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Ευχαριστίες  

 
 

 Μετά από πολλές σκέψεις για το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής 

έρευνας, αποφάσισα να ασχοληθώ µε την επιλογή των παιχνιδιών από γονείς και 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών.  

Θεώρησα πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθώ µε το θέµα της επιλογής παιχνιδιών 

και να ερευνήσω τι είδους παιχνίδια προτιµούν να παίζουν τα παιδιά της προσχολικής 

ηλικίας και τι παιχνίδια ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράζουν. Επίσης, 

προσπάθησα να ερευνήσω ποια παιδικά παιχνίδια αγοράζουν οι γονείς στα παιδιά 

τους, ποια είναι τα παιχνίδια που οι γονείς προτιµούν να παίζουν τα παιδιά τους και 

αν υπάρχουν κάποια παιχνίδια που οι γονείς απαγορεύουν να παίζουν τα παιδιά τους 

επειδή τα θεωρούν επικίνδυνα και αντιπαιδαγωγικά. Αναλυτικά στοιχεία για την 

έρευνα  συµπεριλαµβάνονται στον ερευνητικό σχεδιασµό.  

Θα ήταν παράβλεψή µου να µην ευχαριστήσω τους ανθρώπους που µε 

βοήθησαν για να διεξάγω την έρευνα αυτή για την διπλωµατική µου εργασία. Θεωρώ 

υποχρέωση µου να ευχαριστήσω θερµά την Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κ. Μαρκοδηµητράκη Μαρία, 

µε την οποία είχα την τιµή να συνεργαστώ για την επίτευξη αυτής της διπλωµατικής 

εργασίας. Την ευχαριστώ θερµά για την πολύτιµη βοήθεια της και για τον χρόνο που 

αφιέρωσε σε µένα και στην έρευνα µου. Ευχαριστώ επίσης τις νηπιαγωγούς του 2ου 

και του 5ου  Νηπιαγωγείου Ρεθύµνου, τη νηπιαγωγό του νηπιαγωγείου της Αγίας 

Γαλήνης Ρεθύµνου και τη νηπιαγωγό του νηπιαγωγείου του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου για τη βοήθεια τους και για την προθυµία τους να πάρω 

συνεντεύξεις από τα παιδιά των νηπιαγωγείων τους και να δώσω στους γονείς των 

παιδιών αυτών ερωτηµατολόγια. 

 Τέλος, ευχαριστώ θερµά όλα εκείνα τα παιδιά που δέχτηκαν να 

συµπεριληφθούν στο δείγµα της έρευνας µου και να µου χαρίσουν λίγο από τον 

πολύτιµο ελεύθερο χρόνο τους, καθώς επίσης θερµά ευχαριστήρια αρµόζουν και 

στους γονείς των παιδιών που δέχτηκαν να απαντήσουν τα ερωτηµατολόγια που τους 

έδωσα και να µοιραστούν τις σκέψεις τους για την επιλογή των παιχνιδιών των 

παιδιών τους µαζί µου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσουµε ποιοι παράγοντες 

επηρεάζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών και γονείς των παιδιών της ηλικίας 

αυτής στην επιλογή των παιχνιδιών και γιατί, τι παιχνίδια προτιµούν να παίζουν τα 

παιδιά της ηλικίας αυτής.  

Θεωρήσαµε αρκετά ενδιαφέρον να ασχοληθούµε µε τα παιχνίδια των παιδιών 

και να εστιάσουµε την έρευνα µας στα παιχνίδια – αντικείµενα, και όχι στο τρόπο µε 

τον οποίο παίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν πολλές ερευνητικές αναφορές στον τρόπο µε 

τον οποίο παίζουν τα παιδιά, όµως πολύ ελάχιστα έχουν γραφεί σχετικά µε τα 

παιχνίδια – αντικείµενα και τη σχέση τους µε τα παιδιά: ποια είναι δηλαδή τα 

κριτήρια µε τα οποία τα παιδιά επιλέγουν τα παιχνίδια τους και για ποιο λόγο τα 

παιδιά προτιµούν τα παιχνίδια που επιλέγουν. Θεωρήσαµε, λοιπόν, ενδιαφέρον να 

ασχοληθούµε µε αυτό το συγκεκριµένο θέµα, δεδοµένου ότι στη βιβλιογραφία το 

θέµα αυτό έχει πολύ λίγο διερευνηθεί.  

 Πριν προβούµε στην ερευνητική διαδικασία, εµπλουτίσαµε το σύγγραµµά µας 

µε άρθρα και έρευνες από τη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονται στη σχέση 

παιδιών µε τα παιχνίδια – αντικείµενα, στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιλογή παιχνιδιού και στα παιχνίδια που επιλέγουν να παίζουν τα παιδιά. Αφού 

παραθέσαµε στο θεωρητικό µέρος της έρευνας µας κεφάλαια σχετικά µε την επιλογή 

παιχνιδιών – αντικειµένων από τα παιδιά, στη συνέχεια αναπτύσσεται το ερευνητικό 

µέρος. Η διπλωµατική µας αυτή εργασία είναι χωρισµένη σε δύο µέρη. Το πρώτο 

µέρος αποτελείται από το θεωρητικό κοµµάτι της έρευνας και το δεύτερο κοµµάτι 

αποτελείται από το µεθοδολογικό-ερευνητικό µέρος της έρευνας, όπου παρουσιάζεται 

ο ερευνητικός σχεδιασµός, µε τα συµπεράσµατα της έρευνας.  

Η έρευνα που κάναµε χωρίζεται σε δυο φάσεις. Στη πρώτη φάση βρίσκονται 

οι συνεντεύξεις των παιδιών σχετικά µε την επιλογή παιχνιδιών, και στη δεύτερη 

φάση βρίσκονται οι απαντήσεις των γονέων σχετικά µε τους παράγοντες που τους 

ωθούν στην επιλογή παιχνιδιών για τα παιδιά τους. 
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Αναλυτικότερα, το πρώτο µέρος, το θεωρητικό, πλαισιώνει την έρευνα µας. 

Σε αυτό συµπεριλαµβάνονται κάποια στοιχεία για το παιχνίδι από βιβλία, πηγές 

ερευνών και άρθρων -αγγλόφωνων κυρίως- περιοδικών και εφηµερίδων, στις οποίες 

ανατρέξαµε. Στο πρώτο κεφάλαιο της έρευνας µας αναφερόµαστε γενικά στο 

παιχνίδι, στα χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα, στη βιολογική του σηµασία, στο ρόλο 

του και στον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόµαστε σε 

τύπους, σε θεωρίες και στις κατηγορίες του παιχνιδιού. Το τρίτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στο παιχνίδι – αντικείµενο στις διάφορες εποχές και το µελετά 

διαχρονικά. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατηρούµε το παιχνίδι ως παράγοντας 

επιθετικής συµπεριφοράς και στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιλογή παιχνιδιού.  

Στο δεύτερο µέρος, το εµπειρικό, περιγράφεται η µεθοδολογία της έρευνάς 

µας, τα αποτελέσµατα και η συζήτηση των αποτελεσµάτων της έρευνας στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και σε γονείς παιδιών της ηλικίας αυτής. Τελειώνοντας, 

παραθέτουµε προτάσεις για τη µελλοντική συνέχιση της έρευνας.  

 Συνοπτικά, τα βασικά ευρήµατα της παρούσας µελέτης είναι πως τα κορίτσια 

επιλέγουν περισσότερο «κοριτσίστικα» παιχνίδια, όπως κούκλες, κουζινικά και τα 

αγόρια επιλέγουν περισσότερο «αγορίστικα» παιχνίδια, όπως κούκλες δράσης, 

αυτοκινητάκια, όπλα. Οι διαφηµίσεις των παιχνιδιών από την τηλεόραση και τα 

παιχνίδια που παίζουν συνοµήλικα παιδιά, δεν φάνηκε καθόλου να επηρεάζει τις 

προτιµήσεις και τις επιλογές των παιδιών σε παιχνίδια. Ο παράγοντας φύλο 

διαφοροποιεί τις απαντήσεις των γονέων. Οι µητέρες φαίνεται να είναι πιο 

ενηµερωµένες για τα παιχνίδια των παιδιών τους από ότι είναι οι πατέρες των 

παιδιών. Οι γονείς δεν φάνηκε να αποφεύγουν να αγοράζουν στα παιδιά τους 

παιχνίδια που διαφηµίζονται στην τηλεόραση ή που προβάλλονται σε διαφηµιστικά 

φυλλάδια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ 
 

1.  ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ: Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 

 

1.1.    Ορισµός του παιχνιδιού 

   

Το παιχνίδι του παιδιού είναι µια προφανής εκδήλωση όλων των εποχών και 

όλων των πολιτισµών, ώστε ήταν πολύ φυσικό να προκαλέσει την προσοχή των 

ανθρώπων και να απασχολήσει από αρχαιοτάτων χρόνων τη σκέψη τους.  

Οι απόψεις των ειδικών ως προς τον ορισµό και την ερµηνεία του παιχνιδιού 

ποικίλουν. Ήδη από πολύ παλιά, ο Herbert Spencer (1873) θεωρεί το παιχνίδι ως την 

υπερχείλιση πλεονάζουσας ενεργητικότητας  εκείνου που παίζει (Flitner, 1974).  

Για τον Smith (2001), το παιχνίδι είναι το αντίθετο της εργασίας. Ταυτίζεται 

δηλαδή µε µια δραστηριότητα που γίνεται µε µόνο σκοπό την απόλαυση, χωρίς 

εξωτερικούς περιορισµούς (Αυγητίδου, 2001). Ο V. Zanden (1991) µε τον όρο 

«παιχνίδι» αναφέρεται στις θεληµατικές δραστηριότητες οι οποίες γίνονται χωρίς να 

αποβλέπουν στην επίτευξη κάποιου στόχου, δραστηριότητες οι οποίες δεν είχαν 

σχέση και είναι έξω από τη σφαίρα των σοβαρών απασχολήσεων για την επίτευξη 

κάποιου κέρδους (Αυγελή, Γεωργά, Γιαννουλάτου, ∆ανασσή-Αφεντάκη, κ.α., 1991). 

Κατά τον Buytendijk (1983),  παιχνίδι δεν είναι µόνο το να παίζει κανείς µε κάτι, 

αλλά και το να παίζει κάτι µε αυτούς που συµµετέχουν στο παιχνίδι, δηλαδή τους 

παίκτες (Πανταζή, 1997).  

Γενικά, ο όρος παιχνίδι αναφέρεται σε δραστηριότητες στις οποίες εκείνοι που 

συµµετέχουν τις απολαµβάνουν, παίρνουν µέρος µε τη θέλησή τους και τις 

επιδιώκουν, είτε αµείβονται είτε όχι. Οι προσπάθειες ορισµού του παιχνιδιού έχουν 

ταξινοµηθεί από τους Kenneth Rubin, Greta Fein και Brian Vandenberg (1997) σε 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες:  

α. το παιχνίδι ορίζεται ως µια σειρά χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τις 

βιολογικές ή ψυχολογικές προδιαθέσεις του παιδιού (play as disposition) 

β. ως παρατηρήσιµη συµπεριφορά (play as observable behavior) και  

γ. ως συγκείµενο-πλαίσιο (play as context) (Αυγητίδου, Σ., 2001).  

Το παιχνίδι, που κυριολεκτικά έχει ζωτική σηµασία για τον άνθρωπο, το 

συναντάµε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και µπορεί να παίρνει ποικίλες µορφές, 
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ανάλογα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες, ψυχικές και ψυχοκοινωνικές, που εξυπηρετεί 

σε κάθε διαφορετική ηλικία. 

 Τέλος, το παιχνίδι θα µπορούσαµε να το ορίσουµε ως µια πολυσύνθετη 

ενέργεια. Κατά την Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη (1977), το παιχνίδι είναι µια 

ενεργητικότητα εξερευνητική, µια περιπέτεια, µια πείρα, µια συµβατική πρόοδος.   

 

1.2.  Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του παιχνιδιού 

 

Σύµφωνα µε την Garvey (1977), η δραστηριότητα του παιχνιδιού έχει εξ 

ορισµού τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα:  

1. Το παιχνίδι είναι µια πηγή ευχαρίστησης και απόλαυσης. Το παιχνίδι δίνει 

ικανοποίηση, ακόµα και όταν τα σηµάδια της ευχαρίστησης σε αυτό δεν είναι 

έκδηλα.  

2. Το παιχνίδι δεν εξυπηρετεί κάποιον καθορισµένο- συγκεκριµένο σκοπό. Τα 

κίνητρα του παιδιού είναι υποκειµενικά. Αν το παιδί παίζει ή όχι καθορίζεται από τον 

«τρόπο µε τον οποίο βιώνει» το παιχνίδι και όχι από το τι ακριβώς κάνει (Garvey, 

1977). Ο παίκτης δηλαδή, απολαµβάνει τις µεθόδους που χρησιµοποιεί και οι µέθοδοι 

αυτοί αποτελούν αυτοσκοπό. Αυτό σηµαίνει πως δεν πραγµατοποιούνται επειδή τον 

ενδιαφέρει άµεσα το αποτέλεσµα των πράξεων του. Συνεπώς, όταν ένα παιδί παίζει 

στην τσουλήθρα, ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τρόπο µε τον οποίο κατρακυλά 

και λιγότερο για την µετακίνηση από πάνω προς τα κάτω. 

3. Το παιχνίδι είναι αυθόρµητο και θεληµατικό, µια δραστηριότητα που 

επιλέγεται ελεύθερα από το άτοµο και σε καµία περίπτωση δεν γίνεται υποχρεωτικό. 

Το παιδί παίζει αυθόρµητα τη στιγµή που αυτό το επιθυµεί και όχι επειδή κάποιος 

άλλος του το επιβάλλει. 

4. Το παιχνίδι µοιάζει µε τις δραστηριότητες της πραγµατικότητας, όµως 

διαφέρει από αυτές στο ότι κατά τη διάρκειά του η πραγµατικότητα «αναιρείται» και 

δεν ισχύουν οι συνήθεις συνέπειες µιας πράξης. Το παιδί που δυσκολεύεται,  για 

παράδειγµα, να κουµπώσει τα κουµπιά του, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να 

καθυστερήσει να πάει στο σχολείο. Κάτι τέτοιο όµως δεν έχει κανένα απολύτως 

αρνητικό αποτέλεσµα όταν το παιδί παίζει, και καθυστερεί να κουµπώσει τα κουµπιά 

της κούκλας του. Παροµοίως, µια πάλη στα πλαίσια του παιχνιδιού πραγµατοποιείται 

µε χαµόγελα ή και έντονα γέλια και διαφέρει κατά πολύ από ένα πραγµατικό καυγά 

(∆ηµητρίου - Χατζηνεοφύτου, 1997). 
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5. Το παιχνίδι διέπεται από τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι καθορίζονται 

κατά τη διάρκειά του και είναι δυνατόν ανάλογα µε τις προτιµήσεις και τις διαθέσεις 

των παικτών που συµµετέχουν, κάποιες φορές να διαφοροποιούνται. Για παράδειγµα, 

όταν τα παιδιά παίζουν µε τις κούκλες, δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες, όµως 

τις περισσότερες φορές υπάρχει µια σιωπηρή συµφωνία ανάµεσά τους, ότι θα υπάρχει 

µια «µητέρα», ένας «πατέρας» και τα «παιδιά» (∆ηµητρίου - Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 Κάθε παιχνίδι είναι µια εκούσια δραστηριότητα. Το παιχνίδι που γίνεται 

ύστερα από προτροπή ή διαταγή παύει να είναι πλέον παιχνίδι και στην καλύτερη 

των περιπτώσεων θα µπορούσε απλά να χαρακτηριστεί ως µια απλή αποµίµησή του. 

Η ποιότητα της ελευθερίας κάνει το παιχνίδι να ξεχωρίζει από την πορεία της 

φυσικής διαδικασίας. Το παιδί, όπως και το ζώο, παίζουν και σε αυτό ακριβώς 

έγκειται και η ελευθερία τους. Το κατ’επιταγή παιχνίδι δεν αποτελεί παιχνίδι και 

στην καλύτερη περίπτωση θα λέγαµε πως αποτελεί απλώς µια αποµίµηση του 

παιχνιδιού. Κατά τον Huizinga (1989), µόνο µε την ποιότητα της ελευθερίας 

ξεχωρίζει το παιχνίδι από την πορεία της φυσικής διαδικασίας. Και αυτό γιατί το 

παιχνίδι γίνεται αβίαστα και δεν αποτελεί καθήκον. Μπορεί να αναβάλλεται ή να 

διακόπτεται ανά πάσα στιγµή και ποτέ δεν επιβάλλεται από φυσική αναγκαιότητα ή 

ηθική υποχρέωση. Μόνο όταν το παιχνίδι αποτελεί µια αναγνωρισµένη πολιτιστική 

λειτουργία, µπορεί να συνδεθεί µε έννοιες υποχρέωσης και καθήκοντος. 

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού λοιπόν είναι πως είναι ελεύθερο, 

είναι µια µορφή ελευθερίας. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού συνδέεται 

µε το γεγονός πως δεν είναι «συνήθης» ή «πραγµατική» ζωή. Περισσότερο φαίνεται 

να είναι ένα πέρασµα από την «πραγµατική» ζωή σε µια προσωρινή σφαίρα 

δραστηριότητας. Κάθε παιδί που παίζει έχει πλήρη επίγνωση ότι γίνεται «στα 

ψέµατα» ή «στα αστεία» (Huizinga, 1989).  

Το τρίτο κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η αποµόνωσή του, ο 

περιορισµένος του χαρακτήρας. Το παιχνίδι παίζεται µέσα σε ορισµένα τοπικά και 

χρονικά όρια, περιέχει την δική του πορεία και το δικό του νόηµα. Μιλώντας για τον 

περιορισµό του παιχνιδιού µέσα στο χρόνο, το παιχνίδι παίρνει αµέσως µια πάγια 

µορφή ως πολιτισµικό φαινόµενο. Το παιχνίδι µεταδίδεται, γίνεται παράδοση. Το 

παιχνίδι µπορεί να επαναλαµβάνεται σε οποιονδήποτε χρόνο, µε όποια µορφή και αν 

έχει. Όσον αφορά τώρα τον περιορισµό του παιχνιδιού µέσα στον χώρο, κάθε παιχνίδι 

λειτουργεί και υπάρχει µέσα σε ένα πεδίο καθορισµένο από πριν είτε υλικά είτε 

ιδεατά προµελετηµένα, είτε αυτονόητα. Το τραπέζι που παίζουµε κάποιο επιτραπέζιο 
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παιχνίδι, το γήπεδο του ποδοσφαίρου, ο κύκλος που παίζουν τα παιδιά, είναι 

σύµφωνα µε τη µορφή και τη λειτουργία τους χώροι µέσα στους οποίους ισχύουν 

ειδικοί κανόνες. Είναι, κατά την άποψη του J.Huizinga (1989),  χώροι µέσα στους 

οποίους ισχύουν ειδικοί κανόνες.  

Άλλο ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι η ικανότητά του να δηµιουργεί 

τάξη. Το παιχνίδι έχει την τάση να είναι ωραίο και αυτός ο αισθητικός παράγοντας 

ενδέχεται να είναι ταυτόσηµος µε την ορµέµφυτη τάση για δηµιουργία αρµονικών 

µορφών που εµπνέει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι προικισµένο µε µερικές από τις πιο 

ευγενείς ιδιότητες που µπορούµε να αντιληφθούµε στα πράγµατα. Τέτοιες ιδιότητες 

είναι ο ρυθµός και η αρµονία. Το παιχνίδι ασκεί πάνω µας µια µαγεία, µας 

παρασύρει, και αυτό είναι κάτι  το «µαγευτικό», το «σαγηνευτικό». Για αυτό και 

µπορούµε να παρακολουθήσουµε ένα παιδί να παίζει µε ένα παιχνίδι για ώρες, να το 

βλέπουµε να το κοιτάζει, να το επεξεργάζεται και αν αντιλαµβάνεται τοθς τρόπους 

χειρισµού του µε ενθουσιασµό και προσήλωση. Το παιχνίδι είναι επίσης «ένταση». Η 

ένταση σηµαίνει αβεβαιότητα, µια προσπάθεια να κριθεί η έκβαση και να τερµατισθεί 

η αβεβαιότητα. Το γατάκι που σπρώχνει ελαφρά µια κουβαρίστρα, το µικρό παιδί που 

απλώνει το χέρι του για να πιάσει κάτι, το κοριτσάκι που παίζει µε το τόπι, όλοι τους 

αποσκοπούν στο να κατορθώσουν κάτι δύσκολο, να επιτύχουν και να τερµατίσουν 

µια ένταση (Huizinga, 1989). 

Παίζοντας κανείς ένα παιχνίδι, παρά την µεγάλη επιθυµία του να κερδίσει, 

οφείλει να σεβαστεί τους κανόνες. Οι κανόνες είναι ένας παράγοντας που καθορίζει 

την έκβαση και τα όρια του κάθε παιχνιδιού. Κάθε παιχνίδι έχει και τους κανόνες του. 

Οι κανόνες είναι αυτοί που καθορίζουν κάθε φορά τι ισχύει ή τι δεν ισχύει στο 

παιχνίδι, είναι δεσµευτικοί για τους παίκτες και δεν επιτρέπουν αµφισβήτηση. Οι 

παίκτες που καταπατούν ή αγνοούν τους κανόνες ουσιαστικά αρνούνται το παιχνίδι. 

Από τη στιγµή που θα καταστρατηγηθούν οι κανόνες του παιχνιδιού, ολόκληρος ο 

κόσµος του παιχνιδιού θα καταρρεύσει και το παιχνίδι θα τελειώσει και όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο J.Huizinga (1989), όταν το σφύριγµα του διαιτητή 

ακουστεί, διαλύει  τη µαγεία και αποκαθιστά πάλι τη συνέχεια της «πραγµατικής» 

ζωής. 
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1.3.   Το παιχνίδι και η βιολογική σηµασία του 

 

Το παιχνίδι είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό φυσιολογικό φαινόµενο ή 

µια απλή φυσιολογική αντίδραση. Σύµφωνα µε τον Ναυρίδη (2000), η λέξη παιχνίδι -

τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα- έχει δύο διαφορετικές σηµασίες. Η µια αφορά 

στο παιχνίδι ως δραστηριότητα και η άλλη στα παιχνίδια ως αντικείµενα που τα 

χρησιµοποιούµε, για να παίξουµε. Το παιχνίδι ως δραστηριότητα έχει ζωτική 

σηµασία για τον άνθρωπο. Αυτό το µαρτυρεί και το γεγονός πως το συναντάµε σε 

όλη σχεδόν τη διάρκεια της ζωής µας και παίρνει ποικίλες µορφές, ανάλογα πάντα µε 

τις ιδιαίτερες ψυχικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες που εξυπηρετεί σε κάθε 

διαφορετική ηλικία. Μιλώντας για το παιχνίδι µε την έννοια του αντικειµένου, το 

παιχνίδι µπορεί να έχει την έννοια κάποιου υλικού αντικειµένου (όπως για 

παράδειγµα µια κούκλα, ένα αρκουδάκι, ένα αυτοκινητάκι) ή κάποιου άυλου 

αντικειµένου (µε την µορφή οµαδικών παιχνιδιών όπως το κρυφτό και το κυνηγητό).  

 Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει, για να καθορισθεί η βιολογική λειτουργία 

του παιχνιδιού. Σε κάποιες από τις προσπάθειες αυτές περιγράφεται η προέλευση και 

οι θεµελιώδες αρχές του παιχνιδιού ως εκφόρτιση υπερεκχυλίζουσας ζωικής 

ενέργειας, σε κάποιες άλλες περιγράφεται η ικανοποίηση κάποιου «µιµητικού 

ενστίκτου» ή απλώς και µόνο η «ανάγκη» χαλάρωσης (Huizinga, 1989). Σύµφωνα µε 

µια θεωρία, το παιχνίδι χρησιµεύει ως εξάσκηση στην αυτοσυγκράτηση που 

χρειάζεται το άτοµο. Κατά τον Huizinga µερικοί βρίσκουν την αρχή του παιχνιδιού 

σε µια έµφυτη παρώθηση να ασκηθεί µια ορισµένη φυσική ικανότητα ή στην 

επιθυµία της κυριαρχίας και της αναµέτρησης. Κάποιοι άλλοι όπως οι H.Zondervan 

και F.J.J.Buytendijk θεωρούν το παιχνίδι ως «εκτόνωση», ως διέξοδο βλαβερών 

παρορµήσεων, ως πραγµάτωση επιθυµίας, ως πλάσµα που προορίζεται να 

συντηρήσει το αίσθηµα της προσωπικής αξίας (Huizinga, 1989). Ο Huizinga (1989) 

αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής: 

 

 

 
«Στον πολιτισµό βρίσκουµε το παιχνίδι ως ένα δεδοµένο µέγεθος που υπήρχε πριν 
από τον ίδιο τον πολιτισµό, που τον συνόδευε και τον διέπνεε από τη γέννηση του 
µέχρι το στάδιο που διανύουµε σήµερα. ∆ιαπιστώνουµε παντού την παρουσία του 
παιχνιδιού ως µια σαφώς προσδιορισµένη ποιότητα της πράξης, η οποία διαφέρει 
από την «συνήθη» ζωή» (Huizinga, J.,1989,σ.15). 
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1.4.   Ο ρόλος του παιχνιδιού και ο αναπτυξιακός του χαρακτήρας 

 

 Το παιχνίδι αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα και την κύρια 

απασχόληση του παιδιού της προσχολικής ηλικίας. Η έννοια του παιχνιδιού είναι 

στενά συνυφασµένη µε τη φύση του παιδιού και αποβλέπει στην ικανοποίηση των 

οργανικών και ψυχολογικών αναγκών του. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι αποτελεί µια 

αληθινή ανάγκη για το παιδί, καθώς εκτός από τις ώρες ύπνου, ελάχιστες είναι οι 

στιγµές που βιώνει το παιδί χωρίς να παίζει (Κιτσαράς, 1997). Το παιχνίδι θεωρείται 

κύρια δραστηριότητα των παιδιών και παράλληλα κεντρικό ζήτηµα στον ερευνητικό 

χώρο  της παιδικής ηλικίας στον αιώνα µας (Αυγητίδου, 2001).  

 Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί εξάλλου η σκέψη των παιδιών, 

αποκαλύπτεται συχνά µέσα από το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού το παιδί 

αποκτά πολλές δεξιότητες και κατανοεί πολλά πράγµατα τα οποία µπορεί να 

εφαρµόσει σε άλλες καταστάσεις (∆ηµητρίου - Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 Το παιδικό παιχνίδι λόγω της ξεχωριστής σηµασίας του για την ολόπλευρη 

ανάπτυξη του παιδιού, έγινε αντικείµενο πληθώρας ψυχολογικών ερευνών από 

διάσηµους ψυχολόγους, παιδαγωγούς και άλλους ερευνητές, όπως οι Groos, 

Claparede, Piaget, Freud, Adler, Spencer, Bruner, Vygotsky κ.α, οι οποίοι εξέτασαν 

τον ρόλο του και τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα. 

 Έγιναν πολλές προσπάθειες για να ερµηνευτεί το φαινόµενο του παιχνιδιού 

και όλες αυτές οι προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία διαφόρων 

θεωριών που δεν µπορούν απόλυτα να ερµηνεύσουν το όλο φαινόµενο. Η 

προβληµατική οφείλεται στην ίδια τη φύση και την πολυπλοκότητα του παιχνιδιού 

που δύσκολα µπορεί να ερµηνευτεί µε ένα ορισµό-όπως εξάλλου αναφέραµε και 

παραπάνω.   

 Στην ιστορία της προσχολικής αγωγής το παιχνίδι - αντικείµενο είχε πάντα 

πολύ µεγάλη αξία και για µεγάλο χρονικό διάστηµα θεωρείτο ως ωφέλιµο 

αντικείµενο διασκέδασης. Σηµείο αναφοράς των παιδαγωγικών απόψεων για το 

παιχνίδι - αντικείµενο  ήταν η ενίσχυση των διαδικασιών της νοητικής και κινητικής 

ανάπτυξης και αργότερα, στα πλαίσια της ψυχανάλυσης, θεωρήθηκε ως ένα µέσο 

απόκτησης της αυτοπεποίθησης. Συνεπώς, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως η 

αυτοπεποίθηση αποκτάται µέσω της σταθερής σχέσης µε ένα αντικείµενο (Πανταζή,  

1999). 
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Πολλά αποτελέσµατα ερευνών υπογράµµισαν την επίδραση που ασκούν τα 

παιχνίδια στις κοινωνικές σχέσεις, καθώς µε τη βοήθεια του παιχνιδιού διευκολύνεται 

η κοινωνική επικοινωνία µε τα άλλα παιδιά. Σύµφωνα µε έρευνα  που έγινε από τους 

Vandell, Wilson και Buchman (1980), παρατηρήθηκε ότι ανάµεσα σε παιδιά ηλικίας 

ενός έτους δηµιουργήθηκαν περισσότερες και µεγαλύτερης διάρκειας κοινωνικές 

επαφές µε την παρουσία παιχνιδιών - αντικειµένων, παρά µε την απουσία τους. Οι 

DeStefano και Müller (1982), ύστερα από έρευνα διαπίστωσαν πως όταν το µέγεθος 

των παιχνιδιών – αντικειµένων, µε τα οποία έπαιζαν τα παιδιά, διέφερε, τα παιδιά 

οδηγούνταν σε συγκρούσεις και αρνητικές συγκινήσεις (Πανταζή, 1999).  

Το παίξιµο οδηγεί σε οµαδικές σχέσεις. ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη και 

συνεπώς την υγεία και µπορεί να είναι µια φόρµα επικοινωνίας στην ψυχοθεραπεία. 

Το παιδί που παίζει κατέχει ένα χώρο τον οποίο δεν µπορεί εύκολα να εγκαταλείψει, 

ούτε όµως µπορεί εύκολα να δεχθεί εισβολές στο χώρο αυτό. Στην περιοχή του 

παιχνιδιού το παιδί σωρεύει αντικείµενα ή φαινόµενα από την εξωτερική 

πραγµατικότητα και τα θέτει στην υπηρεσία ορισµένων δειγµάτων  που προέρχονται 

από την εσωτερική ή ατοµική πραγµατικότητα (Winnicott, 1980).  

 

 

1.5.  Το παιχνίδι ως κώδικας επικοινωνίας  

 

Όπως είπαµε και προηγουµένως, το παιχνίδι µπορεί να πάρει δύο 

διαφορετικές σηµασίες. Μπορεί να σηµαίνει ή µια δραστηριότητα ή κάποιο 

αντικείµενο. Το παιχνίδι όσον αφορά τη δεύτερη σηµασία του µπορεί να αποτελεί ή 

κάποιο αγαπηµένο αντικείµενο των παιδιών (µικρές κούκλες και παιχνιδάκια) ή µια 

οµαδική δραστηριότητα των παιδιών που µε τις επαναλήψεις µέσα στο χρόνο έχουν 

τυποποιηθεί και αντικειµενοποιηθεί (παιχνίδια κρυφτού και κυνηγητού κ.α.) 

(Ναυρίδης, 2000).  

Το παιχνίδι αναγνωρίζεται ίσως περισσότερο ως παιδική ενασχόληση. Γνωστή 

είναι εξάλλου και η φράση από την αρχαιότητα «Τα παιδία παίζει». Φαίνεται πως το 

παιχνίδι έρχεται σε αντίθεση µε την απαιτούµενη σοβαρότητα των ενηλίκων, όµως 

στην πραγµατικότητα το παιχνίδι δεν σταµατά ποτέ να υπάρχει στη ζωή µας, ακόµα 

κι αν έχουµε αφήσει πίσω µας την παιδική ηλικία.  

