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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Πολύ λίγα είναι γνωστά στη χώρα µας για το περιβάλλον του οικογενειακού 

συστήµατος των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση. Ο σκοπός αυτής της 

µελέτης είναι να συλλέξει στοιχεία για το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον 

των εν λόγω οικογενειακών συστηµάτων. Για αυτόν το λόγο ζητήσαµε από τις 

µητέρες παιδιών µε εµπόδια που φοιτούν σε ειδικό δηµοτικό σχολείο να 

χαρτογραφήσουν τις διαστάσεις αυτές του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Οι 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι οικογένειες αυτές ως προς το ψυχολογικό και 

παιδαγωγικό τους περιβάλλον ενδέχεται να αποτελέσουν επιπλέον εµπόδιο στην 

ανάπτυξη του παιδιού µε εµπόδια και να δυσχεράνουν το έργο του σχολείου. Η 

διαρκής παρακολούθηση, στήριξη και ενίσχυση των οικογενειών αυτών κρίνεται 

απαραίτητη, ώστε η συνεργασία οικογένειας και σχολείου να οδηγεί απρόσκοπτα το 

παιδί στην ολόπλευρη και µέγιστη δυνατή ανάπτυξή του. 

 

 

ABSTRACT 

 

Little is known about the family system environment of students who experience 

barriers to learning and development in our country. The purpose of this study is to 

select information about the psychological and pedagogical environment of these 

family systems. To achieve this goal, we have asked of the mothers of these primary 

school students to describe these two dimensions of their family environment. The 

psychological and pedagogical peculiarities of these family systems may be another 

barrier to the development of these children and to school working. The continual 

attendance, support and reinforcement of these families are be to consider as the most 

important conditions of achieving such a cooperation between family and school that 

leads to the global, best and without barriers development of these children.  

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η σπουδαιότητα της οικογένειας σε κάθε ανθρώπινη εκδήλωση είναι έκδηλη 

και επιβεβαιώνεται όχι µόνο µέσα από την καθηµερινή µας ζωή, αλλά κι από τη 

σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία. Εάν αναλογιστούµε ότι η οικογένεια αποτελεί 

την αρχαιότερη µορφή κοινότητας κι εξακολουθεί να διατηρείται έως σήµερα µε 

άλλη µορφή βέβαια κι επιτελώντας άλλες λειτουργίες, συνειδητοποιούµε πόσο 

σηµαντικός είναι ο ρόλος της για τον άνθρωπο. Κι ενώ στη χώρα µας έχει δοθεί η 

απαιτούµενη έµφαση στη  σηµασία της για την ανάπτυξη του παιδιού, αναφορικά µε 

τις οικογένειες παιδιών µε εµπόδια πολύ λίγα είναι γνωστά. Η πρακτική ενασχόλησή 

µας, ως φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, µε παιδιά 

µε εµπόδια στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ρεθύµνου, µας άφηνε διαρκώς την αίσθηση 

ότι η πορεία και ανάπτυξη των παιδιών αυτών εξαρτάται όχι µόνο από τις σχολικές 

διαδικασίες, αλλά κυρίως από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Παρατηρούσαµε ότι 

τα παιδιά των οποίων οι γονείς, αλλά και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, 

σύχναζαν περισσότερο στο γραφείο της ψυχολόγου, στο γραφείο των διδασκόντων, 

συµµετείχαν ενεργά στις σχολικές δραστηριότητες, αλλά και στις δραστηριότητες 

εκτός σχολείου και γενικότερα διακατέχονταν από ενεργητική διάθεση και πνεύµα 

συµµετοχής και αισιοδοξίας, σταδιακά εµφάνιζαν µεγαλύτερες προόδους και 

γενικότερα καλύτερη προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον. Η αίσθηση αυτή, για την 

ιδιαίτερη σηµασία του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ολόπλευρη και µέγιστη 

δυνατή ανάπτυξη των παιδιών µε εµπόδια, και η ενασχόλησή µας µε τη σχετική 

βιβλιογραφία αποτέλεσε την κινητήριο δύναµη για την ανάληψη της συγκεκριµένης 

µελέτης.  

Με τη µελέτη αυτή αποσκοπούµε να βγάλουµε στην επιφάνεια πιθανές 

ιδιαιτερότητες του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος των οικογενειών 

των παιδιών µε εµπόδια, οι οποίες ενδεχοµένως αποτελούν επιπλέον εµπόδιο ή εν 

δυνάµει σηµαντικό εφόδιο για την ολόπλευρη και µέγιστη δυνατή ανάπτυξη των 

παιδιών αυτών, µε απώτερο στόχο την άρση ή την ενίσχυση αντίστοιχα αυτών των 

ιδιαιτεροτήτων, για ισότιµη κοινωνική ενσωµάτωση των παιδιών µε εµπόδια. 

Η δοµή της συγκεκριµένης εργασίας έχει ως εξής: στο πρώτο µέρος 

προσεγγίζουµε θεωρητικά το θέµα της, παρουσιάζοντας γενικά τις λειτουργίες της 

σύγχρονης οικογένειας, τη συστηµική προσέγγιση και την εφαρµογή της στο πλαίσιο 

της οικογένειας, καταλήγοντας στο οικογενειακό σύστηµα παιδιών µε εµπόδια στη 



ζωή και τη µάθηση. Ακολουθεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση και αναφορά σε 

έρευνες σχετικές µε το οικογενειακό σύστηµα των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη 

µάθηση. 

Στο δεύτερο µέρος αναλύουµε την προβληµατική και το µεθοδολογικό πλαίσιο 

της έρευνάς µας και ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Τέλος, 

επιχειρούµε µια συνθετική θεώρηση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων και εισάγουµε 

τις δικές µας προτάσεις για ένα υγιές και ισορροπηµένο ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον των οικογενειών των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση. 

Μετά τον κατάλογο των βιβλιογραφικών αναφορών, παραθέτουµε το 

Παράρτηµα που περιλαµβάνει το όργανο συλλογής των δεδοµένων της έρευνάς µας. 

Στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι µε βοήθησαν στην 

υλοποίηση της παρούσας µελέτης. Καταρχήν, ευχαριστώ τον καθηγητή και επόπτη 

µου κ. Κυπριωτάκη Αντώνη, ο οποίος µου συµπαραστάθηκε σε όλη την πορεία 

συγκέντρωσης του υλικού και συγγραφής της µελέτης αυτής και που µε την 

επιστηµονική του κατάρτιση και εµπειρία µού έδωσε πολύτιµες συµβουλές, 

συµβάλλοντας στη διεύρυνση των γνώσεων και του ενδιαφέροντός µου για το χώρο 

της ειδικής αγωγής.  

Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. Βάµβουκα Μιχάλη, µέλος της τριµελούς 

επιτροπής, ο οποίος µε τις παρατηρήσεις και το συγγραφικό του έργο µε βοήθησε να 

ανταποκριθώ σε µεθοδολογικά ζητήµατα που µε απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της 

ερευνητικής διαδικασίας, όπως και τον επίκουρο καθηγητή κ. Κουρκούτα Ηλία, 

µέλος επίσης της τριµελούς επιτροπής, ο οποίος µε βοήθησε σηµαντικά µε το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για το θέµα της εργασίας µου.  

Ακόµα ευχαριστώ την κ. Τριλίβα Σοφία, αναπληρώτρια καθηγήτρια του 

Τµήµατος Ψυχολογίας, για τη σηµαντική βοήθεια της στην επιλογή του 

καταλληλότερου οργάνου συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων. Θερµές 

ευχαριστίες οφείλω επίσης στον επίκουρο καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος, κ. 

Ανδρεαδάκη Νίκο, ο οποίος µε βοήθησε σηµαντικά στη στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων της έρευνας.  

Επιπλέον, ευχαριστώ θερµά τους διευθυντές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

των σχολείων στα οποία απευθυνθήκαµε, καθώς και τις µητέρες που συµµετείχαν 

στην έρευνά µας, χωρίς τη συµβολή των οποίων δε θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 

η εργασία αυτή. 



 Ακόµα επιθυµώ να ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέρφους µου στο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, Βάσω, Θεοδώρα, Παντελή, Γιάννη, Γεωργία, 

Αλεξάνδρα, Χρήστο, Γιάννη, Παύλο, Κατερίνα και Γιώργο για τη συµπαράσταση και 

τις εποικοδοµητικές παρατηρήσεις τους. 

Τέλος, ευχαριστώ βαθύτατα την οικογένειά µου για την αµέριστη 

συµπαράσταση και κατανόησή της σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας 

µελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Είναι κοινός τόπος ότι η οικογένεια δεν αποτελεί ένα ανεξάρτητο κοινωνικό 

σχήµα, αλλά ένα σχήµα δυναµικό και µεταβαλλόµενο που επηρεάζεται άµεσα από τις 

οικονοµικο-κοινωνικές εξελίξεις του πλαισίου µέσα στο οποίο αναπτύσσεται και 

λειτουργεί. Οι εξελίξεις αυτές καθορίζουν σηµαντικά τη δοµή και τη λειτουργία της. 

Έτσι, σήµερα γίνεται λόγος για την πυρηνική οικογένεια, η οποία, σε αντίθεση µε την 

παραδοσιακή, ευρεία οικογένεια, απαρτίζεται από λιγότερα µέλη (γονείς-παιδιά) και 

επιτελεί λιγότερες λειτουργίες. Συνεχίζει ωστόσο να ασκεί καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων µελών της και να αποτελεί τον πρωταρχικό φορέα 

κοινωνικοποίησής τους (Πυργιωτάκης, 1996). Παρά την ύπαρξη ποικίλων 

ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και παιδαγωγικών θεωρήσεων της οικογένειας, καµία 

από αυτές δεν αρνείται την επίδρασή της και ιδιαίτερα την εσωτερίκευση από το 

παιδί και το νέο των αξιών, στάσεων και ρόλων που του µαθαίνουν οι γονείς, καθώς 

και τη γενικότερη σηµασία του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού και του νέου (Μισέλ, 1993). 

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας και οι αλλαγές της κοινωνικής ζωής απογύµνωσαν 

τη σύγχρονη πυρηνική οικογένεια από πολλά πατροπαράδοτα λειτουργήµατά της. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες ο σκοπός ύπαρξης της οικογένειας αποσυνδέεται σταδιακά 

από την οικονοµική και βιολογική επιβίωσή της και εναρµονίζεται µε τους σκοπούς 

και τις απαιτήσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου (Κατάκη, 1990). Σύµφωνα µε 

τον Parsons, η εν λόγω αναδιάρθρωση της οικογένειας δεν πρέπει  να εκληφθεί ως 

απώλεια λειτουργιών, αλλά ως απελευθέρωση από την άσκηση ορισµένων 

λειτουργιών και καθηκόντων, µια απελευθέρωση που βοηθά την πυρηνική οικογένεια 

να ανταποκριθεί καλύτερα στις λειτουργίες που διατήρησε, δηλαδή την 

κοινωνικοποίηση και τη συναισθηµατική κάλυψη και στήριξη των µελών της (Μισέλ, 

1993). 

Οι παιδαγωγικές και ψυχολογικές διαστάσεις, στις οποίες εστιάζει τη 

λειτουργία της η σύγχρονη οικογένεια, είναι αυτές που επηρεάζουν άµεσα και 

διαµορφώνουν την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου. Οι παιδαγωγικές λειτουργίες 

µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: στις λειτουργίες που αποβλέπουν στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και στη λειτουργία της κοινωνικοποίησης. Αν και 

οι λειτουργίες αυτές επιτελούνται σήµερα και από άλλους φορείς, ιδιαίτερα η 

κοινωνικοποιητική λειτουργία παραµένει ως µία από τις σπουδαιότερες και 



πρωταρχικότερες ευθύνες  της σύγχρονης οικογένειας. Και η µάθηση όµως στα 

πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού συντελείται µέσα στην ατµόσφαιρα της 

παιδαγωγικής σχέσης µε τους γονείς του. Επιπλέον, τα κίνητρα επίδοσης του παιδιού 

καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τις προσδοκίες και τα πρότυπα των γονέων κι από 

το γενικότερο παιδαγωγικό κλίµα που διακρίνει την οικογένεια (Καψάλης, 1998). Οι 

ψυχολογικές λειτουργίες συνίστανται κυρίως στην ικανοποίηση της ανάγκης των 

ατόµων να αισθάνονται ασφαλή και να απολαµβάνουν της στοργής των άλλων 

(Μουσούρου, 1998). Η πολυπλοκότητα µάλιστα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη ζωή 

καθιστά την επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας, καθώς και τη 

συναισθηµατική ασφάλεια και στήριξή τους ιδιαιτέρως σηµαντική. Η ψυχοκοινωνική 

επιβίωση των µελών της ίσως αποτελέσει το µοναδικό σκοπό ύπαρξης της 

µελλοντικής οικογένειας (Κατάκη, 1990). 

Η εµφάνιση της συστηµικής θεώρησης προσέφερε ένα νέο τρόπο προσέγγισης 

της ευρύτερης επιστηµονικής γνώσης, αλλά και των θεµάτων που αφορούν στη 

µελέτη της οικογένειας. ∆όθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία ανάµεσα στα 

µέλη της οικογένειας και στη δυναµική των µεταξύ τους σχέσεων. Η οικογένεια 

αντιµετωπίστηκε ως σύστηµα και το κέντρο βάρους µετατοπίστηκε από το µέρος στο 

όλο. Η οικογένεια δεν είναι ένα άθροισµα από ενότητες-µέλη, αλλά η σχέση µεταξύ 

των ενοτήτων αυτών αποτελούν την οικογένεια. Η συµπεριφορά, η στάση και η 

επικοινωνία των µελών της διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του 

όλου συστήµατος της οικογένειας και στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του 

παιδιού (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). Η σύγχρονη αυτή θεώρηση της οικογένειας 

προφανώς είναι αποτέλεσµα της γενικότερης αναδιάρθρωσης του σκοπού ύπαρξης 

και των λειτουργιών που υπέστη τα τελευταία χρόνια ο θεσµός της οικογένειας, της 

οποίας ο ρόλος ολοένα και µετατοπίζεται προς την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και 

επιβίωση των µελών της. 

Οι οικογένειες των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση δεν εξαιρούνται 

από  όλα τα παραπάνω. Η ύπαρξη ωστόσο ενός παιδιού µε εµπόδια στους κόλπους 

µιας οικογένειας, την κατατάσσει σε µια χωριστή, ειδική κατηγορία, διότι 

αντιµετωπίζει συνθήκες άγνωστες για τις υπόλοιπες οικογένειες. Οι συνθήκες αυτές 

ενδέχεται να διαµορφώσουν το είδος των διαπροσωπικών σχέσεων των µελών µιας 

τέτοιας οικογένειας, να προσδιορίσουν τη δοµή και τη δυναµική της, καθώς και να 

δώσουν µια διαφορετική χροιά στις παιδαγωγικές και ψυχολογικές λειτουργίες της 

(Μουσούρου, 1998). 



2. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

2.1. Ορισµός της σύγχρονης οικογένειας 

 

Η οικογένεια απεικονίζει αναµφίβολα τη σπουδαιότερη µορφή της 

ανθρωπότητας, της οποίας η προέλευση είναι πιθανόν παλαιότερη από αυτήν της 

κοινότητας (Ασπιώτη, 1959). Η οικογένεια συνεπώς ανήκει στα πιο διαδεδοµένα 

φαινόµενα της κοινωνικής ζωής, αφού προηγήθηκε και της κοινοτικής ακόµα, 

ωστόσο δεν παρουσιάζεται σε όλες τις εποχές και παντού µε τη σηµερινή της µορφή. 

Το µέγεθος και η σύνθεσή της, το είδος των γαµήλιων κανόνων µε τους οποίους 

θεµελιώνεται, η κυριαρχική δοµή, η σταθερότητα και απόδοσή της, καθώς και η 

κοινωνική θέση και η σηµασία της είναι µέρος µιας µεταβλητής κοινωνικής 

συνάρτησης, βρίσκονται σε εξάρτηση προς τις εκάστοτε µορφές της οικονοµίας, της 

θρησκείας, της κουλτούρας κ.λπ. και αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου και 

σύµφωνα µε ορισµένους φυσικούς και κοινωνικούς νόµους (Μοριχοβίτης, 2001). 

Οι πρώτες επιστηµονικές µελέτες για την οικογένεια είναι κοινωνιολογικού 

περιεχοµένου. Οι κοινωνιολόγοι δέχονται ότι η οικογένεια είναι ένας παγκόσµιος 

θεσµός, ο οποίος επιτελεί ορισµένες λειτουργίες απαραίτητες για την επιβίωση της 

κοινωνίας (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). Σύµφωνα µε τον Murdock (1968), 

οικογένεια είναι µια κοινωνική οµάδα που χαρακτηρίζεται από κοινό νοικοκυριό, 

οικονοµική συνεργασία και αναπαραγωγική δραστηριότητα. Περιλαµβάνει ενηλίκους 

των δύο φύλων, δύο τουλάχιστον από τους οποίους έχουν µια κοινωνικά αποδεκτή 

σεξουαλική σχέση και ένα ή περισσότερα παιδιά, βιολογικά δικά τους ή υιοθετηµένα 

από το ζευγάρι. Οι θέσεις του Αµερικανού κοινωνιολόγου Parsons, για τον ορισµό 

της οικογένειας, επικράτησαν για µερικές δεκαετίες µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

και αποτέλεσαν το µοντέλο της ¨φυσιολογικής¨ οικογένειας. Ο Parsons θεωρεί ότι η 

πυρηνική οικογένεια είναι ο βασικός τύπος οικογένειας στη βιοµηχανική εποχή και 

αποτελεί εξέλιξη του εκτεταµένου τύπου οικογένειας, της προβιοµηχανικής, 

εκτεταµένης οικογένειας, ο οποίος επικρατούσε την προηγούµενη περίοδο. Σύµφωνα 

µε τις θέσεις του Parsons, η πυρηνική οικογένεια έχει συγκεκριµένη µορφή και 

κατανοµή ρόλων για τα µέλη της, αποτελεί προϊόν προσαρµογής της οικογένειας στο 

νέο τρόπο ζωής που διαµορφώθηκε στη βιοµηχανική εποχή και είναι ο κυρίαρχος 

τύπος οικογένειας, για το δυτικό τουλάχιστον κόσµο, µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Το µοντέλο του Parsons για τη λειτουργία της οικογένειας αποτέλεσε το πρότυπο για 



την αξιολόγηση της οικογένειας σε όλα σχεδόν τα χρόνια που ακολούθησαν (Μισέλ, 

1993).  

Παρόλα αυτά, οποιοσδήποτε ορισµός της οικογένειας µε βάση µια 

συγκεκριµένη µορφή και συγκεκριµένους ρόλους, όπως και µε ορισµένα πολύ 

συγκεκριµένα κριτήρια, φαίνεται να µην καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της 

οικογένειας. Πολλά από τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζεται η οικογένεια ορίζονται, 

ως ένα σηµαντικό βαθµό, από την πολιτισµική οµάδα και τη χρονική περίοδο στην 

οποία αναφέρεται. Όπως δείχνουν κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες, τα 

κριτήρια µε βάση τα οποία ορίζεται η οικογένεια δεν είναι παγκόσµια και αλλάζουν 

επίσης µε την πάροδο του χρόνου µέσα στην ίδια πολιτισµική οµάδα (Παπαδιώτη-

Αθανασίου, 2000α).  

Το θέµα του ορισµού της οικογένειας, µε έναν τρόπο που θα καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, ενέχει ιδιαίτερες δυσκολίες µετά τις σηµαντικές αλλαγές που 

συντελέστηκαν στο χώρο της οικογένειας τις τελευταίες δεκαετίες.  Αυτό συνέβη 

επειδή διάφορες µορφές συµβίωσης έκαναν την εµφάνισή τους, διεκδικώντας τον 

ανάλογο τίτλο και τη νοµική κατοχύρωσή τους (Κυριακίδης, 2000). Ένα µεγάλο 

ποσοστό οικογενειών είναι µονογονεϊκές, µε αρχηγό τη µητέρα και σε µερικές 

περιπτώσεις τον πατέρα. Υπάρχει ένα αυξανόµενο ποσοστό ζευγαριών τα οποία ζουν 

µαζί, στο ίδιο σπίτι, χωρίς να έχουν συνάψει γάµο. Πολλά από τα ζευγάρια αυτά 

σήµερα αποκτούν παιδιά και τα µεγαλώνουν όπως και τα ζευγάρια που έχουν 

παντρευτεί. Επίσης, υπάρχει ένας αυξανόµενος αριθµός ανύπαντρων µητέρων, όπως 

και ένας µεγάλος αριθµός σπιτικών µε ένα άτοµο (Μουσούρου, 1998).  

Παρ’ όλες όµως τις αλλαγές που έχουν συµβεί στο θεσµό της οικογένειας, για 

τη δυτική κοινωνία µε τον όρο ¨οικογένεια¨ οι περισσότεροι ερευνητές αναφέρονται 

στην πυρηνική, η οποία αποτελεί ακόµα τον επικρατέστερο τύπο οικογένειας και η 

οποία απαρτίζεται από µια οµάδα µελών που συνδέονται µεταξύ τους µε βιολογικούς 

δεσµούς ή βάσει του νόµου (Funder, 1993). Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτόν, η 

οικογένεια µπορεί να περιοριστεί σε άτοµα που µένουν στο ίδιο σπίτι ή να περιλάβει 

και µέλη που µένουν αλλού (χωρισµένες και θετές οικογένειες). Το βασικό κριτήριο 

για τον ορισµό της οικογένειας, µε βάση το νόµο ή τους βιολογικούς δεσµούς, είναι η 

βασική τριάδα: µητέρα-πατέρας-παιδί (Μουσούρου, 1998). Γενικότερα θα λέγαµε 

όµως ότι η σύγχρονη οικογένεια τόσο σε επίπεδο µορφής όσο και λειτουργιών  

διακρίνεται από ρευστότητα. Το γεγονός αυτό δεν «υποσκάπτει την οικογένεια, αλλά, 

αντίθετα, ενισχύει την εµπιστοσύνη στην ανθεκτικότητά της. Σε µια έντονα 



διαφοροποιηµένη και µεταβαλλόµενη κοινωνία, όπως είναι η σύγχρονη, τι 

πιθανότητες θα είχε ένα (οποιοδήποτε) µοναδικό και απολύτως σταθερό σχήµα;» 

(Μουσούρου, 1998, 68). 

Παρά την ποικιλία που διακρίνει τη σύγχρονη οικογένεια, η καθολικότητα και 

ανθεκτικότητά της συνίσταται στο γεγονός ότι εξυπηρετεί πολύ σηµαντικές 

λειτουργίες, τόσο για την κοινωνία, η οποία µέσα από την οικογένεια εξασφαλίζει την 

κοινωνικοποίηση των µελών της και εποµένως τη διατήρησή της, όσο και για τα ίδια 

τα άτοµα. Η οικογένεια, οποιαδήποτε µορφή και δοµή και αν έχει, είναι 

επιφορτισµένη από τη φύση του θεσµού να επιτελεί ορισµένες λειτουργίες και να 

φέρει σε πέρας κάποιες υποχρεώσεις. Ιστορικές, διαπολιτισµικές και κοινωνιολογικές 

έρευνες δείχνουν ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους και τις πολιτισµικές οµάδες 

υπάρχει µια κοινωνική ρύθµιση για τις λειτουργίες αυτές (Clulow, 1993). 

Ανεξάρτητα από τη µορφή που έχει µια οικογένεια –πυρηνική, εκτεταµένη, 

µονογονεϊκή, θετή κ.λπ.-, ως κύριο στόχο της έχει την κάλυψη κάποιων αναγκών των 

µελών της. Η ποικιλία µάλιστα που παρατηρείται σήµερα στην τυπολογία της 

οικογένειας αποδίδεται στην προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι να βρουν τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις αυτές (Παπαδιώτη-

Αθανασίου, 1995). Η οικογένεια, σύµφωνα µε τον Τσιάντη (1993, 11), είναι ένας 

θεσµός «για την αντιµετώπιση της ζωής». Η συµπεριφορά, η εµπειρία των µελών της 

οικογένειας και οι µεταξύ τους σχέσεις θα καθορίσουν την λειτουργικότητά της και 

τη γενικότερη στάση της απέναντι στη ζωή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Λειτουργίες της σύγχρονης οικογένειας  

 

Υπό την επίδραση της βιοµηχανοποίησης και της οργάνωσης αστικών κέντρων, 

η βασική ολιγοµελής οικογένεια των δύο γενεών έτεινε να αντικαταστήσει τις πιο 

εκτεταµένες και πολυµελείς οικογένειες των αγροτικών κυρίως περιοχών. Αλλά και η 

αστική οικογένεια, µε τη σειρά της, επηρεαζόταν από τις µεταβαλλόµενες 

οικονοµικές συνθήκες, τη µεταβολή της κοινωνικής θέσης των γυναικών και της 

στάσης απέναντι στα παιδιά, τον εκδηµοκρατισµό και την εξατοµίκευση των 

κοινωνικών σχέσεων. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να ελαττωθεί σε µέγεθος η 

οικογένεια, να τροποποιηθεί η αποστολή της, να υποστεί εξατοµίκευση και 

εκδηµοκρατισµό στη δοµή της και γενικά να µεταβληθεί και να καταστεί πιο ρευστή 

ως κοινωνική οµάδα. Κι ενώ τα πατροπαράδοτα οικονοµικά, µορφωτικά και 

κοινωνικά λειτουργήµατά της περιορίστηκαν, ο κεντρικός της ρόλος στη διάπλαση 

της προσωπικότητας και στην παροχή συναισθήµατος ασφάλειας ενισχύθηκε 

(UNESCO, 1970). Είναι γεγονός ότι έχουµε όχι απλώς αλλαγές στην οικογενειακή 

δοµή, αλλά και απώλειες των ρόλων και των λειτουργιών της. Σύµφωνα µε τον 

Parsons, ο ρόλος της οικογένειας δεν είναι λιγότερο σηµαντικός, επειδή έχουν 

περιοριστεί οι λειτουργίες της. Η απελευθέρωσή της από την άσκηση ορισµένων 

λειτουργιών τής επιτρέπει να ασκεί καλύτερα τις λειτουργίες που διατήρησε. 

Εξειδικεύτηκε, για παράδειγµα, στη λειτουργία της συναισθηµατικής στήριξης των 

µελών της (Μισέλ, 1993). 

Η κοινωνία σήµερα περιµένει από την οικογένεια να εκπληρώσει τις εξής 

λειτουργίες: 

• να παρέχει σωµατική και συναισθηµατική φροντίδα και στους ενήλικους και στα 

παιδιά, 

• να εξασφαλίζει την κοινωνικοποίηση των παιδιών,  

• να προωθεί και να διατηρεί τη συναισθηµατική υγεία και την ισορροπία όλων των 

µελών της. 

Οι πρωταρχικές αυτές ευθύνες και υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασµό 

των αναγκών του κάθε µέλους και των προσδοκιών της κοινωνίας. Υπάρχουν 

βέβαια και άλλα άτοµα και θεσµοί που µοιράζονται µε την οικογένεια τις ευθύνες 

και τις υποχρεώσεις, όπως συγγενείς, γείτονες, φίλοι, σχολείο, υγειονοµικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες. Ωστόσο η οικογένεια αποτελεί τον πρωταρχικό φορέα για την 



εκπλήρωση αυτών των λειτουργιών. Αποτελεσµατική λειτουργία της οικογένειας 

σηµαίνει εκπλήρωση των υποχρεώσεων και ευθυνών, οι οποίες µπορούν αναλυθούν 

σε πιο συγκεκριµένα οικογενειακά καθήκοντα. Η εκπλήρωση των καθηκόντων 

αυτών σηµαίνει ότι τα µέλη της συναλλάσσονται µεταξύ τους µε συντονισµένο και 

εποικοδοµητικό τρόπο. Έτσι η λειτουργικότητά της συνδέεται άµεσα µε την 

ποιότητα της οικογενειακής συναλλαγής (Bentovim & Bingley, 1987).  

Ο  Ackerman (1958) περιγράφει τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 

λειτουργίες της οικογένειας ως εξής: 

• Παροχή τροφής, κατοικίας και άλλων υλικών αγαθών, για τη διατήρηση της ζωής 

και την προστασία των µελών της από εξωτερικούς κινδύνους, ιδιαίτερα των 

παιδιών τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 

• Παροχή κοινωνικής συντροφικότητας, που αποτελεί και το υπόβαθρο για τις 

συναισθηµατικές σχέσεις της οικογένειας. 

• Παροχή δυνατοτήτων, για την ανάπτυξη προσωπικής ταυτότητας συνδεδεµένης 

µε την οικογενειακή ταυτότητα. Το αίσθηµα ταυτότητας είναι απαραίτητο για 

την αντιµετώπιση καινούριων εµπειριών και τη δηµιουργία νέων δεσµών. 

• ∆ηµιουργία σεξουαλικών προτύπων και ρόλων, που προετοιµάζουν το δρόµο για 

τη σεξουαλική ωρίµανση και ικανοποίηση. 

• Κοινωνικοποίηση των παιδιών µε την εκπαίδευσή τους σε κοινωνικούς ρόλους 

και την προετοιµασία τους για την αποδοχή κοινωνικών ευθυνών. 

• Καλλιέργεια γνώσεων και υποστήριξη της δηµιουργικότητας και των 

πρωτοβουλιών του κάθε µέλους.  

Οι παραπάνω λειτουργίες, αν και διατυπωµένες ορισµένες δεκαετίες πριν, 

θεωρούµε ότι αντιπροσωπεύουν, ως ένα µεγάλο βαθµό, τη σύγχρονη οικογένεια και 

τις λειτουργίες που συνεχίζει να διατηρεί ακόµα και σήµερα, όποια κι αν είναι η 

µορφή και δοµή της. Καθώς περνάµε από τη βιοµηχανική στη µεταβιοµηχανική 

εποχή, ο σκοπός ύπαρξης της οικογένειας αποσυνδέεται σταδιακά από τη βιολογική 

και οικονοµική της επιβίωση, αφού οι νέες οικονοµικές δοµές επιτρέπουν στα άτοµα 

να επιβιώνουν µόνα τους, και συνδέεται όλο και περισσότερο µε την ψυχοκοινωνική 

επιβίωση των µελών της (Κατάκη, 1990). Η ψυχολογική και κοινωνικοποιητική 

λειτουργία αποτελούν, ιδιαίτερα στη σύγχρονη µεταβαλλόµενη κοινωνία, το σταθερό 

σκοπό ύπαρξης της οικογένειας.  



Η ψυχολογική λειτουργία της οικογένειας αποτελεί ζωτικής σπουδαιότητας 

παράγοντα για όλα τα µέλη της. Το εγώ των γονέων, που γίνεται εµείς, 

συµπληρώνεται και επεκτείνεται µε την παρουσία των παιδιών, για να ολοκληρωθεί 

¨το αίσθηµα του εµείς¨, το οποίο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη. Η λειτουργία της 

οικογένειας ως οµάδας αναφοράς είναι σηµαντική για τα άτοµα που την αποτελούν. 

Είναι ενισχυτικό από όλες τις απόψεις το κάθε µέλος να αισθάνεται ότι η 

οποιαδήποτε πράξη του αναφέρεται τελικά στην οικογένειά του, όπως ενισχυτικό 

είναι και να εµφορείται από την ιδέα ότι ανήκει σε µια οικογένεια, στην οποία 

προσφέρει τις δυνάµεις του και από την οποία µπορεί να αναµένει ηθική και υλική 

συµπαράσταση και ενίσχυση. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτεται η συναισθηµατική 

ανάγκη του ¨ανήκειν¨ µέσα στην οικογένεια. 

Η παρουσία του ατόµου στην οικογένεια είναι από πολλές απόψεις σηµαντική 

για την οµαλή κοινωνική και ψυχική του ζωή. Η κοινωνικότητα αποτελεί ανάγκη του 

κάθε ανθρώπου, και µέσα από την οικογένεια, ήδη από µικρή ηλικία καλύπτεται ως 

ένα βαθµό. Η ανάγκη να βρίσκονται σε µια οικογενειακή ατµόσφαιρα δεν είναι 

απόλυτη µόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους συζύγους-γονείς. Όλοι νιώθουν την 

ανάγκη της ευεργετικής αλληλεπίδρασης των µελών στην καθηµερινή, πρόσωπο µε 

πρόσωπο επικοινωνία µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Το ήρεµο και γαλήνιο 

ψυχολογικό περιβάλλον της οικογένειας ευνοεί τη συναισθηµατική ισορροπία των 

µελών της  στις ιδιαίτερα αγχογόνες συνθήκες του σύγχρονου τρόπου ζωής.  

Κάθε ενήλικος άνθρωπος έχει την ψυχική ανάγκη της παρουσίας ενός άλλου 

ενηλίκου. ∆εν είναι µόνο η κοινωνία που ασκεί πίεση στα άτοµα να συνάψουν γάµο, 

αλλά και τα ίδια τα άτοµα έχουν την ανάγκη αυτή. Η οικογένεια δεν εξασφαλίζει 

µόνο την ικανοποίηση της γενετήσιας ανάγκης, αλλά και την ικανοποίηση της 

ανάγκης για συντροφικότητα, συµπαράσταση, επικοινωνία µε έναν άλλο άνθρωπο, 

ανάγκη η οποία µε το πέρασµα του χρόνου γίνεται ιδιαίτερα επιτακτική. Στην 

ψυχολογική λειτουργία της οικογένειας εντάσσεται και η ανάγκη µητρότητας και 

πατρότητας, που αποτελεί και την εσωτερική πλήρωση του ζευγαριού (Κυριακίδης, 

2000).  

Η κοινωνικοπαιδαγωγική λειτουργία της οικογένειας θεωρείται από την 

κοινωνία ως η σπουδαιότερη προσφορά της οικογένειας στη διαπαιδαγώγηση του 

παιδιού και στη διαµόρφωση και χάραξη της προσωπικότητας και της κοινωνικής 

συµπεριφοράς του. Σύµφωνα µε τον Goode, «Κοινωνικοποίηση είναι η λειτουργία, 

µε την οποία το νέο ανθρώπινο ον αποκτά τις αξίες και τις γνώσεις της οµάδας του 



και µαθαίνει τους κοινωνικούς ρόλους που αντιστοιχούν στη θέση του µέσα στην 

οµάδα αυτή» (Μοριχοβίτης, 2001, 72). Ο σκοπός της οικογένειας είναι να 

καταστήσει, µέσα από τη λειτουργία αυτή, τον άνθρωπο ικανό να ζήσει και να 

λειτουργήσει στα πλαίσια των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονοµικών 

προϋποθέσεων της κοινωνίας, που διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, γιατί 

καθεµιά αναπτύσσει τη δική της εικόνα του ανθρώπου και σύµφωνα µε αυτή 

καθορίζονται η τεχνική και οι σκοποί της κοινωνικοποίησης, διότι οι σκοποί της 

αγωγής συµφωνούν µε το ιδεώδες των ενηλίκων που καλλιεργεί η ίδια η κοινωνία. Η 

οικογενειακή κοινωνικοποίηση αποτελεί την πρωτογενή κοινωνικοποίηση του 

ανθρώπου, που αποτελεί το βασικό υπόβαθρο για τη συνολική κοινωνικοποίηση του 

ατόµου σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του (Μοριχοβίτης, 2001). 

Η οικογένεια αποτελεί τον κύριο µεσολαβητή µεταξύ παιδιού και ευρύτερης 

κοινωνίας. Αυτή θα φέρει το παιδί σε επαφή µε τον έξω κόσµο και ταυτόχρονα θα 

κρίνει µε ποια από τα στοιχεία της ευρύτερης κοινωνίας το παιδί θα έρθει ή όχι σε 

επαφή και επικοινωνία. «Στα πλαίσια της οικογένειας και σε µια διαρκή σχέση 

αλληλεπίδρασης µε τα άτοµα που συγκροτούν το οικογενειακό περιβάλλον, το παιδί 

θα διαµορφώσει µια αντίληψη του κοινωνικά αποδεκτού ή µη αποδεκτού, θα 

αφοµοιώσει δηλαδή τις πρώτες αξίες και τα πρότυπα συµπεριφοράς, θα ταυτιστεί µε 

πρόσωπα αυτού του περιβάλλοντος (γονείς), θα αποκτήσει την ικανότητα για 

σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων και θα συγκροτήσει τελικά την προσωπικότητά 

του, τον ¨Εαυτό¨, σύµφωνα µε τον G. Mead» (Νόβα-Καλτσούνη, 1995, 102). 

Το άτοµο στην οικογένεια µαθαίνει τους κοινωνικούς θεσµούς, τους 

κοινωνικούς ρόλους και κανόνες και ουσιαστικά γίνεται φορέας του πολιτισµού. 

Παρά το γεγονός ότι µεγάλο µέρος της κοινωνικοποίησης το έχουν αναλάβει άλλοι 

θεσµοί, η βάση εξακολουθεί να είναι η οικογένεια.  Η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη 

και έθιµα, ο πολιτισµός, καθώς και ο ιδεολογικός περίγυρος της κοινωνίας 

µεταβιβάζεται πρωταρχικά από την οικογένεια στα παιδιά (Κυριακίδης, 2000). Αλλά 

ακόµα και η σχολική επίδοση και συµπεριφορά εξαρτάται όχι µόνο από τις 

κρατούσες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά επηρεάζεται από το 

παιδαγωγικό περιβάλλον που επικρατεί στην οικογένεια και τη γενικότερη στάση της 

απέναντι στη µάθηση και το σχολείο (Μισέλ, 1993). 

 

 



3. Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

3.1. Ιστορική εξέλιξη 

 

Η δηµοσίευση του Principia το 1648 αποτελεί την επίσηµη αρχή µιας νέας 

επιστηµονικής προσέγγισης, η οποία αντικατέστησε την τελολογική αντίληψη∗ του 

Αριστοτέλη, που για δύο περίπου χιλιετίες µονοπωλούσε τη δυτική επιστηµονική 

σκέψη (Nichols & Everett, 1986). Η νέα αυτή προσέγγιση για τη µελέτη και την 

ερµηνεία διαµόρφωσης των φυσικών φαινοµένων, που αναπτύχθηκε κυρίως από τους 

Γαλιλαίο, Καρτέσιο και Νεύτωνα, στις αρχές του 17ου αιώνα, κυριάρχησε για περίπου 

τρεις αιώνες στον ευρύτερο επιστηµονικό χώρο. Η φυσική, από την οποία προήλθε 

και στην οποία αρχικά εφαρµόστηκε το νέο αυτό µοντέλο προσέγγισης της 

πραγµατικότητας, αποτέλεσε τη βάση όλων των επιστηµών (∆εκλερής, 1986).  

Σύµφωνα µε τη θεώρηση αυτή των πραγµάτων, τα πάντα συνδέονται µεταξύ 

τους µε µια γραµµική-αιτιακή σχέση. Η φύση λειτουργεί σαν µια µηχανή, σχεδόν σαν 

ένα τεράστιο ρολόι, που διέπεται από µαθηµατικούς-λογικούς νόµους (Bleecher, 

2001). Η προσέγγιση οποιουδήποτε φαινοµένου, προκειµένου να ανακαλυφθεί η 

αιτία και η σύστασή του, µπορεί να γίνει µε τη διάσπασή του στα επιµέρους του 

τµήµατα. Οι ιδιότητες των τµηµάτων που το απαρτίζουν αποτελούν ταυτόχρονα και 

τις ιδιότητες του προς διερεύνηση φαινοµένου. Βάσει της αντίληψης αυτής, το όλο 

δεν είναι τίποτα περισσότερο από το άθροισµα των µερών του. 

 Η γραµµική και αναλυτική αυτή µέθοδος επεκτάθηκε στον ευρύτερο 

επιστηµονικό χώρο και αναδείχθηκε σε κυρίαρχη επιστηµονική µέθοδο προσέγγισης 

του κόσµου. Ακόµα και οι ιδέες και τα προβλήµατα µπορούν να ¨τεµαχισθούν¨ στα 

µικρότερά τους τµήµατα, τα οποία λογικά συνδέονται µεταξύ τους. Η κατανόηση των 

επιµέρους µερών οδηγεί στην κατανόηση του όλου. Η ανάλυση ενός φαινοµένου στα 

συστατικά του οδηγεί αυτόµατα στην κατανόησή του, διότι κάθε φαινόµενο είναι ένα 

αθροιστικό σύνολο από επιµέρους τµήµατα (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, µια νέα αντίληψη για τη λειτουργία και την 

ερµηνεία των φαινοµένων ήρθε να αµφισβητήσει το θετικιστικό και µηχανιστικό 

µοντέλο και να αντιπροτείνει ένα νέο επιστηµολογικό τρόπο αντίληψης των 

                                                 
∗ Με βάση την αντίληψη αυτή, όλα τα φαινόµενα και κάθε συµπεριφορά τείνουν σε κάποιο σκοπό. 



φαινοµένων: η ολιστική ή συστηµική προσέγγιση∗. Η έµφαση στη νέα αυτή 

επιστηµονική προσέγγιση δίνεται στη µεταξύ των µερών αλληλεξάρτηση και στη 

σχέση του µέρους µε το όλο. Το όλο είναι διαφορετικό από το άθροισµα των µερών 

του. Για να κατανοηθεί το όλο θα πρέπει να εξεταστεί ως ενιαίο σύστηµα, κι όχι ως 

σύνολο από επιµέρους τµήµατα (Boscolo & Bertrando, 1996).  

