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Εισαγωγή 
 

 

Μέχρι σήµερα έχει υπάρξει πλήθος µελετών που έχει διερευνήσει την νοητική, 

την ψυχολογική, την κοινωνική και σωµατική ανάπτυξη, καθώς και την υγεία του 

παιδιού. Συνήθως, οι πρώτοι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν µε το παιδί είναι οι γονείς 

και γι’ αυτό µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής ψυχολογίας ασχολείται µε την 

κατανόηση των γονεϊκών επιδράσεων στα παιδιά και στους εφήβους (Brown & 

Wright, 2003). Μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι µελετητές έστρεφαν το ερευνητικό 

τους ενδιαφέρον στη µελέτη της µητέρας και στο πως η στάση της και οι 

συµπεριφορές της επηρεάζουν όλους τους τοµείς της ανάπτυξης του παιδιού, 

αφήνοντας το ρόλο του πατέρα σχετικά παραµεληµένο (Phares & Compas, 1992). 

Σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι σηµαντικό ρόλο 

στην σωστή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού διαδραµατίζει και ο πατέρας (Phares 

& Compas, 1992). Σύµφωνα µε τον Parke (1987), µέχρι πρόσφατα ο πατέρας έµενε 

αµέτοχος στην φροντίδα του παιδιού του, αφήνοντας την ευθύνη για το µεγάλωµα στη 

γυναίκα του, προσφέροντας µ’ αυτόν τον τρόπο ένα δυνατό αλλά απόµακρο πρότυπο 

στα παιδιά του, όπως και ηθική και υλική στήριξη στη γυναίκα του. Οι σύγχρονες, 

όµως, έρευνες απέδειξαν ότι η συµµετοχή του πατέρα στη φροντίδα και την ανατροφή 

των παιδιών, σε συνδυασµό µε την ποιότητα της πατρικής σχέσης, επηρεάζει πολλές 

πλευρές της προσωπικότητας των παιδιών (Coley, 2003˙ Phares, 1996˙ Trowell & 

Etchegoyen, 2002).  

Ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια της ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης του 

παιδιού είναι η διαδικασία της δηµιουργίας του εαυτού, που λαµβάνει χώρα µέσω της 

αλληλεπίδρασης που έχει το παιδί µε τους γονείς του (Kohut, 1971). Εκτός όµως από 

την δηµιουργία του εαυτού πολύ σηµαντική είναι και η δηµιουργία θετικής 

αυτοαντίληψης από το παιδί. Η αυτοαντίληψη είναι ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιλαµβάνεται το άτοµο τον εαυτό του και κατά τη δηµιουργία της ο ρόλος των 

γονέων είναι πάρα πολύ σηµαντικός, διότι το συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας, 

η αποδοχή του παιδιού από τους γονείς και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης είναι οι 

σηµαντικότεροι παράγοντες στη δηµιουργία µιας θετικής αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 

1996). 
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Εκτός από την αυτοαντίληψη του παιδιού, πολύ σηµαντικός παράγοντας για 

την ζωή του είναι η αυτοεκτίµησή του. Η αυτοεκτίµηση αντιπροσωπεύει τη 

συναισθηµατική πλευρά και αναφέρεται στην σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για 

την αξία του ως άτοµο. (Μακρή – Μπότσαρη, 2001). Όπως αναφέρει η Λεονταρή 

(1996) η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις επιδράσεις των σηµαντικών άλλων και 

συγκεκριµένα, αν οι εµπειρίες των πρώτων παιδικών χρόνων είναι αρνητικές αυτό 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρκετά χαµηλή αυτοεκτίµηση. Επιπλέον η Gleghorn 

(2002), συµπληρώνει πως η χαµηλή αυτοεκτίµηση, αποτελεί τη βασικότερη πηγή 

άγχους. Πιο συγκεκριµένα αν το αναπτυσσόµενο άτοµο δεν βιώσει ισχυρές και 

αδιαµφισβήτητες αποδείξεις της γονεϊκής αγάπης και προστασίας µέσα στο 

οικογενειακό περιβάλλον όπου ζει δυσκολεύεται να διαµορφώσει θετική 

αυτοεκτίµηση (Conger, 1977). 

Γίνεται φανερό πως και οι δύο γονείς διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην δηµιουργία θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης από το παιδί. Τα 

τελευταία χρόνια, όµως, τα δηµογραφικά στοιχεία των οικογενειών έχουν αρχίσει να 

αλλάζουν. Ο αριθµός των διαζυγίων όλο και αυξάνεται έχοντας σαν αποτέλεσµα την 

αποµάκρυνση του ενός γονιού, που τις περισσότερες φορές είναι ο πατέρας, από το 

σπίτι που µένει το παιδί (Glick, 1988). Έρευνες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, όσον 

αφορά στη απουσία του πατέρα και στις επιπτώσεις που έχει στο παιδί, έχουν δείξει 

πως, η απουσία του πατέρα επηρεάζει πολλούς τοµείς της ανάπτυξης του παιδιού 

(Phares, 1996).  

Το θέµα λοιπόν της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας αφορά στις συνέπειες 

που έχει η πατρική απουσία στην αυτοαντίληψη, στην αυτοεκτίµηση και στο άγχος 

των παιδιών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου. Η εργασία διακρίνεται σε δύο 

µέρη: το θεωρητικό µέρος και το ερευνητικό µέρος. Στο θεωρητικό µέρος γίνεται η 

θεωρητική θεµελίωση των εννοιών αυτοαντίληψη, αυτοεκτίµηση, άγχος και της 

έννοιας του  πατέρα καθώς και η µελέτη της σχετικής ερευνητικής βιβλιογραφίας. Το 

ερευνητικό µέρος περιέχει την πορεία διεξαγωγής της έρευνας, τα αποτελέσµατα και 

τα συµπεράσµατά που προέκυψαν από αυτή. 

Ειδικότερα αρχικά µελετάται η σηµασία των πρώτων σχέσεων του παιδιού 

διότι είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν την µετέπειτα εξέλιξη και πορεία του. Στη 

συνέχεια γίνεται λόγος για την έννοια του εαυτού διεξοδικά. Η ανάλυση αυτή 

λαµβάνει χώρα γιατί η έννοια του εαυτού συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της 

αυτοαντίληψης, που αποτελεί την εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του καθώς 
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και µε την έννοια της αυτοεκτίµησης που αποτελεί τη σφαιρική άποψη που έχει 

κάποιος για την αξία του ως άτοµο. Επιπλέον παρουσιάζονται και οι παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η έννοια του άγχους και πως αυτή συνδέεται µε την έννοια της 

αυτοεκτίµησης. Συνεχίζοντας αναλύεται ο ρόλος του πατέρα από το παρελθόν µέχρι 

σήµερα. Ακολουθώντας την πορεία και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο ρόλο του 

πατέρα από το παρελθόν µέχρι σήµερα παρουσιάζονται και οι επιδράσεις που είχε και 

έχει ο ρόλος αυτός στη ζωή και στην ψυχοσυναισθηµατική και γνωστική ανάπτυξη 

των  παιδιών. Ακόµη παρουσιάζονται αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών, οι οποίες 

µελετούν την απουσία του πατέρα από τη ζωή των παιδιών. 

Στο δεύτερο τµήµα της παρούσας µεταπτυχιακής µελέτης γίνεται αναφορά στο 

εµπειρικό µέρος της εργασίας. Ειδικότερα οριοθετείται το ερευνητικό πρόβληµα, 

παρατίθεται ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας καθώς και η σηµασία διερεύνησης 

του συγκεκριµένου προβλήµατος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται διεξοδικά τα 

ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία ετέθησαν, τα ερευνητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιήθηκαν, το δείγµα που έλαβε µέρος στην έρευνα καθώς και η µέθοδος της 

στατιστικής επεξεργασίας. Επιπλέον περιγράφεται αναλυτικά η όλη πορεία της 

ερευνητικής διαδικασίας καθώς και η περιγραφική παρουσίαση των απαντήσεων των 

υποκειµένων της έρευνας στα Ερωτηµατολόγια ΠΑΤΕΜ ΙΙ και στην κλίµακα STAI. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των βαθµών 

αυτοαντίληψης, αυτοεκτίµησης και άγχους κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή 

κατάσταση (παιδιά που ζουν µε τον πατέρα τους και χωρίς αυτόν) και γίνονται οι 

έλεγχοι στατιστικής σηµαντικότητας.  

Επιπλέον, διερευνώνται οι σηµαντικές συσχετίσεις µε την ανάλυση της 

παλινδρόµησης. Γίνεται προσπάθεια ερµηνείας των ευρηµάτων και σύγκριση τους µε 

αποτελέσµατα ερευνών από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Παράλληλα µε τα 

συµπεράσµατα διατυπώνονται και κάποιες προτάσεις για µελλοντικές µελέτες. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Η σηµασία των πρώτων σχέσεων στην ανάπτυξη του παιδιού 

 

Το παιδί, πριν ακόµα από τη γέννησή του, δέχεται ερεθίσµατα τα οποία 

συµβάλλουν στη µετέπειτα εξέλιξη της συναισθηµατικής, της κοινωνικής και της 

γνωστικής του ανάπτυξης. Συνήθως, οι πρώτοι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν µαζί του  

είναι οι γονείς και γι’ αυτό µεγάλο µέρος της αναπτυξιακής ψυχολογίας ασχολείται µε 

την κατανόηση των γονεϊκών επιδράσεων στα παιδιά και στους εφήβους (Brown & 

Wright, 2003˙ Thomas & Chess, 1984), και µε τη γονεϊκή ενασχόληση ή µε το δεσµό 

που αναπτύσσεται ανάµεσα στο γονέα και στο παιδί (Ainsworth, 1989˙ Ainsworth, 

Blehar, Walters & Wall, 1978˙ Amato, 1994˙ Bowlby, 1973). Σύµφωνα µε τον 

Bowlby (1973), ο δεσµός της µητέρας και του παιδιού είναι ένας ισόβιος δεσµός, 

ιδιαίτερα σηµαντικός για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, αφού ρυθµίζει σε 

µεγάλο βαθµό τη νοητική, την ψυχολογική και την κοινωνική ανάπτυξή του και 

παράλληλα επηρεάζει τη σωµατική ανάπτυξη και την υγεία του. 

 Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η προσοχή των περισσότερων ερευνών πάνω στο 

θέµα του δεσµού, επικεντρωνόταν στις µητέρες και τα παιδιά τους, αφήνοντας το 

ρόλο του πατέρα σχετικά παραµεληµένο (Phares & Compas, 1992). Σ’ αυτό 

συνέβαλαν οι θεωρίες οι οποίες όρισαν ως πρωταρχικό δεσµό εκείνον του βρέφους 

και της βασικής τροφού, που τις περισσότερες φορές είναι η µητέρα.  Η Παπαδάκη–

Μιχαηλίδη (2006, 142) αναφέρει ότι «ο Bowlby (1988) διατύπωσε την άποψη ότι για 

να αναπτυχθούν µε υγιή τρόπο τα νεογέννητα (όχι µόνο των ανθρώπων αλλά και των 

ανθρωποειδών), είναι απαραίτητο να µεγαλώσουν µέσα σε µια ζεστή και ασφαλή 

σχέση µε έναν αφοσιωµένο ενήλικα. Ο ίδιος αποκάλεσε αυτή τη σχέση ανάµεσα στο 

βρέφος και (συνήθως) τη µητέρα σχέση προσκόλλησης». Σύµφωνα µε τον ίδιο 

µελετητή, είναι πολύ σηµαντικό η σχέση προσκόλλησης να είναι διαρκής και 

αδιατάρακτη και να παρέχεται σταθερά και αδιάσπαστα από το ίδιο άτοµο του 

οικογενειακού περιβάλλοντος. Η συγκεκριµένη σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στο 

παιδί και τη µητέρα είναι πρωταρχικής σηµασίας διότι, όπως έχει δείξει πλήθος 

µελετών, η ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στο παιδί στα πρώτα χρόνια της 

ζωής του συνδέεται απόλυτα µε την ψυχοσυναισθηµατική και  την κοινωνική του 

υγεία. Η µητέρα µέσω των καθηµερινών αλληλεπιδράσεών της µε το παιδί, του 
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µεταβιβάζει την αγάπη και την υπερηφάνεια που αισθάνεται γι’ αυτό και µε τον τρόπο 

αυτό του µαθαίνει να αισθάνεται αγάπη και σεβασµό για τον εαυτό του. Ο γονέας που 

προσφέρει σταθερότητα, αγάπη, υποστήριξη και είναι διαθέσιµος στο παιδί, αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την καλλιέργεια ενός υγιούς και ασφαλούς δεσµού προσκόλλησης 

(Bretherton, 1992˙ Kerns, Klepac & Cole, 1996). Επιπλέον, η θεωρία της 

προσκόλλησης υποστηρίζει ότι το παιδί εσωτερικεύει τις εµπειρίες που δηµιουργεί η 

σχέση µητέρας – παιδιού, οι οποίες στη συνέχεια αποτελούν πρότυπο για τις 

µελλοντικές διαπροσωπικές τους σχέσεις (Bowlby, 1969, 1973). 

Το είδος της προσκόλλησης που έχει αναπτυχθεί µεταξύ µητέρας και παιδιού, 

µπορεί να αναγνωριστεί από διάφορα οργανωµένα πρότυπα συµπεριφορών που 

εµφανίζει το παιδί. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη προσκόλλησης και, κατά 

συνέπεια, τρεις τύποι δεσµών προσκόλλησης. Οι τελευταίοι χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες, τους ασφαλείς και τους ανασφαλείς δεσµούς. Ο πρώτος τύπος αναφέρεται 

στην ασφαλή προσκόλληση όπου επικρατούν τα υγιή στοιχεία της συσχέτισης και της 

συναλλαγής. Οι δύο άλλοι τύποι, που αποτελούν τους ανασφαλείς δεσµούς, αφορούν 

τις απορριπτικές και τις αγχώδεις µορφές προσκόλλησης και χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικό τύπο παθολογίας ο καθένας. Τους ασφαλείς και τους ανασφαλείς 

δεσµούς τους χωρίζει µια βασική διαφορά. Στον ασφαλή δεσµό, η µητρική φροντίδα 

έρχεται ως απάντηση σε κάποια απαίτηση του βρέφους, ενώ στους ανασφαλείς 

δεσµούς, η µητρική φροντίδα ξεκινάει από ασταθείς και απρόβλεπτες παρορµήσεις 

της µητέρας και δεν έχει καµία σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες και τα αιτήµατα του 

βρέφους (Ainsworth, Blehar, Walters & Wall, 1978).  

Σύµφωνα µε τον Sable (2001, 2007), η έννοια του δεσµού γίνεται όλο και 

περισσότερο αποδεκτή και µπορεί πλέον να θεωρηθεί ως ένας από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες της ψυχολογικής ανάπτυξης και λειτουργίας του 

ανθρώπου για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η ποιότητα των στενών σχέσεων 

καθορίζει τα θεµέλια της προσωπικότητας των ενηλίκων. Όταν αυτός ο δεσµός είναι 

ασφαλής, προάγει την ανάπτυξη ενηλίκων που είναι ανεξάρτητοι, γεµάτοι 

αυτοπεποίθηση, ικανοί να αγαπήσουν και να αγαπηθούν και να αντιµετωπίσουν 

καλύτερα τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής. Εν αντιθέσει µε τον ασφαλή 

δεσµό, οι ανασφαλείς δεσµοί µπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων και στη δηµιουργία σχέσεων µε τους άλλους ανθρώπους, 

προκαλώντας ψυχολογική καταπόνηση. Γενικά, οι ασφαλείς δεσµοί µεταξύ των 

γονέων και των παιδιών τους αποτελούν έναν προστατευτικό παράγοντα, ο οποίος 
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συµβάλλει στην συναισθηµατική σταθερότητα (Carlson & Sroufe,1995), την 

ανάπτυξη ικανοποιητικών σχέσεων (Bohlin, Hagekull & Rydell, 2000), τη θετική 

αυτοαντίληψη (Suess, Grossman & Sroufe,1992) και, τέλος, στον υγιή ακαδηµαϊκό 

ανταγωνισµό (Jacobsen & Hoffman, 1997). Επίσης, ο Rice (1990) κατέληξε ότι ένας 

υγιής και ασφαλής δεσµός µεταξύ γονέα-παιδιού είναι θετικά συνδεδεµένος µε τις  

κοινωνικές ικανότητες του παιδιού, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, την αυτοαντίληψη 

και τη συναισθηµατική του σταθερότητα. Αντίθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι 

προβληµατικές σχέσεις ανάµεσα στο γονέα και στο παιδί σχετίζονται µε διαταραχές 

άγχους (Warren, Houston, Egeland & Sroufe, 1997), µε επιθετική συµπεριφορά 

(Lyonhs – Ruth, Alpern & Repacholi, 1993˙ Finzi, Ram, Har–Even, Shnit & 

Weizman, 2001), µε σχολική αποτυχία (Marcus & Sanders–Reio, 2001), µε κατάθλιψη 

(Graham & Easterbooks, 2000) και µε αυξηµένα ποσοστά αυτοκτονίας (Adams, 

Sheldon – Keller & West, 1996). Τέλος, οι Flouri και Buchanan (2003) διαπίστωσαν 

ότι όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ενασχόλησης των γονέων µε τα παιδιά τους τόσο 

χαµηλότερα είναι τα ποσοστά στις απόπειρες αυτοκτονίας ανάµεσα στους εφήβους. 

 

 

 Ο εαυτός και η αυτοαντίληψη 

 

Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία, ένα από τα πιο σηµαντικά κοµµάτια 

της ψυχοσυναισθηµατικής ανάπτυξης του παιδιού είναι η διαδικασία της δηµιουργίας 

του εαυτού (Kohut, 1971). Στην αρχή της ζωής του το παιδί κατέχει έναν εαυτό 

πλήρως ασαφή και αδιαφοροποίητο. Με την πάροδο του χρόνου, όµως, το παιδί έχει 

τη δυνατότητα να σχηµατίσει µια συγκεκριµένη εικόνα για τον εαυτό του, εφόσον του 

παρέχεται επαρκής βοήθεια και υποστήριξη από το οικογενειακό του περιβάλλον.  

