψπνπο θαη λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

ε αληίζεζε, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φηαλ είλαη έληνλα ή επίκνλα, επζχλνληαη γηα  

δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο, βηνινγηθέο, ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη φηη πεξηνξίδνπλ ην άηνµν ζε κία ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε, 

γηα θάζε αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ βηψλεη θαη πξνθαινχλ ηελ αληίζηνηρε αιιαγή ζην λεπξηθφ 

ζχζηεκα φπσο ηαρπθαξδία θαη εθίδξσζε  (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ ,2004). 

χκθσλα κε ηνπο Leutenberg & Khalsa-Korb (2004) ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

φηαλ απεπζπλφκαζηε ζε κηθξφηεξα παηδηά είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αγάπεο, ηεο απνγνήηεπζεο, 

ηεο απφξξηςεο, ηνπ εγσηζκνχ, ηεο εηιηθξίλεηαο, ηεο ελνρήο, ηεο επηζεηηθφηεηαο, ηεο 

επγλσκνζχλεο, ηεο δήιηαο, ηνπ ζπκνχ, ηεο κνλαμηάο, ηεο ληξνπήο, ηεο πεξεθάληαο, ηεο 

ζπγθίλεζεο, ηνπ θφβνπ θαη ηεο ραξάο. ε κεγαιχηεξα παηδηά θαη εθήβνπο ρξεζηκνπνηνχκε πην 

ζχλζεηα ζπλαηζζήκαηα φπσο επγλσκνζχλε, επζπκία, θαθία, θαηήθεηα, θνιαθεία, θφπσζε, 

καηαίσζε, νδχλε, πιήμε, πξνδνζία, ζχγρπζε, ζπγθίλεζε, ζπγθινληζκφο.  

Σα ζπλαηζζήκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ένηαζη πνπ αθνξά ην βαζκφ πνπ αηζζαλφκαζηε έλα 

ζπλαίζζεκα είηε απηφ είλαη πνιχ δπλαηφ, κέηξην ή ειάρηζην ζε έληαζε, ηελ ποιόηηηα πνπ αθνξά 

ην είδνο ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί θαη απηή δηαρσξίδεηαη ζε δχν είδε ηα ζεηηθά 

θαη επράξηζηα θαη ηα αξλεηηθά θαη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ δσή ηνπ 

αηφκνπ θαη ηε διάρκειά ηνπο  πνπ αθνξά ην ρξφλν πνπ δηαξθεί έλα ζπλαίζζεκα. Αλαθνξηθψο 

πξνο ηε δηάξθεηα, αλ ην ζπλαίζζεκα είλαη ζεηηθφ θαη θξαηάεη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ππάξρεη 

ε πηζαλφηεηα λα νδεγήζεη ζε αξλεηηθή θαηάιεμε φπσο πιήμε, θφπσζε ιφγσ θνξεζκνχ θαη 

επαλάιεςεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ελψ αληίζεηα δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ην αξλεηηθφ 

ζπλαίζζεκα. Απηφ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάηη ζεηηθφ απιά κπνξεί ε 

έληαζε ηνπ λα κεησζεί ( Καθαβνχιεο, 1997). 
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Σα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ εμσηεξίθεπζε 

ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο (πξνζέζεηο, αλάγθεο, επηζπκίεο) πξνο έλα μερσξηζηφ άηνκν, ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ αληίδξαζε ζε επείγνπζεο πεξηζηάζεηο. Δθείλν 

φκσο πνπ έρεη ζεκαζία γηα ηελ ππξνδφηεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, είλαη ην εθάζηνηε 

πεξηζηαζηαθφ θνηλσληθφ πιαίζην. Σα λέα ζπλαηζζήκαηα εκπινπηίδνπλ ξεπεξηφξην, εληαζζφκελα 

ζην ζπκπεξηθνξηθφ θάζκα, επηθέξνπλ αιιαγέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Σα 

ζπλαηζζήκαηα βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά ηνπ αηφκνπ, είλαη ε έθθξαζε ηεο ςπρήο ηνπ. Με ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ γίλνληαη γλσζηά ηα ζπλαηζζήκαηά καο ζηνπο άιινπο (Ekman, 

1992). Δθθξάδνληαη κε ην ζψκα, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ην πξφζσπν, ηα κάηηα αθφκα θαη ηε 

θσλή  (Υαηδερξήζηνπ, 2004).  

Γηα ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί αξθεηέο ζεσξίεο κε πξψηε απηή ησλ 

James θαη Lange (1994), νη νπνίνη πξφηεηλαλ φηη ην ζπλαίζζεκα δεκηνπξγείηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη ζπλεηδεηνπνηνχκε θάπνηεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο. Θεσξία ε νπνία ζήκεξα δελ γίλεηαη 

απνδεθηή. Ο Cannon αζθψληαο θξηηηθή ζηελ ζεσξία ησλ James θαη Lange, κειέηεζε ηηο 

ζσκαηηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ φηαλ έλα άηνκν βηψλεη θάπνηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

θνηλσληθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ νηθνδνκνχληαη 

θνηλσληθά, δειαδή νη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο ηνπ αηφκνπ εξκελεχνληαη κε βάζε ηελ 

θνηλσληθή εκπεηξία, ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ηνπο ξφινπο. Κάπνηεο ζεσξίεο ηνλίδνπλ ηε 

θπζηνινγηθή πιεπξά ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θάπνηεο άιιεο ηελ θνηλσληθή ή γλσζηηθή  ζεσξία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο (Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

 

 Σα ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ µέζα απφ µηα δηαδηθαζία δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξν-

ζπλαηζζεµαηηθψλ αληηδξάζεσλ, ησλ πξνδξνκηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, µέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ λνήκαηνο θαη µέζα απφ ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο δηέγεξζεο. Άξα 

αληηκεησπίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα ππφ ην πξίζµα µηαο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ζπλδένληαο 

ηηο πξψηµεο εθθάλζεηο µε ηηο ψξηµεο µνξθέο ( Feldman,2011).  

 

Σν άηνµν θαζψο αλαπηχζζεηαη ζπληεινχληαη νξηζκέλεο κεηαβνιέο ζηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε ζε δηάθνξνπο ηνµείο ζην βηνζσµαηηθφ, ζην ςπρνθηλεηηθφ, ζην γλσζηηθφ-γισζζηθφ 

θαη ζην θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. εκαληηθέο είλαη νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πεδίν. 
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Σα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεµαηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Οη κεηαγελέζηεξεο δεμηφηεηεο νηθνδνκνχληαη πάλσ ζηηο πξψηεο (Goleman,1997). Ζ 

εληνλφηεξε αλάπηπμε παξαηεξείηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Οη λεπξσληθέο ζπλάςεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν είλαη θαη απηέο πνπ ηζρπξνπνηνχληαη ηειηθά. Οη εκπεηξίεο 

δηαδξακαηίδνπλ ζεµαληηθφ ξφιν ζηε δηάπιαζε ηνπ εγθεθάινπ, εηδηθά ζηελ παηδηθή ειηθία 

(Goleman,1997). Ζ παηδηθή ειηθία απνηειεί έλα πεδίν επθαηξηψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

ζπγθηλεζηαθνχ θπθιψκαηνο ηνπ παηδηνχ µε ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζµνχο. Σν λεπξσληθφ 

αξρηηεθηφλεκα θαη νη ζπλάςεηο ηνπ παγηψλνληαη, µε βάζε ηηο ζπλήζεηεο ηεο παηδηθήο  ειηθίαο. 

Σν παηδί µέζσ ηεο κάζεζεο απνθηά ζηαδηαθά πην εθιεπηπζκέλα ζπλαηζζεκαηηθά εξγαιεία 

(Goleman,1997)
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1.3.1 ΣΑ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

Σα παηδηά θαηά ηελ ζρνιηθή ειηθία θαηαλννχλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ. Ζ ζπλαηζζεηηθή ηνπο θαηάζηαζε 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξακέηξνπο ηηο νπνίεο θαη αλαγλσξίδνπλ. Δπηπιένλ 

θαηαλννχλ πσο ηα άηνµα µπνξεί λα αηζζάλνληαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο µπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ ην απνηέιεζµα 

ζην νπνίν θαηαιήγνπλ θαη πσο ε ρξνληθή ζηηγµή εµθάληζεο ελφο ζπλαηζζήκαηνο 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηνπο. Ζ ελζπλαίζζεζε βηψλεηαη 

ζηελ πιήξε ηεο µνξθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ εθθξάδνπλ µφλν ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

άιινπ αιιά θαη ηα ζπµµεξίδνληαη (Υαηδερξήζηνπ, 2004). 

 

Οη θφβνη θαη θνβίεο θάλνπλ ηελ εµθάληζή ηνπο απφ ηελ ειηθία ησλ 11 εηψλ θαη 

πάλσ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιαγή ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θίισλ 

µε ηε κεηάβαζε απφ ην δεµνηηθφ ζην γπκλάζην. Ζ δπζθνιία έθθξαζεο αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε επηινγή εμσηεξίθεπζεο ηνπο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ απηήο 

ηεο ειηθίαο. Ξέξνπλ πφηε θαη ζε πνηφλ ζα εθδειψζνπλ ηα ζπλαηζζήµαηά ηνπο 

ειέγρνληαο ηνπο µνξθαζµνχο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο αλάινγα µε απηφλ πνπ έρνπλ 

απέλαληί ηνπο (εθπαηδεπηηθφ, ζπλνκήιηθν), ηελ ζέζε πνπ θαηέρεη απηφο (status), ηηο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο µηαο θαηάζηαζεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. 

 

Οη δηαθνξέο µεηαμχ ησλ δχν θχισλ φζν αθνξά ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ γίλεηαη 

πην θαλεξή ζ’ απηήλ ηελ ειηθία.  Σα θνξίηζηα ζεσξείηαη φηη αληαπνθξίλνληαη, 

βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα πην έληνλα απφ φηη ηα αγφξηα 

(Barrett, Lane, Sechrest, & Schwartz, 2009), ηείλνπλ λα είλαη πην εθθξαζηηθά θαη πην 

επηδέμηα ζηελ θσδηθνπνίεζε, απνθσδηθνπνίεζε θαη ηε ζπγθάιπςή ηνπο (Bajgar, 

Ciarrochi, Lane, & Deane, 2005). Παξ’ φια απηά, ηα επξήκαηα κηαο κειέηεο ησλ 

Barrett θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009), ππνζηεξίδνπλ  φηη νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο 

νθείινληαη θπξίσο ζηελ θαιχηεξε ηθαλφηεηα εμσηεξίθεπζεο ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

θνξηηζηψλ θαη φρη ζε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο επηκέξνπο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο. Δπίζεο απηφ εμεγείηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη ηα αγφξηα απνθεχγνπλ λα 

εθθξάζνπλ θφβν, δεηιία ή πφλν γηα λα µελ ραξαθηεξηζηνχλ επαίζζεηα ή επάισηα 

απφ ηνπο άιινπο.  
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Βέβαηα ε ηδηνζπγθξαζία, ηα ελδναηνµηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν βαζµφο 

θνηλσληθνπνίεζεο, νη αμίεο θάζε νηθνγέλεηαο, ηα αηνµηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γνλέσλ, νη µεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, νη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ θαη ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο πξνέιεπζε επεξεάδεη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ έθθξαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ µεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ια ηα ζπλαηζζήκαηα  εθθξάδνληαη µε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζπρλφηεηα µεηαμχ ησλ δχν θχισλ (Πνχινπ ,2008).  

Οη αληηδξάζεηο αιιά θαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ γηα ηα παηδηά ηνπο ζε απηήλ ηελ 

ειηθία αιιάδνπλ θαζψο νη γνλείο ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πηζηεχνπλ ηψξα φηη ηα 

παηδηά ηνπο είλαη πην ηθαλά θαη ππεχζπλα (Park & Bauer, 2002). Δπίζεο, αιιάδνπλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δηνξζψζνπλ ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ηνπο ελψ παξάιιεια δείρλνπλ ηδηαίηεξε ζεµαζία ζηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ 

ηνπο ζην ζρνιείν. πσο αιιάδεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ αιιάδεη θαη ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηα νπνία εθθξάδνπλ πην αλνηρηά ην ζπµφ ηνπο θαη 

δηαθσλνχλ πην έληνλα µε ηνπο γνλείο ηνπο (Cole  et al., 2002).  

   

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή σξίκαλζε ησλ παηδηψλ, θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα ηα βνεζήζεη λα εληνπίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, λα ηα 

αλαγλσξίδνπλ, λα ηα νλνκάδνπλ, λα ηα απνδέρνληαη θαη λα ηα εθθξάδνπλ κε ζσζηφ 

ηξφπν, ηε θαηάιιειε ζηηγκή θαη ζηνλ θαηάιιειν ρψξν. Σα παηδηά αλαπηχζζνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά φρη κφλν κέζα απφ ηηο ζεηηθέο αιιά θαη απφ ηηο γεκάην δπζθνιίεο 

θαηαζηάζεηο ηεο δσήο. Ζ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε απαηηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

δηάλνηα θαη ζθέςε· απαηηεί ζπλαίζζεκα. Ο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνληψλ ζηα 

παηδηά έρεη βαζηά θαη δηαξθή επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ηνπο. Κη απηφ επεηδή 

νη αληηδξάζεηο ησλ γνληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα 

απέλαληη ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία ζέηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζεκέιηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ θαη δηακνξθψλνπλ λνήκαηα. Σαπηφρξνλα εδξαηψλνπλ 

θαλνληζηηθά πξφηππα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εξκελείαο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Cole et al., 2002).  