Εκτός όµως από τρόπος ψυχαγωγίας, το παιχνίδι είναι και κώδικας 

επικοινωνίας. Και πραγµατικά µπορούµε να δούµε το παιχνίδι ως κώδικα 
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επικοινωνίας από το γεγονός πως µέσα από το παιχνίδι το παιδί εκφράζεται και 

βιώνει διάφορα συναισθήµατα. Έχει επισηµανθεί άλλωστε από τους ειδικούς η 

τεράστια σηµασία του παιχνιδιού για την οµαλή ψυχική, συναισθηµατική, νοητική 

και σωµατική ανάπτυξη του παιδιού (Ναυρίδης, 2000). 

Μέσω του παιχνιδιού ως αντικειµένου εκφράζονται συµβολικά οι βαθύτερες 

επιθυµίες, τα συναισθήµατα, οι φόβοι, οι ψυχικές συγκρούσεις και οι φαντασιώσεις 

του παιδιού. Για το λόγο αυτό παιδοψυχολόγοι χρησιµοποιούν το παιχνίδι-

αντικείµενο ως βοήθηµα, για να διερευνήσουν τον ψυχικό κόσµο του παιδιού. Μέσα 

από το παιχνίδι του παιδιού, µπορούµε µε παρατήρηση να καταγράψουµε 

συναισθήµατα και σκέψεις που πιθανόν σε άλλες δραστηριότητες να µην είναι τόσο 

εύκολο να καταγραφούν. Τα παιδιά παίζοντας αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε 

ελεύθερο και αβίαστο τρόπο. Μέσω των παιχνιδιών (αντικειµένων και 

δραστηριοτήτων) εκφράζονται λεκτικά και συναισθηµατικά. Μια σκέψη τους, µια 

επιθυµία τους ή µια βαθύτερη ανάγκη τους είναι πολύ εύκολο να την εκφράσουν την 

ώρα που παίζουν, δεδοµένου µάλιστα και του γεγονότος πως τα παιδιά ταυτίζονται µε 

το παιχνίδι που κρατούν στα χέρια τους, του δίδουν ζωή και το ζωντανεύουν 

παρουσιάζοντας το να έχει συναισθήµατα και οµιλία, όπως ένας κανονικός 

άνθρωπος. Πολύ εύκολα λοιπόν το αγαπηµένο αρκουδάκι ή η αγαπηµένη κούκλα θα 

«µιλήσει» και θα εκφράσει τα συναισθήµατα που νιώθει το παιδί ή κάποια έντονη 

εµπειρία που βίωσε τη συγκεκριµένη µέρα. Το παιδί έχει τη δυνατότητα να ταυτισθεί 

έτσι µε το παιχνίδι και να µεταφέρει τα δικά του βιώµατα και συναισθήµατα στο 

άψυχο-αλλά για αυτό έµψυχο- παιχνίδι (Ναυρίδης, 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

2.  ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 
2.1.  Τύποι και κατηγορίες παιχνιδιού 

 

 Σύµφωνα µε τον Chaille (1978) και τους Greenfield & Smith (1976), ο τρόπος 

µε τον οποίο λειτουργεί η σκέψη των παιδιών αποκαλύπτεται συχνά µέσα από το 

παιχνίδι. Οι αλλαγές στον τρόπο που παίζουν τα παιδιά είναι παράλληλες µε τις 

αλλαγές που γίνονται στη σκέψη τους, ως αποτέλεσµα της ανάπτυξής τους 

(∆ηµητρίου – Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 Ο Smith (1991), περιγράφει τέσσερις σηµαντικούς τύπους παιχνιδιού που 

προσφέρουν εξάσκηση για µεταγενέστερες λειτουργίες:  

1. Παιχνίδι µετακίνησης, το οποίο αποτελείται κυρίως από την έντονη 

χρήση των µεγάλων µυών του σώµατος: τρέξιµο, πήδηµα, άλµατα κτλ. 

2. Παιχνίδι µε αντικείµενα, το οποίο εστιάζει στην εξερεύνηση µε τις 

αισθήσεις: τράβηγµα αντικειµένων, µετακίνηση αντικειµένων κτλ 

3. Κοινωνικό παιχνίδι, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η συναλλαγή µε 

ένα άλλο πρόσωπο. 

4. Φανταστικό παιχνίδι, στο οποίο η σηµασία των αντικειµένων και των 

πράξεων αλλάζει για να ανταποκρίνεται σε µια υποθετική κατάσταση 

(Cole & Cole, 2002). 

 Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το 

παιχνίδι µπορεί να είναι µια µέθοδος για τα παιδιά να αποκτήσουν νέες εµπειρίες 

(Golbeck, 2001). Η Parten (1932), µελέτησε παιδιά νηπιαγωγείου δύο έως πέντε 

ετών, κάτω από συνθήκες ελεύθερου παιχνιδιού, µε στόχο να επισηµάνει τα είδη των 

κοινωνικών σχέσεων τα οποία αντιπροσωπεύουν οι δραστηριότητες των παιδιών, 

κατατάσσοντας τα παιχνίδια των παιδιών της συγκεκριµένης ηλικίας στις εξής έξι 

κατηγορίες: 
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1. Ελεύθερες δραστηριότητες, όπου το παιδί µετακινείται εύκολα από τη 

µια  µεριά στην άλλη, χωρίς εµφανή σκοπό. 

2. Συµπεριφορά θεατή, όπου το παιδί µπορεί να παρατηρεί µε επιµέλεια 

τους άλλους να παίζουν αλλά δεν λαµβάνει µέρος στο παιχνίδι. 

3. Κατά µόνας ανεξάρτητο παιχνίδι (µοναχικό), όπου το παιδί παίζει 

µόνο χρησιµοποιώντας παιχνίδια τα οποία είναι διαφορετικά από εκείνα 

των παρακείµενων παιδιών, ενώ παράλληλα δεν δίνει προσοχή στις 

δραστηριότητές τους. 

4. Παράλληλο παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει µόνο του αλλά κοντά στα 

άλλα παιδιά, τα οποία χρησιµοποιούν τα ίδια παιχνίδια και παίζουν 

ουσιαστικά κατά τον ίδιο τρόπο. 

5. Εταιρικό παιχνίδι, όπου το παιδί παίζει µε άλλα παιδιά, δανείζει και 

δανείζεται παιχνίδια µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας. 

6. Συνεργατικό παιχνίδι, όπου µια οµάδα πλέον παιδιών οργανώνεται, για 

να επιζητήσει την επίτευξη ενός συγκεκριµένου σκοπού (∆ηµητρίου -

Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 Κατά τον Piaget (1951), το παιχνίδι αποτελεί µέρος µιας γενικής θεωρίας για 

την ανάπτυξη της νοηµοσύνης. Η ψυχολογία του Piaget θεωρεί το παιχνίδι ως µια 

καθορισµένη βιολογική λειτουργία που συµβάλλει στην πνευµατική ανάπτυξη και 

προσφέρει µια ταξινόµηση των παιχνιδιών σύµφωνα µε τα στάδια ανάπτυξης της 

νοηµοσύνης (Κρασανάκης, 1996). Πιο συγκεκριµένα, ο Piaget (1951) διακρίνει τρία 

είδη παιχνιδιού: το παιχνίδι της ασκήσεως, το συµβολικό παιχνίδι και το παιχνίδι των 

κανόνων. Το παιχνίδι της ασκήσεως περιλαµβάνει το αισθησιοκινητικό και το 

εξερευνητικό παιχνίδι του νεαρού βρέφους (ιδιαίτερα από την ηλικία των έξι µηνών 

έως τα δύο πρώτα χρόνια). Το συµβολικό παιχνίδι περιλαµβάνει το υποκριτικό, το 

φαντασιακό και το κοινωνικοδραµατικό παιχνίδι των παιδιών που βρίσκονται στην 

προσχολική και στην πρώιµη σχολική ηλικία (στην ηλικία από δύο έως έξι ετών 

περίπου). Τα οργανωµένα παιχνίδια των κανόνων χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες 

των παιδιών από την σχολική ηλικία και µετά (από τα έξι χρόνια και µετά). Ο Piaget 

θεωρεί ότι το παιχνίδι οικοδοµεί τη γνώση στην αισθητηριοκινητική και 

προενεργηµατική περίοδο (Αυγητίδου, 2001).  
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«Ενεργώντας το παιδί πάνω στα αντικείµενα δοµεί, σύµφωνα µε τον Piaget, 
προοδευτικά το χώρο, τον χρόνο και την υπόσταση των αντικειµένων. Για 
αυτό πρέπει οι παιδαγωγοί να  ενθαρρύνουν τα παιδιά στο αυθόρµητο 
παιχνίδι, επειδή προκαλεί σε αυτά µια πραγµατική εσωτερική ανάγκη για 
άσκηση της νοηµοσύνης και της περιέργειας τους» (Kamil & Devries, 1979, 
σ. 25).  
 
 

Η Buehler (1935), εισηγείται τέσσερις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού: 

α. Το λειτουργικό παιχνίδι, που είναι το πρώτο είδος παιχνιδιού και 

παρουσιάζεται στη βρεφική ηλικία, οπότε ασκείται συνεχώς κάποια δεξιότητα (π.χ. 

όταν το βρέφος κλωτσά κατ’επανάληψη τα πόδια του στον αέρα), 

β. Το φανταστικό παιχνίδι, το οποίο παρουσιάζεται κατά τη νηπιακή ηλικία 

(στο 2ο έτος), περιλαµβάνει παιχνίδια προσποίησης και έχει σαν κύριο 

χαρακτηριστικό τη συµβολική λειτουργία. 

γ. Το παιχνίδι αποδοχής που παρουσιάζεται και αυτό στη νηπιακή ηλικία. Το 

παιδί ακούει µε προσοχή κάποιο παραµύθι ή κοιτάζει εικόνες και ξεχωρίζει γεγονότα. 

 δ. Το παιχνίδι των κατασκευών, το οποίο εµφανίζεται στο τέλος του 

δεύτερου έτους του παιδιού, όταν αυτό ζωγραφίζει, οικοδοµεί µε τουβλάκια, άµµο 

και άλλα υλικά. 

Μια πιο σύγχρονη προσπάθεια ταξινόµησης του παιδικού παιχνιδιού έγινε 

από τον Rubin και τους συνεργάτες του (1983) και τον Bee (1989). Σύµφωνα µε 

αυτούς, το παιδί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, έρχεται σε επαφή µε τις  

παρακάτω κατηγορίες παιχνιδιού: 

α. Αισθησιοκινητικό παιχνίδι: Το συναντάµε τους πρώτους 12 µήνες ζωής 

του παιδιού και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό του την εξερεύνηση και το χειρισµό 

διαφόρων αντικειµένων µε την χρήση διαφόρων αισθησιο-κινητικών στρατηγικών 

(π.χ βάζοντας τα αντικείµενα στο στόµα, κουνώντας τα, ρίχνοντάς τα κ.α). 

β. Πρώτο παιχνίδι προσποίησης: Το συναντάµε στην αρχή του δεύτερου 

έτους όπου το παιδί προσποιείται ότι χρησιµοποιεί κάποια αντικείµενα, ψεύτικα ή 

αληθινά (π.χ. προσποιείται πως πίνει από ένα άδειο φλιτζανάκι ή κάνει πως χτενίζεται 

µε µια ψεύτικη χτένα). Στην περίοδο αυτή το παιδί είναι ακόµα προσανατολισµένο 

στο ίδιο του το σώµα. 

γ. Παιχνίδι προσποίησης µε περίπλοκη χρήση αντικειµένων: Εδώ το νήπιο 

στην ηλικία των 15-21 µηνών, αρχίζει να συσχετίζει το παιχνίδι προσποίησης µε 

αντικείµενα ή άλλους ανθρώπους µόνο µε τον ίδιο του τον εαυτό (π.χ. προσποιείται 

πως χτενίζει ή ταΐζει την κούκλα του). 
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δ. Παιχνίδι προσποίησης µε αντικατάσταση: Το συναντάµε στην ηλικία 

των 2 και 3 ετών. Εδώ το νήπιο χρησιµοποιεί αντικείµενα για να συµβολίζει κάποια 

άλλα (π.χ το σπιρτόκουτο γίνεται αυτοκινητάκι, το σκουπόξυλο άλογο κ.α). 

ε. Κοινωνικοδραµατικό παιχνίδι: Το παιχνίδι αυτό παρουσιάζεται στην 

ηλικία των 5 ετών όπου το παιδί παίζει άνετα κάποιους ρόλους και προσποιείται πως 

είναι κάποιος άλλος. Μέσα σε µια τάξη Νηπιαγωγείου το είδος αυτού του παιχνιδιού 

είναι πολύ συχνό καθώς στα νήπια αρέσει διαρκώς να µεταµφιέζονται σε άλλες 

προσωπικότητες και να µιµούνται άλλα πρόσωπα. 

στ. Απόκτηση συναίσθησης ρόλων: Το παιδί γύρω στα 6 του χρόνια 

αναθέτει ρόλους σε άλλα παιδιά και προγραµµατίζει σκόπιµα δραστηριότητες που 

περιλαµβάνουν προσποίηση διαφόρων ρόλων. 

 ζ. Παιχνίδι κανόνων: Το παιχνίδι αυτό εµφανίζεται περίπου στο 7ο έτος της 

ηλικίας του παιδιού όπου εφαρµόζει µε συνέπεια διάφορους κανόνες στα παιχνίδια 

του (∆ηµητρίου - Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 

 

2.2.  Θεωρίες παιχνιδιού 

 

 Κατά καιρούς έχουν δοθεί ποικίλες επεξηγήσεις για τους λόγους για τους 

οποίους παίζουν τα παιδιά. Μπορεί η κάθε θεωρία για το παιχνίδι να δίνει τη δική της 

έµφαση σε διαφορετικές πτυχές του, όλες όµως οι θεωρίες φαίνεται να συµφωνούν 

πως οι  δραστηριότητες του παιχνιδιού διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο στην 

ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία.  

 

 

2.2.1.  Η ψυχολογική θεωρία 

 

 Ο  Piaget (1978), ανέπτυξε στα πλαίσια της θεωρίας της νόησης ένα σχέδιο 

στο οποίο χαρακτηρίζει το παιχνίδι ως «µεσολαβητή της αφοµοίωσης». Υποστήριξε 

πως το παιδί είναι σε θέση να αποκτήσει εµπειρίες από την πραγµατικότητα, να τις 

επαναλάβει, να τις επεξεργαστεί, να τις παρουσιάσει διαφορετικά και να τις κάνει, 

τέλος, ένα µέρος του εαυτού του. Ακόµη, διατύπωσε την άποψη πως ανάµεσα στην 

ανάπτυξη της παιδικής νοηµοσύνης και την ανάπτυξη της παιγνιώδους 

συµπεριφοράς, υπάρχει αλληλεπίδραση. Σε κάθε φάση εξέλιξης της σκέψης που 



 26

περνάει το παιδί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, εντάσσει µια µορφή 

παιχνιδιού: 

1. Στο αισθησιοκινητικό στάδιο (από 2-18 µηνών), εντάσσει ο Piaget το παιχνίδι της 

ασκήσεως, κατά το οποίο το παιδί χαίρεται να επαναλαµβάνει ορισµένες κινήσεις 

(π.χ. να βλέπει κάτι και µετά να το πιάνει). 

2. Στο στάδιο της παραστατικής σκέψης (2-7 ετών), ο Piaget αναφέρεται στο 

συµβολικό παιχνίδι. Εδώ το παιδί είναι σε θέση να µεταφέρει κάποια γνωστά θέµατα 

και σκηνές από την καθηµερινή ζωή σε αντικείµενα (π.χ. η κούκλα που παίζει το 

παιδί µπορεί να τρώει, να µιλάει, να περπατάει κ.α). 

3. Στο στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης (τυπικής, λογικής), ο Piaget (1969) κάνει 

λόγο για το παιχνίδι των κανόνων, το οποίο χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζεται από τον 

Piaget (1969) ως «παιδική ενέργεια του κοινωνικοποιηµένου όντος» (Piaget, 1969). 

 Ενώ ο Piaget και άλλοι εξελικτικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως ο βαθµός 

κατανόησης του παιχνιδιού εξαρτάται από το γενικό βαθµό της νοητικής ανάπτυξης, 

ο Sutton-Smith (1975) διατύπωσε την άποψη πως το παιχνίδι είναι ένας αυτόνοµος 

τοµέας και εξαρτάται κυρίως από το είδος και το µέγεθος των προηγούµενων 

εµπειριών που έχει το παιδί σχετικά µε το παιχνίδι. Ο Makarenko (1958) και άλλοι 

σοσιαλιστές ψυχολόγοι θεωρούν το παιχνίδι στη µικρή ηλικία ως συµπεριφορά 

προετοιµασίας για την εργασία. Αντίθετα, ο Sutton-Smith (1975), θεωρεί πως πολλές 

από τις  δραστηριότητες του παιδιού είναι µορφές νηπιακής προσπάθειας για το 

ξεπέρασµα µιας κατάστασης και βοηθούν στην ικανοποίηση της περιέργειας και την 

άσκηση της επιδεξιότητας (Πανταζής, 1997). 

 

 

2.2.2.  Η ψυχαναλυτική θεωρία 

 

 Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική άποψη, η καθαρτική λειτουργία του 

παιχνιδιού βρίσκεται στη δυνατότητα του παίκτη να απελευθερωθεί από το βάρος των 

εντάσεων που δηµιουργεί η ζωή. 

 Ο Sigmund Freud (1966) προσπαθεί να δώσει στα διαφορετικά παιχνίδια 

ορισµένες λειτουργίες. Στη θέση αυτή διαµορφώνεται η άποψη πως ορισµένα 

γεγονότα είναι συχνά τόσο δύσκολα, ώστε να µην µπορούν να αφοµοιωθούν αµέσως, 

ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους νέους. Μέσα από την επανάληψη και την παιγνιώδη 

προσέγγιση των βιωµάτων αυτών, γίνεται προσπάθεια ώστε το παιδί να επεξεργαστεί 
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ενεργητικά το προηγουµένως παθητικά βιωµένο  γεγονός. Με το παιχνίδι είναι 

δυνατόν τέτοιες προσπάθειες αφοµοίωσης να ξεπεραστούν θετικά. Τα παιδιά 

µπορούν για παράδειγµα µέσα από ένα παιχνίδι µε ρόλους (αστυνόµου - κλέφτη), να 

ξεπεράσουν το συναίσθηµα της απελπισίας και της αδυναµίας απέναντι στον κόσµο 

των ενηλίκων (Πανταζής, 1997).  

 Το παιχνίδι θα λέγαµε ότι είναι ένας καλός τρόπος για να δούµε µε νέο µάτι 

τον Freud. Ο Freud γράφοντας το 1920, περιέγραψε τις παρατηρήσεις του για τον 

εγγονό του και παρατήρησε πως το παιδί ηλικίας ενάµιση έτους, δεν είχε καθόλου 

πρόωρη γλωσσική ανάπτυξη και συχνά πετούσε αντικείµενα, για παράδειγµα σε µια 

γωνιά ή κάτω από τα έπιπλα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί πρόφερε ένα 

µακρόσυρτο «Οοοο», ένα ήχο που αντιπροσώπευε τη γερµανική λέξη fort (δηλαδή 

«πάει»). Μια µέρα ο Freud παρατήρησε το παιδί να έχει µια ξύλινη ρόδα µε ένα 

κοµµάτι σπάγγο δεµένο γύρω της. Το παιδί πετούσε τη ρόδα προς την άκρη του 

παιδικού κρεβατιού, κρατώντας την από τον σπάγγο, έτσι που αυτή να χάνεται πίσω 

από την κουνουπιέρα, ενώ συγχρόνως φώναζε το εκφραστικό του «Οοοο» («πάει»). 

Μετά, το παιδί τραβούσε πάλι τη ρόδα µε τον σπάγγο, αυτή εµφανιζόταν ξανά και 

χαιρέτιζε την επανεµφάνιση της µε ένα χαρούµενο «Da» («εδώ»). Το παιδί 

αρέσκονταν να εκτελεί ξανά και ξανά τις κινήσεις αυτές. Αυτό ήταν το πλήρες 

παιχνίδι: εξαφάνιση και επιστροφή (Κουγιουµουτζάκης, 1997).  

 Επιπλέον, κατά τις παρατηρήσεις του, όταν η µητέρα του παιδιού έλειπε για 

αρκετές ώρες, το παιδί όταν επέστρεψε τη χαιρέτησε µε τη φράση«Baby Oooo» 

(«πάει»). Η φράση εκείνη ήταν στην αρχή ακατανόητη, σύντοµα όµως 

αποκαλύφθηκε πως, όταν το παιδί έµενε µόνο του, ανακάλυψε µια µέθοδο να 

εξαφανίζεται το ίδιο. Είχε ανακαλύψει το είδωλο του σε έναν ολόσωµο καθρέπτη που 

όµως δεν έφτανε µέχρι κάτω. Έτσι, όταν το παιδί κουλουριαζόταν στο πάτωµα, 

µπορούσε µε τον τρόπο αυτό να κάνει το είδωλο του να «εξαφανιστεί» (Freud, 1920). 

 Σύµφωνα µε τον Emde (Κουγιουµουτζάκης, 1997) οι ρίζες του παιχνιδιού της 

µικρής ηλικίας, σύµφωνα µε την φροϋδική θεωρία, έχουν σχέση µε την ενεργό 

επανάληψη, εκ µέρους του παιδιού, της εµπειρίας του αποχωρισµού και της 

επιστροφής, ώστε να µπορέσει µε τον τρόπο αυτό να κυριαρχήσει στην ένταση του 

αβοήθητου που νιώθει όταν η µητέρα του δεν είναι παρούσα. Με σηµερινούς όρους  

µπορούµε να θεωρήσουµε πως ο Freud δηµιούργησε τη βάση για ένα κίνητρο 

κυριαρχίας (mastering). Στην παρατήρηση του µε τον καθρέπτη, που παραθέσαµε 

παραπάνω, έφτασε πολύ κοντά στη δηµιουργία της βάσης αυτού που θεωρούµε 
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σήµερα στην ψυχολογία ως απαρχή της ανακλαστικής (reflective) αυτό-επίγνωσης 

στην ηλικία αυτή. 

 Ξαναγυρνώντας στο παιχνίδι, ο Freud ανακάλυψε ακόµη κάτι. Η µητέρα 

ενθάρρυνε το βρέφος να συνειδητοποιήσει την επιστροφή της µετά την εξαφάνιση, 

παίζοντας το γνωστό παιχνίδι όπου κρύβει το πρόσωπο της µε τα χέρια της και µετά 

πάλι, προς µεγάλη χαρά του παιδιού, το ξεσκεπάζει. Πρόκειται για το βρεφικό 

παιχνίδι «κούκου- τσα». Κατά τον Bruner (1982), µε τους σηµερινούς όρους, 

βλέπουµε τις ρίζες αυτού που στη θεωρία του Vygotsky αποκαλείται «µητρική 

σκαλωσιά» (maternal scafolding) στις πρώτες επικοινωνίες µε το βρέφος (Emde, 

1997). 

 Η αντίδραση του παιδιού στον αποχωρισµό αποτέλεσε πρότυπο για τον Freud, 

όχι µόνο στη διατύπωση της κυριαρχίας και του παιχνιδιού, αλλά και γενικότερα της 

ανάπτυξης του εγώ. Όπως υποστήριξε, το πένθος είναι µια αντίδραση στην απώλεια, 

και παρουσιάζεται µόνο όταν το παιδί αναπτύξει αίσθηση του αποχωρισµού και 

µπορεί να συλλάβει ότι ο άλλος δεν υπάρχει πια. Ακόµη, θεωρείται πως γίνεται ένας 

µετασχηµατισµός της εσωτερικής ψυχικής διάρθρωσης µέσω της ταύτισης, µιας 

διεργασίας που ο Freud σύνδεσε µε την ψυχολογική επίγνωση του αποχωρισµού 

αγαπηµένων αντικειµένων (δηλαδή των γονέων που παρέχουν φροντίδα) (Emde, 

1997).  

 Γενικά, από τους ψυχαναλυτικά προσανατολισµένους ψυχολόγους παίρνουµε 

την άποψη πως το παιχνίδι αποτελεί µια εξαίρετη ευκαιρία για το παιδί να εξασκηθεί 

και να προετοιµαστεί σε εµπειρίες και δραστηριότητες που αργότερα θα 

αντιµετωπίσει στη ζωή του. Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί µπορεί να αποκτήσει τον 

έλεγχο κάποιων καταστάσεων ή και προβληµάτων, για το λόγο ότι στο παιχνίδι 

µπορεί να διαφοροποιήσει κάποια δεδοµένα της πραγµατικότητας και να φανταστεί 

πως αυτός είναι ο κυρίαρχος. Όταν το παιδί προσπαθεί να ξεπεράσει κάποια εµπειρία 

που το έχει αναστατώσει, πολλές φορές παίζει στα πλαίσια του συµβολικού 

παιχνιδιού αυτήν ακριβώς την εµπειρία, προσπαθώντας να νιώσει πως ελέγχει την 

κατάσταση. Η προσποίηση βοηθά το παιδί να ξεπεράσει την εµπειρία και µε τον 

τρόπο αυτό να ξεπεράσει το πρόβληµα του. Ωστόσο, αν και η προσποίηση διάφορων 

ψυχικών συγκρούσεων µπορεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τη 

συµπεριφορά του παιδιού, οι συγκρούσεις αυτές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως 

αποκλειστικά υπεύθυνες για το παιχνίδι (συµβολικό ή προσποίησης) (∆ηµητρίου -

Χατζηνεοφύτου, 1997). 
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2.2.3.  Η γνωστική θεωρία 

 

 Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι που προσανατολίζονται στη γνωστική θεωρία 

επεξηγούν το παιχνίδι στα πλαίσια γνωστικών λειτουργιών. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

αυτή, τα παιδιά παίζουν επειδή ο µέτριος βαθµός καινοτοµίας στο κάθε παιχνίδι 

κεντρίζει το ενδιαφέρον τους ή επειδή αντλούν ικανοποίηση όταν καταφέρνουν να 

µειώνουν την αντίφαση και την ανισορροπία που δηµιουργείται ανάµεσα στις 

προϋπάρχουσες νοητικές δοµές τους (γνωστικά σχήµατα) και τις άµεσες εµπειρίες 

τους. Κατά την εξελικτική θεωρία, το παιδί προσπαθεί µέσα από το παιχνίδι να 

εξερευνήσει τα διάφορα ερωτηµατικά που γεννιούνται στο µυαλό του, όλα εκείνα τα 

«γιατί» που το βασανίζουν σχετικά µε όλα όσα βλέπει να συµβαίνουν γύρω του. Ο 

Bruner (1985) πιστεύει πως το παιχνίδι είναι πολύ σηµαντικό για την ανάπτυξη των 

νοητικών δεξιοτήτων. Με το παιχνίδι το παιδί µπορεί να πειραµατιστεί χωρίς 

παρεµβάσεις άλλων και µε τον τρόπο αυτό το παιδί µπορεί να οικοδοµήσει 

περίπλοκες ικανότητες. Για παράδειγµα το παιχνίδι µε τη χρήση διαφόρων 

αντικειµένων, µπορεί να οδηγήσει στην εξερεύνηση καινούριων τρόπων χρήσης των 

αντικειµένων αυτών και ως συνέπεια αυτού είναι να προωθείται η δηµιουργικότητα 

του παιδιού (Τσιάντης, ∆ραγώνα, 1999). 

 

 

2.2.4.   Η συµπεριφοριστική θεωρία 

 

 Η συµπεριφοριστική θεωρία βλέπει το παιχνίδι ως µια ευκαιρία για τα παιδιά 

να δοκιµάσουν καινούριες συµπεριφορές και καινούριους ρόλους µέσα σε ένα 

πλαίσιο «ασφάλειας». Κατά την άποψη των συµπεριφοριστών ψυχολόγων, το 

παιχνίδι είναι το καινούριο µέσο µε το οποίο το παιδί προοδευτικά µαθαίνει τις 

κοινωνικές δεξιότητες των ενηλίκων. Το παιδί το επιτυγχάνει αυτό είτε µέσω της 

ενίσχυσης εκείνων των συµπεριφορών που προσοµοιάζουν περισσότερο στις ορθές 

συµπεριφορές των ενηλίκων, είτε µέσω της µίµησης και της παρακολούθησης 

διαφόρων προτύπων. Η άποψη των συµπεριφοριστών για το παιχνίδι έχει την έδρα 

της πάνω στην γενικότερη φιλοσοφία τους για τη µάθηση (∆ηµητρίου-

Χατζηνεοφύτου, 1997). 

 Κατανοώντας ότι τα παιδιά είναι ενεργοί δηµιουργοί της γνώσης και ότι  

ανάπτυξη και  µάθηση είναι το αποτέλεσµα µιας αλληλεπιδραστικής διαδικασίας, οι 
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παιδαγωγοί αναγνωρίζουν ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα πολύ καλό υποστηρικτικό 

µέσο για αυτές τις διαδικασίες. Το παιχνίδι δίνει την δυνατότητα στα παιδιά να 

κατανοήσουν τον κόσµο, να αλληλεπιδράσουν µε κοινωνικό τρόπο µε τους άλλους 

γύρω τους, να εκφράσουν και να ελέγξουν τα συναισθήµατα τους και να αναπτύξουν 

ικανότητες συµβολισµού (Bredekamp, Copple,  1998). 

  

 

2.2.5.    Η κοινωνικοπολιτισµική θεωρία 

 

 Αναφορικά µε το παιχνίδι, ο Vygotsky (1933) υποστήριξε πως δεν είναι το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας, αλλά ωστόσο διαδραµατίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιδιού, επιφέροντας εσωτερικούς σε 

αυτήν µετασχηµατισµούς. Θεώρησε πως στην ανάπτυξη του ίδιου του παιχνιδιού, 

πραγµατοποιείται µια µετάβαση από την κυριαρχία της φανταστικής κατάστασης 

στην κυριαρχία των κανόνων (Τσιάντης, ∆ραγώνα, 1999).  

 Κατά την άποψη του Vygotsky, το παιχνίδι δεν αποτελεί το πρότυπο ή την 

κυρίαρχη µορφή της καθηµερινής δραστηριότητας του παιδιού. Η διαφορά έγκειται 

στο γεγονός ότι στο παιχνίδι, η δράση υποτάσσεται στο νόηµα, ενώ στην πραγµατική 

ζωή, η δράση κυριαρχεί στο νόηµα. Στο παιχνίδι, ένα παιδί αυθόρµητα και χωρίς να 

το συνειδητοποιεί, διακρίνει τη σηµασία από το αντικείµενο. Το παιδί µαθαίνει να 

ρυθµίζει τη συµπεριφορά του παίζοντας, βάσει της άµεσης αντίληψης των 

αντικειµένων ή της κατάστασης, αλλά και βάσει του νοήµατος που προσδίδει σε 

αυτά. Καθετί που περνά απαρατήρητο για το παιδί στην πραγµατική ζωή, στο 

παιχνίδι γίνεται κανόνας συµπεριφοράς. Στο παιχνίδι, ο κανόνας γίνεται επιθυµία. Η 

αυστηρή υποταγή στους κανόνες γίνεται δυνατή, και µάλιστα µπορούµε να πούµε 

πως είναι το µέσο που οδηγεί το παιδί στη µέγιστη ευχαρίστηση. Το παιχνίδι παίζει 

βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών γιατί µέσα από αυτό τα παιδιά µπορούν να 

επεκτείνουν τη «ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης» τους (Ντολιοπούλου, 2006). Το 

παιχνίδι έτσι, καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού και το παιδί εξελίσσεται µέσω του 

παιχνιδιού. 