Νέες θέσεις και δεδοµένα από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους, όπως η 

βιολογία, η κυβερνητική, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία, έδειξαν ότι δεν είναι 

δυνατόν οποιοδήποτε φαινόµενο να ερµηνευτεί µε βάση το παραδοσιακό θετικιστικό 

µοντέλο (Winkin, 1993). Όπως αναφέρει ο Bertanlanffy (1968, 18-19), «… η 

ανάλυση στα µέρη που το συνιστούν… και η µελέτη των µερών για την κατανόηση 

του όλου, αποτελεί τη βασική αρχή της κλασικής επιστήµης. Η πρόοδος µε βάση την 

αρχή αυτή της κλασικής επιστήµης, που εκφράστηκε αρχικά από τον Γαλιλαίο και 

τον Καρτέσιο, ήταν πολύ µεγάλη για ένα ευρύ φάσµα φαινοµένων… Οι αρχές όµως 

αυτές δεν ισχύουν για ενότητες που συνιστούν συστήµατα, ενότητες δηλαδή που 

απαρτίζονται από µέρη που αλληλεπιδρούν». Ο Bertanlanffy, ένας από τους 

πρωτοπόρους στη διαµόρφωση της συστηµικής θεωρίας, δουλεύοντας στο χώρο της 

βιολογίας, διαπίστωσε ότι η εξέταση των µεµονωµένων τµηµάτων και διεργασιών δε 

δίνει πλήρη εξήγηση των ζωντανών φαινοµένων. ∆εν µπορεί, για παράδειγµα, µε 

βάση την αρχή αυτή να ερµηνευτεί η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να 

διατηρεί την ισορροπία του στο πέρασµα του χρόνου και µέσα από τις συνεχείς 

αλλαγές που δέχεται. Η ισορροπία αυτή εξασφαλίζεται, διότι τα επιµέρους τµήµατα 

του ανθρώπινου οργανισµού λειτουργούν ως ένα όλο µε διεργασίες που 

συντονίζονται µεταξύ τους. Παρόλο όµως που ο Bertanlanffy επισήµανε το 

πρόβληµα, πέρασε ένα διάστηµα περίπου τριάντα χρόνων προτού παρουσιάσει τις 

θέσεις του και δηµοσιεύσει ένα νέο θεωρητικό µοντέλο που ονόµασε «Γενική Θεωρία 

Συστηµάτων». Το 1968 δηµοσιεύει το βιβλίο General Systems Theory: foundations, 

development, applications, στο οποίο παρουσιάζει τις βασικές θέσεις του σχετικά µε 

συστήµατα που αφορούν στη βιολογία, την ψυχολογία και την ιστορία (Wilbanks, 

1972).  

 

                                                 
∗ Την ίδια περίπου εποχή, η εισήγηση του ¨παραδείγµατος¨ από τον Kuhn αποτέλεσε επίσης ένα νέο 
επιστηµολογικό τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων, διαφορετικό από το παραδοσιακό µοντέλο 
(βλ. Πυργιωτάκη Ι., Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Αθήνα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 
97 κ.ε.). 



Την ίδια περίπου  εποχή, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, ο 

µαθηµατικός και µηχανικός Norbert Wiener και οι συνεργάτες του, δουλεύοντας  σε 

αντιαεροπορικά συστήµατα ακριβείας, και µε τη συνεργασία του Vannevar Bush, 

πρωτεργάτη στην κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανέπτυξαν ένα νέο 

επιστηµονικά κλάδο που ονόµασαν κυβερνητική. Η κυβερνητική επιστήµη επηρέασε 

σηµαντικά την εξέλιξη και διαµόρφωση της συστηµικής θεωρίας. Βασικές θέσεις της 

νέας αυτής επιστήµης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών ή ανατροφοδότηση (feedback) 

και η επικοινωνία (∆εκλερής, 1986). Ο Wiener θεωρούσε ότι οι αρχές της 

ανατροφοδότησης ή ανάδρασης και της κυκλικής επικοινωνίας επιτρέπουν τη µείωση 

της αβεβαιότητας και αυξάνουν την ακρίβεια της πρόβλεψης, βασικό στοιχείο για τη 

λειτουργία των µηχανικών συστηµάτων. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα 

στα µηχανικά συστήµατα να ελέγχουν την κατάσταση και να πετυχαίνουν τους 

στόχους τους. Τόσο ο Wiener, όσο και οι συνεργάτες του, θεώρησαν ότι το µοντέλο 

που είχαν αναπτύξει για τη λειτουργία των µηχανών θα µπορούσε εξίσου να 

εφαρµοστεί και σε άλλους επιστηµονικούς χώρους και να ερµηνεύσει πολύπλοκα 

συστήµατα, όπως είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος (Bleecher, 2001). Η κυβερνητική 

επιστήµη επηρέασε σε σηµαντικό βαθµό τη Γενική Θεωρία Συστηµάτων και την 

εφαρµογή της στην ψυχοθεραπεία ως θεραπεία οικογένειας. Η κυβερνητική σε 

συνδυασµό µε τη Γενική Θεωρία Συστηµάτων θα συνδυαστούν και θα αποτελέσουν 

αυτό που σήµερα ονοµάζουµε συστηµική θεωρία (Winkin, 1993). 

Ο Wiener µετά τη λήξη του πολέµου, προκειµένου να επεκταθεί η θεωρία του 

και σε άλλους επιστηµονικούς κλάδους για την ευρύτερη εφαρµογή της, 

συνεργάστηκε µε διάφορους επιστήµονες, ανάµεσα στους οποίους ήταν ο κοινωνικός 

ψυχολόγος Kurt Lewin και ο ανθρωπολόγος και φιλόσοφος Gregory Bateson 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). Ο Lewin ήδη από το 1947 είχε συµπεριλάβει την 

έννοια της ¨ανατροφοδότησης¨ και του ¨πλαισίου¨ στη θεωρία του για τη διαµόρφωση 

της προσωπικότητας. Θεωρούσε δηλαδή ότι η συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα του 

ευρύτερου πλαισίου στο οποίο διαµορφώνεται και η οποία ενεργοποιείται για την 

εκπλήρωση των στόχων που έχει θέσει. Η ανάπτυξη δηλαδή της προσωπικότητας δεν 

είναι µόνο αποτέλεσµα βιολογικών χαρακτηριστικών και µαθηµένων αντιδράσεων, 

αλλά εξαρτάται και από τις αλληλεπιδράσεις µε το άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον. 

Η µεταξύ των µελών ενός συστήµατος , όπως είναι η οικογένεια, σχέση και η σχέση 

του συστήµατος αυτού µε το ευρύτερο περιβάλλον συντελούν στη διαµόρφωση της 

προσωπικότητας. Ο Lewin επισήµανε ότι η οικογένεια αναπτύσσει µια διαφορετική 



δυναµική που είναι κάτι πολύ περισσότερο από το άθροισµα των µερών της 

(Γιαννίτση, 1997). 

Ο Gregory Bateson, αν και κατά βάση φιλόσοφος, ασχολήθηκε µε τα 

ανθρώπινα συστήµατα και θεµελίωσε τη συστηµική σκέψη στο χώρο της ψυχολογίας. 

Συνεργάστηκε µε τον Wiener, τον Bertanlanffy, τον ψυχίατρο Sullivan και τους 

ανθρωπολόγους Birdwhistell, Hall και Mead και επηρεάστηκε από τις ιδέες τους. Το 

1951 οι απόψεις του δηµοσιεύονται στο βιβλίο που έγραψε σε συνεργασία µε τον 

ψυχίατρο Ruesh, Communication – The Social Matrix of Society, και οι οποίες 

αναφέρονται στον τρόπο µε τον οποίο εφάρµοσαν τις βασικές αρχές της 

κυβερνητικής στα ανθρώπινα συστήµατα και την ψυχιατρική (Παπαδιώτη- 

Αθανασίου, 2000α). Ο Bateson ανέπτυξε και διαµόρφωσε την έννοια του ¨διπλού 

δεσµού¨ από τις παρατηρήσεις του για τις σχέσεις µητέρων - παιδιών, βασική έννοια 

στη διαµόρφωση της οικογενειακής θεραπείας (Winkin, 1993).  

Το 1968 ο Parsons είναι από τους πρώτους στο χώρο της Κοινωνιολογίας που 

αναφέρεται σε συστήµατα. Ωστόσο, στο µοντέλο µελέτης των κοινωνικών 

συστηµάτων που ανέπτυξε, δεν κάνει λόγο για ανταλλαγή πληροφοριών και 

ανατροφοδότηση. Θεωρεί ότι τα συστήµατα έχουν αντικειµενική δοµή και σταθερή 

υπόσταση και µέσα από τις δοµές τους καθορίζουν τη συµπεριφορά των ατόµων. Το 

µοντέλο όµως αυτό, που ονοµάζεται δοµολειτουργικό, παρουσίαζε ορισµένα κενά και 

ενισχύθηκε  από εκπροσώπους ερµηνευτικών µοντέλων κυρίως. Οι τελευταίοι 

χρησιµοποιούν ως σηµεία εκκίνησης στη µελέτη των κοινωνικών συστηµάτων, όχι τα 

σταθερά δοµικά στοιχεία του συστήµατος, αλλά τη σκόπιµη κοινωνική δράση των 

ατόµων και το νόηµα που αποδίδουν οι εµπλεκόµενοι στα κοινωνικά δρώµενα 

(Willke, 1996). Έτσι, µέσα από την αντιπαράθεση αρχικά και τη σύνθεση στη 

συνέχεια, προέκυψαν µεταγενέστερα µοντέλα στην Κοινωνιολογία, όπως είναι το 

δοµοποιητικό, που εξετάζουν τα κοινωνικά συστήµατα λαµβάνοντας ταυτόχρονα 

υπόψη τις σταθερές δοµές των συστηµάτων (δοµολειτουργικό µοντέλο) και την 

εµπρόθετη δράση των εµπλεκοµένων (ερµηνευτικό µοντέλο). Με άλλα λόγια, τα 

κοινωνικά φαινόµενα δεν είναι σταθερά, αλλά αναδύονται, συγκροτούνται και 

εξελίσσονται αναφορικά µε τις εκάστοτε αντικειµενικές και υποκειµενικές συνθήκες 

(Μιχαλακόπουλος, 1997). 

Από τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι στη διαµόρφωση της Γενικής Θεωρίας 

Συστηµάτων συνέβαλαν επιστήµονες από διάφορους επιστηµονικούς χώρους και 

ευρύτερα επιστηµολογικά ρεύµατα. Οι εξελίξεις στη φυσική και τη βιολογία, η 



ανάπτυξη της κυβερνητικής επιστήµης, οι ¨ενδοσκοπήσεις¨ στην ψυχολογία και την 

κοινωνιολογία, οι ευρύτερες θέσεις του κονστρουκτιβισµού και του κοινωνικού 

κονστρουκτιβισµού∗ µεταξύ άλλων ευνόησαν την ανάπτυξη και εξέλιξη της Γενικής 

Θεωρίας Συστηµάτων (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000β). Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι η Γενική Θεωρία Συστηµάτων αποτελεί  µια συνθετική θεωρία που βρίσκεται σε 

συνεχή επαφή µε όλες τις επιστήµες και τις εξελίξεις που σηµειώνονται σε αυτές. 

Εκείνο που χαρακτηρίζει τη συστηµική σκέψη περισσότερο απ’ όλα είναι η 

περιέργεια και η αύξηση της γνώσης (Jones, 1993). Η πρόοδος που σηµειώνεται στις 

διάφορες επιστήµες και τα καινούρια δεδοµένα που προκύπτουν  δεν την αφήνουν 

ανεπηρέαστη, την οδηγούν σε ένα συνεχή εµπλουτισµό, σε αναθεώρηση, σε διαρκή 

εξέλιξη. Η άποψη του Γερµανού κοινωνιολόγου Nikolas Luhmann (1983), ότι οι 

επιστηµονικοί κλάδοι αποτελούν τις ενότητες ενός γενικότερου συστήµατος, αυτού 

που ονοµάζουµε επιστήµη, σε συνδυασµό µε τη φράση του Bateson (1978, 40), ότι 

«έχουµε βαθιά άγνοια και δεν υπάρχει ανταγωνισµός στην άγνοια», εκφράζουν 

απόλυτα τη γενικότερη φιλοσοφία και πρακτική της συστηµικής θεωρίας.  

Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων, όπως αυτή αρχικά εκφράστηκε από τον 

Bertanlanffy, ανήκει στον επιστηµονικό χώρο των µαθηµατικών. Οι  επιδράσεις όµως 

που δέχτηκε από άλλους επιστηµονικούς χώρους, την οδήγησαν σε µια αναγκαστική 

διαφοροποίηση από την αρχική της µορφή, προκειµένου να ανταποκριθεί στη  µελέτη 

διαφόρων ειδών συστηµάτων. Η εφαρµογή της, για παράδειγµα, σε ζωντανά 

συστήµατα, όπως είναι η οικογένεια, δεν µπορεί να αναχθεί σε πολύπλοκους 

µαθηµατικούς τύπους (Barker, 1998). Οι όροι ¨συστηµική θεωρία¨, ¨συστηµική 

σκέψη¨, ¨συστηµική προσέγγιση¨, ¨συστηµική αντίληψη¨ εκφράζουν ακριβέστερα την 

Γενική Θεωρία Συστηµάτων, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί σήµερα, περιλαµβάνοντας 

στο πλαίσιό της όχι µόνο κλειστά µηχανικά συστήµατα, αλλά και ανοιχτά ζωντανά 

συστήµατα (Pare, 1995). 

Η συστηµική θεωρία, αν και σταδιακά διαµορφώθηκε από τα πορίσµατα 

διαφόρων επιστηµών και επιστηµολογικών ρευµάτων, έχει τις δικές της γενικές 

αρχές, οι οποίες είναι εφαρµόσιµες σε κάθε επιστήµη που ασχολείται µε συστήµατα. 

«Με την έννοια αυτή αποτελεί περισσότερο µια ευρύτερη επιστηµολογική 

προσέγγιση, µια µεταθεωρία, η οποία ερµηνεύει και συνδέει τις εξελίξεις που 

                                                 
∗ Αποτελεί µια ευρύτερη επιστηµολογική αντίληψη που διαµορφώθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 και  
υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει αντικειµενική πραγµατικότητα, αλλά κατασκευάζεται από τους 
ανθρώπους και από τη µεταξύ τους επικοινωνία (Burr, 1995). 



σηµειώνονται σε άλλους επιστηµονικούς χώρους» (Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α, 

29-30). Η συστηµική προσέγγιση είναι µια ολιστική θεωρία που επηρεάζει και 

ταυτόχρονα επηρεάζεται από τις γενικότερες επιστηµονικές και επιστηµολογικές 

εξελίξεις. Σύµφωνα µε την Κατάκη (1995, 41), η συστηµική θεωρία ξεπερνά  τη 

διεπιστηµονική προσέγγιση και είναι µια θεωρία ενοποιητική: «Αναπτύσσει 

συνοπτικές έννοιες-κλειδιά σε ανώτερο επίπεδο αφαίρεσης, οι οποίες επιτρέπουν τη 

συνολική όψη των φαινοµένων, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα του εστιασµού της 

επακριβούς και εµπεριστατωµένης περιγραφής επιµέρους λειτουργιών, σε 

οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας κρίνεται αυτό σκόπιµο. Αυτό σηµαίνει ότι 

µπορούµε να εξετάσουµε διάφορες οντότητες µε βάση τις κοινές τους ιδιότητες, οι 

οποίες αφορούν τον καθορισµό των σχέσεων ανάµεσα στα µέρη της εσωτερικής τους 

οργάνωσης, καθώς και τη σχέση τους µε το περιβάλλον. Ενώ οι ξεχωριστοί 

επιστηµονικοί κλάδοι και οι διάφορες θεωρίες µας δίνουν πληροφορίες για επιµέρους 

φαινόµενα, η συστηµική προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα να εξεταστεί η εικόνα 

συνολικά. Έτσι παρακάµπτεται ο κατακερµατισµός, οι επιπτώσεις της εξειδίκευσης 

και το χάος που δηµιουργείται από την υπερπληθώρα των πληροφοριών που συχνά 

µοιάζουν αντιφατικές».  

Οι βασικές αρχές της συστηµικής θεωρίας µπορούν να εφαρµοστούν σε 

οποιαδήποτε επιστήµη ασχολείται µε συστήµατα. Η υιοθέτηση και εφαρµογή της 

συστηµικής  θεωρίας από επιστήµονες οι οποίοι προέρχονται από διάφορους 

επιστηµονικούς χώρους επιτρέπει τη µεταξύ τους καλύτερη συνεννόηση και τη 

βέλτιστη αξιοποίηση της γνώσης. Επιστήµες, όπως η ψυχολογία, η βιολογία, η 

ιατρική, η κοινωνιολογία, η µετεωρολογία και η αστρονοµία, η περιβαλλοντολογία, 

οι οικονοµικές, οι πολιτικές και οι παιδαγωγικές επιστήµες, οι επιστήµες της 

δηµόσιας διοίκησης, της διοίκησης οργανώσεων και της επικοινωνίας, 

οικειοποιούνται τις βασικές της αρχές και η εφαρµογή της στους κλάδους αυτούς έχει 

ως σήµερα αποδώσει πλούσιους καρπούς. Το 1954 εκπρόσωποι από διάφορους 

επιστηµονικούς κλάδους ιδρύουν την Ένωση για τη προώθηση της Γενικής Θεωρίας 

Συστηµάτων, όπως αυτή αρχικά διατυπώθηκε από τον Bertanlanffy, το 1956 

διατυπώνεται επίσηµα η Γενική Θεωρία των Συστηµάτων και το 1972 ιδρύεται το 

∆ιεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συστηµάτων µε τη συνεργασία 

των ΗΠΑ, της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων χωρών (∆εκλερής, 1986). Η συστηµική 

σκέψη δεν είναι βέβαια άγνωστη στη χώρα µας. Σηµαντική για τη διάδοση  και τις 



εφαρµογές της είναι η συµβολή της Ελληνικής Οµάδας Συστηµάτων και ειδικότερα 

εκείνη του Μιχαήλ ∆εκλερή (Willke, 1996).  

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η παρουσία της συστηµικής θεωρίας σε 

επιστηµονικούς κλάδους που ασχολούνται µε ανθρώπινα συστήµατα. Στο χώρο της 

ψυχολογίας η συστηµική προσέγγιση έχει εφαρµογή τόσο στη µεθοδολογία έρευνας, 

όσο και στην ψυχοθεραπεία. Η οικογενειακή θεραπεία είναι το αποτέλεσµα της 

εφαρµογής της Γενική Θεωρίας Συστηµάτων στην ψυχοθεραπεία. Οι επιδράσεις από 

όλες τις επιστηµονικές και επιστηµολογικές εξελίξεις συνεχώς εµπλουτίζουν τις 

τεχνικές παρέµβασης και τη γενικότερη φιλοσοφία της οικογενειακής θεραπείας για 

την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της. Ωστόσο, η αντίληψη των ψυχολογικών 

φαινοµένων ως συνόλων συνεχίζει να αποτελεί το διακριτικό της χαρακτηριστικό σε 

σχέση µε άλλες θεωρητικές θέσεις (Gergen, 1985). Σήµερα πολλά κέντρα ψυχολογίας 

εκπαιδεύουν νέους θεραπευτές, αλλά και ευαισθητοποιούν άτοµα από διάφορους 

επαγγελµατικούς χώρους, όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί, γιατροί και 

οικογενειακοί γιατροί, στο συστηµικό τρόπο σκέψης (Hawkins & Nestoros, 1997). 

Η συστηµική  αντίληψη, όπως προαναφέραµε, επηρέασε και τις παιδαγωγικές 

επιστήµες τόσο στη µελέτη των παιδαγωγικών συστηµάτων, όσο και στην οργάνωσή 

τους. Οι αρχές της προσέφεραν τη θεωρητική βάση για την οργάνωση της σχολικής 

τάξης, της σχολικής µονάδας και του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα 

(Ματσαγγούρας, 2000). Στο πλαίσιο του συστηµικού µοντέλου, η σχολική µονάδα 

αποτελεί το βασικό δοµικό στοιχείο του ευρύτερου σχολικού συστήµατος. Οι 

γενικότερες αρχές και κατευθύνσεις του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος 

προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε σχολικής µονάδας, µε 

διαδικασίες που ρυθµίζονται  συλλογικά από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

αυτήν  (Caldwell & Spinks, 1992). Όσον αφορά στην εργασία στη σχολική τάξη, η 

οµαδική διδασκαλία και η διαθεµατική προσέγγιση έρχονται σε απόλυτη συµφωνία 

µε τις αρχές της συστηµικής θεωρίας (Νούνης, 1988). Σύµφωνα µε τους 

υποστηρικτές του συστηµικού µοντέλου, το τελευταίο αποδίδει αποτελεσµατικότερα 

στην οργάνωση του σχολικού συστήµατος, διότι προσιδιάζει απόλυτα στη φύση του 

(Sharan, 1999).  

 

 

 

 



3.2. Η έννοια του συστήµατος – Βασικές αρχές 

 

Η λέξη σύστηµα χρησιµοποιείται µε πολλές σηµασίες. Αναφερόµαστε σε 

κοινωνικά συστήµατα, πολιτικά, φιλοσοφικά, συστήµατα επικοινωνίας, ελέγχου, στο 

ηλιακό σύστηµα, στο νευρικό σύστηµα. Υπάρχουν επίσης συστήµατα λέξεων, 

αριθµών, αξιών και νόµων, συστήµατα επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά συστήµατα κ.ο.κ. 

Στη συστηµική θεωρία η λέξη σύστηµα ορίζεται ως µια οµάδα από ενότητες 

και οι µεταξύ τους σχέσεις.  Ένα σύστηµα δεν είναι απλά µία συλλογή από στοιχεία, 

αλλά µια οργάνωση από αλληλοεξαρτώµενες ενότητες, όπου η µία ενότητα επηρεάζει 

τις υπόλοιπες. Η κατάσταση της κάθε ενότητας επηρεάζεται, διαµορφώνεται και 

εξαρτάται από την κατάσταση των άλλων ενοτήτων (Miller, 1978). Το σύστηµα είναι 

πολύ µεγαλύτερο από τα στοιχεία που το αποτελούν. Η αλληλεξάρτηση µεταξύ των 

στοιχείων είναι αυτή που ορίζει το σύστηµα (Barnes, 1985). Οι Blom και Dijk (1999) 

αναφέρουν ότι αν ζητούσαµε από έναν οικογενειακό θεραπευτή, που υιοθετεί τη 

συστηµική προσέγγιση, να αναπαραστήσει σε χαρτί το σύστηµα οικογένεια, δε θα 

έκανε απλά µερικές κουκίδες, δηλαδή τα µέλη της οικογένειας, αλλά και µερικές 

γραµµές που θα δήλωναν τις µεταξύ τους σχέσεις.   

Ως σύστηµα µπορεί να θεωρηθεί ένας πλανήτης, µια οικογένεια, ένα 

υπουργείο, µια χώρα (Γεώργας, 1990). Ο Bertanlanffy, από την αρχή της 

διαµόρφωσης της θεωρίας του, διέκρινε τρεις οµάδες συστηµάτων, διαρθρωµένες σε 

τρία διαφορετικά επίπεδα. Στο κατώτερο επίπεδο διέκρινε τα άψυχα συστήµατα, στο 

µεσαίο τα ζωντανά, τα ανθρώπινα, όπως είναι τα κοινωνικά και τα ψυχολογικά, και 

στο ανώτερο επίπεδο τοποθετούσε τα συµβολικά, τα αφηρηµένα, τα οποία αφορούν 

σε έννοιες (Strauss, 2002). Όλα τα συστήµατα είναι οργανωµένα και διατηρούν 

κάποια σταθερότητα ή ισορροπία. Υπάρχουν ωστόσο σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στα άψυχα συστήµατα, που η συµπεριφορά τους προβλέπεται συνήθως από τους 

νόµους της Φυσικής, και στα ζωντανά συστήµατα, των οποίων η οργάνωση, 

λειτουργία και συµπεριφορά περιέχει πολλές ασύλληπτες διεργασίες. Είναι σαφώς 

περισσότερο προβλέψιµη η συµπεριφορά του πλανητικού ή του καιρικού συστήµατος 

από αυτήν της οικογένειας. Ιδιαίτερα έντονο στα ζωντανά συστήµατα είναι το 

γεγονός ότι πραγµατοποιούν αλλαγές στη συµπεριφορά τους µε βάση τις 

πληροφορίες που λαµβάνουν από το άµεσο και έµµεσο περιβάλλον τους (Napier & 

Whitaker, 1987).  Για το λόγο αυτόν, η συστηµική προσέγγιση µελετά τα γεγονότα 



µέσα στο πλαίσιο που λαµβάνουν χώρα και το κύριο βάρος δίνεται σε σχέσεις, 

αλληλεπιδράσεις και συνδέσεις, παρά σε ατοµικά χαρακτηριστικά (Martin, 1989).  

Η οργάνωση των ενοτήτων ενός συστήµατος καθορίζει τη λειτουργία του. Η 

λειτουργία του συστήµατος θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε τη µουσική. Οι νότες 

που τη συνθέτουν ακούγονται πολύ διαφορετικά αν τις ακούσουµε µεµονωµένα. Η 

µεταξύ τους οργάνωση και ο συνδυασµός τους δηµιουργούν το τελικό αποτέλεσµα, 

τη µελωδία (Dallos, 1997). Η σηµασία της οργάνωσης των ενοτήτων ενός 

συστήµατος δίνεται από τη Satir (1989) µε το παράδειγµα της δηµιουργίας του 

ψωµιού. Τα υλικά που το αποτελούν είναι πολύ διαφορετικά από το ψωµί, το 

αποτέλεσµα δηλαδή προκύπτει από το συνδυασµό των υλικών αυτών. Η συστηµική 

θεωρία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις διεργασίες επικοινωνίας και αλληλοαντίδρασης 

που συµβαίνουν ανάµεσα στα στοιχεία ενός συστήµατος, καθώς και ανάµεσα στις 

ιδιότητες αυτών των στοιχείων. Για να κατανοήσεις ένα σύστηµα δεν αρκεί να 

παρατηρήσεις µόνο τα µέρη του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Skinner (1986, 

12), «…δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις το σκάκι παρατηρώντας µόνο τα κοµµάτια 

του. Θα πρέπει να εξετάσεις το παιχνίδι ως όλο και να δεις πώς οι κινήσεις των µερών 

επηρεάζουν τη θέση και τις κινήσεις των άλλων τµηµάτων στο όλο πλαίσιο».  

Βάσει της συστηµικής θεώρησης, οποιοδήποτε επίπεδο οργάνωσης της 

ανθρώπινης ζωής µπορεί να θεωρηθεί ως σύστηµα. Αν εστιάσουµε την προσοχή µας 

στον άνθρωπο και αυτόν θεωρήσουµε ως σύστηµα, τότε η οικογένεια της οποίας 

αποτελεί µέρος ορίζεται ως υπερσύστηµα, ενώ οι ενότητες που προσδιορίζουν την 

ψυχική και σωµατική σύνθεση του ατόµου (π.χ. το νευρικό σύστηµα, το 

κυκλοφοριακό σύστηµα, το ασυνείδητο κ.ο.κ.) ορίζονται ως υποσυστήµατα. Αν όµως 

επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στην οικογένεια, τότε αυτή αποτελεί το σύστηµα, 

τα µέλη που την απαρτίζουν αποτελούν τα υποσυστήµατα, ενώ η ευρεία οικογένεια ή 

η κοινότητα αποτελεί το υπερσύστηµα του οποίου η οικογένεια είναι µέρος (Skynner, 

1987).  

Η λειτουργία του συστήµατος εξαρτάται από τη διαδικασία συναλλαγής µεταξύ 

των συστατικών στοιχείων του συστήµατος, και όχι από την απλή πρόσθεση της 

συνεισφοράς του καθενός. Η παραδοσιακή µηχανιστική προσέγγιση εξετάζει τα 

φαινόµενα µε γραµµικό τρόπο, πώς δηλαδή το Α προκαλεί το Β, το Β προκαλεί το Γ 

κ.ο.κ., αναλύοντάς τα σε απλές σχέσεις αιτίου-αποτελέσµατος. Η συστηµική θεωρία 

όµως  δε δίνει έµφαση στη δοµή των φαινοµένων, αλλά στην οργάνωσή τους, στη 

διάδραση των µερών τους. Το Α επηρεάζει το Β, αλλά και το Β επηρεάζει το Α µε 



κυκλικό τρόπο (Goldenberg & Goldenberg, 1991). Ο γραµµικός τρόπος ανάλυσης 

αρµόζει περισσότερο σε φαινόµενα φυσικά. Όταν βρέχει, για παράδειγµα, ανοίγουµε 

την οµπρέλα, το άνοιγµα όµως της οµπρέλας δεν επηρεάζει τη βροχή. Το Α δηλαδή 

προκαλεί το Β, το Β όµως δεν προκαλεί το Α. Όταν όµως έχουµε να κάνουµε µε 

σχέσεις, επικοινωνία και γενικότερα µε ψυχοκοινωνικά συστήµατα, η γραµµική 

προσέγγιση αδυνατεί να τα ερµηνεύσει πλήρως. Όταν επικοινωνούµε, για 

παράδειγµα, ο Α στέλνει ένα µήνυµα στο Β, ο Β στη συνέχεια ανάλογα µε το είδος 

της απόκρισής του επηρεάζει τη συµπεριφορά του Α κ.ο.κ. ∆εν πρόκειται δηλαδή για 

γραµµική σχέση, αιτίου-αποτελέσµατος, αλλά για κυκλική (Blom & Dijk, 1999). Η 

κυκλικότητα αποτελεί µία από τις βασικότερες αρχές της συστηµικής προσέγγισης. 

Σε κάθε σύστηµα υπάρχει κυκλική σχέση ανάµεσα στις επιµέρους ενότητές του. Η 

συνεξάρτηση των συµπεριφορών των µερών ενός συστήµατος είναι αυτή που 

καθορίζει τη λειτουργία του συστήµατος. Κάθε σύστηµα προσδιορίζεται από την 

κυκλικότητα των δράσεων και αντιδράσεων των µερών του (Bott, 1996).  

Για την κατανόηση εποµένως µιας σχέσης, µε βάση το συστηµικό µοντέλο, δεν 

εξετάζεται χωριστά η συµπεριφορά του κάθε µέλους, αλλά η µεταξύ τους 

αλληλεπίδραση (Muncie et al., 1995). Το γεγονός αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση 

που το σύστηµα δυσλειτουργεί, η παρέµβαση σε οποιοδήποτε µέρος του θα επιφέρει 

αλλαγή σε ολόκληρο το σύστηµα. Εξαιτίας της συνεχούς αλληλεξάρτησης των µερών 

ενός συστήµατος, ακόµα και µια µικρή παρέµβαση σε οποιαδήποτε από τις ενότητες 

του µεταφέρεται αυτόµατα και στις υπόλοιπες και ανάλογα διαµορφώνεται η 

λειτουργία όλου του συστήµατος (Βασιλείου, 1987, Peterson & Burbach, 1988).  

Με βάση την αρχή αυτή της κυκλικότητας, για τη λειτουργία του συστήµατος 

δεν ευθύνεται κάθε µέλος χωριστά, αλλά το είδος της µεταξύ τους σχέσης. Εποµένως, 

η ευθύνη για την εκδήλωση κάποιας προβληµατικής συµπεριφοράς σε κάποιο µέλος 

του συστήµατος δεν µπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στο µέλος που την εκδηλώνει, 

αλλά στη λειτουργία του όλου συστήµατος. Έτσι αποφεύγονται οι απλουστεύσεις του 

τύπου ¨ποιος φταίει¨ και οι κατηγοριοποιήσεις ¨υγιής-ασθενής¨ (Jones, 1993). Το ίδιο 

άτοµο κάτω από διαφορετικές συνθήκες και µέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο θα 

εκδήλωνε διαφορετική συµπεριφορά. Βεβαίως δεν αποκλείονται και οι ατοµικοί 

παράγοντες που συνδέονται µε την εκδήλωση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς 

(Skynner, 1987). ∆εδοµένης λοιπόν της έµφασης που δίνει η συστηµική προσέγγιση 

στην κυκλικότητα και στο όλο πλαίσιο, το βάρος µετατίθεται από το ¨γιατί¨ στο 

¨πώς¨.  Η ανεύρεση των διεργασιών που οδήγησαν το σύστηµα να λειτουργεί µε ένα 



συγκεκριµένο τρόπο και πιθανόν κάποιο άτοµο να εκδηλώσει ¨προβληµατική¨ 

συµπεριφορά αποτελεί το ζητούµενο, κι όχι η ανεύρεση µίας και µόνης αιτίας. Για το 

πώς λειτουργεί το σύστηµα ευθύνονται όλα τα µέρη του και εποµένως κάνουµε λόγο 

για συνυπευθυνότητα και ουδετερότητα στη λειτουργία των συστηµάτων 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). Παρόλα αυτά δεν υπάρχει απόλυτη ουδετερότητα 

στη λειτουργία των συστηµάτων. Η αρχή της ουδετερότητας και της 

συνυπευθυνότητας επικρίθηκε έντονα, γιατί απαλλάσσει ορισµένα άτοµα ή οµάδες 

από την ευθύνη για βίαιες ή επιβλαβείς πράξεις ή ακόµα και από την παραµέληση 

ευθυνών. Σε πολλά συστήµατα, αν όχι σε όλα, και ιδιαίτερα στα ψυχοκοινωνικά, 

υπάρχει διαβάθµιση των υποσυστηµάτων ως προς τη ιεραρχία και το βαθµό άσκησης 

ελέγχου. Στο σύστηµα, για παράδειγµα, της οικογένειας οι γονείς κατέχουν την 

υψηλότερη θέση στην ιεραρχική κλίµακα, ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο σε σύγκριση µε 

τα παιδιά και ευθύνονται περισσότερο για τη λειτουργία της οικογένειας (Dallos, 

1997). Εποµένως, αυτό που µε βεβαιότητα ισχύει είναι ότι τα υποσυστήµατα 

βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση, υπάρχει όµως διαφορετικός βαθµός ευθύνης 

και ελέγχου στην αλληλεξάρτηση αυτή.  

Μία από τις βασικότερες αρχές της συστηµικής θεωρίας είναι η επικοινωνία, 

εξαιτίας της σηµαντικότητάς της στη διαµόρφωση και εξέλιξη της εν λόγω θεωρίας. 

Όλο το οικοδόµηµα της συστηµικής θεώρησης στηρίζεται στην επικοινωνία, αφού, 

όπως επανειληµµένα προαναφέραµε, οι ενότητες των συστηµάτων συνεχώς 

επικοινωνούν µεταξύ τους, αλλά και µε άλλα συστήµατα. Οι επιστηµολογικές 

εξελίξεις στο χώρο της επικοινωνίας υιοθετήθηκαν σταδιακά από τη συστηµική 

θεωρία. Οι αρχές επικοινωνίας, όπως αρχικά εφαρµόστηκαν στα µηχανικά 

συστήµατα και τους υπολογιστές, και στη συνέχεια, όπως αυτές εκφράστηκαν από τη 

θεωρία του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού για την κατασκευή της πραγµατικότητας 

µέσω της γλώσσας, ενσωµατώθηκαν από τη συστηµική θεωρία και ανάλογα τη 

διαµόρφωσαν σε θεωρητικό επίπεδο και στην πρακτική εφαρµογή της (Σακαλάκη, 

1994). Βασική θέση στη θεωρία της επικοινωνίας αποτελεί η ¨ανατροφοδότηση¨ , η 

συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών µέσα και έξω από το σύστηµα. Μέσα από την 

άµεση ανατροφοδότηση το σύστηµα αυτορυθµίζεται και διασφαλίζει µια ισορροπία 

µεταξύ των εισροών (Ulton & Cooper, 1990). Το σύστηµα αδιάκοπα παίρνει 

πληροφορίες για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται µέσα από άµεσες και 

ασυνείδητες διεργασίες και ανάλογα διαµορφώνει τη συµπεριφορά του, προκειµένου 

να διατηρηθεί. Όταν διαταράσσεται η ισορροπία του, τροποποιείται αυτόµατα η 



επικοινωνία µεταξύ των µερών του (Barker, 1998). Όταν, για παράδειγµα, 

διαταράσσεται η ισορροπία ενός οικογενειακού συστήµατος και απειλείται µε 

διάλυση, υπάρχει περίπτωση ένα από τα µέλη του να παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα, 

προκειµένου να ανασυνταχθεί η οικογένεια µε νέους τρόπους επικοινωνίας και να µη 

διαλυθεί. Έτσι, µε έµµεσους και ασυνείδητους τρόπους επικοινωνίας ως επί το 

πλείστον, τα ανθρώπινα συστήµατα διασφαλίζουν την ισορροπία τους (Keeney, 

1983). Η διαρκής επικοινωνία που διακρίνει τα ζωντανά συστήµατα  τα οδηγεί σε 

συνεχή µετακίνηση και αλλαγή. Εξαιτίας των συνεχόµενων δράσεων και 

αντιδράσεων των στοιχείων, οι δοµές των συστηµάτων αλλάζουν και 

ανασχηµατίζονται (Buckley, 1967). Οι αλλαγές που γίνονται στις ενότητες που 

απαρτίζουν τα συστήµατα, όπως και οι αλλαγές που συµβαίνουν στο ευρύτερο 

περιβάλλον τα οδηγούν σε διαρκή αλλαγή και εξέλιξη. Στο σύστηµα της οικογένειας, 

καθώς µεταβάλλονται οι ανάγκες των µελών της και καθώς συµβαίνουν αλλαγές στα 

συστήµατα µε τα οποία η οικογένεια συναλλάσσεται, συµβαίνουν διαρκείς αλλαγές 

στο πλαίσιό της (Miller, 1965). Αν το σύστηµα της οικογένειας µπορεί να 

αντεπεξέλθει στις αλλαγές αυτές, αναπτύσσει ασυνείδητους µηχανισµούς και 

προσαρµόζεται διατηρώντας την ισορροπία του, διαφορετικά διαλύεται και τα µέλη 

του τοποθετούνται σε διαφορετικά συστήµατα.  

Λόγω της συνεχούς αλλαγής των συστηµάτων, η συστηµική προσέγγιση 

ερµηνεύει τις διεργασίες που συµβαίνουν σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο, εξηγώντας τη 

διαφορετική διάταξη των στοιχείων µέσα στο χωροχρόνο και τις διαφορετικές 

σχέσεις που αναπτύσσονται κάθε φορά µεταξύ των στοιχείων ενός συστήµατος. Η 

συστηµική θεωρία ερµηνεύει το δυναµικό χαρακτήρα των φαινοµένων, και όχι το 

στατικό- µηχανιστικό (Χουρδάκης, 2002). Η συνεχής αυτή αλλαγή των συστηµάτων 

θα έλεγε κανείς ότι έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της ισορροπίας που ισχύει στα 

συστήµατα. ∆εν πρόκειται όµως για αντίθεση, αλλά για συνδυασµό των δύο αυτών 

τάσεων, της εξέλιξης και της ισορροπίας, στα συστήµατα. Τα ζωντανά συστήµατα 

µετακινούνται συνεχώς από καταστάσεις ισορροπίας σε καταστάσεις αλλαγής. Η 

ισορροπία δηλαδή που διακρίνει τα συστήµατα δεν είναι στατική, αλλά δυναµική και 

έγκειται στην τάση των ζωντανών συστηµάτων να προσαρµόζονται στις αλλαγές που 

συµβαίνουν µέσα στο ίδιο το σύστηµα, αλλά και τις αλλαγές που συµβαίνουν στο 

ευρύτερο περιβάλλον τους (Jones, 1993). Όπως παρατηρεί ο Broderick (1993), αυτό 

που παραµένει σταθερό είναι τα πρότυπα σχέσεων και κανόνων που 

επαναλαµβάνονται, παρά τις συνεχόµενες αλλαγές, και όχι οι ίδιες οι σχέσεις και οι 



κανόνες. Σε διαφορετική χρονική στιγµή στην πορεία του συστήµατος οι σχέσεις, οι 

κανόνες, η ιεραρχία, οι ρόλοι αλλάζουν, δεν παύουν όµως να υπάρχουν. Οι ιδιότητες 

δηλαδή των συστηµάτων έχουν δυναµικό κι όχι στατικό χαρακτήρα. Υπάρχουν, αλλά 

αλλάζουν µορφή.   

Τα συστήµατα οργανώνονται κάθε φορά µε τέτοιον τρόπο, προκειµένου να 

εκπληρώσουν συγκεκριµένους σκοπούς. Οι σκοποί των συστηµάτων είναι και αυτοί 

ιεραρχικά οργανωµένοι, σε περισσότερο και λιγότερο σηµαντικούς, και ειδικά στα 

ζωντανά συστήµατα, όπως είναι ο άνθρωπος ή η οικογένεια, ασυνείδητα 

διαµορφωµένοι. Οι σκοποί αλλάζουν στην πορεία εξέλιξης των συστηµάτων, 

φαίνεται όµως εκείνοι που είναι περισσότερο σηµαντικοί να παραµένουν σταθεροί 

(Mesarovic, 1970). Έτσι τα συστήµατα οργανώνονται κάθε φορά µε τέτοιο τρόπο, 

προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους (Dallos, 1997). Όταν ένα σύστηµα 

παρεκκλίνει από την εκπλήρωση του σκοπού, αυτόµατα αναπτύσσει µηχανισµούς, 

προκειµένου να αλλάξει πορεία. Όταν αντιληφθεί ότι η λειτουργία του έχει αλλάξει 

και δεν κατευθύνεται προς το σκοπό που έχει θέσει, µέσα από την ανατροφοδότηση 

αλλάζει συµπεριφορά (Skynner, 1987). Εποµένως, αυτό που διαµορφώνει τη 

συµπεριφορά των συστηµάτων είναι οι σκοποί που θέτουν στη διάρκεια της πορείας 

τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Η οικογένεια ως σύστηµα 

 

Ο άνθρωπος γεννιέται, αναπτύσσεται, δηµιουργεί, ζει µέσα σε διάφορα 

συστήµατα, όπως είναι το κοινωνικό, το πολιτικό, το φιλοσοφικό κ.ο.κ. Το σύστηµα 

όµως εκείνο που τον επηρεάζει αµεσότερα είναι η οικογένειά του. Η διαµόρφωση και 

εξέλιξη της προσωπικότητας του ανθρώπου καθορίζεται σηµαντικά τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του. Οι επιδράσεις του πλαισίου µέσα στο οποίο το παιδί γεννιέται και 

αναπτύσσεται διαµορφώνουν το οικοδόµηµα της συµπεριφοράς και της γενικότερης 

προσωπικότητάς του. Η οικογένεια αποτελεί το αρχικό ψυχοκοινωνικό σύστηµα στο 

οποίο ανήκει ο άνθρωπος και του οποίου την εξέλιξη επηρεάζει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό (Κυπριωτάκης, 2001). 

Η αντιµετώπιση της οικογένειας ως συστήµατος έχει τις ρίζες της στο χώρο της 

ψυχοθεραπείας. Θεραπευτές και ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παθολογία του ατόµου 

δεν είναι υπόθεση αποκλειστικά ατοµική, αλλά αποτέλεσµα του τρόπου οργάνωσης 

και επικοινωνίας της οικογένειας στην οποία ανήκει. Η έµφαση δόθηκε στο πώς είναι 

οργανωµένη η οικογένεια, στα πλέγµατα επικοινωνίας ανάµεσα στα µέλη της και 

γενικότερα στις διεργασίες εκείνες και αλληλοαντιδράσεις που συµβαίνουν στο 

συνολικό πλαίσιο στο οποίο ζει το άτοµο και κυρίως στο πλαίσιο της οικογένειάς του 

που είναι το πιο σηµαντικό (Napier & Whitaker, 1987).  