Αρχικά το βρέφος έχει µια συγκεχυµένη εικόνα του κόσµου, την οποία 

επικεντρώνει στον εαυτό του. Σε αυτό το στάδιο δύσκολα διακρίνει την προσωπική 

αίσθηση ικανοποίησης από τα αντικείµενα από τα οποία πηγάζει και έτσι δεν κατανοεί 

τη διαφορά ανάµεσα στο ίδιο και τη µητέρα του. Οι  Mahler, Pine και Bergman (1975) 

τόνισαν ότι η διαδικασία του διαχωρισµού από τη µητέρα είναι αυτή που βοηθά το 

βρέφος να συνειδητοποιήσει ότι η µητέρα είναι ένα ον ξεχωριστό από αυτό. Κατά τη 

Mahler και τους συνεργάτες της, το βρέφος αρχικά βρίσκεται σε µια «φυσιολογική 

αυτιστική περίοδο», που ο κύριος στόχος είναι να διατηρηθεί µια κατάσταση ηρεµίας, 
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κατά την οποία καλύπτονται οι ανάγκες του, χωρίς να γίνεται καµία διάκριση του 

εαυτού του από τους άλλους. Αφού περάσουν οι πρώτες εβδοµάδες, το νεογέννητο 

περνά σιγά-σιγά  στη «συµβιωτική περίοδο» κατά τη διάρκεια της οποίας το βρέφος 

και η µητέρα θεωρούνται ενιαίο σύνολο. Σταδιακά, µέσα από το παιχνίδι µε το σώµα 

του, την επαφή µε τη µητέρα και την ωρίµανση των αντιληπτικών λειτουργιών, το 

παιδί αρχίζει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τη µητέρα. Όταν το παιδί αρχίσει να 

αντιλαµβάνεται τα προσωπικά του όρια, τότε σφραγίζεται η «συµβιωτική περίοδος» 

και ξεκινάει η περίοδος του «διαχωρισµού και της εξατοµίκευσης». Η νέα αυτή 

περίοδος ξεκινάει περίπου στην ηλικία των έξι µε επτά µηνών και ολοκληρώνεται 

περίπου στην ηλικία των τριών ετών. Ακόµη, όµως, και µετά την ολοκλήρωση της 

περιόδου διαχωρισµού και εξατοµίκευσης, η απουσία της µητέρας προκαλεί στο παιδί 

στενοχώρια, κατάθλιψη και αισθήµατα εγκατάλειψης, γεγονός που οφείλεται στο ότι η 

εσωτερικευµένη µητρική εικόνα δεν είναι ακόµη σταθερή (Mahler, Pine, & Bergman, 

1975). Η Harter (1983) επισηµαίνει πως η αρχική ανακάλυψη του βρέφους, ότι, 

δηλαδή, το σώµα της µητέρας του δεν αποτελεί µέρος του δικού του σώµατος, 

συνιστά τη βάση της αίσθησης του εαυτού. Οι Bretherton και Beeghly (1982) 

αναφέρουν ότι αρχικά το παιδί διαµορφώνει στην φαντασία του το είδωλο της 

µητέρας του και µε αυτό τον τρόπο εσωτερικεύει την µητρική παρουσία. Με την 

πάροδο του χρόνου το παιδί εσωτερικεύει και όλα τα υπόλοιπα σηµαντικά άτοµα του 

οικογενειακού περιβάλλοντος µε τα οποία έχει δηµιουργήσει στενούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς προσκόλλησης. Σύµφωνα µε τον Kohut (1977), τα 

εσωτερικευµένα αυτά άτοµα-είδωλα σταδιακά µετατρέπονται σε εσωτερικές φωνές 

και οπτικές παρουσίες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από τα συναισθήµατα, τις 

στάσεις και τα σχόλια των σηµαντικών στη ζωή του παιδιού ανθρώπων. Σταδιακά οι 

εσωτερικευµένες αυτές οντότητες των σηµαντικών άλλων αφοµοιώνονται από το 

παιδί και αποτελούν την πρωταρχική βάση του εαυτού του. Πιο συγκεκριµένα, ο 

Kohut αναφέρει ότι η βαθύτερη εσωτερική αίσθηση, την οποία όλοι οι άνθρωποι 

έχουν για τον εαυτό τους, δηµιουργείται στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, µέσω της 

διαδικασίας της αφοµοιωτικής εσωτερίκευσης των σηµαντικών άλλων (Παπαδάκη–

Μιχαηλίδη, 2006). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο εαυτός ενός παιδιού σχηµατίζεται µε τη 

βοήθεια των γονέων και των σηµαντικών άλλων. Το ίδιο συµβαίνει και µε την 

αυτοαντίληψη του παιδιού. Σύµφωνα µε τη Λεονταρή (1996) και τη Μακρή–

Μπότσαρη (2001), η αυτοαντίληψη είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το 
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άτοµο τον εαυτό του. Η διαµόρφωσή της προκύπτει από την αλληλεπίδραση του 

ατόµου µε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η οικογένεια, το σχολείο και γενικότερα 

το κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, η εικόνα και τα συναισθήµατα του ατόµου για τον 

εαυτό του, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούν ανάκλαση του τί πιστεύουν οι 

άλλοι και ιδιαίτερα οι σηµαντικοί άλλοι (γονείς, συγγενείς, φίλοι και άλλοι), των 

οποίων η γνώµη έχει ξεχωριστή σηµασία. Όπως αναφέρει ο Erikson (1963, 1968), ο 

τρόπος µε τον οποίο οι γονείς ικανοποιούν ή παραµελούν τις ανάγκες του παιδιού 

κατά την περίοδο της βρεφικής ηλικίας επηρεάζει σηµαντικά τη στάση του απέναντι 

στη ζωή και, εποµένως, και την προσωπικότητά του. Το παιδί µαθαίνει κατά πόσον ο 

κόσµος είναι καλός και ευχάριστος χώρος για να ζήσεις ή αν είναι πηγή απογοήτευσης 

και ανασφάλειας. Ο κόσµος µπορεί να φανεί ένας τόπος φιλόξενος και ζεστός ή 

απειλητικός και ανασφαλής. Έτσι, το συναίσθηµα της ασφάλειας ή της ανασφάλειας, 

της αυτοπεποίθησης ή της ανεπάρκειας καθορίζεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού. 

Ο Epstein (1991) αναφέρει ότι η προσωπική αντίληψη του παιδιού για την 

αξία που έχει στα µάτια των γονέων του, αλλά και η αίσθηση αποτελεσµατικότητας 

που αποκτά το παιδί κατά τη διάρκεια της ηλικίας 2-5 ετών, αποτελούν τις δύο 

σηµαντικότερες πηγές στη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Η ηλικία των 2-

5 ετών είναι το στάδιο κατά το οποίο τα παιδιά ανακαλύπτουν το βαθµό ελέγχου που 

διαθέτουν για την ίδια τη συµπεριφορά τους. Αν έχουν ευκαιρίες να εξερευνήσουν 

νέους δρόµους και αν ενθαρρύνονται στην ανεξαρτησία, θα αναπτύξουν µια ισχυρή 

αίσθηση αυτονοµίας. Αν, όµως, δεν έχουν ευκαιρίες να ελέγξουν τα δικά τους όρια, αν 

καθοδηγούνται και υπερπροστατεύονται από τους άλλους, θα αναπτύξουν ένα 

αίσθηµα ντροπής και θα αµφιβάλλουν για την ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν 

αποτελεσµατικά τoν κόσµο. Όταν τεθούν οι βάσεις τόσο της αυτοαντίληψης όσο και 

της αυτοεκτίµησης, η περαιτέρω εξέλιξή τους θα στηριχθεί στα προσωπικά βιώµατα 

και στις εµπειρίες τους που έχουν µια ιδιαίτερη συναισθηµατική φόρτιση. 

Κάτι ανάλογο υποστηρίζει και η Λεονταρή (1996), η οποία αναφέρει πως  

ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες στη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης είναι 

το συναισθηµατικό κλίµα της οικογένειας, η αποδοχή του παιδιού από τους γονείς και 

ο τρόπος διαπαιδαγώγησης. Όταν το µοντέλο ανατροφής που υιοθετούν οι γονείς 

απέναντι στα παιδιά τους χαρακτηρίζεται από αγάπη, αναγνώριση και φροντίδα, τότε 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξει το παιδί µια θετική εικόνα του 

εαυτού του. Ακόµη, πρέπει να αναφερθεί πως κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του το 
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παιδί έχει ανάγκη από γονείς που ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες του, 

προσφέροντάς του ζεστασιά και φροντίδα, ενώ αργότερα χρειάζεται «δυνατούς» 

γονείς που θα του προσφέρουν ένα ικανοποιητικό πρότυπο για να ακολουθήσει. Ο 

Rosenberg (1965) συµπληρώνει ότι οι προϋποθέσεις που βοηθούν το παιδί να 

αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη είναι ένας συνδυασµός που αποτελείται από την 

αυστηρή εφαρµογή κάποιων ορίων στη συµπεριφορά του παιδιού, αλλά ταυτόχρονα 

και από την παροχή ενός σηµαντικού βαθµού αυτονοµίας µέσα στα όρια αυτά. Η 

στάση, δηλαδή, των γονέων που χαρακτηρίζεται από παροχή σχετικής ελευθερίας, µε 

συγκεκριµένα όρια, σχετίζεται θετικά µε µια υψηλή αυτοαντίληψη του παιδιού. 

Γενικότερα, ο ρόλος της οικογένειας στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

είναι πολύ βασικός. Όταν το παιδί έχει δηµιουργήσει ασφαλείς δεσµούς µε τους γονείς 

του, τότε έχει θετική αυτοαντίληψη (Rice, 1990˙ Suess, Grossman & Sroufe, 1992). 

Επιπλέον, ανάλογα µε τη συµπεριφορά των γονέων, το παιδί χαρακτηρίζει τον κόσµο 

ευχάριστο και ασφαλή ή αντίθετα νιώθει απογοήτευση και ανασφάλεια. Το 

συναίσθηµα της ασφάλειας συνδέεται µε την ικανοποίηση των αναγκών του, ενώ το 

συναίσθηµα της ανασφάλειας σχετίζεται µε τη γονεϊκή παραµέληση. Ειδικότερα, ο 

τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν οι γονείς το παιδί τους και η γνώµη που έχουν γι’ 

αυτό, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, επιδρά στον τρόπο µε τον οποίο 

βλέπει το ίδιο το παιδί τον εαυτό του. Αν νιώθει ότι το αγαπούν, ότι δείχνουν 

κατανόηση, εµπιστοσύνη και σεβασµό και έχουν µια θετική άποψη για εκείνο, αποκτά 

θετική εικόνα για τον εαυτό του. Στην αντίθετη περίπτωση διαµορφώνει αρνητική 

αυτοαντίληψη. Αν, δηλαδή, το αναπτυσσόµενο άτοµο δε λάβει ισχυρές αποδείξεις της 

γονεϊκής αγάπης, δυσκολεύεται να αναπτύξει µια θετική αυτοαντίληψη και κατ’ 

επέκταση δυσκολεύεται να οικοδοµήσει εγκάρδιες και σταθερές κοινωνικές σχέσεις 

µε τον περίγυρό του (Λεονταρή, 1996˙ Μακρή – Μπότσαρη, 2001). 
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Παράµετροι που επηρεάζουν την αυτοαντίληψη 

 
Εκτός από τους γονείς, σηµαντική επίδραση στην αυτοαντίληψη του παιδιού 

έχει και ο παράγοντας σχολείο. Σύµφωνα µε την Λεονταρή (1996), όταν το παιδί 

ξεκινήσει το σχολείο, αρχίζει να βιώνει µια σειρά από νέες διαπροσωπικές σχέσεις, 

τελείως διαφορετικές από εκείνες της οικογενειακής του ζωής. Αν οι πρώτες εικόνες 

του εαυτού είναι θετικές, θα αποτελέσουν µια ασφαλή βάση που θα επιτρέψει στο 

παιδί να προσαρµοστεί καλά στο καινούριο του περιβάλλον. Στα πλαίσια του 

σχολείου, σηµαντικοί άλλοι που αποτελούν καινούρια πηγή πληροφόρησης για τον 

εαυτό του παιδιού είναι τώρα οι δάσκαλοι και οι συµµαθητές. Ο εκπαιδευτικός µε την 

εξουσία που ασκεί και την αξιολόγηση που πραγµατοποιεί, επηρεάζει τη 

συµπεριφορά, τη στάση και τη µαθησιακή αποδοτικότητα κάθε παιδιού και µε αυτό 

τον τρόπο το τροφοδοτεί µε θετική ή αρνητική εκτίµηση. 

Συνεχίζοντας η Λεονταρή (1996) αναφέρει πως ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα 

παιδιά που έρχονται στο σχολείο έχοντας ήδη µια αρνητική αυτοαντίληψη. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η σχολική αποτυχία λειτουργεί ως επιβεβαίωση του ότι «δεν µπορούν 

να τα καταφέρουν» και έτσι καταλήγουν να εγκαταλείψουν κάθε περαιτέρω 

προσπάθεια. Αρνητικά συναισθήµατα και, κυρίως, συναισθήµατα µειονεκτικότητας 

µπορεί να δηµιουργηθούν και όταν οι προσδοκίες των σηµαντικών άλλων από το 

παιδί δεν είναι ρεαλιστικές. Και σ’ αυτή την περίπτωση µπορεί το παιδί να καταλήξει 

στο συµπέρασµα ότι δεν κατορθώνει να κάνει τίποτε σωστά και έτσι ενδέχεται να 

εγκαταλείψει κάτι πριν το τελειώσει. 

Σύµφωνα µε τον MacIver (1987), ένα παιδί µέσα στη σχολική κοινότητα 

αξιολογείται σε σύγκριση µε τα άλλα παιδιά και αυτή η σύγκριση φαίνεται να 

αποτελεί µια σηµαντική πηγή αυτοαντίληψης. Η ιδέα της κοινωνικής σύγκρισης 

υπαινίσσεται ότι η σχέση µεταξύ της αυτοαντίληψης και της σχολικής επίδοσης 

µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα, όταν έχουµε υπόψη µας τον άµεσο κοινωνικό 

περίγυρο του ατόµου. Αυτό σηµαίνει ότι η σπουδαιότητα της σχολικής επίδοσης δε 

βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το πραγµατικό επίπεδο επίδοσης, αλλά µε το πώς 

το παιδί αντιλαµβάνεται την επίδοσή του, συγκρίνοντας τον εαυτό του µε τα υπόλοιπα 

παιδιά της τάξης. 

Εκτός από την οικογένεια και το σχολείο, µια πολύ βασική παράµετρος στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης είναι και η επίδρασή του φύλου. Οι κατηγορίες του 

αρσενικού και του θηλυκού αποτελούν κύρια γνωστικά σχήµατα τα οποία επηρεάζουν 



 

19 
 

τόσο τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο κατανοεί τον περίγυρο, όσο και τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδει στον εαυτό του. Υποστηρίζεται ότι µια βασική πηγή των 

διαφορών των δύο φύλων αποτελεί η οριοθέτηση που κάνει το κάθε άτοµο µεταξύ του 

εαυτού του και των άλλων. Οι άνδρες αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους ως αυτόνοµα 

και ανεξάρτητα όντα, ενώ οι γυναίκες αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε άµεση 

αλληλεξάρτηση µε τους άλλους. 

Ο Badinter (1992) επισηµαίνει το ρόλο της πρώτης σχέσης µε τη µητέρα στη 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στο ότι η πρώτη αυτή 

σχέση αφήνει µόνιµα σηµάδια στο ψυχισµό του ατόµου και στο ότι πρόκειται για µια 

εµπειρία που δεν έχει τις ίδιες επιπτώσεις στα αγόρια και τα κορίτσια. Αν και τα 

κορίτσια πρέπει να περάσουν από το ίδιο στάδιο αποχωρισµού και εξατοµίκευσης µε 

τα αγόρια, το αρσενικό βρέφος συναντά περισσότερες δυσκολίες, διότι, ενώ για το 

κορίτσι η διαδικασία αυτή αποτελεί µια ταύτιση µε το ίδιο του το φύλο, για το αγόρι 

προαπαιτείται ο τερµατισµός της κατάστασης της πρωτογενούς παθητικότητας και 

ολοκληρωτικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται τους πρώτους µήνες της ζωής του.  

 

 

Η αυτοαντίληψη στην παιδική και εφηβική ηλικία 

 

Μετά τα πρώτα τρία έτη της ηλικίας του, το παιδί έχει πια συνειδητοποιήσει 

ότι η µητέρα είναι ένα ον εντελώς ξεχωριστό από τον εαυτό του, µε δικά του ιδιαίτερα 

γνωρίσµατα, ενώ ταυτόχρονα έχει σταθεροποιήσει την εσωτερικευµένη µητρική 

εικόνα και έτσι µπορεί να αντιµετωπίσει την απουσία της µητέρας και να ασχοληθεί 

µε δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση µε αυτή. Σε αυτό το στάδιο, η αίσθηση 

αποτελεσµατικότητας του παιδιού σε σχέση µε τις νέες πρωτοβουλίες που 

αναλαµβάνει και η αποδοχή του από τους άλλους, όπως αυτό φαίνεται από τις θετικές 

τους αντιδράσεις και ενθαρρύνσεις, συντελούν στη δηµιουργία ενός συναισθήµατος 

αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης, που αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση µιας 

θετικής αυτοαντίληψης (Λεονταρή, 1996). Σύµφωνα µε τον Erikson (1963), το στάδιο 

αυτό ονοµάζεται «στάδιο πρωτοβουλίας – ενοχής». Στο στάδιο αυτό, η αυτοαντίληψη 

καθορίζεται από τις κοινωνικές προσδοκίες για ανεξαρτησία στις κινήσεις, από τα 

κίνητρα που απορρέουν από κάποια αυτονοµία και από τον έλεγχο που µόλις έχει  

αποκτηθεί. Η πρωτοβουλία αντιπροσωπεύει την απόσπαση του παιδιού από τη 
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γονεϊκή εξάρτηση και την προσπάθειά του να αντιµετωπίζει τις ανάγκες του µόνο του. 

Η ανάληψη πρωτοβουλιών είναι σηµαντική, καθώς µε αυτό τον τρόπο µεγαλώνει η 

αυτονοµία του παιδιού και συντελείται το πρώτο µεγάλο βήµα προς την ανεξαρτησία. 

Αν το παιδί ενθαρρυνθεί στις προσπάθειές του αυτές, οι πρωτοβουλίες του θα είναι 

έντονες. Στην αντίθετη περίπτωση, η έλλειψη ευκαιριών και τα αρνητικά 

συναισθήµατα που βιώνει το παιδί όταν αποθαρρύνεται ή, ακόµα, και όταν τιµωρείται, 

επειδή προσπαθεί να ξεπεράσει τα δεδοµένα όρια, έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία ενοχών και επηρεάζουν αρνητικά τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψής του. 

 Για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, η αυτοαντίληψη στηρίζεται κυρίως σε 

εξωτερικά, εµφανή χαρακτηριστικά, όπως τα ονόµατα, την εξωτερική εµφάνιση, τα 

υλικά αγαθά που το παιδί έχει στην κατοχή του και σε άλλες τυπικές συµπεριφορές. 

Οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται από τα παιδιά για να προσδιορίσουν τον 

εαυτό τους είναι, βέβαια, περιγραφικοί, αλλά είναι σαφώς συνδεδεµένοι µε µια θετική 

ή µε µια αρνητική χροιά, γεγονός που επιδρά στη δηµιουργία µιας θετικής ή µιας 

αρνητικής αυτοαντίληψης αντίστοιχα. 