 1.3.2 ΣΤΠΟΗ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΠΑΗΓΗΧΝ 

Οη αληηδξάζεηο ησλ γνληψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ηδηαίηεξα 

απέλαληη ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία ζέηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζεκέιηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ θαη δηακνξθψλνπλ λνήκαηα. Σαπηφρξνλα εδξαηψλνπλ 
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θαλνληζηηθά πξφηππα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εξκελείαο 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ  (Παππά, 2013). Ο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ησλ γνληψλ 

ζηα παηδηά έρεη βαζηά θαη δηαξθή επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ηνπο. Σν παηδί 

γίλεηαη απνδέθηεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα 

(Goleman, 1999). Γη απηφ ε θαηαλφεζε απφ ην γνλέα  ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα 

ζην νπνίν εθδειψλεηαη ε ζπγθίλεζε θαη ην ζπλαίζζεκα, εηδηθά ζε επεηζφδηα 

ζπγθηλεζηαθψλ εθξήμεσλ ζπκβάιιεη ζεηηθά (Παππά, 2016).     

Χζηφζν, νη γνλείο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη ζην θνκκάηη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδνπλ, εθθξάδνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα, ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ ζε ζπλαηζζεκαηηθφ 

επίπεδν κε ην παηδί, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο κε ην παηδί θαη 

γεληθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν «δνπιεχνπλ» κε ην ζπλαίζζεκα ην δηθφ ηνπο ή ηνπ 

παηδηνχ. Γη απηφ ππάξρνπλ πνιιέο ηππνινγίεο γνλετθήο εκπινθήο (Baumrind ,1971, 

1980). 

Υαξαθηεξηζηηθή θαη πην αληηπξνζσπεπηηθή είλαη εθείλε ηνπ Gottman. Μεηά απφ 

έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο ζρεηηθά κε ην «ζηπι» ζπλαηζζεκαηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ν  Gottman (2000) θάλεη ιφγν γηα ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

γνλέσλ. Οη ηχπνη γνλέσλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηαθξίλνληαη ζηνπο «απνζηαζηνπνηεκέλνπο», «επηθξηηηθνχο-

απνδνθηκαζηηθνχο», «επηηξεπηηθνχο-παξαρσξεηηθνχο» γνλείο θαη «ζπλαηζζεκαηηθνχο 

κέληνξεο». 

α) Οι αποζηαζιοποιημένοι γονείρ: Θεσξνχλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο 

είλαη αζήκαληα, παξάινγα θαη ζπρλά ηα παξαγλσξίδνπλ. Δπηδηψθνπλ ηε γξήγνξε 

εμαθάληζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ. Πξνζπαζνχλ κε 

πεξηζπαζκνχο λα αλαζηείινπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο, γηαηί ηνπο 

πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη άγρνο. πρλά γεινηνπνηνχλ ή ειαρηζηνπνηνχλ ηα ζπ-

λαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη γνλείο απηνί ζπλήζσο δελ έρνπλ επίγλσζε νχηε ησλ 

δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ νχηε ησλ άιισλ. Φνβνχληαη κήπσο ράζνπλ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ έιεγρν. Νηψζνπλ άβνια, θνβνχληαη, πηέδνληαη, ελνρινχληαη, 

πιεγψλνληαη ή πλίγνληαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. 

Έηζη, ηα παηδηά ησλ «απνζηαζηνπνηεκέλσλ» ζπλαηζζεκαηηθά γνλέσλ καζαίλνπλ φηη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο είλαη ιαλζαζκέλα θαη ρσξίο αμία. Γπζθνιεχνληαη λα 
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αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνδερζνχλ ηδηαίηεξα ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη 

πηζηεχνπλ φηη θάηη «δελ πάεη θαιά» φηαλ ληψζνπλ έηζη. Σέινο, είλαη πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο θαη ζηελ έθθξαζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο. 

β) Οι επικπιηικοί-αποδοκιμαζηικοί γονείρ: Οη γνλείο απηνί κνηάδνπλ κε ηνπο 

απνζηαζηνπνηεκέλνπο, αιιά απνδνθηκάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ησλ παηδηψλ ηνπο θξίλνληαο ή επηθξίλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Θέινπλ 

λα βάινπλ φξηα ζηα ζπλαηζζήκαηα. Θεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπκκφξθσζε ησλ 

παηδηψλ ζε θαιά πξφηππα ή ζπκπεξηθνξέο. Δπηπιήηηνπλ ή ηηκσξνχλ ηα παηδηά γηα ηελ 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, είηε απηά ζπκπεξηθέξνληαη άζρεκα είηε φρη. 

Θεσξνχλ φηη ην παηδί φηαλ εθθξάδεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ζέιεη λα πεηχρεη θάηη. 

Δπίζεο, πηζηεχνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ίδηνλ ησλ αδχλακσλ αλζξψπσλ. Γίλνπλ 

ζεκαζία ζηελ ππαθνή ηνπ παηδηνχ ζηελ εμνπζία θαη ιεηηνπξγνχλ απνδνθηκαζηηθά 

ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα παηδηά ησλ «επηθξηηηθψλ» γνλέσλ αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ 

δπζθνιίεο ζηελ αλαγλψξηζε, έθθξαζε, δηαρείξηζε θαη απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο κε ηα παηδηά ησλ «απνζηαζηνπνηεκέλσλ» γνλέσλ. Σα αγφξηα ζπλήζσο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηεο ιχπεο, ελψ 

ηα θνξίηζηα κε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκνχ. Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζηνπο δχν 

πξψηνπο ηχπνπο πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ πφλν θαη έηζη απνθεχγνπλ ή βάδνπλ ηέινο ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ δάθξπα ή ζπκσκέλα μεζπάζκαηα. Έηζη, φκσο, ηα παηδηά δελ έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα βηψζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

Δίλαη  δειαδή, απξνεηνίκαζηα λα αληαπνθξηζνχλ ζεο πξνθιήζεηο ηεο ελήιηθεο δσήο. 

γ) Οι επιηπεπηικοί-παπασυπηηικοί γονείρ: Δπηηξέπνπλ θαη απνδέρνληαη ειεχζεξα 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ησλ παηδηψλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα πξνζθέξνπλ 

θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Παξεγνξνχλ ην παηδί πνπ βηψλεη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Γε καζαίλνπλ ζην παηδί ηίπνηα ζρεηηθφ κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη δε ζέηνπλ θαζφινπ φξηα. Γελ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, παξά κφλν κε ηελ απειεπζέξσζή ηνπο. 

Σα παηδηά ησλ «επηηξεπηηθψλ» γνλέσλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε κε απηά ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ ηχπσλ γνλέσλ. Γελ έρνπλ κάζεη λα ειέγρνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα 
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ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα ραιαξψλνπλ θαη λα ζπγθεληξψλνληαη φηαλ ρξεηάδεηαη. Έηζη, 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη γεληθά 

ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ζρνιείν. Δπίζεο, αδπλαηνχλ λα θαηαλνήζνπλ θνηλσληθά 

κελχκαηα, θαλφλεο θαη φξηα, θάηη πνπ ίζσο ηα δπζθνιέςεη ζηε ζχλαςε θαη 

δηαηήξεζε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

δ) Οι ζςναιζθημαηικοί μένηοπερ: Οη γνλείο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αγσγή. Ο γνλέαο-ζπλαηζζεκαηηθφο κέληνξαο δηαπαηδαγσγεί ην παηδί ηνπ ζχκθσλα κε 

ηηο αθφινπζεο πέληε αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο: 

 Έρεη επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ ηνπ. 

 Αληηκεησπίδεη ην ζπλαίζζεκα σο κηα επθαηξία κεγαιχηεξεο πξνζέγγηζεο ηνπ 

παηδηνχ γηα αλάπηπμε νηθεηφηεηαο κεηαμχ γνλέα - παηδηνχ, θαζψο θαη σο 

επθαηξία δηδαζθαιίαο. 

 Αθνχεη πξνζεθηηθά, δείρλεη ελζπλαίζζεζε θαη αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ παηδηνχ, είηε είλαη ζεηηθά είηε είλαη αξλεηηθά. 

 Βνεζά ην παηδί λα θαηνλνκάζεη, λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 Θέηεη φξηα θαη επίζεο εμεηάδεη πηζαλέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε θάπνηνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Οη γνλείο απηνί απνδέρνληαη θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

πξνσζνχλ ηε ιεθηηθή ηνπο έθθξαζε.  Ζ έθθξαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

παηδηψλ αληηκεησπίδεηαη σο αθφξκεζε γηα δηεχξπλζε θαη εκβάζπλζε ηεο 

επηθνηλσλίαο ηνπο καδί ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο αθηεξψλνπλ 

ρξφλν ζηελ έθθξαζε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζεσξψληαο φηη απνηεινχλ 

ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ. Έρνπλ θαη νη ίδηνη επίγλσζε ησλ 

δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη είλαη επαίζζεηνη ζε νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, ρσξίο λα βηψλνπλ ζχγρπζε ή άγρνο φηαλ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ζεβαζκφ φζνλ αθνξά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο επίζεο θαη απφ ελζπλαίζζεζε θαη 

πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ζηα παηδηά ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. ηαλ ηα παηδηά είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλα κε ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην δεζκφ γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο κφλα, ηα 

βνεζνχλ  λα  αλαπηχμνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Zakeri, Jowkar 

& Ramzoee, 2010). Απφ έξεπλεο δηαθαίλεηαη φηη ηα παηδηά καζαίλνπλ λα 
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εκπηζηεχνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη απνθηνχλ έλα θαιφ επίπεδν 

απηνεθηίκεζεο ( Παππά, 2006). 

 

Δπίζεο, είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην καζεζηαθφ ηνπο δπλακηθφ, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπλ πνιχ θαιέο επηδφζεηο ην ζρνιείν, αλάινγεο ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο. Αθφκα, δηακνξθψλνπλ πγηείο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ ιηγνζηά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά δχζθνιεο εκπεηξίεο ή εκπεηξίεο πνπ πξνθαινχλ άγρνο. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα παηδηά κε γνλείο «ζπλαηζζεκαηηθνχο κέληνξεο» είλαη θαιά 

πξνεηνηκαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο 

ηεο ελήιηθεο δσήο (Gottman, 2000). 

1.3.3 ΣΡΔ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ 

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πεξλνχλ έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δσήο ηνπο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, θάηη πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη πνιιέο θνηλσληθέο θαη αθαδεκατθέο 

πξνθιήζεηο (Murberg &Bru, 2007). Γπζηπρψο γηα έλα κεγάιν αξηζκφ παηδηψλ, ην 

ζρνιείν θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηφ είλαη κηα πεγή θαζεκεξηλνχ ζηξεο 

(Nelms, 1999) επηδξψληαο  ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ξχζκηζε, ζηελ απφδνζε θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σαπηφρξνλα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ηα 

δηάθνξα εξεζίζκαηα άγρνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί λα 

έρεη ζεκαζία γηα ηε κειινληηθή ηνπο πξνζαξκνγή ζε δηάθνξα πξνβιήκαηα  (Murberg 

& Bru, 2007). Oη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ έληνλνπ ζηξεο 

εθδειψλνληαη ζην ζπλαίζζεκα, ζηελ ζθέςε, ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζην ζψκα 

(Hjern, Alfven, Ostberg, 2008).Δπίζεο έρεη επηζεκαλζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ 

αθαδεκατθνχ ζηξεο  κε  ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ  (Αrsenio & Loria, 

2014).  

 

Ζ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζην ζπλαίζζεκα ησλ παηδηψλ εθδειψλεηαη  κε αλεζπρία, θφβν, 

ζπκφ, έληαζε, εθλεπξηζκφ επηζεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθά μεζπάζκαηα, αδπλακία 

ραιάξσζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλεζπρηψλ, αιιαγή ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη αχμεζε ζηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα, εκθάληζε θαηάζιηςεο 

θαη πηψζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Απηφκαηα παξαηεξνχληαη θαη 

επηπηψζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά φπσο, απψιεηα ελδηαθέξνληνο, αχμεζε απνπζηψλ ζην 
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ζρνιείν, κείσζε ελεξγεηηθφηεηαο, δηαηαξαρέο χπλνπ, απνθπγή δχζθνισλ 

θαζεθφλησλ,  πιήξε εγθαηάιεηςε ( Nelms,1999). 