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, κάνει την εµφάνισή της η 

οικογενειακή θεραπεία ως αποτέλεσµα της απογοήτευσης των επαγγελµατιών της 

ψυχικής υγείας να εφαρµόσουν τις µέχρι τότε καθιερωµένες ψυχιατρικές µεθόδους σε 

άτοµα µε σχιζοφρένεια, µε προβλήµατα συµπεριφοράς ή άλλες διαταραχές. Κλινικές 

περιπτώσεις έδωσαν το έναυσµα στη συστηµική θεωρία να εφαρµόσει τις αρχές της 

στην οικογένεια (Cook, 2001). Τη δεκαετία του 1970 το συστηµικό µοντέλο 

παρέµβασης στο πλαίσιο της οικογένειας έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό (Gunn 

& Fisher, 1989). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη µελέτη του ατόµου σε σχέση µε την 

οικογένειά του και της οικογένειάς του σε σχέση µε την ευρύτερη κοινωνία (Dare, 

1985). Από τότε µέχρι σήµερα το κίνηµα της οικογενειακής θεραπείας συνεχίζει να 

αναπτύσσεται και να συµπεριλαµβάνει στο εσωτερικό του µια πλειάδα σχολών και 

θεραπευτικών προσεγγίσεων, γεγονός που συνηγορεί υπέρ του καθοριστικού ρόλου 

που διαδραµατίζει το σύστηµα της οικογένειας στη συµπεριφορά των µελών της 

(Ζαφείρης κ.ά., 1999).  



Η οικογένεια πλέον αποτελεί για πολλούς ένα ψυχοκοινωνικό σύστηµα, για τη 

λειτουργία του οποίου ισχύουν οι γενικές αρχές της συστηµικής θεωρίας. Και για την 

οικογένεια ισχύει η αρχή σύµφωνα µε την οποία  το όλο δεν περιλαµβάνει απλώς τα 

µέλη, αλλά και τις διεργασίες µεταξύ των µελών της, τις αλληλεπιδράσεις εκείνες, οι 

οποίες ξεπερνούν τη δραστηριότητα του κάθε µέλους χωριστά. Μια οικογένεια δεν 

περιλαµβάνει τον πατέρα, τη µητέρα και τα παιδιά ως άθροισµα από ενότητες. 

Περιλαµβάνει και τη δυναµική οργάνωση και αλληλοσυσχέτισή τους (Παπαδιώτη-

Αθανασίου, 2000α). Όπως προαναφέραµε, στη συστηµική θεωρία το σύστηµα 

ορίζεται ως µια οµάδα από ενότητες και οι µεταξύ των ενοτήτων αυτών σχέσεις. Η 

κατάσταση της κάθε ενότητας διαµορφώνεται, επηρεάζεται και εξαρτάται από την 

κατάσταση των άλλων ενοτήτων (Miller, 1978). Κάθε φαινόµενο εποµένως της 

οικογενειακής ζωής δεν µπορεί να εξεταστεί µεµονωµένα, αλλά σε συνάρτηση µε το 

όλο οικογενειακό σύστηµα. 

Στο σύστηµα της οικογένειας δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συνεξάρτηση των 

συµπεριφορών ανάµεσα στα µέλη (Prest & Protinsky, 1993). Η συµπεριφορά του 

κάθε προσώπου επηρεάζει τη συµπεριφορά του άλλου, η οποία επηρεάζει µε τη σειρά 

της το πρώτο πρόσωπο κ.ο.κ. Με βάση την κυκλικότητα του συστηµικού µοντέλου, η 

συµπεριφορά ενός µέλους εξαρτάται από τη συµπεριφορά του άλλου µέλους. Για την 

κατανόηση µιας σχέσης δεν εξετάζεται ξεχωριστά η προσωπικότητα και η 

συµπεριφορά του κάθε µέλους, αλλά ο κύκλος της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης 

(Muncie et al., 1995). Ωστόσο, οι σχέσεις µεταξύ των µελών του οικογενειακού 

συστήµατος βασίζονται και στην ιεραρχική οργάνωση του συστήµατος, όπου υπάρχει 

διαβάθµιση των υποσυστηµάτων ως προς την ιεραρχία και ως προς το βαθµό 

άσκησης ελέγχου. Η ηλικία, το φύλο, καθώς και ο ρόλος του κάθε µέλους στην 

οικογένεια επηρεάζει τόσο τη δική του συµπεριφορά, όσο και των υπολοίπων µελών 

(Susser & Watson, 1971). Οι γονείς κατέχουν υψηλότερη θέση στην ιεραρχία, 

ασκούν µεγαλύτερο έλεγχο στο σύστηµα και εποµένως έχουν µεγαλύτερη ευθύνη σε 

σύγκριση µε τα παιδιά για το είδος της αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάµεσα 

στα µέλη της οικογένειας, καθώς και για τα προβλήµατα που µπορεί να εµφανισθούν 

σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας και ιδιαίτερα στα παιδιά (Dallos, 1997). Οι 

γονείς αποτελούν το ¨αποφασίζον υποσύστηµα¨ στο πλαίσιο του οικογενειακού 

συστήµατος και πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σωστά στις διάφορες 

καταστάσεις, καθώς δέχονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες και τη λειτουργία 

όλων των µελών του συστήµατος και για τα γεγονότα του περιβάλλοντος κατά τη 



διαδικασία της ανατροφοδότησης (Skynner, 1987). Η συστηµική προσέγγιση στις 

κλινικές περιπτώσεις που εφαρµόζεται εξετάζει πρώτιστα την τρέχουσα λειτουργία 

του οικογενειακού συστήµατος και ιδιαίτερη έµφαση δίνει στους γονείς, ακόµα και 

αν το πρόβληµα παρουσιάζεται σε κάποιο παιδί (Rothbaum et al., 2002).  

Η οικογένεια αποτελεί ένα ζωντανό -κι όχι στατικό-, εξελισσόµενο σύστηµα, 

που υπόκειται σε µια σειρά αλλαγών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις 

και τη συµπεριφορά των µελών ανάλογα µε το είδος και την ένταση των αλλαγών, τη 

συνοχή και την αντοχή των µελών της, το είδος της επικοινωνίας που έχουν 

αναπτύξει µεταξύ τους τα µέλη της οικογένειας και άλλους παράγοντες (Rosenblatt, 

1994). Η εξέλιξη στα συστήµατα είναι αποτέλεσµα των αλλαγών που συµβαίνουν, 

είτε στο εσωτερικό του συστήµατος, στα µέλη δηλαδή που το απαρτίζουν, είτε στο 

εξωτερικό περιβάλλον, στο υπερσύστηµα του συγκεκριµένου συστήµατος. Το 

σύστηµα της οικογένειας µεταβάλλεται, παραδείγµατος χάρη, καθώς αλλάζουν οι 

βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες των µελών της και καθώς αλλάζει η 

ευρύτερη κοινωνία µε την οποία η οικογένεια βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

(Παπαδιώτη-Αθανασίου, 2000α). Στα ψυχοκοινωνικά συστήµατα, όπως είναι η 

οικογένεια, χαρακτηριστικά αναφέρει ο Buckley (1967, 18) ότι «διαφορετικές κάθε 

φορά δοµές σχηµατίζονται, αλλάζουν και διαλύονται» στην πορεία αλλαγής και 

εξέλιξής τους. Η ιεραρχία, για παράδειγµα, που υπάρχει στην οικογένεια µπορεί να 

αλλάξει καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν ή οι σχέσεις του ζευγαριού να 

διαφοροποιηθούν µετά τη γέννηση ενός παιδιού ή για άλλους λόγους.  

Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών που παρατηρούνται στο εσωτερικό του 

οικογενειακού συστήµατος είναι ότι η αλλαγή που συµβαίνει σε ένα µέλος της έχει 

άµεσο αντίκτυπο και στα υπόλοιπα. Η εκδήλωση µιας προβληµατικής συµπεριφοράς 

ενός µέλους έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλα τα µέλη. Η εκδηλούµενη 

προβληµατική συµπεριφορά όχι µόνο θα επηρεάσει ολόκληρο το σύστηµα, αλλά 

ταυτόχρονα θεωρείται και ως αποτέλεσµα της δυσλειτουργίας του συστήµατος. Η 

διερεύνηση εποµένως των αιτίων της συγκεκριµένης συµπεριφοράς δε θα περιοριστεί 

στο άτοµο, αλλά θα στραφεί σε ολόκληρο το σύστηµα. Ιδιαίτερα τα παιδιά, τα οποία 

είναι πολύ ευαίσθητα στα προβλήµατα της οικογένειας, είναι τα πρώτα συνήθως που 

εκδηλώνουν κάποια διαταραχή, όταν παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα (Griffin & 

Greene, 1998). Για παράδειγµα, ένα παιδί ενδέχεται να εκδηλώσει προβλήµατα 

συµπεριφοράς, µάθησης ή µια άλλη ψυχοσωµατική διαταραχή, όταν διαπιστώσει 

κάποιο πρόβληµα στη σχέση των γονιών του (π.χ. συζυγική απιστία), προκειµένου να 



σώσει τους γονείς του και το γάµο τους από την απειλή της διάλυσης, τραβώντας 

πάνω του την προσοχή και το ενδιαφέρον τους (Curry, 1970). Τουλάχιστον 20-25% 

των παιδιών που φτάνουν στα εξωτερικά ιατρεία µεγάλων νοσοκοµείων 

παρουσιάζουν συναισθηµατικά, µαθησιακά ή προβλήµατα συµπεριφοράς που είναι 

άµεσα συνδεδεµένα µε προβλήµατα στην οικογένεια (Τσίτουρα, 1990). 

 Για να κατανοηθεί γενικότερα η συµπεριφορά ενός παιδιού, βάσει της 

συστηµικής θεωρίας, δεν µπορούµε να εστιάσουµε την προσοχή µας σε παράγοντές ή 

χαρακτηριστικά που προέρχονται µόνο από την πλευρά των γονέων ή µόνο από την 

πλευρά των παιδιών, αλλά στη µεταξύ τους και µε άλλους παράγοντες 

αλληλεπίδραση, στην αµοιβαία κατανόηση και στο συνταίριασµα των µεταξύ τους 

συναισθηµάτων και επιδιώξεων. Η συστηµική προσέγγιση εποµένως αναφέρεται σε 

πλαίσια και αλληλεπιδράσεις, και όχι σε µεµονωµένους παράγοντες και 

χαρακτηριστικά (Κουγιουµουτζάκης, 1995). Το ευρύτερο επίσης πολιτισµικό, 

οικονοµικό, και κοινωνικό πλαίσιο επηρεάζει άµεσα και έµµεσα τη συµπεριφορά και 

τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Η συστηµική προσέγγιση 

λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα από διάφορες επιστήµες συνδυάζει όλα τα συστήµατα 

που αφορούν στο παιδί, σχέση µητέρας-παιδιού, σχέση πατέρα-παιδιού, συζυγικό 

σύστηµα, οικογενειακό σύστηµα, βιολογικό σύστηµα, κοινωνικό σύστηµα, 

προκειµένου να καταλήξει σε όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα πορίσµατα (Kozlowska 

& Hanney, 2002).  

Ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα όµως µπορεί να εκδηλώσει οποιοδήποτε µέλος 

της οικογένειας, προκειµένου να προστατεύσει άλλα µέλη και να διατηρηθεί η 

οικογενειακή οµοιόσταση-ισορροπία. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προβληµατική 

συµπεριφορά δεν είναι ατοµικό πρόβληµα, αλλά σύµπτωµα της δυσλειτουργίας του 

όλου οικογενειακού συστήµατος, ο ειδικός θα πρέπει να στραφεί προς όλα τα µέλη 

της οικογένειας (Χαρίτου, 1990). Αλλαγές όµως που επηρεάζουν την οικογένεια και 

δοκιµάζουν τη συνοχή και αντοχή της δεν συµβαίνουν µόνο στο εσωτερικό της και 

µεταξύ των µελών της, αλλά και έξω από αυτήν, όπως έχουµε και σε άλλα σηµεία 

αναφέρει, στην ευρύτερη κοινωνία. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι η οικογένεια δεν 

αποτελεί µια ανεξάρτητη ψυχοκοινωνική οµάδα, αλλά επηρεάζεται άµεσα από το 

κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ανήκει και λειτουργεί (Νόβα-

Καλτσούνη, 2000). Όσο πιο σύνθετη είναι µια κοινωνία, τόσο περισσότεροι είναι οι 

εξωτερικοί παράγοντες µε τους οποίους η οικογένεια βρίσκεται σε αλληλεπίδραση. 

Όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της κοινωνίας µε τη µορφή της εκβιοµηχάνισης και 



της αστικοποίησης, τόσο θα µεγαλώνει η αλληλεπίδραση της οικογένειας µε την 

οικονοµία, την πολιτική, τη νοµοθεσία, το εκπαιδευτικό σύστηµα, την κοινωνική 

πρόνοια, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και γενικά µε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής 

(Farmer, 1980). Γι’ αυτό και η συστηµική θεωρία εξετάζει την οικογένεια ως 

σύστηµα στο εσωτερικό ενός υπερσυστήµατος, της κοινωνίας, συνδυάζοντας τα 

πορίσµατα επιστηµών που αναφέρονται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, η οποία 

ενδέχεται να  επηρεάσει τη λειτουργία της οικογένειας. 

Η επίδραση των κρίσεων και των συγκρούσεων µέσα στην οικογένεια είναι 

ανάλογη µε την κατανόηση που τα µέλη της δείχνουν απέναντι στα προβλήµατα και 

τις ανάγκες, αλλά και ανάλογη µε το βαθµό αλληλοεκτίµησης που έχουν µεταξύ τους. 

Προβλήµατα και περιόδους κρίσεων είναι αναπόφευκτο ότι θα  βιώσει οποιαδήποτε 

οικογένεια. Σηµαντικό όµως είναι να έχει τα εφόδια να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε 

δυσάρεστη κατάσταση προκύψει, προκειµένου να διατηρήσει µία υγιή κι όχι 

δυσλειτουργική ισορροπία (Κυριακίδης, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ 

ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

4.1. Παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση 

 

         4.1.1. Εισαγωγικά. Εννοιολογικό περιεχόµενο 

 

Όλες οι ψυχοπνευµατικές ιδιότητες και οι σωµατικές ικανότητες-δυνατότητες 

και λειτουργίες απαρτίζουν ένα ενιαίο σύνολο, το ψυχοσωµατικό είναι του 

ανθρώπου, που ταυτίζεται µε την όλη προσωπικότητά του. Όταν µια λειτουργία 

πάσχει αυτό επιδρά στο σύνολο της προσωπικότητας του ανθρώπου, γιατί όλα 

(νοητική συµπεριφορά, συναισθηµατική και βουλητική κίνηση, γλωσσική έκφραση, 

κοινωνική επαφή, ιδιοσυγκρασία, κινητικότητα, σωµατική υγεία) είναι εκφράσεις 

µιας ενιαίας και πολυεδρικής προσωπικότητας, µιας ψυχοσωµατικής συµπεριφοράς 

για προσαρµογή του ανθρώπου στο περιβάλλον και τις απαιτήσεις της ζωής 

(Κυπριωτάκης, 2000α). Ανάλογα λοιπόν µε το βαθµό στον οποίο παρατηρούνται σε 

κάθε άνθρωπο οι πνευµατικές ικανότητες ή νοητικές λειτουργίες, οι συναισθηµατικές 

και οι βουλητικές ιδιότητες, καθώς και οι βιολογικές και φυσικές λειτουργίες και η 

δυνατότητα εξέλιξης των ικανοτήτων αυτών, για µια πλήρη ένταξη και προσαρµογή 

στο κοινωνικό περιβάλλον, τοποθετούµε τους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες και 

οµάδες (Βότσος, 1993). 

Παρά το γεγονός ότι η ανοµοιογένεια στη φύση είναι φαινόµενο καθολικό και 

οι ατοµικές διαφορές αποτελούν φυσικό νόµο, ορισµένων ατόµων οι αποκλίσεις 

θεωρούνται περισσότερο σηµαντικές, διότι εξαιτίας αυτών εµποδίζεται η εξέλιξη των 

δυνατοτήτων τους και η προσαρµογή τους στο περιβάλλον. Τα άτοµα µε τέτοιου 

είδους αποκλίσεις έχουν κατά καιρούς ονοµαστεί προβληµατικά, απροσάρµοστα, 

υπολειπόµενα, ειδικά, µε αναπηρίες, αποκλίνοντα κ.ά. (Παρασκευόπουλος, 1977). Ο 

όρος που ευρύτερα χρησιµοποιείται σήµερα για τα άτοµα αυτά είναι άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. Τόσο όµως ο τελευταίος, όσο και οι προηγούµενοι όροι µειώνουν και 

στιγµατίζουν τα άτοµα αυτά. Είναι πολύ σηµαντικό να είµαστε σαφείς και 

συγκεκριµένοι στη χρήση λέξεων και όρων και να υιοθετούµε όρους «χωρίς αρνητική 

συναισθηµατική φόρτιση, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην αυτοαντίληψη και χωρίς 

τάσεις κατηγοριοποίησης και διαχωρισµού» (Κυπριωτάκης, 2001, 18). Ως τέτοιον 

θεωρούµε τον όρο άτοµα µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση [learners who experience 



barriers to learning and development (Booth, 1999)], διότι τα άτοµα αυτά δεν 

ευθύνονται για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, αλλά ουσιαστικά εµποδίζονται 

από εξωτερικούς παράγοντες κατά την εξέλιξη, ανάπτυξη και προσαρµογή τους στο 

περιβάλλον∗. Τον όρο άτοµα και παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση εισήγαγε 

στην Ελλάδα ο Κυπριωτάκης (2000β, 2001). Σύµφωνα µε τον Κυπριωτάκη (2001, 

20), «Λόγω ποικίλων αιτιών, πολλά από τα οποία δεν εντοπίζονται, παρουσιάζονται 

οργανικές ή λειτουργικές βλάβες (impairment) που δυσχεραίνουν ή και ανακόπτουν 

την πορεία εξέλιξης. Αυτές οι βλάβες είναι εµπόδια και προκαλούν ανεπαρκείς 

ικανότητες (disability) σε αυτούς τους ανθρώπους σε σύγκριση µε τους συνοµηλίκους 

τους (handicap). Αν οι ανεπάρκειες ή οι µειωµένες ικανότητες έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στην οικογενειακή, επαγγελµατική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου, 

τότε πρόκειται για άνθρωπο µε εµπόδια στη ζωή». Τόσο λοιπόν οι οργανικές ή 

λειτουργικές βλάβες, για τις οποίες δεν ευθύνεται το ίδιο το άτοµο, όσο και οι 

επιπτώσεις των βλαβών αυτών στην προσωπική και κοινωνική του ζωή, για τις οποίες 

και πάλι δεν ευθύνεται το άτοµο, αποτελούν εµπόδια στην πορεία εξέλιξης και 

προσαρµογής του  στο περιβάλλον.  

Όπως προαναφέραµε, ο όρος που ευρύτερα χρησιµοποιείται σήµερα είναι 

άτοµα και παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο ο συγκεκριµένος όρος αναφέρεται 

ουσιαστικά  σε κάθε άνθρωπο, αφού καθένας µας είναι µοναδικός και έχει µοναδικές, 

ειδικές ανάγκες (O’ Brien, 1998). Αντίθετα, ο όρος άτοµα και παιδιά µε εµπόδια στη 

ζωή και τη µάθηση τονίζει πρωτίστως την ιδιότητα άτοµα και παιδιά και 

δευτερευόντως τα εµπόδια, τις δυσκολίες που οι κοινωνικές απαιτήσεις τοποθετούν 

στα άτοµα, και εποµένως τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν για να 

υπερπηδήσουν αυτές τις δυσκολίες και να βεβαιωθούν στη ζωή (Κυπριωτάκης κ.ά., 

2000). «Ο τρόπος λοιπόν που κατανοούµε τον κόσµο, οι κατηγορίες και οι έννοιες 

που χρησιµοποιούµε δηµιουργούν συγκεκριµένους τρόπους σκέψης, δράσης και 

αντίδρασης και συµβάλλουν στη διαµόρφωση της έννοιας της αναπηρίας. Όταν 

κάποιος ετικετοποιεί, δηµιουργεί υποθέσεις και προσδοκίες που τον καθιστούν 

δέσµιο συµπεριφορών και τρόπων σκέψης οι οποίες αλλοιώνουν τη συµπεριφορά 

ανεξάρτητα αν αυτές οι αλλοιώσεις έχουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες» 

(Τζουριάδου, 2000, 120-121). Εποµένως, λέξεις και όροι που αναφέρονται σε άτοµα 

                                                 
∗ Στην παρούσα εργασία υιοθετούµε τον όρο παιδιά µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση ως τον πλέον 
κατάλληλο, για να ονοµάσουµε, κι όχι να περιθωριοποιήσουµε έστω και λεκτικά, τα παιδιά εκείνα που 
παρουσιάζουν ορισµένες αποκλίσεις από αυτό που η κοινωνία µας θεωρεί ως φυσιολογικό. 



µε εµπόδια στη ζωή πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά, βάσει πραγµατικών-

αντικειµενικών δεδοµένων (Κυπριωτάκης, 2001). Η γενικότητα, η αοριστία και η 

αµφισηµία των όρων δηµιουργούν προκαταλήψεις, προδιαθέσεις και λαθεµένες 

αναπαραστάσεις για τα άτοµα αυτά, οι  οποίες καθορίζουν τη συµπεριφορά µας 

απέναντί τους και εις βάρος τους, διότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα 

(Giami, 1994). 

Ο σαφής καθορισµός των κριτηρίων για το πότε θεωρείται ότι ένα παιδί 

εµποδίζεται στη ζωή και τη µάθηση δεν είναι εύκολη υπόθεση (Πολυχρονοπούλου-

Ζαχαρογέωργα, 1995). Τα κριτήρια ορισµού αλλάζουν και διαφοροποιούνται από 

εποχή σε εποχή, µε αποτέλεσµα ο ακριβής υπολογισµός των παιδιών αυτών να 

εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο ορίζουµε τις δυσκολίες τους (Χουρδάκης, 

2002). Πολλά από τα παιδιά αυτά διακρίνονται από περιορισµένη κινητικότητα, 

έλλειψη ικανότητας επικοινωνίας, ένα σοβαρό φυσικό µειονέκτηµα, µια βλάβη στον 

εγκέφαλο, περιορισµένη ικανότητα αντίληψης και προσοχής, έλλειψη ουσιωδών 

κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι το χαµόγελο και η οµιλία, καθώς και από 

δυσκολίες σε θέµατα αυτοεξυπηρέτησης (Blacher, 1984). Τα παιδιά µε εµπόδια 

αναγνωρίζονται  βάσει της πορείας ανάπτυξης, της συµπεριφοράς και της φυσικής 

τους κατάστασης, η οποία δεν εναρµονίζεται µε τις κοινωνικές νόρµες και 

προσδοκίες (Mash & Terdal, 1997). Πρόκειται για παιδιά που συχνά εµποδίζονται να 

λειτουργήσουν στο καθηµερινό τους περιβάλλον έτσι όπως είναι διαµορφωµένο και 

εποµένως είναι ανάγκη να τροποποιηθεί κατάλληλα (Wood, 1988).  Τα παιδιά µε 

εµπόδια δυσκολεύονται να ασκήσουν βασικές δεξιότητες της καθηµερινότητας που 

απαιτούνται για την προσαρµογή τους στο περιβάλλον και την ολόπλευρη ανάπτυξή 

τους (Lovett & Harris, 1987).  

Ωστόσο εκείνο που φαίνεται να καθορίζει το ποιο παιδί έχει εµπόδια και το 

πόσο τα εµπόδια αυτά το δυσκολεύουν στην πορεία εξέλιξής του είναι οι αξίες των 

εκάστοτε κοινωνιών. Σύµφωνα µε τη Ζώνιου-Σιδέρη (1998, 20), η αναπηρία 

«..φαίνεται ότι υπάρχει όταν ένα άτοµο βάσει ενός µειονεκτήµατος ή µιας µειωµένης 

απόδοσης δεν είναι επαρκώς ενταγµένο στο πολυσύνθετο πεδίο του κοινωνικού 

συστήµατος». Η ατέλεια γίνεται ανικανότητα ή αναπηρία εξαιτίας των εκάστοτε 

κοινωνικών συνθηκών. Το προφίλ ενός ατόµου µε εµπόδια διαµορφώνεται από τις 

συνέπειες αυτών των εµποδίων µέσα σ’ ένα δεδοµένο κοινωνικό πλαίσιο (Kozulin, 

1990). Η ανικανότητα αποτελεί ουσιαστικά ένα κοινωνικό κατασκεύασµα (Speece & 

Harry, 1997). Σε µεγάλο βαθµό η ατέλεια και η διαφορετικότητα συνταυτίστηκε µε 



την ανικανότητα, γιατί οι οργανωµένες κοινωνίες δεν έδωσαν τα απαραίτητα µέσα, 

τις γνώσεις και την αναγκαία εκπαίδευση, ώστε τα άτοµα µε εµπόδια να 

ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις (Κουρουµπλής, 1991). Ο ορισµός του 

κανονικού και φυσιολογικού που δίνει κάθε κοινωνία ορίζει ταυτόχρονα και το ποιος 

εµποδίζεται ή όχι. Ο καθορισµός της έννοιας της κανονικότητας αποτέλεσε βασικό 

ζήτηµα µετά το 19ο αιώνα µε την αύξηση της αστικοποίησης και εκβιοµηχάνισης. Τα 

δύο αυτά κριτήρια άλλαξαν τα κριτήρια της κανονικότητας. Οι υψηλές απαιτήσεις 

παραγωγής επέφεραν αλλαγές στις πολιτισµικές αξίες και τις κοινωνικές σχέσεις, µε 

συνέπεια τον αποκλεισµό των ατόµων που δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν 

(Beveridge, 1997). Όσο µεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις µιας κοινωνίας, τόσο 

στενεύουν τα όρια του φυσιολογικού. Η διεύρυνση όµως των ορίων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Όταν το διαφορετικό γίνεται 

τυπικό φαινόµενο της καθηµερινής µας ζωής αποκτά τη φυσιολογική, πραγµατική 

του διάσταση, καθώς µειώνονται οι πρακτικές της απόρριψης και περιθωριοποίησης 

(Βλάχου, 2000). ∆ιότι τα άτοµα µε εµπόδια αποκλείονται από την κοινωνία 

περισσότερο εξαιτίας προκαταλήψεων, παγιωµένων λαθεµένων αντιλήψεων και 

στερεοτύπων, παρά εξαιτίας των πραγµατικών δυνατοτήτων τους. Περισσότερο, 

εποµένως, σηµαντικό είναι να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα άτοµα αυτά 

λειτουργούν, κι όχι ο τρόπος µε τον οποίο νοµίζουµε ότι θα πρέπει να λειτουργούν 

(Gollin, 1984). Κάθε είδους στερεότυπα και διακρίσεις που γίνονται σε βάρος των 

ατόµων αυτών είναι απαραίτητο να αρθούν, προκειµένου να κατακτήσουν την 

κοινωνική αποδοχή, µέσω της συµµετοχής τους στις κοινωνικές εκδηλώσεις (Rusch 

et al., 1991). Τα άτοµα µε εµπόδια, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουν δικαίωµα στην 

αυτοπραγµάτωση, χρειάζονται όµως βοήθεια, προκειµένου να προσδιορίσουν την 

ταυτότητά τους (Μπουσκάλια, 1993). 

Κάθε κοινωνία και εποχή ανέδειξε τη δική της θέση και στάση απέναντι στα 

άτοµα µε εµπόδια. Γενικά θα λέγαµε ότι η κοινωνία αντιδρούσε κάθε φορά µε έναν 

τρόπο διαµορφωµένο βάσει των θρησκευτικών, επιστηµονικών και κυρίως 

κοινωνικοπολιτικών αντιλήψεων της εποχής (Καλαντζής, 1984). Στην εξελικτική της 

πορεία, η αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων µε εµπόδια γνώρισε ποικίλα  

στάδια διαµορφωµένα από τις εκάστοτε κοινωνικές αντιλήψεις. Είναι αισιόδοξο το 

γεγονός ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε από την εποχή της απόρριψης, ακόµα και της 

εγκατάλειψης ή εξόντωσης των ατόµων µε εµπόδια, να φτάσει σε µια εποχή 

ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την πλήρη ένταξη των ατόµων αυτών στο κοινωνικό 



σύνολο, σε µια εποχή που η ετερότητα, η µοναδικότητα του κάθε ανθρώπου είναι 

περισσότερο σεβαστή. Σήµερα νέες αντιλήψεις και τάσεις στο χώρο της ειδικής 

αγωγής υπερασπίζονται τα αναφαίρετα δικαιώµατα των ατόµων µε εµπόδια και 

δίνουν έµφαση στην εξάλειψη της περιθωριοποίησης και του ρατσισµού µέσα από 

την αναθεώρηση των παραδοσιακών αντιλήψεων αναφορικά µε την αγωγή και την 

κοινωνική τους ενσωµάτωση. Με την εφαρµογή των νέων επιστηµονικών δεδοµένων 

διαγράφονται ευοίωνες προοπτικές για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών µε 

εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση, µε απώτερο στόχο την ισότιµη ενσωµάτωσή τους 

στο κοινωνικό σύνολο (Κυπριωτάκης, 1997α). 

 

4.1.2. Κατηγορίες παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση 

 

Για την καλύτερη µελέτη και οργάνωση του κλάδου της ειδικής αγωγής έχουν 

γίνει µέχρι σήµερα πολλές προσπάθειες ταξινόµησης των παιδιών µε εµπόδια 

ανάλογα µε το είδος και το βαθµό της απόκλισής τους. Η κατηγοριοποίηση εκείνη 

που βρίσκει σύµφωνους τους περισσότερους συγγραφείς και την οποία υιοθετούµε 

στην παρούσα εργασία είναι: παιδιά α)µε διαταραχές στην όραση και την ακοή 

(αισθητηριακές διαταραχές), β)µε κινητικά προβλήµατα, γ)µε δυσκολίες λόγου, δ)µε 

µαθησιακές δυσκολίες, ε)µε διαταραχές της συµπεριφοράς ή συναισθηµατικές 

διαταραχές, συµπεριλαµβανοµένου και του αυτισµού και στ)µε νοητική ανεπάρκεια 

(Κυπριωτάκης, 2000α). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έρχεται σε απόλυτη συµφωνία 

και µε τις αναφορές της UNESCO (1995) σχετικά µε την ειδική αγωγή. Οι 

κατηγοριοποιήσεις αυτές γίνονται για την καλύτερη µελέτη της ¨αποκλίνουσας¨ 

συµπεριφοράς. Στην ουσία πρόκειται για θεωρητικές και σχηµατικές, πνευµατικές 

κατασκευές που δεν µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην πραγµατικότητα. Κι 

αυτό γιατί το παιδί αποτελεί, όπως προαναφέραµε, µια βιο-ψυχο-κοινωνική ολότητα 

κι εποµένως η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα τρία αυτά στοιχεία 

(βιολογικό, ψυχικό, κοινωνικό) είναι δεδοµένη (Σταύρου, 1990). Γι’ αυτό και τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο µια έντονη τάση 

αποκατηγοριοποίησης των παιδιών µε εµπόδια, αφού δεν αποτελούν οµοιογενή 

οµάδα, αλλά κάθε παιδί είναι µια ανεξάρτητη µοναδική περίπτωση, για την οποία 

υπάρχει µια ετερογενής οµάδα παραγόντων που ευθύνεται για την πορεία και την 

εξέλιξή του (Harris, 1995). Παρακάτω παρουσιάζουµε καθεµία από τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση. 



α. Παιδιά µε διαταραχές στην όραση και την ακοή 

Τα προβλήµατα όρασης και ακοής είναι από τα πιο συνήθη και µε σοβαρές 

συνέπειες προβλήµατα των αισθητηρίων οργάνων. Αν και τα περισσότερα από αυτά 

διορθώνονται ιατρικά, υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας των εν λόγω προβληµάτων  

εµποδίζεται η απρόσκοπτη πορεία ανάπτυξης του παιδιού.  

Κλινικά ένα παιδί θεωρείται τυφλό, όταν διακρίνει ένα οπτικό ερέθισµα σε 

απόσταση 20 µέτρων, εκεί που ένα κανονικό παιδί θα διέκρινε το ίδιο ερέθισµα σε 

απόσταση 200 µέτρων. Η οπτική οξύτητα δηλαδή του παιδιού δεν είναι µεγαλύτερη 

από 20/200 (Sacks et al., 1990). Όσον αφορά όµως στην παιδαγωγική διάσταση των 

προβληµάτων όρασης, τα παιδιά ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα στα 

οποία δυσχεραίνεται, αλλά δεν παρακωλύεται εντελώς η εκµάθηση της ανάγνωσης 

και γραφής και σε εκείνα που δεν είναι σε θέση να µάθουν να διαβάζουν και να 

γράφουν παρά µόνο µέσω του συστήµατος Braille. Γενικότερα ένα παιδί µε 

προβλήµατα όρασης αδυνατεί να συλλάβει οπτικά ερεθίσµατα που καταλήγουν στη 

δηµιουργία οπτικών παραστάσεων, να προσανατολιστεί αυτόνοµα σε άγνωστο σ’ 

αυτό περιβάλλον, να αποκτήσει εµπειρίες κατά τη διαδικασία της µάθησης µε την 

αίσθηση της όρασης (Κρουσταλάκης, 1998). 

Τα σηµαντικότερα από τα αίτια της τύφλωσης µπορεί να είναι ασθένειες του 

οπτικού οργάνου (ανάπτυξη διαφόρων όγκων και ινοπλασµάτων, ατροφία οπτικού 

νεύρου, εκφύλιση ωχρής κηλίδας, αποστήµατα του κερατοειδούς, γλαύκωµα, 

καταρράκτης), µολυσµατικές ασθένειες που ενδέχεται να προσβάλουν τη µητέρα 

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ή το ίδιο το παιδί αργότερα, τραυµατισµοί του 

κρανίου του παιδιού κατά τον τοκετό, διαθλαστικές ανωµαλίες του οπτικού οργάνου, 

όπως είναι η µυωπία, η υπερµετρωπία ή ο αστιγµατισµός, καθώς και ατυχήµατα που 

να επηρεάσουν τα κέντρα όρασης του εγκεφάλου (Kirk, 1973, Κυπριωτάκης, 2000α). 

Όπως προαναφέραµε, τα παιδιά µε προβλήµατα όρασης αδυνατούν να 

ανταποκριθούν µε επιτυχία στις µαθησιακές εκείνες διαδικασίες που 

πραγµατοποιούνται µε την όραση. Στα παιδιά αυτά η µάθηση πραγµατοποιείται µέσω 

των υπολοίπων αισθητικών οδών, ιδιαίτερα της ακοής και της αφής, και ειδικών 

παιδαγωγικών µέσων και µεθόδων (Κυπριωτάκης, 2000α). Κρίνεται σκόπιµο να 

λαµβάνεται υπόψη η ηλικία εµφάνισης και η  εξέλιξη του προβλήµατος, καθώς και οι 

δυνατότητες αξιοποίησης της υπολειµµατικής όρασης, ώστε η αγωγή του παιδιού µε 

προβλήµατα στην όραση να πραγµατοποιείται µε επιτυχία (Αργυρόπουλος, 2000). 

Με τον τρόπο αυτόν, τα µέσα και οι διαδικασίες µάθησης τροποποιούνται 



κατάλληλα, µε τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας µεταξύ άλλων, ώστε να είναι 

δυνατή η εκπαίδευση του παιδιού µέσα στην κανονική τάξη. Μάλιστα το τελευταίο 

κρίνεται  απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη συναισθηµατική και κοινωνική 

ανάπτυξη του παιδιού (Roll, 1996).  

Τα παιδιά που αδυνατούν να συλλάβουν ακουστικά ερεθίσµατα και 

πληροφορίες µέσω της αίσθηση της ακοής, ανεξάρτητα από τη χρησιµοποίηση ή µη 

ακουστικών, είναι εκείνα που ονοµάζονται κωφά (Lowenbraun & Thompson, 1990). 

Τα παιδιά µε προβλήµατα στην ακοή δεν είναι σε θέση να εσωτερικεύσουν ηχητικά 

ερεθίσµατα, µε άµεσο αντίκτυπο στην εκµάθηση της οµιλούµενης γλώσσας. 

Αδυνατούν άρα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήµατά τους µέσω του 

προφορικού λόγου. Το γεγονός αυτό ασφαλώς εµποδίζει την πνευµατική, 

συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξή τους (Κουτσοµητοπούλου, 1994). Κι αυτό 

γιατί η γλώσσα και η σκέψη είναι στενά δεµένες µεταξύ τους, ώστε η ανάπτυξη της 

µίας να εξαρτάται από την άλλη. Αν λοιπόν τα προβλήµατα στην ακοή 

παρουσιαστούν στο στάδιο εκµάθησης της γλώσσας, δυσχεραίνουν ή και ανακόπτουν 

την πορεία ανάπτυξής της, ώστε τα παιδιά αυτά να εµφανίζουν σηµαντικές γλωσσικές 

και νοητικές αδυναµίες. Όσο πιο σοβαρά είναι τα προβλήµάτα στην ακοή, τόσο 

περισσότερο αναστέλλουν την πορεία ανάπτυξης του παιδιού. Γι’ αυτό και 

επιβάλλεται η πρώιµη υποστηρικτική παρέµβαση, ώστε να αναπληρώνονται στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό τα κενά που υπάρχουν εξαιτίας των προβληµάτων αυτών. Η 

σοβαρότερη συνέπεια της κώφωσης, εάν παρουσιαστεί νωρίς, είναι η αλαλία, 

εξαιτίας της οποίας αναφύονται σοβαρά εµπόδια στη µάθηση και στην κοινωνική 

ενσωµάτωση. Ο βασικότερος εποµένως σκοπός στην αγωγή των παιδιών µε 

διαταραχές στην ακοή συνίσταται στην ικανότητα ανάπτυξης της γλώσσας 

(Κυπριωτάκης, 2000α). Κι αυτό γιατί ο τρόπος που τα κωφά παιδιά κατηγοριοποιούν 

τις προσλαµβάνουσες εµπειρίες είναι διαφορετικός κι εποµένως διαφορετική είναι και 

η εννοιολογική οργάνωσή τους (Παπασπύρου, 1996). 

Για ένα µεγάλο ποσοστό κωφών παιδιών η αιτιολογία της κώφωσης είναι 

άγνωστη και πιθανόν γενετική. Για το υπόλοιπο ποσοστό τα αίτια είναι η 

κληρονοµικότητα, η ασυµβατότητα αίµατος, οι µολυσµατικές ασθένειες της µητέρας 

στη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ο πρόωρος τοκετός, οι επιπλοκές γενικότερα στην 

εγκυµοσύνη, αλλά και στον τοκετό, οι παιδικές ασθένειες κ.ά. (Λαµπροπούλου, 

1994).  



Αναφορικά µε την εκπαίδευση των παιδιών µε προβλήµατα ακοής, οι νεότερες 

έρευνες υποστηρίζουν ως τον πιο ενδεδειγµένο το συνδυασµό χειλεανάγνωσης και 

νοηµατικής γλώσσας, έναν ολικό, όπως ονοµάζεται, τρόπο επικοινωνίας. Με τον 

τρόπο αυτόν αξιοποιούνται όλοι οι δυνατοί τρόποι που διαθέτει το κωφό παιδί, ώστε 

να εγκαταστήσει ειδικά συστήµατα γλωσσικής επικοινωνίας (Lowenbraun &  

Thompson, 1990). Ωστόσο εκείνο που φαίνεται να εξασφαλίζει την καλύτερη 

επικοινωνία µε το σύνολο των ανθρώπων κι όχι µόνο µε τους υπόλοιπους κωφούς, κι 

εποµένως την πλήρη κοινωνική ενσωµάτωση, είναι ο συνδυασµός χειλεανάγνωσης 

και άρθρωσης. Χαρακτηριστικά ο Κούκκος (1994, 462), από την εµπειρία του ως 

κωφός, αναφέρει: «Με την πείρα της ηλικίας µου µπορώ να πω µε βεβαιότητα ότι 

είµαι ευχαριστηµένος και ευγνωµονώ τους γονείς µου που διάλεξαν αυτό το δύσκολο 

αλλά αποτελεσµατικό σύστηµα της χειλεανάγνωσης-άρθρωσης…Για µένα καλύτερο 

είναι το σύστηµα που εξασφαλίζει καλύτερη επικοινωνία µε ευρύτερο κοινό, και 

επειδή ζούµε σε κοινωνία ακουόντων είναι η χειλεανάγνωση-άρθρωση». 

Τόσο το ποσοστό των διαταραχών όρασης, όσο και ακοής, σε ολόκληρο τον 

πληθυσµό αυξάνεται µε την ηλικία και παρουσιάζεται εξίσου σε όλα τα κοινωνικά 

στρώµατα (Κυπριωτάκης, 2000α).  

 

β. Παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του το παιδί, µε τη βοήθεια των αισθητηριακών, 

κινητικών και γλωσσικών του ικανοτήτων, αισθάνεται την εσωτερική παρόρµηση να 

ανακαλύψει τον κόσµο που το περιβάλλει, να διερευνήσει το φυσικό και το 

κοινωνικό περιβάλλον. Με τις αντιληπτικές του δυνάµεις επικοινωνεί µε το 

περιβάλλον, εσωτερικεύει και συσσωρεύει ακατέργαστο και διάσπαρτο υλικό, το 

οποίο στη συνέχεια επεξεργάζεται και ταξινοµεί. Η κινητική, η διανοητική, η 

γλωσσική και η συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού είναι άρρηκτα συνδεδεµένες 

µεταξύ τους και αποτελούν έναν πολύπλοκο αναπτυξιακό µηχανισµό που δίνει στο 

παιδί τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί το σχήµα και τη λειτουργικότητα του 

σώµατός του, να διατηρεί επαφή µε το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον και να 

διαµορφώνει συνεχώς  νέες προσωπικές εµπειρίες, να τις βιώνει συναισθηµατικά και 

να είναι σε θέση να τις περιγράφει και να τις αναλύει (Κρουσταλάκης, 1998). 