 Το πρώτο βήµα στην πορεία για το σχηµατισµό µιας σφαιρικής έννοιας του 

εαυτού πραγµατοποιείται µε την αντίληψη του σωµατικού εαυτού. Η έννοια του 

σωµατικού εαυτού φαίνεται ότι περικλείει και ψυχολογικό περιεχόµενο µε ευρύτερες 

προεκτάσεις, δεδοµένου ότι από τη βρεφική ηλικία ακόµη η εντύπωση που σχηµατίζει 

το άτοµο για το σωµατικό του εαυτό έχει πολύ µεγάλη ψυχολογική σηµασία 

(Λεονταρή, 1996). Εκτός από τις αναφορές σε εµφανή εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας χρησιµοποιούν περιγραφές που αναφέρονται σε 

διάφορες συνηθισµένες δραστηριότητές τους, σε ενέργειες που δείχνουν ικανότητες 

και σε πράξεις προσφοράς και βοήθειας. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως τα παιδιά των 

4 ετών περίπου αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους περισσότερο σε σχέση µε διάφορες 

δραστηριότητες, παρά σε σχέση µε τη φυσική τους ύπαρξη ή µε τα υλικά τους αγαθά 

(Keller, Ford & Meachum, 1978). 

Όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο, η γνώση του εαυτού προοδευτικά γίνεται 

πιο σύνθετη και πιο περίπλοκη. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της σχολικής ηλικίας 

συντελείται µια στροφή προς τον εσωτερικό εαυτό και γίνονται όλο και περισσότερες 

αναφορές σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά, κατά την προσπάθεια περιγραφής του 

εαυτού. Όπως αναφέρει ο Erikson (1968), απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

θετικής αυτοαντίληψης είναι η αίσθηση φιλοπονίας, που αποτελεί τη βάση για µια 

επιτυχηµένη δραστηριοποίηση στην κοινωνία και για την ανάπτυξη των αναγκαίων 
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κοινωνικών δεξιοτήτων. Η απόκτηση αυτών των αναγκαίων δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων οδηγεί σε συναισθήµατα πληρότητας και ικανοποίησης. Τα παιδιά που 

δεν έχουν τις ευκαιρίες του ελέγχου του κόσµου τους ή που εµποδίζονται στις 

προσπάθειές τους οδηγούνται σε ένα συναίσθηµα κατωτερότητας ή στην πεποίθηση 

ότι δεν αξίζουν τίποτα.  

Ακόµη, πρέπει να αναφερθεί πως, σύµφωνα µε τους Secord και Peevers 

(1974), η δράση, η οποία κατέχει σηµαντική θέση στις περιγραφές των παιδιών της 

προσχολικής ηλικίας, εξακολουθεί να κυριαρχεί στη θεώρηση του εαυτού, ακόµη και 

για µεγαλύτερα παιδιά. Υπάρχει, όµως, ένα νέο στοιχείο στις περιγραφές των 

µεγαλύτερων παιδιών αντίθετα µε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, που περιγράφουν 

τον εαυτό τους σε σχέση µε τυπικές δραστηριότητες, τα µεγαλύτερα παιδιά κάνουν 

αναφορά στις δραστηριότητες αυτές, συγκρίνοντας τον εαυτό τους µε άλλους. Έτσι, 

όταν µιλάµε για παιδιά σχολικής ηλικίας το ενδιαφέρον αρχίζει να επικεντρώνεται όχι 

πια στο τί µπορούν να κάνουν, αλλά στο τί µπορούν να κάνουν καλά σε σύγκριση µε 

τους άλλους. 

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας παρατηρείται µια αναδιοργάνωση της 

προσωπικότητας, µε αφετηρία την αλλαγή της σωµατικής εικόνας και την αναζήτηση 

ταυτότητας, που σκοπό έχει την ένταξη του ατόµου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Οι έφηβοι πρέπει να αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα ενδιαφέροντά τους, σε σχέση µε 

την επιλογή καριέρας, τη συνέχιση των σπουδών τους, τη δηµιουργία οικογένειας. 

Πρέπει να επιλέξουν και να καθορίσουν κάποιο ρόλο και να σταθεροποιηθούν σε 

αυτόν. Ο Rosenberg (1979) υποστηρίζει πως η αυτοαντίληψη στα διάφορα στάδια 

ανάπτυξης παρουσιάζει διαφορετικού βαθµού σταθερότητα και ότι υπάρχουν κάποιες 

σηµαντικές διακυµάνσεις στην αυτοαντίληψη των εφήβων. Ο ίδιος ερεύνησε τις 

αλλαγές στην αυτοαντίληψη καθώς το άτοµο περνά από την παιδική ηλικία στην 

εφηβεία. Υπέβαλε στα υποκείµενα των ερευνών του διάφορες ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην αίσθηση της ατοµικής ιδιαιτερότητας, την εικόνα του µελλοντικού 

εαυτού, τα σηµεία που προκαλούν υπερηφάνεια και αυτά που προκαλούν ντροπή και 

διαπίστωσε ότι οι έφηβοι είχαν την τάση να περιγράφουν τον εαυτό τους µε αναφορές 

σε εσωτερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά, οι έφηβοι αναφέρονταν σε 

σκέψεις, συναισθήµατα, επιθυµίες, πόθους και φιλοδοξίες. Αυτή είναι µια σχεδόν 

δραµατική αλλαγή, αν αντιπαρατεθεί µε τις απαντήσεις νεότερων παιδιών που έκαναν 

αναφορές σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, όπως ικανότητες, σωµατικά χαρακτηριστικά 

και αντικειµενικά δηµογραφικά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις του δείγµατος, 
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διαπιστώθηκε µια προοδευτική ελάττωση της σηµασίας που έδιναν οι έφηβοι στην 

επιτυχία στο σχολείο, στο να αγαπιούνται από την οικογένεια και να γίνονται 

αποδεκτοί από τα παιδιά της τάξης τους. Αντίθετα, τόνιζαν άλλες πτυχές της 

αυτοαντίληψης και κυρίως την αυτοπαρουσίαση (το να είναι ελκυστικοί και σίγουροι 

για τον εαυτό τους). Με τον τρόπο αυτό ο Rosenberg αναγνώρισε µια µεγάλη 

αστάθεια στην αυτοαντίληψη, κυρίως κατά την προεφηβεία. 

 Στο στάδιο, από την άλλη, της εφηβείας το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε µια 

νέα οµάδα οµηλίκων και µε µια πλειάδα εκπαιδευτικών. Συγχρόνως, έχει µεγαλύτερη 

συνείδηση του εαυτού του ως αντικειµένου παρατήρησης σε σχέση µε τα µικρότερα 

παιδιά. Στην προσπάθειά του να δει τον εαυτό του µέσα από τα µάτια των άλλων, η 

αυτοαντίληψή του αποκτά µια νέα µορφή πολυπλοκότητας. Αυτό, κατά τον 

Rosenberg (1979), οδηγεί σε µια σχετικά ασταθή εικόνα του εαυτού, στο αρχικό 

στάδιο της εφηβείας. Καθώς οι έφηβοι µαθαίνουν τι ακριβώς αναµένουν οι άλλοι από 

αυτούς, διαµορφώνουν µια σταθερή και «νέα» εικόνα του εαυτού. Σε παρόµοια 

συµπεράσµατα κατέληξε και ο Elkind (1971), ο οποίος αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια 

της εφηβείας αναπτύσσεται «µια αληθινή αίσθηση του εαυτού».  Τονίζει ότι παρόλο 

που τα νεότερα παιδιά έχουν συνείδηση του εαυτού τους, δεν είναι ικανά να 

κοιτάξουν τον εαυτό τους από την προοπτική κάποιου άλλου. Οι έφηβοι, αντίθετα, 

ασχολούνται εκτενώς µε την αυτοπαρατήρηση και µε τον τρόπο που τους 

αντιµετωπίζουν οι άλλοι. Στο συµπέρασµα, τέλος, ότι η αυτοαντίληψη είναι 

περισσότερο ασταθής κατά την προεφηβεία και σταθεροποιείται προοδευτικά κατά 

την εφηβεία  κατέληξαν και οι Protinsky και Farrier (1980).  

Την παραπάνω άποψη υποστηρίζει και η Harter (1983), τόσο ως προς την 

δοµή όσο και ως προς το περιεχόµενο. Η ερευνήτρια θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης διέρχεται από τέσσερα στάδια, που είναι ανάλογα µε τα τέσσερα 

στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του Piaget, και τα οποία αρχίζουν από απλές 

περιγραφές και φτάνουν σε αφηρηµένες έννοιες, κατά τη διάρκεια της εφηβείας. 

Τονίζει το γεγονός ότι ορισµένες κατηγορίες που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να 

περιγράψουν τον εαυτό τους µπορεί να σηµαίνουν τελείως διαφορετικά πράγµατα σε 

διαφορετικές ηλικίες. Επισηµαίνει, ακόµα, ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας 

παρατηρείται µεγαλύτερη και σαφέστερη διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων 

πτυχών του εαυτού, ως αποτέλεσµα κοινωνικών πιέσεων για υιοθέτηση ορισµένων 

κοινωνικών ρόλων (Harter & Monsour, 1992). Έτσι, ο έφηβος βρίσκεται αντιµέτωπος 

µε «πολλαπλούς εαυτούς», οι οποίοι πολλές φορές είναι αντιθετικοί. Επιπλέον, 
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διάφορες µορφές του ιδεώδους εαυτού µπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση µε τον 

πραγµατικό εαυτό (Harter, 1986), γεγονός που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο 

άτοµο ή να επενεργήσει ως κίνητρο για δράση. Η Harter αναφέρεται, επιπλέον, 

εκτενώς στη δυσκολία µερικών εφήβων να «ενώσουν» τους διαφορετικούς τους 

εαυτούς σε ένα αρµονικό σύνολο, πράγµα που µπορεί να προκαλέσει σοβαρές 

εσωτερικές συγκρούσεις, συγχρόνως, όµως, τονίζει ότι αυτή η πολλαπλότητα εαυτών 

που εµφανίζεται κατά την περίοδο της εφηβείας είναι ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό 

φαινόµενο. 

 Συνοψίζοντας, οι Harter και Monsour (1992) αναφέρουν ότι οι αλλαγές στην 

αυτοαντίληψη των εφήβων θεωρούνται αποτέλεσµα της νοητικής τους ανάπτυξης. Η 

ικανότητά τους να αξιοποιούν τόσο τις παρούσες αντιληπτικές εµπειρίες όσο και την 

παρελθούσα εµπειρία τους, για να αντιµετωπίσουν τα νέα προβλήµατα, αυξάνει την 

ικανότητα πρόβλεψης και τους επιτρέπει να προσεγγίζουν το εκάστοτε πρόβληµα που 

προκύπτει µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, πριν από την προσπάθειά τους να 

εφαρµόσουν οποιαδήποτε λύση. Επιπλέον, συνειδητοποιούν ότι η σκέψη είναι µια 

εξατοµικευµένη διαδικασία και πως κανένας άλλος δεν γνωρίζει ό,τι κι αν 

σκέφτονται. Οι έφηβοι είναι, τέλος, πιο ευαίσθητοι συγκριτικά µε παιδιά νεότερης 

ηλικίας, ως προς το χάσµα ανάµεσα στο πραγµατικό και το ιδεώδες. Όλες αυτές οι 

αλλαγές στις γνωστικές ικανότητες οδηγούν σε ένα δεδηλωµένο ενδιαφέρον στα 

ιδεώδη και τον ιδανικό εαυτό. 

 

 
Η αυτοεκτίµηση και το άγχος στο παιδί 

 

Ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των ερευνητών 

σχετικά µε τον ορισµό της έννοιας του εαυτού, σήµερα τείνει να γίνει γενικότερα, 

αποδεκτό ότι η έννοια του εαυτού είναι µια σύνθετη εννοιολογική κατασκευή, η οποία 

περιλαµβάνει γνωστικές, συναισθηµατικές και συµπεριφορικές πτυχές (Brinthaup & 

Erwin, 1992). Γενική είναι, επίσης, η συµφωνία, ότι οι δύο βασικές συνιστώσες της 

έννοιας του εαυτού είναι η αυτοαντίληψη ή αυτοεικόνα και η αυτοεκτίµηση ή 

σφαιρική αυταξία (Μακρή–Μπότσαρη, 2001). Η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική 

πλευρά της έννοιας του εαυτού και αντιπροσωπεύει µια δήλωση, µια περιγραφή ή µια 

πεποίθηση του ατόµου για τον εαυτό του. Εκτός από την αυτοαντίληψη, πολύ 

σηµαντικός παράγοντας για τη ζωή του ανθρώπου είναι η αυτοεκτίµησή του. Η 
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αυτοεκτίµηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηµατική πλευρά και αναφέρεται στη 

σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως άτοµο (Μακρή–Μπότσαρη, 

2001).   

Σύµφωνα µε τον James (Μακρή–Μπότσαρη, 2001), ο άνθρωπος διαµορφώνει 

µια σφαιρική άποψη για την αξία του ως άτοµο, πέραν των αυτοπεριγραφών και των 

αυτοαξιολογήσεών του στους διάφορους τοµείς της ζωής του. Αυτή η σφαιρική 

άποψη αποτελεί την αυτοεκτίµηση του ατόµου. Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε και ο 

Rosenberg (1965, σελ 54), ο οποίος όρισε την αυτοεκτίµηση ως τη «θετική ή αρνητική 

στάση του ατόµου απέναντι στον εαυτό του». Αργότερα ο Coopersmith (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001) ορίζει την αυτοεκτίµηση ως την αξιολόγηση που το άτοµο κάνει 

και συνήθως διατηρεί, σε σχέση µε τον εαυτό του. Αυτή εκφράζει µια στάση 

αποδοχής ή αποδοκιµασίας και δείχνει το βαθµό στον οποίο το άτοµο πιστεύει ότι 

είναι ικανό, σηµαντικό, επιτυχηµένο και άξιο. Σύµφωνα µε τη Λεονταρή (1996), η 

αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις επιδράσεις των σηµαντικών άλλων και  

συγκεκριµένα, αν οι εµπειρίες των πρώτων παιδικών χρόνων είναι αρνητικές, αυτό 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε αρκετά χαµηλή αυτοεκτίµηση, την οποία δε θα µπορούν 

να εξουδετερώσουν οι θετικές αντιδράσεις των άλλων αργότερα. Αυτή την άποψη 

στηρίζουν και οι Rubenstein και Shaver (1982), οι οποίοι αναφέρουν ότι στη 

δηµιουργία χαµηλής ή υψηλής αυτοεκτίµησης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το είδος 

της προσκόλλησης που έχει δηµιουργήσει το παιδί. Πιο συγκεκριµένα, υποστηρίζουν  

ότι οι άνθρωποι που ανέπτυξαν στην παιδική τους ηλικία αγχώδη προσκόλληση 

χαρακτηρίζονται και από χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης. Αργότερα, οι Hazan και 

Shaver (1990) υποστήριξαν ότι χαµηλά επίπεδα αυτοεκτίµησης παρουσιάζουν, 

αντιστρόφως, και οι άνθρωποι µε αγχώδη προσκόλληση. 

Σύµφωνα µε την Goetz (1998), η αυτοεκτίµηση έχει πολύ µεγάλη σηµασία, 

καθώς δρα για την ψυχή, όπως το ανοσοποιητικό σύστηµα δρα για το σώµα. Η 

αυτοεκτίµηση του κάθε παιδιού είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί είναι εκείνη που το 

προστατεύει και το οχυρώνει στις δύσκολες ώρες του. Ακόµη, αποτελεί ένα από τα  

βασικότερα χαρακτηριστικά µιας καλής ζωής, αφού καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το αν 

οι άνθρωποι θα χαίρονται τη ζωή τους ή αν αντίθετα θα αναγκαστούν να παλεύουν 

διαρκώς µε τις αµφιβολίες της απαξίας για τον εαυτό τους. Τέλος, η σηµασία της 

αυτοεκτίµησης είναι µεγάλη γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία, στην 

ικανότητα δηµιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων και στην επιτυχία της καριέρας.   
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Σύµφωνα µε την Gleghorn (2002), η χαµηλή αυτοεκτίµηση αποτελεί την 

σηµαντικότερη πηγή του άγχους. Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αποκαλύπτει ότι η έννοια του εαυτού έχει αρνητική σχέση µε το άγχος ( Byrne, 2000˙ 

Rosenberg,1989). Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Byrne (2000), η συνάφεια της 

αυτοεκτίµησης µε το άγχος βρέθηκε να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα  (r = - 0,69), 

ενώ ο Rosenberg (1989) εξέτασε την αιτιολογική πτυχή της συνάφειας αυτής και 

βρήκε ενδείξεις για µια αιτιώδη σχέση της αυτοεκτίµησης µε πολλά από τα 

συµπτώµατα του άγχους. 

Σύµφωνα µε τους Ollandick και Hersen (1998), ως άγχος µπορεί να οριστεί η 

δυσάρεστη συναισθηµατική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα 

επικείµενου κινδύνου, ένσταση και ανησυχία. Το άγχος σχετίζεται µε ένα 

χαρακτηριστικό τρόπο λειτουργίας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος ο οποίος 

προκύπτει λόγω νευρωνικών εκφορτίσεων και οδηγεί σε αλλαγή του αναπνευστικού 

ρυθµού, αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, ξηρότητα στόµατος, εφίδρωση, 

µυοσκελετικές ενοχλήσεις και αίσθηµα αδυναµίας. Κατά συνέπεια, το άγχος 

αναφέρεται στις ψυχοφυσιολογικές, συµπεριφορικές, συναισθηµατικές και γνωστικές 

αλλαγές που παράγονται ως αντίδραση σε ένα συνειδητό ή ασυνείδητο κίνδυνο. 

Ακόµη Σύµφωνα, τέλος, µε τους Brennann και Shaver (1995), τα υψηλά επίπεδα 

άγχους εµφανίζονται σε άτοµα που έχουν δηµιουργήσει ανασφαλείς προσκολλήσεις 

και συγκεκριµένα, σε άτοµα που έχουν δηµιουργήσει αγχώδη µορφή προσκόλλησης. 

 

 

 

Η γονεϊκή στήριξη και η αυτοεκτίµηση του παιδιού 

 

Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η στήριξη από τους 

γονείς σχετίζεται θετικά µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών τους. Υποστηρίζουν, 

επίσης, ότι η γονεϊκή στήριξη, όταν εκφράζεται µέσα από εκδηλώσεις στοργής και 

αποδοχής των πράξεων των παιδιών, συµβάλλει στην θετική αυτοεκτίµηση του 

ατόµου ( Hattie, 1992). Οι  γονείς των οποίων στόχος είναι να αναπτύξει το παιδί τους 

ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης δείχνουν αποδοχή, κατανόηση, ενδιαφέρον και 

ζεστασιά. ∆ιατηρούν ένα σταθερό σύστηµα αξιών, συζητούν και ακούν προσεκτικά τα 

προβλήµατα του παιδιού, προσφέρουν διαρκώς νέες ευκαιρίες για ατοµική έκφραση 
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και πρωτοβουλία και ενισχύουν την ανάγκη και επιθυµία του νεαρού ατόµου για 

εξερεύνηση και απόδειξη της δύναµής του (Philips & Zigler, 1980). Ο Rosenberg 

(1965) αναφέρει ότι η υψηλή αυτοεκτίµηση του εφήβου σχετίζεται θετικά µε το 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς για τον ίδιο τον έφηβο και τις δραστηριότητές 

του. Οι Openshaw, Thomas και Rolling (1984), µε βάση τις αρχές της κοινωνικής 

µάθησης, έδειξαν ότι η γονεϊκή στήριξη συµβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια του 

παιδιού να διαµορφώσει θετική άποψη για την αξία του ως ατόµου, και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η αυτοεκτίµηση φαίνεται να αποτελεί τη σηµαντικότερη διάσταση 

της εφηβικής προσωπικότητας, η οποία, µάλιστα, είναι σταθερά συσχετισµένη µε τη 

γονεϊκή στήριξη. 