 Ο Vygotsky (1978) πίστευε πως το παιχνίδι καθοδηγεί την ανάπτυξη δια µέσω 

του συµβολικού παιχνιδιού, το οποίο προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

συµβολικής αναπαράστασης. Το παιχνίδι παρέχει στα παιδιά το πλαίσιο εκείνο µέσα 

στο οποίο αυτά µπορούν να εξασκήσουν τις δεξιότητες που αποκτούν καθηµερινά, 
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καθώς επίσης και τον τρόπο να λειτουργήσουν στα όρια των αναπτυξιακών τους 

δυνατοτήτων, να αναλάβουν νέους κοινωνικούς ρόλους, να επιχειρήσουν τολµηρές 

και καινοτόµες ενέργειες και να λύσουν πολύπλοκα προβλήµατα που δε θα έλυαν ή 

δε θα µπορούσαν να επιλύσουν µε άλλους τρόπους (Mallory, New, 1994).  

 Από έρευνες, αποδεικνύεται η σηµασία του συµβολικού παιχνιδιού ως 

διδακτικού εργαλείου, για παιδιά 3 έως 6 ετών. Τα παιδιά αυξάνουν τις γλωσσικές 

και άλλες ικανότητες τους, όταν οι παιδαγωγοί παρέχουν την ιδέα µιας θεµατικής 

ενότητας για παιχνίδι, αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας τις ιδέες των παιδιών. Πέρα 

από το γεγονός όµως πως το παιχνίδι υποστηρίζει τη νοητική ικανότητα των παιδιών, 

παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο και στη φυσική, συναισθηµατική και κοινωνική τους 

ανάπτυξη. Τα παιδιά όταν ασχολούνται µε το συµβολικό παιχνίδι, εκφράζουν και 

αναπαριστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τα συναισθήµατα τους. Τα παιδιά παίζοντας 

µαθαίνουν να χειρίζονται τα συναισθήµατα τους, να αλληλεπιδρούν µε τους άλλους, 

να λύνουν τις συγκρούσεις τους και να αποκτούν την αίσθηση της ικανότητας, της 

ασφάλειας και της σιγουριάς που µόνο το παιχνίδι επιτρέπει. Το παιχνίδι ακόµα 

αναπτύσσει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα και για το λόγο αυτό ξεκινάει από 

το παιδί και υποστηρίζεται από τον παιδαγωγό (Fein & Rivkin, 1986).  

 Ο παιδαγωγός επηρεάζει το παιχνίδι των παιδιών µε τον τρόπο που οργανώνει 

το χώρο και προσφέρει τα υλικά στα παιδιά, µε τη βοήθεια που τους δίνει, 

προτείνοντας και υποδεικνύοντάς τους ιδέες ή θέµατα για αυτό (Ντολιοπούλου, 

2006). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΡΙΤΟ 
 

3.  ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
 

3.1.    Το παιχνίδι – αντικείµενο στις διάφορες εποχές  

 

Το παιχνίδι ως πράξη αλλά και ως αντικείµενο, είναι κοινωνικό προϊόν και 

εκφράζει τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης κοινωνίας που το δηµιούργησε. Τα 

παιχνίδια-αντικείµενα ανά εποχή, ως πολιτισµικά παράγωγα, συµµετέχουν σε ένα 

κώδικα που απαρτίζεται µε σηµασίες και νοήµατα, και µεταφέρουν σε όλη τη 

διαδροµή τους, από την παραγωγή µέχρι τη χρήση τους λανθάνοντα ή και φανερά 

µηνύµατα για την εκάστοτε κοινωνία και τον τρόπο ζωής (Γκουγκουλή, 1998). 

Η παιδαγωγική άποψη που υποστηρίζει πως το παιχνίδι είναι υπαρξιακής 

σηµασίας για το παιδί και ένα αναγκαίο αγαθό για τη ζωή του, επιβεβαιώνεται από 

ιστορικούς της τέχνης και του πολιτισµού αλλά και από παιδαγωγούς όλων των 

εποχών (Πανταζής, 1997).  

Το παιχνίδι- αντικείµενο αποτελεί από αιώνες αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής 

του παιδιού. Σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς το παιδί παραµένει το ίδιο 

όσον αφορά τις ασχολίες του, τα ένστικτα, τις ανάγκες και τα παιχνίδια του. Σε 

διάφορες ανασκαφές η αρχαιολογική σκαπάνη συχνά φέρνει στο φως αρχαία παιδικά 

παιχνίδια, κατασκευασµένα απλά, συνήθως από πηλό, που αναπαριστούν µικρές 

κούκλες µε κινούµενα µέλη που ενώνονται µε σύρµα και δίνουν την δυνατότητα 

κίνησης στα άνω και κάτω άκρα της κούκλας (Flaceliere, 1970).  

Το παιχνίδι- αντικείµενο το συναντούµε στην πιο απλή του µορφή και στους 

πιο υπανάπτυκτους λαούς και παίζει ένα σηµαντικό ρόλο σε όλους τους πολιτισµούς, 

από τους πιο παλιούς µέχρι τους νεότερους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Retter, 

η ιστορία του παιχνιδιού- αντικειµένου είναι ένα µέρος της ιστορίας του ανθρώπινου 

πολιτισµού (Πανταζής, 1997). Τα βασικά και περισσότερο δηµοφιλή παιχνίδια της 

παιδικής ηλικίας και της νεότητας δεν διαφέρουν καθόλου από τον έναν λαό στον 

άλλο, ούτε και από τη µια εποχή στην άλλη. Τα περισσότερα από τα παιχνίδια που 

παίζονται µέχρι και σήµερα ήταν ήδη γνωστά στην αρχαία Ελλάδα, ακριβώς τα ίδια ή 

παραπλήσια (Flaceliere, 1970). 
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3.2.   Το παιχνίδι-αντικείµενο στην αρχαία Ελλάδα 

 

Το παιχνίδι-αντικείµενο το συναντούµε και στην αρχαία Ελλάδα, όπου το 

παιδί µεγαλώνει µέχρι και τα επτά του χρόνια στο γυναικωνίτη µαζί µε τις γυναίκες 

και έχει στην κατοχή του σωρό από παιχνίδια. Τα παιχνίδια µε τα οποία παίζει το 

παιδί της εποχής εκείνης είναι κουδουνίστρες, τόπια, στεφάνια, βέργες, σβούρες. 

Έπαιζαν ακόµα µε σφαίρες, κοκκαλάκια, βόλους, καρύδια, κούνιες, το κουτσό, το 

παιχνίδι του αρνιού που πηδά και τον εφεδρισµό κατά τον οποίο έπρεπε να παίρνεις 

πάνω στην πλάτη σου ένα φίλο. Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα έπαιζαν µε κοµµάτια 

από σπασµένα αγγεία ή µε πέτρες, που τις πετούσαν όσο µπορούσαν πιο κοντά σε µια 

γραµµή χαραγµένη στο έδαφος. Στους αρχαίους Έλληνες ήταν επίσης πολύ γνωστό 

και το παιχνίδι που το λέµε γιογιό. Αυτό ήταν ένας διπλός δίσκος συνδεδεµένος µε 

ένα µπαστούνι κυλινδρικό γύρω από το οποίο τυλιγόταν ένας σπάγγος του οποίου η 

µια άκρη ήταν στερεωµένη στο ένα δάκτυλο του δεξιού χεριού αυτού που έπαιζε µε 

το παιχνίδι αυτό. Το γιογιό ήταν ξύλινο ή µεταλλικό, υπάρχουν όµως και πήλινα στα 

µουσεία µας, που προσφέρονταν σαν αφιερώµατα (Flaceliere, 1970).  

Οι Έλληνες έδιναν πολύ µεγάλη σηµασία στα παιχνίδια και ο Πλάτωνας 

σύστηνε να αφήνουν το παιδί ως τα έξι χρόνια του να παίζει και να διασκεδάζει µε τα 

παιχνίδια του και να αφήνεται το παιδί να προσανατολίζεται προς παιχνίδια 

συγγενικά µε τη µελλοντική του απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό έπρεπε ο 

µελλοντικός αρχιτέκτονας να συνηθίζει να χτίζει, ο αυριανός γεωργός να παίζει 

εκτελώντας τις δουλειές του χωραφιού και ο µελλοντικός στρατιώτης θα έπρεπε να 

µάθει να ιππεύει (Κολοµπόβα, Οζερέτσκαϊα, 1989). 

Ο Πλάτων παρατήρησε πως από τον τρίτο µέχρι και τον έκτο χρόνο, τα παιδιά 

όταν παίζουν, αυτοσχεδιάζουν και επινοούν αυθόρµητα τα παιχνίδια τους. Σε αυτή 

την ηλικία όλα τα παιδιά πρέπει να συγκεντρώνονται και να παίζουν στο ίδιο µέρος 

υπό την εποπτεία µιας παραµάνας, την οποία και θα επιτηρεί µια άλλη γυναίκα, 

ορισµένη από τους νοµοφύλακες, και έτσι µε τον τρόπο αυτό το παιχνίδι θα είναι υπό 

έλεγχο. Κατά τον Πλάτωνα, αν κάποιος µπορεί να ελέγξει τον τρόπο των παιδικών 

παιχνιδιών και τα διατηρήσει σταθερά και αµετάλλακτα, τότε δε θα αλλάξουν και τα 

έθιµα που ρυθµίζουν πολλές κοινωνικές συµπεριφορές. Στους Νόµους, ο Πλάτωνας 

παραθέτει:  
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«…όλοι οι συνοµήλικοι να παίζουν πάντα τα ίδια παιχνίδια, µε τους ίδιους 
κανόνες και µε τον ίδιο τρόπο, και να βρίσκουν την ευχαρίστηση στις ίδιες 
διασκεδάσεις». 

 

Αν αυτό συµβεί, τα έθιµα δεν θα κινδυνεύουν από την αλλαγή, γιατί η 

καινοτοµία που εισάγεται µέσω των παιδικών παιχνιδιών, είναι η µεγαλύτερη 

καταστροφή για την πόλη. Τα παιδιά και οι νέοι δεν ικανοποιούνται κάνοντας τα ίδια 

πράγµατα, για αυτό και ψάχνουν για το καινούριο και έχουν την τάση να 

περιφρονούν το παλιό. Έτσι, η αλλαγή είναι επιζήµια για την πόλη και προτείνει να 

ελέγχονται τα παιχνίδια, καθώς έτσι, οι παλιοί νόµοι θα παραµένουν ακίνητοι. Αν τα 

παιδιά νεωτερίζουν στα παιχνίδια, µοιραία θα γίνουν διαφορετικοί άνδρες από τους 

παλιούς και συνεπώς θα θέλουν να ζουν διαφορετικά, θα επιχειρήσουν άλλους 

νόµους και άλλα έθιµα. Και όλα αυτά θα πηγάζουν από το παιχνίδι 

(Κουγιουµουτζάκης, 1997). 

Ο Πλάτων, αν και δεν υποτίµησε τον δυναµικό ρόλο του παιχνιδιού στην 

ανθρώπινη ατοµική και κοινωνική ανάπτυξη, πρόταξε τον έλεγχο του από τη λογική, 

µέσω της επιτήρησης. Κάτι τέτοιο όµως, δεν σηµαίνει ότι τα παιδιά στην αρχαία 

Αθήνα έπαψαν να παίζουν ή ότι οι γονείς ακολούθησαν τις σχετικές συµβουλές του 

Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας, όπως παραθέτει ο Κουγιουµουτζάκης, στο όνοµα της 

θεωρίας των ακίνητων Ιδεών και των αριστοκρατικών του πιστεύω, αλλά και σε σαφή 

αντίθεση µε τους ψυχολόγους των τελευταίων 150 χρόνων, προσπάθησε νε 

θεµελιώσει την ιδέα µιας αντι – υπαρξιακής παρέµβασης (Κουγιουµουτζάκης, 1997). 

Ιδιαίτερη σηµασία στα παιχνίδια έδινε και ο Αριστοτέλης. Συµβούλευε τους 

γονείς να βρίσκουν για τα παιδιά τους παιχνίδια όσο το δυνατόν πιο πρωτότυπα, γιατί 

διαφορετικά θα χαλούσαν πολλά χρήσιµα αντικείµενα στο σπίτι (Κολοµπόβα,  

Οζερέτσκαϊα, 1989). Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του, υποστηρίζει πως µέχρι τα 

πέντε χρόνια δεν είναι σωστό να επιδιώκεται επίπονη σωµατική άσκηση και 

αναγκαστική µάθηση, αλλά παιχνίδι αρκετά ελεύθερο, στο οποίο να επιτρέπονται οι 

κραυγές και τα κλάµατα των παιδιών, και που φυσικά δε θα είναι ανάρµοστο των 

ελευθέρων ανθρώπων. Οι µεγάλοι στις ιστορίες και στις διηγήσεις τους, πρέπει αν 

προλειαίνουν το έδαφος για τις ενήλικες σοβαρές ενασχολήσεις, και τα παιχνίδια 

πρέπει να είναι µιµήσεις των ενήλικων ρόλων (Κουγιουµουτζάκης, 1997). 

Στην αρχαία Ελλάδα, οι µητέρες και οι τροφοί έδιναν στα βρέφη, όταν ο 

Μορφέας αργούσε πολύ να έρθει, την κουδουνίστρα, που οι αρχαίοι ονόµαζαν 

πλαταγή ή πλαταγώνιον ή σείστρον. Για τα µικρά παιδιά η κουδουνίστρα αποτελούσε 
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το πρώτο άθυρµα (παιχνίδι). Την κουνούσαν ρυθµικά και το µικρό µε τον ήχο της 

ηρεµούσε και αποκοιµόταν. Στο σηµείο αυτό µπορούµε να αναφερθούµε σε µερικές 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το πρώτο παιχνίδι των παιδιών της 

αρχαιότητας, την αρχαία κουδουνίστρα. Αυτή ήταν κατασκευασµένη από πηλό ή 

µέταλλο και αν και φαίνεται απίθανο να ήταν πήλινη και κατά συνέπεια εύθραστη, 

έχουν διασωθεί πλαταγές από τερρακόττα (πήλινες), διακοσµηµένες µε γεωµετρικά 

σχήµατα και τις οποίες τις κρατούσαν προσεκτικά µόνο οι µητέρες και οι τροφοί των 

παιδιών. Η πλαταγή είχε συνήθως το σχήµα κάποιου ζώου και έφερε µικρή λαβή και 

µερικά πετραδάκια στο εσωτερικό της, για να παράγει ήχο. Το σείστρο που το 

χρησιµοποιούσαν τα µικρά παιδιά ως παιχνίδι ήταν από µέταλλο και κατά προτίµηση 

από ορείχαλκο (Γιαννικόπουλος, 1988). Η επινόηση της κουδουνίστρας φαίνεται να 

ανήκει στον Ταραντίνο Αρχύτα, προσωπικό φίλο του Πλάτωνα, ο οποίος και 

επινόησε µια πρωτότυπη κουδουνίστρα.  

 
«Ο Αριστοτέλης θεώρησε ως σηµαντική την προσφορά της 

πλαταγής στον κατευνασµό των νηπιακών εκρήξεων. «Πρέπει τα παιδιά να 
έχουν κάποια απασχόληση και καθένας οφείλει να συµφωνεί ότι σωστά τους 
δίνεται η κουδουνίστρα του Αρχύτα», παρατηρεί. Και συνεχίζει: «Τη δίνουν 
στα µικρά για ν’ασχολούνται µαζί της και να µην καταστρέφουν τα οικιακά 
σκεύη. Γιατί δεν είναι δυνατόν το µικρό παιδί να µένει ήσυχο. Η πλαταγή 
ταιριάζει στα µικρά παιδιά. Για τα µεγαλύτερα όµως η εκπαίδευση παίρνει τη 
θέση της κουδουνίστρας» (Γιαννικόπουλος, Α.Β., 1988, σελ. 75). 

 
 
 

Το µικρό παιδί της αρχαίας Ελλάδας, στην παιδική ηλικία του δεν ασχολείται 

µε τίποτα άλλο παρά µόνο µε τα παιχνίδια του. Χτίζει σπίτια µε πηλό, φτιάχνει πλοία 

µε ξύλα και αµαξάκια από κοµµάτια δέρµατος. Φτιάχνει βατραχάκια από φλούδα 

ροδιάς, πλάθει µε το κερί διάφορα ζωάκια, ανθρώπους, τραπεζάκια και 

καθισµατάκια. Το παιχνίδι όµως που ήταν πιο αγαπητό στα παιδιά ήταν οι 

αστράγαλοι ή αλλιώς κότσια. Όπως µας πληροφορούν οι Κολοµπόβα και  

Οζερέτσκαϊα (1989), οι Αθηναίοι άρχιζαν να παίζουν κότσια από την πιο τρυφερή 

ηλικία και συνέχιζαν να διασκεδάζουν µε αυτά και στις παλαίστρες, όντας πια 

ενήλικοι. 

Πληροφορίες για τα παιχνίδια – αντικείµενα στην αρχαία Ελλάδα µας δίνουν 

και οι αναρίθµητες αγγειογραφίες που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Στις 

αγγειογραφίες παρατηρούµε την καθηµερινή ζωή των αρχαίων προγόνων µας και 

µπορούµε έτσι να διακρίνουµε τη θέση του παιχνιδιού στη ζωή τους: δύο παιδάκια 
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απεικονίζονται να σέρνουν ένα αµαξάκι. Κάποια άλλα ζεύουν ένα σκυλί σε ένα 

αµαξίδιο, µιµούµενα τα µεγαλύτερα αδέρφια τους που ασκούνται στον ιππόδροµο. 

 Εκτός όµως από τα βρέφη και τα µικρά παιδιά, παιχνίδια έπαιζαν έφηβοι και 

ενήλικες. Παιχνίδια ισορροπίας που γίνονταν πάνω σε αλειµµένους µε λάδι ασκούς 

γεµάτους κρασί ήταν πολύ γνωστά για τους αρχαίους έφηβους. Έπαιζαν µε  µπάλες, 

όπως έπαιζαν στην Οδύσσεια η Ναυσικά µε τις φίλες της. Στην αρχαιότητα η µπάλα 

ήταν πολύ διαδεδοµένη όπως είναι και σήµερα, και έπαιζαν µαζί της µε διάφορους 

τρόπους. Ένα ανάγλυφο του Κεραµεικού δείχνει γυµνούς νέους να παίζουν µπάλα µε 

µπαστούνια γυριστά, όπως το σηµερινό χόκεϊ.  Παιχνίδια για ενήλικες ήταν ακόµη η 

πεττεία ή αλλιώς πεσσοί που έµοιαζε πολύ µε το τάβλι και τη ντάµα (Flaceliere, 

1970).     

   

 3.3.   Το παιχνίδι - αντικείµενο στη σύγχρονη εποχή και η θέση του ως 

εµπόρευµα 

 

   Το παιχνίδι- αντικείµενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια αποτέλεσε µια από τις 

προσφορές του ενήλικα προς το παιδί, από την άποψη πως διάφορες κούκλες, 

σβούρες, τόπια και αυτοκινητάκια κατασκευάζονταν µε τελικό προορισµό την 

παιδική ψυχαγωγία.          

Στην προπολεµική Ελλάδα το παιχνίδι –αντικείµενο θα λέγαµε πως ήταν είδος 

πολυτελείας που είχαν την δυνατότητα να απολαµβάνουν µόνο ελάχιστα παιδιά πολύ 

πλούσιων οικογενειών. Σε τέτοιες δύσκολες από οικονοµικής και βιοτικής άποψης 

εποχές, τα παιχνίδια των παιδιών ήταν συνήθως αυτοσχέδια, όπως ένα χειροποίητο 

τόπι, ή ένα αυτοκινητάκι φτιαγµένο από µεταλλικό κουτί. Τα παιδιά έτρεχαν στους 

δρόµους και τις αλάνες παίζοντας περισσότερο µε οµαδικά παιχνίδια, καθώς τα 

βιοµηχανικά παιχνίδια – που την περίοδο εκείνη ήταν και λιγοστά- ήταν είδος 

πολυτελείας και µακρινό όνειρο για τους πολλούς.  

Μεταπολεµικά, και πιο συγκεκριµένα στο πλαίσιο της καταναλωτικής και της 

µεταβιοµηχανικής κοινωνίας, όταν το παιδί αναδείχθηκε σε µια από τις πλέον 

ενδιαφέρουσες από εµπορική άποψη κατηγορίες του πληθυσµού, η παραγωγή και η 

εµπορική διακίνηση των παιδικών παιχνιδιών, µε ολόκληρο πλήθος και άλλων 

προϊόντων µε προορισµό το παιδί- όπως οι τροφές και τα διάφορα προϊόντα 

φροντίδας για βρέφη, τα παιδικά και εφηβικά ρούχα, οι λιχουδιές κ.α.- απέκτησαν 

ξαφνικά εντυπωσιακές διαστάσεις (Ναυρίδης, 2000). 
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Το παιχνίδι άρχισε να έχει µεγάλη ζήτηση στις επόµενες δεκαετίες, όπου µε 

την αύξηση της βιοµηχανίας δηµιουργήθηκαν πολλές εταιρίες κατασκευής παιδικών 

παιχνιδιών. Με την εισβολή της τηλεόρασης στη ζωή µας, προβάλλονται συνεχώς 

διαφηµίσεις καταναλωτικών αγαθών και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού αυξήθηκε 

αισθητά. Είναι πλέον εµφανές πόσο πολύ µεγάλη απήχηση έχει το βιοµηχανικό 

παιχνίδι στα µικρά παιδιά που το ζητούν διαρκώς από τους γονείς τους. Ιδιαιτέρως σε 

περιόδους εορτών, οι τηλεοράσεις προβάλλουν ασταµάτητα διαφηµίσεις παιδικών 

παιχνιδιών κάθε είδους, από απλά παιχνίδια όπως µικρά λούτρινα αρκουδάκια µέχρι 

πολύπλοκα- και πανάκριβα- παιχνίδια τύπου ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. 

Σε αντίθεση µε τη θέση του παιχνιδιού σε παλαιότερες δεκαετίες, το παιχνίδι-

αντικείµενο ξαφνικά κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή των σηµερινών παιδιών. Το 

παραδοσιακό τόπι και η απλή κούκλα, που λίγα παιδιά είχαν την πολυτέλεια να έχουν 

πριν κάποιες δεκαετίες, έχουν αντικατασταθεί µε παιχνίδια πολυτελείας, 

αναρίθµητων ειδών. Στις µέρες µας υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες παιχνιδιών, οι 

περισσότερες από τις οποίες είναι πολυεθνικές. Τα παιδιά βοµβαρδίζονται 

καθηµερινά από την τηλεόραση και τον τύπο από διαφηµίσεις παιχνιδιών. Στην εποχή 

του καταναλωτισµού, ακόµα και τα µικρά παιδιά έχουν µετατραπεί σε καταναλωτικά 

όντα που συνεχώς ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν παιχνίδια. Είναι 

χαρακτηριστικό πως στις µέρες µας σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν στα σπίτια τους όλων 

των ειδών τα παιχνίδια, όµως εκείνα συνεχώς ζητούν από τους γονείς τους να τους 

αγοράζουν κάθε τι νέο παιχνίδι που θα δουν από κάποια διαφήµιση ή που θα τύχει να 

δουν πως έχουν τα άλλα παιδιά.  

Το παιχνίδι - αντικείµενο έχει µετατοπίσει και θα µετατοπίσει µέχρι 

εξαφάνισης το αυτοσχέδιο και οικοτεχνικό παιχνίδι και ακολουθεί πλέον τους 

κανόνες του εµπορίου και της αγοράς. Αυτό σηµαίνει πως ένα οποιοδήποτε 

αντικείµενο που το παιδί ταυτίζεται µαζί του, όπως είναι το παιχνίδι, πριν ακόµα 

αποκτήσει νόηµα για το ίδιο το παιδί, έχει γίνει σύµβολο και προβάλλεται µέσω της 

διαφήµισης ως παράγοντας ανταγωνισµού ανάµεσα σε επιχειρήσεις. 

Το παιχνίδι βρίσκει έτσι τη θέση του σε ένα συµβολικό σύστηµα αντικειµένων 

και µετατρέπεται µε τον τρόπο αυτό σε ένα όχηµα που µεταφέρει σηµασίες. Κατά 

συνέπεια, το παιχνίδι αποκτά και µια τιµή, η οποία δεν είναι µόνο συνάρτηση του 

κόστους παραγωγής, αλλά κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το παιχνίδι- αντικείµενο 

έχει γίνει πλέον «η χρηµατική έκφραση και η συµπύκνωση του σηµασιολογικού του 
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φορτίου, δια της οποίας το παιχνίδι ως εµπορευµατικό αντικείµενο συνδέεται µε 

σχέσεις ισοδυναµίας, αναλογίας και διαφοράς µε τα υπόλοιπα εµπορεύµατα 

(Ναυρίδης,  2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

4.  ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ      

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

 

4.1.   Η σχέση παιχνιδιού - αντικειµένου µε την επιθετική συµπεριφορά 

 

Έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά µε το παιχνίδι και τον ρόλο του στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε τη σχέση 

του παιχνιδιού µε την επιθετικότητα. Ειδικότερα, το παιχνίδι έχει σηµαντική θέση 

στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης του παιδιού της παιδικής ηλικίας και τα παιδιά 

µπορούν µέσω του παιχνιδιού να βιώνουν την ηθικότητα ή την ανηθικότητα των 

πράξεών τους. Η ανηθικότητα εντοπίζεται σε διαπροσωπικές πράξεις, όπως το να 

χτυπούν ή να πληγώνουν τα παιδιά το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

τους (Scales,  Almy, Nikolopoulou, Ervin - Tripp, 1991). 

 Σύµφωνα µε τον Winnicott, το παιχνίδι λογίζεται ως το κύριο µέσο που θα 

επιλύσει τα συναισθηµατικά προβλήµατα του παιδιού. Κατά την πλέον 

απλουστευµένη άποψη των ανθρώπων, τα παιδιά παίζουν επειδή «τους αρέσει», 

αντλώντας «χαρά» από όλες τις φυσικές και συναισθηµατικές εµπειρίες του 

παιχνιδιού. Ο Winnicott (1971), θεωρεί βέβαιο πως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 

τα παιδιά απελευθερώνονται από το µίσος και την επιθετικότητα γιατί µια 

«απωθηµένη έχθρα» και οι συνέπειες της εµπειρίας ενός θυµού µπορούν να βιωθούν 

από  το παιδί σαν άσχηµα στοιχεία που βρίσκονται µέσα του  (Αυγελή, κ.α., 1991). 

Είναι, ωστόσο, πολύ  σπουδαίο να πούµε πως το παιδί νιώθει «ευχαρίστηση» 

αποκαλύπτοντας τις επιθετικές του τάσεις ή τις τάσεις µίσους, οι οποίες εκφράζονται 

σε ένα γνώριµο περιβάλλον, πολλές φορές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.  

Η A. Rigas (1976) υποστηρίζει πως η επιθετικότητα είναι παρούσα στη δοµή 

της ανάπτυξης του ψυχισµού και στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. 

Και ακριβώς για το λόγο αυτό, το παιδί αισθάνεται ενοχή όταν κρύβει την 

επιθετικότητα ή την αρνείται. Η επιθετικότητα για το παιδί αποτελεί «πηγή 

ευχαρίστησης», ωστόσο περιέχει αναπόφευκτα µια πραγµατική ή φανταστική 

καταστροφή την οποία του επιβάλλεται να καταστείλει  και να την αντιµετωπίσει 

µέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού (Αυγελή, κ.α., 1991).  
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4.2.     Η σπουδαιότητα της επιλογής των παιδικών παιχνιδιών  

 

 Από τις µέχρι τώρα θεωρητικές απόψεις και τα αποτελέσµατα διαφόρων 

διεθνών ερευνών, έχει γίνει φανερό ότι η «σωστή» επιλογή των παιχνιδιών – 

αντικειµένων είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για τις διαδικασίες ανάπτυξης και 

µάθησης των παιδιών (Πανταζής, 1999). Η λανθασµένη επιλογή των παιχνιδιών 

µπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή ενίσχυση των τοµέων της προσωπικότητας του παιδιού 

αλλά και της σχολικής αργότερα µάθησης του. Ως αποτέλεσµα αυτού, δηµιουργείται 

πολύ έντονα η ανάγκη, αφενός να εξετάσουµε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

γίνεται σήµερα η επιλογή των παιχνιδιών – αντικειµένων και αφετέρου στο ρόλο που 

αυτά διαδραµατίζουν στη γενικότερη προαγωγή του παιδιού. 

 Υπάρχουν πολλές κλίµακες που αξιολογούν την καταλληλότητα των παιδικών 

παιχνιδιών. Ανάµεσα στα κριτήρια που παραθέτουν είναι η ασφάλεια των παιδιών 

που προϋποθέτει τον περιορισµό των κινδύνων από τραυµατισµούς, να ευνοούν την 

οργάνωση της σκέψης των παιδιών, να δηµιουργούν κατασκευαστικές και υλικές 

προϋποθέσεις για ρυθµική κίνηση και για διαφορετικές ανάγκες λεπτής και γενικής 

κινητικότητας, αλλά και να επιτρέπουν την έκφραση και την αναγνώριση της 

τρυφερότητας, να έχουν ως βασική αρχή τους τη συναισθηµατική ενίσχυση 

(Πανταζής, 1999).  

 Ιδιαίτερα µάλιστα για το θέµα της ασφάλειας των παιχνιδιών, επισηµαίνεται ο 

έλεγχος που γίνεται µε διάφορα τεστ από διάφορες εταιρείες παιχνιδιών, προκειµένου 

να είναι ασφαλή για τα παιδιά. Σε περιόδους µεγάλης κατανάλωσης παιχνιδιών όπως 

τα Χριστούγεννα, πολλές εταιρείες όπως η Specialised Technology Resources (UK), 

έχουν ήδη µήνες πριν ελέγξει τα παιχνίδια που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην 

αγορά και τα έχουν υποβάλει σε διάφορους ελέγχους. Τα παιχνίδια κάτω από υψηλών 

προδιαγραφών ποιότητας τεστ ελέγχονται για τον τυχόν τραυµατισµό που µπορεί να 

προκαλέσουν στα παιδιά, για πρόκληση πυρκαγιάς, για την αποφυγή ασφυξίας ή για 

την αποφυγή αποκόλλησης κάποιου εξαρτήµατος και κατάποσής του. Τα παιχνίδια 

επισηµαίνεται πως ελέγχονται ακόµα και για τυχόν περιπτώσεις που το παιδί 

κρατώντας το στα χέρια του, τρέχοντας ή πηδώντας πάνω στο κρεβάτι του, µπορεί να 

τραυµατισθεί (Ebenkamp, 2004).  