 

ε έξεπλά ηεο ε Witkin (1999), ζε καζεηέο ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, αλαθέξεη ην ζρνιείν σο κηα γεληθή πεγή ηνπ ζηξεο ζηα παηδηά θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζρνιηθή επίδνζε. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαθνξά ηεο, ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνληαη θπζηθέο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζην ζηξεο, φπσο θαηλφκελα 

αυπλίαο, πφλνη ζην ζηνκάρη θαη αίζζεκα αδηαζεζίαο θαη έληνλεο αλεζπρία. Δπίζεο νη 

Lohaous, Klein-Hebling, θαη Shebar (1997),  αλαθέξνληαη θαηά αλάινγν ηξφπν ζε 

δηάθνξεο αληηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, θαη ζηελ χπαξμε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο αηζζήκαηα ζπκνχ, λεπξηθφηεηαο  θαη αλεζπρίαο  θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο ζηελ απνγεπκαηηλή κειέηε ζην ζπίηη. 

  

Δπηπιένλ έρεη δηαπηζησζεί πσο θαηά θαλφλα παηδηά κε πςειφ άγρνο εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξε επίδνζε απφ ηα κε  αγρψδε παηδηά. Σν γεγνλφο απηφ  δεκηνπξγεί αθφκε 

πην έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη  απνδηνξγάλσζε  ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

παηδηνχ (Λενληάξε, 1996) θαη δηθαηνινγεί ηηο εθδειψζεηο ζπκνχ πνπ ζπλππάξρνπλ κε 

ην άγρνο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα πνξίζκαηα εξεπλψλ πνπ ζπλδένπλ ην 

άγρνο κε ηελ αξλεηηθή απηναληίιεςε θαη ηε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε (Μαθξή- 

Μπφηζαξε, 1999). ια ηα παξαπάλσ ζπλάδνπλ ζην πφζν ζεκαληηθή είλαη ζπζρέηηζε 

ηνπ ζηξεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ 

καζεηψλ. 

1.4 ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΓΖ 

Ζ έλλνηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έρεη 

ζπλδεζεί άκεζα κε ην επίπεδν θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ. Σν επίπεδν ηεο θαηάθηεζεο, αλαπαξίζηαηαη πνζνηηθά ζε κία 10βαζκηα 

θιίκαθα γηα θάζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν. Απηνχ ηνπ είδνπο ε πνζνηηθή 

βαζκνινγία, έρεη γίλεη ην βαζηθφηεξν θξηηήξην κε βάζε ην νπνίν νη καζεηέο 

ραξαθηεξίδνληαη σο άξηζηνη, θαινί, κέηξηνη αθφκε θαη «θαθνί» (Λαππάο & 

Βαξδνχιεο, 2006).                                                                                                                                                 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη ζπλήζσο κε ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηνπ 

παηδηνχ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθξηζνχλ ζε αηνκηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο. ηνπο 
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αηνκηθνχο παξάγνληεο εκπιέθνληαη φινη φζνη ζρεηίδνληαη κε ην ίδην ην παηδί: ην 

εμειηθηηθφ-αλαπηπμηαθφ ηνπ ζηάδην, ε ειηθία ηνπ, ε λνεηηθή ηνπ σξίκαλζε, ην θχιν, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ε ςπρηθή ηνπ 

πγεία, ε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα πξνζσπηθά ηνπ θίλεηξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα θ.α. χκθσλα κε ηελ Θσκατδνπ (2009), νη θαινί καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα ελψ νη αδχλακνη καζεηέο δηαθξίλνληαη απφ πην παζεηηθή 

ζηάζε γηα ηε δσή.    

Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ  θπξίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο  

νηθνγέλεηαο, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ  ππφβαζξν ηεο, ηνπο 

ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζρνιείνπ φπσο ε θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ, ην θιίκα ηνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί   (Γεσξγνγηάλλεο, 2008).  

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζχζηεκα πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ ππφβαζξφ ηεο 

θαίλεηαη λα  ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθπαηδεπηηθή επηηπρία (Edwards, 1998). 

Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνέιεπζε ησλ παηδηψλ, 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπο, αζθψληαο 

θξηηηθή ζηελ έκθπηε επθπΐα ησλ παηδηψλ  (Bourdieu,1978∙ Hasley,1980). Δπνκέλσο 

θαίλεηαη φηη νη πςειφβαζκνη καζεηέο έξρνληαη απφ πςειά θνηλσληθά ζηξψκαηα ελψ 

ε πιεηνςεθία ησλ ρακειφβαζκσλ καζεηψλ θαίλεηαη λα πεξηβάιιεηαη απφ έλα 

«θησρφ» θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, αδχλακν λα θαηαλνήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο 

(Θσκατδνπ,2009). 

Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν 

πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ηφζν θαιχηεξεο είλαη νη επηδφζεηο ησλ 

παηδηψλ ηνπο. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηα γλσζηηθά 

εξεζίζκαηα θαη θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά. Οη γνλείο κε θαηψηεξν 

κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζην ζπίηη θαη λα 

ηνπο  παξέρνπλ ηα θαηάιιεια γλσζηηθά θίλεηξα  (McGillicuddy-DeLisi, 1982∙ Baker 

& Stevenson, 1986). Μάιηζηα, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ πςειφ γνλετθφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν ζεκεηψλνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο εμίζνπ ζε φια ηα καζήκαηα 

(Σνπξηνχξαο, 2010). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα ηνπ Bernstein(1972), ν  νπνίνο 
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είρε ζπλδέζεη ην ρακειφ ζηάηνπο ηεο νηθνγέλεηαο κε ηε  ρακειή γισζζηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ. 

 Δπηπιένλ, ην πνιηηηζκηθφ θεθάιαην απνηειεί αθφκε κία ζεσξεηηθή ππφζεζε γηα ηελ 

κειέηε ηεο άληζεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ, ζρεηίδνληαο ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. Γνλείο κε πεξηνξηζκέλν πνιηηηζκηθφ θεθάιαην, ληψζνπλ «ππνδεέζηεξνη» ζε 

ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βιέπνληαο κε θνβηθή καηηά ην ζρνιείν θαη ληψζνληαο 

ζπρλά αδηθεκέλνη θαη παξαγθσληζκέλνη (Σνπξηνχξαο, 2010). Ζ Υαηδερξήζηνπ 

(1999) παξνπζηάδνληαο ηε ζεσξία ηνπ πνιηηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ Bourdieu θαη 

Passeron ζεκεηψλεη, φηη ε ζρνιηθή επίδνζε εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην πνιηηηζηηθφ 

θεθάιαην παξά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ πινχην κηαο νηθνγέλεηαο. Δπνκέλσο, ηα πνζνζηά 

πςειήο επίδνζεο είλαη πςειφηεξα φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο 

γεληθφηεξα. 

Χζηφζν, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο θαη ιηγφηεξε ζηα δεκνγξαθηθά ηεο. Φαίλεηαη ινηπφλ 

φηη ηα θίλεηξα ησλ γνλέσλ, νη πξνζδνθίεο πνπ αλαπηχζζνπλ, νη αμίεο, ν ηξφπνο ηεο 

επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηαο, επηδξνχλ  ζεκαληηθά ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο 

βαζκνινγίαο. Έηζη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε, πξνέξρνληαη απφ 

νηθνγέλεηεο πνπ νη γνλείο  πηνζεηνχλ απζηεξέο, ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο, επηξξίπηνπλ 

ηελ επζχλε γηα ηελ απνηπρία ζηα ίδηα ηα παηδηά  αγλνψληαο ηελ δηθή ηνπο επζχλε 

(Eckenrode, Laird & Doris,1993). Δπίζεο, απφ ηα δεδνκέλα εξεπλψλ ηα 

θαθνπνηεκέλα θαη παξακειεκέλα παηδηά έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξεο  βαζκνινγίεο 

ζε ηππνπνηεκέλεο δνθηκαζίεο θαη είλαη πην πηζαλφ λα επαλαιάβνπλ κηα ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Δπηπιένλ, έρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο 

παξαπνκπέο πεηζαξρίαο θαη αλαζηνιέο (Eckenrode et al.,1993∙ Σζαθηαξίδεο, 2004). 

Αληηζέησο, καζεηέο κε πςειή επίδνζε θαίλεηαη λα έρνπλ γνλείο πνπ έρνπλ πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ηα παηδηά ηνπο, πεξλνχλ πνηνηηθφ ρξφλν καδί ηνπο, ελεκεξψλνληαη γηα 

ηελ επίδνζή ηνπο, πηζηεχνπλ ζηελ αμία ηεο κφξθσζεο θαη δηαηεξνχλ πςειή 

νηθνγελεηαθή ζπλνρή (Γεσξγίνπ,1993). 

Σέινο, Φαίλεηαη φηη νη ζπλήζεηεο πνπ πηνζεηνχλ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 
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χπλνπ φπσο θαη ε πνηφηεηα ηνπ, ζπλδέεηαη κε ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ εθήβσλ 

απφ ην δεκνηηθφ κέρξη ην παλεπηζηήκην (Wolfson & Carskadon,2003). 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη εμέρνπζα ζεκαζία έρεη θαη ε ζρέζε ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο θαη 

ζρνιηθήο επίδνζεο. χκθσλα κε ηελ Γψγνπ-Κξεηηθνχ (1994), νη γνλείο ησλ 

«πςειφβαζκσλ» καζεηψλ έρνπλ ζπρλή επαθή κε  ην ζρνιείν  πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

γλψζηεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά θαη γηα λα 

παξαθνινπζνχλ δηάθνξεο ζρνιηθέο γηνξηέο, ηνλψλνληαο ην εζηθφ θαη ηελ απηνεηθφλα 

ηνπο. Δπηπιένλ,  ν Redding (2000), ππνζηεξίδεη φηη ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη νηθνγελεηαθά κνηίβα θαη ζπκπεξηθνξέο, δεκηνπξγψληαο ππνζηεξηθηηθά 

νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα, σθειψληαο ηα παηδηά ζε επίπεδν θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ 

αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ.  

Παξαθάησ ζα δνχκε πην αλαιπηηθά ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο γνλέσλ θαη ην πψο 

επηδξνχλ ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζν αθνξά ην ζρνιείν, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ ηνλίζεη ηελ 

ζεκαζία ηεο ζρέζεο εθπαηδεπηηθνχ - καζεηή  θαη ηεο πςειήο αθαδεκατθήο επίδνζεο 

(Γθφηνβνο, 2003). ε απηή ηε ζρέζε θαίλεηαη λα θαηέρνπλ θπξίαξρε ζέζε, νη 

πξνθαηαιήςεηο  θαη νη πξνζδνθίεο  πνπ ελζηεξλίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί. πλήζσο, νη 

πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηψλ κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηάηνπο 

δηακνξθψλνπλ αξλεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ θαη θαη'επέθηαζε ρακειέο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο καζεηέο (Υαηδερξήζηνπ,1999). Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηέο 

πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζην θχιν ησλ παηδηψλ. Σα θνξίηζηα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζεσξνχληαη θαιχηεξα ζε ζεσξεηηθά- ιεθηηθά καζήκαηα παξά ζε πξαθηηθά, φπσο 

είλαη ηα Μαζεκαηηθά. πσο είλαη ινγηθφ απηέο νη αξλεηηθέο ζηάζεηο εθ κέξνπο ησλ 

δαζθάισλ επεξεάδνπλ δπζκελψο ηηο κειινληηθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο 

(Σνπξηνχξαο, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Skinner& Wellborn (1994) ππάξρεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

αθαδεκατθήο επηηπρίαο θαη ηεο ςπρνινγηθήο επεμίαο ζην ζρνιείν. Σα ζρνιεία κε 

ζεηηθφ θιίκα ζπλδένληαη κε ηελ αθαδεκατθή επηηπρία θαη ηελ ςπρηθή επεμία θαζψο 

πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θιίκαηνο, φπνπ νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη γηα 

ηε κάζεζε, αλαπηχζζνπλ επνηθνδνκεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο. 
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1.4.1 ΣΡΔ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ  

 

Σν ζηξεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί έλα βαζηθφ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ ζηε 

δσή ελφο αηφκνπ. ηαλ έλα άηνκν βηψλεη κηα ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε, ν κεραληζκφο 

απηφο ελεξγνπνηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ην άηνκν λα αληαπεμέιζεη. Έηζη θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, ην ζηξεο κπνξεί λα είλαη βνεζεηηθφ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ζρνιηθή επηηπρία. ηαλ σζηφζν ην ζηξεο γίλεη αξθεηά ηζρπξφ ε 

παξαηεηακέλν, ν πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο αξρίδεη λα δπζιεηηνπξγεί, κε 

απνηέιεζκα  λα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ( Cannon, 1929). 