Ο Conger (1977) υποστηρίζει ότι, αν το αναπτυσσόµενο άτοµο δεν βιώσει 

ισχυρές και αδιαµφισβήτητες αποδείξεις της γονεϊκής αγάπης και προστασίας µέσα 

στο οικογενειακό περιβάλλον όπου ζει, δυσκολεύεται να διαµορφώσει θετική 

αυτοεκτίµηση, να αισθανθεί υψηλή αυτοαποδοχή και να οικοδοµήσει εγκάρδιες και 

σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους συνανθρώπους του. Έτσι, αν τα παιδιά 

βιώσουν την απόρριψη, την παραµέληση και την εχθρότητα από τους γονείς τους, 

είναι πολύ πιθανό αφενός να µην κατορθώσουν να αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο 

αυτοεκτίµησης και αφετέρου να εκδηλώσουν προβλήµατα σε διάφορους 

λειτουργικούς τοµείς της προσωπικότητάς τους (µαθησιακές δυσκολίες, νευρωσικές 

διαταραχές, γνωστικά προβλήµατα, ψυχοσωµατικά προβλήµατα και διαταραχές της 

προσωπικότητας). Παράλληλα, ο Coopersmith (1967) θεωρεί ότι οι κυριότεροι 

παράγοντες που διαφοροποιούν το υψηλό από το χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης είναι 

η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς, ο καθορισµός από αυτούς προσδιορισµένων 

ορίων της παιδικής συµπεριφοράς και, τέλος, ο σεβασµός της ατοµικής πρωτοβουλίας 

και γενικά της ελευθερίας του παιδιού. Οι γονείς αποτελούν τον κοινωνικό καθρέπτη 

του παιδιού. Αν αυτό αισθάνεται ότι οι γονείς του το περιβάλλουν µε στοργή, 

σεβασµό και εµπιστοσύνη, µπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του ως άξιο στοργής, 

σεβασµού και εµπιστοσύνης.  

Τέλος,  ο Hurlock (Μακρή–Μπότσαρη, 2001) υποστηρίζει πως η ανάγκη του 

ατόµου για θετική εκτίµηση από πρόσωπα που το ίδιο θεωρεί σηµαντικά στη ζωή του 

έχει τις ρίζες της στη νηπιακή ηλικία, όταν το µικρό παιδί προσπαθεί να αποσπάσει το 

θετικό ενδιαφέρον των άλλων και την αποδοχή των εµπειριών του, όπως αυτό τις 

βιώνει. Ένα παιδί δύσκολα θα νιώσει συναισθήµατα αυτοαξίας και ευτυχίας, αν στην 

αρχή µιας προσπάθειάς του δεν βιώσει τη θετική αποδοχή. Η ανάγκη για θετική 
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εκτίµηση από τους άλλους συνδέεται στενά µε µια άλλη βασική ανάγκη: την ανάγκη 

για θετική αυτοεκτίµηση. Οι δύο αυτές ανάγκες αποτελούν προϋπόθεση για την 

πορεία του ατόµου προς την αυτοπραγµάτωσή του. 

 

 

Ο παραδοσιακός και ο σύγχρονος ρόλος του πατέρα 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι περισσότερες έρευνες που έχουν 

διεξαχθεί µέχρι πρόσφατα µελετούσαν τη σχέση που αναπτύσσεται ανάµεσα στην 

µητέρα και το παιδί. Σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι 

σηµαντικό ρόλο στην σωστή ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού διαδραµατίζει και ο 

πατέρας (Phares & Compas, 1992). Σύµφωνα µε τον Parke (1987), µέχρι πρόσφατα ο 

πατέρας έµενε αµέτοχος στην φροντίδα του παιδιού του, αφήνοντας την ευθύνη για το 

µεγάλωµα στη γυναίκα του, προσφέροντας µ’ αυτόν τον τρόπο ένα δυνατό αλλά 

απόµακρο πρότυπο στα παιδιά του, όπως και ηθική και υλική στήριξη στη γυναίκα 

του. Ο Kraemer (1991) υποστηρίζει πως η πατρότητα είναι ένας κατασκευασµένος 

ρόλος που δεν υπάρχει στη φύση και γι’ αυτό, συµπληρώνει ο Garbarino (1993), 

θεωρείται µια κοινωνική ανακάλυψη. Σύµφωνα µε την ανθρωπολογική έρευνα, όπως 

αναφέρει ο Mackey (1985), οι µητέρες (ενήλικες γυναίκες) ήταν υπεύθυνες για την 

ανατροφή των παιδιών και οι πατέρες ήταν υπεύθυνοι για την υπεράσπισή των 

παιδιών τους από τους διάφορους κινδύνους που ενδεχοµένως να προέκυπταν, είτε 

εντός είτε εκτός της κοινότητας που ζούσαν. Οι Robinson και Barret (1986) 

επισηµαίνουν πως ο πατέρας ήταν αυτός που έφερνε το φαγητό στο σπίτι και αυτός 

που αποτελούσε την φιγούρα που είχε την εξουσία. Η Phares (1996), επίσης, αναφέρει 

ότι στο ∆υτικό πολιτισµό ο πατρικός ρόλος περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τις 

έννοιες της προστασίας και της εξασφάλισης των υλικών αγαθών. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις,  ο πατέρας ήταν εκείνος που εξασφάλιζε την οικονοµική σταθερότητα 

για την οικογένειά του και εµφανιζόταν σαν «κουβαλητής», σαν εκπρόσωπος της 

αρχής ή της εξουσίας και σαν προστάτης της οικογενείας  του. Σύµφωνα µε τον Lamb 

(1986), ο πατέρας δεν πρόσφερε χρόνο στα παιδιά του, αλλά φρόντιζε για την 

οικονοµική τους ασφάλεια. Με την άποψη αυτή συµφωνούν και οι Robinson και 

Barret, οι οποίοι υποστήριξαν ότι στις περισσότερες κοινωνίες ο πατέρας προστάτευε 

την οικογένεια και εξασφάλιζε την οικονοµική σταθερότητα, δουλεύοντας έξω από το 
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σπίτι, ενώ η µητέρα εξασφάλιζε τη φυσική και συναισθηµατική φροντίδα των παιδιών 

και έκανε δουλειές που περιορίζονταν στα πλαίσια του σπιτιού. Αυτό το πρότυπο 

οικογένειας επικράτησε, σύµφωνα µε τους ίδιους, στο ∆υτικό πολιτισµό για πολλούς 

αιώνες. Η ανάγκη, όµως, για εργατικό δυναµικό που προέκυψε µε την βιοµηχανική 

επανάσταση και τους δύο Παγκόσµιους Πολέµους, άλλαξε αργά αλλά σταθερά το 

µέχρι τότε παραδοσιακό σκηνικό που επικρατούσε στην οικογένεια ˙ οι γυναίκες 

ξεκίνησαν να δουλεύουν εκτός σπιτιού, αποκτώντας έτσι για πρώτη φορά θέσεις 

αµειβόµενης εργασίας. Η αλλαγή αυτή άρχισε σταδιακά να µεταβάλλει τη δυναµική 

των µέχρι τότε παραδοσιακών οικογενειών και να αλλοιώνει τους πατροπαράδοτους 

ρόλους των δύο φύλων (Παπαδάκη–Μιχαηλίδη, 2006).  

Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές που προκλήθηκαν στους ρόλους των 

µελών της οικογένειας, µετά τους δύο Παγκόσµιους Πολέµους και, κυρίως, µετά τη 

δεκαετία του ΄60, αφορά στο ρόλο του άνδρα απέναντι στα παιδιά. Ο 

συναισθηµατικός ρόλος του πατέρα για την ανάπτυξη των παιδιών άρχισε να αποκτά 

αξία και, µε την πάροδο των χρόνων, η επιτυχηµένη πατρότητα θεωρήθηκε πολύ 

σηµαντική και για την ψυχική υγεία τόσο του παιδιού, όσο και του πατέρα. Έτσι, 

ξεκίνησε σταδιακά να µελετάται ο ρόλος του τρυφερού πατέρα, ο οποίος εµπλέκεται 

ενεργά στην καθηµερινότητα του παιδιού του (Lamb, 1979), και γύρω από το ρόλο 

αυτό αναπτύχθηκε πλούσια βιβλιογραφία (βλ. ενδεικτικά: Anderson, 1968˙  

Amato,1994˙  Bakermans–Kraneburg, Van Ijzendoorn, Schuengel & Bookhorst, 2004˙ 

Coley, 2001, 2003˙ Goetz, 1998˙  Phares, 1996˙ Trowell & Etchegoyen, 2002).  

Μέχρι σήµερα εκατοµµύρια ανθρώπων έχουν µεγαλώσει µε το παραδοσιακό 

µοντέλο του πατέρα-αρχηγού-κουβαλητή, όµως οι κοινωνικές συνθήκες στο παρελθόν 

ήταν διαφορετικές (Phares & Compas, 1992). Παλαιότερα, ο ορισµός της οικογένειας 

είχε µια ευρύτερη έννοια σε σχέση µε την έννοια που έχει σήµερα. Η σταθερότητα και 

η υποστήριξη της οικογένειας δεν ήταν µονάχα υποχρέωση της µητέρας και του 

πατέρα, αλλά ενός ευρύτερου οικογενειακού δικτύου το οποίο αποτελούσαν 

παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και άλλοι συγγενείς. Σήµερα, αντίθετα, επικρατούν οι 

πυρηνικές οικογένειες, οι οποίες αποτελούνται από τη µητέρα, τον πατέρα και τα 

παιδιά. Επιπλέον, αυξάνεται και ο αριθµός των µονογονεϊκών οικογενειών, όπου το 

βάρος για το µεγάλωµα των παιδιών και η παροχή σταθερότητας και υποστήριξης 

ανατίθεται σε λιγότερα άτοµα, δηλαδή στον πατέρα ή τη µητέρα (Πυργιωτάκης, 

1999).  
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Σύµφωνα µε την Παπαδάκη–Μιχαηλίδη (2006), µια από τις σηµαντικότερες 

διαφορές που έχει προκύψει στην καθηµερινή ζωή της οικογένειας, από το παρελθόν 

µέχρι σήµερα, είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στους ρόλους των δύο φύλων και 

αυτός είναι ένα λόγος που καθιστά πλέον απαραίτητη την άµεση και ενεργό 

συµµετοχή τόσο της µητέρας όσο και του πατέρα. Έτσι, µειώνεται η ασάφεια των 

ρόλων των δύο φύλων και εξασφαλίζονται στα παιδιά τα αναγκαία πρότυπα των 

συµπεριφορών που σχετίζονται µε αυτά. Τέλος, η συµµετοχή των δύο γονέων 

ελαττώνει την αβεβαιότητα των παιδιών για τα θέµατα της σεξουαλικότητας και τους 

παρέχει άνεση και αποδοχή για τη σεξουαλική τους φύση. 

 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση πατέρα-παιδιού 

                                                                                                                                                                                                 

Σύγχρονες µελέτες έχουν αποδείξει ότι η πατρική φιγούρα διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στη κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξη των 

παιδιών (Engle, 1997). Η δηµιουργία αλλά και το είδος της σχέσης που θα αναπτυχθεί 

ανάµεσα στον πατέρα και το παιδί του επηρεάζεται από ένα σύνολο παραγόντων, τους 

οποίους µελετά και αναλύει πλήθος ερευνών (Phares, 1996). Συγκεκριµένα, οι 

Grossman και Vollkner (1984) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι πατέρες που 

εξέφρασαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τη γέννα των παιδιών τους, 

ανεξαρτήτως αν τελικά την παρακολούθησαν ή όχι, έδειξαν µεγαλύτερα επίπεδα 

ενασχόλησης µε τα παιδιά τους, όταν αυτά ήταν σε ηλικία ενός έτους.  

Όπως αναφέρουν οι Cook και Jones (2007), ένα πολύ βασικό κίνητρο για να 

ασχοληθεί ο πατέρας µε τα παιδιά του και να καλλιεργήσει καλές σχέσεις µαζί τους, 

είναι το είδος της σχέσης το οποίο έχει ο πατέρας µε τη σύντροφό του. Σε έρευνα που 

διεξήγαγαν οι ίδιοι, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι όταν ο πατέρας και η µητέρα 

έχουν καλή σχέση µεταξύ τους, όταν, δηλαδή, µέσα στα πλαίσια αυτής της σχέσης 

προσφέρουν και λαµβάνουν τρυφερότητα, τότε προσφέρουν και στα παιδιά τους 

καλύτερης ποιότητας φροντίδα και σχέση.  

Σύµφωνα µε τους Lee και Doherty (2007), ένας άλλος βασικός παράγοντας 

που επηρεάζει το βαθµό ενασχόλησης του πατέρα µε το παιδί του είναι το εάν ο ίδιος 

ο πατέρας το επιθυµεί. Από την άλλη, οι Apicella και Marlowe (2005) αναφέρουν πως 

έχει παρατηρηθεί ότι, εκτός από την επιθυµία του ίδιου του πατέρα να προσφέρει 
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χρόνο στο παιδί του, τα χαµηλά επίπεδα φροντίδας που προσφέρει ένας πατέρας στο 

παιδί του οφείλονται συχνά και στη χαµηλή πατρική αυτοπεποίθηση, δηλαδή στο 

ποσοστό αυτοπεποίθησης που αισθάνεται ο πατέρας σχετικά µε την εκπλήρωση του 

πατρικού του ρόλου.  

Οι Bouchard, Lee, Asgary και Pelletier (2007) υποστηρίζουν ότι υπάρχει και η 

άποψη που θεωρεί την ικανοποίηση που λαµβάνει ο πατέρας από την σχέση του µε το 

παιδί του αρκετά σηµαντικό κίνητρο, το οποίο µπορεί να κινητοποιήσει τους πατέρες 

να ασχοληθούν µε τα παιδιά τους. Συγκεκριµένα, εάν οι πατέρες λαµβάνουν 

ικανοποίηση από αυτήν τη σχέση, δηλαδή εάν παίρνουν ευχαρίστηση από την 

εκτέλεση του πατρικού τους ρόλου, τότε είναι πιο πρόθυµοι να προσφέρουν τη 

φροντίδα και τον χρόνο τους στα παιδιά τους. Με την άποψη αυτή συµφωνούν και οι  

McKenry, Price, Fine και Serovich (1992) και συµπληρώνουν ότι εξίσου σηµαντικός 

παράγοντας είναι και η αίσθηση που προκαλείται στον πατέρα από την επιρροή που 

ασκεί στο παιδί του. Σηµαντικοί παράγοντες που φαίνεται πως επηρεάζουν την 

ανάπτυξη σχέσης µεταξύ πατέρα και παιδιού, σύµφωνα µε τους Henwood και Procter 

(2003), είναι το επίπεδο µόρφωσης του πατέρα, το επάγγελµα που ασκεί και η 

οικονοµική άνεση την οποία διαθέτει, χωρίς, όµως, οι συγκεκριµένοι τρεις αυτοί 

παράγοντες να επαληθεύονται πάντα. Τέλος, οι McKenry, Price, Fine και Serovich 

(1992) αναφέρουν ότι σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη σχέση του πατέρα µε 

το παιδί του είναι και το κατά πόσο είναι εφικτό να έχει συναναστροφές ο πατέρας µε 

το παιδί του λόγω φυσικής  εγγύτητας. 

Οι Grossman, Pollack και Golding (1988) διεξήγαγαν έρευνα µε αντικείµενο 

µελέτης το χρόνο που αφιερώνουν οι πατέρες στα παιδιά τους και κατέληξαν στο 

συµπέρασµα, πως όσο πιο ψηλά ήταν τα επίπεδα της επαγγελµατικής ευχαρίστησης 

που λάµβαναν οι πατέρες τόσο λιγότερο χρόνο περνούσαν µε τα παιδιά τους 

παίζοντας και τόσο λιγότερο χρόνο περνούσαν µαζί τους τα Σαββατοκύριακα. 

Επιπλέον, όσοι από τους πατέρες είχαν χαµηλότερο µορφωτικό, και 

κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και χαµηλότερα επίπεδα ευχαρίστησης από τη δουλειά 

τους έπαιζαν περισσότερο µε τα πεντάχρονα παιδιά τους. Οι Barnett και Baruch 

(1987) υποστήριξαν πως οι λόγοι οι οποίοι συµβάλλουν στη συµµετοχή του πατέρα 

στη φροντίδα των παιδιών είναι διαφορετικοί για τις οικογένειες που εργάζονται και 

οι δύο γονείς σε σχέση µε τις οικογένειες που εργάζεται µόνο ο ένας. Στην πρώτη 

περίπτωση, βρέθηκε ότι όσο περισσότερες ώρες εργάζονταν οι µητέρες εκτός σπιτιού 

τόσο περισσότερο χρόνο περνούσαν οι πατέρες µε τα παιδιά τους. Επίσης βρέθηκε 
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πως η συµπεριφορά της εργαζόµενης µητέρας απέναντι στον ανδρικό ρόλο είχε σχέση 

µε τα επίπεδα αλληλεπίδρασης που είχε ο πατέρας µε τα παιδιά του. Στις περιπτώσεις 

των οικογενειών που εργαζόταν µονάχα ο πατέρας προέκυψε ότι υψηλότερα επίπεδα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ του πατέρα και των παιδιών του παρουσιάστηκαν όταν οι 

πατέρες δούλευαν λιγότερες ώρες εκτός σπιτιού, όταν τα παιδιά ήταν σε µικρότερες 

τάξεις, όταν υπήρχαν πολλά παιδιά στην οικογένεια και όταν οι πατέρες πίστευαν ότι 

οι ίδιοι είχαν λάβει λιγότερη φροντίδα από τους δικούς τους πατέρες, πράγµα που 

µπορεί να συσχετίζεται µε την προσπάθειά τους να επανορθώσουν για την πατρική 

στέρηση που οι ίδιοι έζησαν στην παιδική τους ηλικία (Barnett & Baruch,1987). 

           Σύµφωνα µε τον Atkinson (1991), πολλές µητέρες ίσως να µην υποστηρίζουν 

την ιδέα του να ασχολούνται οι πατέρες µε τα παιδιά τους, εξ αιτίας της πεποίθησής 

τους ότι δεν θα τα καταφέρουν αρκετά µε τη φροντίδα των παιδιών ή γιατί πιστεύουν 

πως µια αύξηση στην ενασχόληση του πατέρα µε τα παιδιά του ενδεχοµένως να 

υπονοεί ότι η µητέρα δεν επαρκεί και δεν τα καταφέρνει καλά. Ο Pleck (1985) 

επισηµαίνει πως οι περισσότερες µητέρες θέλουν οι σύζυγοι τους να περνούν 

περισσότερο χρόνο µε τα παιδιά τους, χωρίς να µειωθεί η δική τους επαφή  µε αυτά, 

αλλά και χωρίς να αυξηθεί η ευθύνη του πατέρα, γιατί πιστεύουν πως αυτή η αύξηση 

χρόνου στην αλληλεπίδραση µεταξύ πατέρα και παιδιών θα επηρεάσει θετικά και τις 

δύο πλευρές.  