Είναι πολύ σηµαντικό τα συγκεκριµένα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται 

ένα παιχνίδι να βοηθούν στην αναγνώριση των συναισθηµάτων των άλλων παιδιών 

και στην έκφραση των δικών τους συναισθηµάτων. Θα πρέπει µε άλλα λόγια ένα 
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κατάλληλο παιχνίδι για τα παιδιά να συµβάλλει στον αυθορµητισµό, στον 

συναισθηµατικό δεσµό των παιδιών, και µε κανένα τρόπο δε θα πρέπει να τα 

παρακινεί σε βίαιη και επιθετική συµπεριφορά. Οι µεγάλες εταιρείες ελέγχουν τα 

παιχνίδια έτσι ώστε να είναι ασφαλή για τα παιδιά, δεν µπορούν όµως να ελέγξουν αν 

τα παιχνίδια µπορούν να προκαλέσουν επιθετική και αντικοινωνική συµπεριφορά. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε πως η σπουδαιότητα του παιχνιδιού στις σχέσεις των 

παιδιών της προσχολικής ηλικίας µε τους συνοµηλίκους  τους είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική. Το νηπιαγωγείο είναι ο χώρος στον οποίο τα µικρά παιδιά µαθαίνουν, 

µέσω της διαδικασίας του παιχνιδιού και µέσω του ότι µοιράζονται συνεχώς 

εµπειρίες µεταξύ τους. Έχει αποδειχθεί ότι το παιχνίδι µε τα διάφορα είδη του φέρνει 

σε επαφή τα παιδιά και τα οδηγεί στη συνεργασία και στην συντροφικότητα (Balter,  

Tamis - LeMonda, 1991). Σύµφωνα µε τις έρευνες, παιδιά που έπαιζαν περισσότερο 

πολύπλοκα παιχνίδια µε συνοµηλίκους τους ως νήπια, ήταν περισσότερο κοινωνικά 

και λιγότερα επιθετικά στην ηλικία των 9 ετών. Επιπλέον, παιδιά που έπαιζαν 

κοινωνικά παιχνίδια στη ηλικία των τεσσάρων ετών ήταν πολύ δηµοφιλή στους 

συνοµηλίκους τους τρία χρόνια αργότερα.  

 

 

4.3.     Παιχνίδια που προκαλούν βίαιη συµπεριφορά  

 

 Ο Eric Scott  και ο  Jack Panksepp (2003) διερεύνησαν το βίαιο παιχνίδι των 

παιδιών. Στην έρευνα τους πήραν µέρος 40 παιδιά 3-6 ετών που έπαιζαν σε ζευγάρια 

(10 ζευγάρια αγοριών και 10 ζευγάρια κοριτσιών) κατά τη διάρκεια µιας περιόδου 30 

λεπτών, όπου τα βιντεοσκοπούσαν χωρίς να έχουν συγκεκριµένα παιχνίδια. Οι 

ερευνητές βιντεοσκόπησαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους, θέλοντας 

να εντοπίσουν αν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές σε αγόρια και κορίτσια ως προς 

την επιθετική συµπεριφορά και το βίαιο παιχνίδι που µπορούν να εµφανίσουν τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν 

µόνο ελάχιστες διαφορές ως προς το φύλο, όσον αφορά στην κοινωνική 

συµπεριφορά. Η βασική διαφορά ήταν ότι τα αγόρια χρησιµοποιούσαν περισσότερο 

τη δύναµη τους από ότι τα κορίτσια, κάτι που τα έκανε να είναι περισσότερο 

επιθετικά από τα κορίτσια. Συγκεκριµένα, τα αγόρια εµφάνισαν 84% περισσότερες 

συγκρούσεις µε το στήθος τους και σπρωξίµατα από τα αντίστοιχα που 

παρατηρήθηκαν στα κορίτσια. Σε παρόµοια έρευνα των Humphreys and Smith (1984) 
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αναφέρεται πως τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα στην παρουσία του ερευνητή και 

µπορεί να εµπλέκονται σε λιγότερα επιθετικά παιχνίδια από ότι τα αγόρια και η 

επιθετική συµπεριφορά µπορεί να ενδυναµώνεται µε την απουσία της κάµερας. 

 Αναφορικά µε τα αντικείµενα των παιχνιδιών, έρευνα των Cheng, Brenner, 

Wright, Cheryl Sachs, Moyer & Mengg (2003) που διενεργήθηκε µε τη µέθοδο του 

ερωτηµατολογίου σε γονείς, έδειξε ότι το παιχνίδι των όπλων έχει σχετιστεί µε την 

επιθετική συµπεριφορά, αλλά δεν είναι ο µόνος παράγοντας επιθετικότητας. 

Μάλιστα, κατηγοριοποιούνται τα αντικοινωνικά παιχνίδια σε τρεις κατηγορίες: 1. 

παιχνίδια του θύµατος, όπου είναι οι φιγούρες ανθρώπων που υποφέρουν, 2. 

παιχνίδια πολέµου, όπως όπλα, πολεµικά οχήµατα κ.α. και 3. επιθετικά παιχνίδια, 

σχεδιασµένα να προκαλούν αληθινό ή ψεύτικο πόνο στους άλλους. Πολλοί ήταν οι 

ειδικοί που συµφώνησαν πως η έρευνα αυτή έδειξε ότι τα αντικοινωνικά παιχνίδια 

µπορούν να ασκήσουν επιρροή ισχυρή και να επιφέρουν επιβλαβή αποτελέσµατα στη 

συµπεριφορά των παιδιών. Κανείς από τους ερευνητές αυτούς δεν πίστευε πως 

µπορούν τα επιβλαβή παιχνίδια, όπως τα πολεµικά, να έχουν θετικά αποτελέσµατα 

στη συµπεριφορά των παιδιών.  

Ωστόσο, στην έρευνα του Cheng και των συνεργατών του (2003), 

επισηµαίνεται πως υπάρχουν αναρίθµητοι λόγοι για τους οποίους τα παιχνίδια µε 

όπλα ( toy gun play ) πρέπει να αποτρέπονται. Μερικοί από τους λόγους αυτούς είναι 

ο συσχετισµός τους µε το επιθετικό παιχνίδι και την επιθετική συµπεριφορά, ο 

κίνδυνος που υπάρχει για την σωµατική ακεραιότητα των παιδιών λόγω των 

επικίνδυνων εξαρτηµάτων που τα παιχνίδια αυτά περιέχουν (βλήµατα, οποιαδήποτε 

µικροαντικείµενα που µπορούν να εκτοξευθούν από αεροβόλα όπλα) και τέλος η 

δυνατότητα να υπάρξει σύγχυση των πολεµικών παιχνιδιών µε αληθινά όπλα. Η 

συγκεκριµένη αυτή έρευνα αναφέρει πως η άµεση σχέση ανάµεσα στο παιχνίδι των 

παιδιών µε όπλα και στο σκόπιµο ή αθέλητο τραυµατισµό µε όπλα δεν είναι 

ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά καίρια ερωτήµατα, όπως αν τα παιδιά µπορούν από µόνα 

τους να διακρίνουν ποια όπλα είναι ασφαλή και ποια όχι, αν µπορούν τα παιχνίδια µε 

όπλα να σχεδιαστούν µε ένα τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνονται διαφορετικά από τα 

αληθινά ή αν, περιορίζοντας την επιρροή στα παιχνίδια µε όπλα µειωνόταν η 

πιθανότητα να προκαλούν τα παιχνίδια αυτά σύγχυση µε τα αληθινά όπλα. Αυτές 

είναι µερικές σκέψεις που θέτει η έρευνα των Cheng, Brenner και Wright (2003) 

όπου επισηµαίνεται πως πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες όσον αφορά τη σχέση 

πολεµικών παιχνιδιών και επιθετικότητας και να ερευνηθεί η πιθανότητα να 
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επηρεάζουν τα παιχνίδια αυτά περισσότερο ή λιγότερο την επιθετική συµπεριφορά σε 

αγόρια και κορίτσια.  

Στην έρευνα των Cheng, Brenner και Wright (2003), το φύλο και η ηλικία των 

παιδιών καθώς και  το φύλο των γονέων είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά µε τη στάση που κρατούν απέναντι 

στα πολεµικά παιχνίδια των  παιδιών. Οι γονείς που ήταν λευκοί, άνδρες, και είχαν 

γιους, φάνηκε σύµφωνα µε την έρευνα, ότι είχαν θετική γνώµη απέναντι στα 

πολεµικά παιχνίδια µε όπλα και επέτρεπαν στα παιδιά τους να παίξουν µε αυτά. 

Παρόλο, λοιπόν, που το µεγαλύτερο ποσοστό των υποκειµένων της έρευνας ήταν 

γυναίκες, εµφανίστηκε µια πολύ σηµαντική διαφορά στις αντιλήψεις όσον αφορά στο 

φύλο. 

  Έρευνα των Blair, Umbreit & Kwang - Sun (2000), έδειξε πως όταν 

υπάρχουν λίγα παιχνίδια αλλά πολλά συνοµήλικα παιδιά, η επιθετική συµπεριφορά 

εµφανίζεται σε µεγάλο βαθµό, ενώ όταν υπάρχουν αρκετά παιχνίδια για κάθε παιδί, ο 

βαθµός της επιθετικής συµπεριφοράς µειώνεται κατά πολύ. Στην έρευνα αυτή, 

παρατηρήθηκε η συµπεριφορά ενός τετράχρονου αγοριού, του Χουάν που 

παρουσίαζε επιθετική συµπεριφορά και ανυπακοή και που εντάχθηκε στο πρόγραµµα 

ενός δηµόσιου ειδικού σχολείου. Η δασκάλα παρατηρούσε την συµπεριφορά των 

παιδιών που έπαιζαν µαζί µε οικοδοµικό υλικό και την συµπεριφορά που είχαν, όταν 

το καθένα από αυτά έπαιζε µόνο του µε το οικοδοµικό υλικό χωρίς την παρουσία 

άλλων παιδιών. Όταν ο Χουάν έπαιζε µε πολλά παιδιά παρουσίαζε αυξηµένη 

επιθετική συµπεριφορά, που δε την εµφάνιζε όταν έπαιζε µόνος του. 

 Ο Pellegrini (2003) διεξήγαγε έρευνα σχετικά µε την αντίληψη και την 

λειτουργία του παιχνιδιού και του τσακωµού στην παιδική ηλικία. Ο ερευνητής 

υπέθεσε πως τα αγόρια χρησιµοποιούν επιθετικό παιχνίδι, για να κυριαρχήσουν στα 

συνοµήλικα αγόρια και αργότερα για να εµπλακούν µε το επιθετικό παιχνίδι  µε τα 

κορίτσια σαν µια παιχνιδιάρικη µορφή ετεροφυλικής αλληλεπίδρασης. Αντίθετα, στα 

πορίσµατα µε τους ανήλικους, όπου το επιθετικό παιχνίδι δεν συνδέεται µε την 

επιθετικότητα ή την κυριαρχία, η θεωρία πολλών ερευνητών όπως των Fagen (1981), 

Humphreys & Smith (1987), Pellegrini (1988, 1995),  υποστηρίζει ότι το επιθετικό 

παιχνίδι για τα αγόρια της παιδικής ηλικίας συνδέεται µε την φυσική επιθετικότητα 

και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας τρόπος για να καθιερωθεί η δύναµη και η 

κυριαρχία στους συνοµήλικους.  
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Στην έρευνα του Pellegrini (2003), ο ερευνητής έλαβε υπόψη µόνο τη φυσική 

επιθετικότητα και όχι άλλες µορφές όπως η λεκτική ή η έµµεση επιθετικότητα που 

χρησιµοποιείται για να επιτευχθεί η κυριαρχία. Έγινε, επίσης, η υπόθεση, ότι το 

επιθετικό παιχνίδι χρησιµοποιείται από τα αγόρια της σχολικής ηλικίας, για να 

κυριαρχήσουν στα άλλα αγόρια και επίσης µετά την κυριαρχία που δεσπόζει µεταξύ 

των αγοριών, τα αγόρια µπορούν τότε να τη χρησιµοποιήσουν σε πιο παιχνιδιάρικες 

µορφές, για να θέσουν σε εφαρµογή την ετεροφυλική επαφή. Υπόθεση της έρευνας 

ήταν ακόµη πως τα αγόρια θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν την επιθετικότητα 

εναντίων άλλων αγοριών σαν ένα είδος στρατηγικής τους, για να καθιερώσουν την 

κυριαρχία, όταν εισέρχονται πρώτη φορά σε µια νέα κοινωνική οµάδα, όπως στην 

περίπτωση ενός νέου σχολείου.  

Η επιθετικότητα  ελαχιστοποιείται µετά την εδραίωση της κυριαρχίας επειδή 

τα µέλη της οµάδας αναγνωρίζουν ποιος ή ποιοι είναι ο αρχηγός ή οι αρχηγοί. 

Επιπλέον, οι ηγέτες της οµάδας έχουν µικρή ανάγκη να είναι επιθετικοί όσο η 

κυριαρχία τους είναι σίγουρη και αδιαµφισβήτητη. Τα υποκείµενα της έρευνας αυτής 

ήταν αγόρια και κορίτσια σχολικής ηλικίας που ρωτήθηκαν µε ερωτηµατολόγια για 

το επιθετικό παιχνίδι. Τα παιδιά είχαν βιντεοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια του 

διαλείµµατος και στα µισά παιδιά προέβαλαν την βιντεοσκοπηµένη κασέτα που 

έδειχνε τους ίδιους και στα άλλα µισά παιδιά προέβαλαν την βιντεοσκοπηµένη 

κασέτα που όµως δεν φαίνονταν οι ίδιοι, αλλά οι συµµαθητές τους. Στη συνέχεια, 

τους έκαναν διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε την επιθετική συµπεριφορά και το 

επιθετικό παιχνίδι. Στην ερώτηση «γιατί αντιδρούν επιθετικά», οι απαντήσεις που 

δόθηκαν ήταν «για αντεκδίκηση», «επειδή παίζουµε» και «κατά λάθος». Τα 

περισσότερα παιδιά απάντησαν «για αντεκδίκηση», και ακολουθούσε η απάντηση 

«είµαστε επιθετικοί, γιατί παίζουµε». Στην κατηγορία του παιχνιδιού τα κορίτσια που 

έλαβαν µέρος στην κασέτα περισσότερο από τα κορίτσια που δεν έλαβαν, απάντησαν 

ότι πήραν µέρος σε επιθετικά παιχνίδια επειδή έπαιζαν. Τα αγόρια που δεν πήραν 

µέρος περισσότερο από αυτά που πήραν µέρος έδωσαν την απάντηση «είµαστε 

επιθετικοί γιατί παίζουµε». Την απάντηση αυτή την έδωσαν περισσότερο αγόρια 

παρά κορίτσια. Τα αγόρια που έλαβαν µέρος περισσότερο από τα αγόρια που δεν 

έλαβαν µέρος έδωσαν την απάντηση της αντεκδίκησης, ενώ το αντίθετο έγινε στην 

περίπτωση των κοριτσιών. Στην ερώτηση αν ήταν ευχάριστη η συµπεριφορά αυτή, τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα κορίτσια που έλαβαν µέρος απάντησαν θετικά 

περισσότερο από ότι εκείνα που δεν έλαβαν µέρος και για τα αγόρια συνέβη το 
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αντίθετο. Στην ερώτηση τέλος, αν προσπαθούσαν να χτυπήσουν κάποιο παιδί, τα 

παιδιά που δεν πήραν µέρος απάντησαν περισσότερο από αυτά που πήραν µέρος πως 

οι συµµαθητές τους προσπάθησαν να χτυπηθούν µεταξύ τους . 

 Τα αποτελέσµατα για τα αγόρια είναι διαφορετικά από αυτά των κοριτσιών. 

Τα αγόρια χρησιµοποιούν επιθετικότητα στα παιχνίδια τους, για να αποκτήσουν 

κυριαρχία (Pellegrini and Smith, 1998). Τα κορίτσια αντίθετα χρησιµοποιούν άλλες 

στρατηγικές όπως  συµµαχίες µε άλλα κορίτσια και χειρισµό των σχέσεων, για να 

κερδίσουν και να διατηρήσουν το κύρος στις οµάδες τους (Smuts, 1995). Σε αυτό το 

συµπέρασµα κατέληξε και έρευνα που σχετιζόταν µε την επιθετική συµπεριφορά 

παιδιών που έπαιζαν µε ένα κουκλόσπιτο. Στην έρευνα αυτή το ζητούµενο ήταν αν η 

επιθετική συµπεριφορά σχετιζόταν µε την ιδιοσυγκρασία και συµπεριλάµβανε 

διάφορες µεταβλητές όπως το φύλλο και την ηλικία. Ο αριθµός των παιδιών που πήρε 

µέρος στην έρευνα αυτή ήταν 55 αγόρια και 47 κορίτσια, χωρισµένα σε ηλικιακές 

οµάδες των 4-4,6 ετών, 5-6 ετών και 7,6-8,6 ετών. Ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αναπαραστήσουν, παίζοντας µε κούκλες, τι συµβαίνει στο σπίτι τους την ώρα των 

γευµάτων, την ώρα που πάνε για ύπνο και κατά την διάρκεια των χαρούµενων και 

λυπηµένων ηµερών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, τα αγόρια εµφάνισαν 

υψηλότερα επίπεδα φυσικής επιθετικότητας από ότι τα κορίτσια, ενώ σε διαφορετικά 

ψυχολογικά επίπεδα χαράς και λύπης, αγόρια και κορίτσια εκδηλώνουν διαφορετικά 

επίπεδα επιθετικότητας. Σηµαντικές διαφορές στην ηλικία δεν σηµειώθηκαν, ενώ στα 

µικρότερα παιδιά παρατηρήθηκε περισσότερο η λεκτική επιθετικότητα (Tallandini, 

2004). 

 Γενικά, είναι σχεδόν αποδεκτό από όλους πως τα παιχνίδια σχετίζονται 

πολλές φορές µε την επιθετικότητα των παιδιών. Τα παιδιά καθηµερινά 

βοµβαρδίζονται από διαφηµίσεις παιχνιδιών στην τηλεόραση. Έρευνες που έχουν 

γίνει σχετικά µε τη βία των µέσων µαζικής επικοινωνίας, όσον αφορά τις διαφηµίσεις 

που προβάλλονται στα παιδιά, δεν γίνονται εύκολα κατανοητές από το ευρύ κοινό. 

Έρευνα έχει δείξει πως η βία που προέρχεται από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας 

σχετίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό µε την αντικοινωνική συµπεριφορά που 

διακυµαίνεται από τα ασήµαντα επίπεδα (µιµούµενη βία, κατευθυνόµενη από χρήση 

όπλων) στα πιο σηµαντικά (εγκληµατική βία) (Cantor, 2000). Υπάρχουν ακόµη 

στοιχεία πως οι νέοι που είναι ήδη επιθετικοί, είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν ως 

διασκέδαση µια επιθετική συµπεριφορά και ενδεχοµένως να είναι στενά συνδεδεµένη 

και διπλής κατεύθυνσης η σχέση που υπάρχει µεταξύ παρακολούθησης  βίας και 
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αντικοινωνικής συµπεριφοράς. ∆ιαφαίνεται ακόµη µέσα από τις διάφορες έρευνες 

πως η βία των µέσων µαζικής επικοινωνίας προκαλεί έντονο φόβο στα µικρά παιδιά, 

που συχνά διαρκεί µέρες, µήνες ή ακόµη και χρόνια (Cantor, 2000). 

 Αν και υπάρχει µια συµφωνία απόψεων από όλους σχεδόν τους ερευνητές πως 

η βία των µέσων µαζικής επικοινωνίας συµβάλλει στην εκδήλωση βίαιης 

συµπεριφοράς στους νέους, συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση συχνά 

καταλήγουν πως τα συµπεράσµατα των ερευνών αυτών είναι διφορούµενα. Μια 

έρευνα πεδίου από τους Black και Bevan (1992), περιγράφει ευκρινώς πως η σχέση 

µεταξύ της παρακολούθησης βίας και της εχθρότητας αυτών που παρακολουθούν 

σκηνές βίας είναι αµφίδροµη. Πηγαίνοντας σε ένα θέατρο και ρωτώντας τους θεατές 

να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο πριν ή µετά από την παρακολούθηση του 

έργου που έχουν επιλέξει, οι ερευνητές δηλώνουν πως τόσο οι άνδρες όσο και οι 

γυναίκες θεατές που έχουν παρακολουθήσει µια βίαιη σκηνή, είναι πιο εχθρικοί και οι 

ίδιοι στη συνέχεια, σε σύγκριση µε τους θεατές που έχουν επιλέξει να δουν σκηνές 

χωρίς βία. Πέραν τούτου, τα επίπεδα της εχθρότητας αυξάνονται σηµαντικά έπειτα 

από την παρακολούθηση βίαιων σκηνών, αλλά παραµένουν στα ίδια χαµηλά επίπεδα 

έπειτα από την παρακολούθηση µη βίαιων σκηνών. 

 Και πραγµατικά είναι δύσκολο να διεξαχθούν έρευνες που πιθανώς θα 

συµπεράνουν πως η βία των µέσων µαζικής επικοινωνίας µπορεί να προκαλέσει βίαιη 

συµπεριφορά των παιδιών, για τον απλό λόγο πως δεν µπορούµε να αναθέσουµε στα 

παιδιά να παρακολουθούν βίαιες σκηνές στην παιδική ηλικία τους και να 

συγκρίνουµε τις µετέπειτα βίαιες πράξεις τους µε εκείνες των παιδιών από µια άλλη 

οµάδα που δεν έχουν εκτεθεί σε παρακολούθηση των σκηνών αυτών. Οµοίως, δεν 

µπορούµε να εκθέσουµε τα παιδιά σε βίαια παιχνίδια τηλεόρασης (videogames) για 

ώρες, για να αποφασίσουµε στη συνέχεια πόσα από αυτά εκδηλώνουν όµοια τέτοια 

βίαιη συµπεριφορά στους συνοµηλίκους τους (Cantor, 2000). 

Εντούτοις, διάφορες έρευνες επικεντρώνονται στην επίδραση των βίαιων 

παιχνιδιών τηλεόρασης (videogames) στην εχθρότητα, την επιθετική συµπεριφορά 

και την χαµηλή απόδοση των παιδιών στο σχολείο. Συγκεκριµένα, έρευνα των 

Gentile, Lynch, Linder και Walsh (2004), συνδέει τα επιθετικά βιντεοπαιχνίδια µε την 

επιθετική σκέψη, νοοτροπία και συµπεριφορά. Ο πρώτος στόχος της έρευνας αυτής 

ήταν να γνωστοποιήσει τη συνήθεια της χρήσης  των βιντεοπαιχνιδιών των εφήβων 

και το επίπεδο του ελέγχου των γονέων για τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών αυτών. Ο 

δεύτερος στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τη σχέση που ενδεχοµένως 
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υπάρχει ανάµεσα στην έκθεση στα επιθετικά βιντεοπαιχνίδια µε την εχθρότητα, τις 

διαφωνίες µε τους καθηγητές, τους σχολικούς βαθµούς και τη φυσική πάλη. Στην 

έρευνα αυτή συµµετείχαν 670 παιδιά όγδοης και ένατης βαθµίδας εκπαίδευσης από 

τέσσερα διαφορετικά σχολεία των Η.Π.Α. Πορίσµατα της έρευνας έδειξαν πως οι 

έφηβοι που είχαν εκτεθεί περισσότερο στη βία των  βιντεοπαιχνιδιών ήταν 

περισσότερο εχθρικοί, εµπλέκονταν πιο συχνά σε  διαφωνίες µε τους δασκάλους 

τους, ήταν πιο πιθανό να εµπλακούν σε πάλη µε τους συµµαθητές τους και η 

απόδοση τους στο σχολείο ήταν πιο χαµηλή (Gentile, Lynch, Linder, Walsh, 2004). 

Η επιδράσεις της τηλεόρασης και των βίαιων περιεχοµένων της στην προσοχή 

και την κοινωνική συµπεριφορά των αγοριών µελετήθηκε από τους Potts, Huston,  

και Wright (1998). Οµάδες αγοριών προσχολικής ηλικίας πήραν µέρος σε δύο στάδια 

έρευνας στα οποία παρακολούθησαν προγράµµατα κινουµένων σχεδίων και 

ζωντανών προγραµµάτων τηλεόρασης µε ποικιλία σε βίαιο περιεχόµενο (υψηλό ή 

χαµηλό) και συµπεριλαµβάνονταν επίσης υψηλά ή χαµηλά επίπεδα δράσης. Στη 

συνέχεια τα παιδιά έπαιξαν µε παιχνίδια που εµπεριείχαν στοιχεία για αντικοινωνική 

ή θετική κοινωνική συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα των ερευνητών  αυτών 

τα βίαια προγράµµατα της τηλεόρασης δεν διευκόλυναν την προσοχή των παιδιών. 

Αντιθέτως, φάνηκε πως τα επιθετικά παιχνίδια δηµιουργούσαν επιθετική 

συµπεριφορά και τα παιχνίδια που ενέπνεαν  θετική κοινωνική συµπεριφορά, 

προκαλούσαν θετική κοινωνική συµπεριφορά. Τα επιθετικά προγράµµατα της 

τηλεόρασης φάνηκε πως συνδέονταν κατά κάποιο τρόπο και µε αύξηση µερικών 

θετικών κοινωνικών συµπεριφορών. Όσον αφορά το αν η τηλεόραση µπορεί να 

προκαλεί επιθετικότητα,  αυτό φάνηκε πως δεν είχε κάποια συστηµατική επίδραση 

στη συµπεριφορά των υποκειµένων (Potts, Huston, και Wright, 1986).  

Παράλληλα µε την παραπάνω έρευνα που διεξήχθη σε οµάδες αγοριών, µια 

άλλη µετέπειτα έρευνα από τους Browne και Hamilton - Giachritsis (2005), 

φανέρωσε πως οι βίαιες σκηνές φαντασίας στην τηλεόραση, στις ταινίες του σινεµά 

και στα παιχνίδια των υπολογιστών έχουν συνέπειες στη σκέψη και τα συναισθήµατα 

και αυξάνουν την πιθανότητα µιας επιθετικής ή εκφοβιστικής (να τροµάζουν  άλλους) 

συµπεριφοράς στα µικρά παιδιά και ιδιαίτερα στα αγόρια. Τα στοιχεία φαίνονται 

αντιθετικά όταν λάβουµε υπόψη µας τα µεγαλύτερα παιδιά και τους έφηβους και 

πολύχρονα αποτελέσµατα ερευνών για όλες τις ηλικίες. Στην έρευνα αυτή τονίζεται η 

πολυεπίπεδη φύση της επιθετικότητας που ενώνεται µε τις µεθοδολογικές δυσκολίες 

της υπόδειξης των αιτιών. Παρόλα αυτά όµως, η έρευνα αυτή δείχνει µια µικρή αλλά 
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σηµαντική σχέση ανάµεσα στην επίδραση των βίαιων σκηνών από τα µέσα µαζικής 

επικοινωνίας και της επιθετικής συµπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων. 

Αντιθέτως, µόνο ένα ελάχιστο ποσοστό βρέθηκε να συνδέει τη σχέση βίας από τα 

µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε την πρόκληση εγκλήµατος (Browne, και Hamilton -

Giachritsis, 2005). 

 Τα αποτελέσµατα της έκθεσης σε βίαια βιντεοπαιχνίδια µε συνέπειες για την 

προσωπικότητα ερευνήθηκαν σε ένα δείγµα 121 παιδιών από τους Uhlmann και 

Swanson (2004). Στην έρευνα αυτή τα υποκείµενα έπαιξαν µε ένα βίαιο 

βιντεοπαιχνίδι, γεγονός που οδήγησε τους συµµετέχοντες στο να συνδέσουν τους 

εαυτούς τους µε επιθετικό άγγιγµα και πράξεις επιθετικές. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας αυτής υπέδειξαν ότι το παιχνίδι µε βίαια βιντεοπαιχνίδια µπορεί να οδηγήσει 

στην αυτόµατη µάθηση της επιθετικότητας. Τα βίαια βιντεοπαιχνίδια, εξαιτίας της 

αλληλεπιδραστικής φύσης τους και εξαιτίας του ότι αφήνουν τους παίκτες να 

υιοθετήσουν ένα βίαιο ρόλο, είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν στη µάθηση των 

επιθετικών σεναρίων και της επιθετικής νοοτροπίας, σε σύγκριση µε τις επιθετικές 

σκηνές στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο (Uhlmann, Swanson, 2004).  

Έρευνες που εξετάζουν τη σχέση βίας και βιντεοπαιχνιδιών, καταλήγουν στη 

διαπίστωση ότι η βία στα παιχνίδια αυτά αυξάνει την επιθετικότητα σε παιδιά και 

εφήβους, κυρίως στα αγόρια. Μετα-ανάλυση ερευνών 20 ετών αποδεικνύει ότι το 

αποτέλεσµα αυτό είναι άµεσο και διαρκεί για πολύ καιρό, όπως υποστήριξε σε 

σχετική ανακοίνωση η δρ. Jessica Nicoll, από το πανεπιστήµιο Saint Leo, στη 

Φλώριδα των Η.Π.Α. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων έγινε στην ετήσια 

συνάντηση της  Αµερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Σύµφωνα µε µελέτη, τα 

παιδιά που παίζουν ένα παιχνίδι βίας για λιγότερο από 10 λεπτά και κατόπιν 

υποβάλλονται σε τεστ εκτίµησης διάθεσης, έδιναν στον εαυτό τους επιθετικά 

χαρακτηριστικά και του απέδιδαν επιθετικές πράξεις λίγο µετά το παιχνίδι. 

Εντοπίστηκε ακόµη, πως παιδιά που ξόδευαν περισσότερη ώρα παίζοντας 

βιντεοπαιχνίδια βίας, είχαν πιο εχθρική συµπεριφορά σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

παιδιά. Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις των ερευνών, τα παιδιά που παίζουν παιχνίδια 

βίας γίνονται πιο επιθετικά καθώς µέσα στο παιχνίδι παίζουν το ρόλο ενός «κακού» ή 

«καλού» ήρωα, που πάντα όµως είναι βίαιος και επιθετικός. Στα παιχνίδια αυτά οι 

ηλεκτρονικοί αυτουργοί των πράξεων βίας µένουν ατιµώρητοι στο 73% των 

περιπτώσεων. Με τον τρόπο αυτό η επίδειξη πράξεων βίας χωρίς συνέπειες διδάσκει 
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στα παιδιά ότι η βία είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την επίλυση των 

διαφορών (www.fileleftheros.com).  

Πέρα από τα βιντεοπαιχνίδια όµως, ιδιαίτερα διαδεδοµένα είναι και τα 

πολεµικά παιχνίδια που απευθύνονται κυρίως στα αγόρια. Όπως αναφέρει η 

ερευνήτρια Hollway (1999), πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν ο Action man βλάπτει 

τα παιδιά τους. Είναι πολύ πιθανό σύµφωνα µε ένα σενάριό της, ένα 6χρονο αγόρι να 

παίζει µε τον Action man, να κάνει φασαρία και όταν του λέει η µαµά του να 

ησυχάσει, να στρέφει εναντίον της την κούκλα και να της λέει «θα σε σκοτώσω!». 

Είναι πολύ πιθανό κατά την ερευνήτρια πως τέτοιου είδους παιχνίδια µπορούν να 

ενθαρρύνουν τα παιδιά σε µια επιθετική συµπεριφορά. Το ίδιο συµβαίνει και µε φιλµ 

που προβάλλουν επιθετικές εικόνες. Τα παιχνίδια που παρουσιάζουν βία ή 

επιθετικότητα µε τα οποία µπορούν να ταυτιστούν ιδιαίτερα τα αγόρια, δεν 

προκαλούν βία µε άµεσο τρόπο. Θα πρέπει η βία και το µίσος να γίνουν 

πραγµατικότητα και να βιώσουν τα παιδιά τα συναισθήµατα αυτά στον ψυχισµό τους 

(Hollway, 1999). 

Υπάρχουν έρευνες που εστιάζονται σε συγκεκριµένα παιχνίδια που µπορούν 

να προκαλέσουν επιθετική συµπεριφορά. Μια τέτοια έρευνα έγινε από τους Turner 

και Goldsmith (1976). Η έρευνα αυτή έδειξε πως το παιχνίδι πολεµικών παιχνιδιών 

οδηγεί σε αξιόπιστη εκτίµηση αντικοινωνικής συµπεριφοράς περισσότερο από ότι το 

παιχνίδι µε τα αεροπλάνα και τα άλλα συνήθη παιχνίδια των παιδιών  (Turner,  

Goldsmith, 1976).  