 

χκθσλα κε πνιπάξηζκεο έξεπλεο,  ην ππεξβνιηθφ ζηξεο  αζθεί  ζεκαληηθφ αξλεηηθφ 

αληίθηππν ζηα αθαδεκατθά κέηξα απφδνζεο (Tryon, 1980 ∙ Hembree, 1988 ∙  Cassady 

& Johnson,2002∙  & Sohail, 2013). Οη καζεηέο  κε πςειφ δείθηε ζηξεο ηείλνπλ λα 

έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε ζηελ επίιπζε γλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ ε ηάζε απηή 

απμάλεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ ην πξνο εθηέιεζε έξγν είλαη δχζθνιφ. Αληίζεηα ηα 

κέηξηα επίπεδα δηέγεξζεο  ζπζρεηίδνληαη κε πςειφηεξε γλσζηηθή απφδνζε (Cassady 

et al.,2002). 

 

Ο Sarason (1988) αλέθεξε φηη ε αλεζπρία έρεη ζεκαληηθή αξλεηηθή  επίδξαζε ζηελ 

επίδνζε. ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη ε έξεπλα ηεο Vassilaki (2006 ) φπνπ   

ε αλεζπρία ζεσξείηαη φηη, πξνθαιεί αλαζηάησζε, απηναπνζρφιεζε, ζνισκέλε 

ζθέςε  θαη  κείσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ.  O Eysenck (1992)  φξηζε απηά ηα 

ζπκπιέγκαηα αλεζπρηψλ σο θαιά νξγαλσκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε. Απηά ηα ζπκπιέγκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο επεμεξγαζίαο ηεο αλεζπρίαο απφ ηε ζηηγκή πνπ απηή ζα αξρίζεη, 

κεηψλνληαο έηζη ηα γλσζηηθά απνζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ επίιπζε ελφο γλσζηηθνχ πξνβιήκαηνο (Sarason,1986). Αληίζεηα, ε έξεπλα ησλ 

Eysenck θαη Calvo (1992) ππνζηήξημαλ φηη ε αλεζπρία έρεη αξλεηηθέο αιιά θαη 

ζεηηθέο επηδξάζεηο. Ζ αλεζπρία κπινθάξεη ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αιιά απνηειεί 

κηα θηλεηήξηα δχλακε. 

 

χκθσλα κε ην Μνληέιν Παξεκβνιήο (Sarason ,1996), νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ελφο 

αηφκνπ δηαηαξάζζνληαη πξνζσξηλά απφ ην ζηξεο. ε απηή ηε θάζε, ηεο  έληνλεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο, ην γλσζηηθφ ζχζηεκα ησλ καζεηψλ, απαζρνιείηαη απφ 

ζθέςεηο αξλεηηθέο ή άζρεηεο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν/πξφβιεκα, ηελ ψξα πνπ ζα 

έπξεπε λα είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηελ επίιπζή ηνπ.   

 

Ζ Βαζηιάθε θαη Ο Βάκβνπθαο (1997), παξνκνίσο,  έδεημαλ φηη ην ζηξεο εκθαλίδεη 

δηαξθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ιφγσ ηεο παξεκβνιήο 

άζρεησλ  ζθέςεσλ, νη νπνίεο  πεξηπιέθνπλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κεηψλνληαο έηζη 

ηελ ηθαλφηεηα γηα επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ  θαη πξνθαιψληαο ηε κείσζε ηεο 

επίδνζεο. Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλά ηεο βξήθε ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάµεζα 

ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ ζηξεο, ηε γλσζηηθή θαη  ηε ζπλαηζζεκαηηθή. Ζ ζρέζε απηή 

αληηθαηνπηξίδεη  ηε ζρέζε αλάµεζα ζηε ινγηθή θαη ζην ζπλαίζζεκα, ε νπνία θάλεθε 

λα είλαη αξλεηηθή. 

 χκθσλα µε ηνπο Heinrich θαη Spielberger (Eysenck, 1992), ε ζρνιηθή επίδνζε 

επεξεάδεηαη απφ ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφµνπ. Σν ζηξεο πεξηνξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ κεηψλνληαο ηελ επίδνζε. Οη έξεπλεο, φκσο, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη κηθξή µφλν ζπζρέηηζε κεηαμχ άγρνπο θαη επθπΐαο. 

 

 Οη Eysenck θαη Calvo (1992), πξφηεηλαλ ηε Θεσξία ηεο Απνηειεζκαηηθήο 

Δπεμεξγαζίαο  κε ζθνπφ λα εμεγήζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ ηειηθή επίδνζε. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπο ινηπφλ, ε αλεζπρία θαη γεληθφηεξα νη αγρσηηθέο ζθέςεηο 

επηδξνχλ ζην θεληξηθφ εθηειεζηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ζην θσλνινγηθφ ηκήκα  ηεο 

κλήκεο εξγαζίαο (Baddeley, 2002) κεηψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ελφο έξγνπ. πγθεθξηκέλα, ην άγρνο εκπνδίδεη ην 

ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ ηθαλνηήησλ, επεηδή «εμαληιεί» ηνπο πφξνπο ηεο κλήκεο. κσο, 

ε επηπξφζζεηε πξνζπάζεηα, ζπρλά πεξηνξίδεη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ άγρνπο ζηελ 

επίδνζε ηνπ αηφµνπ (Eysenck & Calvo, 1992). 

 

Οη Eysenck θαη Calvo (1992) αλαιχνληαο ηα επξήκαηα εξεπλψλ, θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην άγρνο δελ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ επίδνζε ησλ αηφµσλ αιιά 

έρεη άκεζε επίδξαζε ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ηα άηνµα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο. Tέινο, ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ, µε πςειά επίπεδα ζηξεο, 

αλαθάκπηεη φηαλ ην ζηξεο ακβιχλεηαη (Μandler&Sarason, 1952∙ Doris & Sarason, 

1955 ).  
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1.4.2  ΣΤΠΟΗ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ  

 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη γνλείο επηδξνχλ ζεκαληηθά  ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην ζρνιείν 

(Παππά, 2005 ∙   Spera, 2005∙ Spera,2006 ∙  Jeynes, 2012∙  Turner, Chandler & Heffer, 

2009). 

 

Αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

παηδηψλ, θαίλεηαη φηη νη ζηξαηεγηθέο πεηζαξρίαο θαη απνδνρήο πνπ αζθνχληαη ζε απηά 

θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε. Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε κηαο πγηνχο αίζζεζε απηνλνκίαο θαη ελφο πγηνχο 

ςπρνινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ δηεπθνιχλνπλ ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ παηδηψλ 

(Steinberg, Elmen & Mounts,1989∙ Steinberg,Lamborn, Dornbusch, & Darling,1992) 

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ αλαηξνθήο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο, ν ππνζηεξηθηηθφο γνλετθφο ηχπνο είλαη απηφο πνπ ζπλήζσο 

ζπλδέεηαη κε ηηο πςειφηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Dornbusch,Ritter,Leiderman, 

Roberts  & Fraleigh, 1987∙ Wolfson & Carskadon,2003 ∙ Jeynes,2012). Οη έθεβνη πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνπο γνλείο ηνπο σο ζεξκνχο, δεκνθξαηηθνχο θαη ζηαζεξνχο ζηηο 

απνθάζεηο ηνπο  είλαη πην πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη  ζην ζρνιείν 

(Steinberg, Elmen & Mounts ,1989). 

 

 Σα παηδηά ησλ δεκνθξαηηθψλ γνλέσλ είλαη απηά πνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

ηνπο (Κνπτκηδή, 2006), έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη εζσηεξηθά θίλεηξα, παξνπζηάδνπλ 

ηε ιηγφηεξν δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο σο άηνκα κε 

πςειή απηναληίιεςε/ απηνεθηίκεζε. Δίλαη πην επζπλείδεηα θαη έρνπλ σο θίλεηξν 

ηελ ηειεηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ζην ζρνιείν (Heaven & Ciarrochi, 2008). 

Σέινο, είλαη πξφζπκα λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

(Παππά, 2005). Δπίζεο, είλαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθά πην ψξηκα, γεγνλφο πνπ ηα 

βνεζάεη ζην λα πεηχρνπλ ζην ζρνιείν (Κνπτκηδή, 2006). Σέινο, πηνζεηνχλ ζηφρνπο 

ηθαλφηεηαο, απνθηνχλ απηνξπζκηζηηθέο δεμηφηεηεο θαη είλαη ζπάλην λα εκθαλίζνπλ 

ζηξαηεγηθέο απνδπλάκσζεο (Boon, 2007).  

 



36 
 

Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέσλ είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, θαζψο θαη πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο – 

εμσηεξίθεπζεο, κε απνηέιεζκα ηα παξαπάλσ λα επηδξνχλ ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 

(Wolfson & Carskadon,2003∙ Κνπτκηδή, 2006) 

 

Eληππσζηαθφ είλαη δε, φηη ηφζν ην απηαξρηθφ φζν θαη ην αλεθηηθφ ζηπι αλαηξνθήο 

ησλ παηδηψλ ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηνπο βαζκνχο ησλ παηδηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη 

θαη νη δχν αθξαίεο πιεπξέο , ππεξβνιηθά απζηεξφο-ππεξβνιηθά ραιαξφο, έρνπλ ηηο 

ίδηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Ο απηαξρηθφο 

γνλετθφο ηχπνο έρεη ζπλδεζεί κε ρακειή επίδνζε θαη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Σα 

παηδηά ησλ αλεθηηθψλ γνλέσλ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κπνξεί λα είλαη 

λνεηηθά αλψηεξα ζε ζρέζε κε άιια παηδηά ηεο ίδηαο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο, 

ζπλεζίδνπλ λα κε δεζκεχνληαη εχθνια αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ησλ ζρνιηθψλ 

ηνπο θαζεθφλησλ, λα καηαηψλνληαη θαη δελ έρνπλ απηνξπζκηζηηθέο ηθαλφηεηεο 

(Παππά, 2005). 

 

Χζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν απηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνο αλαηξνθήο έρεη 

ζπλδεζεί κε θαιή ζρνιηθή επίδνζε (Παππά,2005). Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη ηα 

παηδηά πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ηνπο, κέζα 

απφ ηελ πίεζε θαη ηνλ έιεγρν πνπ πθίζηαληαη. Μάιηζηα, έρεη παξαηεξεζεί πσο ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο, ηα παηδηά ησλ απηαξρηθψλ γνλέσλ θαηαθεχγνπλ ζην ςέκα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ απζηεξή θξηηηθή θαη ηελ ηηκσξία ησλ γνληψλ ηνπο. 

 

Ο Spera (2005, 2006) εξεχλεζε θαη θαηέιεμε γηα πνηνπο ιφγνπο ν δεκνθξαηηθφο 

γνλετθφο ηχπνο είλαη απηφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. Οη 

δεκνθξαηηθνί γνλείο παξέρνπλ πςειά επίπεδα ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά ηνπο, κε 

απνηέιεζκα απηφ λα ζπληειεί ζηελ απηνλνκία θαη ζηελ επηηπρία ηνπο σο καζεηέο.  Οη 

δεκνθξαηηθνί γνλείο κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ινγηθέο εμεγήζεηο πνπ δίλνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο θνηλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίδνζε ηνπο. Μέζα απφ ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη πνιχ βνεζεηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, νη νπνίεο θαη’ επέθηαζε 

ππνβνεζνχλ ηε ζρνιηθή επηηπρία. Παξνκνίσο, ν Boon (2007) αλαθέξεη φηη νη 

δεκνθξαηηθνί γνλείο θηλεηνπνηνχλ ηα παηδηά ηνπο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή 
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κειέηε θαη παξαιιήισο παξέρνπλ έλα πιαίζην δεζηαζηάο, παξά απζηεξφηεηαο θαη 

επίβιεςεο, γη’ απηφ θαη πεηπραίλνπλ πην ζπρλά. 

 

Χζηφζν, ηα επξήκαηα  απηά θαίλεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ γηα φινπο ηνπο 

ηχπνπο νηθνγελεηψλ. Ο δεκνθξαηηθφο γνλετθφο ηχπνο  αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε δελ κπνξεί λα γεληθεπζεί γηα φιεο ηηο νηθνγέλεηεο αλά 

ηνλ θφζκν (Spera, 2005). Γηα παξάδεηγκα  ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Απζηξαιία βξέζεθε 

φηη ζε νηθνγέλεηεο ρακεινχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ν απηαξρηθφο γνλετθφο 

ηχπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. Αληίζεηα ζε αζηαηηθέο  

πεξηνρέο, ν απηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνο ζπλδέεηαη αξλεηηθά  κε ηελ ζρνιηθή επηηπρία 

(Spera, 2005). Δπίζεο, ν γνλετθφο ηχπνο θαίλεηαη λα επηδξά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

ζρνιείνπ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν ζηηο πην κεγάιεο ηάμεηο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαίλεηαη λα 

είλαη έκκεζε θαη φρη άκεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ν γνλετθφο ηχπνο επηδξά άκεζα ζηελ 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, θαη κέζα απφ απηή ζηε 

γλσζηηθή ηνπ αλάπηπμε (Elias & Yee, 2009). Δπηπιένλ, θαίλεηαη λα παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν νη γνλετθέο πξαθηηθέο  πνπ πηνζεηνχληαη. Έηζη, φηαλ ν γνληφο 

εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ αθαδεκατθή δσή ηνπ παηδηνχ, νη βαζκνί ηείλνπλ λα  είλαη 

πςειφηεξνη (Spera, 2005). Οη Steinberg et al. (1992) θαηαιήγνπλ φηη ε γνλετθή 

εκπινθή ζηα ζρνιηθά θαζήθνληα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ν γνληφο είλαη 

δεκνθξαηηθφο. 