 Η Phares (1996) αναφέρει πως εκτός από τα όρια τα οποία µπορεί να βάλει η 

µητέρα στη σχέση πατέρα – παιδιού µέσα στα πλαίσια της οικογένειας, υπάρχουν και 

«όρια» εκτός οικογένειας τα οποία περιορίζουν την πατρική συµµετοχή στην 

φροντίδα των παιδιών. Για παράδειγµα, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι αρνητικές 

στο να προσφέρουν άδεια στους πατέρες για τις πρώτες εβδοµάδες µετά τη γέννηση 

του παιδιού τους και έτσι µειώνεται η συµµετοχή του στη φροντίδα του παιδιού λόγω 

δουλειάς (Cowan & Cowan, 1988). Οι Thompson και Walker (1989) αναφέρουν πως 

ένας ακόµη λόγος ο οποίος κρατάει τους πατέρες λίγο πιο πίσω στην φροντίδα των 

παιδιών τους δεν είναι άλλος από τα παραδοσιακά µητρικά και πατρικά µοντέλα, τα 

οποία συνεχίζουν να τροφοδοτούνται ακόµα και σήµερα: η µητέρα είναι εκείνη που 

ξέρει να φροντίζει το παιδί της και το απολαµβάνει, ενώ ο πατέρας είναι αυτός που 

προσφέρει οικονοµική στήριξη στην οικογένεια, αλλά δεν επιθυµεί φυσική και 

συναισθηµατική εγγύτητα µε τα παιδιά του. 

         Ολοκληρώνοντας το θέµα αυτό, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι τα 

δηµογραφικά στοιχεία που καθορίζουν τις σηµερινές οικογένειες έχουν αλλάξει 
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δραµατικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. Σήµερα υπάρχουν οικογένειες 

στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς, υπάρχουν πολλές µονογονεϊκές οικογένειες, 

όπως και οικογένειες οι οποίες προέρχονται από προηγούµενα διαζύγια, περισσότερο 

από ποτέ στην ιστορία του δυτικού κόσµου (Amato, 1994˙ Hilton & Devall,1998). 

Σαν συνέπεια αυτών των αλλαγών στα δηµογραφικά στοιχεία, η πατρότητα έχει γίνει 

µια ιδιαίτερα πολύπλοκη  δοµή, η οποία επηρεάζεται άµεσα από πολλαπλές 

κοινωνικές, οικογενειακές και συγγενικές επιρροές (Marsiglio & Cohan, 2000).  

 

 

Πατέρας και δεσµός προσκόλλησης 

 

Αν και ένα µεγάλο µέρος των ερευνητών συνεχίζει να ασχολείται µε τις 

µητέρες (Zeanah, Keener & Anders, 1986), ένας όλο και αυξανόµενος αριθµός 

ερευνών έχει αρχίσει να συµπεριλαµβάνει και τον πατέρα στην έρευνα που διεξάγεται 

για τη διάθεση των βρεφών. Σύµφωνα µε τους Dixon, Yogman, Tronick, Als, 

Adamson και Brazelton (1981), τα βρέφη από 3 εβδοµάδων φαίνεται να αντιδρούν 

διαφορετικά µε τον πατέρα και τη µητέρα τους παρά µε τους ξένους, όπως δηλώνουν 

οι εκφράσεις του προσώπου τους και οι κινήσεις των χεριών και των ποδιών τους. 

Αυτή η διαφοροποίηση στις αντιδράσεις που έχουν τα βρέφη απέναντι στους γονείς 

και τους άλλους αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζονται οι δεσµοί 

προσκόλλησης. H Phares (1996) αναφέρει πως οι περισσότερες έρευνες για τους 

δεσµούς προσκόλλησης έχουν γίνει µε δείγµα παιδιών ηλικίας από 6 έως 24 µηνών. Ο 

προσδιορισµός και ο ορισµός της προσκόλλησης οφείλονται κυρίως στην εργασία του 

Bowlby (1969) αλλά και των Ainsworth, Blehar, Waters και Wall (1978). Σύµφωνα µε 

την Phares (1996), η έρευνα για την προσκόλληση έχει εστιάσει στο κατά πόσο τα 

βρέφη αντιλαµβάνονται τους γονείς τους, αν αναζητούν την εγγύτητα µε αυτούς, 

καθώς και στο βαθµό αντίδρασής τους, όταν αποχωρίζονται από αυτούς.  

 Εκτός από το δεσµό προσκόλλησης που αναπτύσσεται µε τη µητέρα, µία 

µερίδα ερευνητών µελετά εάν υπάρχει δεσµός προσκόλλησης µεταξύ βρέφους και 

πατέρα και, αν υπάρχει, τί οµοιότητες και τί διαφορές έχει µε αυτόν που αναπτύσσεται 

ανάµεσα στη µητέρα και στο βρέφος (Phares, 1996). Σύµφωνα µε τον Lamb (1981), 

τα βρέφη που βρίσκονται σε οικογένεια και µε τους δυο γονείς τους δείχνουν 

ισχυρούς δεσµούς προσκόλλησης και µε τους δύο γονείς. Βέβαια, όταν τα βρέφη 
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βρεθούν υπό την επήρεια ενός στρεσσογόνου γεγονότος, κάποιες φορές δείχνουν να 

προτιµούν την µητέρα παρά τον πατέρα, προτίµηση η οποία αλλάζει ανάλογα µε την 

ηλικία του βρέφους. Αναλυτικότερα, ο Lamb (1981) αναφέρει πως σε µια 

στρεσσογόνα κατάσταση βρέφη από 12 έως 18 µηνών τείνουν να δείχνουν προτίµηση 

προς την αρχική τροφό τους, που σχεδόν πάντα είναι η µητέρα. Αυτή, όµως, η ισχυρή 

προτίµηση για τη µητέρα δεν ήταν τόσο έκδηλη όταν ερευνήθηκαν βρέφη ηλικίας 8 

έως 24 µηνών, ακόµη και σε στρεσσογόνα κατάσταση, όπου τα βρέφη είχαν 

πρόσβαση και στους δύο γονείς. Αυτή η προτίµηση στη µητρική φιγούρα εµφανίζεται 

µόνο για µια µικρή περίοδο και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται ότι τα βρέφη δείχνουν 

παρόµοια επίπεδα προσκόλλησης στους πατέρες, µε εκείνα που δείχνουν στις µητέρες 

(Lamb, 1981).  

Οι Fox, Kimmerly και Schafer (1991) υποστηρίζουν πως υπάρχει έντονη 

οµοιότητα ανάµεσα στον τύπο προσκόλλησης που αναπτύσσει το βρέφος µε τη 

µητέρα του, µε τον τύπο προσκόλλησης που αναπτύσσει το βρέφος µε τον πατέρα του. 

Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν πως βρέφη τα οποία θεωρείται ότι έχουν αναπτύξει 

ασφαλή προσκόλληση µε τον ένα γονέα αποκλείεται να αναπτύξουν µη ασφαλή 

προσκόλληση µε τον άλλο γονέα. Επίσης, ο τύπος µη ασφαλούς προσκόλλησης που 

ανέπτυσσαν µε τον ένα γονέα ήταν παρόµοιος µε τον τύπο µη ασφαλούς 

προσκόλλησης που ανέπτυσσαν και µε τον άλλο. Τέλος όταν ένα βρέφος 

κατατασσόταν στην κατηγορία της ασφαλούς προσκόλλησης, τότε αυτό ίσχυε και για 

τους δύο γονείς. 

Σύµφωνα µε την Phares (1996), εκτός από τις έρευνες για το αν τα βρέφη 

αναπτύσσουν τον ίδιο τύπο προσκόλλησης µε τον πατέρα και τη µητέρα, έχουν γίνει 

έρευνες για να µελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τον τύπο 

προσκόλλησης. Παράγοντες όπως η αρµονία ανάµεσα στο ζευγάρι και τα προσωπικά 

επίπεδα άγχους του κάθε γονέα έχει βρεθεί πως επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

αλληλεπιδρούν οι γονείς µε τα βρέφη τους και κατά συνέπεια επηρεάζεται ο τύπος 

προσκόλλησης τον οποίο θα αναπτύξει το βρέφος. Χαρακτηριστικά, οι Cox, Owen, 

Lewis και Henderson (1989) βρήκαν ότι οι πατέρες που βρίσκονταν σε ευχάριστους 

γάµους, όπου υπήρχε εγγύτητα ανάµεσα στο ζευγάρι, υιοθετούσαν πιο θετικές 

συµπεριφορές απέναντι στα βρέφη τους, σε αντίθεση µε τους πατέρες που βρίσκονταν 

σε γάµους χωρίς εγγύτητα και ευχαρίστηση. Υπογράµµισαν, επίσης, τη σηµασία της 

µητρικής και πατρικής συµπεριφοράς απέναντι στο βρέφος. Το άγχος που µπορεί να 

προκληθεί στους γονείς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, ενδέχεται να επηρεάσει 
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αργότερα την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων µεταξύ γονέα και βρέφους. Ακόµη, 

σύµφωνα µε τους Jarvis και Greasy (1991), το άγχος που µπορεί να εµφανίσουν οι 

γονείς µετά τη γέννηση του παιδιού έχει βρεθεί ότι συσχετίζεται και µε τον τύπο 

προσκόλλησης που δηµιουργείται ανάµεσα στο βρέφος και τον πατέρα, αλλά και µε 

αυτόν που δηµιουργείται µεταξύ βρέφους και µητέρας. Συγκεκριµένα, οι ίδιοι 

ερευνητές βρήκαν πως το άγχος των γονιών σχετιζόταν µε τη δηµιουργία µη 

ασφαλούς προσκόλλησης στα βρέφη. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η γονεϊκή συµπεριφορά µετά τη γέννηση του 

παιδιού είναι πολύ σηµαντική για τη δηµιουργία ασφαλών δεσµών προσκόλλησης 

(Jarvis & Greasy, 1991˙ Cox, Owen, Lewis & Henderson, 1989). Οι Cox, Owen, 

Lewis και Henderson (1989) αναφέρουν πως πατέρες και µητέρες που παρουσίαζαν 

θετική και ζεστή συµπεριφορά στα βρέφη τους όταν ήταν 3 µηνών, έτειναν να έχουν 

παιδιά που είχαν αναπτύξει ασφαλή προσκόλληση κατά την ηλικία των 12 µηνών. Οι 

ίδιοι, τέλος,  υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη ασφαλούς δεσµού ανάµεσα στο βρέφος και 

το γονέα, όταν το βρέφος είναι 12 µηνών, σχετίζεται άµεσα µε τη συµπεριφορά που 

υιοθετούσαν µέχρι τότε οι γονείς µε το παιδί, αλλά και µε τη στάση του ίδιου του 

πατέρα απέναντι στο βρέφος. 

 

 

Η συµµετοχή του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών  

 

Η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία και η Ψυχολογία έχουν κάνει προσπάθειες 

να αξιολογήσουν την επίδραση του πατέρα στα παιδιά και την οικογένεια. 

Εξετάζοντας το θέµα ανθρωπολογικά, η Mead (1949) µελέτησε την επίδραση του 

πατέρα στην οικογένεια και υποστήριξε πως η πατρότητα για τους ανθρώπους είναι 

µια κοινωνική ανακάλυψη ο πατρικός ρόλος, δηλαδή, µέσα σε µια οικογένεια 

περιοριζόταν στο παρελθόν στα στενά όρια της τεκνοποίησης. Στη συνέχεια, στα 

πλαίσια της Κοινωνιολογίας, ο Bernard (1981) σηµείωσε πως θεωρία και έρευνα στον 

τοµέα της πατρότητας, κατά την δεκαετία του ’50, υποστήριζαν πως οι άνδρες 

παρείχαν στα παιδιά τους το µοντέλο της δύναµης και της κυριαρχίας, αλλά θα 

έπρεπε,  επιπλέον, να ασχολούνται λίγο µε την καθεαυτή γονεϊκή τους ιδιότητα 

απέναντι στα παιδιά. Κατά την δεκαετία του ’60, οι πατέρες άρχισαν να 

αντιµετωπίζονται σαν να έχουν σηµαίνοντα ρόλο στη ζωή των παιδιών τους και τότε 
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άρχισε να αποκαλύπτεται ένας καινούριος στόχος για αυτούς: να πετύχουν στη ζωή τα 

παιδιά τους και κυρίως τα αγόρια. ∆έκα χρόνια αργότερα, φτάνοντας στη δεκαετία 

του ’70, ο ρόλος του πατέρα άρχισε να θεωρείται σηµαντικός για την επιτυχία των 

παιδιών και των δύο φύλων. Σύµφωνα µε την Phares (1996), την περίοδο αυτή 

άρχισαν να γράφονται και τα πρώτα βιβλία µε θέµα τη σηµασία του πατρικού ρόλου 

στην ανάπτυξη του παιδιού. Από τους πρώτους συγγραφείς που ασχολήθηκαν µε το 

θέµα ήταν ο Biller (1971,1974), ο οποίος έγραψε βιβλία που πραγµατεύονταν την 

σχέση που έχει ο πατέρας µε την ανάπτυξη του παιδιού, την πατρική αποστέρηση 

καθώς και την επίδραση και την δύναµή του µέσα στην οικογένεια. Μέσα στη ίδια 

δεκαετία ο Lamb (1975) έγραψε ένα άρθρο µε τίτλο «Πατέρες: Οι ξεχασµένοι 

συµµετέχοντες στην ανάπτυξη του παιδιού», ενώ ο πατρικός ρόλος στην οικογένεια 

απασχόλησε τους µελετητές περισσότερο τη δεκαετία του ’80 (βλ. ενδεικτικά: Berman 

& Pedersen, 1987˙ Bozett & Hanson ,1991˙ Bronstein & Cowan, 1988˙ Boose & 

Flowers, 1989˙ Secunda, 1992˙ Whitehead, 1993˙ Youniss & Smollar 1985). 

Κλείνοντας, η Phares (1996) αναφέρει ότι αν και έχει γίνει µια αρκετά σηµαντική 

πρόοδος, όσον αφορά στην µελέτη της σηµασίας του πατρικού ρόλου στην ανάπτυξη 

του παιδιού, ακόµη και σήµερα το ποσοστό ενασχόλησης των επιστηµόνων µε τον 

πατέρα είναι αρκετά µικρό και έτσι πολλά ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα.  

Μέχρι σήµερα, οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει πως οι µητέρες περνούν 

περισσότερο χρόνο µε το παιδί τους σε σχέση µε τους πατέρες, ανεξάρτητα από το αν 

οι ίδιες εργάζονται και µε δεδοµένο πως οι πατέρες εργάζονται σε όλες τις 

περιπτώσεις (Ahrentzen, Levine & Michelson, 1989˙ Baruch & Barnet, 1986b˙ 

Demo,1992˙ Grossman, Pollack & Golding, 1988). Η Phares (1996), µολονότι 

συµφωνεί µε την παραπάνω άποψη, επισηµαίνει πως οι πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι 

περνούν µε πιο ουσιώδη τρόπο το χρόνο τους µε τα παιδιά τους. Γενικότερα, οι δύο 

γονείς υιοθετούν άλλου τύπου αλληλεπίδραση µε τα παιδιά τους: οι µητέρες 

νοιάζονται περισσότερο για την φροντίδα των παιδιών τους, ενώ οι πατέρες 

λειτουργούν συνήθως σαν σύντροφοι στο παιχνίδι των παιδιών τους (Fagot & Hagan, 

1991˙ Fish, New & VanCleave, 1992˙ Lamb, 1981˙ Parke &Tinsley 1981˙ Tiedge & 

Darling–Fisher, 1993). Ακόµη και όταν οι πατέρες πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά 

τους, όπως για παράδειγµα να τα ταΐσουν ή να τα ντύσουν, κάνουν αυτή την 

αλληλεπίδραση να µοιάζει µε παιχνίδι  (Yogman, Cooley & Kindlon, 1988). Σύµφωνα 

µε τους Daniels και Weingarten (1988), αυτές οι διαφορετικές συµπεριφορές γίνονται 

πιο ξεκάθαρες και πιο έντονες όταν και οι δύο γονείς αλληλεπιδρούν µε το παιδί τους 



 

36 
 

ταυτόχρονα. Αντιθέτως, όταν ο πατέρας και η µητέρα είναι µόνοι µε το παιδί τους και 

το φροντίζουν, έστω και αν αυτό είναι για λίγο, παρουσιάζουν συµπεριφορές που είναι 

σχεδόν όµοιες (Τhompson &Walker, 1989). Σύµφωνα, τέλος, µε τους Barnett και 

Baruch (1987) και µε τον Lamb (1986) υπάρχει η αντίληψη πως οι πατέρες 

συναναστρέφονται περισσότερο µε τους γιους τους παρά µε τις κόρες τους, 

ανεξάρτητα από την ηλικία που έχουν οι γιοι τους. Την ίδια άποψη υποστηρίζει και ο 

Marsiglio (1991), που αναφέρει πως οι πατέρες συνηθίζουν να έχουν κοινές εξόδους, 

να περνούν τον ελεύθερο τους χρόνο και να µιλούν µε τους γιους τους πολύ 

περισσότερο από ότι µε τις κόρες τους.  

Αρκετές ήταν και οι έρευνες που µελέτησαν την αρρενωπότητα που εµφανίζει 

ο πατέρας σε σχέση µε την αρρενωπότητα που εµφανίζουν τα αγόρια (γιοι) και τη 

θηλυκότητα που εµφανίζουν τα κορίτσια (κόρες) (Biller, 1981b). Σύµφωνα µε τον 

Biller (1981b), πατέρες που εµφάνιζαν υψηλά επίπεδα αρρενωπότητας δεν είχαν 

απαραίτητα γιους µε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα αρρενωπότητας. Εδώ θα πρέπει να 

σηµειωθεί πως σηµαντική συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα αρρενωπότητας πατέρα 

και γιου βρέθηκε µόνο όταν οι πατέρες έδειχναν ζεστασιά και φροντίδα απέναντι 

στους γιους τους (Mussen & Rutherford, 1963). Γενικά, η πατρική φροντίδα και η 

ενασχόληση του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού φαίνεται να είναι περισσότερο 

σηµαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αρρενωπότητας στα αγόρια, απ’ ότι είναι τα 

επίπεδα αρρενωπότητάς του (Sears, Maccoby & Levin, 1957). Στην περίπτωση των 

κοριτσιών, η πατρική αρρενωπότητα συσχετίζεται µε υψηλότερα επίπεδα 

θηλυκότητας στις κόρες (Mussen & Rutherford, 1963), αν και η πατρική ζεστασιά, 

φροντίδα και ενασχόληση στο µεγάλωµα του παιδιού συσχετίζονται γενικά µε 

υψηλότερα επίπεδα θηλυκότητας στα κορίτσια, ανεξάρτητα από τα επίπεδα της 

πατρικής αρρενωπότητας (Johnson, 1963). Έρευνες που έχουν γίνει για να µελετηθεί η 

πατρική επιρροή στην υιοθέτηση της ταυτότητας φύλου από το παιδί υποστηρίζουν 

πως οι πατέρες που ασχολούνται ιδιαίτερα και φροντίζουν τα παιδιά τους έχουν παιδιά 

που υιοθετούν λιγότερα στερεότυπα που αφορούν στο φύλο (Weisner, Garnier & 

Loucky, 1994˙ Williams, Radin & Allegro, 1992). Πατέρες οι οποίοι δεν υιοθετούν 

παραδοσιακές συµπεριφορές και φροντίζουν για την ανατροφή των παιδιών τους 

έχουν κόρες σχολικής ηλικίας µε υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης απ’ ότι πατέρες 

που υιοθετούν παραδοσιακές συµπεριφορές (Levant, Slattery, Loiselle, Sawyer–Smith 

& Schneider, 1990). 
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Η συµµετοχή του πατέρα και η διανοητική ανάπτυξη των παιδιών 

 

Μέχρι σήµερα οι έρευνες στον τοµέα των επιδράσεων που έχουν οι γονείς 

στην ανάπτυξη των παιδιών τους είχαν εστιαστεί στο µητρικό ρόλο, µε συγκριτικά 

χαµηλή προσοχή να αφιερώνεται στην επίδραση της πατρικής φιγούρας µέσα στην 

οικογένεια (Culp, Schadle, Robinson & Culpan, 2000). Οι σύγχρονες, όµως, έρευνες  

απέδειξαν ότι η συµµετοχή του πατέρα στη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού 

του, σε συνδυασµό µε την ποιότητα της πατρικής σχέσης, επηρεάζει πολλές πλευρές 

της προσωπικότητας των παιδιών (Coley, 2003˙ Phares, 1996˙ Trowell & Etchegoyen, 

2002).  