Άλλες έρευνες δείχνουν πως το παιχνίδι που αντιπροσωπεύει επιθετική 

συµπεριφορά, δεν είναι πάντα η αιτία της µίµησης της επιθετικότητας. Αν δεν 

κινητοποιούνται τα συναισθήµατα επιθετικότητας, το παιχνίδι δε θα χρησιµοποιηθεί 

συµβολικά, για να εκφράσει επιθετικότητα. Η παρουσία ή η απουσία επιθετικότητας, 

σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, δεν είναι η αιτία της επιθετικής συµπεριφοράς. 

 Οι ενήλικες πρέπει να αποδεχθούν πως δεν βλάπτονται από τη συµβολική 

δύναµη και τη βία του Action man για παράδειγµα, µε τον οποίο το παιδί ταυτίζεται. 

Αντίθετα, όσο η κοινωνία µας συµπεριφέρεται στα άτακτα αγοράκια ως επικίνδυνα, 

τόσο πιθανό είναι να χρησιµοποιείται βία από τα παιδιά αυτά.  

 Αυτή είναι όµως η µια άποψη. Η άλλη άποψη υποστηρίζεται από τους 

ερευνητές εκείνους που θεωρούν πως ο τρόπος που προβάλλεται ένα παιχνίδι είναι 

πιθανό να προκαλέσει ανάλογη συµπεριφορά στο παιδί. Θεωρούν πως οι διαφηµίσεις 

προβάλλουν στερεότυπα στη συµπεριφορά ανάλογα µε το φύλο. Οι διαφηµίσεις που 
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επικεντρώνονται περισσότερο στα παιχνίδια των αγοριών εµφανίζουν µεγαλύτερη 

επιθετικότητα από αυτές που απευθύνονται στα παιχνίδια των κοριτσιών (Klinger,  

Hamilton, Cantrell, 2001). Όπως υποστηρίζεται στην παραπάνω έρευνα, είναι 

γεγονός πως τα παιχνίδια των αγοριών εµφανίζονται πιο επιθυµητά από αυτά των 

κοριτσιών, επειδή η επιθετική συµπεριφορά είναι αρεστή στα περισσότερα παιδιά.  

  

 

4.4. Η τηλεόραση ως παράγοντας που ωθεί τα παιδιά στην επιθετική 

συµπεριφορά 

 

 Η Αµερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (A.P.A), αναφέρει πως πολλοί 

παράγοντες συµβάλλουν στην επιθετικότητα του παιδιού. Παράλληλα µε την 

ιδιοσυγκρασία, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως το σπίτι, η προσωπικότητα των 

γονιών, το σχολείο, η γειτονιά, επηρεάζουν την εκδήλωση επιθετικότητας στην 

παιδική ηλικία (Singer, Singer & Rapaczynsky, 1984). Ένας άλλος παράγοντας που 

επηρεάζει την επιθετικότητα προβάλλοντάς την, είναι η τηλεόραση. Η τηλεόραση 

που έχει εισβάλλει στην καθηµερινότητά µας και η µεγάλη έκθεση βίας που 

προβάλλει, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας βίας στην κοινωνία (Kunkel, Wilson, 

Donnerstein & Blumenthal, 1995). 

 Σύµφωνα µε έρευνες, ποσοστό 58% των τηλεοπτικών προγραµµάτων 

περιέχουν βία και ποσοστό 73% των προβολών βίας δεν έχουν κριτική ή τιµωρία. 

Ποσοστό 40% των επεισοδίων βίας γίνονται από πρωταγωνιστές που εµφανίζονται 

ως ήρωες και πρότυπα των παιδιών που εµπεριέχονται και σε µεγάλο ποσοστό µέσα 

από διαφηµίσεις παιχνιδιών. Το 1988 στις Η.Π.Α, ποσοστό 67% από όλες τις 

διαφηµίσεις ήταν διαφηµιστικά σποτ για παιδικά παιχνίδια (Klinger, Hamilton, 

Cantrell, 2001). 

 Σύµφωνα µε τη γνωστική θεωρία, τα παιδιά µαθαίνουν την επιθετικότητα µε 

το να παρατηρούν επιθετική συµπεριφορά και συνεχίζουν αυτή τη συµπεριφορά ως 

µια εσωτερική αναπαράσταση. Οι διαφηµίσεις των παιχνιδιών έχουν βασιστεί πάνω 

σε αυτή τη θεωρία. Ένα παιχνίδι βασισµένο σε µία παιδική τηλεοπτική σειρά 

καρτούν, µπορεί να δράσει ως µια νύξη, για να ανακτηθεί ένα κωδικοποιηµένο 

σενάριο επιθετικότητας από µια επιθετική διαφήµιση. Τα παιδιά µπορούν να 

επαναλάβουν αυτό το σενάριο στη φαντασία τους ή να το γενικεύσουν διαµέσου 

πράξεων βίας. Οι διαφηµίσεις που προβάλλουν παιχνίδια για κορίτσια είναι λιγότερο 
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επιθετικές από τις διαφηµίσεις που προβάλλουν ουδέτερα, ως προς το φύλο που 

απευθύνονται, παιχνίδια. Έρευνες έδειξαν πως τα περισσότερα παιδιά προτιµούν να 

παίζουν µε τα αγορίστικα παιχνίδια που προβάλλουν επιθετικότητα. Τα κορίτσια 

είναι λιγότερο ευαίσθητα στην επιθετικότητα από ότι τα αγόρια, αλλά αγόρια και 

κορίτσια θεωρούν πολύ ελκυστικά τα παιχνίδια που σχετίζονται µε επιθετικότητα 

(Klinger, Hamilton,  Cantrell,  2001). 

 Βλέπουµε, λοιπόν, πως η διαφήµιση και ο τρόπος που τα παιχνίδια 

προβάλλονται µπορούν να επηρεάσουν τα παιδιά και να τα ωθήσουν σε επιθετική 

συµπεριφορά. Γενικά, πρέπει να γίνει κατανοητό πως αν ένα παιχνίδι δεν ευνοεί την 

ανάπτυξη του παιδιού, δεν υπάρχει λόγος να αφήνουµε το παιδί να παίζει µε αυτό. 

Πρέπει να βοηθάµε τα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους στις 

επιστήµες, στις τέχνες, στη γλωσσική ικανότητα, στα αθλήµατα. Τα παιχνίδια µπορεί 

να είναι τα εργαλεία, για να ανακαλύψουν τα παιδιά τον εαυτό τους και τις 

δυνατότητες τους ( Stein, 2005). 

 Συνοψίζοντας, από τα παραπάνω παρατηρούµε την επίδραση που µπορεί να 

έχουν στον ψυχισµό και την συµπεριφορά των παιδιών και των εφήβων διάφορα 

βιντεοπαιχνίδια, διάφορα επιθετικά παιχνίδια που έκδηλα προβάλλουν βία ή ακόµα 

και διαφηµίσεις που απευθύνονται στα µικρά παιδιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΕΜΠΤΟ  
 

5.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ 

 

 

5.1.  Παράγοντες που επηρεάζουν γονείς και άλλους ενήλικες στην επιλογή 

παιχνιδιού 

 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την επιλογή ενός 

παιχνιδιού στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Ένας σηµαντικός παράγοντας που 

µπορεί να επηρεάσει την εκλογή του παιχνιδιού στα παιδιά είναι τα φυλετικά 

στερεότυπα που αναπαράγουν τα παιχνίδια. Σύγχρονες έρευνες που έχουν γίνει, 

µελέτησαν την εκλογή των παιχνιδιών στα παιδιά µικρής ηλικίας, σχετικά µε τα 

φυλετικά πρότυπα. Σε σχετική έρευνα του H. Teglasi από το Πανεπιστήµιο του 

Maryland το 1981 πήραν µέρος αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας, από τα 

οποία ζητήθηκε να επιλέξουν παιχνίδια µέσα από τρεις συγκεκριµένες ενότητες: 1. 

Ένα παιχνίδι για κορίτσι, 2. Ένα παιχνίδι για αγόρι και 3. Το καλύτερο για αυτά 

παιχνίδι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως τα παιδιά έκαναν επιλογές παιχνιδιών για 

αγόρια και κορίτσια σύµφωνα µε πολιτισµικά αποδεκτά στερεότυπα. Φάνηκε πως οι 

επιλογές των παιχνιδιών όσον αφορά το καλύτερο για αυτά παιχνίδι αντιστοιχούσε 

περισσότερο σε φυλετικό πρότυπο αρσενικού γένους για τα αγόρια παρά σε θηλυκού 

γένους για τα κορίτσια. Από την έρευνα αυτή επίσης φάνηκε πως, καθώς τα παιδιά 

µεγαλώνουν οι επιλογές των επαγγελµάτων τους -και όχι των παιχνιδιών- γίνονται 

περισσότερο φυλετικά πρότυπα (Teglasi, 1981).  

Όµοιο θέµα είχε και µια άλλη έρευνα στην οποία φάνηκε πως τα κοριτσίστικα 

παιχνίδια ήταν περισσότερο στερεότυπα από τα αγορίστικα στην επιλογή παιχνιδιών 

που έκαναν οι γονείς των παιδιών (Campenni, 1999). Με τον παράγοντα φύλο και 

πως αυτός επηρεάζει την εκλογή παιχνιδιών από τους ενήλικες ασχολήθηκε και µια 

τρίτη έρευνα. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε, για να καθορίσει αν οι ενήλικοι 

ενθαρρύνουν το πρότυπο του φύλου στο παιχνίδι µεταξύ των παιδιών µε το να 

επιλέγουν το φυλετικό πρότυπο των παιχνιδιών που αγοράζουν στα παιδιά. Οι 

ενήλικες εξερχόµενοι από κατάστηµα παιχνιδιών ερωτήθηκαν για τον τύπο του 

παιχνιδιού που αγόρασαν, το φύλο και την ηλικία του παιδιού για το οποίο αγόρασαν 

το παιχνίδι και αν το παιδί είχε ζητήσει το παιχνίδι αυτό. Εξετάστηκαν επίσης η 
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οικογενειακή κατάσταση και η ψυχοσύνθεση του παιδιού µέσα στην οικογένεια. Η 

έρευνα αυτή έδειξε πως η πλειοψηφία των πελατών αγόραζε παιχνίδια σύµφωνα µε 

τις παραδοσιακές κατηγορίες παιχνιδιών και τα παιχνίδια που αγόραζαν είχαν 

περισσότερο στερεότυπα πρότυπα φύλου παρά ουδέτερα στερεότυπα. Πολλά από τα 

φυλετικού προτύπου παιχνίδια είχαν ζητηθεί από τα παιδιά και  τα περισσότερα από 

αυτά είχαν αγοραστεί για τα αγόρια. Οι πελάτες ήταν πιο πιθανό να αγοράσουν 

ουδέτερα παιχνίδια περισσότερο για τα παιδιά τους παρά για τα παιδιά άλλων. 

 Η έρευνα αυτή ακόµη έδειξε πως οι ενήλικες ενθαρρύνουν το κατάλληλο 

ανάλογα µε το φύλο παιχνίδι στα µικρά παιδιά µε το να αγοράζουν παιχνίδια ανάλογα 

µε τις παραδοσιακές αγορίστικες ή κοριτσίστικες κατηγορίες και µε το να αγοράζουν 

για τα παιδιά τα φυλετικού προτύπου παιχνίδια που τους ζητούν (Fisher-Thomson, 

1993). Το συµπέρασµα αυτό όµως φαίνεται να µην είναι απόλυτα αληθές καθώς οι 

µητέρες παιδιών ήδη πολύ µικρής ηλικίας - 13,14 µηνών -  φάνηκε σε έρευνα των  

Jacklin, Maccoby και Dick (1973) να µην προσφέρουν διαφορετικά παιχνίδια στους 

γιους και στις κόρες τους, αν και υπήρξαν ενδείξεις πως τα κορίτσια σε κατάσταση 

ερεθίσµατος φόβου προτίµησαν παιχνίδια «περιθαλπτικά», ενώ τα αγόρια σε 

παρόµοια κατάσταση φαίνεται πως έδειξαν µεγαλύτερη προτίµηση σε παιχνίδια 

ροµπότ. Η προτίµηση αυτή των αγοριών για τα παιχνίδια ροµπότ δεν µπόρεσε να 

εξηγηθεί από τους ερευνητές της έρευνας αυτής ( Jacklin, Maccoby, Dick, 1973). 

Έρευνα που εξετάζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την εκλογή των 

παιχνιδιών παιδιών µε σωµατική αναπηρία και φυσιολογικών αναπτυσσόµενων 

παιδιών έγινε από τους Fallon και Harris το 1989. Στην έρευνα αυτή φάνηκε πως οι 

γονείς και οι ενήλικοι που αγοράζουν παιχνίδια σε παιδιά επηρεάζονται από 17 

παράγοντες στην εκλογή και στην αγορά των παιχνιδιών (ασφάλεια, κόστος, διάρκεια 

χρήσης, ελκυστικότητα στον αγοραστή και στο παιδί, είδος παιχνιδιού, 

ανθεκτικότητα, καινοτοµία, οδηγίες χρήσεως, διαφήµιση, επιθυµία παιδιού, φύλο-

ηλικία παιδιού κ.α). Σε αντίθεση µε άλλες έρευνες που είδαµε, σε αυτήν εδώ ο 

παράγοντας φύλο για το παιδί αναφέρθηκε πως ήταν µικρής σηµασίας για την εκλογή 

του παιχνιδιού. ∆ύο παράγοντες φάνηκε να είναι πολύ σηµαντικοί στην έρευνα αυτή 

για την εκλογή παιχνιδιού: η ασφάλεια του παιχνιδιού και η εκµάθηση νέων 

δεξιοτήτων που το παιχνίδι αυτό προσφέρει (Fallon και Harris., 1989).  

Σε άρθρο των Taylor, Morris και Rogers (1997), αναφέρεται πως σε γονείς και 

σε δάσκαλους παιδιών πρέπει να υπενθυµίζεται να διδάσκουν στα παιδιά την 

αναγκαιότητα της ασφάλειας των παιχνιδιών, να παρατηρούν προσεκτικά τα 
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παιχνίδια για κίνδυνους ατυχηµάτων, να αποβάλλουν τυχόν σπασµένα κοµµάτια από 

ένα παιχνίδι και να φυλάσσουν µε ασφάλεια τις κούτες των παιχνιδιών προς αποφυγή 

ατυχηµάτων (Taylor, Morris, Rogers, 1997).  

Παρόµοιες οδηγίες δίνονται και από τους C.Morantz και B.Torrey, όπου 

τονίζεται η ασφάλεια στην εκλογή ενός παιχνιδιού, αλλά επίσης πολύ σηµαντικός 

φαίνεται να είναι και ο παράγοντας το παιχνίδι να υπόσχεται και να ενθαρρύνει την 

εφευρετικότητα στο παιδί. Τονίζεται επίσης ως συµβουλή προς τους γονείς, το 

γεγονός πως κατάλληλα και χρήσιµα παιχνίδια για τα παιδιά δεν είναι απαραίτητα τα 

ακριβά παιχνίδια, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις εκπαιδευτικές και 

αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί ένα παιχνίδι 

από τον κατασκευαστή του. Οι γονείς συµβουλεύονται να παρέχουν στα παιδιά τους 

ασφαλή παιχνίδια που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για αυτά και προάγουν τη 

µάθηση και την ανάπτυξη. Πρέπει να αποφεύγεται η εκλογή παιχνιδιών που 

αποθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και υπενθυµίζεται 

πως κάποια παιχνίδια που προωθούν  βία ή αρνητικά κοινωνικά, ρατσιστικά και 

φυλετικά στερεότυπα δεν συνιστώνται για τα παιδιά (Morantz, Torrey, 2003). 

 Όπως συµβουλεύουν οι ειδικοί, οι αγοραστές παιχνιδιών για µικρά παιδιά θα 

πρέπει να είναι πολύ σκεπτικοί σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές 

ανάγκες που εµφανίζονται ότι ανταποκρίνονται στα παιχνίδια µέσα από τις 

διαφηµίσεις, ειδικά για παιχνίδια που προβάλλουν τον πνευµατικό εµπλουτισµό των 

παιδιών. Οι ενήλικοι επηρεάζονται στην επιλογή παιχνιδιού από τις συµβουλές αυτές 

των ειδικών σχετικά µε την καταλληλότητα των παιχνιδιών (Glassy, Romano, 2003). 

 

 

5.2.     Παιχνίδια που επιλέγουν να παίζουν τα παιδιά 

 

Αναφορικά µε το τι παιχνίδια προτιµούν τα παιδιά ανάλογα µε το φύλο τους, 

έρευνα των Bradbard και Parkman (1983) που έγινε σε παιδιά ηλικίας 3-5 ετών 

σχετικά µε τα παιχνίδια που θέλουν να τους φέρει ο Άγιος Βασίλης, έδειξε κάποια 

ενδεικτικά αποτελέσµατα. Τα παιδιά ερωτήθηκαν τι είδους παιχνίδι θέλουν να τους 

φέρει ο Άγιος τα Χριστούγεννα και αυτά απάντησαν: α. κούκλες, β. οικιακά 

αντικείµενα, γ. κουκλόσπιτα, δ. εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό υλικό, ε. µουσικά 

αντικείµενα, στ. διαστηµικά-γήινα παιχνίδια, ζ. αθλητικό υλικό, η. έπιπλα, θ. 

οχήµατα, µηχανήµατα, ι. παιχνίδια ζωάκια, κ. ρούχα-κοσµήµατα, και λ.«άλλα». Από 
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τις απαντήσεις των παιδιών φάνηκε πως τα αγόρια ζητούσαν µια σηµαντικά 

µεγαλύτερη αναλογία αθλητικού υλικού και οχηµάτων-µηχανών σε σύγκριση µε τα 

κορίτσια. Από την άλλη πλευρά, τα κορίτσια ζητούσαν περισσότερο κουκλόσπιτα και 

κούκλες. Από αυτά φαίνεται πως υπάρχουν µερικές ξεκάθαρες διαφορές φύλου στις 

προτιµήσεις των παιδικών παιχνιδιών και τα αποτελέσµατα αυτά µπορεί να 

επηρεαστούν από την ηλικία των παιδιών, την παρουσία των γονέων ή από το τι 

τελικά αγοράζουν οι γονείς στα παιδιά τους παρά από το τι τελικά ζητούν τα παιδιά 

(Bradbard & Parkman, 1983).  

Σε έρευνα σχετική µε την προτίµηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα αγόρια 

φάνηκε να επιλέγουν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αγορίστικης εκδοχής περισσότερο 

από τα κορίτσια, ενώ στα κορίτσια δεν φάνηκε κάποια ξεκάθαρη προτίµηση 

ηλεκτρονικού παιχνιδιού µε κοριτσίστικη, ουδέτερη ή αγορίστικη εκδοχή (Joiner, 

1998). 

Λιγοστά στοιχεία έχουµε σχετικά µε τα παιχνίδια που υπάρχουν στην αγορά 

και εµφανίζονται ως τα πιο δηµοφιλή για τα παιδιά. Το 2002 έγινε έρευνα αγοράς 

όπου αποτιµήθηκαν 25 παιδικά παιχνίδια µε τη βοήθεια παιδοψυχολόγων και δεκάδες 

παιδιά ηλικίας 4-12 ετών. Τα πιο δηµοφιλή παιχνίδια σύµφωνα και µε τις απαντήσεις 

των παιδιών παρουσιάστηκαν µε πλήρη αναφορά του επιπέδου προτίµησής τους, της 

εταιρίας παραγωγής, της τιµής, της περιγραφής και της οδηγίας χρήσης τους. Έτσι, 

παρουσιάστηκαν διάφορα δραµατικά παιχνίδια και παιχνίδια δράσης, παιχνίδια 

κατασκευών, επιτραπέζια και παιχνίδια λύσεων- κουίζ (Consumer Reports, 2002).  

Σε παλαιότερη έρευνα του 1994, στο περιοδικό Consumer Reports, 

παρουσιάστηκαν οι προτιµήσεις περισσότερων από 2500 παιδιών δηµοτικού 

σχολείου όπου ονόµασαν 300 από τα πιο αγαπηµένα τους παιχνίδια τα οποία 

προτιµούν να παίζουν πολλές φορές. Σύµφωνα µε τη σχετική λίστα που 

δηµιουργήθηκε, τα περισσότερα παιχνίδια κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες 

σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρία τους: τα παιχνίδια της εταιρίας Mattel από 

τα οποία ξεχώριζε η κούκλα Barbie και τα παιχνίδια της εταιρίας Lego από τα οποία 

ξεχώριζαν τα τουβλάκια κατασκευής.  

Για να µπορέσουν οι ερευνητές να καταλάβουν γιατί στα παιδιά αρέσουν ή όχι 

κάποια παιχνίδια, ζήτησαν επιπλέον από άλλα 2.100 παιδιά δηµοτικού σχολείου να 

παίξουν µε τα παιχνίδια που είχαν κατηγοριοποιήσει στη λίστα τους και να 

εκφράσουν τις εντυπώσεις τους. Από τις αντιδράσεις των παιδιών φάνηκε πως τα 

παιχνίδια που ενθαρρύνουν τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν περισσότερο το µυαλό 
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τους είναι και τα πιο αρεστά και η χρήση τους διαρκεί περισσότερο. Για παράδειγµα, 

ένα παιχνίδι µε αυτοκινητόδροµο, όπου το αυτοκίνητο ακολουθεί διαρκώς την ίδια 

κατεύθυνση, κουράζει εύκολα το παιδί, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο µε έναν 

αυτοκινητόδροµο, στον οποίο υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις που µπορεί να 

ακολουθήσει ένα αυτοκίνητο και το παιδί έχει την δυνατότητα µε ένα 

τηλεχειριστήριο να επιλέξει την κατεύθυνση του αυτοκινήτου (Consumer Reports, 

1994). 

Επίσης, αρεστά στα παιδιά γίνονται τα παιχνίδια που απευθύνονται στην 

ηλικία τους καθώς ένα πολύπλοκο παιχνίδι που απευθύνεται σε µεγαλύτερης ηλικίας 

παιδί µπορεί να δυσκολέψει το παιδί και να το κάνει να χάσει το ενδιαφέρον του. Από 

τις προτιµήσεις ακόµα των παιδιών, φάνηκε πως είναι λανθασµένη η εντύπωση πως 

ένα ακριβό παιχνίδι θα ενθουσιάσει περισσότερο από ένα σχετικά φτηνό. Απλά και 

φτηνά παιχνίδια όπως τουβλάκια κατασκευής, χρωµατιστά µολύβια και παιχνίδια 

κατασκευών, σαγηνεύουν τα παιδιά, γιατί τους επιτρέπουν να γίνουν περισσότερο 

δηµιουργικά. Υπενθυµίζεται επίσης, πως συχνά ένα παιχνίδι που έχει διαφηµιστεί 

στην τηλεόραση και δεν είναι ιδιαίτερα αξιόλογο, µπορεί να επηρεάσει το παιδί και 

για αυτό το λόγο οι ενήλικοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στην αγορά παιδικών 

παιχνιδιών και να µην επηρεάζονται από ένα πολυδιαφηµισµένο παιδικό παιχνίδι. 

(Consumer Reports, 1994). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΚΤΟ 
 

6.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  

 

 

6.1.  Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των βασικών υποθέσεων της έρευνας, 

των υποκειµένων και της µεθοδολογίας της µελέτης.  

 

 

6.2.   Σκοπός της έρευνας  
 
 

Βασικός σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση των παραγόντων που 

επηρεάζουν τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών και τους γονείς τους στην επιλογή των 

παιδικών παιχνιδιών. Επίσης, βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση των παιχνιδιών που προτιµούν να παίζουν τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, 

καθώς επίσης και των λόγων για τους οποίους οδηγούνται στην επιλογή των 

παιχνιδιών αυτών. Πιο συγκεκριµένα, µέσα από αυτήν την έρευνα επιθυµούµε να 

δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήµατα: 

1. Τι παιχνίδια προτιµούν οι γονείς να παίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-

6 χρόνων; 

2. Τι παιχνίδια προτιµούν να αγοράζουν οι γονείς στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας 5-6 ετών; 

3. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που οι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους να 

παίζουν και άλλα που δεν τους επιτρέπουν ή που δεν τους αγοράζουν; 

4. Γιατί οι γονείς προτιµούν να αγοράζουν τα συγκεκριµένα παιχνίδια στα παιδιά 

τους και µε βάση ποια κριτήρια επιλέγουν τα παιχνίδια των παιδιών τους; 

5. Τι είδους παιχνίδια προτιµούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών; 

6. Ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας 5-6 ετών στην επιλογή των παιχνιδιών τους; 
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7. Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα σε αγόρια και κορίτσια προσχολικής ηλικίας 5-6 

ετών όσον αφορά τα παιχνίδια που τους αρέσουν και που επιλέγουν να 

παίζουν; 

 

6.3.  Στατιστική ανάλυση 

 

 Αρχικά, είχαµε αποφασίσει να χρησιµοποιήσουµε στην µελέτη µας το 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS για την καταγραφή και παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

µας. Στην έρευνα µας όµως υπήρχε δυσκολία να κωδικοποιήσουµε κάθε µια από τις 

απαντήσεις των παιδιών και των γονέων, εξαιτίας της µεγάλης ποσότητας των 

απαντήσεων. Αποφασίσαµε έτσι την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας να γίνει 

µε ποσοστά επί τοις εκατό (%), ανάλογα µε τον πληθυσµό του δείγµατος µας (παιδιά 

και γονείς). Τα παιδιά είναι χωρισµένα σε κορίτσια και αγόρια (Κ: κορίτσι, Α: αγόρι), 

ενώ οι γονείς  είναι χωρισµένοι σε µητέρες κοριτσιών (Μ.Κ), µητέρες αγοριών (Μ.Α), 

πατέρες κοριτσιών (Π.Κ) και πατέρες αγοριών (Π.Α). Τα υποκείµενα της έρευνας µας 

είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια που τους 

δόθηκαν. Στο σύνολο τους τα παιδιά είναι πενήντα (50), εικοσιπέντε κορίτσια και 

εικοσιπέντε αγόρια και οι γονείς στο σύνολο τους είναι σαράντα (40), είκοσι µητέρες 

και είκοσι πατέρες. Στο σύνολο των παιδιών (100%), τα κορίτσια αποτελούν το 50%, 

τα αγόρια το άλλο 50% και η κάθε απάντηση του παιδιού έχει συντελεστή 2%. Οι 

γονείς αν και είναι χωρισµένοι σε τέσσερις κατηγορίες, οι µητέρες αποτελούν το 50% 

και οι πατέρες το άλλο 50%. Η απάντηση για τον κάθε γονέα έχει συντελεστή 2.5% . 

 

 
6.4.   Τα υποκείµενα 
 

Η δειγµατοληψία της έρευνας µας βασίστηκε στη µέθοδο του διαθέσιµου 

δείγµατος. Αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε ως δείγµα µας τα παιδιά και τους 

γονείς των παιδιών του 2ου και του 5ου Νηπιαγωγείου Ρεθύµνου. Με τα παιδιά δεν 

συναντήσαµε κανένα πρόβληµα και έτσι το δείγµα µας αποτέλεσαν 50 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών και των δύο φύλων (25 αγόρια και 25 κορίτσια) που 

φοιτούσαν στο 2ο και στο 5ο Νηπιαγωγείο Ρεθύµνου. Συναντήσαµε όµως δυσκολία µε 

τα ερωτηµατολόγια των γονέων, καθώς οι περισσότεροι από τους γονείς 

εµφανίστηκαν απρόθυµοι να απαντήσουν. Έτσι, αναγκαστήκαµε να 
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χρησιµοποιήσουµε ως δείγµα µας και γονείς παιδιών που φοιτούσαν σε διαφορετικά 

από τα παραπάνω Νηπιαγωγεία. 

Οι γονείς του δείγµατος µας ήταν 40 (20 µητέρες και 20 πατέρες) και αυτοί 

ήταν γονείς των παιδιών των παραπάνω Νηπιαγωγείων της πόλης του Ρεθύµνου, 

καθώς επίσης και γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου της Αγίας Γαλήνης 

Ρεθύµνου, γονείς των παιδιών του Νηπιαγωγείου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου και γονείς παιδιών του Νηπιαγωγείου Ζαρού Ηρακλείου. Όλα τα παιδιά 

και όλοι οι γονείς του δείγµατός µας ήταν ελληνικής καταγωγής.  

 
 
 
6.5.  Μεθοδολογία  
 
 
 Η ερευνητική διαδικασία χωρίζεται σε δύο µέρη – δύο φάσεις: Η πρώτη φάση 

περιλαµβάνει την ηµιδοµηµένη συνέντευξη που κάναµε στα παιδιά και η δεύτερη φάση 

περιλαµβάνει τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων που δόθηκε στους γονείς των 

παιδιών. Η ερευνητική διαδικασία της συνέντευξης των παιδιών γινόταν στο χώρο του 

Νηπιαγωγείου, κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων ή και µετά το τέλος των 

µαθηµάτων. Για τη διευκόλυνση µας είχαµε συντάξει ένα κατάλογο βασικών 

ερωτήσεων στα παιδιά, σχετικά µε την επιλογή παιχνιδιών, και η συνέντευξη έπαιρνε 

ηµιδοµηµένη µορφή καθώς γινόταν ευέλικτη και ανάλογα µε τις απαντήσεις των 

παιδιών διαµορφώνονταν και οι ερωτήσεις. Όσον αφορά τους γονείς, είχαµε συντάξει 

ένα κατάλογο µε σχετικές ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, που στο τέλος της 

ηµέρας τους  δίναµε για να τον συµπληρώσουν σπίτι τους. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα 

ερωτηµατολόγια ήταν διπλά, ένα για τον κάθε γονέα, έτσι ώστε να µας απαντήσουν και 

οι δυο γονείς. Τα ερωτηµατολόγια τα έφερναν οι γονείς την επόµενη µέρα 

συµπληρωµένα και µας τα παρέδιδε η νηπιαγωγός. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

έρευνας έγινε µε ποσοστά επί τοις εκατό (%), ανάλογα µε τον πληθυσµό του δείγµατος 

µας (παιδιά και γονείς). Τα παιδιά είναι χωρισµένα σε κορίτσια και αγόρια (Κ: κορίτσι, 

Α: αγόρι), ενώ οι γονείς  είναι χωρισµένοι σε µητέρες κοριτσιών (Μ.Κ), µητέρες 

αγοριών (Μ.Α), πατέρες κοριτσιών (Π.Κ) και πατέρες αγοριών (Π.Α). Τα υποκείµενα 

της έρευνας µας είναι αριθµηµένα σύµφωνα µε τις συνεντεύξεις και τα 

ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν. 

 
 



 61

Α΄ φάση 
 

      Στην πρώτη φάση της έρευνας γίνεται µια ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών του δείγµατος µας (η οποία ολόκληρη 

µαγνητοφωνείται και στη συνέχεια αποµαγνητοφωνείται αυτούσια προκειµένου να 

εφαρµόσουµε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου), µε βασικούς άξονες 

προβληµατισµού τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

1. Σου αρέσουν τα παιχνίδια; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

2. Παίζεις µε παιχνίδια; Γιατί ναι ή γιατί όχι; 

3. Ποια παιχνίδια σου αρέσει να παίζεις; Γιατί; 

4. Ποια παιχνίδια δεν σου αρέσει να παίζεις; Γιατί; 

5. Ποια παιχνίδια ζητάς από τη µαµά ή το µπαµπά σου να σου αγοράσουν; 

6. Γιατί ζητάς από τη µαµά ή το µπαµπά σου να σου αγοράσουν αυτό το 

παιχνίδι; 

7. Πες µου 3-5 παιχνίδια που έχεις και αγαπάς. 

8. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που θέλεις να σου αγοράσουν οι γονείς σου και δε 

σου το αγοράζουν;  

9. Γιατί νοµίζεις πως δε σου το αγοράζουν; 

10. Πες µου 3-5 παιχνίδια που δεν έχεις και θέλεις να σου αγοράσουν.  

11. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που έχεις και οι γονείς σου δε σε αφήνουν να το 

παίζεις; 

12. Τι σου αρέσει πιο πολύ; Να παίζεις τα παιχνίδια που αγαπάς µόνος/η σου ή 

µαζί µε άλλα παιδιά; Γιατί; 

 
 
Β΄ φάση 
 
     Στη φάση αυτή δίνεται στους γονείς ένα διπλό ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις 

ανοικτού και κλειστού τύπου για να απαντήσουν οι µητέρες και οι πατέρες των 

παιδιών. Το ερωτηµατολόγιο αυτό απαρτίζεται από τις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι παιχνίδια προτιµάτε να παίζουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών; 

(αγόρια και κορίτσια) 

2. Τι παιχνίδια αγοράζετε στα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών; 



 62

3. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που αποφεύγετε να αγοράσετε σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών; Αν ναι, γιατί αποφεύγετε να αγοράσετε αυτά 

τα παιχνίδια; 

4. Ποιοι παράγοντες σας επηρεάζουν στην εκλογή παιχνιδιού για το παιδί σας; 

(Γιατί ποιους λόγους αγοράζετε τα συγκεκριµένα παιχνίδια στο παιδί σας;) 

5. Αναφέρετε 3-5 αγαπηµένα παιχνίδια που έχει το παιδί σας. 
6. Αναφέρετε 3-5 παιχνίδια που έχει το παιδί σας αλλά δε θα θέλατε να τα 

παίζει.  

7. Αναφέρετε 3-5 παιχνίδια που σας ζητά το παιδί σας αλλά εσείς δεν του 

αγοράζετε.  

8. Θεωρείτε παιχνίδι το να παίζει το παιδί σας µαζί µε άλλα παιδιά χωρίς να 

κρατά κάποιο παιχνίδι; 

9. Τι θα προτιµούσατε περισσότερο για το παιδί σας; Το οµαδικό παιχνίδι 

(παιχνίδι µε άλλα παιδιά) ή το παιχνίδι µε αντικείµενα; 

 
 
 
6.6.   Υποθέσεις της έρευνας  
 
 

1. Υποθέτουµε πως θα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που θα επηρεάζουν τόσο 

τους γονείς όσο και τα παιδιά στην επιλογή των παιχνιδιών. Συγκεκριµένα: 

•   Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών, υποθέτουµε πως η επιλογή 

παιχνιδιού θα επηρεάζεται από τις διαφηµίσεις στην τηλεόραση και από τα παιχνίδια 

που αγοράζουν οι συνοµήλικοι τους. 

•    Όσον αφορά τους γονείς, υποθέτουµε πως τα παιχνίδια που θα αγοράζουν στα 

παιδιά τους θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις επιθυµίες των παιδιών τους παρά 

σε δικά τους κριτήρια. Επίσης, υποθέτουµε ότι υπάρχουν και παιχνίδια που οι γονείς 

δεν συµφωνούν να αγοράσουν στα παιδιά και ότι δεν θα ήθελαν τα παιδιά τους να 

παίζουν µε κάποια από τα παιχνίδια που ήδη έχουν ή θέλουν να τους αγοράσουν.  

     • Υποθέτουµε επίσης πως θα εµφανίζονται σύγχρονα προϊόντα στην επιλογή 

παιχνιδιών των παιδιών και των γονιών τους και η επιλογή τους δεν θα βασίζεται 

κυρίως σε προϊόντα µε διαχρονικά χαρακτηριστικά. Με τον όρο σύγχρονα προϊόντα 

εννοούµε παιχνίδια που κυκλοφορούν το έτος 2007 στην ελληνική και στην 

παγκόσµια αγορά (κούκλες Barbie, Actionman κ.τ.λ.), και µε τον όρο προϊόντα µε 
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διαχρονικά χαρακτηριστικά εννοούµε τα παιχνίδια που περιγράφονται µε ένα γενικό 

τρόπο (π.χ. κούκλες, κουζινικά, αυτοκινητάκια, παζλ). 

      2. Υποθέτουµε πως η µεταβλητή φύλο θα επηρεάζει τόσο τα παιδιά όσο και τους 

γονείς. Ειδικότερα: 

• Για τα παιδιά, υποθέτουµε πως ο παράγοντας φύλο θα επηρεάζει τις προτιµήσεις 

τους στα παιχνίδια, µε αποτέλεσµα τα αγόρια να επιλέγουν περισσότερο παιχνίδια 

δράσης και πολεµικά παιχνίδια, ενώ τα κορίτσια θα επιλέγουν να παίζουν 

περισσότερο µε κούκλες.  

• Για τους γονείς, κάνουµε την υπόθεση πως οι µητέρες θα είναι περισσότερο 

αυστηρές στην  επιλογή παιχνιδιών από τους πατέρες των παιδιών, οι οποίοι θα είναι 

περισσότερο ελαστικοί όταν επιλέγουν παιχνίδια στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΕΒ∆ΟΜΟ 
 

7.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

7.1.  Επιλογή παιχνιδιών από παιδιά προσχολικής ηλικίας 

  

 Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσµατα των στατιστικών 

αναλύσεων. 

 Στο τέλος του κάθε υποκεφαλαίου υπάρχει σύνοψη των αποτελεσµάτων και 

στο τέλος του κεφαλαίου υπάρχει περίληψη όλων των αποτελεσµάτων.  

 Παρακάτω, σε ορισµένα σηµεία λόγω χώρου, χρησιµοποιούµε τις ακόλουθες 

συντοµογραφίες: Κ = κορίτσι, Α = αγόρι. 

 

 

7.1.1.  Εισαγωγή  

 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε σε πίνακες τα αποτελέσµατα της 

έρευνάς µας από την ανάλυση του περιεχοµένου του υλικού από τις συνεντεύξεις των 

παιδιών του νηπιαγωγείου (πρώτη φάση). Μετά από κάθε πίνακα, παραθέτουµε τα 

δεδοµένα που µας παρουσιάζονται. Στο τέλος κάποιων πινάκων, καταγράφουµε µερικά 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τον λόγο των παιδιών που θεωρούµε 

αντιπροσωπευτικά.  

 

 

7.1.1.1.  Λόγοι για τους οποίους  αρέσουν στα παιδιά τα παιχνίδια 

 

  Στο σύνολο τους τα παιδιά προσχολικής ηλικίας του δείγµατος µας, τόσο τα 

αγόρια, όσο και τα κορίτσια, απάντησαν πως τους αρέσουν τα παιχνίδια µε ποσοστό 

100%. 
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Πίνακας  1 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Γιατί σου αρέσουν τα παιχνίδια;»  

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Γιατί τους αρέσει να 

παίζουν 

(9)     18% (9)     18% 

Γιατί είναι ωραία (8)     16% (5)     10% 

Γιατί παίζουν συνέχεια (5)     10% (7)     14% 

Γιατί τους αγοράζουν 

συχνά παιχνίδια 

(2)     4% (0)     0% 

Γιατί τα παιχνίδια είναι για 

τα παιδιά 

(1)     2% (0)     0% 

Γιατί διασκεδάζω (0)     0% (2)     4% 

Γιατί είναι καινούρια (0)     0% (2)     4% 

(25)     50% (25)     50% 

Σύνολο    (50)     100% 

 

Εδώ βλέπουµε τις απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση για ποιους λόγους 

τους αρέσουν τα παιχνίδια. Κορίτσια και αγόρια έδωσαν ως απάντηση πως τους 

αρέσουν τα παιχνίδια γιατί παίζουν µε ίδιο ποσοστό 18%. Ακολουθούν οι απαντήσεις 

πως τα παιχνίδια τους αρέσουν γιατί είναι ωραία (ποσοστό 16% στα κορίτσια και 

10% στα αγόρια) και γιατί παίζουν συνέχεια (ποσοστό 4% στα κορίτσια και 14% στα 

αγόρια). Τα κορίτσια έδωσαν επιπλέον τις απαντήσεις πως τα παιχνίδια τους αρέσουν 

γιατί τους τα αγοράζουν συχνά και γιατί τα παιχνίδια είναι για παιδιά (ποσοστό 4% και 

2% αντίστοιχα). Οι επιπλέον απαντήσεις των αγοριών σε αυτή την ερώτηση είναι το 

ότι διασκεδάζουν µε τα παιχνίδια και το ότι τα παιχνίδια είναι καινούρια (ποσοστό 4% 

και στις δυο αυτές απαντήσεις).  

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των παιδιών όσον αφορά στους λόγους 

που τους αρέσουν τα παιχνίδια: 

«Τα παιχνίδια µ’αρέσουν γιατί τα παίζουν όλα τα παιδιά και είναι τα αγαπηµένα µας»  

(Κ4) 

«Μου αρέσουν τα παιχνίδια γιατί είναι ωραία και δε βαριόµαστε»  (Κ8) 

«Τα παιχνίδια µου αρέσουν γιατί µου αρέσει να παίζω»  (Α1) 

«Μου αρέσουν τα παιχνίδια γιατί έχω πολλά καινούρια»  (Α 19) 
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7.1.1.1.1.  Σύνοψη 

 

Το παιχνίδι ως δραστηριότητα βλέπουµε να επιλέγεται µε το ίδιο ποσοστό 

(18%) από κορίτσια και αγόρια. Στη συνέχεια, τα κορίτσια περισσότερο από τα 

αγόρια, αιτιολογούν πως τους αρέσουν τα παιχνίδια εξαιτίας της εξωτερικής τους 

εµφάνισης, επειδή είναι ωραία και µπορούν να προσελκύουν τα παιδιά. Τα αγόρια 

περισσότερο από τα κορίτσια δηλώνουν πως τα παιχνίδια τους αρέσουν εξαιτίας του 

ότι παίζουν συνέχεια. Είναι δηλαδή το παίξιµο µια διαδικασία καθηµερινή και 

εξαιτίας αυτού, αγαπούν και τα παιχνίδια – αντικείµενα. Τα κορίτσια µόνο δίνουν τις 

απαντήσεις πως τους αρέσουν τα παιχνίδια επειδή οι γονείς τους αγοράζουν συχνά 

και γιατί τα παιχνίδια είναι αναπόσπαστο στοιχείο των παιδιών, άρα αγαπούν ως 

παιδιά τα παιχνίδια. Από την άλλη µεριά, τα αγόρια µόνο δίνουν την απάντηση πως 

τους αρέσουν τα παιχνίδια επειδή µε αυτά διασκεδάζουν και επίσης τα παιχνίδια που 

έχουν είναι καινούρια και για το λόγο αυτό δηλώνουν πως τους αρέσουν.  

 

 

7.1.1.2.  Παιχνίδι µε αντικείµενα 

 
Πίνακας 2 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Παίζεις µε παιχνίδια;» 

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Παίζω µε παιχνίδια (25)     50% (25)     50% 

∆εν παίζω µε παιχνίδια (0)         0% (0)         0% 

(25)     50% (25)     50%  

Σύνολο                                   (50)     100% 

 

 

Σε αυτή την ερώτηση αν τα παιδιά παίζουν µε παιχνίδια, όλα τα κορίτσια και 

όλα τα αγόρια έδωσαν καταφατική απάντηση µε ποσοστό 100%. 
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7.1.1.2.1  Σύνοψη 

Όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια δίνουν την απάντηση πως παίζουν µε 

παιχνίδια – αντικείµενα. 

 

7.1.1.3  Παιχνίδια που αρέσουν στα παιδιά να παίζουν 

Ως λόγους για τους οποίους τα παιδιά παίζουν µε παιχνίδια – αντικείµενα, τα 

παιδιά του δείγµατός µας απάντησαν πως παίζουν γιατί η δραστηριότητα αυτή τους 

αρέσει και ακόµα παίζουν για να µη βαριούνται. Απάντησαν, επίσης, µε µικρό 

ποσοστό ότι παίζουν επειδή έχουν παιχνίδια και ακόµη, παίζουν όλα τα παιδιά, και 

συνεπώς και αυτά κάνουν το ίδιο.  

 
Πίνακας 3 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Ποια παιχνίδια σου αρέσει να παίζεις;» 

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Κούκλες (τύπου Barbie) (20)    40% (0)     0% 

Κουζινικά (6)     12% (0)     0% 

Παιχνίδια επαγγέλµατος  

(µαγαζάκι, κοµµωτήριο, 

µαγαζί ρούχων κ.α) 

(4)      8% (0)     0% 

Λούτρινα ζωάκια (3)     6% (0)     0% 

Εξαρτήµατα της Barbie 

(µοτοσυκλέτα) 

(2)     4% (0)     0% 

Τουβλακια - Playmobil (1)     2% (0)     0% 

Scooby Doo (κορδονάκια 

πλεξίµατος) 

(1)     2% (0)     0% 

Κουκλοθέατρο (1)     2% (0)     0% 

Κούκλες δράσης 

(Actionman, 

Batman, 

Spiderman, 

Superman, Zoro) 

(0)     0% (22)   44% 

Αυτοκινητάκια 

(µοτοσυκλέτες,τρενάκια) 

(0)     0% (12)   24% 
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Ζωάκια πλαστικά (0)     0% (4)     8% 

Όπλα (0)     0% (3)     6% 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια (0)     0% (3)     6% 

Κάρτες Yu-gi-oh,Pokemon (0)     0% (5)     10% 

 

Στην ερώτηση ποια παιχνίδια τους αρέσουν να παίζουν, κορίτσια και αγόρια 

διαφοροποιούν τις απαντήσεις τους δίνοντας διαφορετικά είδη παιχνιδιών. Τα 

κορίτσια απαντούν πως τους αρέσει να παίζουν κούκλες µε ποσοστό 40%. 

Ακολουθούν οι απαντήσεις πως τους αρέσει να παίζουν µε κουζινικά (ποσοστό 12%), 

µε παιχνίδια επαγγέλµατος (ποσοστό 8%), µε λούτρινα ζωάκια (ποσοστό 6%), µε 

εξαρτήµατα τις κούκλας Barbie (ποσοστό 4%), µε τουβλακια και Playmobil (ποσοστό 

2%), µε το Scooby Doo (ποσοστό 2%) και µε το κουκλοθέατρο (ποσοστό 2%). 

Τα αγόρια απαντούν πως τους αρέσει να παίζουν  µε κούκλες δράσης µε 

ποσοστό 44%. Ακολουθούν οι απαντήσεις µε αυτοκινητάκια (ποσοστό 24%), µε ζώα 

πλαστικά (ποσοστό 8%), µε όπλα (ποσοστό 6%), µε ηλεκτρονικά παιχνίδια (ποσοστό 

6%) και µε τις κάρτες Yu-gi-oh και Pokemon (ποσοστό10%). 

 

7.1.1.3.1.  Σύνοψη 

 

Στα κορίτσια αρέσει να παίζουν κούκλες, κουζινικά, παιχνίδια επαγγέλµατος, 

λούτρινα ζωάκια, εξαρτήµατα της κούκλας Barbie, τουβλάκια, κορδονάκια 

πλεξίµατος και κουκλοθέατρο. Κανένα αγόρι δεν έδωσε τις παραπάνω απαντήσεις, 

όσον αφορά τι παιχνίδι του αρέσει πιο πολύ να παίζει. Στα αγόρια αρέσει να παίζουν 

µε κούκλες δράσης, αυτοκινητάκια, πλαστικά ζώα, όπλα, ηλεκτρονικά παιχνίδια και 

κάρτες Yu-gi-oh και Pokemon. Κανένα από τα κορίτσια δεν έδωσε τις απαντήσεις 

που έδωσαν τα αγόρια στην ερώτηση για τα παιχνίδια που τους αρέσει να παίζουν. 
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7.1.1.4.  Λόγοι για τους οποίους παίζουν τα παιχνίδια αυτά 

 
Πίνακας 4 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Γιατί παίζεις µε τα παιχνίδια αυτά;» 

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Γιατί είναι ωραία και µου αρέσουν (17)  34% (18)    36% 

Γιατί είναι 

δηµιουργικά  

(2)     4% (1)     2% 

Γιατί αυτά µου αγοράζουν οι γονείς 

µου 

(2)     4% (0)     0% 

Γιατί αυτά παίζουµε µε τις φίλες 

µου 

 

(1)     2% (0)     0% 

Γιατί µε αυτά τα παιχνίδια δε 

βαριέµαι 

(1)     2% (0)     0% 

Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι 

καινούρια, καθαρά 

(1)     2% (1)     2% 

Γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι 

«κοριτσίστικα» 

(1)     2% (0)     0% 

Εξαιτίας της «προσωπικότητας» 

του ήρωα (είναι δυνατός, νικάει), 

δυνατότητα παιχνιδιού (µπορεί και 

πετάει, τρέχει γρήγορα) 

(0)     0% (5)     10% 

(25)     50% (25)     50% 

Σύνολο (50)     100% 
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Σε αυτόν των πίνακα περιγράφονται οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά 

στην ερώτηση για ποιο λόγο τους αρέσει να παίζουν µε τα παιχνίδια που 

περιέγραψαν στον Πίνακα 3. Τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια έδωσαν την 

απάντηση το ότι είναι ωραία και τους αρέσουν, µε ποσοστό 34% για τα κορίτσια και 

36% για τα αγόρια. Κοινές ήταν επίσης οι απαντήσεις ότι τα παιχνίδια αυτά είναι 

δηµιουργικά, µε ποσοστό 4% στα κορίτσια και 2% στα αγόρια και ότι τα παιχνίδια 

αυτά είναι καινούρια, καθαρά, µε ποσοστό 2% σε κορίτσια και αγόρια.   

Τα κορίτσια έδωσαν επιπλέον τις απαντήσεις ότι αυτά τα παιχνίδια τους 

αγοράζουν οι γονείς τους (ποσοστό 4%), ότι αυτά τα παιχνίδια παίζουν µε τις φίλες 

τους (ποσοστό 2%), ότι αυτά τα παιχνίδια δεν τα βαριούνται και ότι αυτά τα παιχνίδια 

είναι «κοριτσίστικα» (ποσοστό και στις δυο αυτές απαντήσεις από 2%). 

Τα αγόρια έδωσαν ξεχωριστά από τα κορίτσια την απάντηση πως οι λόγοι 

για τους οποίους παίζουν τα παιχνίδια αυτά είναι εξαιτίας της προσωπικότητας του 

ήρωα του παιχνιδιού (ποσοστό 10%). 

Παραθέτουµε στο σηµείο αυτό κάποιες απαντήσεις των παιδιών για τους 

λόγους για τους οποίους παίζουν τα παιχνίδια που τους αρέσουν: 

«Γιατί είναι ωραία»  (Κ5) 

«Γιατί δε βαριέµαι»  (Κ8) 

«Γιατί σκοτώνουν τους κακούς»  (Α14) 

«Γιατί µου αρέσουν»  (Α22) 

 

7.1.1.4.1.  Σύνοψη 

 

Τα περισσότερα κορίτσια και τα περισσότερα αγόρια απαντούν πως ο λόγος 

για τον οποίο τους αρέσει να παίζουν τα παιχνίδια που περιγράφονται στον Πίνακα 3 

είναι εξαιτίας της εξωτερικής εµφάνισης των παιχνιδιών αυτών. Τα περισσότερα 

κορίτσια και αγόρια εξηγούν πως χάρη στην εξωτερική εµφάνιση των παιχνιδιών 

επιλέγουν να παίζουν µε αυτά τα παιχνίδια. ∆ιπλάσιος αριθµός κοριτσιών από ότι 

αγοριών δίνει την απάντηση πως παίζουν µε τα παιχνίδια αυτά επειδή είναι 

δηµιουργικά. Μόνο τα κορίτσια δηλώνουν πως παίζουν µε αυτά τα παιχνίδια επειδή 

αυτά είναι τα παιχνίδια που τους αγοράζουν οι γονείς τους, αυτά είναι τα παιχνίδια 

που παίζουν µε τις φίλες τους, µε αυτά τα παιχνίδια δεν βαριούνται και ακόµη αυτά 

τα παιχνίδια είναι προορισµένα για κορίτσια (είναι «κοριτσίστικα»). Από την άλλη 

πλευρά, µόνο τα αγόρια απαντούν πως παίζουν µε τα παιχνίδια αυτά λόγω της 

προσωπικότητας του ήρωα του παιχνιδιού: το ότι δηλαδή ο ήρωας του παιχνιδιού 

µπορεί να είναι δυνατός, µπορεί να πετάει, να έχει υπερφυσικές δυνάµεις και να 

ά άλ ό ί ά έ ό ίζ
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CD – DVD µε παιχνίδια  (0)     0% (3)     6% 

Μηχανές (0)     0% (1)     2% 

Κάρτες Pokemon (0)     0% (1)     2% 

 

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε τις απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση 

ποια παιχνίδια ζητούν να τους αγοράσουν οι γονείς τους. Οι κούκλες τύπου Barbie µε 

ποσοστό 34% για τα κορίτσια και οι κούκλες δράσης τύπου Actionman µε ποσοστό 

28% για τα αγόρια είναι οι απαντήσεις µε τα µεγαλύτερα ποσοστά, ενώ κοινή 

απάντηση έδωσαν τα επιτραπέζια παιχνίδια, µε ποσοστό 6% για τα κορίτσια και 2% 

για τα αγόρια.  

Τα κορίτσια απάντησαν ακόµη πως ζητούν από τους γονείς τους να τους 

αγοράσουν κουζινικά (ποσοστό 6%), καροτσάκια, σκούπα, παιχνίδια µε κοσµήµατα, 

παιχνίδια µε µακιγιάζ και ποδήλατο (ποσοστό για το καθένα 2%). Επίσης, ένα 

ποσοστό 2% των κοριτσιών απάντησε πως τα έχει όλα τα παιχνίδια και δεν ζητάνε 

άλλα από τους γονείς τους. 

Τα αγόρια έδωσαν εκτός από τις κούκλες δράσης, τις παρακάτω απαντήσεις : 

Όπλα (ποσοστό 8%), Playmobil (ποσοστό 8%), CD-DVD παιχνιδιών (ποσοστό 6%),  

αυτοκίνητα (ποσοστό 8%), µάσκες (ποσοστό 2%), µηχανές (ποσοστό 2%), κάρτες 

Pokemon (ποσοστό 2%) και πλαστικά ζώα (ποσοστό 2%). 

 

 7.1.1.7.1.  Σύνοψη 

 

 Τα περισσότερα κορίτσια ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν 

κούκλες τύπου Barbie και αξεσουάρ τους, ενώ τα περισσότερα αγόρια ζητούν από 

τους γονείς τους να τους αγοράσουν κούκλες δράσης τύπου Actionman. Τριπλάσιος 

αριθµός κοριτσιών από ότι αγοριών ζητά από τους γονείς τους να τους αγοράσουν 

επιτραπέζια παιχνίδια. Μόνο κορίτσια ζητούν από τους γονείς τους να τους 

αγοράσουν κουζινικά, καροτσάκια, σκούπες, ποδήλατα, αλλά και παιχνίδια µε 

κοσµήµατα και µακιγιάζ. Αντίθετα, µόνο αγόρια δηλώνουν ότι ζητούν από τους 

γονείς τους να τους αγοράσουν όπλα, Playmobil, αυτοκινητάκια, πλαστικά ζώα, CD 

και DVD µε παιχνίδια, µηχανές και κάρτες Pokemon. Τέλος, µόνο πολύ µικρό 
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ποσοστό κοριτσιών δηλώνει πως έχει όλων των ειδών τα παιχνίδια και δε ζητάει 

κάποιο παιχνίδι για να του αγοράσουν οι γονείς του. 

 

 

7.1.1.8.  Λόγοι για τους οποίους τα παιδιά ζητούν από τους γονείς τους να τους 

αγοράσουν τα παιχνίδια αυτά 

 
Πίνακας 8 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Γιατί ζητάς από τους γονείς σου να σου αγοράσουν αυτά τα 

παιχνίδια;» 

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Τους αρέσουν (18)     36% (19)     38% 

Χρησιµότητα παιχνιδιού (4)      8% (5)     10% 

Αντιζηλία (2)     4% (0)     0% 

Έλλειψη χρηµάτων από τα 

παιδιά 

(1)     2% (0)     0% 

Ανταπόκριση γονέων (0)     0% (1)     2% 

(25)   50% (25)     50% 

Σύνολο      100% 

 

 

Στους λόγους για τους οποίους τα παιδιά ζητούν από τους γονείς τους να τους 

αγοράσουν παιχνίδια, τα περισσότερα παιδιά απαντούν επειδή τα παιχνίδια αυτά τους 

αρέσουν (ποσοστό 36% στα κορίτσια και 38% στα αγόρια). Η χρησιµότητα του 

παιχνιδιού είναι ένας άλλος λόγος που απαντάται από κορίτσια και από αγόρια 

(ποσοστό 8% στα κορίτσια και 10% στα αγόρια).  

Τα κορίτσια απαντούν την αντιζηλία (ποσοστό 4%) και την έλλειψη 

χρηµάτων από τα παιδιά (ποσοστό 2%). Τα αγόρια δίνουν επίσης την απάντηση της 

ανταπόκρισης των γονέων στην αγορά των παιχνιδιών (ποσοστό 2%). 

Κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των παιδιών είναι: 

«(Ζητάω να µου αγοράσει ποδήλατο) Για να κάνω βόλτες στην αυλή της 

γιαγιάς»  (Κ13) 

«(Θέλω να µου αγοράσουν καλλυντικά) Επειδή µου αρέσει να βάφοµαι»  (Κ17) 

«Γιατί µου αγοράζουν συνέχεια (παιχνίδια)»  (Α7) 

«Γιατί από µωρό µου αρέσουν»  (Α25) 
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«Γιατί εγώ έχω λίγα λεφτά»  (Κ1) 

 

7.1.1.8.1.  Σύνοψη 

 

Τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια απαντούν πως οι λόγοι για τους οποίους 

ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν παιχνίδια είναι πως αυτά τα 

συγκεκριµένα παιχνίδια τους αρέσουν εξωτερικά. Μόνο τα κορίτσια απαντούν πως 

ζητούν από τους γονείς τους τα παιχνίδια αυτά επειδή τα ίδια δεν έχουν χρήµατα για 

να τα αγοράσουν και επειδή τα παιχνίδια αυτά τυχαίνει να τα έχουν και φίλοι τους και 

λόγω αντιζηλίας τα θέλουν και εκείνα. Μόνο ένα αγόρι δίνει την απάντηση πως 

ζητάει παιχνίδια από τους γονείς του, επειδή ξέρει πως κάθε φορά που ζητάει, εκείνοι 

του αγοράζουν. Τέλος, περισσότερα αγόρια από κορίτσια απαντούν πως ζητούν  από 

τους γονείς τους να τους αγοράσουν τα παιχνίδια του Πίνακα 7 εξαιτίας της 

χρησιµότητας του παιχνιδιού, τις ιδιότητες δηλαδή του παιχνιδιού αυτού και πιθανώς 

τις ικανότητες που έχει ο ήρωας του. 

 

 

7.1.1.9.  Αγαπηµένα παιχνίδια των παιδιών 

 
Πίνακας 9 

Ποσοστό επί τοις εκατό στην ερώτηση «Ποια είναι τα αγαπηµένα σου παιχνίδια;»  

Φύλο Κορίτσια Αγόρια 

Κούκλες (Barbie, Bratz, My Scene, 

Elina) 

(24)     48% (0)     0% 

Κουζινικά  (9)     18% (0)     0% 

Λούτρινα ζωάκια (4)     8% (1)     2% 

Μωράκια κούκλες (2)     4% (0)     0% 

Καρότσι κούκλας (1)     2% (0)     0% 

Κάρτες Poly Pocket (1)     2% (0)     0% 

Είδη ζωγραφικής (3)     6% (0)     0% 

Κάστρο (2)     4% (0)     0% 

Κουκλοθέατρο (1)     2% (0)     0% 

Γαντόκουκλες (1)     2% (0)     0% 
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Μπαλόνια (1)     2% (0)     0% 

Scooby Doo πλέξιµο (1)     2% (0)     0% 

Κούκλες δράσης     (Actionman, 

Batman, Spiderman, Superman, Power 

Rager, Nintza)  

(0)     0% (18)     36% 

Playmobil      (0)     0% (5)     10% 

Αυτοκινητάκια (1)     2% (3)     6% 

Σκαπτικά µηχανήµατα (0)     0% (3)     6% 

Κάρτες Pikatsu, Pokemon (0)     0% (2)     4% 

Πειρατικό καράβι (1)     2% (2)     4% 

Αλογάκι τραµπάλα (2)     4% (1)     2% 

Τανκς (0)     0% (1)     2% 

Παζλ (1)     2% (1)     2% 

Τραινάκι (0)     0% (1)     2% 

Ζωάκια πλαστικά (0)     0% (6)      12% 

Όπλα    (0)     0% (6)     12% 

  Ποδοσφαιράκι (0)     0% (1)     2% 

Computer (0)     0% (3)     6% 

Πολεµικά DVD (0)     0% (1)     2% 

Τουβλάκια (0)     0% (1)     2% 

Μηχανή (0)     0% (1)     2% 

 

Στην ερώτηση για τα αγαπηµένα παιχνίδια των παιδιών, τις περισσότερες 

απαντήσεις τις έδωσαν τα παιδιά στις κούκλες τύπου Barbie µε ποσοστό 48% για τα 

κορίτσια, και στις κούκλες δράσης τύπου Actionman µε ποσοστό 36% για τα αγόρια. 

Κοινή απάντηση έδωσαν τα παιδιά στα λούτρινα ζωάκια µε ποσοστό 8% για τα 

κορίτσια και 2% για τα αγόρια, στο καράβι (ποσοστό 2% για τα κορίτσια και 4% για 

τα αγόρια), τα αυτοκινητάκια (ποσοστό 2% για τα κορίτσια και 6% για τα αγόρια), το 

αλογάκι (ποσοστό 4% για τα κορίτσια και 2% για τα αγόρια) και τα παζλ (ποσοστό 

2% για τα κορίτσια και επίσης 2% για τα αγόρια). 

Οι υπόλοιπες απαντήσεις των κοριτσιών είναι τα κουζινικά (ποσοστό 18%), 

τα µωράκια κούκλες (ποσοστό 4%), τα είδη ζωγραφικής (ποσοστό 6%),  το κάστρο 

(ποσοστό 4%) και το καρότσι, οι κάρτες  Ρoly Pocket, το κουκλοθέατρο, οι 
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γαντόκουκλες, τα µπαλόνια και το παιχνίδι πλεξίµατος Scooby Doo (µε ποσοστά 2% 

το κάθε παιχνίδι).  

Οι υπόλοιπες απαντήσεις των αγοριών είναι τα πλαστικά ζωάκια (ποσοστό 

12%), τα όπλα (ποσοστό 12%), τα Playmobil (ποσοστό 10%), τα σκαπτικά 

µηχανήµατα και το computer (ποσοστό εξίσου για το καθένα 6%), οι κάρτες Pikasu- 

Pokemon (ποσοστό 4%) και το ποδοσφαιράκι, τα τουβλάκια, τα πολεµικά DVD και 

το τανκς (ποσοστό 2% στο καθένα από αυτά τα παιχνίδια). 