 

Δπίζεο, νη πξνζδνθίεο  ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξφηεξε ζρέζε κε ηελ 

πςειή αθαδεκατθή επίδνζε ησλ καζεηψλ (Fan & Chen ,2001). Αληίζεηα, ν απζηεξφο 

έιεγρνο θαη ε ζπλερήο επηηήξεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεη δπζκελψο ηελ επίδνζε ησλ 

παηδηψλ.  Ο δεκνθξαηηθφο  ππνζηεξηθηηθφο γνλέαο είλαη απηφο πνπ έρεη ζπλδεζεί 

πεξηζζφηεξν κε θαιέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο αιιά θαη κε ηελ νινθιεξσκέλε 

θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ην δεκνθξαηηθφ ζηπι 

δηαπαηδαγψγεζεο είλαη απηφ πνπ επηηξέπεη ηελ αλνηρηή ακθίδξνκε επηθνηλσλία , πνπ 

ελζαξξχλεη ηηο πξνζπάζεηεο , ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ ησλ παηδηψλ 

θαη ζεηή ζαθή φξηα (Μαξηδάθε,2009). Απηφ ην ζηπι γνλετθήο δηαπαηδαγψγεζεο 

ζπλδέεηαη άξξεθηα κε  ηελ ζρνιηθή επηηπρία θαη ηελ πγηή θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή  αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Strage & Brandt, 1999). 
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1.6  ΣΟΥΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία παξαηεξείηαη έιιεηςε εξεπλψλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζχλδεζε ησλ ηχπσλ  γνλέσλ θαη ηνπ ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο  κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηελ ζρνιηθή επίδνζε παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζηφρνο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηνπ ζηξεο ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο θαη ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ γνλέσλ κε α) ηελ ηειηθή ζρνιηθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ β) ηε  ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπο.  

1.7 ΤΠΟΘΔΔΗ  

Οη Βαζηθφηεξεο ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη νη εμήο: 

1
η
 Τπόθεζη: 

Τπνζέηνπκε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ αλαηξνθήο θαη ηεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο. Δηδηθφηεξα, αλακέλεηαη ηα παηδηά ησλ ππνζηεξηθηηθψλ  γνλέσλ 

λα έρνπλ πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε (Heaven & Ciarrochi, 2008) .Αληηζέησο 

αλακέλνπκε ρακειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε παηδηψλ , φπνπ νη γνλείο ηνπο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην απζηεξφ, απηαξρηθφ ή επηηξεπηηθφ ζηπι.  

2
η
 Τπόθεζη: 

Δπηπιένλ, αλακέλνπκε νη ηχπνη γνλέσλ λα  ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνζέηνπκε φηη ν 

ππνζηεξηθηηθφο ηχπνο γνλέα ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη επεμία ησλ παηδηψλ  

έλαληη ησλ άιισλ ηχπσλ (Μαξηδάθε, 2009). 

3η Τπόθεζη: 

Τπνζέηνπκε φηη ην ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζπλδέεηαη κε ηνπο ηχπνπο γνλέσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλακέλνπκε ην απηαξρηθφ γνλετθφ ζηπι λα εκθαλίδεη ηα πςειφηεξα 

επίπεδα ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο( Uwe, Hempel, & Miles, 2003). 

4
η
 Τπόθεζη: 

Δπίζεο, ππνζέηνπκε φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηξεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο θαη ηειηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Σα παηδηά κε πςειφηεξα πνζνζηά 

ζηξεο, αλακέλνπκε λα έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε (Sohail, 2013).  
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5
η
 Τπόθεζη  

Παξνκνίσο αλακέλνπκε ην απμεκέλν ζηξεο λα έρεη πςειή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

6
η
 Τπόθεζη: 

Σέινο ππνζέηνπκε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή 

επίδνζε ησλ παηδηψλ  (Klebanov, Brooks-Gunn, & Duncan, 1994∙ Haveman & Wolfe, 

1995∙ Smith, Brooks-Gunn, & Klebanov,1997). Πην ζπγθεθξηκέλα αλακέλεηαη φηη 

φζν πςειφηεξε είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ,  ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη ε επίδνζε 

ησλ παηδηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2-Ζ ΔΡΔΤΝΑ 

 2.1 ΓΔΗΓΜΑ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ γνλείο απφ δηαθνξεηηθά δεκνηηθά ζρνιεία ησλ 

Υαλίσλ Κξήηεο. πκκεηείραλ ζπλνιηθά 83 γνλείο παηδηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζηε 

Σέηαξηε, Πέκπηε θαη Έθηε ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, εθ ησλ νπνίσλ 57 ήηαλ 

κεηέξεο θαη 26 ήηαλ παηέξεο θαη 83 καζεηέο . 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ησλ ηχπσλ γνλέσλ 

ήηαλ γπλαίθεο (68,7 %). 

Πίνακαρ 1: Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηο θύλο ηος γονέα   

Φύλο γονέα                                                                               f (%) 

Άνηπαρ                                                                                 26  ( 31,3)  

Γςναίκα                                                                                57   (68,7)  

Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο  ήηαλ κεηαμχ 40 – 49 εηψλ , 69,9 % ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, 

ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ην είραλ νη γνλείο άλσ ησλ 50 εηψλ, 4,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο.  

Πίνακαρ 2: Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηην ηλικία ηος γονέα 

 Ζλικία                                                                                      f (%) 

30-39                                                                                   21    (25, 3)        

40-49                                                                                   58   (69, 9)                                                                   

Άνυ ηυν 50                                                                           4   (4, 8)  

Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ήηαλ απφθνηηνη 

Λπθείνπ (30,1%). Αθνινχζεζαλ νη απφθνηηνη Α.Δ.Η ζε πνζνζηφ 21,7 %  θαη νη 

απφθνηηνη Σ.Δ.Η ζε πνζνζηφ 18,1 % ελψ ζε κηθξφηεξα πνζνζηά βξίζθνληαη νη γνλείο 

πνπ ήηαλ απφθνηηνη Γεκνηηθνχ ( 6% ), απφθνηηνη Γπκλαζίνπ (4,8 %), απφθνηηνη 

Σ.Δ.Δ (7,2) θαη  θάηνρνη  κεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη Γηδαθηνξηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (12 %) . 
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Πίνακαρ 3 :  Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηην εκπαίδεςζη 

 Μοπθυηικό επίπεδο                                                               f (%) 

Απόθοιηορ Γημοηικού                                                         5    ( 6 )                      

Απόθοιηορ Γςμναζίος                                                         4    (4,8) 

Απόθοιηορ Λςκείος                                                             25  (30,1) 

Απόθοιηορ Σ.Δ.Δ                                                                 6   (7,2) 

Απόθοιηορ Σ.Δ.Η                                                                  15  (18,1) 

Απόθοιηορ Α.Δ.Η                                                                  18 (21,7)                                                         

Κάηοσορ Μ.Π./Γ.Π.                                                         10   (12)         

Αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, νη πεξηζζφηεξνη γνλείο είλαη έγγακνη  ζε 

πνζνζηφ 85,5% . 

Πίνακαρ 4: Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηην οικογενειακή καηάζηαζη 

Οικογενειακή Καηάζηαζη                                                          f (%) 

Άγαμορ                                                                                 4  (4,8) 

Έγγαμορ                                                                               71 (85,5) 

Γιαζεςγμένορ                                                                          3 (3,6) 

Υήπορ                                                                                    2 (2,4) 

ε διάζηαζη                                                                           3 (3,6) 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γνλείο ήηαλ ηδησηηθνί ππάιιεινη (39,8%) θαη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο (21,7%), ελψ ην 4,8% δήισζαλ άλεξγνη. 

Πίνακαρ 5: Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηο επάγγελμα  

Δπάγγελμα γονέα                                                                  f (%) 
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Ηδιυηικόρ ςπάλληλορ                                                          33 (39,8) 

Γημόζιορ ςπάλληλορ                                                           14 (16,9) 

Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ                                                  18 (21,7) 

Οικιακά                                                                                  8 (9,6) 

Άνεπγορ/η                                                                              4 (4,8) 

Άλλο                                                                                      6 (7,2) 

 

Σα κεγαιχηεξν πνζνζηά ησλ γνλέσλ είραλ 2 παηδηά (49,4%) ή 3 παηδηά (33,7%). Σα 

κηθξφηεξα πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ απηνί πνπ είραλ 4 παηδηά (3,6%) θαη απηνί πνπ 

είραλ 5 παηδηά θαη άλσ (1,2%).   

Πίνακαρ 6: Καηανομή δείγμαηορ αναθοπικά με ηον απιθμό ηυν παιδιών 

Απιθμόρ Παιδιών                                                                               f (%) 

1                                                                                                       10 ( 12)  

2                                                                                                       41 (49,4) 

3                                                                                                       28 (33,7) 

4                                                                                                        3 (3,6) 

5                                                                                                        1 (1,2)  

 

2.2  ΜΔΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Οη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη :  α) ην ζηξεο ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ησλ παηδηψλ, β) ν γνλετθφο ηχπνο πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο, γ) ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη δ) ε ηειηθή ζρνιηθή επίδνζε ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί ην ζηξεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

Ηθαλνηήησλ Μειέηεο θαη Δμεηάζεσλ (ΔΗΜΔ) ηεο Καιαληδή-Αδίδη  θαη Καξαδήκα 

(1997). Γηα ην γνλετθφ ηχπν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ηεο Σππνινγίαο 
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ηνπ Έιιελα Παηέξα ηεο θπξίαο Μαξηδάθε- Καζζσηάθε (2009). Δπίζεο, 

ζπκπιεξψζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ησλ γνλέσλ. Σέινο γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην PANAS 

SCALES, Manual for the Positive and Negative Affect Schedule (Watson, Clark  & 

Tellegen ,1988). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ, ζπκπιεξψζεθε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ αληίζηνηρσλ ηάμεσλ κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο. 

Πην αλαιπηηθά, παξαηίζεληαη παξαθάησ πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη 

ςπρνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. 

2.2.1 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ  ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ κεηαμχ άιισλ εμεηάδεη  ηα θαηλφκελα ηνπ  παζνινγηθνχ 

άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ ησλ θνηηεηψλ, ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, ηεο αξλεηηθήο 

αμηνιφγεζεο  ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ 

επίδνζε ηνπο  φζν θαη ζηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπο πγεία. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ππνθιίκαθεο ηνπ είλαη πέληε: άγρνο θαη ςπρνζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, απνθπγή 

κειέηεο, αξλεηηθή εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ, αμηνιφγεζε ζπνπδψλ θαη αθνζίσζε 

ζηε κειέηε. 

ηελ έξεπλα  καο   ρξεζηκνπνηήζακε κφλν  ηελ πξψηε θιίκαθα  θαη ζπγθεθξηκέλα 

κφλν ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ην άγρνο ησλ παηδηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζνπκε 

ην ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλνρήο   ήηαλ  Cronbach α =  ,83. 

2.2.2 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ  PANAS SCALES  

Σν Δξσηεκαηνιφγην «THE PANAS SCALES»  εθηηκά ηα Θεηηθά θαη Αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (Watson, Clark & Tellegen,1988). ηελ ειιεληθή ηνπ έθδνζε 

πεξηιακβάλεη 20 επίζεηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ). 

Γηα παξάδεηγκα, «ελζνπζηαζκέλνο/ε» θαη «γεκάηνο/ε ελέξγεηα» γηα ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, «απνγνεηεπκέλνο/ε» θαη «θνβηζκέλνο/ε» γηα ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Σα ζπλαηζζήκαηα  θαηαλέκνληαη ζε 5βάζκηα θιίκαθα likert , ε νπνία 

αληαλαθιά ηνλ  βαζκφ βίσζεο ζπλαηζζεκάησλ (1=θαζφινπ, 2=ιίγν, 3=κέηξηα, 4= 

αξθεηά, 5= πνιχ. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ππνινγίδεηαη έλα ζθνξ γηα ηελ θιίκαθα 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη έλα ζθνξ γηα ηελ θιίκαθα αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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ηελ παξνχζα έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο καζεηέο πξνο 

εθηίκεζε ηεο γεληθφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο είλαη .68 γηα ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη .86 γηα ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. 

2.2.3 ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Οη γνλείο ζπκπιήξσζαλ έλα εξσηεκαηνιφγην ζρεηηθφ κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ηνλ 

αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ην 

επάγγεικα ηνπο. 