Ο Winnicot (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2006) υποστήριξε ότι ο βασικός ρόλος 

του πατέρα στην αρχή της ζωής του παιδιού είναι να προστατέψει τη δυάδα µητέρας 

και βρέφους. Ο πατέρας σύµφωνα µε τους νεοψυχαναλυτές, χρειάζεται να παρέµβει 

αργότερα στην πρωταρχική δυάδα για να δηµιουργήσει µια άµεση σχέση µε το παιδί 

και να του εξασφαλίσει τον υγιή διαχωρισµό του παιδιού από την µητέρα. Ο Engle 

(1997) αναφέρει, επιπλέον, ότι έρευνες στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α έχουν δείξει πως 

οι πατέρες που ασχολούνται µε τα παιδιά τους συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στην 

κοινωνική, συναισθηµατική και πνευµατική ανάπτυξή τους.  

Σύµφωνα µε την Radin, οι συµπεριφορές τις οποίες υιοθετούν οι πατέρες 

απέναντι στα παιδιά τους, επηρεάζουν την διανοητική ανάπτυξή τους (Phares ,1996˙ 

Williams & Radin, 1993). Συγκεκριµένα, η στάση του πατέρα απέναντι σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας επηρεάζει σηµαντικά τη νοητική ανάπτυξή τους, και ειδικότερα 

αυτή των αγοριών. Για τα κορίτσια η σχέση αυτή δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σηµαντική (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2006). Επισηµαίνεται πως η σχέση που 

αναπτύσσεται ανάµεσα στη διανοητική ανάπτυξη των κοριτσιών και την εγγύτητα µε 

τον πατέρα είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η ανάπτυξη, δηλαδή, υψηλής διανοητικής 

ικανότητας στα κορίτσια σχετίζεται µε έναν βαθµό αυτονοµίας και απόστασης από 

τον πατέρα (Radin, 1976, 1981b, 1982). Σε άλλη, τέλος, έρευνα που διενήργησε η 

Radin σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι η ενεργός συµµετοχή του 

πατέρα στο µεγάλωµα των παιδιών σχετίζεται µε τις νοητικές ικανότητες τόσο των 

αγοριών όσο και των κοριτσιών. Όµως και σε αυτή την περίπτωση η σχέση αυτή ήταν 
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πολύ πιο έντονη για τα µικρά αγόρια από ότι για τα κορίτσια (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 

2006).  

Τη σηµασία που έχει η παρουσία του πατέρα στη σωστή νοητική ανάπτυξη 

των παιδιών ενισχύει και η έρευνα των Wagner και Phillips (1992), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι η πατρική απουσία σχετίζεται µε τις χαµηλές νοητικές ικανότητες 

των παιδιών και µε τη φτωχή απόδοση στο σχολείο. Για καλύτερη ακαδηµαϊκή 

επίδοση των παιδιών κάνει λόγο και η Coley (1998), ως αποτέλεσµα της παροχής 

ζεστασιάς και ελέγχου από την πλευρά του πατέρα. Τέλος, βρέθηκε πως η ποιότητα 

της αλληλεπίδρασης, και ειδικότερα η ευαισθησία του πατέρα απέναντι στις ανάγκες 

των µικρών παιδιών, ήταν καλύτερο όργανο προσδιορισµού της νοητικής λειτουργίας 

των παιδιών, από ότι ήταν ο χρόνος που διέθεταν στο παιδί (Easterbooks & Goldberg, 

1984).  

Ένας επιπλέον παράγοντας που θεωρείται πως επηρεάζει το διανοητικό 

επίπεδο των παιδιών είναι το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Η Phares (1996) 

αναφέρει πως ο παράγοντας αυτός σχετίζεται ιδίως µε το διανοητικό επίπεδο των 

κοριτσιών, ενώ και ο Honzik (1963, 1967) σχετίζει το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα 

µε την νοηµοσύνη των παιδιών και µάλιστα των κοριτσιών. Ο συγκεκριµένος 

ερευνητής παρουσίασε, στα πλαίσια της µελέτης του, συσχετίσεις ανάµεσα στο 

µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και το IQ των παιδιών, ανάλογα µε την ηλικία των 

τελευταίων. Αρχικά, για τα αγόρια ηλικίας από 21 µηνών µέχρι 6 ετών δεν 

παρουσιάστηκαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα, σε αντίθεση µε τις ηλικίες  

από 7  έως 15 ετών, όπου προέκυψε πως υπάρχει µεγάλη συσχέτιση ανάµεσα σε 

αυτούς τους δύο παράγοντες. Στη συνέχεια, στην περίπτωση των κοριτσιών ηλικίας 

21 µηνών το αποτέλεσµα και πάλι δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικό, όµως όταν έγινε 

συσχέτιση ανάµεσα στο µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και το επίπεδο IQ κοριτσιών 

ηλικίας από 3 έως 15 ετών, τότε τα αποτελέσµατα ήταν στατιστικώς σηµαντικά. 

Σύµφωνα µε την Phares (1996) και τους Trowell και Etchegoyen (2002),  η 

ποιότητα της πατρικής σχέσης επηρεάζει όλες τις πλευρές της προσωπικότητας των 

παιδιών. Επίσης, η Goetz (1998) υποστηρίζει ότι η ποιότητα της πατρικής σχέσης έχει 

συσχετιστεί µε τη γνωστική και τη συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών, µε την 

ψυχική ισορροπία, µε την υιοθέτηση φύλου και τη σεξουαλικότητα, µε το επίπεδο της 

αυτοπεποίθησης των παιδιών και µε την εκδήλωση επιθετικών ή αντικοινωνικών 

συµπεριφορών. Η Goetz επίσης αναφέρει ότι η ενεργός και εκτεταµένη συµµετοχή 

του πατέρα στην ανάπτυξη των παιδιών προικίζει τα παιδιά µε χαρακτηριστικά, τα 
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οποία η σχέση µε τη µητέρα λίγο µπορεί να επηρεάσει. Ενδεικτικά, οι περισσότερες 

γυναίκες έχουν την τάση να δρουν προστατευτικά και περιοριστικά προς τα παιδιά 

τους, ενώ αντίθετα οι άνδρες είναι λιγότερο προστατευτικοί, πιο ελεύθεροι, πιο 

τολµηροί και πιο ανεκτικοί στην εξερεύνηση και στον πειραµατισµό. Εποµένως,  όταν 

τα παιδιά βιώσουν την πατρική φροντίδα, αποκτούν τις ικανότητες της 

ανταγωνιστικότητας, του πειραµατισµού και της έλλειψης φόβου προς το καινούριο.  

Σύµφωνα µε τους  Radin και Sagi (1982) και Carlson (1984), φαίνεται ότι όταν οι 

άνδρες αναλαµβάνουν κάποιο σηµαντικό µέρος της φροντίδας των παιδιών τους 

(τουλάχιστον το 40%), αυτά αναπτύσσουν αυξηµένες γνωστικές ικανότητες, έχουν 

αυξηµένη ικανότητα κατανόησης των προβληµάτων των άλλων ανθρώπων (δηλαδή 

έχουν αυξηµένη ενσυναίσθηση) και έχουν λιγότερες στερεότυπες ιδέες. Ο Amato 

(1994), επίσης, υποστηρίζει πως η συµµετοχή και η ανάµειξη του πατέρα στην 

ανατροφή του παιδιού έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται θετικά και µε την δηµιουργία 

εσωτερικού ελέγχου στο παιδί. Συνοψίζοντας, η πατρική συµµετοχή µε τη µορφή της 

συναισθηµατικής υποστήριξης, φροντίδας, επίβλεψης και πειθαρχίας έχει θετικά 

αποτελέσµατα για το παιδί (Amato,1998˙ Coley, 2001). 

 

 

Η εργασία του πατέρα και το παιδί 

 

Σύµφωνα µε την Phares (1996), όταν και οι δύο γονείς εργάζονται εκτός 

σπιτιού, η φροντίδα των παιδιών αποτελεί πρόβληµα. Ορισµένες έρευνες 

υποστηρίζουν πως, όταν το παιδί το φροντίζουν άλλα άτοµα εκτός των γονέων, 

παρουσιάζουν συχνά συναισθηµατική ανασφάλεια (Belsky & Rovine, 1988), ενώ 

άλλες έρευνες αναφέρουν πως δεν υφίσταται τέτοια πιθανότητα (Scarr, Phillips & 

McCartney, 1990). Ωστόσο, οι Grossman, Pollack και Golding (1988) και οι Scarr, 

Phillips και McCartney (1990) υποστήριξαν πως σηµαντικοί παράγοντες στη φροντίδα 

του παιδιού είναι η ποιότητα της φροντίδας που λαµβάνει το παιδί, η οικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας και η ποιότητα του χρόνου που περνούν οι γονείς µε τα 

παιδιά τους, όταν είναι µαζί.  

Σύµφωνα µε τον Barling (1990), η έρευνα που διεξάγεται µέχρι σήµερα και 

έχει να κάνει µε την εργασία του πατέρα και της µητέρας είναι πολύ διαφορετική. Για 

παράδειγµα, έρευνες που σχετίζονται µε την εργασία της µητέρας τείνουν να 
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αναζητούν αρνητικά αποτελέσµατα στα παιδιά, πράγµα το οποίο δεν ισχύει στην 

περίπτωση του πατέρα. Ακόµη η απουσία του πατέρα κατά τη διάρκεια ενός 

φυσιολογικού εργασιακού ωραρίου (8π.µ.-4µ.µ.) δεν φαίνεται να επηρεάζει τη 

συµπεριφορά του πατέρα απέναντι στα παιδιά (Piotrkowski & Gornick, 1987). 

Αντίθετα, αποδεικνύεται πως όταν ο πατέρας εργάζεται σε βραδινές βάρδιες (Volger, 

Ernst, Nachreiner & Hanecke,1988) ή όταν λείπει για παρατεταµένη χρονική περίοδο, 

λόγω δουλειάς, εκτός πόλης (π.χ. στρατιωτικοί) (Hiew,1992), τότε η σχέση πατέρα και 

παιδιού επηρεάζεται δυσµενώς και τα παιδιά εµφανίζουν συχνά αυξηµένα 

συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Σύµφωνα µε την Phares (1996), αναφορικά µε την εργασία του πατέρα έχει 

προκύψει και ένα επιπλέον στοιχείο: η ευχαρίστηση που λαµβάνει ο πατέρας από τη 

δουλειά του έχει βρεθεί πως σχετίζεται µε θετικά αποτελέσµατα στα παιδιά του. Αν 

και οι πατέρες που ευχαριστιούνται τη δουλειά τους περνούν λιγότερο χρόνο µε τα 

παιδιά τους, ο χρόνος που περνούν µαζί σχετίζεται µε µια πιο στενή σχέση πατέρα –

παιδιού, όπως επίσης και µε µειωµένα συναισθηµατικά προβλήµατα και προβλήµατα 

συµπεριφοράς στα παιδιά (Barling,1990). Ειδικότερα, όταν ο πατέρας δεν είναι και 

τόσο ευχαριστηµένος µε τη δουλειά του και έχει παράλληλα στενή σχέση µε τα παιδιά 

του, αυτά εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα υπερκινητικότητας ή προβλήµατα 

συµπεριφοράς. Από την άλλη, όταν ο πατέρας δεν είναι ικανοποιηµένος µε τη δουλειά 

του και η σχέση πατέρα – παιδιού δεν είναι τόσο στενή, τα παιδιά δεν εµφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα υπερκινητικότητας ή προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως προκύπτει 

από τις απόψεις των εκπαιδευτικών τους. 

 

 

Ο ρόλος του πατέρα στην αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίµηση 

και το άγχος των παιδιών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι οικογενειακές σχέσεις επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό 

την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, τη σχολική επίδοση, τη σχέση µε τους 

συνοµηλίκους και γενικότερα πολλές παραµέτρους της ζωής των παιδιών (Λεονταρή, 

1996). Συµπληρωµατικά σε αυτά, πρόσφατες έρευνες τονίζουν ότι ο πατέρας έχει 

σηµαντικό µερίδιο και στη διαµόρφωση του επιπέδου της αυτοαντίληψης, (Henggeler, 

Edwards, Cohen & Summerville, 1991˙ Suess, Grossman, Sroufe, 1992).  
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Οι Levant, Slattery, Loiselle, Sawyer–Smith και Schneider (1990) διεπίστωσαν 

ότι όταν οι πατέρες εµπλέκονται ενεργά στην καθηµερινή φροντίδα των κοριτσιών 

τους, αυτά εµφανίζουν σηµαντικά υψηλότερη αυτοεκτίµηση από τα κορίτσια των 

οποίων οι πατέρες είναι πιο παραδοσιακοί και πιο απόµακροι. Επίσης, οι Richards, 

Gitelson, Petersen και Hunting (1991) συµπέραναν ότι στη διάρκεια της εφηβικής 

ηλικίας υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στο επίπεδο της αυτοεκτίµησης των 

κοριτσιών και την εγγύτητά τους µε τον πατέρα, ενώ αντίστοιχα υπάρχει σηµαντική 

σχέση ανάµεσα στο επίπεδο της αυτοεκτίµησης των αγοριών και την εγγύτητά τους µε 

την µητέρα.  

Σε έρευνα των Kermis, Brown και Brody (2000) που διεξήχθη στο 

πανεπιστήµιο της Georgia το 2000, µε θέµα την αυτοεκτίµηση και µε δείγµα παιδιών 

ηλικίας 11 και 12 ετών, φάνηκε ότι στα παιδιά που παρουσίασαν ασταθή 

αυτοεκτίµηση, οι πατέρες ήταν περισσότερο επικριτικοί, ασκούσαν ψυχολογικό 

έλεγχο και δεν έδειχναν ιδιαίτερα θετική συµπεριφορά. Αντίθετα, στα παιδιά που 

παρουσίαζαν σταθερή αυτοεκτίµηση δεν ίσχυε κάτι παρόµοιο. Επιπλέον, η ίδια 

έρευνα αναφέρει ότι τα παιδιά που έχουν ασταθή αυτοεκτίµηση  παρουσιάζουν 

αυξηµένα συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχος. Σύµφωνα µε την Goetz (1998) η 

αγάπη, η προσοχή και η υποστήριξη που δίνει ο πατέρας στα παιδιά του, ενισχύει τις 

βάσεις της αυτοεκτίµησής τους, στοιχείο πολύ σηµαντικό διότι, όπως έχει ήδη ειπωθεί 

(βλ. σελ. 25), η αυτοεκτίµηση δρα για την ψυχή, όπως το ανοσοποιητικό σύστηµα δρα 

για το σώµα. Πιο συγκεκριµένα η αυτοεκτίµηση του κάθε παιδιού είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική γιατί είναι εκείνη που προστατεύει και οχυρώνει τον άνθρωπο στις 

δύσκολες ώρες του, παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία, στην ικανότητα δηµιουργίας 

διαπροσωπικών σχέσεων και στην επιτυχία της καριέρας. Η έλλειψη της 

αυτοεκτίµησης στα παιδιά συναντάται πολύ συχνά ως αποτέλεσµα της πατρικής 

εγκατάλειψης ή της πατρικής κακοµεταχείρισης. Κλείνοντας, η Παπαδάκη-Μιχαηλίδη 

(2006) αναφέρει ότι το νεοψυχαναλυτικό ρεύµα έδωσε µεγάλη έµφαση στην 

αναγκαιότητα δηµιουργίας ισχυρής και κοντινής σχέσης όλων των παιδιών µε τον 

πατέρα τους, τονίζοντας ότι οι καλές σχέσεις µε τον πατέρα οδηγούν στη δηµιουργία 

ενός συµπαγούς εαυτού, γεµάτου ασφάλεια, αυτοεκτίµηση και εµπιστοσύνη για τους 

άλλους ανθρώπους. Ένας καλός πατέρας µπορεί να αποτελέσει την ασφαλή βάση της 

ζωής του παιδιού παράλληλα και ανεξάρτητα από την ασφαλή βάση της µητέρας. 

  Οι Jensen, Grogan, Xenakis και Bain (1989) υποστήριξαν ότι η απουσία του 

πατέρα από το σπίτι, έχει σηµαντικές συνέπειες στο παιδί και µπορεί να του 
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δηµιουργήσει συµπτώµατα άγχους ή ακόµη και κατάθλιψης.  Σύµφωνα µε την Goetz 

(1998), έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες οι οποίες ως παιδιά βίωσαν την πατρική 

εγκατάλειψη, πολύ συχνά αναπτύσσουν άγχος εγκατάλειψης από τον σύντροφό τους. 

Οι Brody και Forehand (1990) ερεύνησαν ενήλικες των οποίων οι γονείς τους είχαν 

χωρίσει, όταν οι ίδιοι βρίσκονταν στην παιδική ηλικία. Από τα αποτελέσµατα της 

έρευνας προέκυψε ότι οι ενήλικες οι οποίοι σαν παιδιά είχαν στενή σχέση µε τον 

πατέρα τους, αν και δεν έµεναν στο ίδιο σπίτι, σαν ενήλικες παρουσίασαν χαµηλότερα 

επίπεδα ψυχολογικών προβληµάτων. Από την άλλη, οι ενήλικες οι οποίοι είχαν φτωχή 

σχέση µε τον πατέρα τους, λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των γονέων, σαν ενήλικες 

παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικών προβληµάτων. Σε έρευνα των Alnaes 

και Torgersen (1990) βρέθηκε ότι οι ενήλικες στους οποίους είχε διαγνωστεί 

ταυτόχρονα κατάθλιψη και άγχος είχαν αναφέρει χαµηλή πατρική φροντίδα. Τέλος, 

σύµφωνα µε τους Dunn, Tucker και Carolyn (1993) παιδιά Αφρο–Αµερικανικής 

καταγωγής, που δεν έχουν πατέρα ή πατρική φιγούρα µέσα στο σπίτι, εµφανίζουν 

συχνά  µετατραυµατικές αγχώδεις διαταραχές. 