 Η κινητικότητα εκφράζει την τάση του παιδιού να προσαρµοστεί στον 

εξωτερικό κόσµο εξερευνώντας τον βαθµιαία. Μέσα από την κινητική εξέλιξη του 

παιδιού παρατηρούµε µια διαφοροποίηση και τελειοποίηση των προσαρµοστικών του 



τάσεων, των κινήσεών του προς τον κόσµο των πραγµάτων, των ανθρώπων, προς τον 

ίδιο του τον εαυτό (Κουτσούκη-Κοσκινά, 1994). Γι’ αυτό και στα παιδιά που 

αντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα συνήθως παρουσιάζονται και δευτερογενή 

συµπτώµατα σε άλλους τοµείς της ανάπτυξής τους, όπως διαταραχές γλωσσικής 

ανάπτυξης και επικοινωνίας, πνευµατικής εξέλιξης, συναισθηµατικής ωρίµανσης και 

αυτοεκτίµησης, προβλήµατα κοινωνικής ανάπτυξης και κυρίως σχολικής 

ενσωµάτωσης και φοίτησης στη συνήθη σχολική τάξη. Τα παιδιά αυτά µπορούµε να 

τα ταξινοµήσουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες, σύµφωνα µε τη γενεσιουργό αιτία της 

κινητικής τους αδυναµίας: Παιδιά µε κινητικά προβλήµατα που οφείλονται σε 

εγκεφαλική παράλυση ή νευρολογικής φύσεως δυσλειτουργία και παιδιά µε κινητικά 

προβλήµατα ορθοπεδικής φύσεως, εκ γενετής ή επίκτητα, οριστικά ή εξελισσόµενα 

(Best et al., 1990). Γενικότερα τα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα αποτελούν 

ανοµοιογενή οµάδα ανάλογα όχι µόνο µε την αιτία της κινητικής τους αδυναµίας, 

αλλά και της δευτερογενούς συµπτωµατολογίας που παρουσιάζουν. Για το λόγο 

αυτόν δεν υπάρχουν και σαφή στατιστικά στοιχεία για τον αριθµό των παιδιών µε 

κινητική δυσλειτουργία. Πιο συχνά συναντούµε εγκεφαλο-κινητικές διαταραχές στα 

παιδιά που γεννιούνται πρόωρα (Κυπριωτάκης, 2000α).  

Όσον αφορά στην αγωγή και εκπαίδευση των σωµατικά εµποδισµένων παιδιών, 

αυτή πρέπει να εναρµονίζεται και να καθορίζεται από τη µορφή των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζει κάθε παιδί χωριστά. Τόσο οι µέθοδοι διδασκαλίας, όσο και τα 

διδακτικά προγράµµατα και µέσα πρέπει να προσαρµόζονται στις ανάγκες του κάθε 

παιδιού χωριστά (Cochranne, 2000). Ιδιαίτερα ο εξοπλισµός των σχολείων πρέπει να 

επιλέγεται µε βάση το άτοµο κι όχι την οµάδα (Κυπριωτάκης, 2000α). 

Όσο πιο έγκαιρα αρχίσει η αντιµετώπιση-θεραπεία, τόσο καλύτερα 

αποτελέσµατα επιτυγχάνονται. Απαραίτητη επίσης κρίνεται η ψυχολογική στήριξη 

των γονέων και η έγκυρη ενηµέρωσή τους, όπως και η στενή συνεργασία ανάµεσα 

στους γονείς και  στους ειδικούς επιστήµονες (ειδικό παιδαγωγό, ψυχολόγο, γιατρό, 

κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτή, εργασιοθεραπευτή), ώστε να αντιµετωπίζεται 

σωστά κάθε περίπτωση χωριστά. Σηµαντική και στα παιδιά µε κινητικά προβλήµατα 

είναι η προσχολική αγωγή, µέσω της οποίας επιδιώκεται η αισθητηριακή αγωγή, η 

ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια του γλωσσικού οργάνου, η 

ανάπτυξη της κινητικής ικανότητας µε ανάλογη φυσιοθεραπεία και εργασιοθεραπεία, 

η ανάπτυξη του κοινωνικού συναισθήµατος κ.ά., καθώς και η προετοιµασία για 

οµαλή φοίτηση στο δηµοτικό σχολείο. Ωστόσο οι στόχοι της αγωγής προσαρµόζονται 



και εξατοµικεύονται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε παιδιού χωριστά. Γενικότερα 

όλες οι προσπάθειες αγωγής αποβλέπουν στο να καταστήσουν το παιδί µε κινητικά 

εµπόδια ικανό να κινείται και να ζει αυτόνοµα µέσα σε µια κοινωνία, η οποία το 

αισθάνεται και το αποδέχεται ως ένα αναπόσπαστο µέλος της (Κυπριωτάκης, 2000α).  

 

γ. Παιδιά µε δυσκολίες λόγου 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν αδυναµίες λόγου, γλώσσας και επικοινωνίας 

δυσκολεύονται σε µόνιµη ή προσωρινή βάση, σε µικρή ή µεγάλη έκταση να 

κατανοούν και να εκφράζονται µέσω του γλωσσικού οργάνου (Κυπριωτάκης, 2000α). 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η γλώσσα διακρίνεται σε πολλά επίπεδα, φωνολογικό, 

µορφολογικό, συντακτικό, πραγµατολογικό, όπως και σε επίπεδο ορολογίας, 

εντοπίζεται πλήθος γλωσσικών διαταραχών (McCormick, 1990). ∆ιάφορες µορφές 

γλωσσικών διαταραχών είναι: επιβράδυνση της γλωσσικής εξέλιξης, ψευδισµός, 

δυσγραµµατισµός, δυσλεξία, διαταραχές λόγου που οφείλονται σε δυσλειτουργικές ή 

βλάβες του γλωσσικού κέντρου, δυσαρθρίες, δυσγλωσσίες, τραυλισµός, αφωνία 

(Owens, 1995). Τα αίτια που προκαλούν γλωσσικά προβλήµατα διακρίνονται σε 

οργανικά (παραµορφώσεις ή βλάβες στο γλωσσικό όργανο, νευρολογικές βλάβες των 

κέντρων της γλώσσας, προβλήµατα στην ακοή ή στην όραση, νοητική ανεπάρκεια), 

κληρονοµικά, ψυχολογικά (συναισθηµατικά προβλήµατα, επιθετικότητα-

αυστηρότητα γονέων, υπερπροστασία, υπερβολικές απαιτήσεις κ.ά.) και κοινωνικά 

(χαµηλό κοινωνικο-οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, φτωχό σε 

γλωσσικά ερεθίσµατα περιβάλλον) (Reed, 1994). 

Όσον αφορά στη συχνότητα εµφάνισης των γλωσσικών διαταραχών, 

εντοπίζονται περισσότερο κατά την προσχολική ηλικία, ιδιαίτερα όµως κατά την 

είσοδο του παιδιού στο σχολείο, ενδηµούν περισσότερο στα κατώτερα κοινωνικο-

οικονοµικά στρώµατα και εκδηλώνονται συχνότερα στα αγόρια (∆ράκος, 1996, 

Κυπριωτάκης, 2000α). Αρχικό και βασικό µέληµα της ειδικής παιδαγωγικής πρέπει 

να είναι η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, ο ακριβής και σαφής προσδιορισµός της 

γλωσσικής διαταραχής και των αιτίων που την προκάλεσαν, καθώς και η πρώιµη 

παρέµβαση. Με τον τρόπο αυτόν σχεδιάζεται το καταλληλότερο για κάθε περίπτωση 

παιδαγωγικό και λογοθεραπευτικό πρόγραµµα, εφαρµόζεται όσο το δυνατόν 

νωρίτερα, αποφεύγονται δευτερογενή συµπτώµατα, όπως µαθησιακές, 

συναισθηµατικές και δυσκολίες κοινωνικής ενσωµάτωσης και εξασφαλίζονται τα 

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα της παιδαγωγικής παρέµβασης (∆ράκος, 1998). 



Όπως και σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όµως στις περιπτώσεις γλωσσικών 

διαταραχών, η καλύτερη αντιµετώπιση είναι η πρόληψη, γι’ αυτό απαιτείται η 

πλατειά ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε τα αίτια και τις επιπτώσεις των 

γλωσσικών διαταραχών στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς και η 

επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, ώστε να είναι σε 

θέση να εντοπίζουν τυχόν διαταραχές και να αρχίζει έγκαιρα η παιδαγωγική και 

λογοθεραπευτική παρέµβαση (Κυπριωτάκης, 2000α).  

 

δ. Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 

Η αδυναµία του µαθητή να ανταποκριθεί στις σχολικές και διδακτικές 

απαιτήσεις και να κατακτήσει το αναµενόµενο επίπεδο µάθησης και επίδοσης 

αποτελεί διαταραχή στη µάθηση. Συχνά διαπιστώνονται σε µαθητές δυσκολίες είτε σε 

ένα µάθηµα είτε σε περισσότερα, ακόµα και σε όλα (Κυπριωτάκης, 2000α). Τα παιδιά 

µε µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν ανοµοιογενή οµάδα, ανάλογα µε τα αίτια που 

προκάλεσαν τις δυσκολίες, καθώς και τα συµπτώµατα που εκδηλώνουν (Τζουριάδου, 

1990).  

Η µάθηση αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται ή και 

εξαρτάται από πλήθος παραµέτρων. Όταν κάποια από τις παραµέτρους αυτές 

δυσλειτουργεί, αναπόφευκτα αντανακλά και στη διαδικασία µάθησης και την 

επηρεάζει αρνητικά. Τόσο λοιπόν η σωµατική και νευροφυσιολογική, όσο και η 

ψυχολογική κατάσταση του µαθητή µπορεί να αποτελέσει αιτία διαταραχών µάθησης 

(Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991). Η ψυχολογική πίεση που ασκείται στο µαθητή 

από το σχολείο και την οικογένειά του, η έλλειψη κινήτρων και ενδιαφερόντων, οι 

αλλεπάλληλες αποτυχίες, το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γενικότερα 

ενδέχεται να προκαλέσουν στο παιδί δυσκολίες µάθησης. Ποικιλία εξωγενών και 

ενδογενών παραγόντων που αλληλοεπηρεάζονται και επενεργούν συγχρόνως 

δηµιουργούν δυσκολίες µάθησης, γι’ αυτό και ο επακριβής προσδιορισµός τους 

αποτελεί δύσκολη υπόθεση (Westby, 1994, Κυπριωτάκης, 2000α).  

Παιδιά µε δυσκολίες µάθησης δεν παρουσιάζουν χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης, 

ωστόσο αντιµετωπίζουν προβλήµατα αντίληψης, µνήµης, ακοής, κατανόησης και 

επεξεργασίας πληροφοριών, ανάγνωσης, γραφής, µαθηµατικών κ.ά. Η προσοχή 

διασπάται, παρατηρείται έλλειψη συγκέντρωσης στις µαθησιακές διαδικασίες και 

στις σχολικές δραστηριότητες γενικότερα, η συµπεριφορά µέσα στην τάξη µπορεί να 

είναι προβληµατική, ενδέχεται δηλαδή τα παιδιά αυτά να είναι επιθετικά, να 



προσπαθούν µε κάθε τρόπο να τραβήξουν την προσοχή των άλλων ή να είναι 

φοβισµένα, αποµονωµένα από τους υπόλοιπους συµµαθητές τους, ακόµα και να 

ονειροπολούν (Kavale & Nye, 1981). Γενικότερα η συµπτωµατολογία των δυσκολιών 

µάθησης ποικίλει και εξαρτάται από τα εξωγενή ή ενδογενή αίτια που τις προκαλούν.  

Η πρόληψη, η έγκαιρη παρέµβαση βάσει συγκεκριµένων και εξατοµικευµένων 

προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, η διεπιστηµονική προσέγγιση του 

προβλήµατος και η συνεργασία γονέων και ειδικών µπορούν µε επιτυχία να 

οδηγήσουν τα παιδιά µε δυσκολίες µάθησης να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

σχολικού περιβάλλοντος και να αποφευχθούν οι περαιτέρω δυσκολίες στην πορεία 

ανάπτυξής τους (Φλωράτου, 1994). 

 Οι µαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνονται συχνότερα σε παιδιά χαµηλών 

κοινωνικο-οικονοµικά και µορφωτικά στρωµάτων και παρουσιάζονται συχνά µε τη 

φοίτηση του παιδιού στο σχολείο, εάν δεν είναι σχολικά ώριµο (βλ. Βάµβουκας, 

1994), καθώς επίσης αποτελούν συνηθέστερο φαινόµενο στα αγόρια και στα παιδιά 

ηλικίας 9-11 ετών, που φοιτούν δηλαδή στο δηµοτικό σχολείο (Κυπριωτάκης, 

2000α). 

 

ε. Παιδιά µε διαταραχές της συµπεριφοράς ή συναισθηµατικές διαταραχές, 

συµπεριλαµβανοµένου και του αυτισµού 

Ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών που απευθύνεται σε συµβουλευτικά κέντρα 

παρουσιάζει ποικίλη συµπτωµατολογία, η οποία εντάσσεται στην κατηγορία των 

«συναισθηµατικών διαταραχών και διαταραχών συµπεριφοράς». Η επισήµανση του 

προβλήµατος και η παραποµπή γίνονται συνήθως από το χώρο του σχολείου, 

ιδιαίτερα µάλιστα όταν συνυπάρχουν προβλήµατα σχολικής απόδοσης ή σχολική 

αποτυχία, όπως τις περισσότερες φορές συµβαίνει (Smith et al., 1988). Τα 

συναισθηµατικά διαταραγµένα παιδιά αποτυγχάνουν να δηµιουργήσουν και να 

διατηρήσουν διαπροσωπικές σχέσεις, εκφράζουν δυσάρεστα συναισθήµατα, 

συµπεριφέρονται ακατάλληλα κάτω από κανονικές συνθήκες και δείχνουν αδυναµία 

και απροθυµία να µάθουν. Πρόκειται εποµένως για παιδιά που η συµπεριφορά τους 

αποκλίνει από την κανονική, την αναµενόµενη (Gullian & Epstein, 1990). 

Η απόκλιση της συµπεριφοράς στα παιδιά βασίζεται κατά κανόνα στην ύπαρξη 

αδύνατου νευρικού συστήµατος, αστάθειας στο συναίσθηµα και συσχετίζεται µε τις 

δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τις αντιλήψεις σχετικά µε τα αίτια 

συµπεριφοριακών αποκλίσεων στα παιδιά, είτε αυτά είναι αίτια ιατρο-βιολογικά, 



κοινωνικο-οικονοµικά, ψυχολογικά, παιδαγωγικά, όλες µας δίνουν την πεποίθηση ότι 

η αποκατάσταση τέτοιων παιδιών είναι απολύτως δυνατή, αν και κάπως δύσκολη. 

Οπωσδήποτε, για να επιτευχθεί η επιστροφή του παιδιού στη φυσιολογική 

συµπεριφορά, απαιτείται η σαφής διάγνωση και η αναγωγή στους αιτιολογικούς 

παράγοντες (Roussinova-Bahoudaila, 1994).  

Οι διαταραχές συµπεριφοράς αποτελούν ουσιαστικά συµπτώµατα, τα οποία 

µπορούν να εκδηλωθούν σε διάφορες ψυχικές δοµές και εποµένως πρέπει να 

αντιµετωπίζονται κατά περίπτωση (Κοντοπούλου & Χατζηµπίρου, 1994). Στην 

προσπάθεια κατανόησης του συµπτώµατος ενέχουν σηµαντική θέση τόσο η 

προσωπικότητα του παιδιού και οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες ζει, όσο και 

η δυναµική των σχέσεων παιδιού-οικογένειας (Rutter, 1990). Για το λόγο αυτόν η 

αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων είναι σηµαντικό να µην περιορίζεται µόνο στο 

παιδί που εκδηλώνει το σύµπτωµα, αλλά να είναι ευρύτερη. Σχετικά αναφέρει η 

Wοlff (1973, 37): «Το σύµπτωµα αποτελεί ένα µήνυµα µεταµφιεσµένο, το νόηµα του 

είναι προσωπικό και ιδιαίτερο για κάθε άτοµο. Πρέπει, εποµένως, να µεταφράζεται 

προσωπικά, παίρνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες». Συχνά µάλιστα το παιδί που 

αντιδρά µε κάποια συµπτώµατα είναι το ίδιο σύµπτωµα µιας προβληµατικής 

κατάστασης. Η προβληµατική συµπεριφορά στις περισσότερες περιπτώσεις, αν όχι σε 

όλες, δεν είναι παρά ένα σινιάλο. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιµο να εστιάζεται η 

διάγνωση τόσο στο κοινωνικό περιβάλλον, όσο και στο ίδιο το παιδί  (Rutter, 1987).  

Η αντιµετώπιση τέτοιου είδους προβληµάτων, για να είναι επιτυχής, 

προϋποθέτει συστηµατική διεπιστηµονική προσέγγιση και αντιµετώπιση µε δοµηµένα 

προγράµµατα, καλύτερη εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθµίδων, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και συνεργασία των γονέων, ύπαρξη 

υποστηρικτικών προγραµµάτων (Χρηστάκης, 2000). Μάλιστα η επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση, αλλά και απαίτηση των ίδιων, διότι, µε 

το να είναι περισσότερο εµφανείς οι διαταραχές αυτές στο σχολείο, είναι οι πρώτοι 

συνήθως που τις αντιλαµβάνονται. Η κατανόηση της αναγνώρισης και αντιµετώπισης 

των προβληµάτων συµπεριφοράς στην τάξη αποτελεί µείζονα αξία, καθώς οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που θα ζητήσουν εξωτερική συµβουλευτική στήριξη και 

συνεργασία (Μαυροπούλου & Παντελιάδου, 2000).  

Οι συναισθηµατικές και οι διαταραχές συµπεριφοράς, βάσει ερευνών, 

εµφανίζονται συχνότερα σε παιδιά σχολικής ηλικίας, διότι στο χώρο του σχολείου οι 

διαφορές και οι αποκλίσεις είναι εµφανέστερες, σε παιδιά χαµηλών κοινωνικο-



οικονοµικά και µορφωτικά στρωµάτων, στα αγόρια και κυρίως στα παιδιά 

διαταραγµένων οικογενειακών συστηµάτων, τέτοιων που απουσιάζει η εσωτερική 

ασφάλεια και συνοχή (Κυπριωτάκης, 2000α).  

Στην κατηγορία των συναισθηµατικών διαταραχών εντάσσουµε και τον 

αυτισµό, διατηρώντας όµως κάποιες επιφυλάξεις, διότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 

σύνδροµο που η φύση και η αιτιολογία του δεν είναι ακόµα και σήµερα πλήρως 

οροθετηµένες. Με βάση όσα ισχύουν µέχρι σήµερα, στην περίπτωση του συνδρόµου 

του αυτισµού υπάρχει µια διαταραγµένη-περιορισµένη σχέση ανάµεσα στο άτοµο και 

το περιβάλλον του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κυπριωτάκης (1997β, 17), 

«…κεντρική θέση κατέχει ¨αυτό το ίδιο¨ το άτοµο. Φαίνεται να έχει αποκοπεί από τον 

περίγυρό του και εµφανίζεται σαν ξένο, ¨νεκρό¨ κύτταρο µέσα σε ένα µεγάλο 

οργανισµό».  

Ο αυτισµός οφείλεται σε ελαττωµατική λειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, εξαιτίας προ-περί και µεταγεννητικών αιτίων, µε σοβαρές επιπτώσεις 

στην ανάπτυξη των σχέσεων, της επικοινωνίας και των γνωστικών λειτουργιών. 

Αποτελεί εµπόδιο, ανακόπτοντας την πορεία εξέλιξης του παιδιού, µε σοβαρές 

συνέπειες στην αντίληψη, στην επικοινωνία, στην κινητικότητα και στη γενικότερη 

συµπεριφορά (Baron-Cohen, 1990). Για το λόγο αυτόν αναγκαία είναι η πρώιµη 

διάγνωση και υποστηρικτική παρέµβαση, ώστε να αποφευχθούν δευτερογενή 

σύνδροµα και διαταραχές, καθώς και η ψυχολογική στήριξη των γονέων, οι οποίοι 

πανικοβάλλονται και αισθάνονται ιδιαίτερο άγχος και ανασφάλεια,  εξαιτίας της 

ιδιαιτερότητας και της ασάφειας που παρουσιάζει ο αυτισµός ως σύνδροµο. Ο 

παιδικός αυτισµός αποτελεί σχετικά σύνηθες φαινόµενο, η διάγνωση του οποίου 

εγκλείει δυσκολίες που συχνά οδηγούν σε λανθασµένες εκτιµήσεις (συγχέεται π.χ. µε 

βαριές µορφές νοητικής ανεπάρκειας ή σχιζοφρένεια), ώστε κατ’ επέκταση να είναι 

λανθασµένη και η παρέµβαση που ακολουθεί, και εµφανίζεται συχνότερα στα αγόρια 

(Κυπριωτάκης, 1997β). 

 

στ. Παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια 

Η νοητική ανεπάρκεια ορίζεται ως αδυναµία της πνευµατικής λειτουργίας, της 

νόησης, η οποία εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου και 

συνοδεύεται από προβλήµατα στην προσαρµογή του ατόµου στο περιβάλλον (Cobb, 

1989). Η νοητική ανεπάρκεια χαρακτηρίζει µια ανοµοιογενή οµάδα ατόµων που 

παρουσιάζουν µια ευρεία και ποικίλη κατανοµή από ικανότητες και αδυναµίες, οι 



οποίες προέρχονται από κληρονοµικά µεταβιβαζόµενα γνωρίσµατα, νευρολογικά 

τραύµατα, περιβαλλοντικούς παράγοντες και από αγνώστου αιτιολογίας παράγοντες 

που επέδρασαν κατά τη διάρκεια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης του ατόµου (0-18 

έτος της ηλικίας). Οι περισσότεροι ερευνητές διακρίνουν τα αίτια της νοητικής 

ανεπάρκειας σε γενετικά και περιβαλλοντικά (προγεννητικά-περιγεννητικά-

µεταγεννητικά) (Creek, 1990). Αναφορικά µε τους αιτιοπαθολογικούς παράγοντες θα 

πρέπει να τονίσουµε τη στενή σχέση νοητικής ανεπάρκειας και δυσµενών 

οικογενειακών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών παραγόντων, ιδιαίτερα 

για τα παιδιά µε ελαφρά και µέτρια νοητική ανεπάρκεια. Το περιβάλλον που 

συµβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε αποστέρηση των πολιτιστικών ερεθισµάτων 

προς το παιδί συντείνει στην εκδήλωση νοητικής ανεπάρκειας (Κυπριωτάκης, 1984). 

 Η νοητική ανεπάρκεια προκαλεί εµπόδια στην πορεία ανάπτυξης του ατόµου 

και σε συγκεκριµένες περιοχές δεξιοτήτων, όπως είναι οι κοινωνικές δεξιότητες, η 

αυτοεξυπηρέτηση, η επικοινωνία, η συµµετοχή σε κοινωνικά δρώµενα, οι γνωστικές 

δεξιότητες, η προσοχή, η αντίληψη, η µνήµη, όπως και οι συναισθηµατικές 

λειτουργίες (Handen, 1997). Η νοητική ανεπάρκεια είναι µια δυναµική διαταραχή και 

εποµένως δεν παρουσιάζει οµοιόµορφη και ορισµένη αιτιολογία, πορεία ή 

παθολογικά χαρακτηριστικά (Szymanski & Kaplan, 1997). Εποµένως, κάθε 

περίπτωση παιδιού µε νοητική ανεπάρκεια είναι εντελώς ξεχωριστή και ανεξάρτητη 

από τις άλλες (Harris, 1995).  

Η νοητική ανεπάρκεια είναι πρωτογενής και µη επανορθώσιµη πλήρως 

κατάσταση, µε κύριο σύµπτωµά της την αδυναµία του παιδιού στον πνευµατικό 

τοµέα και στην προσαρµογή του στο περιβάλλον, την κοινωνική ανωριµότητα και 

την επέκταση της διαταραχής στο σύνολο σχεδόν του ψυχοσωµατικού µηχανισµού 

του. Ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο παρουσιάζονται τα παραπάνω συµπτώµατα, τα 

παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια ταξινοµούνται για λόγους καθαρά επιστηµονικούς σε 

τρεις µεγάλες κατηγορίες: παιδιά µε βαριά, µέση και ελαφρά νοητική ανεπάρκεια 

(Κυπριωτάκης, 2000α). Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το µικρότερο ποσοστό των 

παιδιών µε νοητική ανεπάρκεια (Handen, 1997). Παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια 

αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα  που αφορούν στο σύνολο της προσωπικότητας 

τους, όπως καθυστέρηση στην οµιλία, φτωχή µνήµη, διάσπαση της προσοχής, 

ανικανότητα επεξεργασίας συµβόλων, µειωµένη προσαρµοστική συµπεριφορά µε 

γνωρίσµατα την επιθετικότητα, την ευερεθιστότητα, το υψηλό επίπεδο άγχους, το 

µειωµένο αυτοσυναίσθηµα, την έλλειψη συνεργατικότητας. Ακόµα εντοπίζεται 



ακανόνιστος µυϊκός τόνος, αδεξιότητα των κινήσεων, ατελής οργάνωση και ελλιπής 

συντονισµός τους, όπως και βλάβες στην όραση και ακοή. Επίσης τα παιδιά µε 

νοητική ανεπάρκεια διακρίνονται από ασύµµετρη ανάπτυξη -καθυστέρηση- των 

λειτουργιών τους (ετεροχρονισµός) (Patton & Polloway, 1990). 

Η πληρέστερη αναχαίτιση του φαινοµένου της νοητικής ανεπάρκειας 

εξασφαλίζεται µε την έγκαιρη, συστηµατική και έγκυρη διάγνωση της διαταραχής. 

Μια τέτοιου είδους διάγνωση επιτυγχάνεται µόνο µέσω διεπιστηµονικής 

διαγνωστικής οµάδας, η οποία απαρτίζεται  από παιδίατρο και παιδοψυχίατρο, 

ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό και κοινωνικό λειτουργό. Βασίζεται στη συγκέντρωση 

στοιχείων µέσα από την άµεση παρατήρηση, τη χρήση των κριτηρίων (tests) 

νοηµοσύνης, προσωπικότητας, προσαρµοστικής συµπεριφοράς και τις ατοµικές 

συνεντεύξεις µε το παιδί και τους γονείς του, προτού καταλήξει σ’ ένα τελικό 

πόρισµα. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η ολοκληρωµένη γνώση των αναγκών 

του ατόµου και κατοχυρώνεται η καταλληλότητα της θεραπευτικής διαδικασίας. Η 

παρεµβατική διαδικασία συνεχώς αξιολογείται και αναπροσαρµόζεται κάθε φορά που 

κρίνεται σκόπιµο. Απαραίτητη στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας είναι η παρουσία 

και η ενεργός συµµετοχή των γονέων (Epstein et al., 1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Η οικογένεια που έχει παιδί µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση ως σύστηµα 

 

Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί ένα ιδιαίτερο και συνήθως ευχάριστο γεγονός 

για κάθε νέο ζευγάρι. Για τους γονείς όµως που αποκτούν ένα παιδί µε εµπόδια η 

περίοδος µετά τη γέννηση αποκτά διαφορετική σηµασία. Είναι φυσικό οι γονείς αυτοί 

να µην είναι περισσότερο έτοιµοι από άλλους γονείς για τις απαιτήσεις που 

απορρέουν από τη νέα και συνήθως αναπάντεχη αυτή κατάσταση (Μπουσκάλια, 

1993). Οι γονείς σπανίως είναι προετοιµασµένοι και η επιβεβαίωση της διάγνωσης, 

είτε κατά τη γέννηση είτε αργότερα, δηµιουργεί συχνά µια τεράστια κρίση που 

σχετίζεται µε την αλλαγή των προσδοκιών και ελπίδων, γι’ αυτό και κατά την πρώτη 

περίοδο ενδέχεται να εκδηλώσουν υπερβολικές αντιδράσεις (Dale, 2000). Αρχικά 

πολλοί µπορεί να υιοθετήσουν µια απορριπτική και αρνητική στάση απέναντι στον 

ερχοµό ενός παιδιού µε εµπόδια. Προσπαθώντας να κατανοήσουν την κατάσταση 

στην οποία βρίσκονται, µερικοί γονείς καταφεύγουν σε παραδοσιακές αντιλήψεις, 

βλέποντας το παιδί τους σαν αποτέλεσµα ενός δικού τους αµαρτήµατος ή ατυχίας ή 

σαν µια µεταµφιεσµένη ευλογία σταλµένη από το Θεό, για να δοκιµάσει την πίστη 

και την αντοχή τους. Άλλες απόψεις µπορεί να αποδειχθούν περισσότερο ωφέλιµες 

σε ένα επόµενο στάδιο του κύκλου ζωής του παιδιού τους, όπως είναι η αναγνώριση 

της προσωπικότητάς του και το δικαίωµά του για ίσες δυνατότητες και ευκαιρίες µε 

τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας (Ryan & Thomas, 1981). Συνήθως οι γονείς κατά 

την πρώτη περίοδο περνούν ένα στάδιο σύγχυσης και αποδιοργάνωσης. ∆εν 

αποδέχονται το γεγονός ότι απέκτησαν ένα παιδί διαφορετικό από αυτό που 

προσδοκούσαν και απευθύνονται σε διάφορους ειδικούς αναζητώντας και ελπίζοντας 

σε µια διαφορετική διάγνωση. Σταδιακά οι γονείς προσαρµόζονται και 

συνειδητοποιούν το γεγονός, αναδιοργανώνουν τις σκέψεις τους και αισθάνονται την 

επιθυµία να προσαρµοστούν πλήρως στις ανάγκες του παιδιού τους (Pearson & 

Sternberg, 1986).   

Οι περισσότεροι γονείς, όπως είναι φυσικό, καταθλίβονται και αγχώνονται 

πολύ µε την πληροφορία ότι το παιδί τους έχει µια σοβαρή και µακροχρόνια 

αναπηρία που θα διαρκέσει πιθανόν όλη του τη ζωή (Cunningham & Davis, 1985). 

Σύµφωνα µε τον Kirk et al. (1997), όλοι οι γονείς, ανεξάρτητα από το µορφωτικό και 

κοινωνικο-οικονοµικό τους επίπεδο, αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα αποδοχής 

του παιδιού και προσαρµογής στη νέα πραγµατικότητα, περνώντας συνήθως δυο 

µεγάλες κρίσεις: την κρίση του συµβολικού θανάτου του παιδιού που περίµεναν και 



είχαν ονειρευτεί να αποκτήσουν και την κρίση της προσαρµογής στις απαιτήσεις και 

στην καθηµερινή φροντίδα ενός παιδιού µε εµπόδια. Σύµφωνα µε έρευνες, όταν οι 

γονείς έρχονται αντιµέτωποι µε τη διάγνωση µιας ανεπάρκειας στο παιδί τους, 

αντιδρούν έντονα. Μερικές από τις συνηθισµένες αντιδράσεις των γονέων µετά τη 

διάγνωση είναι το σοκ, η άρνηση, οι ενοχές, ο θυµός και η θλίψη (Peterson, 1987, 

Bristol et al., 1988). Πολλοί γονείς υποφέρουν από σοβαρή κατάθλιψη, ενώ άλλοι 

µετά τη διάγνωση περνούν ένα στάδιο θρήνου όµοιου µε αυτόν του θανάτου ενός 

αγαπηµένου προσώπου (Farber, 1986). Επιπλέον οι γονείς έχοντας χάσει το 

¨φυσιολογικό¨ παιδί που περίµεναν, συνήθως χάνουν και την εµπιστοσύνη στη 

ικανότητάς τους ως γονείς, γιατί τους είναι άγνωστος ο τρόπος της ανατροφής ενός 

παιδιού µε εµπόδια. Γενικά οι οικογένειες δείχνουν ένα πολύ ευρύ φάσµα 

αντιδράσεων και µεθόδων αντιµετώπισης. Κατά γενικό λόγο, οι οικογένειες 

αντεπεξέρχονται καλύτερα σε καταστάσεις όπου υπάρχουν υπηρεσίες, οι οποίες 

παρέχουν κατάλληλη στήριξη σε αυτές και το παιδί τους (Morgan, 1988). 

Η ύπαρξη ενός παιδιού µε εµπόδια επηρεάζει άµεσα τη ζωή της οικογένειας και 

τον µεταξύ τους τρόπο επικοινωνίας, κάνοντας τη λειτουργία της αρκετά διαφορετική 

από αυτήν που αναµενόταν (Bailey & Winton, 1990). Η συµπεριφορά της µητέρας, 

για παράδειγµα, που αφιερώνει το χρόνο και την ενέργειά της στην εκπαίδευση και 

φροντίδα του, είναι σίγουρο ότι θα έχει αντίκτυπο στο σύζυγο και στα άλλα παιδιά 

της (Turnbull & Winton, 1984). Το σύστηµα της οικογένειας που περιλαµβάνει παιδί 

µε εµπόδια µπορεί εύκολα να επηρεαστεί αρνητικά από το γεγονός αυτό και µε 

πολλούς τρόπους. Σύµφωνα µε τον Blacher (1984), οι µητέρες των παιδιών αυτών 

έχουν αισθήµατα κοινωνικής αποµόνωσης, ενώ παράλληλα και τα αδέρφια των 

παιδιών µε εµπόδια δείχνουν να επηρεάζονται σηµαντικά. Πολλές φορές ένα παιδί µε 

εµπόδια καταλήγει να είναι το επίκεντρο της οικογένειας. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

παραµεληθούν τα άλλα αδέρφια-µέλη  της οικογένειας και να διαταραχθεί η οµαλή 

λειτουργία της. Οι γονείς όµως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι και το παιδί µε 

εµπόδια είναι και αυτό ένα ισότιµο µέλος της οικογένειας και ως τέτοιο θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται, αν επιθυµούν την ισορροπία της οικογενειακής τους ζωής (Γκαλάν 

& Γκαλάν, 1997).  

Η αντιµετώπιση του παιδιού µε εµπόδια, από τους γονείς και από τα µέλη της 

οικογένειάς του γενικότερα, ως ιδιαίτερου ανθρώπου εµποδίζει την ισότιµη 

ενσωµάτωσή του στην οικογένεια, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη 

της αυτονοµίας, της ανεξαρτησίας και του αισθήµατος της αυτάρκειας στο παιδί. Κι 



όταν ένα παιδί δεν ενσωµατώνεται στην οικογένειά του, κατ’ επέκταση δεν 

εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ενσωµάτωσής του στην κοινωνία, ως ισότιµο µέλος 

της, που µπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα βάσει των δυνατοτήτων του. 

Φυσικά και οι αντιδράσεις του πατέρα ποικίλλουν και παρουσιάζουν µια 

ιδιαιτερότητα. Μάλιστα οι διάφορες έρευνες συγκλίνουν στην άποψη ότι η αρχική 

αντίδραση των γονέων στην αποκάλυψη του προβλήµατος επισφραγίζεται από 

εντονότερο συναισθηµατικό αντίκτυπο για τον πατέρα. Η ύπαρξη ενός παιδιού µε 

εµπόδια µπορεί να ωθήσει ορισµένους πατέρες στο να καταβάλουν εντονότερες 

προσπάθειες και άλλους στο να υιοθετήσουν στάσεις υπεκφυγής. Εξαιτίας της 

ανησυχίας του για το µέλλον του παιδιού του, ο πατέρας, άλλοτε αναλαµβάνει τον 

ρόλο του δασκάλου ή διεκδικεί καλύτερη παροχή υπηρεσιών και άλλοτε εναποθέτει 

την ευθύνη στη γυναίκα του, επικεντρώνοντας συνήθως το ενδιαφέρον του στην 

επαγγελµατική του ενασχόληση.  Ο κάθε πατέρας δηλαδή ανάλογα µε την ψυχική του 

συγκρότηση θα αναπτύξει διαφορετικές αντιδράσεις (Ναζίρη, 1994). Οι ιδιαίτερα 

αγχογόνες συνθήκες που αντιµετωπίζει η οικογένεια ασκούν επίδραση και στη σχέση 

ανάµεσα στους γονείς. Έτσι ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η σχέση γίνεται πιο 

εύθραυστη και οι πιθανότητες για διαζύγιο είναι µεγαλύτερες (Love, 1973), ενώ 

άλλοι ισχυρίζονται ότι τα προβλήµατα του παιδιού φέρνουν κοντύτερα τους γονείς ή 

ακόµη ότι δεν είναι δυνατόν να κλονίσουν ένα καλό γάµο (Tew et al., 1977). Επίσης 

προβλήµατα ενδέχεται να παρουσιαστούν όταν οι γονείς έρθουν σε επαφή µε ειδικούς 

επιστήµονες, προκειµένου να ενηµερωθούν και να συµβάλλουν στην αναπτυξιακή 

πρόοδο των παιδιών τους. Η συνεργασία αυτή δεν είναι πάντα εφικτή, ιδιαίτερα όταν 

οι γονείς δεν αισθάνονται έτοιµοι να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο, γεγονός που µπορεί 

να δηµιουργήσει στο εσωτερικό της οικογένειας δυσανασχέτηση, άγχος και 

συγκρούσεις, να επηρεάσει αρνητικά τη σχέση γονέα-παιδιού και γενικότερα τη 

λειτουργία του οικογενειακού συστήµατος (Wright et al., 1984, Fine & Gardner, 

1994).  

Είναι γεγονός ότι το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζεται από την ύπαρξη 

ενός παιδιού µε εµπόδια µε ποικίλους τρόπους. Ο τρόπος µε τον οποίο η οικογένεια 

αντιδρά, προσαρµόζεται, αποδέχεται ή όχι το παιδί έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του 

όλου οικογενειακού συστήµατος, στο κλίµα, στις σχέσεις και στον τρόπο 

επικοινωνίας µεταξύ των µελών του. Το πρόβληµα δεν αφορά έναν, αλλά γίνεται 

πρόβληµα όλων. Για το λόγο αυτόν, η ολική-σφαιρική προσέγγιση απαιτεί την ενεργό 

συµµετοχή και ανάµειξη των γονέων στις διαδικασίες στήριξης των ίδιων και του 



παιδιού τους, για να επιτευχθεί, εκτός των άλλων, πρωτίστως η βέλτιστη δυνατή 

συναισθηµατική ισορροπία του οικογενειακού συστήµατος (Κυπριωτάκης, 2001). 

Βασικό µέληµα θα πρέπει να είναι η εξισορρόπηση των αναγκών όλων των µελών 

της οικογένειας. Για να επιτευχθεί αυτό, η υποστηρικτική βοήθεια καθίσταται 

αναγκαία. Οικογένειες που έτυχαν υποστήριξης αντεπεξέρχονται καλύτερα από 

εκείνες που τους έλειψε (Morgan, 1988). 

Μέχρι τα µέσα περίπου του 20ου αιώνα η στήριξη και εκπαίδευση των παιδιών 

µε εµπόδια δεν περιελάµβανε τους γονείς στο πλαίσιό της. Από τις αρχές όµως της 

δεκαετίας του 1960 αρχίζει να εκδηλώνεται µια σηµαντική µετατόπιση του 

ενδιαφέροντος των σχετικών υπηρεσιών προς το σύνολο της οικογένειας 

(Rosenkoetter et al., 2001). Τη δεκαετία του 1970, µε την είσοδο του συστηµικού 

µοντέλου στο πλαίσιο της οικογένειας, γίνεται αντιληπτή η λειτουργία της 

οικογένειας ως συστήµατος (Bailey & Winton, 1990). Κι ενώ µέχρι τότε η συνολική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων των παιδιών µε εµπόδια αφορούσε αποκλειστικά και 

µόνο αυτά και την αναγνώριση και αξιολόγηση των ανεπαρκειών τους, µε τη 

συστηµική θεώρηση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυναµική των σχέσεων που 

αναπτύσσονται στην οικογένεια και τους τρόπους µε τους οποίους τα µέλη της 

αλληλοεπηρεάζονται (Yando & Zigler, 1984). Η συστηµική παρέµβαση 

πραγµατοποιείται σε δυο παράλληλες κατευθύνσεις: προς το παιδί και προς την 

οικογένειά του. ∆εν είναι µόνο το παιδί που θα χρειαστεί στήριξη, αλλά ολόκληρη η 

οικογένεια. Μια µονοµερής προσέγγιση δε θα επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα 

(Callias, 1994).  

Σύµφωνα µε το συστηµικό µοντέλο, η προσέγγιση και στήριξη του παιδιού µε 

εµπόδια προϋποθέτει την ανάπτυξη συνεργασίας και το συγχρωτισµό ανάµεσα στα 

διάφορα συστήµατα που το περιβάλλουν, της οικογένειας, του σχολείου, του 

περίγυρου. Η επιτυχής έκβαση κάθε µορφής παρέµβασης απαιτεί πρωτίστως τη 

στήριξη της οικογένειας. Ο καθοριστικός ρόλος που ασκεί η οικογένεια στη ζωή και 

εξέλιξη ενός παιδιού µε εµπόδια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο και η οικογένεια 

αντιµετωπίζεται πλέον ως κοινωνικό σύστηµα αποφασιστικής σηµασίας. Η ποιότητα 

της κοινής ζωής µέσα στην οικογένεια, οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα 

µέλη της και η στήριξη που προσφέρει στο παιδί προδιαγράφουν την εξελικτική του 

πορεία (Κυπριωτάκης, 2001). Η οικογένεια αποτελεί το πρώτο και αποκλειστικό 

σύστηµα στο οποίο ανήκει το παιδί αµέσως µετά τη γέννησή του και για τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του. Σηµαντικές δεξιότητες κάνουν την εµφάνισή τους και 



αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, παρέχοντας τα πρώτα ερεθίσµατα στο 

παιδί, τα οποία, αν είναι πλούσια και κατάλληλα, ευνοούν σηµαντικά τη µετέπειτα 

πορεία του (Callias, 1989). Αν αναλογιστούµε µάλιστα ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής 

ενός παιδιού µε εµπόδια αποτελούν κρίσιµη περίοδο εξέλιξης, µε δυνατότητες 

αναδιοργάνωσης και αναπλήρωσης µέρους των λειτουργικών του αδυναµιών, ο 

ρόλος της οικογένειας αποδεικνύεται ζωτικής σηµασίας (Κυπριωτάκης, 1997γ). 

Η στήριξη εποµένως των γονέων, ώστε να δουν αντικειµενικά την ανεπάρκεια 

του παιδιού τους, να την αποδεχτούν και να την αντιµετωπίσουν κατάλληλα, αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για µια επιτυχή παρέµβαση-στήριξη, «…γιατί η έγκαιρη 

παρέµβαση στο βρέφος και στο µικρό παιδί εξαρτάται από τον τρόπο βίωσης, 

αντίληψης και επεξεργασίας του προβλήµατος από τους γονείς» (Κυπριωτάκης, 

1997β, 158). Η συµµετοχή των γονέων στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη και στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που αφορούν στο παιδί τους 

θεωρείται απαραίτητη (Turnbull & Winton, 1984), διότι περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο η οικογένεια είναι σε θέση να κρίνει τι µπορεί, τι δεν µπορεί και 

τι φαίνεται να κάνει το παιδί (Μπουσκάλια, 1993).  