2.2.4 ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΣΖ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΠΑΣΔΡΑ 

Σν εξσηεκαηνιφγην Σππνινγίαο ηνπ Έιιελα Παηέξα  (Μαξηδάθε-Καζζσηάθε, 2009) 

απνηειεί πξνζαξκνγή θαη ζηάζκηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Parenting styles and 

dimensions questionnaire» (Robinson, Mandleco, Olsen&Hart,2001) . Πξφθεηηαη γηα 

έλα εξσηεκαηνιφγην απηφ-αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηoλ ηξφπν δηαπαηδαγψγεζεο ησλ 

παηδηψλ. Απνηειείηαη απφ 28 πξνηάζεηο, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο 

πεληαβάζκηεο θιίκαθεο ηχπνπ Likert ( 1=ρεδφλ Πνηέ, 2= πάληα, 3= Μεξηθέο θνξέο, 

4= πρλά , 5= ρεδφλ Πάληα). Ζ πξψηε θιίκαθα πνπ απνηειείηαη απφ 12 πξνηάζεηο 

αμηνινγεί ηνλ ππνζηεξηθηηθφ γνλέα, ε δεχηεξε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 7 πξνηάζεηο 

αμηνινγεί ηνλ απηαξρηθφ γνλέα, ε ηξίηε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 4 πξνηάζεηο εθηηκά 

ηνλ απζηεξφ παηέξα, ελψ ε ηέηαξηε, ε νπνία απνηειείηαη απφ 5 πξνηάζεηο αθνξά ηνλ 

επηηξεπηηθφ γνλέα. Απφ ην εξσηεκαηνιφγην ,ινηπφλ, πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη: α) Τπνζηεξηθηηθφο γνλέαο β) Απηαξρηθφο γνλέαο γ) Απζηεξφο 

γνλέαο δ)Δπηηξεπηηθφο γνλέαο. Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ, αληίζηνηρσλ ησλ 

παξαγφλησλ είλαη: α) Παξνηξχλσ ην παηδί κνπ λα ζπδεηά                                                                                                                                                        

καδί κνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ.    β) Υαζηνπθίδσ ην παηδί κνπ φηαλ δελ ζπκπεξηθέξεηαη 

ζσζηά. γ) Μαιψλσ θαη θσλάδσ ζην παηδί κνπ φηαλ θέξεηαη άζρεκα. δ)Τπνθχπησ 

ζηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ κνπ                                                                                                                                           

φηαλ επηκέλεη έληνλα ζε απηέο. Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο a ηνπ Cronbach  γηα ηνπο 

ηέζζεξηο ηχπνπο /θιίκαθεο αληηζηνίρσο είλαη: .88, .85, .70 θαη .63 . 

ηελ παξνχζα έξεπλα ην εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο 

ησλ παηδηψλ, αλεμαξηήηνπ θχινπ. Ο ππνζηεξηθηηθφο,  απηαξρηθφο, απζηεξφο θαη ν 

επηηξεπηηθφο ηχπνο  αληηζηνίρσο ζεκείσζαλ δείθηε αμηνπηζηίαο  Cronbach : .798 , 
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.642, .321, .585. Λφγσ ηεο ρακειήο αμηνπηζηίαο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  ηνπ ηξίηνπ 

παξάγνληα , ν νπνίνο εθηηκά ηνλ απζηεξφ παηέξα, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο 

αλαιχζεηο καο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ηειεπηαίνπ 

παξάγνληα, απνκαθξχλζεθε ε ηειεπηαία εξψηεζε «Πηζηεχσ φηη είλαη δχζθνιν λα 

κάζσ ζην παηδί κνπ λα πεηζαξρεί». Έηζη ε ν δείθηεο αμηνπηζηίαο ηνπ αλεθηηθνχ γνλέα 

έθηαζε ζην .654.   

2.2.5 ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΗΓΟΖ 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί πην αληηθεηκεληθά ε επίδνζε ησλ παηδηψλ δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηειηθή  βαζκνινγηθή επίδνζή ηνπο, αιιά κία θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο επίδνζεο ηνπ θάζε παηδηνχ , ηελ νπνία ζπκπιήξσζαλ νη δάζθαινί ηνπο. 

Εεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ επίδνζε ηνπ θάζε καζεηή 

ή ηεο θαζεκηάο  καζήηξηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ηεο 

ηάμεο, ζεκεηψλνληαο  ηελ αληίζηνηρε επηινγή (Πνιχ θάησ ηνπ Μέζνπ φξνπ, Κάησ 

ηνπ Μέζνπ ξνπ, Μέζνο φξνο, άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, Πνιχ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ). 

2.3 ΓIAΓΗΚΑΗΑ 

Ζ επαθή  κε ηνπο καζεηέο  πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ,χζηεξα 

απφ ηελ αδεία ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Οη καζεηέο είραλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπο κία δηδαθηηθή ψξα πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ηνπο. Σελ ίδηα ψξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπιήξσλαλ ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο 

ζρνιηθήο επίδνζεο. ηελ ζπλέρεηα θάζε παηδί   παξαιάκβαλε έλα θάθειν  γηα ηνπο 

γνλείο. Ο θάθεινο πεξηιάκβαλε έλα  εξσηεκαηνιφγην, θαζψο θαη έλα ελεκεξσηηθφ 

ζεκείσκα ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Απφ ηνπο 150 θαθέινπο πνπ 

κνηξάζηεθαλ ζπλνιηθά, νη γνλείο επέζηξεςαλ ηνπο 83. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3- ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS. 

πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ βάζεη απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 

3.1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΚΛΗΜΑΚΧΝ  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

θιηκάθσλ, αζξνίδνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ ζηα δηάθνξα εξσηήκαηα.  

Πίνακαρ 7: Πεπιγπαθικά ζηοισεία ηυν κλιμάκυν ηυν επυηημαηολογίυν 

 

   Κιίκαθα 
Διάρηζηε 

ηηκή 

 

Μέγηζηε 

ηηκή 

Μέζνο 

φξνο 

Σππηθή 

απφθιηζε 

ηξεο ρ.Δπίδνζεο 

Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Τπνζηεξηθηηθφο γνλέαο 

Απηαξρηθφο γνλέαο 

Δπηηξεπηηθφο γνλέαο 

16,00 

23,00 

10,00 

41,00 

7,00 

6,00 

66,00 

49,00 

43,00 

60,00 

22,00 

26,00 

35,4458 

38,8193 

21,3976 

53,9398 

11,3012 

15,2169 

11,43513 

5,62474 

7,96324 

4,92220 

3,70476 

4,72164 

  

 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ ζε νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα γηα 

ηηο θιίκαθεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο ηππνινγίαο ηνπ Έιιελα παηέξα, ηνπ ζηξεο 

θαη ηνπ Panas scales πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε ζπκκεηξία ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο. Παξαηεξψληαο ηε κνξθή ησλ ηζηνγξακκάησλ, θαίλεηαη 

πσο ηα ηζηνγξάκκαηα ησλ θιηκάθσλ «επηηξεπηηθνχ γνλέα»  θαη «ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ» παξνπζηάδνπλ κηα ζρεηηθή ζπκκεηξία, ε νπνία νκνηάδεη κε ηελ 

θαλνληθή θαηαλνκή. Απφ ηελ άιιε, ηα ηζηνγξάκκαηα ησλ θιηκάθσλ «απηαξρηθφο 

ηχπνο»  θαη «ππνζηεξηθηηθφο ηχπνο» έρνπλ ζεηηθή ζπκκεηξία. Σέινο, φζνλ αθνξά ζην 

ηζηφγξακκα ηεο θιίκαθαο «αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ» εκθαλίδεη αξλεηηθή 

ζπκκεηξία. 
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Γπάθημα 1: Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα ζηπερ παιδιών. 

                Άγσορ Παιδιών 

               

 

 

 

Γπάθημα 2:  Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα θεηικών ζςναιζθημάηυν. 

 

       Θεηικό ζςναίζθημα 

 

 Γπάθημα 3: Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα απνηηικών ζςναιζθημάηυν. 
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   Απνηηικά ζςναιζθήμαηα 

  

 

Γπάθημα 4: Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα ηος γονεφκού ςποζηηπικηικού ηύπος. 

    Τποζηηπικηικόρ ηύπορ 

  

 

Γπάθημα 5: Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα ηος γονεφκού αςηαπσικού ηύπος. 
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Αςηαπσικόρ ηύπορ 

 

 

 Γπάθημα 5: Ηζηόγπαμμα ζςσνοηήηυν ζε ομαδοποιημένα δεδομένα για ηην 

κλίμακα ηος γονεφκού επιηπεπηικού ηύπος. 

    

 

        Δπιηπεπηικόρ ηύπορ 

 

 

 

 


ς

σ
ν
ό
η
η

η
α

 


ς
σ
ν
ό
η
η

η
α

 


ς

σ
ν
ό
η
η

η
α

 


ς

σ
ν
ό
η
η

η
α

 



50 
 

3.1.1 ΥΔΖ ΓΟΝΔΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ  

ηελ παξνχζα έξεπλα δελ ζεκεηψζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ππνζηεξηθηηθνχ θαη 

απηαξρηθνχ ηχπνπ γνλέα θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. Χζηφζν , πξνέθπςε αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη επηηξεπηηθνχ  γνλετθνχ ηχπνπ (r = -

.246, p = .000).  

Πίνακαρ 8: ςνηελεζηέρ ζςζσέηιζηρ Pearson r μεηαξύ ηος γονεφκού ηύπος και 

ηηρ ζσολικήρ επίδοζηρ 

Γονεφκόρ ηύπορ                      σολική επίδοζη  

Τποζηηπικηικόρ                       ,097  

Αςηαπσικόρ                             -,032 

Δπιηπεπηικόρ                           -.246 

 

3.1.2 ΥΔΖ ΓΟΝΔΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Απφ ηα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ν απηαξρηθφο γνλέαο ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία  

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά (r=.224). 

Πίνακαρ 9: ςνηελεζηέρ ζςζσέηιζηρ Pearson r μεηαξύ ηος γονεφκού ηύπος και 

ηυν θεηικών-απνηηικών ζςναιζθημάηυν ηυν παιδιών 

Γονεφκόρ ηύπορ                 θεηικά ςναιζθήμαηα               Απνηηικά ςναιζθήμαηα 

Τποζηηπικηικόρ                  -,024                                            -,037 

Αςηαπσικόρ                         -,107                                             ,224  

Δπιηπεπηικόρ                      -,083                                              ,094 
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3.1.3 ΥΔΖ ΣΡΔ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΠΗΓΟΖ 

Σν ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηείλεη λα έρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε ( P=0.08 ) κε 

ηελ ηειηθή ζρνιηθήο επίδνζε ησλ καζεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ζηξεο  θαη ηειηθήο επίδνζεο (r=-.230). 

3.1.4 ΥΔΖ ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΣΡΔ ΚΑΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Σν καζεηηθφ ζηξεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε  ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ( r=-

.251) ελψ εκθαλίδεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ( r=.708) 

επαιεζεχνληαο ηηο αξρηθέο ππνζέζεηο. 

Γιάγπαμμα 1: ςζσέηιζη ζηπερ ζσολικήρ επίδοζηρ και απνηηικών 

ζςναιζθημάηυν 

          ηπερ ζσολικήρ επίδοζηρ 

           

3.1.5 ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΠΑΗΓΗΧΝ  

Φαίλεηαη φηη εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζην επίπεδν « απφθνηηνο  ηνπ Λπθείνπ/Σ.Δ.Δ »,  

θέξλεη ηηο θαιχηεξεο ζρνιηθέο  επηδφζεηο ζηα παηδηά. 
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Πίνακαρ 10: Πεπιγπαθικά ζηοισεία ηηρ εκπαίδεςζηρ ηυν γονέυν και ηηρ 

επίδοζηρ ηυν παιδιών 

Δκπαίδεςζη Γονέυν               N                 Μέζνο ξνο        Σππηθή απφθιηζε              

Απόθοιηορ Γημοηικού              2                   1,5000                  ,70711                      

 

Απόθοιηορ Γςμναζίος              8                    2,2500                  ,70711                      

 

Απόθοιηορ Λςκείος /               25                   2,2400                   ,83066                      

Σ.Δ.Δ                                                                  

Απόθοιηορ Σ.Δ.Η  /                   27                    2,4815                   ,50918                     

Απόθοιηορ Α.Δ.Η             

                                                       

Κάηοσορ Μ.Π./Γ.Π.            20                     2,6500                  ,58714                     

 

3.1.6 ΦΤΛΟ ΓΟΝΔΑ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΠΑΗΓΗΟΤ  

Σν θχιν ηνπ γνλέα πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ( r= .304). Δηδηθφηεξα, ηα παηδηά φπνπ νη 

παηέξεο ηνπο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην , εκθάληζαλ ρακειφηεξε επίδνζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο καζεηέο. 

Γιάγπαμμα 2: ςζσέηιζη θύλος γονέα  και ηελικήρ επίδοζηρ μαθηηών 

                   σολική  Δπίδοζη 
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3.1.7 ΥΔΖ ΓΟΝΔΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΡΔ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ  

Απφ ηηο αλαιχζεηο δελ παξνπζηάζηεθε θακία ζπζρέηηζε κεηαμχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη 

εκθάληζεο ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηα παηδηά. 