 

 

Η πατρική απουσία 

 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η ψυχολογική έρευνα 

ξεκίνησε να µελετά την πατρική απουσία, µε την προϋπόθεση ότι η απουσία αυτή 

ήταν προσωρινή, λόγω πολέµου, και όχι µόνιµη. Αργότερα, στις δεκαετίες του ’50 και 

του ’60, ένα µεγάλο µέρος µελετών ξεκίνησε να ερευνά την πατρική απουσία λόγω 

χωρισµού ή διαζυγίου των γονέων (Anderson, 1968). Οι συγκεκριµένες έρευνες σαν 

στόχο είχαν να εξετάσουν την επίδραση που έχει ο πατέρας γενικά στο παιδί, 

συγκρίνοντας τις συµπεριφορές και τις προσωπικότητες παιδιών που είχαν µεγαλώσει 

µε τον πατέρα τους  µε αυτές των παιδιών που είχαν µεγαλώσει χωρίς τον πατέρα τους 

(Lamb, 1986). Αυτό ήταν ένα παράδειγµα που, σύµφωνα µε την Phares (1996), 

συνεχίζει να χρησιµοποιείται και να προσφέρει πολλά στην έρευνα που αφορά στην 

πατρική επιρροή στα παιδιά. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. σελ. 38), η παρουσία 

και η συµµετοχή του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού έχει θετικά αποτελέσµατα σε 

όλους τους τοµείς της ανάπτυξης του παιδιού (Coley, 2003˙ Phares, 1996˙ Trowell & 

Etchegoyen, 2002). Μερικές φορές, όµως, η καθηµερινή παρουσία του πατέρα και η 
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συµµετοχή του στην ανατροφή του παιδιού παρεµποδίζονται από το διαζύγιο των 

γονέων (Amato & Keith, 1991). 

Σύµφωνα µε τον  Glick (1988), τα δηµογραφικά στοιχεία των οικογενειών 

έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ο Roberts (1993) αναφέρει πως  σε έρευνα που 

έγινε σε παιδιά ηλικίας µικρότερης των 8 ετών, σε Αµερικανικές οικογένειες, έδειξε 

πως το 61,1 % των παιδιών ζουν στο σπίτι και µε τους δυο βιολογικούς τους γονείς, το 

10,8 % ζουν σε νέα οικογένεια που έχει δηµιουργήσει είτε ο πατέρας είτε η µητέρα 

τους, το 24,2 % των παιδιών ζουν σε µονογονεϊκή οικογένεια µε την µητέρα τους και 

το 3,9 % ζουν σε µονογονεϊκή οικογένεια µε τον πατέρα τους. Τα δηµογραφικά αυτά 

στοιχεία, όπως αναφέρει η Phares (1996), ποικίλουν ανάλογα µε την εθνικότητα.  Για 

παράδειγµα, τα παιδιά Αφρο–Αµερικάνικης καταγωγής τα οποία ζουν σε 

µονογονεϊκές οικογένειες µόνο µε την µητέρα τους φτάνουν σε ποσοστό 56,3%. Με 

όλες αυτές, λοιπόν,  τις αλλαγές στη δοµή της οικογένειας το ερευνητικό ενδιαφέρον 

έχει στραφεί στη µελέτη φαινοµένων όπως είναι το διαζύγιο, οι µονογονεϊκές 

οικογένειες και οι οικογένειες όπου πλέον εργάζονται και οι δύο γονείς.  

Ο Kurdek (1981) σηµείωσε ότι το διαζύγιο είναι µια πολύπλοκη, πολιτιστική, 

κοινωνική, νοµική, και ψυχολογική διαδικασία που επηρεάζει τα παιδιά µε πολλούς 

τρόπους. Σύµφωνα µε τους Furstenberg και Nord (1985) και Seltzer (1991), το 

διαζύγιο, εκτός των άλλων, είναι υπεύθυνο για την αποµάκρυνση (συνήθως) του 

πατέρα από το σπίτι στο οποίο µένει το παιδί. Η αποµάκρυνση αυτή δηµιουργεί 

καινούρια δεδοµένα στη σχέση πατέρα-παιδιού. Οι σχέσεις γονέων και παιδιών µετά 

από ένα διαζύγιο είναι συχνά προβληµατικές. Η ποιότητα και η ποσότητα της επαφής 

ανάµεσα στα παιδιά και στο γονέα, που δεν ζει πια στο ίδιο σπίτι (συνήθως ο πατέρας) 

τείνει να µειώνεται µε το χρόνο και αυτή η κατάσταση δεν µεταβάλλεται ακόµα και 

όταν το παιδί µεγαλώσει. Πολλοί ερευνητές, όπως  Amato και Booth (1991), οι Booth 

και Amato (1994), οι Cooney και Uhlenberg (1990), οι Cooney, Hutchinson και 

Leather (1995) και ο White (1992,1994), αναφέρουν ότι τα ενήλικα παιδιά από 

χωρισµένους γονείς αισθάνονται λιγότερη στοργή για αυτούς και έχουν λιγότερη 

επαφή µαζί τους. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Hallman, Dienhart και Beaton (2007), 

επισηµαίνοντας ότι, όταν πλέον ο πατέρας δεν µένει στο ίδιο σπίτι µε το παιδί, τότε 

είναι λογικό τις περισσότερες φορές να µην έχει καθηµερινές επαφές µαζί του και να 

µειώνεται άµεσα η πρόσβασή του στο παιδί, γεγονός που τον αναγκάζει να περιορίσει 

τις συναντήσεις µαζί του στον ελεύθερο του χρόνο. Τη µείωση των σχέσεων µεταξύ 

πατέρα και παιδιού µετά το διαζύγιο ενισχύουν και οι Booth και Amato (1994) και  
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Cooney (1994) που αναφέρουν ότι οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες φαίνεται να έχουν 

πιο φτωχές σχέσεις µε τους πατέρες από ότι µε τις µητέρες τους µετά το διαζύγιο. 

 

 

Οι συνέπειες της πατρικής απουσίας 

 

Σύµφωνα µε τους Amato και Keith (1991), το διαζύγιο των γονέων συχνά 

κατηγορείται για τα συναισθηµατικά προβλήµατα, για τα προβλήµατα συµπεριφοράς, 

καθώς και για την εµφάνιση ψυχοπαθολογίας στα παιδιά. Οι Willis και Walker, 

αναφέρουν ότι το διαζύγιο των γονέων αποτελεί έναν από τους έξι ψυχολογικούς 

παράγοντες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους. 

Οι άλλοι πέντε είναι η εγκυµοσύνη στην εφηβεία, ο θάνατος γονέως, η παιδική 

κακοποίηση, το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο και οι πιέσεις στο σχολείο από 

συνοµηλίκους (Phares, 1996).  

Σύµφωνα µε τον Blankenhorn, εθνική µελέτη για την υγεία των εφήβων που 

διεξήχθη στην Αµερική διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που προέρχονταν από οικογένειες 

χωρίς πατέρα, είχαν έντεκα φορές περισσότερες πιθανότητες να πρωταγωνιστήσουν ή 

να συµµετέχουν σε κάποιες βίαιες ή αντικοινωνικές πράξεις. Στην ίδια έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι οι οποίοι ανέφεραν κοντινή και ζεστή σχέση µε τον 

πατέρα τους ήταν άτοµα µε ισχυρή αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητα, δεν υπέκυπταν 

εύκολα στις πιέσεις των συνοµηλίκων τους και είχαν ελάχιστες πιθανότητες να 

συµµετέχουν σε επικίνδυνες συµπεριφορές (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2006).  

Η Phares (1996) αναφέρει ότι η έλλειψη του πατέρα φαίνεται ότι είναι 

ιδιαίτερα επώδυνη και βλαπτική για τα αγόρια τα οποία περνούν την ήβη και την 

εφηβεία. Τα αγόρια που µεγάλωσαν χωρίς πατέρα βρέθηκαν ότι εκδηλώνουν 

χαµηλότερα επίπεδα αρρενωπότητας (Hetherington, 1966) και υψηλότερα από τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα επιθετικότητας και εγκληµατικότητας. (Bacon, Child & 

Barry, 1963˙ McCord, McCord &Thurber, 1962). Επιπλέον, ο Hamilton (1977) και οι 

Nelson και Valliant (1993) αναφέρουν ότι η απουσία του πατέρα σχετίζεται µε 

διαταραχές στην προσωπικότητα των παιδιών, µε χαµηλή διανοητική λειτουργία και 

µε µειωµένη ακαδηµαϊκή απόδοση. Επίσης, σε µια ανασκόπηση ερευνών για τα 

αποτελέσµατα παιδιών που ζουν και µεγαλώνουν σε οικογένειες χωρίς πατέρα, ο 

Amato (1994) συνόψισε ότι αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν πιο χαµηλά επίπεδα 
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ακαδηµαϊκής επιτυχίας από ότι τα παιδιά που µεγαλώνουν µε τον πατέρα τους, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να επιδείξουν αποκλίνουσα συµπεριφορά και 

εγκληµατικότητα, και πολλές φορές έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να γεννήσουν 

παιδιά εκτός γάµου. Ακόµη, έχει βρεθεί ότι παιδιά τα οποία µεγαλώνουν χωρίς πατέρα 

έχουν αυξηµένες πιθανότητες για αυτοκτονία (Andrews & Lewinsohn, 1992) και για 

διαταραχή της προσωπικότητάς τους (Nelson & Valliant, 1993).   

Κλείνοντας, πρέπει να αναφερθεί πως οι Stevenson και Black (1988), σε 

έρευνα τους που έκαναν για να ερευνήσουν εάν η απουσία του πατέρα έχει συνέπειες 

στην ανάπτυξη του φυλετικού ρόλου του κάθε παιδιού, διαπίστωσαν ότι υπήρξαν 

σηµαντικά ευρήµατα, όσον αφορά στα αγόρια, ενώ για τα κορίτσια τα αποτελέσµατα 

δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικά.  Πιο συγκεκριµένα, αγόρια προσχολικής ηλικίας 

που ζούσαν µε τον πατέρα τους έκαναν περισσότερο «αγορίστικες» επιλογές 

παιχνιδιών και δραστηριοτήτων σε σχέση µε τα αγόρια που ο πατέρας απουσίαζε από 

το σπίτι. Η συγκεκριµένη έρευνα έδειξε, ακόµα, ότι η πατρική απουσία έχει 

µεγαλύτερο αντίκτυπο στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, καθώς και ότι αγόρια 

µικρότερης ηλικίας παρουσίασαν χαµηλότερα επίπεδα αρρενωπότητας σε σχέση µε 

αγόρια µεγαλύτερης ηλικίας. 

 

 

Η ενασχόληση των διαζευγµένων πατέρων µε τα παιδιά τους 

 

Σύµφωνα µε την Phares (1996), ένας µεγάλος αριθµός παιδιών φαίνεται να 

έχει «απόντες» βιολογικούς πατέρες (πατέρες που δε ζουν στο ίδιο σπίτι µε τα παιδιά 

τους), χωρίς αυτό, όµως, να σηµαίνει  πως ένας απόντας πατέρας είναι και ένας 

πατέρας που δεν ασχολείται µε το παιδί του. Η ίδια συµπληρώνει πως ο όρος 

«ενασχόληση του πατέρα» αποτελείται από πολλές παραµέτρους, που δεν είναι άλλες 

από την οικονοµική συνεισφορά στο µεγάλωµα του παιδιού, την φυσική παρουσία του 

πατέρα στη ζωή του και τη συναισθηµατική σχέση που δηµιουργεί και παρέχει σε 

αυτό (Phares, 1996).  

Οι Seltzer και Bianchi (1988) ερεύνησαν το πλήθος των επαφών που έχουν οι 

απόντες γονείς (γονείς που δεν ζουν στο ίδιο σπίτι µε τα παιδιά τους) µε τα παιδιά 

τους, και κατέληξαν στο ότι οι γονείς αυτοί έχουν έστω και µικρή επαφή µαζί τους. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως στις περιπτώσεις των παιδιών που ζούσαν µε 
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τις βιολογικές τους µητέρες, το 19% είχε έστω µία επαφή την εβδοµάδα µε το 

βιολογικό πατέρα, το 42% είχε 2 µε 3 φορές το µήνα, το 35 % δεν είχε καθόλου επαφή 

µε τον βιολογικό πατέρα και το υπόλοιπο 4% δεν προσδιόρισε επακριβώς τη 

συχνότητα των επαφών. Αντίθετα, στις περιπτώσεις των παιδιών που ζούσαν µε τον 

βιολογικό πατέρα, το 22% των παιδιών αυτών είχε µία επαφή την εβδοµάδα µε τη 

βιολογική µητέρα, το 54% είχε µικρή επαφή µε τη µητέρα (2 µε 3 φορές το µήνα) και 

το 19% δεν είχε καθόλου επαφή µαζί της. Το υπόλοιπο 5% δεν προσδιόρισε 

επακριβώς την συχνότητα των επαφών. 

 Πολλοί µελετητές έχουν ερευνήσει την ενασχόληση των πατέρων µε τα παιδιά 

τους µετά το διαζύγιο και έχουν προσπαθήσει να κατανοήσουν τις συσχετίσεις 

ανάµεσα στη σχέση πατέρα και παιδιού, πριν και µετά το διαζύγιο (Phares, 1996). Οι 

Ahrons και Miller (1993) υποστήριξαν πως τα υψηλά επίπεδα συγκρούσεων και τα 

χαµηλά επίπεδα συνεργασίας ανάµεσα στους γονείς σχετίζονται µε τα χαµηλά επίπεδα 

επαφής του πατέρα µε τα παιδιά του µετά το διαζύγιο. Οι McKenry, Price, Fine και 

Serovich (1992) συµπέραναν πως οι πατέρες εκείνοι που δεν έµεναν µε τα παιδιά τους 

θα ήταν πιθανό να είχαν συνεχίσει να έχουν επαφή µε αυτά, αν ήταν πιο 

ευχαριστηµένοι µε το γονεϊκό τους ρόλο, αν πίστευαν πως είχαν µεγαλύτερη επιρροή 

στις ζωές των παιδιών τους, αν έµεναν πιο κοντά στα παιδιά τους και αν δεν είχαν 

τόσο τεταµένες σχέσεις µε τις µητέρες των παιδιών τους. Ο Wall (1992) συµπληρώνει, 

τέλος, πως οι πατέρες που δεν ζουν µε τα παιδιά τους είχαν περισσότερες επαφές µαζί 

τους, όταν υπήρχαν λιγότερα προβλήµατα ανάµεσα σε αυτούς και τη µητέρα των 

παιδιών, όταν ο γάµος έχει διαρκέσει αρκετά, όταν είχαν ξαναπαντρευτεί και όταν 

πίστευαν πως η σχέση που είχαν αναπτύξει µε τα παιδιά τους ήταν χωρίς πολλές 

συγκρούσεις.  

Ο Kruk (1994) προσπάθησε να εντοπίσει τους οικογενειακούς, αλλά και τους 

προσωπικούς λόγους που επηρεάζουν τη σχέση ανάµεσα στον πατέρα και το παιδί. Σε 

έρευνα του µε δείγµα 80 πατέρων από τον Καναδά και τη Σκωτία, που δεν ζούσαν µε 

τα παιδιά τους, βρήκε πως πατέρες οι οποίοι συναναστρέφονταν και ασχολούνταν 

αρκετά µε τα παιδιά τους πριν το διαζύγιο, είχαν περισσότερες πιθανότητες να χάσουν 

επαφή µε αυτά µετά το διαζύγιο. Αντίθετα, όσοι δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα µε τα 

παιδιά τους πριν το διαζύγιο είχαν περισσότερες πιθανότητες να διατηρούν αρκετή 

επαφή µε τα παιδιά τους µετά από αυτό. 

Οι Healy, Maley και Stewart (1990)  διεξήγαγαν έρευνα για να µελετήσουν το 

κατά πόσο ασχολείται ο πατέρας µε τα παιδιά του µετά το χωρισµό ή το διαζύγιο των 
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γονιών. Στην έρευνα αυτή βρήκαν πως τα κορίτσια νεαρής ηλικίας και τα αγόρια όλων 

των ηλικιών εµφάνισαν µεγαλύτερα επίπεδα αυτοεκτίµησης, όπως τα ίδια ανέφεραν, 

όταν οι επισκέψεις του πατέρα ήταν συχνές και τακτικές, σε αντίθεση µε τα αγόρια 

µεγαλύτερης ηλικίας και τα κορίτσια όλων των ηλικιών. Σ’ αυτό το σηµείο, πρέπει να 

σηµειωθεί πως όταν τις πληροφορίες τις έδιναν οι µητέρες, εντοπίσθηκαν ορισµένες 

διαφοροποιήσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως, σύµφωνα µε τις αναφορές των 

µητέρων, τα κορίτσια που είχαν συχνές και τακτικές επισκέψεις από τους πατέρες 

τους έδειξαν λιγότερα προβλήµατα συµπεριφοράς, ενώ τα αγόρια που είχαν συχνές 

επισκέψεις και συναντήσεις µε τους πατέρες τους έδειξαν υψηλότερα επίπεδα 

προβληµατικής συµπεριφοράς (Healy, Maley & Stewart, 1990).  