 Η διαδικασία προσαρµογής των γονέων στη διαφορετικότητα του παιδιού τους 

επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο το εκπαιδεύουν. Όταν οι γονείς συνεργάζονται στο 

πλαίσιο προγραµµάτων παρέµβασης για τα παιδιά τους, στην ουσία αποδέχονται να 

ακολουθήσουν τους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλει αυτή η προσπάθεια. Η 

υποµονή και η προθυµία που δείχνουν να παρακολουθήσουν προγράµµατα 

εκπαίδευσης που αφορούν στα παιδιά τους δείχνει τη διάθεσή τους να συµβάλουν 

στην επίλυση των προβληµάτων που αυτά αντιµετωπίζουν. Όταν αντίθετα οι γονείς 

αρνούνται να συµµετέχουν σε προγράµµατα, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι δεν είναι 

συνεργατικοί στην αναζήτηση λύσεων και τελικά δεν έχουν αποδεχτεί το πρόβληµα 

του παιδιού τους (Χουρδάκης, 2002). Ανάµεσα στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται 

για την εκπαίδευση των γονέων συγκαταλέγονται η επίδειξη, το παίξιµο ρόλων, η 

πρόβα, σε συνεργασία και µε άλλους γονείς που έχουν παιδί µε εµπόδια. Εκτός όµως 

από τους γονείς, τα προγράµµατα παρέµβασης απαιτούν ένα λεπτοµερή σχεδιασµό 

και τη συνεργασία πολλών ειδικών, λόγω της πολυπλοκότητας και πολλαπλότητας 

που χαρακτηρίζει το γεγονός της ύπαρξης ενός παιδιού µε εµπόδια στην οικογένεια 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).  

Η εµπλοκή των γονέων στις θεραπευτικές διαδικασίες και ο ρόλος τους ως συν-

παιδαγωγοί συντελεί αποφασιστικά στη βελτίωση ακόµα και στην αποκατάσταση της 



ανεπάρκειας. Η συνεχής συνεργασία και αλληλοενηµέρωση γονέων και ειδικών 

επιστηµόνων αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για την οµαλή εξέλιξη ενός παιδιού µε 

εµπόδια. Το έργο των γονέων θα πρέπει να συγχρωτίζεται και να εναρµονίζεται µε 

αυτό των ειδικών. Η µύηση των µελών της οικογένειας στις τεχνικές παρέµβασης και 

στα προγράµµατα υποστήριξης και θεραπείας του παιδιού τους επιβάλλεται, αφού 

προηγουµένως έχει εξασφαλιστεί ένα ήρεµο και ισορροπηµένο ψυχολογικό κλίµα στο 

οικογενειακό σύστηµα, διότι κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής παρέµβασης σ’ ένα 

διαταραγµένο ψυχολογικά οικογενειακό περιβάλλον κρίνεται δευτερεύουσας 

σηµασίας (Κυπριωτάκης, 1997α).  

Το µαθησιακό περιβάλλον ενός παιδιού µε εµπόδια διαµορφώνεται και στην 

ουσία αποτελείται από τους γονείς και τα αδέρφια του. Η συµπεριφορά των 

τελευταίων και τα ερεθίσµατα που προσφέρουν διευκολύνουν ή ανακόπτουν την 

εξελικτική πορεία του παιδιού. Στο πλαίσιο την κοινής οικογενειακής ζωής µπορούν 

να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις στήριξης για την ενεργό συµµετοχή όλων των 

µελών στη ζωή της οικογένειας. Καθένα αποκτά, ασκεί και δέχεται επιδράσεις. Έτσι, 

µέσα στην οικογένεια διαµορφώνεται ένα κλίµα που τη χαρακτηρίζει και για το οποίο 

συµβάλλουν όλα τα µέλη (Κυπριωτάκης, 2001).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Αναφορά σε σχετικές έρευνες 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αρχίζει να διαφαίνεται έκδηλο το ενδιαφέρον 

των ειδικών επιστηµόνων για τις οικογένειες των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη 

µάθηση. Η ανάγκη συµµετοχής και ανάµειξης των γονέων στις διαδικασίες 

εκπαίδευσης του παιδιού τους γίνεται επιτακτικότερη από ποτέ. Η σχετική 

βιβλιογραφία παύει πλέον να συγκροτείται από ειδικούς παιδαγωγούς και γονείς που 

εκθέτουν τις εµπειρίες τους κατά τρόπο απλοϊκό και εστιάζει το ενδιαφέρον της σε 

θέµατα που αφορούν στις οικογένειες των παιδιών µε εµπόδια (Seligman, 1984). 

Επιστήµονες από διαφορετικούς χώρους εκπονούν ερευνητικές εργασίες που 

αφορούν σε θέµατα, όπως το άγχος που µπορεί να προκαλέσει στην οικογένεια ένα 

παιδί µε εµπόδια, που µπορεί να είναι πολύ περισσότερο από αυτό που αντέχει 

σωµατικά, ψυχολογικά, αλλά και οικονοµικά η οικογένεια, τον αντίκτυπο που µπορεί 

να έχει η ύπαρξη ενός παιδιού µε εµπόδια στα αδέρφια του, τους διαφορετικούς 

ρόλους και τις διαφορετικές αντιδράσεις ανάµεσα στη µητέρα και τον πατέρα, τη 

συνεργασία της οικογένειας µε τους ειδικούς, τον τρόπο µε τον οποίο το κοινωνικό 

περιβάλλον επηρεάζει την οικογένεια, την αλληλεπίδραση των µελών της κ.ο.κ.  

Αρκετές έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί προκειµένου να σκιαγραφηθούν οι 

αντιδράσεις των γονέων αµέσως µετά τη σχετική διάγνωση. Η γέννηση ενός παιδιού 

µε εµπόδια µερικές φορές αντιµετωπίζεται ως ο θάνατος του ¨φυσιολογικού¨ παιδιού 

που προσδοκούσαν. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (Hornby, 1984, Roos, 1977), η 

πλειονότητα των ερευνών (Solnit & Stark, 1961, Goodman, 1964, Epperson, 1971, 

Ross, 1972, Seligman, 1979, Brantley & Clifford, 1980, Wilker et al., 1981) συγκλίνει 

στην άποψη ότι οι γονείς βιώνουν συγκρουόµενα συναισθήµατα, βαθιά θλίψη, 

βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης και αρνούνται να αποδεχτούν το γεγονός. 

Ωστόσο τα στάδια που διέρχονται οι γονείς µετά τη γέννηση και ο τρόπος που 

προσαρµόζονται στη νέα κατάσταση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την οικογένεια. Η κατανόηση πάντως αυτής της διαδικασίας είναι πολύ 

σηµαντική, διότι επιτρέπει την κατανόηση συναισθηµάτων και συµπεριφορών και 

κατ’ επέκταση την κατάλληλη παρέµβαση τη σωστή χρονική στιγµή. 

Έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές έρευνες αναφορικά µε τους τρόπους 

αντιµετώπισης της κατάστασης και το βαθµό προσαρµογής της οικογένειας, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στο άγχος που βιώνει. Οι Longo και Bond (1984), παρατήρησαν ότι 

το άγχος αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των οικογενειών εµποδισµένων παιδιών. Οι 



Kazak και Marvin (1984) µελέτησαν οικογένειες παιδιών µε κινητικά προβλήµατα 

και κατέληξαν στα εξής συµπεράσµατα: οι οικογένειες αυτές βιώνουν µεγαλύτερο 

άγχος σε σχέση µε τις οικογένειες ελέγχου, ωστόσο η προσαρµογή τους στο γεγονός 

φαίνεται να είναι λειτουργική, οι µητέρες τείνουν να έχουν µεγαλύτερο άγχος 

εξαιτίας του φόρτου των ευθυνών, το άγχος αυτό όµως µειώνεται όταν έχουν την 

υποστήριξη του πατέρα, η σχέση του γονεϊκού ζευγαριού είναι το ίδιο θετική και 

δυνατή, όπως και στα ζευγάρια ελέγχου, και, τέλος, οι κοινωνικές επαφές είναι 

λιγότερες, αλλά το ίδιο καλές µε τις οικογένειες ελέγχου. Σε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε σε οικογένειες παιδιών µε κινητικά προβλήµατα (Darrab et al., 

2001) καταδείχτηκε το γεγονός ότι η υποστηρικτική παρέµβαση θα πρέπει να είναι 

οικογενειοκεντρική και να περιλαµβάνει την ενεργό συµµετοχή και ανάµειξη των 

γονέων στις διαδικασίες εκπαίδευσης του παιδιού τους.  

Αναφορικά µε εκτεταµένες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε οικογένειες 

παιδιών µε νοητική ανεπάρκεια υπογραµµίζουµε τα παρακάτω σηµεία: οι σχετικές 

έρευνες τονίζουν τη σηµασία της πλήρους και σωστής ενηµέρωσης των γονέων για 

την κατάσταση του παιδιού τους, της συµµετοχής τους στις διαδικασίες αξιολόγησης 

και εκπαίδευσής του, καθώς και της διαρκούς συνεργασίας τους µε τους ειδικούς. Τα 

αποτελέσµατα των ερευνών αυτών µας εκπλήσσουν και αποδεικνύουν για ακόµη µια 

φορά τη σηµαντικότητα της ενεργούς συµµετοχής των γονέων στις παραπάνω 

διαδικασίες. Οι έρευνες των Mullins (1987) και Turnbull et al. (1986, 1988) δείχνουν 

γονείς αισιόδοξους, που αισθάνονται τη ζωή τους περισσότερο δηµιουργική έχοντας 

στο πλάι τους ένα παιδί µε νοητική ανεπάρκεια. Οι απόψεις τους για τη συνεισφορά 

του παιδιού τους δε διαφέρουν σε τίποτα από αυτές της οµάδας ελέγχου. Παροµοίως  

και οι έρευνες των Beresford (1994) και Grant και Nolan (1993) δείχνουν ότι οι 

γονείς των παιδιών αυτών απολαµβάνουν και χαίρονται τα µικρά καθηµερινά 

κατορθώµατα των παιδιών τους, ειδικά όταν αυτά επιβεβαιώνονται και από τους 

ειδικούς, και γενικότερα απολαµβάνουν καθηµερινά πράγµατα περισσότερο από τις 

οικογένειες ελέγχου που τα θεωρούν ως δεδοµένα. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη 

δυναµική της οικογένειας και δηµιουργεί θετικό κλίµα. Πολλές έρευνες (Quine & 

Pahl, 1991, Hawley & De Haan, 1996, Nolan et al., 1996, Folkman, 1997, Grant et al., 

1998, Wilson et al., 1998, Bigby, 2000) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι στις 

οικογένειες αυτές µε την κατάλληλη υποστηρικτική βοήθεια, µειώνεται το άγχος που 

βιώνουν, αναπτύσσονται δηµιουργικές στρατηγικές αντιµετώπισης της κατάστασης, 

ενθαρρύνονται και γενικότερα δηµιουργείται ένα θετικό ψυχολογικό κλίµα που τους 



επιτρέπει να αντιµετωπίζουν τις ιδιαίτερα αγχογόνες καθηµερινές καταστάσεις. Ο 

τρόπος όµως γενικότερα που οι γονείς αντιµετωπίζουν την κατάσταση και κατ’ 

επέκταση ο βαθµός στον οποίο ανταποκρίνονται στην εξωτερική υποστηρικτική 

βοήθεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σύµφωνα µε τους Grant και Whittell 

(2000) οι µητέρες είναι εκείνες που διαθέτουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

µπορούν να χειριστούν καλύτερα διάφορες καταστάσεις, ενώ οι πατέρες 

εναρµονίζονται µε τη στάση της γυναίκας τους. Με το πέρασµα του χρόνου φαίνεται 

οι ευθύνες να κατανέµονται ισότιµα. Επίσης οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας 

δείχνουν περισσότερο αγχωµένοι και µε λιγότερη αυτοπεποίθηση σε σύγκριση µε 

τους γονείς παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Οι γονείς µε το πέρασµα του 

χρόνου, και σ’ αυτό συµφωνούν και οι έρευνες των Seltzer και Krauss (1989), Dyson 

(1993) και Tobin (1996), φαίνεται να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση, να δείχνουν 

µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δυναµισµό και να έχουν στενότερη σχέση µε τα 

παιδιά τους. Μάλιστα εύχονται µε τα ίδια εφόδια να µπορούσαν να γυρνούσαν το 

χρόνο πίσω. 

Έρευνες σε οικογένειες παιδιών µε αναπτυξιακές διαταραχές (Darling, 1979, 

Darling & Darling, 1982, Delcampo et al., 1984) δείχνουν οι οικογένειες αυτές να 

έχουν θετικές εµπειρίες από τη συνεργασία τους µε ειδικούς επιστήµονες, τα µέλη 

εκτός πυρηνικής οικογένειας, όπως παππούδες και γιαγιάδες φαίνεται να αγνοούν τη 

σοβαρότητα της κατάστασης και οι κοινωνικές σχέσεις, όσο το παιδί µεγαλώνει, 

φαίνεται να είναι πιο αγχογόνες και να διακρίνονται από µεγαλύτερη ένταση. Αν και 

συναισθήµατα κατάθλιψης, ενοχών και πικρίας φαίνεται να βιώνουν όλα τα µέλη, η 

προσαρµογή τους στο πρόβληµα επιτυγχάνεται. Οι Sherman και Cocozza (1984) 

διαπίστωσαν ότι ο τρόπος που βιώνουν οι οικογένειες αυτές το πρόβληµα 

επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως η  νοηµοσύνη του παιδιού, η ποιότητα 

των σχέσεων µεταξύ τους και οι κοινωνικές πηγές υποστήριξης. 

Μια άλλη κατηγορία ερευνών έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στις διαφορές 

του ρόλου και της στάσης των γονέων απέναντι στο παιδί µε εµπόδια. Σε ό,τι αφορά  

τις γενικότερες αντιδράσεις των γονέων απέναντι στο πρόβληµα του παιδιού τους και 

ειδικότερα στον τρόπο που το βιώνουν, υποστηρίχτηκε ότι οι πατέρες έχουν λιγότερες 

πιθανότητες να εµφανίσουν ψυχοπαθολογικά συµπτώµατα σε σύγκριση µε τις 

µητέρες (Wing, 1975). Ωστόσο ο Cummings (1976) βρήκε ότι ο πατέρας του οποίου 

το παιδί έχει νοητική ανεπάρκεια, παρουσιάζει πιο έντονες καταθλιπτικές τάσεις σε 

σύγκριση µε τους πατέρες της οµάδας ελέγχου. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι και οι δυο 



γονείς ιδιαίτερα εµποδισµένων παιδιών υιοθετούν πιο αρνητικές στάσεις και 

συναισθήµατα, ενώ οι πατέρες είναι λιγότερο ικανοποιηµένοι από τις προόδους του 

παιδιού και τη βοήθεια που προσφέρουν οι φίλοι και συγγενείς (Wishart et al., 1981). 

Οι McNeil και Chabassol (1984) παρατήρησαν ότι, αν και οι πατέρες συµµετέχουν σε 

υποστηρικτικά προγράµµατα, η συναισθηµατική στήριξη που δίνουν στην οικογένεια 

είναι λιγότερη από αυτήν των µητέρων. Παρόλα αυτά βρέθηκε ότι η φυσική 

παρουσία του πατέρα και η ενασχόλησή του µε τις µαθησιακές διαδικασίες του 

παιδιού, καθώς µεγαλώνει, βοηθάει σηµαντικά το σύνολο της οικογένειας να 

αντιµετωπίσει την κατάσταση (Ηewett, 1970, Lamb, 1983). Παρατηρήθηκε επίσης 

ότι οι πατέρες ασχολούνται λιγότερο αποτελεσµατικά µε το παιδί τους, όταν το 

πρόβληµα γίνεται φανερό από την εµφάνισή του (Cain & Levine, 1963, Tallman, 

1965, Gregory, 1976). Αντίθετα η προσαρµοστικότητα των µητέρων φαίνεται να 

εξαρτάται λιγότερο από την εµφάνιση και περισσότερο από άλλες παραµέτρους, όπως 

το επίπεδο των ικανοτήτων του παιδιού. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις οι 

παράµετροι της εµφάνισης και του φύλου του παιδιού αλληλεξαρτώνται. επειδή η 

εµφάνιση θεωρείται πιο σηµαντική για ένα κορίτσι καθώς µεγαλώνει, ο πατέρας 

τείνει να αντιλαµβάνεται λιγότερο το στίγµα στην περίπτωση του αγοριού (Boston, 

1981). Παρότι άλλες έρευνες µε διαφορετική επιχειρηµατολογία υποστηρίζουν ότι οι 

γονείς θεωρούν εντονότερο το στίγµα για τα αγόρια, σηµαντικότερη είναι η τελική 

διαπίστωση που καταδεικνύει ότι οι διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλα ισχύουν κυρίως 

για παιδιά µε πολύ σοβαρά προβλήµατα. Έτσι φαίνεται να υπερισχύει η άποψη που 

δέχεται ότι «σοβαρότερη παθολογία γίνεται πιο ανεκτή για τα κορίτσια απ’ ό,τι για τα 

αγόρια» (Levinson & Starling, 1981, 385).  

Αναφορικά µε τα αδέρφια των παιδιών µε εµπόδια όλες οι σχετικές έρευνες 

(Grossman, 1972, Trevino, 1979, Seligman, 1983, Vadasy et al., 1984) συµφωνούν 

ότι ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήµατα προσαρµογής. Το ενδεχόµενο αυτό 

βέβαια εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και τη σειρά γέννησης των αδερφών, την 

ανάληψη ευθυνών που τους αποδίδεται, το είδος της ανεπάρκειας του παιδιού µε 

εµπόδια, καθώς και τον τρόπο που οι γονείς αντιµετωπίζουν την κατάσταση. Μερικές 

φορές πάντως ο/η αδερφός-ή είναι εκείνο το µέλος της οικογένειας που δείχνει 

επιφανειακά καλά, αλλά υποφέρει περισσότερο.  

Η αλληλεπίδραση των µελών της οικογένειας απ’ ό,τι έχει καταδειχτεί ως τώρα 

φαίνεται να διαδραµατίζει το σπουδαιότερο ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο οι 

οικογένειες µε παιδιά µε εµπόδια βιώνουν και αντιµετωπίζουν το γεγονός. Οι µεταξύ 



τους σχέσεις και η αλληλεπίδραση είναι εκείνη που καθορίζει τη λειτουργία του 

οικογενειακού συστήµατος.  Η πολυπλοκότητα και η ποικιλία των παραµέτρων που 

επηρεάζουν το οικογενειακό σύστηµα των παιδιών µε εµπόδια είναι καταφανής. Γι’ 

αυτό και το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια εστιάζεται στο σύνολο του 

οικογενειακού συστήµατος και στη µεταξύ των µελών του αλληλεπίδραση. Ως προς 

αυτό χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Americaner και Omizo (1984) αναφορικά µε 

την αλληλεπίδραση των µελών οικογενειακών συστηµάτων µε παιδί µε δυσκολίες 

µάθησης. Οι διαφορές ως προς τη συνοχή-αλληλουχία και την ικανότητα 

προσαρµογής είναι στατιστικά σηµαντικές σε σχέση µε τα οικογενειακά συστήµατα 

ελέγχου. Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγει και η έρευνα των Wichstrom και Holte 

(1995), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς 

τη συγχώνευση-συνεκτικότητα και την ικανότητα προσαρµογής ανάµεσα στις δυο 

οµάδες (οικογένειες µε και χωρίς παιδί µε εµπόδια). Ωστόσο δε βρέθηκαν διαφορές 

ως προς την ανάπτυξη τριγωνικών σχέσεων µέσα στην οικογένεια. Και η έρευνα των 

Λαµπροπούλου και Μαυρογιάννη (2000) σε οικογένειες κωφών παιδιών υποστηρίζει 

ότι ολόκληρο το οικογενειακό σύστηµα  διαταράσσεται, όταν υπάρχει ένα κωφό παιδί 

στην οικογένεια. 

Χαρακτηριστικά αποτελέσµατα ερευνών που διεξήχθησαν µε την Κλίµακα 

Οικογενειακού Περιβάλλοντος (Family Environmental Scale), την οποία και εµείς 

χρησιµοποιήσαµε ως βασικό εργαλείο συλλογής των δεδοµένων της έρευνας που 

πραγµατοποιήσαµε σε οικογένειες παιδιών µε εµπόδια, είναι τα εξής: Ο Bristol 

(1984) στην έρευνά του µε οικογένειες ατόµων µε νοητική ανεπάρκεια βρήκε ότι οι 

οικογένειες αυτές παρουσίασαν στο FES χαµηλά αποτελέσµατα ως προς τη 

συµµετοχή τους σε κοινωνικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις από ό,τι το δείγµα των 

¨κανονικών οικογενειών¨. Οι Margalit και Ravin (1983) διαπίστωσαν ότι στις 

οικογένειες µε παιδί µε εµπόδια δίνεται περισσότερη έµφαση στην οργάνωση της 

οικογένειας και λιγότερη στον προσανατολισµό προς τα επιτεύγµατα-επιδόσεις. 

Επίσης οι οικογένειες αυτές τείνουν να έχουν έλλειψη συνοχής και υψηλά 

αποτελέσµατα στην έκφραση συγκρούσεων και στον έλεγχο, στις αντίστοιχες 

κατηγορίες FES (Land, 1985). Ακόµα έχει βρεθεί ότι οι οικογένειες µε αγόρια µε 

δυσκολίες µάθησης δίνουν έµφαση στον έλεγχο µέσα στο οικογενειακό σύστηµα, ενώ 

αντίθετα δεν ενθαρρύνουν την ελεύθερη έκφραση των συναισθηµάτων (Margalit &  

Heiman, 1986). Έχει διαπιστωθεί επιπλέον από ερευνητές πως πιθανή κοινωνική 

δυσλειτουργία εφήβων µε νοητική ανεπάρκεια οδηγεί την οικογένεια σε µείωση στον 



προσανατολισµό προς επιδόσεις (Nihira et al., 1983). Οι ίδιοι ερευνητές βρήκαν πως 

ισχυροί παράγοντες που προβλέπουν καλύτερη προσαρµογή σε άτοµα µε ελαφράς 

µορφής νοητική ανεπάρκεια είναι η υψηλή συνοχή-ενότητα της οικογένειας και οι 

χαµηλές τιµές στην έκφραση συγκρούσεων (Meyers et al., 1984). Έρευνα σχετικά µε 

την εξέταση του οικογενειακού συστήµατος παιδιών µε εµπόδια µέσω του FES δεν 

έχει καταγραφεί -απ’ ό,τι γνωρίζουµε- στην ελληνική βιβλιογραφία.    

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1. Οριοθέτηση και σηµασία διερεύνησης του προβλήµατος 

 

Ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη, εξέλιξη και διαµόρφωση 

της προσωπικότητας του παιδιού βρίσκει σύµφωνες όλες τις σχετικές ψυχολογικές, 

κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές θεωρήσεις. Οι παιδαγωγικές και ψυχολογικές 

λειτουργίες της πυρηνικής οικογένειας, υπό την επήρεια της πολυπλοκότητας της 

σύγχρονης ζωής, αποκτούν ολοένα και µεγαλύτερη βαρύτητα. Οι οικογένειες των 

παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση, αν και αποτελούν µια χωριστή 

κατηγορία οικογενειών, δεν αποτελούν εξαίρεση. Τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα στο 

χώρο της Ειδικής Αγωγής δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην οικογένεια των παιδιών µε 

εµπόδια. Υπογραµµίζουν την ανάγκη των γονέων για ψυχολογική στήριξη και 

σχετική πληροφόρηση, αλλά και την ιδιαίτερη σηµασία της συµµετοχής τους στα 

προγράµµατα εκπαίδευσης και στήριξης των παιδιών τους. Αποτελεί πεποίθηση 

πλέον ότι η αλληλεπίδραση και η δυναµική των σχέσεων µεταξύ των µελών της 

οικογένειας ασκεί καθοριστική επίδραση στην εξέλιξη ενός παιδιού µε εµπόδια στη 

ζωή και τη µάθηση.  Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέµβασης που αφορά αποκλειστικά 

στο παιδί, δίχως να λαµβάνει υπόψη το οικογενειακό περιβάλλον του, θα είναι 

µονοµερής και κατ’ επέκταση ανεπιτυχής. Το έργο των ειδικών είναι απαραίτητο να 

εναρµονίζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του εκτός σχολείου περιβάλλοντος του 

παιδιού. 

 Η µελέτη εποµένως των οικογενειών αυτών επιτρέπει τον προσδιορισµό των 

ιδιαιτεροτήτων που ενδεχοµένως παρουσιάζουν στη λειτουργία τους και οδηγεί στην 

προσαρµογή των διαδικασιών στήριξης και εκπαίδευσης των παιδιών µε εµπόδια στις 

συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Με τον τρόπο αυτόν, όχι µόνο αίρονται οι 

δυσκολίες που η ίδια η οικογένεια πολλές φορές θέτει στην εξέλιξη του παιδιού της, 

αλλά και επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή υποστήριξη του παιδιού, τόσο από το 

σχολείο, όσο και από την οικογένειά του. Ο εντοπισµός των ενδεχόµενων 

δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν οι οικογένειες που στο πλαίσιό τους έχουν ένα 

παιδί µε εµπόδια, και που ασφαλώς οι δυσλειτουργίες αυτές ανακόπτουν τη 

φυσιολογική πορεία εξέλιξης του παιδιού και την επανόρθωση των λειτουργικών του 

αδυναµιών στο µέγιστο βαθµό, αποτελεί µέγιστης σηµασίας προϋπόθεση για µια  

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέµβαση. Η 



άρση των εµποδίων, που η λειτουργία του οικογενειακού περιβάλλοντος ενδέχεται να 

τοποθετεί στο παιδί, αποτελεί το πρώτο βήµα για την απρόσκοπτη ανάπτυξή του.  

 Το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόµενο, η εξέταση 

του οποίου σε όλες τις διαστάσεις του, στο πλαίσιο µιας και µόνης ερευνητικής 

εργασίας, φαντάζει ουτοπία. Τόσο η κατάρτισή µας, όσο και η οικονοµική 

δυνατότητα και ο διαθέσιµος χρόνος, δεν µας επέτρεψαν να αναλάβουµε ένα τέτοιο 

εγχείρηµα. Τα προσωπικά µας ενδιαφέροντα, η έµφαση των επιστηµονικών 

θεωρήσεων στην ψυχολογική και παιδαγωγική λειτουργία της σύγχρονης 

οικογένειας, καθώς και στη σηµασία των ψυχολογικών και παιδαγωγικών συνθηκών 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, όπως προέκυψε από την 

ενασχόλησή µας µε τη σχετική βιβλιογραφία, µας οδήγησαν ώστε να περιορίσουµε τη 

µελέτη µας στην εξέταση του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος των 

οικογενειών των παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση. Η προβληµατική 

εποµένως της έρευνάς µας αφορά στις  δύο παραπάνω κύριες κατευθύνσεις.  

Αναφορικά µε το ψυχολογικό περιβάλλον η έρευνά µας εξετάζει τις παρακάτω  

διαστάσεις: το βαθµό της δέσµευσης, βοήθειας και υποστήριξης που τα µέλη της 

οικογένειας προσφέρουν το ένα στο άλλο, την έκταση στην οποία τα µέλη της 

οικογένειας ενθαρρύνονται να ενεργούν ανοιχτά και να εκφράζουν τα συναισθήµατα 

τους µε ευθύτητα, το µέγεθος του θυµού που εκφράζεται ελεύθερα, την επιθετικότητα 

και τις συγκρούσεις µεταξύ των µελών. 

Το παιδαγωγικό περιβάλλον διερευνείται µελετώντας: το µέγεθος στο οποίο τα 

µέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να είναι θετικοί χαρακτήρες, αυτάρκεις και σε 

θέση να παίρνουν µόνα τους αποφάσεις,  το βαθµό της σηµασίας που δίνεται για την 

οργάνωση και τη δοµή στο σχεδιασµό οικογενειακών δραστηριοτήτων και 

υπευθυνοτήτων, την έκταση στην οποία καθορισµένοι κανόνες και διαδικασίες 

χρησιµοποιούνται για να προχωρήσει η οικογενειακή ζωή, την έκταση στην οποία 

δραστηριότητες, όπως το σχολείο και η δουλειά, περιέχονται σε ένα ανταγωνιστικό 

και προσανατολισµένο προς την επιτυχία πλαίσιο, το βαθµό του ενδιαφέροντος για 

πολιτικές, κοινωνικές και µορφωτικές δραστηριότητες, την έκταση της συµµετοχής 

σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως επίσης και το βαθµό της 

έµφασης σε ηθικά και θρησκευτικά θέµατα και αξίες.  

 

 

 



5.2. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να χαρτογραφήσει το ψυχολογικό και 

παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήµατος παιδιών µε εµπόδια στη ζωή 

και τη µάθηση, ώστε να προσδιορίσει τους παράγοντες εκείνους που µπορούν να 

σταθούν εµπόδιο στη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών αυτών και στην 

εισήγηση λύσεων για την άρση τους.  

Ειδικότερα µε την έρευνά µας στοχεύουµε: α) να περιγράψουµε το ψυχολογικό 

και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών των παιδιών µε εµπόδια που φοιτούν 

σε ειδικό δηµοτικό σχολείο, β) να εντοπίσουµε εάν το ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον των οικογενειών αυτών παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσλειτουργίες 

και γ) να εξετάσουµε εάν το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των εν λόγω 

οικογενειών διαφοροποιείται ανάλογα µε το φύλο του παιδιού µε εµπόδια, την ηλικία 

του, το είδος της ¨διαταραχής¨ που το χαρακτηρίζει, την ύπαρξη ή µη αδερφών, τον 

τόπο κατοικίας της οικογένειας, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, την οικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας.   

 

 

5.3. Τα διερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας 

 

Συγκεκριµένα, η έρευνά µας στοχεύει, ύστερα από την ανάλυση των δεδοµένων 

της, να δώσει απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα: 

• Ποιο είναι το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών παιδιών 

µε εµπόδια; 

• Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια 

παρουσιάζει ιδιαιτερότητες; 

• Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια 

παρουσιάζει δυσλειτουργίες; 

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση το φύλο του παιδιού;  

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση την ηλικία του παιδιού; 



• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση το είδος της ¨διαταραχής¨ που χαρακτηρίζει το παιδί; 

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση την ύπαρξη ή µη  αδερφών; 

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση τον τόπο κατοικίας της οικογένειας; 

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση το µορφωτικό επίπεδο των γονέων; 

• ∆ιαφοροποιείται  το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

παιδιών µε εµπόδια µε βάση την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

6.1. Τα όργανα συλλογής των δεδοµένων της έρευνας 

 

Όργανο της παρούσας έρευνας αποτελεί η µετάφραση και προσαρµογή στην 

ελληνική γλώσσα της 2ης έκδοσης της κλίµακας Family Environment Scale (Κλίµακα 

Οικογενειακού Περιβάλλοντος) των Rudolf Moos και Bernice Moos (1986), 

ψυχοθεραπευτών και ερευνητών. Η έρευνα για τη δηµιουργία της κλίµακας έγινε µε 

τη συνεργασία του Τµήµατος Ψυχιατρικής και Επιστηµών της Αγωγής στο 

Πανεπιστήµιο του Stanford και του Τµήµατος Ψυχιατρικής στο Palo Alto. Η 

µετάφραση και προσαρµογή της κλίµακας στην ελληνική γλώσσα έγινε από τις 

Πολέµη-Τοδούλου Μ. και Λαµπίδη Ν., ψυχοθεραπεύτριες-ερευνήτριες, µε αφορµή 

την έρευνα που διεξήγαγαν για το οικογενειακό περιβάλλον προσχολικού παιδιού της 

Αθήνας, το 1993∗.  

Η Κλίµακα Οικογενειακού Περιβάλλοντος περιέχει 10 υποκλίµακες-

διαστάσεις, οι οποίες αξιολογούν χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Αξιολογούνται τρεις βασικές κατηγορίες του οικογενειακού περιβάλλοντος: το 

µέγεθος των σχέσεων, το µέγεθος της προσωπικής ανάπτυξης και το µέγεθος του 

συστήµατος διατήρησης. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατηγορίες της 

Κλίµακας Οικογενειακού Περιβάλλοντος  και οι διαστάσεις που περιγράφονται: 

Το µέγεθος των σχέσεων 

1. Συνοχή: ο βαθµός της δέσµευσης, βοήθειας και υποστήριξης που τα µέλη της 

οικογένειας προσφέρουν το ένα στο άλλο. 

2. Εκφραστικότητα: η έκταση στην οποία τα µέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να 

ενεργούν ανοιχτά και να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε ευθύτητα. 

3. Συγκρούσεις: το µέγεθος του θυµού που εκφράζεται ελεύθερα, η επιθετικότητα 

και οι συγκρούσεις µεταξύ των µελών. 

Το µέγεθος της προσωπικής ανάπτυξης 

4. Ανεξαρτησία: το µέγεθος στο οποίο τα µέλη της οικογένειας ενθαρρύνονται να 

είναι θετικοί χαρακτήρες, αυτάρκεις και σε θέση να παίρνουν µόνα τους 

αποφάσεις. 

                                                 
∗ Στο σηµείο αυτό, θα θέλαµε να εκφράσουµε τις θερµές ευχαριστίες µας στις εν λόγω κυρίες που µας 
παραχώρησαν την κλίµακα στην ελληνική γλώσσα και το δικαίωµα να τη χρησιµοποιήσουµε ως 
όργανο συλλογής των ερευνητικών µας δεδοµένων. 



5. Προσανατολισµός στην επιτυχία: η έκταση στην οποία δραστηριότητες, όπως το 

σχολείο και η εργασία, περιέχονται σε ένα ανταγωνιστικό και προσανατολισµένο 

προς την επιτυχία πλαίσιο.  

6. Πνευµατικός-Μορφωτικός προσανατολισµός: ο βαθµός του ενδιαφέροντος για 

πολιτικές, κοινωνικές και µορφωτικές δραστηριότητες.  

7. Προσανατολισµός σε πολιτιστικές δραστηριότητες-ψυχαγωγία: η έκταση της 

συµµετοχής σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

8. Έµφαση στην ηθική και τη θρησκεία: ο βαθµός της έµφασης σε ηθικά και 

θρησκευτικά θέµατα και αξίες. 

Το µέγεθος του συστήµατος διατήρησης 

9. Οργάνωση: ο βαθµός της σηµασίας που δίνεται για την οργάνωση και τη δοµή 

στο σχεδιασµό οικογενειακών δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων. 

10. Έλεγχος: η έκταση στην οποία καθορισµένοι κανόνες και διαδικασίες 

χρησιµοποιούνται για να προχωρήσει η οικογενειακή ζωή. 

Η κλίµακα περιέχει 90 αντίστοιχες προτάσεις, καθεµία από τις οποίες 

συνοδεύεται από δύο δυνατές απαντήσεις: ΝΑΙ-ΟΧΙ (βλ. Παράρτηµα), τύπου 

Γκάτµαν (Κυριαζή, 2000), καθώς και εισαγωγικό σηµείωµα για τον τρόπο 

συµπλήρωσής της. Η αξιολόγηση της οικογένειας µε βάση την κλίµακα αυτή µπορεί 

να γίνει από όλα τα µέλη της οικογένειας και δεν απαιτείται περισσότερο από µία 

ώρα για τη συµπλήρωσή της.  

Ο πληθυσµός στον οποίο σταθµίστηκε η αρχική κλίµακα περιελάµβανε 1125 

οικογένειες κανονικές, χωρίς προβλήµατα, και 500 οικογένειες σε περίοδο κρίσης, 

που παρουσίαζαν σοβαρά προβλήµατα. Το δείγµα των οικογενειών περιελάµβανε 

οικογένειες ποικίλων τύπων, όπως διαφόρων εθνοτήτων, εθνικών µειονοτήτων, µε 

διαφορετική δοµή, όπως µονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες όλων των ηλικιών 

(νέα ζευγάρια, οικογένειες µε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, µε εφήβους, 

ηλικιωµένα ζευγάρια και οικογένειες χωρίς παιδιά).  

Θεωρούµε ότι η εν λόγω κλίµακα ανταποκρίνεται στη σκοπιµότητα της έρευνάς 

µας, για τους εξής λόγους: α) Το περιεχόµενο και ο µεγάλος αριθµός των διαστάσεων 

που αξιολογεί. Έτσι, µας δίνεται η δυνατότητα να διαµορφώσουµε µια 

ολοκληρωµένη και πολύπλευρη άποψη για το ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος. β) Έχει εφαρµοστεί σε οικογένειες 

κανονικές, χωρίς προβλήµατα. Το γεγονός αυτό µας επιτρέπει να εντοπίσουµε τυχόν 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι οικογένειες του δείγµατος µας, σε σχέση µε 



αυτές και γ) έχει εφαρµοστεί σε οικογένειες µε προβλήµατα, γεγονός που µας 

επιτρέπει να εντοπίσουµε τυχόν δυσλειτουργίες των οικογενειών του δείγµατος, 

συγκρίνοντας τα αποτελέσµατά µας µε αυτά των οικογενειών µε προβλήµατα 

αντίστοιχα.    

Η επιλογή της συγκεκριµένης τεχνικής για τη συλλογή των ερευνητικών µας 

δεδοµένων στηρίχτηκε στο γεγονός ότι, παρά τις γενικότερες αδυναµίες που 

παρουσιάζουν οι κλίµακες αξιολόγησης, «είναι ένα όργανο µέτρησης και έρευνας, το 

µοναδικό, σε ορισµένες περιπτώσεις, το οποίο επιτρέπει τη συγκεκριµενοποίηση των 

αξιολογικών µας κρίσεων για πολύπλοκες µορφές συµπεριφοράς» (Βάµβουκας, 2000, 

315). 

Η κλίµακα επιδόθηκε και συµπληρώθηκε από τις µητέρες παιδιών µε εµπόδια 

που φοιτούν σε ειδικό δηµοτικό σχολείο. Τα αποτελέσµατα, εποµένως, της έρευνάς 

µας στηρίζονται στις αξιολογικές κρίσεις των µητέρων των οικογενειών του 

δείγµατος, στο πώς δηλαδή οι ίδιες αντιλαµβάνονται το ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον της οικογένειάς τους. ∆εν αποτελούν έτσι αδιαµφισβήτητη πηγή για το τι 

πραγµατικά ισχύει στην οικογένεια, αλλά για το τι ισχύει µε βάση τη δική τους 

αντίληψη. Η επιλογή των µητέρων, κι όχι άλλων µελών του οικογενειακού 

συστήµατος, για τη συµπλήρωση της κλίµακας, στηρίχτηκε στην άποψη ότι οι 

µητέρες είναι εκείνες που  συνοδεύουν συνήθως στο σχολείο τα παιδιά και άρα 

µπορούν να εντοπισθούν ευκολότερα, αλλά και φαίνεται να είναι περισσότερο 

διατεθειµένες να συµµετάσχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, όπως µας έχει διδάξει 

η προσωπική µας εµπειρία. Η συµπλήρωση της κλίµακας από όλα τα µέλη της 

οικογένειας χωριστά και η µεταξύ των αξιολογικών τους κρίσεων σύγκριση θα ήταν 

πολύ ενδιαφέρουσα και θα µπορούσε να βγάλει στην επιφάνεια σηµαντικές 

πληροφορίες, ωστόσο κάτι τέτοιο ξεπερνάει τη σκοπιµότητα της παρούσας έρευνας. 

Για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων του δείγµατος (είδος ¨διαταραχής¨, 

φύλο, ηλικία του παιδιού, αδέρφια, τόπος κατοικίας, µορφωτικό επίπεδο γονέων και 

οικονοµική κατάσταση της οικογένειας) επιδόθηκε, µαζί µε την κλίµακα, φύλλο µε 

κλειστού τύπου αντίστοιχες ερωτήσεις (βλ. Παράρτηµα). 

Με τη συνεργασία των διευθυντών, αλλά και του εκπαιδευτικού προσωπικού 

των ειδικών σχολείων, στα οποία απευθυνθήκαµε, εντοπίσαµε τις µητέρες του 

δείγµατός µας στο χώρο του σχολείου, όπου συµπλήρωσαν την κλίµακα. Στο σηµείο 

αυτό να σηµειώσουµε ότι, αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η κλίµακα ενδέχεται να 

προκαλέσει  απορίες σε κάποια σηµεία της, φροντίσαµε να συµπληρωθεί ενώπιόν 



µας, προκειµένου να δώσουµε τις απαραίτητες διευκρινήσεις-οδηγίες, πανοµοιότυπες 

φυσικά για όλα τα υποκείµενα και προσεκτικά διατυπωµένες, ώστε να µην 

επηρεάσουµε την απάντησή τους. Με τον τρόπο αυτόν, επιπλέον ελέγχαµε ώστε να 

µην µείνουν αναπάντητες προτάσεις, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η 

στατιστική επεξεργασία τους (βλ. σχετικό κεφάλαιο, 6.4., σσ. 80-81). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Ο πληθυσµός αναφοράς και το δείγµα της έρευνας 

 

Ο πληθυσµός αναφοράς της έρευνάς µας αφορά οικογένειες παιδιών µε εµπόδια 

στη ζωή και τη µάθηση που φοιτούν σε δηµόσιο ειδικό δηµοτικό σχολείο των 

τεσσάρων µεγάλων πόλεων της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυµνο, Άγιος 

Νικόλαος), κατά το σχολικό έτος 2002-03, διάστηµα στο οποίο διενεργήθηκε και η 

έρευνά µας. Προκειµένου να συγκροτήσουµε το δειγµατοληπτικό πλαίσιο της 

έρευνάς µας, αρχικά απευθυνθήκαµε στις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, απ’ όπου κι ενηµερωθήκαµε για τον αριθµό και τις διευθύνσεις των 

ειδικών δηµοτικών σχολείων των παραπάνω πόλεων. Στη συνέχεια απευθυνθήκαµε 

στα σχολεία και ενηµερωθήκαµε για τον αριθµό των µαθητών που φοιτούν σε καθένα 

από αυτά. Έτσι προέκυψαν 143 οικογένειες παιδιών µε εµπόδια που αποτελούν τον 

πληθυσµό αναφοράς της έρευνάς µας. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται αναλυτικά το δειγµατοληπτικό πλαίσιο της 

έρευνάς µας ανά σχολείο και αριθµό µαθητών.  