Πίνακαρ 11: ςνηελεζηέρ ζςζσέηιζηρ Pearson r μεηαξύ ηος γονεφκού ηύπος και 

ηος ζηπερ ζσολικήρ επίδοζηρ 

Γονεφκόρ ηύπορ                 ηπερ ζσολικήρ επίδοζηρ  

Τποζηηπικηικόρ                          -,030                                             

Αςηαπσικόρ                                  ,172                                              

Δπιηπεπηικόρ                                ,157                                               
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4  -ΤΕΖΣΖΖ 

4.1 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ βάζεη απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ηα εμήο:                         

Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ππνζηεξηθηηθνχ θαη 

απηαξρηθνχ ηχπνπ γνλέα θαη ζρνιηθήο επίδνζεο, ελψ πξνέθπςε αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηνπ επηηξεπηηθνχ  γνλετθνχ ηχπνπ. Δπηπιένλ, 

θάλεθε φηη ν απηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνο ζπλδέεηαη κε ηελ αξλεηηθή  ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ γνλετθνχ 

ηχπνπ θαη εκθάληζε ζηξεο ζρνιηθήο επίδνζεο ζηα παηδηά. Σν ζηξεο ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηελ 

γεληθφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Έηζη, ηα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ 

ζηξεο ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε θαη πςειφηεξα πνζνζηά αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ζην επίπεδν «απφθνηηνο Λπθείνπ/ΣΔΔ» 

θαίλεηαη λα  ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ παηδηψλ, έλαληη ησλ άιισλ 

επηπέδσλ. Σέινο απφ ηηο αλαιχζεηο θάλεθε φηη ην θχιν ηνπ γνλέα πνπ ζπκπιήξσζε 

ην εξσηεκαηνιφγην ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ. Έηζη, νη καζεηέο πνπ νη 

κεηέξεο ηνπο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, εθηηκήζεθαλ κε πςειφηεξε επίδνζε. 

 Πην αλαιπηηθά, η ππώηη ςπόθεζη ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ είρε λα θάλεη κε ηε 

ζπζρέηηζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηεο πςειήο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη 

ηνπ απηαξρηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ρακειήο επίδνζεο, δελ επηβεβαηψζεθαλ . Σν 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε πιήζνο εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ δεκνθξαηηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηεο πςειήο 

ζρνιηθήο επίδνζεο θαη αληηζηνίρσο  ηνπ απηαξρηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηεο ρακειήο 

επίδνζεο (Boon, 2007∙ Heaven & Ciarrochi, 2008). Ζ κε επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο, 

ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην φηη νη γνλείο είλαη ζπρλά επεξεαζκέλνη απφ θνηλσληθά 

πξφηππα θαη ηείλνπλ λα δίλνπλ θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο (Hoff et al., 2002) . 

Έηζη ήηαλ πηζαλφηεξν λα απαληνχζαλ ζεηηθά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ηχπν γνλέα (σο θάηη πνπ είλαη θνηλσληθά επηζπκεηφ) θαη αξλεηηθά 

ζηνπο άιινπο ηχπνπο, αλεμάξηεηα απφ ην γνλετθφ ηχπν αλαηξνθήο πνπ πξαγκαηηθά 

πηνζεηνχλ. Χζηφζν, πξφεθπςε ζχλδεζε ηνπ επηηξεπηηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηεο 

ρακειήο ζρνιηθήο επίδνζεο, επηβεβαηψλνληαο ηα απνηειέζκαηα πνιπάξηζκσλ 

εξεπλψλ. Σα παηδηά ησλ επηηξεπηηθψλ γνλέσλ, ζπλεζίδνπλ λα είλαη παξνξκεηηθά θαη  



55 
 

λα κελ είλαη ηφζν ππεχζπλα ζηελ εθηέιεζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, ζπλεπψο 

απηφ νδεγεί ζηελ ρακειή ηνπο επίδνζε (Παππά, 2005). 

 

Αλαθνξηθά κε ηην δεύηεπη ςπόθεζη  πνπ είρε λα θάλεη κε ηνπο ηχπνπο γνλέσλ θαη 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, δελ θάλεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ππνζηεξηθηηθνχ γνλέα θαη δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά. Χζηφζν, 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ απηαξρηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ, επηβεβαηψλνληαο ελ κέξεη  ηελ ππφζεζε καο. 

πσο πξναλαθέξακε, ν απηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνπο έρεη ζπλδεζεί απφιπηα κε ηελ 

αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, νδεγψληαο πνιιέο θνξέο ηα παηδηά αθφκα θαη 

ζε θαηάζιηςε (Παππά, 2002 ∙ Milevsky, Schlechter, Netter, & Keehn, 2007).Χζηφζν, 

δελ παξνπζηάζηεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ γνλετθνχ ηχπνπ θαη εκθάληζεο ζηξεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ησλ παηδηψλ. Ίζσο  θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη γνλείο επεξεαζκέλνη απφ 

θνηλσληθά πξφηππα,  έδσζαλ  θνηλσληθά απνδεθηέο απαληήζεηο (Hoff , Laursen  & 

Tardif, 2002) 

Οη αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ην ζηξεο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο επεξεάδεη δπζκελψο ηελ 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

επηβεβαηψλνληαο ηην ηέηαπηη ςπόθεζή μαρ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, ην ζηξεο ησλ 

παηδηψλ νδεγεί ζε κεησκέλε ζρνιηθή επίδνζε. πσο πξναλαθέξακε, ζε  πεξηπηψζεηο 

έληνλνπ ζηξεο ε ζθέςε ζνιψλεη θαη γεκίδεη απφ «άζρεηεο» πιεξνθνξίεο. Σν 

απνηέιεζκα είλαη  νη ρξήζηκεο γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ λα κελ είλαη άκεζα δηαζέζηκεο θαη ε κείσζε ηεο επίδνζε λα είλαη αλαπφθεπθηε 

(Tryon, 1980 ∙ Hembree, 1988 ∙ Cassady & Johnson,2002 ∙ Sohail, 2013). Δπηπιένλ 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζηξεο γελλά κία πιεηάδα αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Voss, 

2006). Σo έληνλα ζηξεζαξηζκέλν παηδί,  ζχκθσλα κε ην PANAS SCALES,  

ζεκεηψλεη πςειφ ζθνξ ζηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πίεζεο, αλαζηάησζεο, ελνρήο, 

ληξνπήο, ηαξαρήο, έρζξαο, θφβνπ, εγξήγνξζεο, επέμαπηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

λεπξηθφηεηαο. 

Δληχπσζε ίζσο πξνθαιεί ε ζπζρέηηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζην επίπεδν «απφθνηηνο 

Λπθείνπ» κε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ησλ παηδηψλ, έλαληη ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ, 

φπσο αλακέλακε. Μηα εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο έγθεηηαη ζην φηη νη γνλείο πνπ 

αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο, έρνπλ πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά 
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ηνπο,  νη νπνίεο φκσο δελ είλαη ππεξβνιηθέο νχηε πηεζηηθέο, δεκηνπξγψληαο ζηα 

παηδηά έλα θιίκα ππνζηήξημεο θαη ελζάξξπλζεο ζηε κάζεζε, άξα θαη απμεκέλεο 

επίδνζεο. Αληηζέησο, πνιιέο θνξέο νη γνλείο πνπ έρνπλ πςειή εθπαίδεπζε, ηείλνπλ 

λα έρνπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά ηνπο, αζθψληαο ηνπο ππεξβνιηθή 

πίεζε. Σν απνηέιεζκα είλαη ηα παηδηά λα παξαηηνχληαη θαη λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο γηα ην ζρνιείν.     

Σέινο, έθπιεμε πξνθαιεί ην ηειεπηαίν εχξεκα αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

θχινπ γνλέα πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ επίδνζε ηνπ παηδηνχ. Σα 

παηδηά, φπνπ νη παηέξεο ηνπο ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, είραλ εθηηκεζεί κε 

ρακειφηεξε επίδνζε έλαληη ησλ  πεξηπηψζεσλ  πνπ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε απφ ηηο κεηέξεο. Ίζσο, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ε παηξηθή παξνπζία 

λα ππεξηζρχεη ηεο κεηξηθήο, ιφγσ εξγαζίαο ή πνιιψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηε κεξηά ηεο 

κεηέξαο. Απηή ε απνπζία, ίζσο λα δεκηνπξγεί «έιιεηςε» ειέγρνπ ησλ παηδηψλ, φζν 

αθνξά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, θαζψο απηφο ν ξφινο 

είλαη “παξαδνζηαθά” αθηεξσκέλνο ζηε κεηέξα (Lord & Abidin,1985). 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήξζαλ γηα λα επηβεβαηψζνπλ αθφκε κία θνξά 

άιια θαη λα πξνζζέζνπλ έλα κηθξφ ιηζαξάθη ζηελ βηβιηνγξαθία, γηα ηνλ θαίξην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ην γνλετθφ ζηπι αιιά θαη ην καζεηηθφ ζηξεο,  ζηελ  γλσζηηθή θαη 

θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζε  πξνιεπηηθφ επίπεδν αιιά θαη 

παξεκβαηηθφ επίπεδν  κε ζθνπφ αθελφο ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο γνλέσλ θαη ην επαθφινπζν αληίθηππν απηψλ ζην 

γλσζηηθφ,θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ηνπ ζηξεο θαη ην αληίθηππν 

απηνχ ζηελ  ζρνιηθή ηνπο επίδνζε αιιά θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

4.2 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΡΔΤΝΑ/ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

Οη ζπκκεηέρνληεο γνλείο θαη καζεηέο ήηαλ θάηνηθνη ησλ Υαλίσλ Κξήηεο. ην κέιινλ 

πξνηείλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηα έξεπλα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη γνλείο 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο γηα λα εμαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. 
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Δπηπιένλ πνιινί γνλείο  θαη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαηάγνληαλ απφ 

δηάθνξεο ρψξεο. ε κεηέπεηηα έξεπλεο, αμίδεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη δηαπνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ηνλ αληίζηνηρσλ γνλετθψλ ηνπο ηχπσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηε ρψξα πξνέιεπζεο  ησλ γνλέσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε κέζνδν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απην – αλαθνξάο. Έηζη, γνλείο θαη καζεηέο 

έπξεπε λα δηαιέμνπλ γηα θάζε πξφηαζε/δήισζε, έλαλ αξηζκφ σο απάληεζε γεγνλφο 

πνπ  δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη πνιιέο θνξέο αγρψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο  (Holden & 

Buck, 2002). Ωζηφζν, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο νη γνλείο είλαη ζπρλά επεξεαζκέλνη 

απφ θνηλσληθά πξφηππα θαη ηείλνπλ λα δίλνπλ θνηλσληθά επηζπκεηέο απαληήζεηο 

(Hoff et al., 2002). ε κειινληηθέο έξεπλεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη 

πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην γνλετθφ ηχπν πνπ πηνζεηνχλ νη 

γνλείο ηνπο  γηα πην αμηφπηζηα δεδνκέλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παπάπηημα 1 

Δπίδοζη παιδιού ζηα μαθήμαηα  

Παξαθαινχκε ραξαθηεξίζηε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ή ηεο καζήηξηά ζαο 

ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ ηεο ηάμεο. 

ΚΩΓ. Ονομαηεπώνςμο Πολύ 

κάηυ 
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Παπάπηημα 2 

 

αο παξαθαιψ λα ζεκεηψζεηε ζηηο 4 παξαθάησ θελέο ζέζεηο ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηφο 

ζαο (π.ρ Δκκαλνπήι), ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ παηέξα ζαο  (π.ρ Γεκήηξηνο), ην 

αξρηθφ ηνπ επηζέηνπ ζαο (π.ρ Παπαδάθε) θαζψο θαη ηα δχν πξψηα ςεθία ηεο εκεξνκελίαο 

γέλλεζήο ζαο (π.ρ 22/1/2004):        

                                                                                                                             

Αρχικό ονόματοσ  Αρχικό ονόματοσ 

πατζρα                                         

   Αρχικό επιθζτου Τα δφο πρώτα ψηφία 

τησ ημερομηνίασ 

γζννηςησ ςασ 

    

 
Ερωτηματολόγιο μελέτης 

Οη εξσηήζεηο απηνύ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνύλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο γύξσ από ηα 

δηαγσλίζκαηα νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο. Αθνύ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά κηα πξόηαζε, ζεκεηώζηε ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη ε πεξηγξαθόκελε άπνςε γηα ηε δηθή ζαο ζηξαηεγηθή κειέηεο θαη γηα ηελ 

θαζεκεξηλή ζαο δσή.  