 

7.1.1.9.1  Σύνοψη 

 

Στον Πίνακα 9 παρατηρούµε πως οι απαντήσεις των παιδιών σχετικά µε τα 

αγαπηµένα τους παιχνίδια σχετίζονται στενά µε τις απαντήσεις του Πίνακα 7, όπου 

περιγράφονται τα παιχνίδια που ζητούν τα παιδιά να τους αγοράσουν οι γονείς τους. 

Από εδώ παρατηρούµε πως τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά είναι και τα παιχνίδια 

εκείνα που ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν. Τα περισσότερα 

κορίτσια δηλώνουν ως αγαπηµένα τους παιχνίδια τις κούκλες, τα κουζινικά, τα µωρά 

κούκλες, τα καρότσια κούκλας, τις κάρτες Polypocket, τα παιχνίδια µε είδη 

ζωγραφικής, τα κάστρα, το κουκλοθέατρο, τις γαντόκουκλες, τα µπαλόνια τα 

παιχνίδια πλεξίµατος. Τα περισσότερα αγόρια δηλώνουν ως αγαπηµένα παιχνίδια 

τους τις κούκλες δράσης, τα Playmobil, τα σκαπτικά µηχανήµατα, τις κάρτες Pikatsu 

και Pokemon, τα τανκς, τα τραινάκια, τα πλαστικά ζώα, τα όπλα, το ποδοασφαιράκι, 

το computer, τα πολεµικά DVD, τα τουβλάκια και τις µηχανές. Περισσότερα 

κορίτσια από αγόρια δηλώνουν αγαπηµένα τους παιχνίδια τα λούτρινα ζωάκια και το 

αλογάκι τραµπάλα, ενώ περισσότερα αγόρια από κορίτσια δηλώνουν τα 

αυτοκινητάκια και το πειρατικό καράβι ως αγαπηµένα τους παιχνίδια. Τέλος, όµοιο 

ποσοστό κοριτσιών και αγοριών απαντούν πως τα παζλ είναι τα αγαπηµένα τους 

παιχνίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.10.  Παιχνίδια που δεν έχουν και θέλουν να τους αγοράσουν 

 

Σ ώ ά ίδ δ έ θέλ



 76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΟΓ∆ΟΟ 
 

8.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

8.1.  Εισαγωγή 

 
 Στο παρόν κεφάλαιο συνοψίζουµε τα ευρήµατα που αφορούν την επιλογή 

παιχνιδιών από παιδιά προσχολικής ηλικίας και από γονείς παιδιών της ηλικίας 

αυτής. Προχωρούµε στον έλεγχο των υποθέσεων µας αναφορικά µε: 1) την επιλογή 

των παιχνιδιών από τα παιδιά που θα επηρεάζεται από τις διαφηµίσεις στην 

τηλεόραση και από τα παιχνίδια που αγοράζουν οι συνοµήλικοι τους, 2) την επιλογή 

των παιχνιδιών από τους γονείς των παιδιών, που θα ανταποκρίνονται περισσότερο 

στις επιθυµίες των παιδιών τους παρά σε δικά τους κριτήρια, 3) τον παράγοντα φύλο 

που θα επηρεάζει τις προτιµήσεις των παιδιών στα παιχνίδια τους και έτσι τα 

κορίτσια να προτιµούν περισσότερο κούκλες, ενώ τα αγόρια να προτιµούν 

περισσότερο παιχνίδια δράσης και πολεµικά παιχνίδια και 4) αναφορικά ξανά µε τον 

παράγοντα φύλο, οι µητέρες θα είναι περισσότερο αυστηρές στην επιλογή παιχνιδιών 

από τους πατέρες, που θα είναι πιο ελαστικοί. 
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8.2.  Επιλογή παιχνιδιών από κορίτσια και αγόρια προσχολικής ηλικίας 

 

Από την έρευνα µας µε συνέντευξη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας φάνηκε 

πως σε όλα τα παιδιά αρέσουν τα παιχνίδια και όλα τα παιδιά παίζουν µε παιχνίδια 

Παρατηρούµε πως το παιχνίδι ως δραστηριότητα είναι ο σηµαντικότερος λόγος για 

τον οποίο στα παιδιά αρέσουν τα παιχνίδια (Πίνακας 1, σελ.65). Με τα παιχνίδια 

µπορούν να παίζουν, τους αρέσει να παίζουν, άρα κατά συνέπεια, τους αρέσουν τα 

παιχνίδια- αντικείµενα. Η εξωτερική εµφάνιση του παιχνιδιού, το χρώµα του, το 

σχήµα του, µπορεί επίσης να αποτελέσει παράγοντα που ωθεί το παιδί στο να 

προσελκύεται από το παιχνίδι. Οι γονείς αγοράζουν πολύ συχνά παιχνίδια στα παιδιά 

τους, κατάλοιπο της καταναλωτικής κοινωνίας στην οποία ζούµε. Τα παιδιά είναι 

εθισµένα στην αγορά ολοένα και νέων παιχνιδιών από τους γονείς τους, και αυτό 

φαίνεται να είναι επίσης παράγοντας που κάνει τα παιδιά να τους αρέσουν τα 

παιχνίδια, καθώς τα έχουν συνηθίσει και η αγορά τους είναι κάτι το αυτονόητο.   

Όλα τα κορίτσια και όλα τα αγόρια δίνουν την απάντηση πως παίζουν µε 

παιχνίδια – αντικείµενα (Πίνακας 2, σελ. 66). 

Στα κορίτσια αρέσει να παίζουν κούκλες, κουζινικά, παιχνίδια επαγγέλµατος, 

λούτρινα ζωάκια, εξαρτήµατα της κούκλας Barbie, τουβλάκια, κορδονάκια 

πλεξίµατος και κουκλοθέατρο. Κανένα αγόρι δεν έδωσε τις παραπάνω απαντήσεις, 

όσον αφορά τι παιχνίδι του αρέσει πιο πολύ να παίζει. Στα αγόρια αρέσει να παίζουν 

µε κούκλες δράσης τύπου Actionman, αυτοκινητάκια, πλαστικά ζώα, όπλα, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια και κάρτες Yu-gi-oh και Pokemon. Κανένα από τα κορίτσια 

δεν έδωσε τις απαντήσεις που έδωσαν τα αγόρια στην ερώτηση για τα παιχνίδια που 

τους αρέσει να παίζουν (Πίνακας 3, σς. 67-68). Μπορούµε να πούµε πως τα παιδιά 

επηρεάζονται σηµαντικά από τα φυλετικά στερεότυπα που προβάλλονται µέσα από 

την οικογένεια. Τα κορίτσια παίζουν µε κούκλες και µε παιχνίδια που σχετίζονται µε 

την οικιακή εργασία (µαγείρεµα, πλέξιµο, σκούπισµα κ.τ.λ), όπως οφείλουν ως 

κορίτσια, και έχοντας ως πρότυπο τους τις µητέρες τους. Τα αγόρια από την άλλη, 

έχοντας το πρότυπο του πατέρα – άνδρα, επιλέγουν παιχνίδια που σχετίζονται µε το 

ανδρικό πρότυπο: παιχνίδια δράσης, όπλα, οικοδοµικά παιχνίδια, παιχνίδια µε 

µηχανικά εργαλεία. 

 Οι προτιµήσεις των παιδιών, τόσο των κοριτσιών αλλά και όσο των αγοριών 

στην επιλογή των παιχνιδιών τους, επηρεάζεται σηµαντικά από την εµφάνιση των 

παιχνιδιών αυτών. Τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια απάντησαν πως τους αρέσει 
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να παίζουν µε τα παιχνίδια επειδή τα παιχνίδια αυτά είναι ωραία και έχουν όµορφα 

αξεσουάρ (ποσοστό απαντήσεων 34% στα κορίτσια και 36% στα αγόρια). ∆ηλώνουν 

επίσης πως τους αρέσει να παίζουν µε τα παιχνίδια επειδή είναι δηµιουργικά, επειδή 

οι χαρακτήρες των παιχνιδιών αυτών είναι δυναµικοί και νικούν τους αντιπάλους. 

Άλλοι λόγοι που τους αρέσει να παίζουν µε τα παιχνίδια αυτά είναι επειδή αυτά είναι 

τα παιχνίδια τα οποία τους αγοράζουν οι γονείς τους, τα παιχνίδια αυτά παίζουν µε 

τους φίλους τους, συνεπώς αυτά τα παιχνίδια τους αρέσουν, καθώς επίσης τα 

παιχνίδια αυτά τους κάνουν να µη βαριούνται και ακόµη αν είναι πρόσφατα 

αγορασµένα, είναι άλλος ένας λόγος που τους κάνει να τους αρέσουν. Σε µικρό 

ποσοστό φαίνεται να επηρεάζονται τα κορίτσια από τον παράγοντα φύλο, όσον 

αφορά τα παιχνίδια που προορίζονται για τα κορίτσια, καθώς ποσοστό 2% των 

κοριτσιών επιλέγει τα παιχνίδια του επειδή αυτά είναι «κοριτσίστικα» (Βλέπε 

απαντήσεις των παιδιών στον Πίνακα 4, σελ.69). 

 Τα παιχνίδια που δεν αρέσουν να παίζουν τα περισσότερα κορίτσια είναι τα 

«αγορίστικα» παιχνίδια, τα παιχνίδια δηλαδή που προορίζονται για τα αγόρια, όπως 

κούκλες δράσης, πολεµικά παιχνίδια, όπλα, εργαλεία. Την απάντηση αυτή έδωσε 

πολύ µεγάλο ποσοστό των κοριτσιών, ποσοστό 28%. Ανάλογη ήταν και η απάντηση 

των αγοριών σχετικά µε τα παιχνίδια που δεν τους αρέσει να παίζουν, καθώς ποσοστό 

25% των αγοριών απάντησαν πως δεν τους αρέσει να παίζουν µε «κοριτσίστικα» 

παιχνίδια, παιχνίδια δηλαδή που προορίζονται για κορίτσια και είναι κυρίως κούκλες 

(Πίνακας 5,σελ.71). 

 Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους σχετικά µε τα 

παιχνίδια που δεν τους αρέσει να παίζουν (τα «αγορίστικα» παιχνίδια για τα κορίτσια 

και τα «κοριτσίστικα» παιχνίδια για τα αγόρια), οι περισσότερες απαντήσεις των 

κοριτσιών αναφέρονται στο ότι τα παιχνίδια αυτά τα παίζουν τα αγόρια και εκείνα τα 

βαριούνται, και οµοίως τα αγόρια αναφέρονται στις περισσότερες απαντήσεις τους 

πως τα παιχνίδια αυτά είναι για κορίτσια, τα βαριούνται και έχουν σπάσει ή σπάνε 

εύκολα (Βλέπε Πίνακα 6,σελ.73). 

 Τα περισσότερα κορίτσια ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν 

κούκλες, αξεσουάρ για τις κούκλες τους και κουζινικά (συνολικό ποσοστό 

απαντήσεων σε αυτές τις κατηγορίες παιχνιδιών 40%) και τα περισσότερα αγόρια 

ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν κούκλες δράσης, όπλα, αυτοκίνητα 

και Playmobil (συνολικό ποσοστό απαντήσεων στις κατηγορίες αυτές, 52%) (Βλέπε 

Πίνακα 7, σς. 75-76). 
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 Τα παιδιά απαντούν στην πλειοψηφία τους πως ο λόγος για τον οποίο ζητούν 

από τους γονείς τους να τους αγοράσουν τα συγκεκριµένα αυτά παιχνίδια του Πίνακα 

7, είναι γιατί αυτά τα παιχνίδια τους αρέσουν και επίσης σηµαντικός παράγοντας 

είναι και η χρήση των παιχνιδιών αυτών (τι δυνατότητες δηλαδή έχουν µε τα 

παιχνίδια αυτά). Για άλλη µια φορά παρατηρούµε πως η εξωτερική εµφάνιση των 

παιχνιδιών αποτελεί παράγοντα ισχυρό για να επηρεάζει τα παιδιά στην επιλογή 

παιχνιδιών. Οι δύο αυτοί παράγοντες αγγίζουν τα ποσοστά απαντήσεων των 44% στα 

κορίτσια και 48% στα αγόρια. Λιγότερο σηµαντικοί λόγοι για τους οποίους τα παιδιά 

ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν τα παιχνίδια αυτά είναι η αντιζηλία 

(το έχουν κάποια άλλα παιδιά και το θέλουν και αυτά), η έλλειψη χρηµάτων (τα 

παιδιά δεν έχουν χρήµατα να αγοράσουν τα παιχνίδια αυτά και έτσι ζητούν από τους 

γονείς τους να τους τα αγοράσουν) και η ανταπόκριση των γονέων (ζητούν από τους 

γονείς τους να τους αγοράσουν αυτά τα παιχνίδια επειδή ξέρουν πως οι γονείς τους 

θα τους τα αγοράσουν) (Βλέπε Πίνακα 8, σελ.77). 

 Τα παιχνίδια που αγαπούν τα παιδιά είναι και τα παιχνίδια εκείνα που ζητούν 

από τους γονείς τους να τους αγοράσουν. Τα περισσότερα κορίτσια δηλώνουν ως 

αγαπηµένα τους παιχνίδια τις κούκλες, τα κουζινικά, τα µωρά κούκλες, τα καρότσια 

κούκλας, τις κάρτες Polypocket, τα παιχνίδια µε είδη ζωγραφικής, τα κάστρα, το 

κουκλοθέατρο, τις γαντόκουκλες, τα µπαλόνια τα παιχνίδια πλεξίµατος. Τα 

περισσότερα αγόρια δηλώνουν ως αγαπηµένα παιχνίδια τους τις κούκλες δράσης, τα 

Playmobil, τα σκαπτικά µηχανήµατα, τις κάρτες Pikatsu και Pokemon, τα τανκς, τα 

τραινάκια, τα πλαστικά ζώα, τα όπλα, το ποδοσφαιράκι, το computer, τα πολεµικά 

DVD, τα τουβλάκια και τις µηχανές. Περισσότερα κορίτσια από αγόρια δηλώνουν 

αγαπηµένα τους παιχνίδια τα λούτρινα ζωάκια και το αλογάκι τραµπάλα, ενώ 

περισσότερα αγόρια από κορίτσια δηλώνουν τα αυτοκινητάκια και το πειρατικό 

καράβι ως αγαπηµένα τους παιχνίδια. Τέλος, όµοιο ποσοστό κοριτσιών και αγοριών 

απαντούν πως τα παζλ είναι τα αγαπηµένα τους παιχνίδια (Βλέπε σχετικά Πίνακα 9, 

σς. 78-79).  

 Τα περισσότερα παιδιά δηλώνουν πως υπάρχουν παιχνίδια που δεν έχουν και 

θέλουν να τους τα αγοράσουν οι γονείς τους. Στην ερώτηση που κάναµε στα παιδιά 

να µας ονοµάσουν τα παιχνίδια που δεν έχουν και θέλουν να τους αγοράσουν, τα 

περισσότερα κορίτσια απάντησαν πως θέλουν να τους αγοράσουν νέες κούκλες που 

δεν έχουν, κουζινικά, κουκλόσπιτο, παιχνίδια πλεξίµατος, παιχνίδια µε καλλυντικά 

και κοσµήµατα. Τα περισσότερα αγόρια απάντησαν πως θέλουν να τους αγοράσουν 



 80

κούκλες δράσης, αυτοκινητάκια, Playmobil, όπλα, κάρτες Yu-gi-oh, αξεσουάρ 

αµφιέσεων, µηχανές, λούτρινα ζωάκια, πειρατικό καράβι, αεροπλάνο, τραίνο και 

οικοδοµικά εργαλεία.  

 Στην ερώτηση που κάναµε στα παιδιά σχετικά µε το αν οι γονείς απαγορεύουν 

από τα παιδιά τους να παίζουν µε κάποιο παιχνίδι, τα περισσότερα παιδιά (κορίτσια 

και αγόρια) µας απάντησαν πως οι γονείς τους τα αφήνουν να παίζουν µε όλα τα 

παιχνίδια. Μικρό ποσοστό κοριτσιών και αγοριών όµως, δήλωσε πως υπάρχουν 

παιχνίδια που οι γονείς τους δεν τα αφήνουν να παίζουν.  

Στα λίγα παιχνίδια που απαγορεύουν στα παιδιά τους οι γονείς να παίζουν, οι 

λόγοι που τους επηρεάζουν στην απόφαση αυτή είναι πως τα παιχνίδια αυτά είναι 

επικίνδυνα να χτυπήσουν, κάνουν θόρυβο, λερώνουν, πιάνουν χώρο, είναι εύκολο να 

τα χαλάσουν, µε τα παιχνίδια αυτά τα παιδιά κουράζονται – ζαλίζονται, κάνουν 

ζηµιές και όταν τα παίζουν τσακώνονται µε τα αδέλφια τους. 

 Τα περισσότερα παιδιά (κορίτσια και αγόρια) δηλώνουν πως προτιµούν να 

παίζουν µαζί µε άλλα παιδιά, το ποσοστό όµως που δίνει την απάντηση αυτή είναι 

περισσότερο στα αγόρια. Μικρό ποσοστό παιδιών δηλώνουν πως προτιµούν να 

παίζουν µόνα τους, χωρίς άλλα παιδιά. Μόνο ένα µικρό ποσοστό κοριτσιών δεν 

διαχωρίζει την απάντηση, και δηλώνει πως προτιµά να παίζει και µε τη συνοδεία 

άλλων παιδιών, αλλά και µόνες τους (Βλέπε σχετικά Πίνακα 10, σς. 83-84). 

Περισσότερα αγόρια από κορίτσια απαντούν πως τους αρέσει να παίζουν µαζί 

µε άλλα παιδιά, γιατί µε τον τρόπο αυτό έχουν παρέα και δε µένουν µόνα τους. 

Επίσης, περισσότερα κορίτσια από αγόρια απαντούν πως τους αρέσει να παίζουν µε 

άλλα παιδιά γιατί τα παιδιά αυτά είναι φίλοι τους και κατά συνέπεια είναι αυτονόητο 

πως τους αρέσει να παίζουν µε τους φίλους τους. Ένα µικρό ποσοστό µόνο αγοριών 

απαντά πως τους αρέσει να παίζουν µε άλλα παιδιά γιατί το παιχνίδι που παίζουν 

είναι οµαδικό και χρειάζεται περισσότερους από έναν παίκτες (Πίνακας 11, σελ.84). 

Στο µικρό ποσοστό των παιδιών που δηλώνουν πως προτιµούν να παίζουν 

µόνα τους, τα περισσότερα κορίτσια δικαιολογούν την απάντηση αυτή λέγοντας πως 

ο λόγος που τους αρέσει να παίζουν µόνες τους είναι για να µην τις πειράζουν τα 

άλλα παιδιά. Τα περισσότερα αγόρια απαντούν πως ο λόγος που τους αρέσει να 

παίζουν µόνοι τους είναι γιατί τα άλλα παιδιά δεν παίζουν τα παιχνίδια που θέλουν, κι 

έτσι προτιµούν να παίζουν µόνοι τους τα παιχνίδια που αρέσουν σε εκείνους. Μόνο 

µικρό ποσοστό από κορίτσια έδωσε την απάντηση πως προτιµούν να παίζουν µόνες 

τους επειδή δεν έχουν αδέλφια για να παίζουν µαζί, ενώ µόνο µικρό ποσοστό αγοριών 
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απάντησε πως τους αρέσει να παίζουν µόνοι τους επειδή έτσι δεν κάνουν φασαρία 

και επειδή το παιχνίδι που επιλέγουν να παίζουν είναι µόνο για ένα άτοµο (Βλέπε 

Πίνακα 12, σελ. 86). 

 

  

8.3.     Επιλογή παιχνιδιών από γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Μέσα από τα ερωτηµατολόγια των γονέων αποκαλύπτονται οι προτιµήσεις 

τους και οι σκέψεις που έχουν για τα παιχνίδια των παιδιών τους. Φάνηκε λοιπόν πως 

οι περισσότερες µητέρες προτιµούν οι κόρες τους να παίζουν µε κούκλες και µε παζλ, 

ενώ προτιµούν οι γιοι τους να παίζουν µε παζλ, µε εκπαιδευτικά παιχνίδια και µε 

τουβλάκια. Οι περισσότεροι πατέρες απαντούν πως προτιµούν οι κόρες τους να 

παίζουν µε εκπαιδευτικά παιχνίδια και µε κούκλες, ενώ προτιµούν οι γιοι τους να 

παίζουν µε τουβλάκια, αυτοκινητάκια και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Γενικά, µπορούµε 

να πούµε πως οι µητέρες προτιµούν περισσότερο να παίζουν τα αγόρια τους µε παζλ 

και εκπαιδευτικά παιχνίδια και δεν προτιµούν να παίζουν τα αγόρια τους µε όπλα και 

παιχνίδια δράσης, όπως προτιµούν οι πατέρες. Οι πατέρες των αγοριών από την άλλη 

προτιµούν να παίζουν οι γιοι τους περισσότερο οµαδικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

αυτοκινητάκια και όπλα (Βλέπε Πίνακα13, σελ. 88).  

Αναφορικά µε τα παιχνίδια που αγοράζουν οι γονείς στα παιδιά τους, 

µπορούµε να πούµε πως οι µητέρες των κοριτσιών αγοράζουν στα κορίτσια τους 

κούκλες και παιχνίδια εκπαιδευτικά, περισσότερο από τους πατέρες, που εκείνοι 

αγοράζουν παιχνίδια όπως τουβλάκια, µπάλες και όργανα γυµναστικής. Οι 

περισσότερες µητέρες των αγοριών αγοράζουν στους γιους τους παζλ, ενώ οι 

περισσότεροι πατέρες των αγοριών αγοράζουν στα αγόρια τους αυτοκινητάκια, µε 

ποσοστό µεγαλύτερο από τις µητέρες. Παρατηρούµε έντονα πως ελάχιστες µητέρες 

συγκριτικά µε τους πατέρες αγοράζουν στα αγόρια τους όπλα, ενώ πολύ 

περισσότερες είναι οι µητέρες συγκριτικά µε τους πατέρες που αγοράζουν στα αγόρια 

τους τουβλάκια. Μόνο µητέρες αγοράζουν για τους γιους τους κούκλες δράσης και 

Playmobil, ενώ µόνο πατέρες δηλώνουν πως αγοράζουν στους γιους τους µπάλες, 

ποδήλατα, πλαστελίνη, εκπαιδευτικά και επιτραπέζια παιχνίδια. Γενικά, οι µητέρες 

των αγοριών φαίνεται να αγοράζουν για τα αγόρια τους περισσότερο παζλ, 

αυτοκινητάκια, τουβλάκια και κούκλες δράσης, ενώ οι πατέρες των αγοριών φαίνεται 
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να αγοράζουν για τα αγόρια τους περισσότερο αυτοκινητάκια, παζλ, όπλα, πλαστικά 

ζώα και µπάλες (Βλέπε σχετικά Πίνακα 14, σς. 91-92). 

 Οι περισσότεροι γονείς απαντούν πως υπάρχουν κάποια παιχνίδια που 

αποφεύγουν να αγοράσουν στα παιδιά τους. Ερωτώµενες για τα παιχνίδια που 

αποφεύγουν να αγοράσουν στα παιδιά τους, οι περισσότερες µητέρες των κοριτσιών 

απαντούν πως αποφεύγουν να αγοράσουν παιχνίδια επικίνδυνα να χτυπήσουν, 

κούκλες και παιχνίδια που προκαλούν φόβο. Για τους γιους τους, οι µητέρες 

δηλώνουν πως αποφεύγουν περισσότερο να αγοράζουν όπλα, πολεµικά παιχνίδια και 

παιχνίδια που είναι επικίνδυνα να χτυπήσουν. Οι πατέρες των κοριτσιών απαντούν 

πως αποφεύγουν να αγοράζουν στις κόρες τους κυρίως παιχνίδια επικίνδυνα να 

χτυπήσουν, ανθυγιεινά και πολύ ακριβά παιχνίδια. Οι πατέρες των αγοριών απαντούν 

πως αποφεύγουν να αγοράζουν στους γιους τους περισσότερο παιχνίδια που είναι 

επικίνδυνα να χτυπήσουν  και όπλα (Βλέπε σχετικά  Πίνακα 15, σελ.95). 

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους γονείς στην εκλογή παιχνιδιού για το 

παιδί τους, είναι σύµφωνα µε τις µητέρες των κοριτσιών περισσότερο το γεγονός ότι 

τα παιδιά παιδαγωγούνται και ψυχαγωγούνται µε το παιχνίδι αυτό (ποσοστό 

απαντήσεων 27.5% και 12.5% αντίστοιχα). Και για τους γιους τους όµως, οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες εκλογής παιχνιδιού είναι οµοίως οι παραπάνω δύο 

(ποσοστά απαντήσεων 20% και 17.5% αντίστοιχα). Οι πατέρες των κοριτσιών 

απαντούν πως οι παράγοντες που τους επηρεάζουν στην εκλογή των παιχνιδιών για 

τις κόρες τους είναι κυρίως πως τα παιχνίδια αυτά τα ζητούν οι κόρες τους, και η 

ψυχαγωγία που προσφέρουν τα παιχνίδια αυτά στα παιδιά (ποσοστό απαντήσεων 

22.5% και 17.5% αντίστοιχα). Οι πατέρες των αγοριών απαντούν πως περισσότερο 

επηρεάζονται στην εκλογή παιχνιδιού για τους γιους τους από το γεγονός ότι το 

παιχνίδι αυτό το ζητούν τα αγόρια τους και επίσης µε το παιχνίδι αυτό 

παιδαγωγούνται (ποσοστά απαντήσεων 17.5% και 12.5% αντίστοιχα). Μπορούµε να 

πούµε πως ίσως η επιθυµία των πατέρων να αποκτήσουν γιο, τους ωθεί στο να έχουν 

µεγάλη αδυναµία στα αγόρια τους και να τους αγοράζουν ό,τι παιχνίδι τους 

ζητήσουν, χωρίς να είναι αυστηροί στην επιλογή του παιχνιδιού. Όπως λοιπόν 

προκύπτει, για τις µητέρες, σηµαντικότερος παράγοντας επιλογής παιχνιδιού είναι ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας του, ενώ για τους πατέρες το ότι το παιχνίδι αυτό το 

ζητούν τα παιδιά (Βλέπε Πίνακα 16, σς. 97-98). 

Αναφορικά µε τα αγαπηµένα παιχνίδια των παιδιών τους, οι µητέρες και οι 

πατέρες των κοριτσιών αναφέρουν περισσότερο τις κούκλες τα λούτρινα ζωάκια, τα 



 83

κουζινικά και τα παζλ. Για τους γιους τους, οι µητέρες απαντούν ως αγαπηµένα 

παιχνίδια τους περισσότερο τα αυτοκινητάκια, τα τουβλάκια, τα παζλ, τα όπλα, τις 

κούκλες δράσης, τα ποδήλατα και τα Playmobil/Lego. Οι περισσότεροι πατέρες των 

αγοριών δηλώνουν ως αγαπηµένο παιχνίδι των γιων τους τα αυτοκινητάκια, τα όπλα, 

τις µπάλες και τα ποδήλατα. Περισσότεροι πατέρες αγοριών από ότι οι µητέρες τους 

δηλώνουν τα όπλα και τις µπάλες ως αγαπηµένα παιχνίδια των γιων τους, ενώ 

περισσότερες µητέρες αγοριών από ότι πατέρες τους δηλώνουν τα πλαστικά ζώα, τα 

τουβλάκια, τα παζλ, τις κούκλες δράσης και τα Playmobil/Lego ως αγαπηµένα 

παιχνίδια των παιδιών τους (Βλέπε σχετικά Πίνακα 17, σς. 100-102).  

 Οι περισσότερες γονείς µας δηλώνουν πως δεν υπάρχουν παιχνίδια που έχουν 

τα παιδιά τους και εκείνοι δεν θέλουν να τα παίζουν. Αναφορικά µε τους γονείς που 

απαγορεύουν από τα παιδιά τους να παίζουν κάποια παιχνίδια, οι περισσότερες 

µητέρες κοριτσιών δηλώνουν πως δεν θέλουν να παίζουν τα κορίτσια τους παιχνίδια 

εύθραυστα και µε µικρά εξαρτήµατα, ενώ οι περισσότεροι πατέρες των κοριτσιών 

δηλώνουν πως δεν θέλουν να παίζουν τα κορίτσια τους µουσικά όργανα, λόγω του 

θορύβου που δηµιουργείται. Οι περισσότερες µητέρες και οι περισσότεροι πατέρες 

των αγοριών δηλώνουν πως δεν θέλουν οι γιοι τους να παίζουν µε όπλα, όµως το 

ποσοστό των µητέρων είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό των πατέρων. (Βλέπε σχετικά 

Πίνακα 18, σς. 103-104). 

 Οι περισσότερες µητέρες κοριτσιών απαντούν πως δεν υπάρχουν παιχνίδια 

που τους ζητούν οι κόρες τους και εκείνες δεν τους τα αγοράζουν. Οι µητέρες που 

αποφεύγουν να αγοράσουν κάποια παιχνίδια για τις κόρες τους, δηλώνουν πως αυτά 

είναι τα παιχνίδια που είναι επικίνδυνα να χτυπήσουν. Οι περισσότεροι πατέρες των 

αγοριών  απαντούν πως αγοράζουν στους γιους τους όλα τα παιχνίδια που ζητούν. Οι 

διαφηµίσεις ως παράγοντας που αποτρέπει τους γονείς να αγοράζουν παιχνίδια 

απαντάται περισσότερο στις µητέρες των κοριτσιών και στους πατέρες των αγοριών. 

Οι περισσότερες µητέρες αγοριών δηλώνουν πως δεν αγοράζουν στους γιους τους 

όπλα, µε ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από αυτό των πατέρων τους, ενώ µητέρες 

αγοριών δηλώνουν πως δεν αγοράζουν στους γιους τους παιχνίδια που προκαλούν 

φόβο. Οι πατέρες των κοριτσιών απαντούν περισσότερο πως δεν τους αγοράζουν 

παιχνίδια που είναι επικίνδυνα να χτυπήσουν, ενώ για τα αγόρια τους δηλώνουν ότι 

περισσότερο δεν τους αγοράζουν όπλα, παιχνίδια που βλέπουν στην τηλεόραση και 

ηλεκτρονικά παιχνίδια (Βλέπε σχετικά Πίνακα 19, σς. 106-107). 
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 Σχεδόν όλοι οι γονείς µας δηλώνουν πως θεωρούν παιχνίδι το να παίζει το 

παιδί τους µε άλλα παιδιά χωρίς να κρατά κάποιο παιχνίδι-αντικείµενο και επίσης, οι 

περισσότεροι γονείς προτιµούν περισσότερο για τα παιδιά τους το οµαδικό παιχνίδι 

παρά το παιχνίδι µε αντικείµενα (Βλέπε σχετικά Πίνακες 20 και 21, σς. 110-111). 