Πίνακας 1 

Αναλυτικά στοιχεία του πληθυσµού αναφοράς των οικογενειών ανά σχολείο 

και αριθµό µαθητών 

 

 Ειδικό Σχολείο Μαθητές 

Ηράκλειο 1ο 6 

 2ο  22 

 3ο  20 

 Κωφών & Βαρηκόων 6 

Χανιά 1ο  17 

 2ο 11 

 3ο (Αυτιστικών) 11 

Άγιος Νικόλαος 1ο 30 

Ρέθυµνο 1ο 20 

Γενικά σύνολα 9 143 

 

 

 



Όσον αφορά στο δείγµα των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια, αυτό είναι 

περιστασιακό (Βάµβουκας, 2000), εξαιτίας της φύσης της έρευνάς µας. Επειδή η 

έρευνά µας αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν στην 

καθηµερινή, ιδιωτική ζωή των οικογενειών, ήταν πιθανόν πολλές από τις µητέρες να 

αρνηθούν να συµµετάσχουν σε αυτήν, όσο  αυστηρά ανώνυµη κι αν ήταν. Η επιλογή 

ενός τυχαίου δείγµατος οικογενειών θα ήταν σκόπιµη, µόνο εάν συµµετείχαν όλες 

από αυτές. Οι απώλειες όµως σε µια τέτοιου είδους έρευνα, θα ήταν σαφώς µεγάλες, 

και σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στα ειδικά σχολεία φοιτά µικρός αριθµός 

µαθητών, το µέγεθος του δείγµατός µας θα µειωνόταν σηµαντικά. Για τους παραπάνω 

λόγους, εφαρµόσαµε την εµπειρική δειγµατοληψία, µε την οποία ο ερευνητής «αντί 

να επιλέξει δείγµα που θα ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού για τον οποίο 

επιθυµεί να έχει συµπεράσµατα, περιορίζεται κατ’ ανάγκην στα άτοµα και µόνο που 

είναι διαθέσιµα» (Βάµβουκας, 2000, 165). Αυτό σηµαίνει βέβαια ότι δεν µπορούµε 

σε καµία περίπτωση να γενικεύσουµε τα συµπεράσµατα από την ανάλυση των 

δεδοµένων της έρευνάς µας (Βάµβουκας, 2000).  

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουµε αναλυτικά το µέγεθος του δείγµατος των 

οικογενειών ανά σχολείο και αριθµό µητέρων. 

Πίνακας 2 

Αναλυτικά στοιχεία του µεγέθους του δείγµατος των οικογενειών ανά 

σχολείο και αριθµό µητέρων 

 

 Ειδικό Σχολείο Μητέρες-Ποσοστό 

ανταπόκρισης % 

Ηράκλειο 1ο 4 (66,7) 

 2ο  16 (72,7) 

 3ο  12 (60) 

 Κωφών & Βαρηκόων 2 (33,3) 

Χανιά 1ο  14 (82,4) 

 2ο 10 (90,9) 

 3ο (Αυτιστικών) 9 (81,8) 

Άγιος Νικόλαος 1ο 18 (60) 

Ρέθυµνο 1ο 7 (35) 

Γενικά σύνολα 9 92 (64,3) 



Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, 92 οικογένειες (64,3%) του συνόλου των 

οικογενειών του πληθυσµού ανταποκρίθηκαν στην έρευνά µας και αποτέλεσαν το 

δείγµα της. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ο πληθυσµός αναφοράς, ο 

αριθµός των οικογενειών που ανταποκρίθηκε στην έρευνά µας και το δείγµα. 

Πίνακας 3 

Συγκεντρωτικός πίνακας των στοιχείων του πληθυσµού και του δείγµατος των 

οικογενειών 

 Πληθυσµός Αριθµός 

ανταπόκρισης- 

Ποσοστό % 

∆είγµα 

Οικογένειες 143 92 (64,3%) 92 

 

 Επειδή πρόκειται για συλλογή αυστηρά προσωπικών στοιχείων, σεβόµαστε 

απόλυτα την άρνηση της συµµετοχής των µητέρων που δεν αντατοκρίθηκαν σε µια 

τέτοιου είδους ερευνητική διαδικασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Η σύνθεση του δείγµατος της έρευνας 

 

Από το σύνολο των 143 οικογενειών παιδιών µε εµπόδια (πληθυσµός 

αναφοράς) στις οποίες απευθυνθήκαµε, 92 από αυτές ανταποκρίθηκαν  στην έρευνά 

µας και αποτέλεσαν το δείγµα της. Ως προς τα χαρακτηριστικά των παιδιών µε 

εµπόδια που έχουν οι οικογένειες του δείγµατός µας, αυτά έχουν ως εξής:  

  Αναφορικά µε το φύλο, 60 (65,2%)∗ είναι αγόρια και 32 (34,8%) κορίτσια 

(Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4  

Κατανοµή των οικογενειών ως προς το φύλο του παιδιού 

Φύλο Συχνότητα Ποσοστό % 

Αγόρι 60 65,2 

Κορίτσι 32 34,8 

Σύνολο 92 100 

 

Ως προς την ηλικία, 60 (65,2%) παιδιά είναι σχολικής ηλικίας, 5;06 έως 13;06 

ετών, και 32 (34,8%) είναι εφηβικής ηλικίας, 13;07 έως 21;06 ετών∗, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 5.  

 

Πίνακας 5 

Κατανοµή των οικογενειών ως προς την ηλικία του παιδιού 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό % 

5;06-13;06 60 65,2 

13;07-21;06 32 34,8 

Σύνολο 92 100 

 

 

 

                                                 
∗ Επειδή το δείγµα µας είναι λιγότερο από 100 περιπτώσεις, τις αναγωγές επί τις εκατό % τις κάνουµε 
για καθαρά λόγους συγκρισιµότητας. 
∗ Ο τρόπος αυτός σηµείωσης της ηλικίας εξηγείται ως εξής: ο πρώτος αριθµός δείχνει την ηλικία σε 
έτη κι ο δεύτερος, χωρισµένος από τον πρώτο µε ένα ερωτηµατικό, τον αριθµό των µηνών 
(Βάµβουκας, 2000, 144). 



Όσον αφορά στο είδος της βασικής διαταραχής που διακρίνει το παιδί, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 6, κανένα παιδί δε διακρίνεται από διαταραχές 

στην όραση, 6 (6,5%) παιδιά διακρίνονται από διαταραχές στην ακοή, 12 (13%) από 

σωµατική αναπηρία, 10 (10,9%) από διαταραχές λόγου, 4 (4,3%) από διαταραχές στη 

µάθηση, 2 (2,2%) από διαταραχές στη συµπεριφορά, 38 (41,3%) από νοητική 

ανεπάρκεια και 20 (21,7%) από αυτισµό. 

 

Πίνακας 6 

Κατανοµή των οικογενειών ως προς το είδος της βασικής διαταραχής που 

διακρίνει το παιδί 

∆ιαταραχή Συχνότητα Ποσοστό % 

∆ιαταραχές στην όραση - - 

∆ιαταραχές στην ακοή 6 6,5 

Σωµατική αναπηρία 12 13 

∆ιαταραχές λόγου 10 10,9 

∆ιαταραχές στη µάθηση 4 4,3 

∆ιαταραχές στη συµπεριφορά 2 2,2 

Νοητική ανεπάρκεια 38 41,3 

Αυτισµό  20 21,7 

Σύνολο 92 99,9 

 

 Τα γενικότερα χαρακτηριστικά των οικογενειών του δείγµατός µας  έχουν ως 

εξής: 

Αναφορικά µε το αν έχουν άλλα παιδιά οι οικογένειες, 82 (89,1%) οικογένειες 

έχουν κι άλλα παιδιά και 10 (10,9%) δεν έχουν. Από τις 82 οικογένειες, 38 (46,3%) 

έχουν άλλο ένα, 32 (39%) άλλα 2 ή 3 και 12 (14, 6%) έχουν άλλα 4 και άνω, όπως 

φαίνεται στον αµέσως παρακάτω Πίνακα 7.   

 

 

 

 

 

 



Πίνακας 7 

Κατανοµή των οικογενειών αναφορικά µε το αν έχουν άλλα παιδιά και 

πόσα 

Άλλα παιδιά Ναι Όχι Σύνολο  

Συχνότητα 82 10 92  

Ποσοστό % 89,1 10,9 100  

Πόσα 1 2 ή 3 4 και άνω Σύνολο 

Συχνότητα 38 32 12 82 

Ποσοστό % 46,3 39 14,6 99,9 

  

Στον Πίνακα 8 φαίνεται ο τόπος κατοικίας των οικογενειών του δείγµατός µας. 

72 (78,3%) από αυτές ζουν σε πόλη και 20 (21,7%) σε χωριό. 

Πίνακας 8 

Κατανοµή των οικογενειών ως προς τον τόπο κατοικίας τους 

Τόπος κατοικίας Συχνότητα Ποσοστό % 

Πόλη 72 78,3 

Χωριό 20 21,7 

Σύνολο 92 100 

 

Στον Πίνακα 9 φαίνεται το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, ανάλογα µε τη 

βαθµίδα εκπαίδευσης από την οποία έχουν αποφοιτήσει. 

 

Πίνακας 9 

Κατανοµή των οικογενειών ως προς το µορφωτικό επίπεδο των γονέων 

Μορφωτικό επίπεδο Μητέρα Πατέρας 

 Συχνότητα Ποσοστό% Συχνότητα Ποσοστό % 

Απόφοιτη/ος ∆ηµοτικού 32 34,8 44 51,2 

Απόφοιτη/ος Γυµνασίου 10 10,9 10 11,6 

Απόφοιτη/ος Λυκείου ή  

εξατάξιου Γυµνασίου 

30 32,6 10 11,6 

Απόφοιτη/ος Τεχνικής 

Σχολής 

8 8,7 10 11,6 

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 12 13 12 14 



Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

- - - - 

Σύνολο 92 100 86 100 

∆εν απάντησαν - - 6 6,5 

 

Όπως φαίνεται, 32 (34,8%) µητέρες είναι απόφοιτες ∆ηµοτικού, 10 (10,9%) 

Γυµνασίου, 30 (32,6%) Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου, 8 (8,7%) Τεχνικής Σχολής, 

12 (13%) έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. , ενώ καµία δε διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο 

σπουδών. Αντίστοιχα,  44 (51,2%) πατέρες είναι απόφοιτοι ∆ηµοτικού, 10 (11,6%) 

Γυµνασίου, 10 (11,6%) Λυκείου ή εξατάξιου Γυµνασίου, 10 (11,6%) Τεχνικής 

Σχολής,  12 (14%) έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ενώ κανένας δε διαθέτει 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

Αναφορικά µε την οικονοµική κατάσταση των οικογενειών του δείγµατος, η 

οποία παρουσιάζεται και στον Πίνακα 10, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µητέρων, 6 

(7,3%) οικογένειες είναι σε κακή οικονοµική κατάσταση, 50 (61%) σε µέτρια, 22 

(26,8%) σε καλή και 4 (4,9%) σε πολύ καλή.  

Πίνακας 10 

Κατανοµή των οικογενειών αναφορικά µε την οικονοµική κατάστασή τους 

Οικονοµική κατάσταση Συχνότητα Ποσοστό % 

Κακή 6 7,3 

Μέτρια 50 61 

Καλή 22 26,8 

Πολύ καλή 4 4,9 

Σύνολο 82 100 

∆εν απάντησαν 10 10,9 

 

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται γραφικά τα περιγραφικά στοιχεία των 

οικογενειών του δείγµατος. 
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6.4. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων της έρευνας 

 

Η αρχική µας ενέργεια για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας 

ήταν η κωδίκευση (κωδικοποίηση) όλων των απαντήσεων στα εισαγωγικά 

ερωτήµατα και στις προτάσεις της κλίµακας. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η 

εισαγωγή τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, προκειµένου να επιτευχθεί η 

στατιστική τους επεξεργασία µε τη βοήθεια του στατιστικού προγράµµατος 

S.P.S.S./V10 για Windows.  

Η επεξεργασία των απαντήσεων στις προτάσεις της κλίµακας και η βαθµολογία 

(σκορ) των υποκειµένων σε κάθε µία από τις 10 υποκλίµακες-διαστάσεις της έγινε 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου (βλ. Βιβλιογραφία: Moos & Moos, 

1986). Συγκεκριµένα, κάθε υποκλίµακα αποτελείται από 9 προτάσεις. για 

παράδειγµα, η 1η  υποκλίµακα-διάσταση, που είναι η Συνοχή, αποτελείται από τις 

προτάσεις: 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, η 2η υποκλίµακα-διάσταση, που είναι η 

Εκφραστικότητα αποτελείται από τις προτάσεις: 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 

κ.ο.κ. Κάθε πρόταση πιστώνεται µε 1 µονάδα, εάν δοθεί η σωστή απάντηση (η σωστή 

απάντηση σε κάθε πρόταση έχει εκ των προτέρων οριστεί και ενδέχεται να είναι ΝΑΙ 

ή ΟΧΙ) και µε 0 µονάδες, εάν δοθεί η λανθασµένη. Έτσι προκύπτει η βαθµολογία του 

κάθε υποκειµένου σε κάθε µία από τις υποκλίµακες. Αναπάντητες προτάσεις 

φροντίσαµε να µην υπάρξουν, διαφορετικά δεν θα ήταν εφαρµόσιµος ο τρόπος 

βαθµολόγησης που µόλις περιγράψαµε. Επιλέξαµε να εφαρµόσουµε το συγκεκριµένο 

τρόπο βαθµολόγησης, προκειµένου να προκύψουν  µέσοι όροι τιµών συγκρίσιµοι µε 

αυτούς των τιµών των οικογενειών της στάθµισης της αρχικής κλίµακας.  

Η στατιστική ανάλυση  των δεδοµένων σε περιγραφικό επίπεδο περιλαµβάνει 

πίνακες κατανοµής συχνοτήτων των απαντήσεων των υποκειµένων, αλλά και 

συνοπτικούς δείκτες , όπως είναι ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση. 

Σε επίπεδο επαγωγικής στατιστικής, προκειµένου να ελεγχθεί η ύπαρξη ή µη 

διαφορών µεταξύ των απαντήσεων του δείγµατος και αυτών της στάθµισης της 

αρχικής κλίµακας, καθώς και η ύπαρξη ή µη διαφορών των απαντήσεων του 

δείγµατος µε βάση τα ατοµικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. φύλο παιδιού, µορφωτικό 

επίπεδο γονέων κ.ο.κ.) εφαρµόστηκαν τα εξής στατιστικά κριτήρια: 

α) το κριτήριο One Sample t-test (κριτήριο t για ένα δείγµα), το οποίο 

χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να συγκρίνουµε τους µέσους όρους των τιµών του 

δείγµατος και αυτών του πληθυσµού (Ρούσσος & Τσαούσης, 2002). 



β) το κριτήριο Independent Samples t-test (κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα), το 

οποίο εφαρµόζεται όταν η ανεξάρτητη κατηγορική µεταβλητή έχει έως δύο 

κατηγορίες και η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική.  

γ) το κριτήριο One Way Anova ( ανάλυση διακύµανσης µονής κατεύθυνσης), το 

οποίο χρησιµοποιείται όταν η ανεξάρτητη κατηγορική µεταβλητή έχει περισσότερες 

από δύο κατηγορίες και η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποσοτική, και από το οποίο 

προκύπτουν τιµές f, και στη συνέχεια το τεστ πολλαπλών συγκρίσεων Sceffé 

(Μακράκης, 1997). Επειδή το κριτήριο Scheffé είναι ένα ¨αυστηρό¨ κριτήριο, όπου 

δεν εµφάνιζε στατιστικά σηµαντικές διαφορές, εφαρµόσαµε το κριτήριο t για 

ανεξάρτητα δείγµατα. 

δ) το µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis, το οποίο αντιστοιχεί στο παραµετρικό 

κριτήριο της ανάλυσης διακύµανσης µονής κατεύθυνσης και χρησιµοποιείται όταν 

δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής του τελευταίου. Με την εφαρµογή του 

κριτηρίου αυτού προκύπτουν τιµές x2.  

Στις µεταβλητές εκείνες που αποτελούνται από µεγάλο αριθµό κατηγοριών κι 

εποµένως µικρό αριθµό υποκειµένων στην κάθε κατηγορία, εφαρµόσαµε την εντολή 

Recode (ανακωδικοποίηση), δηµιουργώντας νέες µεταβλητές µε µικρότερο αριθµό 

κατηγοριών, οµαδοποιώντας τις αρχικές κατηγορίες, προκειµένου να τις 

επεξεργαστούµε εφαρµόζοντας τα κατάλληλα στατιστικά κριτήρια. 

Αξίζει, τέλος, να επισηµάνουµε ότι σε όλες τις περιπτώσεις των στατιστικών 

ελέγχων χρησιµοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας το 

p=.05, το οποίο έχει καθιερωθεί στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών (Ρούσσος,  

Τσαούσης, 2002). 



7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

7.1. Περιγραφική παρουσίαση του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος 

των οικογενειών του δείγµατος.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε περιγραφικά το ψυχολογικό και  

παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος, βάσει των δηλώσεων των 

µητέρων στις αντίστοιχες προτάσεις της Κλίµακας Οικογενειακού Περιβάλλοντος. 

Στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε ότι δεν υπάρχουν αναπάντητες προτάσεις σε καµία 

από τις 90 της κλίµακας.   

 

Α. Ψυχολογικό περιβάλλον 

 

Αναφορικά µε το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών ελέγξαµε το 

µέγεθος των εξής διαστάσεων: της συνοχής, της εκφραστικότητας και των 

συγκρούσεων.  

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι δηλώσεις των µητέρων στις προτάσεις της 

κλίµακας που αφορούν στη συνοχή [οι προτάσεις είναι αριθµηµένες, όπως ακριβώς 

και στην κλίµακα (βλ. Παράρτηµα)]. Όπως βλέπουµε, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία οι µητέρες υποστηρίζουν ότι τα µέλη της οικογένειάς τους πραγµατικά 

καλύπτουν και προφυλάσσουν το ένα το άλλο (97,8%), όπως και ότι πραγµατικά 

βοηθούν και υποστηρίζουν το ένα το άλλο (93,5%). Υψηλό επίσης ποσοστό µητέρων 

θεωρεί ό,τι υπάρχει αίσθηση συντροφικότητας στην οικογένειά τους και ότι τα µέλη 

της τα πάνε όντως καλά µεταξύ τους (87%), καθώς και ότι δίνουν πολύ τον εαυτό 

τους σε ότι κάνουν στο σπίτι (78,3%). Το 54,3% των µητέρων απάντησε ότι συχνά τα 

µέλη της οικογένειας ¨σκοτώνουν την ώρα τους¨ στο σπίτι, ενώ ακριβώς το 50% των 

µητέρων δήλωσε ότι υπάρχει άφθονος χρόνος και ενδιαφέρον για τον καθένα. 

Χαµηλότερα ποσοστά θετικής απάντησης συγκέντρωσαν οι δύο τελευταίες δηλώσεις 

της εν λόγω διάστασης. Συγκεκριµένα το 37% δήλωσε ότι υπάρχει πολύ λίγο οµαδικό 

πνεύµα στην οικογένεια και το 26,1% ότι, όταν κάτι πρέπει να γίνει στο σπίτι, σπάνια 

προσφέρεται κάποιο από τα µέλη της οικογένειας να το κάνει. 

 

 

 



Πίνακας 11 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα της 

συνοχής 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΥΝΟΧΗ n % n % 
51. Τα µέλη της οικογένειας πραγµατικά καλύπτουν και 

προφυλάσσουν το ένα το άλλο. 

90 97,8 2 2,2 

1. Τα µέλη της οικογένειάς µας πραγµατικά βοηθούµε και 

υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον. 

86 93,5 6 6,5 

31. Υπάρχει αίσθηση συντροφικότητας στην οικογένειά µας. 80 87 12 13 

71. Τα πάµε όντως καλά µεταξύ µας. 80 87 12 13 

21. ∆ίνουµε πολύ τον εαυτό µας σε αυτά που κάνουµε στο σπίτι. 72 78,3 20 21,7 

11. Συχνά ¨σκοτώνουµε την ώρα µας¨ στο σπίτι. 50 54,3 42 45,7 

81. Υπάρχει άφθονος χρόνος και ενδιαφέρον για τον καθένα στην 

οικογένειά µας. 

46 50 46 50 

61. Υπάρχει πολύ λίγο οµαδικό πνεύµα στην οικογένειά µας. 34 37 58 63 

41. Όταν κάτι πρέπει να γίνει στο σπίτι, σπάνια προσφέρεται κάποιος 

από µας να το κάνει. 

24 26,1 68 73,9 

 

Σχετικά µε την εκφραστικότητα των µελών των οικογενειών του δείγµατος, 

όπως προκύπτει από την ανάγνωση του Πίνακα 12, η συντριπτική πλειοψηφία των 

µητέρων δήλωσε ότι στο σπίτι τα µέλη της οικογένειας µιλάνε ελεύθερα, λένε ό,τι 

θελήσουν (89,1%), ότι µιλάνε ο ένας στον άλλο για προσωπικά προβλήµατα (87%), 

καθώς και ότι εάν τους έρθει ξαφνικά η διάθεση να κάνουν κάτι, συχνά ξεσηκώνονται 

αµέσως και το κάνουν (82,6%). Υψηλά ποσοστά θετικών αποκρίσεων συγκέντρωσαν 

οι δηλώσεις 62 και 82. Συγκεκριµένα το 76,1% δήλωσε ότι στην οικογένειά τους το 

θέµα των χρηµάτων και της πληρωµής λογαριασµών κουβεντιάζεται ανοιχτά και το 

73,9% ότι γίνονται πολλές αυθόρµητες συζητήσεις. Παροµοίως, και οι δηλώσεις 22, 

52 και 72, αν και έρχονται σε αντίθεση µε τις προηγούµενες,  συγκέντρωσαν υψηλά 

ποσοστά θετικής απόκρισης. Το 71,7% των µητέρων δήλωσε ότι είναι δύσκολο να 

ξεσπάσει κάποιο από τα µέλη της οικογένειας χωρίς να ταραχθεί κανείς, καθώς και 

ότι συνήθως κάποιος ταράζεται, αν κάποιο από τα µέλη της οικογένειας παραπονεθεί, 

και το 67,4% ότι συνήθως είναι προσεκτικοί στο τι λένε ο ένας στον άλλο. Ωστόσο, 

σηµαντικά χαµηλότερο ποσοστό µητέρων (28,3%) δήλωσε ότι στην οικογένειά τους 

συχνά ο καθένας κρατάει τα συναισθήµατά του για τον εαυτό του. 



Πίνακας 12 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα της 

εκφραστικότητας 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ n % n % 
12. Στο σπίτι µιλάµε ελεύθερα, λέµε ό,τι θελήσουµε.  82 89,1 10 10,9 

32. Μιλάµε ο ένας στον άλλο για προσωπικά προβλήµατα. 80 87 12 13 

42. Άµα µας έρθει ξαφνικά η διάθεση να κάνουµε κάτι, συχνά 

ξεσηκωνόµαστε αµέσως και το κάνουµε. 

76 82,6 16 17,4 

62. Το θέµα των χρηµάτων και της πληρωµής λογαριασµών 

κουβεντιάζεται ανοιχτά στην οικογένειά µας. 

70 76,1 22 23,9 

82. Γίνονται πολλές αυθόρµητες συζητήσεις στην οικογένειά µας. 68 73,9 24 26,1 

22. Είναι δύσκολο να ξεσπάσεις στο σπίτι µας χωρίς  να ταραχθεί 

κανείς. 

66 71,7 26 28,3 

52. Συνήθως κάποιος ταράζεται αν παραπονεθείς στην οικογένειά µας. 66 71,7 26 28,3 

72. Συνήθως είµαστε προσεκτικοί στο τι λέµε ο ένας στον άλλο. 62 67,4 30 32,6 

2. Στην οικογένειά µας συχνά ο καθένας κρατάει τα συναισθήµατά του 

για τον εαυτό του. 

26 28,3 66 71,7 

 

Όσον αφορά στις συγκρούσεις µεταξύ των µελών των οικογενειών του 

δείγµατος, όπως βλέπουµε και στον Πίνακα 13 που ακολουθεί, οι µητέρες δήλωσαν 

ότι αν υπάρξει διαφωνία στην οικογένειά τους προσπαθούν να διατηρήσουν την 

ηρεµία (87%) και ότι τα µέλη της οικογένειάς τους πιστεύουν ότι δεν καταλήγεις 

πουθενά µε το να υψώνεις τη φωνή σου (82,6%). Σχεδόν οι µισές µητέρες (56,5%) 

δήλωσαν ότι τα µέλη της οικογένειάς τους συχνά κρίνουν το ένα το άλλο, ότι σπάνια 

χάνουν την ψυχραιµία τους (54,3%) καθώς και ότι σπάνια θυµώνουν ανοιχτά 

(52,2%). Χαµηλότερα ποσοστά θετικής απόκρισης συγκέντρωσαν οι δηλώσεις 53, 73, 

3 και 23. Συγκεκριµένα το 19,6% δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειάς τους καµιά 

φορά χτυπούν το ένα το άλλο και ότι συνήθως προσπαθούν να έχει ο καθένας το 

πάνω χέρι ή να βγει ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Το 13% ότι θυµώνουν καµιά 

φορά τόσο πολύ που πετάνε αντικείµενα και µόνο το 10,9% ότι τσακώνονται πολύ 

στην οικογένειά τους. 

 

 

 



Πίνακας 13 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα των 

συγκρούσεων 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ n % n % 
63. Αν υπάρξει διαφωνία στην οικογένειά µας προσπαθούµε να 

διατηρήσουµε την ηρεµία.  

80 87 12 13 

83. Στην οικογένειά µας πιστεύουµε ότι δεν καταλήγεις πουθενά µε το 

να υψώνεις τη φωνή σου. 

76 82,6 16 17,4 

43. Τα µέλη της οικογένειάς µας συχνά κρίνουν το ένα το άλλο. 52 56,5 40 43,5 

33. Τα µέλη της οικογένειάς µας σπάνια χάνουν την ψυχραιµία τους.  50 54,3 42 45,7 

13. Τα µέλη της οικογένειας σπάνια θυµώνουν ανοιχτά. 48 52,2 44 47,8 

53. Τα µέλη της οικογένειας καµιά φορά χτυπούν το ένα το άλλο. 18 19,6 74 80,4 

73. Τα µέλη της οικογένειας συνήθως προσπαθούν να έχει ο καθένας 

το πάνω χέρι ή να βγει ο ένας καλύτερος από τον άλλον. 

18 19,6 74 80,4 

23. Τα µέλη της οικογένειας θυµώνουν καµιά φορά τόσο πολύ που 

πετάνε αντικείµενα. 

12 13 80 87 

3. Τσακωνόµαστε πολύ στην οικογένειά µας.  10 10,9 82 89,1 

 

 

Β. Παιδαγωγικό περιβάλλον 

 

Αναφορικά µε το παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών ελέγξαµε τις εξής 

διαστάσεις: την ανεξαρτησία, τον προσανατολισµό στην επιτυχία, τον πνευµατικό και 

µορφωτικό προσανατολισµό, τον προσανατολισµό σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

και ψυχαγωγία, την έµφαση στην ηθική και τη θρησκεία, την οργάνωση και τον 

έλεγχο. Οι σχετικές δηλώσεις των µητέρων παρουσιάζονται  αµέσως παρακάτω.  

Από την ανάγνωση του Πίνακα 14, που αφορά στη διάσταση της ανεξαρτησίας, 

προκύπτει ότι το 91,3% των µητέρων δήλωσε ότι στην οικογένειά τους ενθαρρύνουν 

ο ένας τον άλλον να υπερασπιστεί τα δικαιώµατά του και το 84,8% ότι 

αντιµετωπίζουν µόνοι τους τις υποθέσεις τους. Χαµηλότερο ποσοστό θετικής 

απόκρισης, σε σχέση µε τις δύο προηγούµενες, εντοπίζουµε στην αµέσως επόµενη 

δήλωση. Το 67,4% των µητέρων υποστηρίζει ότι στην οικογένειά τους υπάρχει 

έντονη ενθάρρυνση για ανεξαρτησία. Σχεδόν οι µισές από τις µητέρες (52,2%) 

δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να µείνεις µόνος µε τον εαυτό σου χωρίς να πληγωθεί 



κάποιος από το σπίτι και το 43,5% ότι υπάρχει πολύ λίγος ιδιωτικός χώρος για τον 

καθένα στην οικογένειά τους. Το 37% των µητέρων δήλωσε ότι δεν κάνει αρκετά 

συχνά ο καθένας πράγµατα µόνος του, ενώ στις τελευταίες τρεις δηλώσεις ακριβώς 

το ίδιο ποσοστό µητέρων έδωσε θετική απάντηση. Συγκεκριµένα το 34,8% των 

µητέρων δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειάς τους πηγαινοέρχονται όποτε θέλουν στο 

σπίτι τους, ότι σχεδόν πάντα στηρίζονται ο καθένας στον εαυτό του, όταν προκύψει 

κάποιο πρόβληµα, και ότι δεν ενθαρρύνεται κανείς να λεει τη γνώµη του και να 

εκφράζει τη θέση του.  

 

Πίνακας 14 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα της 

ανεξαρτησίας 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ n % n % 
64. Στην οικογένεια ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλον να υπερασπιστεί 

τα δικαιώµατά του.  

84 91,3 8 8,7 

24. Στην οικογένειά µας αντιµετωπίζουµε µόνοι µας τις υποθέσεις µας. 78 84,8 14 15,2 

14. Στην οικογένειά µας υπάρχει έντονη ενθάρρυνση για ανεξαρτησία. 62 67,4 30 32,6 

74. Είναι δύσκολο να µείνεις µόνος µε τον εαυτό σου χωρίς να 

πληγώσεις κάποιον στο σπίτι µας. 

48 52,2 44 47,8 

44. Υπάρχει πολύ λίγος ιδιωτικός χώρος για τον καθένα στην 

οικογένειά µας. 

40 43,5 52 56,5 

4. Στην οικογένειά µας δεν κάνει αρκετά συχνά ο καθένας πράγµατα 

µόνος του. 

34 37 58 63 

34. Πηγαινοερχόµαστε όποτε θέλουµε στο σπίτι µας. 32 34,8 60 65,2 

54. Σχεδόν πάντα τα µέλη της οικογένειας στηρίζονται ο καθένας στον 

εαυτό του, όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα. 

32 34,8 60 65,2 

84. Στην οικογένειά µας δεν ενθαρρύνεται κανείς να λεει τη γνώµη του 

και να εκφράζει τη θέση του. 

32 34,8 60 65,2 

 

Οι απαντήσεις των µητέρων στις δηλώσεις που αφορούν στη διάσταση του 

προσανατολισµού στην επιτυχία αποτελούν τον Πίνακα 15. Όπως βλέπουµε, στο 

σύνολό τους οι µητέρες (100%) δήλωσαν ότι στην οικογένειά τους αγωνίζονται 

πάντα να τα καταφέρουν λίγο καλύτερα την επόµενη φορά που δοκιµάζουν. Υψηλό 

ποσοστό επίσης (89,1%) δήλωσε ότι το να προοδεύει κανείς στη ζωή του είναι πολύ 

σηµαντικό στην οικογένειά τους. Οι δηλώσεις 25, 75 και 5 συγκέντρωσαν επίσης 



υψηλά ποσοστά θετικής απόκρισης. Συγκεκριµένα το 80,4% των µητέρων δήλωσε ότι 

το πόσα χρήµατα βγάζει κανείς δεν είναι πολύ σηµαντικό για την οικογένειά τους, το 

73,9% ότι ¨πρώτα η δουλειά και µετά το παιχνίδι¨ είναι ο κανόνας στην οικογένειά 

τους και το 69,6% ότι στην οικογένειά τους νιώθουν ότι είναι πολύ σηµαντικό να 

είναι κανείς ο καλύτερος σε οτιδήποτε κάνει. Σχετικά µε το εάν στην οικογένειά τους 

δεν κυνηγάνε τόσο πολύ την επιτυχία, το 60,9% των µητέρων έδωσε θετική 

απάντηση και αναφορικά µε το εάν τα µέλη της οικογένειας συγκρίνονται συχνά µε 

άλλους σχετικά µε το πόσο καλά τα καταφέρνουν στη δουλειά ή στο σχολείο, το 

52,2% απάντησε θετικά. Οι δύο τελευταίες δηλώσεις συγκεντρώνουν το χαµηλότερο 

ποσοστό θετικής απάντησης. Συγκεκριµένα, το 28,3% δήλωσε ότι στην οικογένειά 

τους πιστεύουν στον ανταγωνισµό και στο ¨ο καλύτερος ας επικρατήσει¨ και το ίδιο 

ποσοστό µητέρων δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειας σπάνια ανησυχούν για 

προαγωγή στη δουλειά, βαθµούς στο σχολείο κ.λπ.  

Πίνακας 15 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα του 

προσανατολισµού στην επιτυχία 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ n % n % 
45. Αγωνιζόµαστε πάντα να τα καταφέρουµε λίγο καλύτερα την 

επόµενη φορά που δοκιµάζουµε. 

92 100 0 0 

15. Το να προοδεύει κανείς στη ζωή του είναι πολύ σηµαντικό στην 

οικογένειά µας. 

82 89,1 10 10,9 

25. Το πόσα χρήµατα βγάζει κανείς δεν είναι πολύ σηµαντικό για µας. 74 80,4 18 19,6 

75. ¨Πρώτα η δουλειά και µετά το παιχνίδι¨ είναι ο κανόνας στην 

οικογένειά µας.  

68 73,9 24 26,1 

5. Νιώθουµε ότι είναι σηµαντικό να είναι κανείς ο καλύτερος σε 

οτιδήποτε κάνει. 

64 69,6 28 30,4 

65. Στην οικογένειά µας δεν κυνηγάµε τόσο πολύ την επιτυχία. 56 60,9 36 39,1 

85. Τα µέλη της οικογένειας συγκρίνονται συχνά µε άλλους, σχετικά 

µε το πόσο καλά τα καταφέρνουν στη δουλειά ή στο σχολείο. 

48 52,2 44 47,8 

35. Πιστεύουµε στον ανταγωνισµό και στο ¨ο καλύτερος ας 

επικρατήσει¨. 

26 28,3 66 71,7 

55. Τα µέλη της οικογένειας σπάνια ανησυχούν για προαγωγή στη 

δουλειά, βαθµούς στο σχολείο κ.λπ. 

26 28,3 66 71,7 

 



Ο πνευµατικός και µορφωτικός προσανατολισµός των οικογενειών του 

δείγµατος, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των µητέρων στη σχετική υποκλίµακα, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 16. Όπως φαίνεται, το 91,3% των µητέρων δήλωσε ότι 

το να µαθαίνει κανείς καινούρια και διαφορετικά πράγµατα είναι πολύ σηµαντικό 

στην οικογένειά τους, το 76,1% ότι σπάνια πάνε σε διαλέξεις, στο θέατρο ή σε 

συναυλίες και το 71,1% ότι τα µέλη της οικογένειας πραγµατικά αγαπούν τη 

µουσική, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Αναφορικά µε τις δηλώσεις 46 και 6, το 63% 

των µητέρων δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειάς τους σπάνια κάνουν συζητήσεις 

πνευµατικού περιεχοµένου και το 54,3% ότι συχνά συζητάνε για πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήµατα. Εµφανώς χαµηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων 

συγκέντρωσαν οι επόµενες δηλώσεις. Συγκεκριµένα, το 32,6% των µητέρων δήλωσε 

ότι στην οικογένειά τους δεν τους ενδιαφέρουν πολύ οι πολιτιστικές δραστηριότητες, 

το 26,1% ότι το να βλέπουν τηλεόραση είναι πιο σηµαντικό από το να διαβάζουν, το 

21,7% ότι τα µέλη της οικογένειας συχνά πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη και µόνο το 13% 

δήλωσε ότι κάποιο µέλος στην οικογένειά τους παίζει  ένα µουσικό όργανο. 

 

Πίνακας 16 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα του 

πνευµατικού και µορφωτικού προσανατολισµού 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

n % n % 

26. Το να µαθαίνει κανείς καινούρια και διαφορετικά πράγµατα είναι 

πολύ σηµαντικό στην οικογένειά µας. 

84 91,3 8 8,7 

16. Σπάνια πάµε σε διαλέξεις, στο θέατρο ή σε συναυλίες. 70 76,1 22 23,9 

86. Τα µέλη της οικογένειας πραγµατικά αγαπούν τη µουσική, την 

τέχνη και τη λογοτεχνία. 

66 71,7 26 28,3 

46. Σπάνια κάνουµε συζητήσεις πνευµατικού περιεχοµένου. 58 63 34 37 

6. Συχνά συζητάµε για πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα. 50 54,3 42 45,7 

36. ∆εν µας ενδιαφέρουν πολύ οι πολιτιστικές δραστηριότητες.    30 32,6 62 67,4 

76. Το να βλέπουµε τηλεόραση είναι πιο σηµαντικό από το να 

διαβάζουµε στην οικογένειά µας. 

24 26,1 68 73,9 

66. Τα µέλη της οικογένειάς µας συχνά πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. 20 21,7 72 78,3 

56. Κάποιο µέλος στην οικογένειά µας παίζει ένα  µουσικό όργανο. 12 13 80 87 

 



Σχετικά µε τον προσανατολισµό των οικογενειών του δείγµατος σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και  την ψυχαγωγία, από την ανάγνωση του Πίνακα 17 προκύπτει ότι 

το 76,1% των µητέρων δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειας περνάνε τα περισσότερα 

Σαββατοκύριακα και βράδια στο σπίτι, το 67,4% ότι συχνά δέχονται στο σπίτι φίλους 

για φαγητό ή για επίσκεψη, καθώς και ότι ο κύριος τρόπος διασκέδασής τους είναι η 

τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, και το 63% ότι όλοι στην οικογένειά τους έχουν κάποιο 

χόµπι. Χαµηλότερα ποσοστά θετικής απόκρισης συγκέντρωσαν οι επόµενες 

δηλώσεις. Ακριβώς οι µισές µητέρες (50%) δήλωσαν ότι κανένας στην οικογένειά 

τους δεν ασχολείται ενεργά µε σπορ και ότι τα µέλη της οικογένειας βγαίνουν έξω 

πολύ. Το 45,7% δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειάς τους δεν συµµετέχουν πολύ σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός δουλειάς ή σχολείου. Οι δύο τελευταίες δηλώσεις 

συγκέντρωσαν τα χαµηλότερα ποσοστά θετικής απόκρισης σε σχέση µε τις 

προηγούµενες. Το 28,3% δήλωσε ότι στην οικογένειά τους συχνά παρακολουθούν 

µαθήµατα σχετικά µε κάποιο χόµπι ή µε κάτι που τους ενδιαφέρει και το 23,9% ότι 

πηγαίνουν συχνά στον κινηµατογράφο, σε αθλητικές εκδηλώσεις, για διακοπές κ.λπ. 

Πίνακας 17 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα του 

προσανατολισµού σε πολιτιστικές δραστηριότητες-ψυχαγωγία 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

n % n % 

7. Περνάµε τα περισσότερα Σαββατοκύριακα και βράδια στο σπίτι. 70 76,1 22 23,9 

17. Συχνά έρχονται στο σπίτι φίλοι για φαγητό ή για επίσκεψη. 62 67,4 30 32,6 

87. Ο κύριος τρόπος διασκέδασής µας είναι η τηλεόραση ή το 

ραδιόφωνο. 

62 67,4 30 32,6 

47. Όλοι στην οικογένεια έχουµε κάποιο χόµπι. 58 63 34 37 

27. Κανένας στην οικογένειά µας δεν ασχολείται ενεργά µε σπορ. 46 50 46 50 

77. Τα µέλη της οικογένειας βγαίνουν έξω πολύ. 46 50 46 50 

57. Τα µέλη της οικογένειας δεν συµµετέχουν πολύ σε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες εκτός δουλειάς ή σχολείου. 

42 45,7 50 54,3 

67. Στην οικογένειά µας συχνά παρακολουθούµε µαθήµατα σχετικά µε 

κάποιο χόµπι ή µε κάτι που µας ενδιαφέρει.  

26 28,3 66 71,7 

37. Πηγαίνουµε συχνά στον κινηµατογράφο, σε αθλητικές εκδηλώσεις, 

για διακοπές κ.λπ. 

22 23,9 70 76,1 

 

 



Αναφορικά µε την έµφαση που δίνουν οι οικογένειες του δείγµατος στην ηθική 

και τη θρησκεία, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 18, το 76,1% δήλωσε ότι πιστεύουν ότι 

υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που απλώς τα πιστεύει κανείς χωρίς να τα αµφισβητεί, 

το 65,2% ότι στην οικογένειά τους ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις για το τι 

είναι σωστό και τι λάθος και το 63% ότι η Αγία Γραφή είναι πολύ σηµαντικό βιβλίο 

στην οικογένειά τους. Σχετικά µε τις επόµενες δηλώσεις, 28, 88, 48 και 38, οι µητέρες 

δήλωσαν: το 60,9% ότι συχνά µιλάνε για το θρησκευτικό νόηµα των Χριστουγέννων, 

του Πάσχα και άλλων εορτών, το 58,7% ότι τα µέλη της οικογένειάς τους πιστεύουν 

ότι αν αµαρτήσεις, θα τιµωρηθείς, το 56,5% ότι τα µέλη της οικογένειάς τους έχουν 

αυστηρά καθορισµένες ιδέες για το τι είναι καλό και τι κακό και το 52,2% ότι δεν 

πιστεύουν ότι υπάρχει παράδεισος ή κόλαση. Τέλος, λιγότερες από τις µισές µητέρες 

(47,8%) δήλωσαν ότι στην οικογένειά τους πηγαίνουν στην εκκλησία ή στο 

κατηχητικό αρκετά συχνά και ότι δεν προσεύχονται στην οικογένειά τους (41,3%).  

 

Πίνακας 18 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα της 

έµφασης στην ηθική και τη θρησκεία 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ n % n % 
58. Πιστεύουµε ότι υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που απλώς τα 

πιστεύει κανείς χωρίς να τα αµφισβητεί. 

70 76,1 22 23,9 

68. Στην οικογένειά µας ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις για το τι 

είναι σωστό και τι λάθος. 

60 65,2 32 34,8 

78. Η Αγία Γραφή είναι πολύ σηµαντικό βιβλίο στην οικογένειά µας. 58 63 34 37 

28. Συχνά µιλάµε για το θρησκευτικό νόηµα των Χριστουγέννων, του 

Πάσχα και άλλων εορτών. 

56 60,9 36 39,1 

88. Τα µέλη της οικογένειας πιστεύουν ότι αν αµαρτήσεις, θα 

τιµωρηθείς. 

54 58,7 38 41,3 

48. Τα µέλη της οικογένειάς µας έχουν αυστηρά καθορισµένες ιδέες 

για το τι είναι καλό και τι κακό. 

52 56,5 40 43,5 

38. ∆εν πιστεύουµε ότι υπάρχει παράδεισος ή κόλαση. 48 52,2 44 47,8 

8. Στην οικογένειά µας πηγαίνουµε στην εκκλησία ή στο κατηχητικό 

αρκετά συχνά. 