 

  Σρεδόλ       Σπάληα        Μεξηθέο     Σπρλά      Σρεδόλ   

    πνηέ                               θνξέο                             

   πάληα 

1)  Με πηάλεη αλεζπρία όηαλ κειεηώ.  ν ν  ν  ν  ν 

2)  Πξηλ από έλα δηαγώληζκα/ηεζη  είκαη πεξηζζόηεξν λεπξηθόο ζηηο  

      θνηλσληθέο κνπ επαθέο(θίινπο,δαζθάινπο,γνλείο, ζπγγελείο).  ν  ν  ν  ν  ν                                             

3)  Αηζζάλνκαη κηα "έληαζε" ζην ζώκα, αθξηβώο πξηλ ή θαηά ηε 

     δηάξθεηα ηνπ ηεζη ή δηαγσλίζκαηνο. ν  ν  ν  ν  ν 

4)  Όηαλ πξέπεη λα επηηύρσ θάηη ην ζεκαληηθό αηζζάλνκαη πόλνπο 

     (π.ρ. ζηνκαρόπνλν, εληεξηθέο δηαηαξαρέο, πνλνθέθαιν  

     ή πνλόιαηκν). ν  ν  ν  ν  ν 

5) Σπγθξηηηθά κε άιινπο είκαη ζαθώο πεξηζζόηεξν αγρσκέλνο. ν  ν  ν  ν  ν 

6) Πξηλ από έλα δηαγώληζκα θνηκάκαη ηόζν  
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      άλεηα όζν θαη ζε θάζε άιιε πεξίνδν. ν  ν  ν  ν  ν 

7) Εύρνκαη λα ππήξραλ πεξηζζόηεξν από 24 ώξεο ζε κηα εκέξα,  

      έηζη ώζηε λα κπνξνύζα λα πξνεηνηκαζηώ θαιύηεξα γηα έλα 

       δηαγώληζκα. ν  ν  ν  ν  ν 

8) Σ' έλα ηεζη ή δηαγώληζκα αδπλαηώ λα ζθεθζώ θαζαξά όηαλ  

      αληηκεησπίδσ κηα  εξώηεζε πνπ δελ πεξίκελα. ν  ν  ν  ν  ν 

9) Η κειέηε κνπ απνηειεί έλα εκπόδην ζην λα έρσ ηθαλνπνηεηηθή  

      επαθή κε ζπγγελείο ή θίινπο. ν  ν  ν  ν  ν 

10) Τε λύρηα πξηλ από έλα ζεκαληηθό ηεζη ή δηαγώληζκα δελ  

      κπνξώ λα θνηκεζώ όζν είλαη απαξαίηεην. ν  ν  ν  ν  ν 

11) Όηαλ απνζπάηαη ε πξνζνρή κνπ ληώζσ έλνρνο/ε πνπ δελ  

      κειεηώ. ν  ν  ν  ν  ν 

12) Εθλεπξίδνκαη όηαλ κειεηώ ή εμεηάδνκαη.  ν  ν  ν  ν  ν 

13) Καηά ηε δηάξθεηα ελόο δηαγσλίζκαηνο ηξώσ ζαθώο  

      ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν απ' ό,ηη ζπλήζσο. ν  ν  ν  ν  ν 

14) Όζν πην πνιύ θνπξάδνκαη, ηόζν πεξηζζόηεξν ράλσ ηνλ  

      έιεγρν ηνπ εαπηνύ κνπ. ν  ν  ν  ν  ν 

15) Γηα πνιύ ώξα πξηλ θνηκεζώ, κε πηάλεη αλεζπρία γηα κηα  

      πηζαλή απνηπρία. ν  ν  ν  ν  ν 

16) Δηαηαξάζζεηαη ν ύπλνο κνπ όηαλ νλεηξεύνκαη εμεηάζεηο. ν  ν  ν  ν  ν 
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Παράρτημα 3  

Ζ παξαθάησ θιίκαθα απνηειείηαη απφ ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ δηαθνξεηηθά 

αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα. Γηάβαζε ζε παξαθαιψ θάζε ιέμε θαη κεηά ζεκείσζε 

ηελ απάληεζε πνπ ζέιεηο λα δψζεηο ζηνλ θελφ ρψξν δίπια απφ ηε ιέμε.  

Σθμείωςε ςε ποιο βακμό νιώκεισ ζτςι γενικά. Χρθςιμοποίθςε τθν ακόλουκθ 

κλίμακα για να απαντιςεισ. 

 

Πολφ λίγο ι 

κακόλου 

Λίγο  Μζτρια  Αρκετά  Πολφ  

1 2 3 4 5 

 

_______ Νιώκω ενδιαφζρον για πολλά πράγματα 

_______ Πιεςμζνοσ/θ  

_______ Ενκουςιαςμζνοσ/θ 

_______ Αναςτατωμζνοσ/θ  

_______ Δυνατόσ/ι 

_______ Ζνοχοσ/θ για κάτι 

_______ Τρομαγμζνοσ/θ 

_______ Εχκρικόσ/ι 

_______ Ενκουςιαςμζνοσ/θ 

_______ Περιφανοσ/θ 

_______ Ευζξαπτοσ/θ  

_______ Σε εγριγορςθ 

_______ Ντροπιαςμζνοσ/θ  

_______ Σε ζμπνευςθ  

_______ Νευρικόσ/ι 

_______ Αποφαςιςμζνοσ/ι 

_______ Προςθλωμζνοσ/θ ςε κάτι 

_______ Ταραγμζνοσ/θ 

_______ Δραςτιριοσ/α 

_______ Φοβιςμζνοσ/θ 
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Παπάπηημα 4  

 

αο παξαθαιψ λα ζεκεηψζεηε ζηηο 4 παξαθάησ θελέο ζέζεηο ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ παηδηνχ  (π.ρ Δκκαλνπήι), ην αξρηθφ γξάκκα ηνπ νλφκαηνο ηνπ παηέξα  (π.ρ Γεκήηξηνο), 

ην αξρηθφ ηνπ επηζέηνπ (π.ρ Παπαδάθε) θαζψο θαη ηα δχν πξψηα ςεθία ηεο εκεξνκελίαο 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ (π.ρ 22/1/2004): 

Αρχικό ονόματοσ 
παιδιοφ 

Αρχικό ονόματοσ 
πατζρα 

Αρχικό επιθζτου Τα δφο πρώτα ψηφία 
τησ ημερομηνίασ 
γζννηςησ του 
παιδιοφ 

    

 

Ηλικία:  ___ 

        Απιθμόρ παιδιών: ___ 

 Φύλο  

 Άντρασ          

 Γυναίκα    

 Δκπαίδεςζη 

 Απόφοιτοσ δθμοτικοφ 

 Απόφοιτοσ Γυμναςίου 

 Απόφοιτοσ Λυκείου 

 Απόφοιτοσ Τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολι 

 Απόφοιτοσ Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΤΕΙ) 

 Απόφοιτοσ Ανώτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) 

 Απόφοιτοσ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδών/ Διδακτορικοφ Διπλώματοσ  

 Οικογενειακή καηάζηαζη :      

  Άγαμοσ/θ  

  Ζγγαμοσ/θ  

  Χιροσ/α  

 Σε διάςταςθ 
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 Διαηευγμζνοσ/θ  

 Δπάγγελμα        

 Ιδιωτικόσ υπάλλθλοσ                      Οικιακά  

 Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ                      Άνεργοσ/θ 

 Ελεφκεροσ επαγγελματίασ              Άλλο 

 

Παπάπηημα 5  

Παξαθαιψ απαληήζηε ζηηο επφκελεο  δειψζεηο ζεκεηψλνληαο πφζν ζαο εθθξάδνπλ. Γεν 

ςπάπσοςν «ζυζηέρ» και «λάθορ» απανηήζειρ. Απαληήζηε ζχκθσλα κε ηη εθθξάδεη εζάο θαη 

φρη κε ην πψο λνκίδεηε φηη ζα απαληνχζαλ νη «πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη». 

                                                                                                                  

                                                                                                                         σεδόν       πάνια           Μεπικέρ      ςσνά         σεδόν                                                                                                                                                     

                                                                                                                           ποηέ                                 θοπέρ                            πάνηα 

1) Παξνηξχλσ ην παηδί κνπ λα ζπδεηά                                                                                                                                                        

καδί κνπ ηα πξνβιήκαηα ηνπ.                                                  ν              ν           ν       ν         ν 

2) Εεηψ απφ ην παηδί κνπ λα εθθξάζεη ηελ                                                                                                                                             

γλψκε ηνπ αθφκε θη φηαλ δηαθσλεί καδί κνπ.                        ν              ν           ν          ν         ν                                               

3) Γείρλσ ζην παηδί κνπ θαηαλφεζε φηαλ                                                                                                                                                 

είλαη αλαζηαησκέλν.                                                               ν              ν           ν          ν         ν 

4) Καηαλνψ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ κνπ.                         ν              ν           ν          ν         ν 

5) Γείρλσ ηξπθεξφηεηα ζην παηδί κνπ.                                        ν              ν           ν          ν         ν  

6) πδεηψ κε ην παηδί κνπ γηα ηηο  ζπλέπεηεο                                                                                                                                                

ησλ πξάμεσλ ηνπ.                                                                     ν              ν           ν          ν         ν 

7) Δπηηξέπσ ζην παηδί κνπ λα πεη ηελ γλψκε ηνπ                                                                                                                                             

γηα ηνπο θαλφλεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνγέλεηα.                   ν              ν           ν          ν         ν 

8) Δμεγψ   ζην παηδί κνπ γηαηί πξέπεη λα ηεξνχληαη                                                                                                                                                    

νη θαλφλεο ηεο νηθνγέλεηαο.                                                      ν              ν           ν          ν         ν  

9) Βνεζψ ην παηδί κνπ λα θαηαιάβεη ηηο ζπλέπεηεο                                                                                                                                    

κηαο θαθήο πξάμεο κέζα απφ δηάινγν θαη ζπδήηεζε.             ν              ν           ν          ν         ν  

10) Λέσ ζην παηδί κνπ πσο ληψζσ φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη                                                                                                                           

θαιά ή φηαλ ζπκπεξηθέξεηαη αζρεκα.                                      ν              ν           ν          ν         ν    

11) Εεηψ ηελ γλψκε ηνπ παηδηνχ κνπ γηα ηνλ ηξφπν                                                                                                                             

κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε νηθνγέλεηα.                     ν              ν           ν          ν         ν  

12) Δπαηλψ ην παηδί κνπ φηαλ είλαη θαιφ θαη ππάθνπν.                 ν              ν           ν          ν         ν 

13) Γέξλσ ην παηδί κνπ φηαλ δελ ππαθνχεη.                                    ν              ν           ν          ν         ν  
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14) Υαζηνπθίδσ ην παηδί κνπ φηαλ δελ ζπκπεξηθέξεηαη ζσζηά.    ν              ν           ν          ν         ν 

15) Σηκσξψ ην παηδί κνπ απαγνξεχνληαο ηνπ λα θάλεη                                                                                                                                                

θάηη πνπ ηνπ αξέζεη ρσξίο λα ηνπ δίλσ εμεγήζεηο.                  ν              ν           ν          ν         ν 

16) Σηκσξψ ην παηδί κνπ ζηέιλνληαο ην ζην δσκάηην                                                                                                                                

ηνπ ρσξίο λα ηνπ δίλσ εμεγήζεηο.                                            ν              ν           ν          ν          ν       

17) ηαλ ην παηδί κνπ δεηάεη λα κάζεη ηνλ ιφγν                                                                                                                                          

πνπ πξέπεη λα ππαθνχεη απαληάσ « γηαηί είκαη γνληφο ζνπ».   ν              ν           ν          ν         ν  

18) Ξεζπάσ ηνλ ζπκφ κνπ ζην παηδί κνπ.                                       ν              ν           ν          ν         ν 

19) Υξεζηκνπνηψ ηελ ηηκσξία σο κέζν πεηζαξρίαο.                       ν              ν           ν          ν         ν  

20) Μαιψλσ θαη θσλάδσ ζην παηδί κνπ φηαλ θέξεηαη άζρεκα.    ν              ν           ν          ν         ν 

21) Αζθψ θξηηηθή ζην παηδί φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ                                                                                                                          

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο κνπ.                               ν              ν           ν          ν         ν 

22) Κάλσ ζπζηάζεηο ζην παηδί κνπ γηα βειηησζεί                                                                                                                                                         

ε ζπκπεξηθνξά ηνπ.                                                                  ν              ν           ν          ν         ν  

23)  Λέσ ζην παηδί κνπ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα                                                                                                                                                                        

αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ηεο νηθνγέλεηαο.                                ν              ν           ν          ν         ν  

24) Καθνκαζαίλσ ην παηδί κνπ.                                                     ν              ν           ν          ν         ν 

25) Απεηιψ πεξηζζφηεξν ην παηδί κνπ κε ηηκσξία  

παξά ην ηηκσξψ.                                                                       ν              ν           ν          ν          

ν 

26) Τπνθχπησ ζηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ κνπ                                                                                                                                           

φηαλ επηκέλεη έληνλα ζε απηέο.                                                ν              ν           ν          ν         ν 

27) Λέσ ζην παηδί κνπ κε πνην ηξφπν ζα ην ηηκσξήζσ                                                                                                                      

αιιά δελ εθαξκφδσ ηελ ηηκσξία.                                            ν              ν           ν          ν         ν 

28) Πηζηεχσ φηη είλαη δχζθνιν λα κάζσ ζην παηδί κνπ                                                                                                                                                  

λα πεηζαξρεί.                                                                             ν              ν           ν          ν         ν 

 

 

 

 

 

 

 

 