 

 

8.4.     Έλεγχος υποθέσεων 

 

 Μια από τις βασικές υποθέσεις της έρευνας µας ήταν αν εµφανίζονται 

σύγχρονα προϊόντα στην επιλογή παιχνιδιών των παιδιών και των γονιών τους ή η 

επιλογή τους βασίζεται κυρίως σε προϊόντα µε διαχρονικά χαρακτηριστικά. Από τις 

απαντήσεις των παιδιών, παρατηρήσαµε ότι τα παιδιά αναφέρονται σε προϊόντα 

σύγχρονα, όσον αφορά τα αγαπηµένα τους παιχνίδια. Έτσι, τα κορίτσια αναφέρονται 

στις κούκλες Barbie, Bratz, MyScene, Elina και PolyPocket, και στο παιχνίδι 

πλεξίµατος Scooby Doo. Τα αγόρια αναφέρονται στις κούκλες δράσης Actionman, 

Spiderman, Batman, Superman, Zoro, Peterpan και Robenhud, και στις κάρτες  Yu-

gi-oh και Pokemon. Οι γονείς αναφέρονται σε επιλογή παραδοσιακών προϊόντων 

παιχνιδιών, και είναι χαρακτηριστικό πως αναφέρονται κυρίως σε γενικές κατηγορίες 

παιχνιδιών, όπως για παράδειγµα «κούκλες», «κουζινικά», «παζλ», «τουβλάκια», 

αποφεύγοντας να ονοµάσουν σύγχρονα προϊόντα παιχνιδιών όπως κάνουν τα παιδιά. 

Η διαπίστωση αυτή µας κάνει να συµπεραίνουµε πως µόνο τα παιδιά αναφέρονται σε 

σύγχρονα προϊόντα παιχνιδιών. 

 Υποθέσαµε πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα επηρεάζονται στην επιλογή 

του παιχνιδιού τους από τις διαφηµίσεις στην τηλεόραση και από τα παιχνίδια που 

αγοράζουν οι συνοµήλικοι τους. Είναι αξιοσηµείωτο πως κάτι τέτοιο δεν φάνηκε 

µέσα από τα λόγια των παιδιών που µας παράθεσαν στις συνεντεύξεις. Αυτό 

µπορούµε να το εντοπίσουµε στις απαντήσεις των παιδιών στον Πίνακα 8 (σελ.76), 

όπου τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια δηλώνουν πως ζητούν από τους γονείς τους 

να τους αγοράζουν τα παιχνίδια που προτιµούν επειδή απλά τα παιχνίδια αυτά τους 

αρέσουν. ∆εν φαίνεται σε καµία απάντηση των παιδιών η εκλογή των παιχνιδιών 

τους να επηρεάζεται από διαφηµίσεις παιχνιδιών στην τηλεόραση ή από αντιζηλία, 

επειδή δηλαδή κάποια παιχνίδια τα έχουν συνοµήλικοι τους και θέλουν να τα 

αποκτήσουν και τα παιδιά. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

παρακινούνται στην εκλογή των παιχνιδιών τους, από καθαρά προσωπικούς λόγους, 



 85

όπως είναι το προσωπικό τους γούστο για την εξωτερική εµφάνιση των παιχνιδιών, 

τις ιδιότητες που έχουν τα παιχνίδια, αλλά και τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των παιχνιδιών (π.χ µια κούκλα δράσης επιλέγεται από ένα αγόρι επειδή 

ο χαρακτήρας που αντιπροσωπεύεται από την κούκλα αυτή (Actionman, Spiderman 

κ.α) µπορεί να έχει υπερφυσικές ικανότητες, µπορεί να πετάει, να είναι δυνατός, να 

νικάει όλους τους αντιπάλους). 

 Υποθέσαµε πως οι γονείς θα επηρεάζονται στην εκλογή παιχνιδιών για τα 

παιδιά τους από τις επιθυµίες των παιδιών τους παρά από δικά τους κριτήρια. Κάτι 

τέτοιο φάνηκε να επαληθεύεται µόνο από τους πατέρες των αγοριών, καθώς στην 

πλειοψηφία τους µας δήλωσαν πως αγοράζουν περισσότερο τα παιχνίδια των γιων 

τους µε βάση τι αρέσει στα αγόρια τους και τι ζητούν να τους αγοράσουν. 

Παραδόξως, κάτι τέτοιο δε φάνηκε από τις απαντήσεις των πατεράδων των 

κοριτσιών. Εκείνοι συµφώνησαν στην πλειοψηφία τους µαζί µε τις µητέρες των 

παιδιών (κοριτσιών και αγοριών), στο γεγονός ότι αγοράζουν παιχνίδια στα παιδιά 

τους ανάλογα µε το αν το συγκεκριµένο παιχνίδι παιδαγωγεί και µορφώνει το παιδί, 

και ανάλογα µε την ευχαρίστηση που θα προσφέρει στο παιδί όταν θα παίξει µαζί του 

Πίνακας 16, σς. 97-98). 

 Ερχόµαστε τώρα στη µεταβλητή φύλο. Υποθέσαµε πως η µεταβλητή αυτή θα 

επηρεάζει τόσο τα παιδιά, όσο και τους γονείς. Για τα παιδιά, υποθέσαµε πως η 

µεταβλητή φύλο θα επηρεάζει τις προτιµήσεις τους στα παιχνίδια, µε αποτέλεσµα τα 

κορίτσια να επιλέγουν περισσότερο κούκλες, ενώ τα αγόρια να επιλέγουν 

περισσότερο παιχνίδια δράσης και πολεµικά παιχνίδια. Από τις συνεντεύξεις των 

παιδιών είναι έκδηλο πως η υπόθεση αυτή είναι ορθή. Αυτό παρατηρείται εύκολα από 

τους Πίνακες 3, 7 και 9 (σς. 67-68, 75-76 και 78-79). Στους πίνακες αυτούς τα παιδιά 

δηλώνουν τα παιχνίδια που τους αρέσει να παίζουν, τα παιχνίδια που ζητούν από τους 

γονείς τους να τους αγοράσουν και τα αγαπηµένα τους παιχνίδια. Τα κορίτσια 

εµφανίζονται να παίζουν περισσότερο µε κούκλες, να ζητούν από τους γονείς τους να 

τους αγοράσουν κούκλες και να δηλώνουν πως τα αγαπηµένα τους παιχνίδια είναι οι 

κούκλες. Από την πλευρά τους τα αγόρια, εµφανίζονται να δηλώνουν πως τους 

αρέσει περισσότερο να παίζουν µε κούκλες δράσης και αυτοκινητάκια, ζητούν 

περισσότερο από τους γονείς τους να τους αγοράσουν κούκλες δράσης, όπλα και 

αυτοκίνητα και παραθέτουν ως αγαπηµένα παιχνίδια τους τις κούκλες δράσης, τα 

όπλα, τα Playmobil και τα πλαστικά ζώα. Στις απαντήσεις των αγοριών, αν και µε 

µικρό ποσοστό, τα πολεµικά DVD και οι κάρτες Pokemon και Yu-gi-oh, που 
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θεωρούνται από τους γονείς επιθετικό παιχνίδι, µε τροµακτικές εικόνες, ικανό να 

προκαλέσει φόβο. Μπορούµε εδώ να προσθέσουµε πως τα παιχνίδια που αγαπούν 

περισσότερο τα παιδιά, διαφαίνονται και µέσα από τις απαντήσεις των γονέων στον 

Πίνακα 17 (σς.100-102), καθώς από εδώ εµφανίζεται πως αγαπηµένα παιχνίδια των 

κοριτσιών είναι περισσότερο οι κούκλες, ενώ των αγοριών είναι περισσότερο οι 

κούκλες δράσης, τα αυτοκινητάκια και τα όπλα. 

 Για τους γονείς των παιδιών, κάναµε την υπόθεση πως οι µητέρες θα είναι 

περισσότερο αυστηρές στην επιλογή παιχνιδιών, από τους πατέρες, που θα είναι 

περισσότερο ελαστικοί. Η υπόθεση αυτή, φαίνεται επίσης πως επιβεβαιώνεται µέσα 

από την έρευνα µας. Μέσα από τις απαντήσεις των πατέρων, συµπεραίνουµε πως οι 

πατέρες δηλώνουν µε λιγότερο ποσοστό απαντήσεων πως δεν υπάρχουν παιχνίδια 

που αποφεύγουν να αγοράσουν στα παιδιά τους, ενώ στο σύνολο τους σχεδόν οι 

µητέρες, δηλώνουν πως υπάρχουν παιχνίδια που αποφεύγουν να αγοράζουν στα 

παιδιά τους. Από εδώ αντιλαµβανόµαστε πως οι µητέρες είναι πιο σχολαστικές στην 

επιλογή παιχνιδιών για τα παιδιά τους, καθώς επιλέγουν τα παιχνίδια των παιδιών 

τους µε περισσότερη αυστηρότητα, γεγονός που τις οδηγεί στο να µην αγοράζουν 

κάποια παιχνίδια που τους ζητούν τα παιδιά τους. Οι πατέρες αντίθετα, φαίνεται πως 

είναι πιο ελαστικοί στην επιλογή παιχνιδιών για τα παιδιά τους, καθώς µε πολύ 

µεγαλύτερο ποσοστό απαντούν πως δεν υπάρχουν παιχνίδια που αποφεύγουν να 

αγοράσουν στα παιδιά τους. Ανάλογο συµπέρασµα αποδεικνύεται από τον Πίνακα 16 

(σς.97-98). Στον πίνακα αυτό οι πατέρες των παιδιών απαντούν µε πολύ µεγαλύτερο 

ποσοστό από τις µητέρες, ότι αγοράζουν παιχνίδια στα παιδιά τους µε κριτήριο ότι τα 

παιχνίδια αυτά τα ζητούν τα παιδιά τους. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως επτά 

µητέρες απαντούν πως αγοράζουν τα παιχνίδια στα παιδιά τους επειδή τα παιδιά τους 

ζητάνε τα παιχνίδια αυτά, και δεκαέξι είναι οι πατέρες που επιλέγουν τα παιχνίδια 

των παιδιών τους µε βάση τις προτιµήσεις και τις απαιτήσεις των παιδιών τους. 

 Συνοψίζοντας, από τα αποτελέσµατα της έρευνας µας σε παιδιά και γονείς 

διαπιστώνουµε πως οι απαντήσεις των παιδιών από τις συνεντεύξεις και οι 

απαντήσεις των γονέων από τα ερωτηµατολόγια, συγκλίνουν. Αναφορικά για τα 

παιδιά, οι απαντήσεις που µας δίνουν στα διάφορα ερωτήµατα (π.χ. ποια είναι τα 

αγαπηµένα τους παιχνίδια, ποια παιχνίδια και για ποιο λόγο δεν τους επιτρέπουν οι 

γονείς τους να παίζουν κ.α.), επιβεβαιώνονται από τις απαντήσεις των γονέων στα 

ερωτηµατολόγια. Ακόµη, παρατηρούµε πως τα παιδιά σε πολλά παρόµοια ερωτήµατα 

δίνουν τις ίδιες απαντήσεις, και αυτό είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό από την 
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παρατήρηση των απαντήσεων των παιδιών στους πίνακες που παραθέτουµε στο 

κεφάλαιο µε τα αποτελέσµατα της έρευνας µας. Είναι γνωστό από την µεθοδολογία 

της έρευνας πως ένα µέτρο µέτρησης έχει αξιοπιστία, αν σε επαναλαµβανόµενες 

µετρήσεις ενός χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των υποκειµένων (στην έρευνα µας οι 

πολλαπλές παρόµοιες ερωτήσεις που κάναµε στα παιδιά), και κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες, δίνει τα ίδια αποτελέσµατα (Παπαναστασίου, 1996). 

 Από την έρευνα µας φάνηκε πως όλα τα παιδιά αγαπούν τα παιχνίδια – 

αντικείµενα και παίζουν µε αυτά. Οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους παίζουν 

µε τα παιχνίδια τους είναι πως ευχαριστιούνται µε τη διαδικασία του παιξίµατος. Η 

εξωτερική εµφάνιση των παιχνιδιών, φαίνεται πως για τα παιδιά είναι ένας ακόµη 

λόγος που αγαπούν τα παιχνίδια. Η µορφή του παιχνιδιού, η εξωτερική του εµφάνιση, 

το χρώµα, η λειτουργία του, είναι παράγοντες που µπορούν να έλκουν το παιδί στην 

επιλογή του συγκεκριµένου αυτού παιχνιδιού. Η καταναλωτική κοινωνία και οι 

γονείς των παιδιών που συχνά τους αγοράζουν ολοένα και νέα παιχνίδια είναι επίσης 

παράγοντας που κάνει τα παιδιά να αγαπούν τα παιχνίδια, αλλά και να θέλουν συχνά 

καινούρια, καθώς τα παλιά τα συνηθίζουν, τα βαριούνται και θέλουν συχνά να τα 

αντικαθιστούν µε νέα.  

 Όλα τα κορίτσια του δείγµατος απαντούν πως υπάρχουν παιχνίδια που δεν 

έχουν και θέλουν να τους τα αγοράσουν οι γονείς, και σχεδόν όλα τα αγόρια δίνουν 

επίσης την απάντηση αυτή. Για τα κορίτσια, τα παιχνίδια που θέλουν να τους 

αγοράσουν οι γονείς τους είναι κυρίως κούκλες και κουζινικά, ενώ για τα αγόρια, 

είναι κυρίως κούκλες δράσης και αυτοκινητάκια. 

 Στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αναφέρουν πως προτιµούν να παίζουν µαζί 

µε άλλα παιδιά παρά να παίζουν µόνα τους. Την απάντηση αυτή την δικαιολογούν 

από το γεγονός πως θέλουν να έχουν παρέα και για να µην είναι µόνοι τους. Τα λίγα 

παιδιά που δήλωσαν πως προτιµούν να παίζουν µόνα τους, δικαιολόγησαν αυτή τους 

την επιλογή περισσότερο επειδή δεν θέλουν να τα ενοχλούν τα άλλα παιδιά και 

επειδή τα άλλα παιδιά δεν θέλουν να παίζουν µε το παιχνίδι που αυτά επιλέγουν. 

 Από την έρευνα µας φάνηκε πως τα κορίτσια επιλέγουν περισσότερο 

«κοριτσίστικα» παιχνίδια, όπως κούκλες και κουζινικά, και από την άλλη πλευρά, τα 

αγόρια επιλέγουν περισσότερο «αγορίστικα» παιχνίδια, όπως κούκλες δράσης, 

αυτοκινητάκια, κάρτες τύπου Pokemon, ζώα πλαστικά και όπλα. Αυτά είναι και τα 

παιχνίδια που ζητούν περισσότερο από τους γονείς τους να τους αγοράσουν. Είναι 

χαρακτηριστικό πως τα παιδιά αναφέρονται συχνά σε σύγχρονα προϊόντα παιχνιδιών 
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και δηλώνουν χαρακτηριστικές ονοµασίες για τα παιχνίδια αυτά. Τα κορίτσια για 

παράδειγµα, αναφέρουν τις κούκλες Barbie, Bratz, MyScene, Elina και Poly Pocket, 

καθώς επίσης και το παιχνίδι πλεξίµατος Scooby Doo, ενώ τα αγόρια αναφέρουν τις 

κούκλες δράσης Actionman, Spiderman, Superman, Batman, Power Rager, Nintza, 

και τα παιχνίδια µε κάρτες Pikatsu και Yu-gi-oh. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς των 

παιδιών, τόσο οι µητέρες, όσο και οι πατέρες, περιορίζονται στην ονοµασία 

παραδοσιακών προϊόντων παιχνιδιών χωρίς να ονοµατίζουν συγκεκριµένα ονόµατα 

σύγχρονων παιχνιδιών. Αναφέρονται δηλαδή γενικά σε κούκλες, σε κουζινικά, σε 

αυτοκινητάκια, σε παζλ, σε εκπαιδευτικά, σε επιτραπέζια παιχνίδια, σε τουβλάκια, σε 

ζωάκια κ.α. 

 Τα παιδιά φαίνεται πως µπορούν και διακρίνουν τα παιχνίδια σε 

«κοριτσίστικα» και «αγορίστικα». Υπήρξαν κορίτσια που δικαιολόγησαν την επιλογή 

των παιχνιδιών τους εξαιτίας του ότι τα παιχνίδια αυτά είναι «κοριτσίστικα» και τα 

παίζουν µόνο κορίτσια και όχι αγόρια. Το µεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών και 

αγοριών στην ερώτηση που αφορά τα παιχνίδια που δεν τους αρέσει να παίζουν, 

απαντούν αντίστοιχα τα «αγορίστικα» και τα «κοριτσίστικα» παιχνίδια. Ακόµη, 

αιτιολογούν πως τα παιχνίδια που δεν τους αρέσει να παίζουν είναι επειδή τα 

παιχνίδια αυτά είναι «κοριτσίστικα» ή «αγορίστικα» (Βλέπε σχετικά τους Πίνακες 4,5 

και 6, σς. 69, 71 και 73).  

 Οι διαφηµίσεις των παιχνιδιών από την τηλεόραση και τα παιχνίδια που 

παίζουν συνοµήλικα παιδιά, δεν φάνηκε καθόλου να επηρεάζει τις προτιµήσεις και 

τις επιλογές των παιδιών σε παιχνίδια. Είναι χαρακτηριστικό πως κανένα παιδί δεν 

ανέφερε πως επηρεάστηκε στην επιλογή του παιχνιδιού του από διαφηµίσεις. ∆εν 

φάνηκε επίσης πως τα παιδιά επιλέγουν τα παιχνίδια τους επειδή επηρεάζονται από 

τα παιχνίδια που έχουν οι συνοµήλικοι τους. Από όλο το δείγµα των παιδιών, µόνο 

δύο κορίτσια µας απάντησαν πως ζητούν από τους γονείς τους να τους αγοράσουν 

κάποιο παιχνίδι επειδή το παιχνίδι αυτό το έχουν κάποιοι φίλοι τους (Πίνακας 8, σελ. 

77). Όσον αφορά τους γονείς, ένα ελάχιστο µόνο ποσοστό γονέων µας απάντησε πως 

αποφεύγουν να αγοράζουν στα παιδιά τους παιχνίδια που προβάλλονται σε 

διαφηµίσεις. Αναφέρουµε σχετικά πως µόνο τέσσερις γονείς (δυο µητέρες και δυο 

πατέρες) µας απάντησαν ότι αγοράζουν τα παιχνίδια στα παιδιά τους επηρεασµένοι 

από τις διαφηµίσεις που είδαν στην τηλεόραση και σε διαφηµιστικά φυλλάδια 

(Πίνακας 16, σς.97-98). 
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 Ο παράγοντας φύλο διαφοροποιεί τις απαντήσεις των γονέων. Οι µητέρες 

φαίνεται να είναι πιο ενηµερωµένες για τα παιχνίδια των παιδιών τους από ότι είναι οι 

πατέρες των παιδιών, καθώς δηλώνουν περισσότερες κατηγορίες παιχνιδιών από τους 

πατέρες. Από τους πίνακες στα ερωτηµατολόγια των γονέων, παρατηρούµε πως οι 

µητέρες αναφέρουν περισσότερα είδη παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά τους, ενώ οι 

πατέρες περιορίζονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες παιχνιδιών. Αυτό υποδηλώνει 

πως οι µητέρες, προφανώς επειδή βρίσκονται χρονικά περισσότερο κοντά στα παιδιά 

τους, γνωρίζουν σαφώς καλύτερα τα παιχνίδια που αρέσουν στα παιδιά, τα παιχνίδια 

που επιλέγουν περισσότερο να παίζουν, τα παιχνίδια που ζητούν περισσότερο να τους 

αγοράσουν. Από την άλλη πλευρά, οι πατέρες των παιδιών, ίσως επειδή εργάζονται 

περισσότερες ώρες και δε βρίσκονται κοντά στα παιδιά τόσο συχνά όσο οι µητέρες, 

φαίνεται πως δεν γνωρίζουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παιχνίδια που προτιµούν να 

παίζουν τα παιδιά τους και αγαπούν περισσότερο (Βλέπε σχετικά τους Πίνακες 17 και 

18, σς. 100-104). 

 Οι περισσότεροι γονείς προτιµούν να παίζουν τα κορίτσια τους κούκλες και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, και τα αγόρια τους παζλ και τουβλάκια. Αυτά είναι και τα 

παιχνίδια που τους αγοράζουν περισσότερο. Οι πατέρες των αγοριών φαίνεται να 

αγοράζουν πολύ περισσότερο από τις µητέρες όπλα, µπάλες και αυτοκινητάκια. Είναι 

σηµαντικό να αναφέρουµε πως ελάχιστες µητέρες αγοράζουν όπλα για τα αγόρια 

τους και φαίνεται πως πολύ περισσότερες µητέρες από πατέρες δηλώνουν πως δεν 

αγοράζουν όπλα στους γιους τους (Βλέπε σχετικά Πίνακα 19, σς. 106-107, σελ.107, 

δέκατη γραµµή). 

 Γενικά, στην επιλογή παιχνιδιών από τους γονείς, µέσα από τις απαντήσεις 

των παιδιών αλλά και µέσα από τις δηλώσεις των γονέων, φάνηκε πως υπάρχει 

γονεϊκός έλεγχος. Τα περισσότερα παιδιά µας απάντησαν πως σχεδόν τις 

περισσότερες φορές οι γονείς τα αφήνουν να παίζουν µε όλα τα παιχνίδια, µας 

δηλώνουν όµως πως υπάρχουν και κάποια παιχνίδια που οι γονείς δεν τα αφήνουν να 

τα παίζουν. Οι µητέρες των παιδιών είναι περισσότερο σχολαστικές στα παιχνίδια 

που παίζουν τα παιδιά τους, καθώς φαίνεται πως οι πατέρες είναι πιο ελαστικοί και 

αφήνουν ελεύθερα τα παιδιά τους να παίζουν µε τα περισσότερα παιχνίδια τους. 

Περισσότερες είναι οι µητέρες που δηλώνουν πως δεν θέλουν να παίζουν τα παιδιά 

τους µε συγκεκριµένα παιχνίδια ή µε κατηγορίες παιχνιδιών, παρά τους πατέρες των 

παιδιών. Επίσης, οι µητέρες εµφανίζονται να είναι περισσότερο αυστηρές µε τα 

παιχνίδια που παίζουν τα αγόρια τους (Βλέπε σχετικά Πίνακα  18, σελ.103, γραµµή 
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πρώτη, και Πίνακα 19, σελ.106, γραµµή πρώτη). Οι περισσότεροι γονείς µας 

απαντούν πως τα παιχνίδια που αποφεύγουν να αγοράσουν στα παιδιά τους είναι 

εκείνα που λόγω του υλικού και της φύσης της κατασκευής τους, είναι επικίνδυνα για 

τα παιδιά. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως οι µητέρες των παιδιών, πολύ 

περισσότερο από τους πατέρες, αποφεύγουν να αγοράζουν στα παιδιά τους πολεµικά 

παιχνίδια.  

 Είναι σηµαντικό επίσης να αναφέρουµε πως οι µητέρες των παιδιών, πολύ 

περισσότερο από τους πατέρες, επιλέγουν τα παιχνίδια των παιδιών τους µε βάση το 

τόσο τα παιχνίδια αυτά είναι παιδαγωγικά και κατά πόσο µπορούν να προσφέρουν 

γνώσεις στα παιδιά. Από την άλλη πλευρά, οι πατέρες πολύ περισσότερο από τις 

µητέρες, επιλέγουν τα παιχνίδια των παιδιών τους µε βάση αυτά που ζητούν τα 

παιδιά, µε βάση την προσωπική επιλογή των ίδιων των παιδιών. 

 Σχεδόν όλοι οι γονείς θεωρούν παιχνίδι το να παίζει το παιδί τους µε άλλα 

παιδιά, χωρίς να κρατά κάποιο παιχνίδι – αντικείµενο. Επίσης, οι περισσότεροι γονείς 

προτιµούν για τα παιδιά τους το οµαδικό παιχνίδι και κανένας γονέας δεν απάντησε 

πως προτιµά για τα παιδιά του το παιχνίδι µε αντικείµενα. Μικρός αριθµός γονέων 

απάντησε πως προτιµούν ένα συνδυασµό και των δύο: και του οµαδικού παιχνιδιού, 

αλλά και του παιχνιδιού µε αντικείµενα. 

 Θέλουµε να αναφερθούµε επίσης και στο γεγονός ότι κάποιοι γονείς 

συµπεριλαµβάνουν στα παιχνίδια των παιδιών τους βιβλία και παραµύθια. Τις 

απαντήσεις αυτές τις λάβαµε στον Πίνακα 14 (σς. 91-92), όπου πέντε µητέρες και 

ένας πατέρας µας απάντησαν πως τα βιβλία είναι παιχνίδια που αγοράζουν στο παιδί 

τους, ενώ δυο µητέρες και τρεις πατέρες µας απάντησαν πως τα παραµύθια είναι 

παιχνίδια που αγοράζουν στα παιδιά τους. Επίσης, στον Πίνακα 17 (σς. 100-102), 

οκτώ µητέρες αναφέρουν ως αγαπηµένα παιχνίδια των παιδιών τους παραµύθια και 

βιβλία. 

 

 

8.5.     Προτάσεις για τη συνέχιση της έρευνας 

 

 Σε αυτή την έρευνα προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε την επιλογή παιχνιδιών 

από γονείς και παιδιά προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών. Θελήσαµε να δούµε ποια είναι 

και γιατί τα αγαπηµένα παιχνίδια των παιδιών, µε τι κριτήρια τα επιλέγουν, ποια είναι 

και γιατί τα παιχνίδια που δεν τους αρέσει να παίζουν, ποια παιχνίδια και γιατί ζητούν 
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από τους γονείς τους να τους αγοράσουν. Οµοίως, µέσα από τα ερωτηµατολόγια των 

γονέων, προσπαθήσαµε να δούµε ποια παιχνίδια προτιµούν να παίζει το παιδί τους, τι 

παιχνίδια αγοράζουν και τι παιχνίδια αποφεύγουν να αγοράσουν στο παιδί τους, ποιοι 

είναι οι παράγοντες εκείνοι σύµφωνα µε τους οποίους επηρεάζεται η εκλογή των 

παιχνιδιών, ποια είναι τα παιχνίδια που τυχόν δεν επιτρέπουν  να παίζουν τα παιδιά 

τους.  

 Από τη συνέντευξη που κάναµε στα παιδιά και από τα ερωτηµατολόγια που 

δώσαµε στους γονείς, βγήκαν κάποια συµπεράσµατα, τα οποία και παραθέσαµε στην 

αρχή του κεφαλαίου αυτού. Μελλοντικές προτάσεις για την συνέχιση της έρευνας 

µας θα ήταν να προσπαθούσαµε να διερευνήσουµε αν και κατά πόσο µπορούν οι 

διαφηµίσεις να επηρεάσουν τα παιδιά στην εκλογή παιχνιδιού, αν δηλαδή η εικόνα 

µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στην ψυχοσύνθεση του παιδιού, έτσι ώστε να το 

επηρεάζει στην σκέψη και στις επιθυµίες του. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσαµε να 

αντιληφθούµε αν τα παιδιά µπορούν να επηρεάζονται από τις διαφηµίσεις στην 

επιλογή των παιχνιδιών τους, και σε ποιο βαθµό. Η διερεύνηση του τρόπου µε τον 

οποίο οι κατασκευαστικές εταιρίες παιχνιδιών προσπαθούν να επηρεάσουν τα παιδιά 

και να τα προσελκύσουν, µε τρόπο τέτοιο, ώστε η προβολή  παιχνιδιών µέσα από την 

τηλεόραση να γίνεται παράγοντας που επηρεάζει τα παιδιά στην ζήτηση και στην 

επιλογή των συγκεκριµένων διαφηµιζόµενων παιχνιδιών, θεωρούµε πως θα ήταν µια 

ενδιαφέρουσα παράµετρος συνέχισης και διερεύνησης της έρευνας µας.  

 Μία άλλη παράµετρος που θεωρούµε ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, είναι να 

προσπαθήσουµε να ερευνήσουµε αν κάποια παιχνίδια µπορούν να προξενήσουν 

επιθετική συµπεριφορά στα παιδιά. Υπάρχουν στην αγορά παιχνίδια που 

οµολογουµένως έχουν µια βίαιη όψη, όπως για παράδειγµα κάποιες κούκλες δράσης 

τύπου Actionman και παιχνίδια µε κάρτες τύπου Pokemon. Τα παιχνίδια αυτά 

συνήθως προβάλλουν πρόσωπα ηρώων µε θυµωµένη και άγρια έκφραση και µε 

έντονη πολεµική διάθεση. Είναι γνωστό –  αυτό φάνηκε και µέσα από την έρευνα µας 

– πως τα παιχνίδια αυτά είναι, κυρίως στα αγόρια, πολύ δηµοφιλή και αρεστά. Μια 

προσέγγιση της παραµέτρου για το αν η όψη, το χρώµα, τα εξαρτήµατα και τα γενικά 

χαρακτηριστικά των παιχνιδιών αυτών, µπορούν να ωθήσουν τα παιδιά σε µια 

επιθετική συµπεριφορά, θεωρούµε πως θα ήταν ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως 

χρήσιµη. 
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Εαρινό Εξάµηνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρέθυµνο, Ιούνιος 2006 
 

 

 
◘ Ερωτηµατολόγιο για την µητέρα του παιδιού. Σας παρακαλώ, 
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 
 

1. Τι παιχνίδια προτιµάτε να παίζει το παιδί σας; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2. Τι παιχνίδια αγοράζετε στο παιδί σας;  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
3. Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που αποφεύγετε να αγοράσετε στο παιδί σας; Αν 

ναι, γιατί αποφεύγετε να αγοράσετε αυτά τα παιχνίδια; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4.   Ποιοι παράγοντες σας επηρεάζουν στην εκλογή παιχνιδιού για το παιδί σας;  
(Γιατί ποιους λόγους αγοράζετε τα συγκεκριµένα παιχνίδια στο παιδί σας;) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5.     Αναφέρετε µερικά αγαπηµένα παιχνίδια που έχει το παιδί σας. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
6.   Αναφέρετε µερικά παιχνίδια που έχει το παιδί σας αλλά δε θα θέλατε να τα 
παίζει.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7. Αναφέρετε µερικά παιχνίδια που σας ζητά το παιδί σας αλλά εσείς δεν του 
αγοράζετε.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8.  Θεωρείτε παιχνίδι το να παίζει το παιδί σας µαζί µε άλλα παιδιά χωρίς να  
κρατά κάποιο παιχνίδι; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
9. Τι θα προτιµούσατε περισσότερο για το παιδί σας; Το οµαδικό παιχνίδι 
(παιχνίδι µε άλλα παιδιά) ή το παιχνίδι µε αντικείµενα; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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◘ Ερωτηµατολόγιο για τον πατέρα του παιδιού. Σας παρακαλώ, απαντήστε 
στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
 
 

1.    Τι παιχνίδια προτιµάτε να παίζει το παιδί σας; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2.     Τι παιχνίδια αγοράζετε στο παιδί σας;  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
3.    Υπάρχουν κάποια παιχνίδια που αποφεύγετε να αγοράσετε στο παιδί σας; Αν 
ναι, γιατί αποφεύγετε να αγοράσετε αυτά τα παιχνίδια; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
4.   Ποιοι παράγοντες σας επηρεάζουν στην εκλογή παιχνιδιού για το παιδί σας;  
(Γιατί ποιους λόγους αγοράζετε τα συγκεκριµένα παιχνίδια στο παιδί σας;) 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
5.     Αναφέρετε µερικά αγαπηµένα παιχνίδια που έχει το παιδί σας. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
6.   Αναφέρετε µερικά παιχνίδια που έχει το παιδί σας αλλά δε θα θέλατε να τα 
παίζει.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7. Αναφέρετε µερικά παιχνίδια που σας ζητά το παιδί σας αλλά εσείς δεν του 
αγοράζετε.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
8.  Θεωρείτε παιχνίδι το να παίζει το παιδί σας µαζί µε άλλα παιδιά χωρίς να  
κρατά κάποιο παιχνίδι; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
9. Τι θα προτιµούσατε περισσότερο για το παιδί σας; Το οµαδικό παιχνίδι 
(παιχνίδι µε άλλα παιδιά) ή το παιχνίδι µε αντικείµενα; 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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