44 47,8 48 52,2 

18. ∆εν προσευχόµαστε στην οικογένειά µας. 38 41,3 54 58,7 

 

 



Πίνακας 19 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα της 

οργάνωσης 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ n % n % 
39. Το να είµαστε συνεπείς στην ώρα µας είναι πολύ σηµαντικό στην 

οικογένειά µας. 

84 91,3 8 8,7 

89. Τα πιάτα συνήθως πλένονται αµέσως µετά το φαγητό. 72 78,3 20 21,7 

19. Γενικά είµαστε πολύ τακτικοί. 70 76,1 22 23,9 

59. Τα µέλη της οικογένειας φροντίζουν ώστε σίγουρα τα δωµάτιά τους να 

είναι συγυρισµένα. 

64 69,6 28 30,4 

69. Τα καθήκοντα του καθενός είναι ξεκάθαρα προσδιορισµένα στην 

οικογένειά µας. 

64 69,6 28 30,4 

9. Στην οικογένειά µας οι δραστηριότητες προγραµµατίζονται πολύ 

προσεκτικά. 

62 67,4 30 32,6 

49. Αλλάζουν εύκολα γνώµη τα άτοµα στην οικογένειά µας. 44 47,8 48 52,2 

79. ∆εν γίνεται πολύ προσεκτική διαχείριση των χρηµάτων στην οικογένειά 

µας.  

40 43,5 52 56,5 

29. Είναι συχνά δύσκολο να βρεις αυτό που χρειάζεσαι, όταν το θέλεις, µέσα 

στο σπίτι µας. 

18 19,6 74 80,4 

 

Σχετικά µε τη διάσταση της οργάνωσης οικογενειακών δραστηριοτήτων και 

υπευθυνοτήτων, οι δηλώσεις των µητέρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 19. 

Σύµφωνα µε αυτόν, η συντριπτική πλειοψηφία των µητέρων (91,3%) δήλωσε ότι το 

να είναι συνεπείς στην ώρα τους είναι πολύ σηµαντικό στην οικογένειά τους. 

Χαµηλότερα, αλλά πολύ υψηλά ποσοστά θετικής απόκρισης, συγκέντρωσαν οι 

επόµενες δύο δηλώσεις, 89 και 19. Συγκεκριµένα, το 78,3% των µητέρων δήλωσε ότι 

τα πιάτα συνήθως πλένονται αµέσως µετά το φαγητό και το 76,1% ότι γενικά είναι 

πολύ τακτικοί. Παροµοίως, και οι δηλώσεις 59, 69 και 9 συγκέντρωσαν υψηλά 

ποσοστά θετικής απόκρισης. Το 69,6% δήλωσε ότι τα µέλη της οικογένειας 

φροντίζουν ώστε σίγουρα τα δωµάτιά τους να είναι συγυρισµένα και ότι τα 

καθήκοντα του καθενός είναι ξεκάθαρα στην οικογένειά τους, και το 67,4% ότι στην 

οικογένειά τους οι δραστηριότητες προγραµµατίζονται πολύ προσεκτικά. Οι 

δηλώσεις 49 και 79 συγκέντρωσαν σαφώς χαµηλότερα ποσοστά θετικής απόκρισης 

σε σχέση µε τις προηγούµενες. Το 47,8% δήλωσε ότι αλλάζουν εύκολα γνώµη τα 

άτοµα στην οικογένειά τους και το 43,5% ότι δε γίνεται πολύ προσεκτική διαχείριση 

των χρηµάτων στην οικογένειά τους. Τέλος, µόνο το 19,6% των µητέρων δήλωσε ότι 



για τα µέλη της οικογένειάς τους είναι συχνά δύσκολο να βρουν αυτό που 

χρειάζονται, όταν το θέλουν, µέσα στο σπίτι τους. 

 

Πίνακας 20 

Κατανοµή συχνοτήτων των δηλώσεων των µητέρων στην υποκλίµακα του 

ελέγχου 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΕΛΕΓΧΟΣ n % n % 
40. Υπάρχουν καθορισµένοι τρόποι µε τους οποίους κάνουµε διάφορα 

πράγµατα στο σπίτι µας. 

68 73,9 24 26,1 

90. ∆εν µπορείς να το ¨παρατραβήξεις¨ χωρίς συνέπειες στην 

οικογένειά µας. 

66 71,7 26 28,3 

10. Σπάνια διατάζουµε ο ένας τον άλλον στην οικογένειά µας. 64 69,6 28 30,4 

50. ∆ίνεται µεγάλη έµφαση στην οικογένειά µας στο να ακολουθούµε 

τους κανόνες. 

60 65,2 32 34,8 

30. Ένα µέλος τις οικογένειας παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις. 58 63 34 37 

60. Η γνώµη όλων έχει το ίδιο βάρος στις οικογενειακές αποφάσεις. 54 58,7 38 41,3 

20. Υπάρχουν πολύ λίγοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούµε στην 

οικογένειά µας. 

40 43,5 52 56,5 

80. Οι κανόνες δεν αλλάζουν καθόλου εύκολα στο σπίτι µας. 40 43,5 52 56,5 

70. Μπορούµε να κάνουµε ό,τι θελήσουµε στην οικογένειά µας. 30 32,6 62 67,4 

 
Όσον αφορά στη διάσταση του ελέγχου, κατά πόσο δηλαδή καθορισµένοι 

κανόνες και διαδικασίες χρησιµοποιούνται για να προχωρήσει η οικογενειακή ζωή, 

βάσει των δηλώσεων των µητέρων, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 20, προέκυψαν τα 

εξής: το 73,9% των µητέρων δήλωσε ότι υπάρχουν καθορισµένοι τρόποι µε τους 

οποίους κάνουν διάφορα πράγµατα στο σπίτι τους, το 71,7% ότι δεν µπορούν να το 

¨παρατραβήξουν¨ χωρίς συνέπειες στην οικογένειά τους, το 69,6% ότι σπάνια 

διατάζουν ο ένας τον άλλον στην οικογένειά τους και το 65,2% ότι δίνεται µεγάλη 

έµφαση στην οικογένειά τους στο να ακολουθούνε τους κανόνες. Ελαφρώς 

χαµηλότερα ποσοστά θετικής απόκρισης συγκέντρωσαν οι επόµενες δύο δηλώσεις, 

30 και 60. Το 63% δήλωσε ότι ένα µέλος της οικογένειας παίρνει τις περισσότερες 

αποφάσεις, ωστόσο εξίσου µεγάλο ποσοστό (58,7%) δήλωσε ότι η γνώµη όλων έχει 

το ίδιο βάρος στις οικογενειακές αποφάσεις. Το 43,5% των µητέρων δήλωσε ότι 

υπάρχουν πολύ λίγοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν στην οικογένειά τους, 

καθώς και ότι οι κανόνες δεν αλλάζουν καθόλου εύκολα στο σπίτι τους. Τέλος, το 



χαµηλότερο ποσοστό (32,6%) θετικής απόκρισης συγκέντρωσε η δήλωση 70, 

σύµφωνα µε την οποία τα µέλη στην οικογένειά τους µπορούνε να κάνουν ό,τι 

θελήσουν.  

Πίνακας 21 

Μέσοι όροι (µ.ο.) και τυπικές αποκλίσεις (τ.α.) των οικογενειών του 

δείγµατος στις διαστάσεις του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος  

 µ.ο. τ.α. 

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,93 1,44 

Εκφραστικότητα 5,83 1,38 

Συγκρούσεις 2,48 1,80 

Παιδαγωγικό περιβάλλον   
Οργάνωση 6,41 1,67 

Ανεξαρτησία 5,54 1,29 

Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,52 1,54 

 Έλεγχος 5,20 1,79 

Έµφαση στην Ηθική και τη Θρησκεία 5,07 1,83 

Πνευµατικός-Μορφωτικός Προσανατολισµός 4,70 1,79 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 

4,04 2,15 

 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, παρουσιάζουµε στον Πίνακα 21 τους µέσους 

όρους µε φθίνουσα σειρά σε κάθε περιβάλλον (ψυχολογικό-παιδαγωγικό) και τις 

τυπικές αποκλίσεις της βαθµολογίας των οικογενειών του δείγµατος στις αντίστοιχες 

υποκλίµακες. Από την ανάγνωση του σχετικού Πίνακα προκύπτει ότι: αναφορικά µε 

το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος υψηλή βαθµολογία 

παρατηρείται στη διάσταση της συνοχής (µ.ο.=6,93). Στη διάσταση της 

εκφραστικότητας οι οικογένειες του δείγµατος παρουσιάζουν µέτρια προς υψηλή 

βαθµολογία (µ.ο.=5,83). Χαµηλή βαθµολογία παρουσιάζουν στη διάσταση των 

συγκρούσεων (µ.ο.=2,48). Σχετικά µε το παιδαγωγικό περιβάλλον στις οικογένειες 

του δείγµατος, υψηλή βαθµολογία παρουσιάζει η διάσταση της οργάνωσης 

(µ.ο.=6,41). Μέτρια προς υψηλή βαθµολογία παρατηρείται στις διαστάσεις της 

ανεξαρτησίας (µ.ο.=5,54), του προσανατολισµού στην επιτυχία (µ.ο.=5,52) και του 

ελέγχου (µ.ο.=5,20). Μέτρια προς χαµηλή βαθµολογία παρουσιάζουν οι διαστάσεις 

της έµφασης στην ηθική και τη θρησκεία (µ.ο.=5,07), του πνευµατικού και 



µορφωτικού προσανατολισµού (µ.ο.=4,70) και του προσανατολισµού σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και ψυχαγωγία (µ.ο.=4,04). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Παρουσίαση του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος των οικογενειών 

του δείγµατος σε σχέση µε αυτό των οικογενειών της στάθµισης της αρχικής 

κλίµακας. Έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας. 

 

Προκειµένου να ελέγξουµε τις ιδιαιτερότητες  και τις δυσλειτουργίες που τυχόν 

παρουσιάζει το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του 

δείγµατος, συγκρίναµε τους µέσους όρους των τιµών τους στις αντίστοιχες 

διαστάσεις της κλίµακας µε αυτούς α)των φυσιολογικών και β)των σε κρίση 

οικογενειών αντίστοιχα της στάθµισης της αρχικής κλίµακας. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω. 

 

Πίνακας 22 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε αυτό των φυσιολογικών οικογενειών της στάθµισης της αρχικής 

κλίµακας. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 

(µ.ο.) στις διαστάσεις της κλίµακας 

 
 

 
µ.ο. τιµών στις 
οικογένειες του 

δείγµατος 
n=92 

µ.ο.  τιµών στις 
φυσιολογικές 
οικογένειες της 
στάθµισης της 

αρχικής 
κλίµακας 
n=1125 

Τιµή t  για  
91 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
(p) 

         Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,93 6,61 2,158 .034<.05 
Εκφραστικότητα 5,83 5,45 2,615 .010<.05 
Συγκρούσεις 2,48 3,31 -4,431 .000<.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,54 6,61 -7,946 .000<.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,52 5,47 0,323 .748>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,70 5,63 -5,007 .000<.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
4,04 5,35 -5,834 .000<.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,07 4,72 1,807 .074>.05 

Οργάνωση 6,41 5,41 5,755 .000<.05 



Έλεγχος 5,20 4,34 4,594 .000<.05 
 

Από την ανάγνωση του Πίνακα 22 προκύπτουν τα εξής: αναφορικά µε το 

ψυχολογικό περιβάλλον, σε όλες τις αντίστοιχες διαστάσεις παρουσιάζονται 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους των δύο δειγµάτων. Όσον 

αφορά στη διάσταση της συνοχής το δείγµα µας παρουσιάζει υψηλότερο µέσο όρο 

τιµών (6,93) σε σύγκριση µε αυτόν των φυσιολογικών οικογενειών της στάθµισης της 

αρχικής κλίµακας (6,61) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.034<.05. 

Παροµοίως, και στη διάσταση της εκφραστικότητας το δείγµα µας παρουσιάζει 

υψηλότερο µέσο όρο τιµών (5,83) σε σχέση µε αυτόν των φυσιολογικών οικογενειών 

(5,45) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.010<.05. Οι συγκρούσεις είναι 

χαµηλότερες στο δείγµα µας (µ.ο.=2,48) σε σχέση µε αυτές των φυσιολογικών 

οικογενειών (µ.ο.=3,31) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές αναφορικά µε το παιδαγωγικό περιβάλλον των 

οικογενειών του δείγµατός µας και των φυσιολογικών οικογενειών της στάθµισης της 

αρχικής κλίµακας παρουσιάζονται στις διαστάσεις της ανεξαρτησίας, του 

πνευµατικού και µορφωτικού προσανατολισµού, του προσανατολισµού σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία, της οργάνωσης και του ελέγχου. Το 

επίπεδο ανεξαρτησίας στις οικογένειες του δείγµατός µας είναι χαµηλότερο 

(µ.ο.=5,54) σε σχέση µε αυτό των φυσιολογικών οικογενειών (µ.ο.=6,61) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05. Παροµοίως και η έκταση του πνευµατικού 

και µορφωτικού προσανατολισµού είναι χαµηλότερη στο δείγµα µας (µ.ο.=4,70) σε 

σχέση µε αυτήν των φυσιολογικών οικογενειών (µ.ο.=5,63) µε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p=.000<.05, καθώς και ο προσανατολισµός σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και ψυχαγωγία µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας επίσης 

p=.000<.05. Στην εν λόγω διάσταση το δείγµα µας παρουσιάζει 4,04 µέσο όρο και οι 

φυσιολογικές οικογένειες 5,35. Οι µέσοι όροι της οργάνωσης και του ελέγχου είναι 

στατιστικά σηµαντικά υψηλότεροι στο δείγµα µας (µ.ο.=6,41 και 5,20 αντίστοιχα) σε 

σχέση µε αυτούς των φυσιολογικών οικογενειών (µ.ο.=5,41 και 4,34 αντίστοιχα) µε 

επίπεδο σηµαντικότητας p=.000<.05. Ο προσανατολισµός στην επιτυχία και η 

έµφαση στην ηθική και τη θρησκεία δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα στα δύο δείγµατα. 



Αναφορικά µε το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

του δείγµατός µας και των οικογενειών που ήταν σε κρίση της στάθµισης της αρχικής 

κλίµακας τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο Πίνακα 23. 

Πίνακας 23 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε αυτό των σε κρίση οικογενειών της στάθµισης της αρχικής κλίµακας. 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις 

διαστάσεις της κλίµακας 

 
 

 
µ.ο. τιµών στις 
οικογένειες του 

δείγµατος 
n=92 

µ.ο.  τιµών στις 
σε κρίση 

οικογένειες της 
στάθµισης της 

αρχικής 
κλίµακας 

n=500 

Τιµή t  για 
 91 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας 
(p) 

         Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,93 5,03 12,657 .000<.05 
Εκφραστικότητα 5,83 4,60 8,524 .000<.05 
Συγκρούσεις 2,48 4,28 -9,599 .000<.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,54 5,89 -2,582 .011<.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,52 5,29 1,446 .152>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,70 4,55 0,781 .437>.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
4,04 4,29 -1,101 .274>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,07 4,45 3,220 .002<.05 

Οργάνωση 6,41 5,06 7,763 .000<.05 
Έλεγχος 5,20 4,84 1,909 .059>.05 

 

Από τη σύγκριση των µέσων όρων των τιµών των δύο δειγµάτων στις 

διαστάσεις του ψυχολογικού περιβάλλοντος προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05 και στις τρεις 

διαστάσεις, της συνοχής, της εκφραστικότητας και των συγκρούσεων. Στις δύο 

πρώτες το δείγµα µας παρουσίασε υψηλότερο µέσο όρο (6,93 και 5,83 αντίστοιχα) 

από αυτόν των οικογενειών σε κρίση (5,03 και 4,60 αντίστοιχα), ενώ οι συγκρούσεις 



είναι χαµηλότερες στις οικογένειες του δείγµατός µας (µ.ο.=2,48) από αυτές των σε 

κρίση οικογενειών (µ.ο.=4,28). 

Όσον αφορά στο παιδαγωγικό περιβάλλον των δύο δειγµάτων, στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές προέκυψαν στις διαστάσεις της ανεξαρτησίας, της έµφασης 

στην ηθική και τη θρησκεία και της οργάνωσης. Συγκεκριµένα, το επίπεδο 

ανεξαρτησίας στις οικογένειες του δείγµατός µας είναι στατιστικά χαµηλότερο 

(µ.ο.=5,54) σε σχέση µε αυτό των σε κρίση οικογενειών (µ.ο.=5,89) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.011<.05. Η έµφαση στην ηθική και τη θρησκεία 

είναι υψηλότερη στο δείγµα µας (µ.ο.=5,07) παρά στις οικογένειες σε κρίση 

(µ.ο.=4,45) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.002<.05. Ο βαθµός 

οργάνωσης παρουσιάζεται στατιστικά υψηλότερος στο δείγµα µας (µ.ο.=6,41) σε 

σχέση µε αυτόν των σε κρίση οικογενειών (µ.ο.=5,06) µε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας p=.000<.05. Ο προσανατολισµός στην επιτυχία, ο πνευµατικός και 

µορφωτικός προσανατολισµός, ο προσανατολισµός σε πολιτιστικές δραστηριότητες-

ψυχαγωγία και ο έλεγχος δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στις οικογένειες του δείγµατός µας και στις οικογένειες σε κρίση της στάθµισης της 

αρχικής κλίµακας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.3. Παρουσίαση του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος των οικογενειών 

του δείγµατος σε σχέση µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές. Έλεγχοι στατιστικής 

σηµαντικότητας. 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον 

των οικογενειών του δείγµατος σε σχέση µε µία σειρά από µεταβλητές, προκειµένου 

να ελέγξουµε κατά πόσο αυτό διαφοροποιείται βάσει των µεταβλητών αυτών. Οι 

ανεξάρτητες µεταβλητές είναι: φύλο, ηλικία, και διαταραχή του παιδιού µε εµπόδια, 

ύπαρξη ή µη άλλων αδερφών στην οικογένεια και πόσων, τόπος κατοικίας της 

οικογένειας, µορφωτικό επίπεδο γονέων και οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. 

 

Πίνακας 24 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε το φύλο του παιδιού µε εµπόδια. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της κλίµακας 

 

 ΦΥΛΟ 

 ΑΓΟΡΙ 
n=60 

ΚΟΡΙΤΣΙ 
n=32 

 

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή t   
για 90 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας (p)
Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,87 1,599 7,06 1,105 -0,618 .538>.05 
Εκφραστικότητα 5,47 1,396 6,50 1,078 -3,645 .000<.05 
Συγκρούσεις 2,60 1,956 2,25 1,459 0,887 .377>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,40 1,265 5,81 1,306 -1,473 .144>.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,60 1,210 5,38 2,028 0,575 .568>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 4,47 1,780 5,13 1,755 -1,698 .093>.05 



Προσανατολισµός 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
3,97 2,170 4,19 2,132 -0,468 .641>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,07 1,894 5,06 1,740 0,010 .992>.05 

Οργάνωση 6,37 1,677 6,50 1,685 -0,363 .718>.05 
Έλεγχος 5,20 1,774 5,19 1,839 0,032 .975>.05 

 
 

 

Αναφορικά µε το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών 

του δείγµατος και κατά πόσο αυτό διαφοροποιείται µε βάση το φύλο του παιδιού µε 

εµπόδια, εφαρµόζοντας το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 24, προέκυψαν τα εξής: το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών δε 

διαφοροποιείται ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, παρά µόνο στη διάσταση της 

εκφραστικότητας. Συγκεκριµένα οι οικογένειες των αγοριών εµφανίζουν χαµηλότερο 

επίπεδο εκφραστικότητας (µ.ο.=5,47) από αυτό των κοριτσιών (µ.ο.=6,50) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05. Η συνοχή και οι συγκρούσεις δεν 

διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάµεσα στις οικογένειες που έχουν αγόρι και σε 

εκείνες που έχουν κορίτσι. 

Το παιδαγωγικό περιβάλλον, όπως φαίνεται στον ίδιο Πίνακα, δεν 

διαφοροποιείται σηµαντικά σε καµία από τις διαστάσεις του αναφορικά µε το φύλο 

του παιδιού µε εµπόδια. Τόσο η ανεξαρτησία, όσο ο προσανατολισµός στην επιτυχία, 

ο πνευµατικός και µορφωτικός προσανατολισµός, ο προσανατολισµός σε 

πολιτιστικές δραστηριότητες-ψυχαγωγία, η έµφαση στην ηθική και τη θρησκεία, η 

οργάνωση και ο έλεγχος δεν εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα 

στις οικογένειες που έχουν αγόρι και σ’ αυτές που έχουν κορίτσι. 

Εφαρµόζοντας το ίδιο κριτήριο, ελέγξαµε εάν και κατά πόσο το ψυχολογικό και 

παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας διαφοροποιείται 

ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού µε εµπόδια. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 25, στις 

οικογένειες των παιδιών σχολικής  και εφηβικής ηλικίας το ψυχολογικό περιβάλλον 

διαφοροποιείται ως προς τη συνοχή και τις συγκρούσεις. Στις οικογένειες των 

παιδιών σχολικής ηλικίας η συνοχή είναι στατιστικά χαµηλότερη (µ.ο.=6,67) σε 

σχέση µε τις οικογένειες παιδιών εφηβικής ηλικίας (µ.ο.=7,44) µε επίπεδο 

σηµαντικότητας p=.014<.05, ενώ το µέγεθος των συγκρούσεων είναι µεγαλύτερο στις 



οικογένειες παιδιών σχολικής ηλικίας (µ.ο.=2,93) από εκείνο των οικογενειών 

παιδιών εφηβικής ηλικίας (µ.ο.=1,63) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.000<.05. Η εκφραστικότητα των οικογενειών δε διαφοροποιείται ανάλογα µε την 

ηλικία του παιδιού. 

Από την ανάγνωση του ίδιου Πίνακα, διαπιστώνουµε επίσης ότι το παιδαγωγικό 

περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας δε διαφοροποιείται µε βάση την 

ηλικία του παιδιού. Σε καµία από τις διαστάσεις του δεν παρατηρούνται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές.   

 

Πίνακας 25 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε την ηλικία του παιδιού µε εµπόδια. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

 ΣΧΟΛΙΚΗ 
(5;06-13;06) 

n=60 

ΕΦΗΒΙΚΗ  
(13;07-21;06) 

n=32 

 

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή t   
για 90 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας (p)
Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,67 1,57 7,44 1,01 -2,510 .014<.05 
Εκφραστικότητα 5,70 1,57 6,06 0,91 -1,401 .165>.05 
Συγκρούσεις 2,93 1,96 1,63 1,01 4,221 .000<.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,57 1,37 5,50 1,10 0,235 .814>.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,40 1,34 5,75 1,85 -1,041 .301>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,53 2,03 5,00 1,19 -1,388 .168>.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
3,93 2,33 4,25 1,78 -0,671 .504>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
4,87 1,93 5,44 1,61 -1,431 .156>.05 

Οργάνωση 6,23 1,76 6,75 1,46 -1,420 .159>.05 
Έλεγχος 5,40 1,72 4,81 1,87 1,513 .134>.05 



 

Προκειµένου να εξετάσουµε αν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο 

ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας µε βάση 

τη διαταραχή του παιδιού, οµαδοποιήσαµε (Recode) τις οκτώ κατηγορίες της εν λόγω 

µεταβλητής σε τρεις. Η νέα µεταβλητή που δηµιουργήσαµε αποτελείται από τις εξής 

κατηγορίες: ελαφριά, µέση και βαριά διαταραχή. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα 

παιδιά µε διαταραχές στην ακοή ή σωµατική αναπηρία, αφού παιδιά µε διαταραχές 

στην όραση δεν υπάρχουν στις οικογένειες του δείγµατός µας. Στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν παιδιά µε διαταραχές στο λόγο, τη µάθηση ή τη συµπεριφορά. 

Και στην τρίτη κατηγορία ανήκουν παιδιά µε νοητική ανεπάρκεια ή αυτισµό. Σε όσες 

από τις διαστάσεις-υποκλίµακες δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 

ανάλυσης διακύµανσης µονής κατεύθυνσης (One Way Anova), εφαρµόσαµε το 

αντίστοιχο µη παραµετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis, κι έτσι προέκυψαν τιµές f και x2 

αντίστοιχα (Πίνακας 26). Στη συνέχεια, αφού εντοπίσαµε σε ποιες από τις διαστάσεις 

του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος παρατηρούνται στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές µε βάση τη διαταραχή του παιδιού, εφαρµόσαµε το  κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων Scheffé, ή το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγµατα, 

προκειµένου να διαπιστώσουµε ακριβώς ανάµεσα  σε ποιες από τις κατηγορίες 

(ελαφριά-µέση-βαριά) εντοπίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά (Πίνακας 27). 

Όπως βλέπουµε στον Πίνακα 26, το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών 

του δείγµατός µας δε διαφοροποιείται βάσει της διαταραχής του παιδιού παρά µόνο 

στη διάσταση της συνοχής  µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.014<.05. Από 

την ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων (βλ. Πίνακα 27) προκύπτει ότι στατιστικά 

σηµαντική διαφορά ως προς τη συνοχή παρατηρείται ανάµεσα στις οικογένειες 

παιδιών µε µέση διαταραχή (µ.ο.=6,00) και σε εκείνες παιδιών µε βαριά διαταραχή 

(µ.ο.=7,17) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.014<.05. Οι οικογένειες 

εποµένως των παιδιών µε µέση διαταραχή διακρίνονται από χαµηλότερη συνοχή σε 

σχέση µε τις οικογένειες παιδιών µε βαριά διαταραχή. Η συνοχή δε διαφοροποιείται 

σηµαντικά ανάµεσα στις οικογένειες των παιδιών µε ελαφριά διαταραχή και σε 

εκείνες των παιδιών µε µέση και βαριά διαταραχή.  Ως προς την εκφραστικότητα και 

τις συγκρούσεις των οικογενειών του δείγµατός µας, αυτές δε διαφοροποιούνται 

σηµαντικά βάσει της διαταραχής του παιδιού. 

Αναφορικά µε το παιδαγωγικό περιβάλλον, από τον Πίνακα 26 προκύπτει ότι 

στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις οικογένειες παιδιών µε ελαφριά, µέση 



και βαριά διαταραχή παρατηρείται στον προσανατολισµό στην επιτυχία µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.030<.05. Στον Πίνακα 27 βλέπουµε ότι στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τον προσανατολισµό στην επιτυχία παρατηρούνται 

ανάµεσα στις οικογένειες παιδιών µε µέση διαταραχή (µ.ο.=6,25) και στις οικογένειες 

παιδιών µε ελαφριά διαταραχή (µ.ο.=5,00) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.034<.05, καθώς και ανάµεσα στις οικογένειες παιδιών µε µέση διαταραχή 

(µ.ο.=6,25) και τις οικογένειες παιδιών µε βαριά διαταραχή (µ.ο.=5,48) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.040<.05. Ο προσανατολισµός στην επιτυχία δηλαδή 

υπερέχει σηµαντικά στις οικογένειες των παιδιών µε µέση διαταραχή έναντι των 

οικογενειών παιδιών µε ελαφριά και βαριά διαταραχή. Ενώ µεταξύ των οικογενειών 

παιδιών µε ελαφριά και βαριά διαταραχή δε διαφοροποιείται σηµαντικά. Στις 

υπόλοιπες διαστάσεις του παιδαγωγικού περιβάλλοντος δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οικογένειες του δείγµατος µε βάση τη 

διαταραχή του παιδιού. 

 

 
Πίνακας 26 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε τη διαταραχή του παιδιού µε εµπόδια. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΑΙ∆ΙΟΥ   

 ΕΛΑΦΡΙΑ 
n=18 

ΜΕΣΗ 
n=16 

ΒΑΡΙΑ 
n=58 

  

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή/Β. ελ. 
(df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας(
p) 

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 7,00 0,97 6,00 2,07 7,17 1,27 4,447 (f) / 91 .014<.05 
Εκφραστικότητα 6,00 1,37 5,50 1,63 5,86 1,32 0,604 (f) / 91 .549>.05 
Συγκρούσεις 2,56 0,98 3,63 2,68 2,14 1,58 4,223 (x2) / 2 .121>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  
Ανεξαρτησία 5,78 0,94 6,00 1,26 5,34 1,36 2,040 (f) / 91 .136>.05 
Προσανατολισµός στην 5,00 2,17 6,25 0,86 5,48 1,39 7,040 (x2) / 2 .030<.05 



Επιτυχία 

Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,67 1,81 4,25 2,29 4,83 1,63 0,693 (x2) / 2 .707>.05 

Προσανατολισµός σε 

Πολιτιστικές δραστηριότητες-

Ψυχαγωγία 

4,44 1,95 3,75 2,18 4,00 2,22 0,469 (f) / 91 .627>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
4,78 2,16 5,75 1,77 4,97 1,73 1,438 (f) / 91 .243>.05 

Οργάνωση 6,22 1,80 5,75 2,52 6,66 1,28 1,226 (x2) / 2 .542>.05 
Έλεγχος 5,00 1,53 5,00 1,46 5,31 1,95 0,319 (f) / 91 .728>.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 27 

Ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων στις διαστάσεις του ψυχολογικού και 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος που εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στις οικογένειες του δείγµατος µε βάση τη διαταραχή του παιδιού µε εµπόδια 

 

 Συνοχή Προσανατολισµός στην 

Επιτυχία  

∆ιαταραχή Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας (p) 

Μέση .118>.05 .034<.05 Ελαφριά 

Βαριά .900>.05 .384>.05 

Ελαφριά .118>.05 .034<.05 Μέση 

Βαριά .014<.05 .040<.05 

Ελαφριά .900>.05 .384>.05 Βαριά 

Μέση .014<.05 .040<.05 

 



Στη συνέχεια εξετάσαµε εάν και κατά πόσο το ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας διαφοροποιείται µε βάση την ύπαρξη 

ή µη άλλων παιδιών στην οικογένεια. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 28, το ψυχολογικό 

περιβάλλον δε διαφοροποιείται σηµαντικά σε καµία από τις διαστάσεις του. Τόσο η 

συνοχή, η εκφραστικότητα και οι συγκρούσεις µένουν ανεπηρέαστες από την ύπαρξη 

ή µη άλλων παιδιών στην οικογένεια. Ως προς το παιδαγωγικό περιβάλλον, 

στατιστικά σηµαντική διαφορά, µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.001<.05, 

παρατηρείται µόνο στη διάσταση του προσανατολισµού στην επιτυχία. Οι οικογένειες 

του δείγµατός µας που έχουν και άλλα παιδιά εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθµό 

(µ.ο.=5,71) στον προσανατολισµό στην επιτυχία από εκείνες που έχουν µόνο το παιδί 

µε εµπόδια (µ.ο.=4,00). Στις υπόλοιπες διαστάσεις του παιδαγωγικού περιβάλλοντος 

δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε βάση την ύπαρξη ή µη άλλων 

παιδιών στην οικογένεια. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 28 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε την ύπαρξη ή µη άλλων παιδιών στην οικογένεια. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ΑΛΛΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 

 ΝΑΙ 
n=82 

ΟΧΙ 
n=10 

 

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή t   
για 90 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας (p)
Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,93 1,45 7,00 1,49 -0,151 .881>.05 
Εκφραστικότητα 5,83 1,44 5,80 0,79 -0,099 .922>.05 
Συγκρούσεις 2,49 1,85 2,40 1,43 0,145 .885>.05 



Παιδαγωγικό περιβάλλον  
Ανεξαρτησία 5,61 1,25 5,00 1,49 1,422 .159>.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,71 1,49 4,00 0,94 3,518 .001<.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,63 1,79 5,20 1,81 -0,943 .348>.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
3,95 2,07 4,80 2,70 -1,182 .240>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,07 1,77 5,00 2,40 0,119 .906>.05 

Οργάνωση 6,37 1,75 6,80 0,79 -1,377 .182>.05 
Έλεγχος 5,22 1,83 5,00 1,49 0,365 .716>.05 

 

Εφαρµόζοντας το κριτήριο της ανάλυσης διακύµανσης µονής κατεύθυνσης 

(One Way Anova), κι σε όποιες από τις διαστάσεις-υποκλίµακες δεν πληρούνταν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του, το µη παραµετρικό του, Kruskal-Wallis, ελέγξαµε εάν 

ο αριθµός των άλλων παιδιών στην οικογένεια επηρεάζει το ψυχολογικό και 

παιδαγωγικό περιβάλλον της. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 29, το ψυχολογικό 

περιβάλλον, σε καµία από τις διαστάσεις του, δε διαφοροποιείται ανάλογα µε τον 

αριθµό των άλλων παιδιών που έχει η οικογένεια. Το παιδαγωγικό περιβάλλον των 

οικογενειών επηρεάζεται από τον αριθµό των άλλων παιδιών µόνο ως προς τον 

προσανατολισµό στην επιτυχία µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.038<.05. 

Κοιτάζοντας τον Πίνακα 30 διαπιστώνουµε ότι στατιστικά σηµαντική διαφορά 

εντοπίζεται ανάµεσα στις οικογένειες που έχουν άλλο 1 παιδί (µ.ο.=6,16) και σε 

εκείνες που έχουν άλλα 2 ή 3 (µ.ο.=5,31) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.023<.05. Οι οικογένειες δηλαδή µε άλλο 1 παιδί προσανατολίζονται περισσότερο 

προς την επιτυχία σε σχέση µε εκείνες που έχουν άλλα 2 ή 3. Η εν λόγω διάσταση δε 

διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των οικογενειών που έχουν άλλα 4 παιδιά και άνω 

κι εκείνων που έχουν άλλο 1 ή άλλα 2 ή 3. Οι υπόλοιπες διαστάσεις του 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος δεν επηρεάζονται από τον αριθµό των άλλων παιδιών 

που έχει η οικογένεια.  

 

 

Πίνακας 29 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε τον αριθµό των υπολοίπων παιδιών στην οικογένεια. Έλεγχος 



στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις 

διαστάσεις της κλίµακας 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ   

 1 
n=38 

2 ή 3 
n=32 

4 και άνω 
n=12 

  

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή/Β. ελ. 
(df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας(
p) 

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 7,26 1,39 6,50 1,61 7,00 0,85 2,526 (f) / 81 .086>.05 
Εκφραστικότητα 5,84 1,43 5,88 1,60 5,50 1,00 0,364 (f)/ 81 .696>.05 
Συγκρούσεις 2.21 1,79 2,75 2,08 2,67 1,30 3,316 (x2) / 2 .191>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  
Ανεξαρτησία 5,53 1,06 5,88 1,56 5,17 0,72 4,203 (x2) / 2 .122>.05 
Προσανατολισµός στην 

Επιτυχία 
6,16 1,59 5,31 1,42 5,33 0,98 3,410 (f) / 81 .038<.05 

Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,95 1,41 4,44 2,24 4,17 1,40 2,430 (x2) / 2 .297>.05 

Προσανατολισµός σε 

Πολιτιστικές δραστηριότητες-

Ψυχαγωγία 

3,63 2,33 4,19 1,80 4,33 1,87 0,861 (f) / 81 .427>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,21 1,63 5,13 1,72 4,50 2,32 0,753 (f) / 81 .474>.05 

Οργάνωση 6,58 1,78 6,38 1,79 5,67 1,44 1,253 (f) / 81 .291>.05 
Έλεγχος 5,32 1,97 5,31 1,75 4,67 1,56 0,639 (f) / 81 .531>.05 

 

 

 

 

Πίνακας 30 

Ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων στη διάσταση του ψυχολογικού και 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος που εµφάνισε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

οικογένειες του δείγµατος µε βάση τον αριθµό των υπολοίπων παιδιών στην 

οικογένεια 

 



  Προσανατολισµός στην Επιτυχία  

Αριθµός άλλων παιδιών Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας 

(p) 

2 ή 3 .023<.05  

1 4 και άνω .097>.05 

1 .023<.05  

2 ή 3 4 και άνω .963>.05 

1 .097>.05  

4 και άνω 2 ή 3 .963>.05 

 

 

Στον Πίνακα 31 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα σχετικά µε τον τόπο 

κατοικίας των οικογενειών του δείγµατός µας και κατά πόσο αυτός επηρεάζει το 

ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον τους. Από την ανάγνωση του εν λόγω 

Πίνακα προκύπτει ότι το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών δε 

διαφοροποιείται σηµαντικά σε καµία από τις διαστάσεις του ανάλογα µε τον τόπο 

κατοικίας τους. Ως προς το παιδαγωγικό περιβάλλον, αυτό διαφοροποιείται µόνο ως 

προς τη διάσταση του προσανατολισµού σε πολιτιστικές δραστηριότητες και 

ψυχαγωγία µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.006<.05. Συγκεκριµένα, οι 

οικογένειες που κατοικούν σε πόλη υπερέχουν σηµαντικά (µ.ο.=4,36)  ως προς τη 

συγκεκριµένη διάσταση σε σχέση µε τις οικογένειες που κατοικούν σε χωριό 

(µ.ο.=2,90). Στις υπόλοιπες διαστάσεις του παιδαγωγικού περιβάλλοντος δεν 

παρουσιάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 

 

 

 

 

 

Πίνακας 31 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε τον τόπο κατοικίας της οικογένειας. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 



 

 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 ΠΟΛΗ 
n=72 

ΧΩΡΙΟ 
n=20 

 

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή t   
για 90 β.ελ. (df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας (p)
Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 7,03 1,41 6,60 1,54 1,175 .243>.05 
Εκφραστικότητα 5,92 1,37 5,50 1,40 1,128 .234>.05 
Συγκρούσεις 2,56 1,58 2,20 2,46 0,612 .547>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,58 1,39 5,40 0,82 0,745 .460>.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,44 1,58 5,80 1,36 -0,914 .363>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,81 1,88 4,30 1,38 1,119 .266>.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
4,36 2,15 2,90 1,74 2,790 .006<.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
4,94 1,71 5,50 2,21 -1,202 .232>.05 

Οργάνωση 6,36 1,58 6,60 2,01 -0,563 .575>.05 
Έλεγχος 5,03 1,78 5,80 1,70 -1,724 .087>.05 

 

 

Στη συνέχεια ελέγξαµε εάν το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας και του πατέρα 

των οικογενειών του δείγµατός µας ασκεί επίδραση στο ψυχολογικό και παιδαγωγικό 

περιβάλλον της οικογένειάς τους και σε ποιες από τις διαστάσεις του. Προκειµένου 

να επιτευχθεί η σχετική στατιστική επεξεργασία, οµαδοποιήσαµε τις έξι κατηγορίες 

της κάθε µεταβλητής σε τρεις. Στην πρώτη κατηγορία (κατώτερο µορφωτικό επίπεδο) 

ανήκουν οι µητέρες και οι πατέρες απόφοιτοι ∆ηµοτικού ή Γυµνασίου, στη δεύτερη 

κατηγορία (µεσαίο µορφωτικό επίπεδο) οι µητέρες και οι πατέρες απόφοιτοι 

Λυκείου/εξατάξιου Γυµνασίου ή Τεχνικής Σχολής και στην τρίτη κατηγορία 

(ανώτερο µορφωτικό επίπεδο) οι µητέρες και οι πατέρες πτυχιούχοι Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

Γονείς µε µεταπτυχιακές σπουδές δεν υπάρχουν στις οικογένειες του δείγµατός µας. 

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα.  

 



 

 

Πίνακας 32 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΜΗΤΕΡΑΣ   

 ΚΑΤΩΤΕΡ
Ο 

n=42 

ΜΕΣΑΙΟ 
n=38 

ΑΝΩΤΕΡΟ 
n=12 

  

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή/Β. ελ. 
(df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας(
p) 

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,48 1,55 7,21 1,34 7,67 0,78 4,711 (f) / 91 .011<.05 
Εκφραστικότητα 5,48 1,35 6,11 1,39 6,17 1,27 2,581 (f) / 91 .081>.05 
Συγκρούσεις 2,76 1,82 2,21 1,88 2,33 1,44 0,980 (f) / 91 .379>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  
Ανεξαρτησία 5,57 1,35 5,47 1,20 5,67 1,44 0,118 (f) / 91 .889>.05 
Προσανατολισµός στην 

Επιτυχία 
5,14 1,22 6,16 1,37 4,83 2,29 8,769 (x2) / 2 .012<.05 

Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,05 1,70 4,89 1,71 6,33 1,15 9,511 (f) / 91 .000<.05 

Προσανατολισµός σε 

Πολιτιστικές δραστηριότητες-

Ψυχαγωγία 

4,24 2,00 3,58 1,95 4,83 2,98 3,593 (x2) / 2 .166>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,24 1,92 4,89 1,61 5,00 2,26 0,354 (f) / 91 .703>.05 

Οργάνωση 6,10 1,49 7,16 1,48 5,17 1,85 9,302 (f) / 91 .000<.05 
Έλεγχος 4,76 1,76 5,68 1,89 5,17 1,11 2,763 (f) / 91 .069>.05 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πίνακας 33 

Ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων στις διαστάσεις του ψυχολογικού και 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος που εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στις οικογένειες του δείγµατος µε βάση το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας 

 

 Συνοχή Προσανατολισµός 

στην Επιτυχία 

Πνευµατικός 

Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 

Οργάνωση 

Μορφωτικό επίπεδο 

µητέρας 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας (p) 

Μεσαίο .067<.05 .010<.05 .076>.05 .011<.05 Κατώτερο 

Ανώτερο .037<.05 .810>.05 .000<.05 .188>.05 

Κατώτερ

ο 

.067<.05 .010<.05 .076>.05 .011<.05 Μεσαίο 

Ανώτερο .613>.05 .026<.05 .034<.05 .001<.05 

Κατώτερ

ο 

.037<.05 .810>.05 .000<.05 .188>.05 Ανώτερο 

Μεσαίο .613>.05 .026<.05 .034<.05 .001<.05 

 

Στατιστικά σηµαντική διαφορά στο ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών 

αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας, όπως φαίνεται στον Πίνακα 32, 

εντοπίζεται ως προς τη συνοχή µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.011<.05. 

Από την ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων, στον αµέσως επόµενο Πίνακα, 33,  

φαίνεται ότι οι οικογένειες των µητέρων µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο διακρίνονται 

από µεγαλύτερη συνοχή (µ.ο.=7,67) σε σχέση µε εκείνες των µητέρων µε κατώτερο 

µορφωτικό επίπεδο (µ.ο.=6,48) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.037<.05. 

Μεταξύ των οικογενειών των µητέρων µε µεσαίο µορφωτικό επίπεδο κι εκείνων µε 



κατώτερο και ανώτερο µορφωτικό επίπεδο δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές ως προς τη συνοχή. Ως προς την εκφραστικότητα και τις 

συγκρούσεις δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο των µητέρων των οικογενειών του δείγµατός µας. Συνεχίζοντας 

την ανάγνωση του Πίνακα 32 διαπιστώνουµε ότι όσον αφορά στο παιδαγωγικό 

περιβάλλον και το µορφωτικό επίπεδο των µητέρων στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

εντοπίζονται ως προς τον προσανατολισµό στην επιτυχία, τον πνευµατικό και 

µορφωτικό προσανατολισµό και την οργάνωση. Συγκεκριµένα, ως προς τον 

προσανατολισµό στην επιτυχία το επίπεδο σηµαντικότητας είναι p=.012<.05. Στον 

Πίνακα 33 βλέπουµε ότι οι οικογένειες των µητέρων µε κατώτερο µορφωτικό επίπεδο 

παρουσιάζουν χαµηλότερο προσανατολισµό στην επιτυχία (µ.ο.=5,14) σε σχέση µε 

εκείνες των µητέρων µε µεσαίο µορφωτικό επίπεδο  (µ.ο.=6,16) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.010<.05. Οι οικογένειες των µητέρων µε ανώτερο 

µορφωτικό επίπεδο  επίσης παρουσιάζουν χαµηλότερο προσανατολισµό στην 

επιτυχία (µ.ο.=4,83) σε σχέση µε εκείνες των µητέρων µεσαίου µορφωτικού επιπέδου 

(µ.ο.=6,16) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.026<.05. Παρατηρούµε 

δηλαδή ότι ως προς τον προσανατολισµό στην επιτυχία  υπερέχουν σηµαντικά οι 

οικογένειες των µητέρων µεσαίου µορφωτικού επιπέδου έναντι των οικογενειών των 

µητέρων κατώτερου και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου, ενώ µεταξύ των 

οικογενειών των µητέρων κατώτερου και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου ο 

προσανατολισµός στην επιτυχία δε διαφοροποιείται σηµαντικά. Ως προς τον 

πνευµατικό και µορφωτικό προσανατολισµό παρατηρείται στατιστικά σηµαντική 

διαφορά στις οικογένειες του δείγµατός µας  µε βάση το µορφωτικό επίπεδο των 

µητέρων µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05. Οι οικογένειες των 

µητέρων µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο υπερέχουν σηµαντικά ως προς τη διάσταση 

αυτή σε σχέση µε τις οικογένειες των µητέρων κατώτερου και µεσαίου µορφωτικού 

επιπέδου. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 33, ο πνευµατικός και µορφωτικός 

προσανατολισµός στις οικογένειες των µητέρων κατώτερου µορφωτικού επιπέδου 

είναι χαµηλότερος (µ.ο.=4,05) σε σχέση µε εκείνον στις οικογένειες µητέρων 

ανώτερου µορφωτικού επιπέδου (µ.ο.=6,33) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.000<.05. Παροµοίως, και στις οικογένειες µητέρων µεσαίου µορφωτικού επιπέδου 

ο πνευµατικός και µορφωτικός προσανατολισµός είναι χαµηλότερος (µ.ο.=4,89) σε 

σχέση µε αυτόν των οικογενειών µητέρων ανώτερου µορφωτικού επιπέδου 

(µ.ο.=6,33) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.034<.05. Μεταξύ των 



οικογενειών των µητέρων κατώτερου και µεσαίου µορφωτικού επιπέδου δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη διάσταση αυτή.  

Αναφορικά µε την οργάνωση, όπως και στον προσανατολισµό στην επιτυχία, 

υπερέχουν σηµαντικά οι οικογένειες µητέρων µεσαίου µορφωτικού επιπέδου (µ.ο.= 

7,16)  σε σχέση µε εκείνες των µητέρων κατώτερου (µ.ο.=6,10) και ανώτερου 

µορφωτικού επιπέδου (µ.ο.=5,17) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.000<.05. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 33, το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (p) της διαφοράς στην οργάνωση µεταξύ των οικογενειών των 

µητέρων µεσαίου και χαµηλού µορφωτικού επιπέδου ανέρχεται στο .011<.05 και 

µεταξύ των οικογενειών  µεσαίου και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου στο .001<.05, 

ενώ µεταξύ των οικογενειών κατώτερου και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου δεν 

εντοπίστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την οργάνωση.   Η ανεξαρτησία, 

ο προσανατολισµός σε πολιτιστικές δραστηριότητες-ψυχαγωγία, η έµφαση στην 

ηθική και τη θρησκεία και ο έλεγχος δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές µεταξύ των οικογενειών βάσει του µορφωτικού επιπέδου της µητέρας. 

 

 

Πίνακας 34 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΑΤΕΡΑ   

 ΚΑΤΩΤΕΡ
Ο 

n=54 

ΜΕΣΑΙΟ 
n=20 

ΑΝΩΤΕΡΟ 
n=12 

  

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή/Β. ελ. 
(df) 

Έλεγχος 
στατιστικής 

σηµαντικότητας(
p) 

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,56 1,59 7,90 0,85 7,33 0,49 15,471 (x2)/ 2 .000<.05 
Εκφραστικότητα 5,70 1,45 6,10 1,17 6,17 1,40 0,941 (f) / 85 .394>.05 
Συγκρούσεις 2,67 2,09 1,80 1,11 2,50 1,45 3,063 (x2) / 2 .216>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  



Ανεξαρτησία 5,56 1,41 5,50 1,15 5,50 1,31 0,017 (f) / 85 .983>.05 
Προσανατολισµός στην 

Επιτυχία 
5,41 1,21 5,50 1,85 5,83 1,95 2,560 (x2) / 2 .278>.05 

Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,19 1,72 5,30 1,22 6,67 1,30 13,741 (f) / 85 .000<.05 

Προσανατολισµός σε 

Πολιτιστικές δραστηριότητες-

Ψυχαγωγία 

3,70 2,09 5,00 2,05 4,50 2,61 2,856 (f) / 85 .063>.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
5,26 1,73 4,40 2,06 4,50 1,78 2,065 (f) / 85 .133>.05 

Οργάνωση 6,33 1,67 6,90 1,25 5,67 2,15 2,112 (f) / 85 .127>.05 
Έλεγχος 5,22 2,04 4,60 1,47 5,83 1,11 5,364 (x2) / 2 .068>.05 

 

 

Πίνακας 35 

Ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων στις διαστάσεις του ψυχολογικού και 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος που εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

στις οικογένειες του δείγµατος µε βάση τo µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

 

 Συνοχή Πνευµατικός- 

Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 

Μορφωτικό επίπεδο 

πατέρα 

Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας (p) 

Μεσαίο .001<.05 .029<.05 Κατώτερ

ο Ανώτερο .199>.05 .000<.05 

Κατώτερο .001<.05 .029<.05 Μεσαίο 

Ανώτερο .516>.05 .063>.05 

Κατώτερο .199>.05 .000<.05 Ανώτερο 

Μεσαίο .516>.05 .063>.05 

 

Αναφορικά µε το ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας 

και το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 34, στατιστικά 

σηµαντική διαφορά εντοπίζεται µόνο ως προς τη διάσταση της συνοχής, ό,τι ισχύει 

δηλαδή, όπως είδαµε, και µε βάση το µορφωτικό επίπεδο της µητέρας. Στη 



συγκεκριµένη περίπτωση το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας είναι p=.000<.05. 

Συγκεκριµένα, όπως βλέπουµε και στον Πίνακα 35, οι οικογένειες των πατέρων 

κατώτερου µορφωτικού επιπέδου παρουσιάζουν χαµηλότερη συνοχή (µ.ο.=6,56) σε 

σχέση µε εκείνες  των πατέρων µεσαίου µορφωτικού επιπέδου (µ.ο.=7,90) µε επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας p=.001<.05. Η συνοχή ανάµεσα στις οικογένειες των 

πατέρων ανώτερου µορφωτικού επιπέδου και σε εκείνες των πατέρων κατώτερου και 

µεσαίου µορφωτικού επιπέδου δε διαφοροποιείται σηµαντικά. Οι υπόλοιπες 

διαστάσεις του ψυχολογικού περιβάλλοντος των οικογενειών του δείγµατος, της 

εκφραστικότητας και των συγκρούσεων, δε διαφοροποιούνται βάσει της 

συγκεκριµένης µεταβλητής.  Συνεχίζοντας την ανάγνωση του Πίνακα 34, όσον αφορά 

στο παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών και το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα, 

αυτό διαφοροποιείται µόνο ως προς τη διάσταση του πνευµατικού και µορφωτικού 

προσανατολισµού µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.000<.05. Οι 

οικογένειες των πατέρων κατώτερου µορφωτικού επιπέδου παρουσιάζουν 

χαµηλότερο πνευµατικό και  µορφωτικό προσανατολισµό (µ.ο.=4,19) σε σχέση µε τις 

οικογένειες των πατέρων µεσαίου (µ.ο.=5,30) και ανώτερου µορφωτικού επιπέδου 

(µ.ο.=6,67) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.029<.05 και p=.000<.05 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 35. Ο πνευµατικός και µορφωτικός 

προσανατολισµός µεταξύ των οικογενειών των πατέρων µεσαίου και ανώτερου 

µορφωτικού επιπέδου δε διαφοροποιείται σηµαντικά. Οι υπόλοιπες διαστάσεις του 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος δεν παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως 

προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. 

 

Πίνακας 36 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατος σε 

σχέση µε την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας. Έλεγχος στατιστικής 

σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων (µ.ο.) στις διαστάσεις της 

κλίµακας 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 ΚΑΚΗ 
n=56 

ΚΑΛΗ 
n=26 

 

 µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Τιµή t   Έλεγχος 



για 80 β.ελ. (df) στατιστικής 
σηµαντικότητας (p)

Ψυχολογικό περιβάλλον  
Συνοχή 6,71 1,59 7,08 1,02 -1,063 .291>.05 
Εκφραστικότητα 5,86 1,52 5,69 1,29 0,479 .633>.05 
Συγκρούσεις 2,75 1,99 2,00 1,39 1,732 .087>.05 
Παιδαγωγικό περιβάλλον  

Ανεξαρτησία 5,61 1,33 5,54 1,24 0,222 .825>.05 
Προσανατολισµός στην Επιτυχία 5,61 1,41 5,46 1,86 0,392 .696>.05 
Πνευµατικός-Μορφωτικός 

Προσανατολισµός 
4,11 1,67 5,46 1,68 -3,412 .001<.05 

Προσανατολισµός σε Πολιτιστικές 

δραστηριότητες-Ψυχαγωγία 
3,46 1,92 4,46 2,35 -2,037 .045<.05 

Έµφαση στην Ηθική και τη 

Θρησκεία 
4,93 1,77 5,15 2,07 -0,508 .613>.05 

Οργάνωση 6,25 1,72 6,46 1,77 -0,514 .609>.05 
Έλεγχος 5,04 1,67 5,62 2,10 -1,344 .183>.05 

 

 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, παρουσιάζουµε εάν και κατά πόσο η οικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας διαφοροποιεί το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον 

των οικογενειών του δείγµατός µας. Προκειµένου να επιτευχθεί η σχετική στατιστική 

επεξεργασία, οµαδοποιήσαµε τις τέσσερις κατηγορίες της µεταβλητής σε δύο (κακή-

καλή). Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι οικογένειες µε κακή και µέτρια οικονοµική 

κατάσταση και στη δεύτερη οι οικογένειες µε καλή και πολύ καλή οικονοµική 

κατάσταση, βάσει των δηλώσεων των µητέρων. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 36, το 

ψυχολογικό περιβάλλον των οικογενειών του δείγµατός µας δε διαφοροποιείται 

σηµαντικά σε καµία από τις διαστάσεις του µε βάση την οικονοµική κατάσταση της 

οικογένειας. Ως προς το παιδαγωγικό περιβάλλον στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

εντοπίζονται στις διαστάσεις του πνευµατικού και µορφωτικού προσανατολισµού και 

του προσανατολισµού σε πολιτιστικές δραστηριότητες και ψυχαγωγία. Συγκεκριµένα, 

οι οικογένειες κακής οικονοµικής κατάστασης παρουσιάζουν χαµηλότερο (µ.ο.=4,11) 

πνευµατικό και µορφωτικό προσανατολισµό σε σχέση µε τις οικογένειες καλής 

οικονοµικής κατάστασης (µ.ο.=5,46) µε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

p=.001<.05. Παροµοίως, και ο προσανατολισµός σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

είναι χαµηλότερος στις οικογένειες κακής οικονοµικής κατάστασης (µ.ο.= 3,46)  σε 



σχέση µε αυτόν των οικογενειών καλής οικονοµικής κατάστασης (µ.ο.=4,46) µε 

επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας p=.045<.05. Οι υπόλοιπες διαστάσεις του 

παιδαγωγικού περιβάλλοντος δε διαφοροποιούνται σηµαντικά βάσει της οικονοµικής 

κατάστασης της οικογένειας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον του οικογενειακού συστήµατος 

παιδιών µε εµπόδια στη ζωή και τη µάθηση αποτελεί µία πολύπλευρη κατάσταση 

εξαρτώµενη από πλήθος παραγόντων. Στην προσπάθειά µας να προσεγγίσουµε την 

κατάσταση αυτή καταλήξαµε σε ορισµένα αποτελέσµατα, των οποίων µία συνολική 

θεώρηση επιχειρούµε στην ενότητα αυτή.  

Οι βασικότερες από τις διαστάσεις του ψυχολογικού και παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος που επιλέξαµε να ερευνήσουµε µας επιτρέπουν να διαµορφώσουµε 

µία σφαιρική εικόνα του. Από την ανάλυση των σχετικών δεδοµένων µάς δίδεται η 

δυνατότητα να χαρτογραφήσουµε το ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον των εν 

λόγω οικογενειών.  

Τα µέλη του οικογενειακού συστήµατος παιδιών µε εµπόδια παρουσιάζουν 

ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους και µεγάλο βαθµό αλληλοϋποστήριξης και 

αλληλοβοήθειας. Μάλιστα το φαινόµενο αυτό εντοπίζεται κυρίως στις οικογένειες 

παιδιών µε σοβαρές διαταραχές, όπως είναι ο αυτισµός και η νοητική ανεπάρκεια. Η 



διαπίστωση αυτή βρίσκει σύµφωνη και τη σχετική έρευνα των Meyers et al. (1984). 

Το γεγονός αυτό προφανώς οφείλεται στην ανάγκη των µελών των οικογενειών 

αυτών να αισθάνονται ασφαλή κάτω από τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που 

αντιµετωπίζουν, προκειµένου να διατηρηθεί η ισορροπία του οικογενειακού τους 

συστήµατος. Την ανάγκη αυτή φαίνεται να την έχουν συνειδητοποιήσει περισσότερο 

οι γονείς ανώτερου µορφωτικού επιπέδου. 

Την ίδια ανάγκη προφανώς καλύπτει και η µεγάλη σηµασία που δίνουν οι εν 

λόγω οικογένειες στην οργάνωση και τη δοµή των οικογενειακών τους 

δραστηριοτήτων και υπευθυνοτήτων. Οι Margalit και Ravin (1983) κατέληξαν στο 

ίδιο αποτέλεσµα. Η οργάνωση φαίνεται να είναι σηµαντικότερη για τις µητέρες 

µεσαίου µορφωτικού επιπέδου. Ενώ δηλαδή οι µητέρες ανώτερου µορφωτικού 

επιπέδου δίνουν έµφαση στη συνοχή της οικογένειας, οι µητέρες µεσαίου 

µορφωτικού επιπέδου προσπαθούν µέσω της οργάνωσης περισσότερο να 

διατηρήσουν την οικογενειακή τους ισορροπία.  

Εξαιτίας προφανώς της ιδιαίτερης έµφασης που δίνουν οι οικογένειες αυτές 

στην οργάνωσή τους, µειώνεται σηµαντικά το µέγεθος στο οποίο τα µέλη τους 

ενθαρρύνονται να είναι θετικοί χαρακτήρες, αυτάρκεις και σε θέση να παίρνουν µόνα 

τους αποφάσεις. Παρόλα αυτά, τα µέλη των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια 

ενθαρρύνονται να εκφράζουν τα συναισθήµατά τους µε ευθύτητα. Το γεγονός αυτό 

παρατηρείται περισσότερο στις οικογένειες κοριτσιών µε εµπόδια. Οι οικογένειες 

αγοριών µε εµπόδια παρουσιάζουν µειωµένη εκφραστικότητα συναισθηµάτων. Στο 

αυτό αποτέλεσµα κατέληξε και η έρευνα των Margalit και Heiman (1986). Προφανώς 

και στις οικογένειες αυτές συνεχίζει να επικρατεί η λαϊκή ρήση ¨οι άνδρες δεν 

κλαινε¨.  

Ωστόσο, αν και τα µέλη των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια ενθαρρύνονται να 

εκφράζουν τα συναισθήµατά τους, εµφανίζονται ιδιαίτερα προσεκτικά στην έκφραση 

του συναισθήµατος του θυµού, προφανώς από το ιδιαίτερο άγχος τους να µη 

διαταραχθεί το ήδη ¨επιβεβαρηµένο¨ οικογενειακό τους σύστηµα. Για το λόγο αυτόν, 

η επιθετικότητα και οι συγκρούσεις µεταξύ των µελών τους είναι ελάχιστες και 

εντοπίζονται κυρίως στις οικογένειες παιδιών σχολικής ηλικίας και λιγότερο στις 

οικογένειες παιδιών εφηβικής ηλικίας. Κι αυτό γιατί µε το πέρασµα του χρόνου οι 

γονείς φαίνεται να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση και να δείχνουν µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και δυναµισµό (Seltzer &  Krauss, 1989, Dyson, 1993, Tobin, 1996).  



Προκειµένου ίσως να αποφευχθούν οι συγκρούσεις και να διατηρηθεί η 

οµοιόσταση των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια, οι τελευταίες δίνουν ιδιαίτερη 

σηµασία στην τήρηση καθορισµένων κανόνων και διαδικασιών στο πλαίσιο της 

οικογενειακής τους ζωής. Η τήρηση των κανόνων αυτών θα τους επιτρέψει να 

διατηρήσουν τον έλεγχο της οικογενειακής τους ισορροπίας και δεν πηγάζει από 

ιδιαίτερη έµφαση σε ηθικά και θρησκευτικά θέµατα και αξίες, αφού κάτι τέτοιο δεν 

παρατηρήθηκε στις εν λόγω οικογένειες. Ο αυξηµένος έλεγχος στις οικογένειες αυτές 

έρχεται σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας του Land (1985). Για 

ακόµη µια φορά αποδεικνύεται, κατά  την προσωπική µας άποψη, το αυξηµένο άγχος 

των οικογενειών αυτών να διατηρήσουν την οικογενειακή τους οµοιόσταση.  

Στον ίδιο λόγο κυρίως θεωρούµε ότι οφείλεται το γεγονός ότι οι οικογένειες 

παιδιών µε εµπόδια δε συµµετέχουν ικανοποιητικά σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. Αποτέλεσµα που συµφωνεί µε αυτό της έρευνας του Bristol (1984). 

Η κατάσταση αυτή πιστεύουµε ότι έχει τις ρίζες της στις παγιωµένες αντιλήψεις-

προκαταλήψεις ακόµα και της σύγχρονης κοινωνίας µας για τα άτοµα µε εµπόδια, οι 

οποίες επηρεάζουν και διαµορφώνουν την αντιµετώπισή της απέναντι στα άτοµα 

αυτά και τις οικογένειες τους, κάνοντας την ρατσιστική. Πιστεύουµε ότι στη 

σύγχρονη κοινωνία και ιδιαίτερα στη χώρα µας ο ρατσισµός αυτός είναι λανθάνων-

κρυφός, εξακολουθώντας να υπάρχει, σε µικρότερο βαθµό βέβαια, πίσω από τις 

διατυµπανίσεις µας για ίσα δικαιώµατα και αποδοχή της διαφορετικότητας. Οι 

οικογένειες παιδιών µε εµπόδια θεωρούµε ότι αντιλαµβάνονται το γεγονός αυτό, γι’ 

αυτό και αποφεύγουν να συµµετέχουν ενεργά σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες. Η αντιµετώπιση των οικογενειών αυτών από το περιβάλλον τους ως 

προβληµατικών ενδέχεται να τις επηρεάσει και να διαταράξει την οικογενειακή τους 

ισορροπία. Οι πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι ακόµα πιο 

µειωµένες στις οικογένειες που κατοικούν σε χωριό και σε εκείνες που δεν τους 

επιτρέπει η οικονοµική τους κατάσταση να συµµετάσχουν σε αυτές. 

Στον ίδιο βαθµό περιορίζεται και τον ενδιαφέρον των εν λόγω οικογενειών για 

πολιτικές, µορφωτικές και πνευµατικές δραστηριότητες. Ίσως και για την κατάσταση 

αυτή να ευθύνεται και πάλι η ίδια η κοινωνία και οι περιορισµοί που θέτει στις 

οικογένειες αυτές, όπως ακριβώς τους αναπτύξαµε παραπάνω. Μεγαλύτερο 

πνευµατικό και µορφωτικό ενδιαφέρον βέβαια εκδηλώνεται στις οικογένειες γονέων 

ανώτερου µορφωτικού επιπέδου και καλής οικονοµικής κατάστασης. Γεγονός πάντως 

είναι ότι οι οικογένειες αυτές διακρίνονται από µία σχετική απαξίωση για 



πολιτιστικές και πνευµατικές δραστηριότητες, που προφανώς δεν πηγάζει από µία 

γενικότερη απογοήτευση, διότι προσανατολίζονται προς την επιτυχία. Οι οικογένειες 

παιδιών µε εµπόδια τοποθετούν δραστηριότητες, όπως το σχολείο και την εργασία, σε 

ένα ανταγωνιστικό και προσανατολισµένο προς την επιτυχία πλαίσιο. Από χαµηλές 

προσδοκίες όµως όσον αφορά στο σχολείο και την εργασία φαίνεται να διακρίνονται 

οι οικογένειες που δεν έχουν άλλα παιδιά παρά µόνο το παιδί µε εµπόδια. Στις 

οικογένειες αυτές προφανώς ενυπάρχει αίσθηµα απαισιοδοξίας που υπαγορεύεται 

από τη διαταραχή του παιδιού. Υψηλότερες προσδοκίες χαρακτηρίζουν τις 

οικογένειες παιδιών µε διαταραχές στο λόγο, τη µάθηση ή τη συµπεριφορά. Εάν και 

κατά πόσο όµως το είδος της διαταραχής του παιδιού επηρεάζει τη στάση αυτή της 

οικογένειας ή η στάση της οικογένειας-αυξηµένες απαιτήσεις- προκαλεί ή ενισχύει τη 

διαταραχή στο παιδί δεν είµαστε σε θέση, βάσει των δεδοµένων της έρευνάς µας, να 

δώσουµε απάντηση. Θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο µιας ξεχωριστής 

ερευνητικής διαδικασίας. Επιπλέον, οι µητέρες µεσαίου µορφωτικού επιπέδου δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στον προσανατολισµό της οικογένειάς τους προς την επιτυχία, 

γεγονός που προφανώς σχετίζεται µε την αυξηµένη επιθυµία τους να καταξιωθούν τα 

µέλη της οικογένειάς τους κοινωνικά µέσω της συγκεκριµένης οδού.  

Βάσει όλων των παραπάνω, θεωρούµε ότι οι οικογένειες παιδιών µε εµπόδια 

στη ζωή και τη µάθηση αποτελούν µια κατηγορία οικογενειών µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά ως προς το ψυχολογικό και παιδαγωγικό τους περιβάλλον, τα οποία 

πάνω απ’ όλα χρήζουν περαιτέρω ερευνητικής αντιµετώπισης, µε την απαραίτητη 

συνεργασία ερευνητών από όλους τους επιστηµονικούς κλάδους που ως αντικείµενο 

µελέτης τους έχουν τον άνθρωπο. Κι αυτό γιατί η λειτουργία οποιουδήποτε 

οικογενειακού συστήµατος, και πολύ περισσότερο αυτού των παιδιών µε εµπόδια, 

επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων.  

Τα χαρακτηριστικά του ψυχολογικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος των 

οικογενειακών συστηµάτων των παιδιών µε εµπόδια, όπως προέκυψαν από την 

έρευνά µας, µας αφήνουν την αίσθηση ότι οι οικογένειες αυτές διακρίνονται από 

αυξηµένο άγχος, προκειµένου να διατηρήσουν την οµοιόσταση του οικογενειακού 

τους συστήµατος. Ειδικότερα, η υψηλή συνοχή, οι πολύ χαµηλές συγκρούσεις, η 

µειωµένη ανεξαρτησία, η αυξηµένη οργάνωση και ο αυξηµένος έλεγχος θεωρούµε 

ότι αποτελούν ενδείξεις άγχους, γεγονός που ασφαλώς δε συνηγορεί υπέρ µιας υγιούς 

ενσωµάτωσης του παιδιού µε εµπόδια στην οικογένειά του. Έτσι, το επίπεδο 

αυτονοµίας του παιδιού δεν αναπτύσσεται στο έπακρο.  



Ψυχολογικό και παιδαγωγικό περιβάλλον δε λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά το 

ένα επηρεάζει το άλλο. Το αυξηµένο άγχος των µελών των οικογενειών αυτών να 

διατηρήσουν την ισορροπία τους, επηρεάζει το είδος των δεσµών που αναπτύσσουν 

µεταξύ τους, π.χ. υψηλή συνοχή και εκφραστικότητα και πολύ χαµηλές συγκρούσεις, 

και κατ’ επέκταση το παιδαγωγικό περιβάλλον της οικογένειας. Αλλά και οι 

ιδιαιτερότητες του παιδαγωγικού περιβάλλοντος τους, π.χ. µειωµένες µορφωτικές και 

πολιτιστικές δραστηριότητες, µειωµένη ανεξαρτησία, αυξηµένη οργάνωση και 

έλεγχος, επηρεάζουν τις µεταξύ τους σχέσεις.   

Η εξασφάλιση ενός  υγιούς και ισορροπηµένου ψυχολογικού και παιδαγωγικού 

περιβάλλοντος για τις οικογένειες των παιδιών µε εµπόδια αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη.  Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από τη µείωση του άγχους που 

βιώνουν οι οικογένειες αυτές για τη διατήρηση της ισορροπίας τους και την άρση των 

εµποδίων που η ίδια η κοινωνία θέτει για την ισότιµη συµµετοχή τους στις 

εκδηλώσεις της. Το οικογενειακό σύστηµα παιδιών µε εµπόδια επηρεάζει και 

επηρεάζεται από πλήθος άλλων συστηµάτων κι έτσι διαµορφώνεται η λειτουργία του, 

το είδος της οποίας καθορίζει την ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών αυτών. Μόνο 

µέσω της διαρκούς παρακολούθησης και στήριξης των οικογενειών αυτών από το 

κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό, µπορεί να διαµορφωθεί εκείνο το ψυχολογικό 

και παιδαγωγικό οικογενειακό περιβάλλον που σε συνεργασία µε το σχολείο θα 

αναπτύσσει στο έπακρο όλες τις σωµατικές, πνευµατικές και ψυχικές δυνάµεις των 

παιδιών µε εµπόδια, µε απώτερο στόχο την πραγµατική κι όχι εικονική ένταξή τους 

στο κοινωνικό σύνολο. Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός στη χώρα µας, 

αρχικά η επιστηµονική-ερευνητική κοινότητα οφείλει να απο-δείξει την ανάγκη 

στήριξης των οικογενειών παιδιών µε εµπόδια, προκειµένου να γίνει κατανοητή και 

µείζονος σηµασίας κυρίως από τους ιθύνοντες, ώστε στη συνέχεια να ληφθούν τα 

απαραίτητα µέτρα. 
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ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

  

 

Αγαπητή κυρία, 

Ονοµάζοµαι Καλαϊτζάκη Μαριλένα και είµαι µεταπτυχιακή φοιτήτρια του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυµνο, στο 

αντικείµενο: ¨Ειδική Αγωγή¨. Στην παρούσα φάση των σπουδών µου εκπονώ 

ερευνητική εργασία για τις οικογένειες των µαθητών που φοιτούν σε ειδικό 

σχολείο και απευθύνοµαι στις µητέρες τους. Για να κάνω την εργασία αυτή και 

να ολοκληρώσω τις σπουδές µου, απαραίτητη είναι η δικής σας βοήθεια. Σας 

παρακαλώ θερµά να συµπληρώσετε το παρακάτω φυλλάδιο. Μη γράψετε το όνοµά 

σας. Με ενδιαφέρουν µόνο οι απαντήσεις σας. Η έρευνα αυτή είναι αυστηρά 

ανώνυµη, διενεργείται µόνο για επιστηµονικούς λόγους. Σας είµαι βαθύτατα 

ευγνώµων για τη βοήθειά σας και το χρόνο που θα αφιερώσετε για τη 

συµπλήρωση του παρακάτω φυλλαδίου. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις 

ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ θερµά και σας εύχοµαι ό,τι επιθυµείτε.  

 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 



( Σηµειώστε Χ στα αντίστοιχα κουτάκια ή συµπληρώστε τα κενά.)  

 

1. Το παιδί σας είναι:     

      Αγόρι □ Κορίτσι □  

2. Η ηλικία του παιδιού σας είναι:________ ετών.  

 

 

 

3. Το παιδί σας φοιτά σε Ειδικό Σχολείο, επειδή διακρίνεται πρωτίστως από: 

-διαταραχές στην όραση             

-διαταραχές στην ακοή  

-σωµατική αναπηρία  

-διαταραχές λόγου  

-διαταραχές στη µάθηση  

-διαταραχές στη συµπεριφορά  

-νοητική ανεπάρκεια  

-αυτισµό  

 

-κάτι άλλο, τι; _________________________________________ 

 

4. Έχετε άλλα παιδιά; 

Ναι □  Όχι □ 
Αν Ναι, πόσα; _________ 

 

5. Μένετε σε: 

Πόλη  □ Χωριό □  

6. Εσείς είστε:  Ο πατέρας του παιδιού σας είναι:  

-Απόφοιτη ∆ηµοτικού  -Απόφοιτος ∆ηµοτικού  

-Απόφοιτη Γυµνασίου  -Απόφοιτος Γυµνασίου  



-Απόφοιτη Λυκείου ή εξατάξιου 

Γυµνασίου 

 -Απόφοιτος Λυκείου ή 

εξατάξιου Γυµνασίου 

 

-Απόφοιτη Τεχνικής Σχολής  -Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής  

-Πτυχιούχος Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι  -Πτυχιούχος Α.Ε.Ι/Τ.Ε.Ι  

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  -Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

 

 

-Κάτι άλλο, τι;_____________________     -Κάτι άλλο, 

τι;_____________________ 

 

7. Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειά σας είναι: 

      Κακή □   Μέτρια □   Καλή □   Πολύ καλή □ 
Β΄ ΜΕΡΟΣ 

( Σηµειώστε Χ στο τετραγωνάκι ΝΑΙ, εάν νοµίζετε ότι η πρόταση ισχύει για την 

οικογένειά σας, ή σηµειώστε Χ στο τετραγωνάκι ΟΧΙ, εάν η πρόταση δεν ισχύει. 

Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις, ακόµα κι αν δεν είστε σίγουρη για 

την απάντηση. Αν νοµίζετε ότι µερικές από τις προτάσεις ισχύουν για τα 

περισσότερα µέλη της οικογένειά σας κι όχι για όλα, σηµειώστε Χ στο 

τετραγωνάκι ΝΑΙ. Απαντήστε σύµφωνα µε το τι νοµίζετε εσείς για την οικογένειά 

σας, όχι τι νοµίζουν οι άλλοι. )  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

  1. Τα µέλη της οικογένειάς µας πραγµατικά βοηθούµε και 

υποστηρίζουµε ο ένας τον άλλον. 

  2. Στην οικογένειά µας συχνά ο καθένας κρατάει τα συναισθήµατά 

του για τον εαυτό του. 

  3. Τσακωνόµαστε πολύ στην οικογένειά µας.  

  4. Στην οικογένειά µας δεν κάνει αρκετά συχνά ο καθένας 

πράγµατα µόνος του. 

  5. Νιώθουµε ότι είναι σηµαντικό να είναι κανείς ο καλύτερος σε 

οτιδήποτε κάνει. 



  6. Συχνά συζητάµε για πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

  7. Περνάµε τα περισσότερα Σαββατοκύριακα και βράδια στο σπίτι. 

  8. Στην οικογένειά µας πηγαίνουµε στην εκκλησία ή στο 

κατηχητικό αρκετά συχνά. 

  9. Στην οικογένειά µας οι δραστηριότητες προγραµµατίζονται πολύ 

προσεκτικά. 

  10. Σπάνια διατάζουµε ο ένας τον άλλον στην οικογένειά µας. 

  11. Συχνά ¨σκοτώνουµε την ώρα µας¨ στο σπίτι. 

  12. Στο σπίτι µιλάµε ελεύθερα, λέµε ό,τι θελήσουµε.  

   

ΝΑΙ ΟΧΙ  

  13. Τα µέλη της οικογένειας σπάνια θυµώνουν ανοιχτά. 

  14. Στην οικογένειά µας υπάρχει έντονη ενθάρρυνση για 

ανεξαρτησία. 

  15. Το να προοδεύει κανείς στη ζωή του είναι πολύ σηµαντικό στην 

οικογένειά µας. 

  16. Σπάνια πάµε σε διαλέξεις, στο θέατρο ή σε συναυλίες. 

  17. Συχνά έρχονται στο σπίτι φίλοι για φαγητό ή για επίσκεψη. 

  18. ∆εν προσευχόµαστε στην οικογένειά µας. 

  19. Γενικά είµαστε πολύ τακτικοί. 

  20. Υπάρχουν πολύ λίγοι κανόνες που πρέπει να ακολουθούµε στην 

οικογένειά µας. 

  21. ∆ίνουµε πολύ τον εαυτό µας σε αυτά που κάνουµε στο σπίτι. 

  22. Είναι δύσκολο να ξεσπάσεις στο σπίτι µας χωρίς  να ταραχθεί 

κανείς. 

  23. Τα µέλη της οικογένειας θυµώνουν καµιά φορά τόσο πολύ που 

πετάνε αντικείµενα. 

  24. Στην οικογένειά µας αντιµετωπίζουµε µόνοι µας τις υποθέσεις 

µας.  

  25. Το πόσα χρήµατα βγάζει κανείς δεν είναι πολύ σηµαντικό για 

µας. 

  26. Το να µαθαίνει κανείς καινούρια και διαφορετικά πράγµατα 

είναι πολύ σηµαντικό στην οικογένειά µας.  



  27. Κανένας στην οικογένειά µας δεν ασχολείται ενεργά µε σπορ. 

  28. Συχνά µιλάµε για το θρησκευτικό νόηµα των Χριστουγέννων, 

του Πάσχα και άλλων εορτών. 

  29. Είναι συχνά δύσκολο να βρεις αυτό που χρειάζεσαι , όταν το 

θέλεις, µέσα στο σπίτι µας. 

  30. Ένα µέλος τις οικογένειας παίρνει τις περισσότερες αποφάσεις.  

  31. Υπάρχει αίσθηση συντροφικότητας στην οικογένειά µας. 

  32. Μιλάµε ο ένας στον άλλο για προσωπικά προβλήµατα. 

  33. Τα µέλη της οικογένειάς µας σπάνια χάνουν την ψυχραιµία 

τους.  

  34. Πηγαινοερχόµαστε όποτε θέλουµε στο σπίτι µας. 

  35. Πιστεύουµε στον ανταγωνισµό και στο ¨ο καλύτερος ας 

επικρατήσει¨. 

  36. ∆εν µας ενδιαφέρουν πολύ οι πολιτιστικές δραστηριότητες.    

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

  37. Πηγαίνουµε συχνά στον κινηµατογράφο, σε αθλητικές 

εκδηλώσεις, για διακοπές κ.λ.π. 

  38. ∆εν πιστεύουµε ότι υπάρχει παράδεισος ή κόλαση. 

  39. Το να είµαστε συνεπείς στην ώρα µας είναι πολύ σηµαντικό 

στην οικογένειά µας. 

  40. Υπάρχουν καθορισµένοι τρόποι µε τους οποίους κάνουµε 

διάφορα πράγµατα στο σπίτι µας. 

  41. Όταν κάτι πρέπει να γίνει στο σπίτι, σπάνια προσφέρεται 

κάποιος από µας να το κάνει. 

  42. Άµα µας έρθει ξαφνικά η διάθεση να κάνουµε κάτι, συχνά 

ξεσηκωνόµαστε αµέσως και το κάνουµε.   

  43. Τα µέλη της οικογένειάς µας συχνά κρίνουν το ένα το άλλο. 

  44. Υπάρχει πολύ λίγος ιδιωτικός χώρος για τον καθένα στην 

οικογένειά µας. 

  45. Αγωνιζόµαστε πάντα να τα καταφέρουµε λίγο καλύτερα την 

επόµενη φορά που δοκιµάζουµε. 

  46. Σπάνια κάνουµε συζητήσεις πνευµατικού περιεχοµένου. 



  47. Όλοι στην οικογένεια έχουµε κάποιο χόµπι. 

  48. Τα µέλη της οικογένειάς µας έχουν αυστηρά καθορισµένες ιδέες 

για το τι είναι καλό και τι κακό.  

  49. Αλλάζουν εύκολα γνώµη τα άτοµα στην οικογένειά µας. 

  50. ∆ίνεται µεγάλη έµφαση στην οικογένειά µας στο να 

ακολουθούµε τους κανόνες. 

  51. Τα µέλη της οικογένειας πραγµατικά καλύπτουν και 

προφυλάσσουν το ένα το άλλο.  

  52. Συνήθως κάποιος ταράζεται αν παραπονεθείς στην οικογένειά 

µας. 

  53. Τα µέλη της οικογένειας καµιά φορά χτυπούν το ένα το άλλο. 

  54. Σχεδόν πάντα τα µέλη της οικογένειας στηρίζονται ο καθένας 

στον εαυτό του, όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα. 

  55. Τα µέλη της οικογένειας σπάνια ανησυχούν για προαγωγή στη 

δουλειά, βαθµούς στο σχολείο κ.λ.π. 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

  56. Κάποιο µέλος στην οικογένειά µας παίζει ένα  µουσικό όργανο. 

  57. Τα µέλη της οικογένειας δεν συµµετέχουν πολύ σε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες εκτός δουλειάς ή σχολείου. 

  58. Πιστεύουµε ότι υπάρχουν ορισµένα πράγµατα που απλώς τα 

πιστεύει κανείς χωρίς να τα αµφισβητεί. 

  59. Τα µέλη της οικογένειας φροντίζουν ώστε σίγουρα τα δωµάτιά 

τους να είναι συγυρισµένα. 

  60. Η γνώµη όλων έχει το ίδιο βάρος στις οικογενειακές αποφάσεις. 

  61. Υπάρχει πολύ λίγο οµαδικό πνεύµα στην οικογένειά µας. 

  62. Το θέµα των χρηµάτων και της πληρωµής λογαριασµών 

κουβεντιάζεται ανοιχτά στην οικογένειά µας. 

  63. Αν υπάρξει διαφωνία στην οικογένειά µας προσπαθούµε να 

διατηρήσουµε την ηρεµία.  

  64. Στην οικογένεια ενθαρρύνουµε ο ένας τον άλλον να 

υπερασπιστεί τα δικαιώµατά του.  

  65. Στην οικογένειά µας δεν κυνηγάµε τόσο πολύ την επιτυχία. 

  66. Τα µέλη της οικογένειάς µας συχνά πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. 



  67. Στην οικογένειά µας συχνά παρακολουθούµε µαθήµατα σχετικά 

µε κάποιο χόµπι ή µε κάτι που µας ενδιαφέρει.  

  68. Στην οικογένειά µας ο καθένας έχει διαφορετικές απόψεις για 

το τι είναι σωστό και τι λάθος. 

  69. Τα καθήκοντα του καθενός είναι ξεκάθαρα προσδιορισµένα 

στην οικογένειά µας. 

  70. Μπορούµε να κάνουµε ό,τι θελήσουµε στην οικογένειά µας. 

  71. Τα πάµε όντως καλά µεταξύ µας. 

  72. Συνήθως είµαστε προσεκτικοί στο τι λέµε ο ένας στον άλλο. 

  73. Τα µέλη της οικογένειας συνήθως προσπαθούν να έχει ο 

καθένας το πάνω χέρι ή να βγει ο ένας καλύτερος από τον άλλον. 

  74. Είναι δύσκολο να µείνεις µόνος µε τον εαυτό σου χωρίς να 

πληγώσεις κάποιον στο σπίτι µας. 

  75. ¨Πρώτα η δουλειά και µετά το παιχνίδι¨ είναι ο κανόνας στην 

οικογένειά µας.  

 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

  76. Το να βλέπουµε τηλεόραση είναι πιο σηµαντικό από το να 

διαβάζουµε στην οικογένειά µας. 

  77. Τα µέλη της οικογένειας βγαίνουν έξω πολύ. 

  78. Η Αγία Γραφή είναι πολύ σηµαντικό βιβλίο στην οικογένειά 

µας. 

  79. ∆εν γίνεται πολύ προσεκτική διαχείριση των χρηµάτων στην 

οικογένειά µας.  

  80. Οι κανόνες δεν αλλάζουν καθόλου εύκολα στο σπίτι µας. 

  81. Υπάρχει άφθονος χρόνος και ενδιαφέρον για τον καθένα στην 

οικογένειά µας. 

  82. Γίνονται πολλές αυθόρµητες συζητήσεις στην οικογένειά µας. 

  83. Στην οικογένειά µας πιστεύουµε ότι δεν καταλήγεις πουθενά µε 

το να υψώνεις τη φωνή σου. 

  84. Στην οικογένειά µας δεν ενθαρρύνεται κανείς να λεει τη γνώµη 

του και να εκφράζει τη θέση του. 

  85. Τα µέλη της οικογένειας συγκρίνονται συχνά µε άλλους, 



σχετικά µε το πόσο καλά τα καταφέρνουν στη δουλειά ή στο 

σχολείο. 

  86. Τα µέλη της οικογένειας πραγµατικά αγαπούν τη µουσική, την 

τέχνη και τη λογοτεχνία. 

  87. Ο κύριος τρόπος διασκέδασής µας είναι η τηλεόραση ή το 

ραδιόφωνο. 

  88. Τα µέλη της οικογένειας πιστεύουν ότι αν αµαρτήσεις, θα 

τιµωρηθείς. 

  89. Τα πιάτα συνήθως πλένονται αµέσως µετά το φαγητό. 

  90. ∆εν µπορείς να το ¨παρατραβήξεις¨ χωρίς συνέπειες στην 

οικογένειά µας. 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

 

       

 