Σε έρευνα µε νεαρούς έφηβους των οποίων οι γονείς είχαν χωρίσει, οι 

Forehand, Wierson, Thomas, Armisted, Kempton και Fauber (1990) αναφέρουν πως, 

σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, έφηβοι οι οποίοι προέρχονταν από 

οικογένειες µε λιγότερα προβλήµατα µεταξύ των γονέων εµφάνιζαν υψηλότερη 

γνωστική και κοινωνική ικανότητα, ανεξάρτητα από το επίπεδο των επισκέψεων των 

πατέρων τους. Από την άλλη, όταν υπήρχαν υψηλά επίπεδα συγκρούσεων µεταξύ των 

γονέων και λίγες επισκέψεις από τον πατέρα, οι έφηβοι αυτοί έδειχναν χαµηλότερα 

επίπεδα γνωστικής και κοινωνικής ικανότητας, σε αντίθεση µε τους εφήβους που 

είχαν συχνές επισκέψεις από τον πατέρα τους. Οι ίδιοι έφηβοι, τέλος, παρουσίασαν 

επίπεδα γνωστικής και κοινωνικής ικανότητας ανάλογα µε αυτά των εφήβων που δε 

βίωναν συγκρούσεις µεταξύ των γονέων τους. Συνοψίζοντας, οι Forehand, Wierson, 

Thomas, Armisted, Kempton και Fauber (1990) υποστήριξαν πως όταν υπάρχουν 

υψηλά επίπεδα συγκρούσεων ανάµεσα στους γονείς, οι συχνές συναντήσεις µεταξύ 

εφήβων και των πατέρων τους µπορούν να προάγουν τη γνωστική και κοινωνική 

ικανότητα των εφήβων. Αντίθετα όταν δεν είναι τόσο συχνές οι επισκέψεις του 

πατέρα και υπάρχουν υψηλά επίπεδα συγκρούσεων ανάµεσα στους γονείς 

εµφανίζονται χαµηλότερα επίπεδα γνωστικής και κοινωνικής ικανότητας. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των ερευνών από την ελληνική και διεθνή 

βιβλιογραφία προκύπτει η διαπίστωση ότι στην ελληνική πραγµατικότητα δεν 

υπάρχουν ανάλογες έρευνες. Τίθενται βασικά ερωτήµατα τα οποία θα προσπαθήσουµε 

να διερευνήσουµε και απαντήσουµε στα πλαίσια της συγκεκριµένης έρευνας. Κάποια 

από αυτά είναι: 

- Γνωρίζοντας ότι η σχέση που αναπτύσσει το παιδί µε τους γονείς του 

επηρεάζει όλους τους τοµείς της ανάπτυξής του, ποια µπορεί να είναι η 
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επίδραση της απουσίας του πατέρα, λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των 

γονέων; 

- Πόσο µπορεί να επηρεασθούν οι 5 τοµείς της αυτοαντίληψης, η 

αυτοεκτίµηση και τα επίπεδα άγχους των παιδιών ηλικίας 11 – 12 ετών 

(προεφηβεία) όταν έχει αποµακρυνθεί ο πατέρας από το σπίτι λόγω 

χωρισµού των γονέων; 

Πάνω σε αυτά τα ερωτήµατα στηρίχθηκε ο ερευνητικός προβληµατισµός, που 

παρατίθεται αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Μεθοδολογία 

 

Προβληµατική και στόχοι της έρευνας 

 

Με βάση λοιπόν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό πως η 

µητέρα αλλά και ο πατέρας κατέχουν σηµαίνοντα ρόλο στη δηµιουργία του εαυτού 

του παιδιού, στην ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του καθώς και σε όλη τη µετέπειτα 

πορεία της ζωής του. Όπως έχουµε ήδη αναλύσει, είναι γενικά παραδεκτό πως η 

προεφηβεία είναι µια περίοδος πολύ δύσκολη για το παιδί αφού αποτελεί ένα 

µεταβατικό στάδιο για τη ζωή του κατά το οποίο η συµβολή των γονιών είναι 

ουσιαστική. 

Όµως τα δηµογραφικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν πως ο αριθµός 

των διαζυγίων αυξάνεται ραγδαία µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές το παιδί να 

συνεχίζει να ζει µε τη µητέρα ενώ ο πατέρας αποµακρύνεται από το σπίτι. Είναι 

λοιπόν σηµαντικό να κατανοήσουµε τα αποτελέσµατα τα οποία έχει η αποµάκρυνση 

του πατέρα για τα παιδιά. 

Έρευνες που έχουν γίνει για να µελετήσουν τα αποτελέσµατα της πατρικής 

απουσίας στο παιδί έχουν δείξει πως η έλλειψη του πατέρα επηρεάζει αρνητικά 

διάφορους τοµείς της ζωής του παιδιού. Βασικός σκοπός λοιπόν της συγκεκριµένης 

εργασίας είναι να διαπιστωθεί το κατά πόσο επηρεάζει η αποµάκρυνση του πατέρα 

από το σπίτι, λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των γονέων, τα επίπεδα αυτοαντίληψης, 

αυτοεκτίµησης και άγχους των παιδιών Ε΄ και ΣΤ’ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου, 

που αντιστοιχούν στις ηλικίες 11 και 12 ετών. 

Απώτερος στόχος µας είναι να καταφέρουµε µέσα από τα αποτελέσµατα που 

θα προκύψουν να µπορέσουµε να βοηθήσουµε γονείς και εκπαιδευτικούς να 

αποκτήσουν µια πιο πλήρη εικόνα για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού που 

βρίσκεται στην προεφηβεία και λόγω χωρισµού των γονέων αναγκάζεται να µένει 

χωριστά από τον πατέρα του. 
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∆ιαµόρφωση Υποθέσεων και Ερευνητικά Ερωτήµατα 
 

- Βασιζόµενοι στα ευρήµατα σχετικών ερευνών, υποθέτουµε  πως τα κορίτσια θα 

καταγράψουν υψηλότερα επίπεδα άγχους.  

- Υποθέτουµε  πως τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης θα έχουν υψηλότερη βαθµολογία στο άγχος 

κατάστασης από τα παιδιά της Ε’ τάξης. 

- Με βάση την επισκόπηση της διεθνής βιβλιογραφίας, πιθανολογούµε πως τα παιδιά 

που έχουν διαζευγµένους γονείς θα σηµειώσουν µεγαλύτερες βαθµολογίες στην 

κλίµακα δοµικού άγχους και άγχους κατάστασης. 

- Προσδοκούµε διαφυλετικές διαφορές στους τοµείς της αυτοαντίληψης. 

- Υποθέτουµε πως δεν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις στους τοµείς της αυτοαντίληψης 

µεταξύ των παιδιών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. 

- Υποθέτουµε πως τα παιδιά µε διαζευγµένους γονείς θα καταγράψουν χαµηλότερα 

επίπεδα στους τοµείς της αυτοεκτίµησης και  της αυτοαντίληψης, και ειδικότερα στη 

σχολική ικανότητα. 

- Υποθέτουµε πως τα παιδιά µε διαζευγµένους γονείς της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 

δηµοτικού θα σηµειώσουν χαµηλότερες βαθµολογίες στις κλίµακες δοµικού άγχους 

και άγχους κατάστασης από τα παιδιά µε γονείς παντρεµένους.  

- Πιθανολογούµε πως τα παιδιά µε διαζευγµένους γονείς της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 

δηµοτικού θα σηµειώσουν χαµηλότερες βαθµολογίες στους τοµείς της αυτοεκτίµησης 

και αυτοαντίληψης από τα παιδιά µε γονείς παντρεµένους.  

-  Προσδοκούµε, στηριζόµενοι στις βιβλιογραφικές αναφορές πως το άγχος θα 

σχετίζεται αρνητικά µε τους τοµείς της αυτοαντίληψης και την αυτοεκτίµηση. 

- Η αυτοεκτίµηση, επιπλέον, υποθέτουµε πως θα συσχετίζεται θετικά µε όλους τους 

τοµείς της αυτοαντίληψης. 

- Πηγαίνοντας ένα βήµα πιο πέρα, προβλέπουµε πως τα άτοµα µε υψηλή βαθµολογία 

στο άγχος κατάστασης θα έχουν χαµηλότερη βαθµολογία στους τοµείς της 

αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης. 

- Υποθέτουµε πως τα άτοµα µε υψηλή βαθµολογία στην υποκλίµακα δοµικού άγχους θα 

έχουν χαµηλότερες βαθµολογίες στους τοµείς της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης. 

- Τέλος, τα  παιδιά που έχουν διαζευγµένους γονείς, υποθέτουµε πως θα έχουν χαµηλές 

βαθµολογίες στους τοµείς της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης και  υψηλό άγχος είτε 

δοµικό είτε κατάστασης.  

-  



 

51 
 

Μέσα συλλογής δεδοµένων 

 

Η µέθοδος διερεύνησης που χρησιµοποιήσαµε στην παρούσα έρευνα, όπως 

αναφέραµε και παραπάνω, ήταν η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. Το 

ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε τις αρχικές ερωτήσεις που αφορούν στα δηµογραφικά 

στοιχεία (ηλικία, φύλο, τόπο κατοικίας κλπ), αλλά και δύο ψυχοµετρικά εργαλεία. Τα 

δύο αυτά ψυχοµετρικά εργαλεία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, όπως 

παρατίθενται στο βιβλίο των Α. Σταλίκα, Σ. Τριλίβα και Π. Ρούσση (2002): 

1. Το ΠΑΤΕΜ ΙΙ  είναι µια δέσµη έξι ψυχοµετρικών κλιµάκων αξιολόγησης 

της αυτοεκτίµησης και πέντε επιµέρους υποκλιµάκων της αυτοαντίληψης, και αποτελεί 

την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου Self-Perception Profile for Children της 

Harter (1985). 

Είναι κατάλληλο για χρήση µε µαθητές ηλικίας περίπου 10-12 ετών. Στην 

ελληνική έκδοση για µαθητές Ε’, ΣΤ’ ∆ηµοτικού διατηρήθηκαν όλες οι κλίµακες του 

πρωτότυπου ερωτηµατολογίου, αλλά ο αριθµός των ερωτήσεων κάθε κλίµακας 

µειώθηκε από έξι σε πέντε. Επιπλέον, µερικές από τις ερωτήσεις του πρωτότυπου 

ερωτηµατολογίου αναδιατυπώθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε άλλες, προκειµένου να 

βελτιωθούν η αξιοπιστία και η παραγοντική εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης.  

Το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, 

συµβούλους σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθώς και σε όσους 

ενδιαφέρονται να µελετήσουν τις εννοιολογικές κατασκευές που αποτυπώνονται στο 

ερωτηµατολόγιο, είτε αυτοτελώς είτε σε σχέση µε άλλες ψυχοπαιδαγωγικές και 

ψυχοκοινωνικές µεταβλητές. 

Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει έξι κλίµακες, πέντε από τις οποίες 

αποτυπώνουν ισάριθµους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης και µία η οποία αξιολογεί 

την αυτοεκτίµηση. Οι επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης είναι: 

1. Σχολική ικανότητα 

2. Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

3. Αθλητική ικανότητα 

4. Φυσική εµφάνιση 

5. ∆ιαγωγή – συµπεριφορά. 

Η κλίµακα αυτοεκτίµησης αξιολογεί το βαθµό στον οποίο ο µαθητής είναι 

ευχαριστηµένος γενικά µε τον εαυτό του και µε τη ζωή που κάνει. Το 
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ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 30 ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση ο µαθητής κάνει 

µια δήλωση, η οποία έχει δυαδική µορφή. Από το µαθητή ζητείται πρώτα να επιλέξει 

ποιος τύπος ατόµου, από τους δύο εναλλακτικούς που περιγράφονται στο κάθε 

σκέλος της ερώτησης, του ταιριάζει περισσότερο. Στη συνέχεια καλείται να 

αποφασίσει κατά πόσο η περιγραφή του τύπου του ατόµου που επέλεξε «απόλυτα του 

ταιριάζει» ή «µάλλον του ταιριάζει». 

 Όσον αφορά στη βαθµολόγηση οι ερωτήσεις βαθµολογούνται µε 1,2,3, ή 4 µε 

τις υψηλότερες τιµές να αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίµησης. Ο µέσος όρος των τιµών των απαντήσεων στην κάθε κλίµακα 

αυτοαντίληψης αποτελεί το βαθµό αυτοαντίληψης του µαθητή στον αντίστοιχο τοµέα 

της ζωής του. Ο µέσος όρος των τιµών των απαντήσεων στην κλίµακα αυτοεκτίµησης 

αποτελεί το βαθµό αυτοεκτίµησης του µαθητή. 

 Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής και εγκυρότητα κριτηρίου. Επίσης, η αξιοπιστία 

εσωτερικής συνέπειας και η αξιοπιστία επαναληπτικών µετρήσεων κρίνονται 

ικανοποιητικές.  

2. Ερωτηµατολόγιο άγχους κατάστασης  και δοµικού άγχους του Spielberger 

(State – Trait Anxiety Inventory) (C.D. Spielberger, R.L. Gorush και  R.E. Lushene, 

1970). Ο Spielberger (1972) µε τον όρο άγχος κατάστασης  (State  Anxiety) δηλώνει 

µία σύνθετη συναισθηµατική αντίδραση των ατόµων, στην οποία βλέπουν τη 

στρεσογόνα κατάσταση ως προσωπική απειλή, η οποία ενεργοποιεί ή διεγείρει το 

αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Το άγχος κατάστασης εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες, 

που προκαλούν µία απειλή όσο και από τη διάρκεια της. Με τον όρο δοµικό άγχος 

(Trait Αnxiety), o Spielberger (1972) αναφέρεται στις ατοµικές διαφορές ως προς την 

τάση εκδήλωσης άγχους, που νοούνται ως βασικό δοµικό στοιχείο της 

προσωπικότητας του ατόµου. 

Οι συγγραφείς του ερωτηµατολογίου είναι οι C.D. Spielberger, R.L. Gorush 

και  R.E. Lushene (1970) και την προσαρµογή στα ελληνικά έκαναν οι Α. Λιάκος και 

Σ. Γιαννίτση (1984). Το ερωτηµατολόγιο αυτό χρησιµοποιείται για να µετρήσει το 

άγχος. Η κλίµακα αποτελείται από δύο υποκλίµακες. Η πρώτη αναφέρεται στο άγχος 

κατάστασης (A – State) και η δεύτερη αναφέρεται στο δοµικό άγχος (A – Trait).  

Πρόκειται για ένα ερωτηµατολόγιο αυτοαναφοράς που αποτελείται από 40 

θέµατα. Οι συµµετέχοντες δηλώνουν το βαθµό (καθόλου, κάπως, µέτρια και πάρα 

πολύ) στον οποίο τους χαρακτηρίζουν οι περιγραφές του κάθε θέµατος. Τα πρώτα 20 
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θέµατα αφορούν το πώς αισθάνεται κανείς τη στιγµή που απαντά στο 

ερωτηµατολόγιο (άγχος κατάστασης), ενώ τα υπόλοιπα 20 θέµατα απαντώνται µε 

βάση το πώς το άτοµο αισθάνεται γενικά (δοµικό άγχος). 

Για τη βαθµολόγηση υπάρχουν δύο υποκλίµακες: η  A – State (θέµατα 1 – 20) 

και η  A – Trait (θέµατα 21 – 40). Οι εξεταζόµενοι /ες απαντούν στα θέµατα βάσει 

µίας κλίµακας 4 διαβαθµίσεων (από το 1 ως το 4). Οι ερωτήσεις 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 

16, 18, 20, 21, 26, 27, 33, 36 και 39 βαθµολογούνται αντίστροφα (4 = 1), (3 =2), (2 = 

3), (1 = 4).η βαθµολόγηση γίνεται µε την άθροιση όλων των ερωτήσεων. 

Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής και εγκυρότητα κριτηρίου. Επίσης, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας 

και η αξιοπιστία επαναληπτικών µετρήσεων κρίνονται ικανοποιητικές.  

 

∆είγµα 

 

Στην παρούσα µελέτη συµµετείχαν 194 άτοµα, εκ των οποίων 98 (50.5%) 

ήταν κορίτσια και 96 (49.5%) ήταν αγόρια. Το δείγµα περιλαµβάνει 93 (47.9%) 

µαθητές της E’ και 101 (52.1%) της ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού. Οι µαθητές 

προέρχονται από διαφορετικά δηµοτικά σχολεία της Κρήτης. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται οι συνδυαστικές συχνότητες ανάµεσα στο φύλο των µαθητών και τις 

τάξεις φοίτησής τους.  

 

 Πίνακας 1. Κατανοµή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των µαθητών ως προς το 

φύλο και την τάξη τους.  

 

 Τάξη   

Φύλο Ε’ Τάξη ΣΤ’ Τάξη Σύνολο 

 ƒ % ƒ % ƒ % 

Αγόρια 47 49 49 51 96 49.5 

Κορίτσια 46 46.9 52 53.1 98 50.5 

Σύνολο 93 47.9 101 52.1 194 100 

 
 Ως προς το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα και της µητέρας των παιδιών, 

ακολουθεί ο πίνακας 2, όπου παρουσιάζονται οι κατανοµές ανάλογα µε το εάν είναι 



 

54 
 

απόφοιτοι/ες ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου ή ΑΕΙ-ΤΕΙ ακόµη και κάτοχοι 

µεταπτυχιακού τίτλου.    

 

Πίνακας 2. Κατανοµή των απόλυτων και σχετικών συχνοτήτων ως προς το επίπεδο 

εκπαίδευσης της µητέρας και του πατέρα. 

 

 

∆ιαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

Στην παρούσα µελέτη έγινε προσπάθεια να εξεταστεί η αυτοαντίληψη η αυτοεκτίµηση 

και τα επίπεδα άγχους σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών, όταν ο πατέρας 

βρίσκεται στο σπίτι και όταν απουσιάζει λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των γονέων. Η έρευνα  

πραγµατοποιήθηκε στη Κρήτη και το δείγµα µας αποτελούσαν παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Τάξης 

∆ηµοτικού σχολείου, τα οποία αντιστοιχούν στις ηλικίες των 11 και 12 ετών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Η συγκεκριµένη ηλικία επιλέχθηκε διότι τα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ 

τάξης του ∆ηµοτικού βρίσκονται ένα βήµα πριν την εφηβεία. Πολλά από τα προβλήµατα 

που σχετίζονται µε την αυτοαντίληψη των παιδιών εµφανίζονται κατά την διάρκειά της 

συγκεκριµένης περιόδου. 

Τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας που έλαβαν χώρα είχαν ως εξής: αφού 

ενηµερώσαµε τους προϊσταµένους πρωτοβάθµιας των νοµών στους οποίους διεξήχθη η 

έρευνα τότε προχωρήσαµε στην εύρεση του δείγµατος µας µε διακριτικό και ανώνυµο 

τρόπο. Για να βρεθεί το δείγµα έλαβε χώρα η παρακάτω διαδικασία. Κατόπιν επικοινωνίας 

µε δασκάλους αρκετών σχολείων, ζητήθηκαν πληροφορίες για την ύπαρξη παιδιών, στις 

προαναφερθείσες ηλικίες, που δεν µένουν στο ίδιο σπίτι µε τον πατέρα τους, λόγω 

διαζυγίου ή χωρισµού των γονιών. Από την τάξη αυτή πήραµε αντίστοιχο αριθµό παιδιών 

Επίπεδο Εκπαίδευσης        Μητέρα     Πατέρας 

ƒ % ƒ % 
Μερικές Τάξεις ∆ηµοτικού 
∆ηµοτικό  
Γυµνάσιο 
Λύκειο 
ΤΕΙ 
ΑΕΙ 
Μεταπτυχιακό 

1 0,5 
13 6,8 
24 12,4 
88    46,3 
26    13,7 
23    12,1 
15            7,9 

- - 
11 5,8 
35   18,4 
96       50,5 
18        9,5 
21       11,1 
9          4,7 
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που ο πατέρας τους ζει στο ίδιο σπίτι και ήταν του ίδιου φύλου µε τα παιδιά που ο πατέρας 

τους δεν ζει στο ίδιο σπίτι. 

Αφού εντοπίσαµε ικανό αριθµό ατόµων για το δείγµα µας, η έρευνα διεξήχθη σε 

δύο επισκέψεις. Στην πρώτη επίσκεψη ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τους 

ανθρώπους που ζουν στο σπίτι τους. Αυτό έλαβε χώρα γιατί η ζωγραφιά χρησιµοποιήθηκε  

σαν ένας τρόπος συνέντευξης µε το παιδί έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πράγµατι ο πατέρας 

απουσιάζει από το σπίτι. Με αυτό τον τρόπο διασταυρώθηκε η πληροφορία που µας έδωσε 

ο εκπαιδευτικός εάν, δηλαδή, πράγµατι το παιδί ζει χωρίς την παρουσία του πατέρα µέσα 

στο σπίτι. Εκτός όµως από τη ζωγραφιά στην πρώτη επίσκεψη ζητήθηκε από τα παιδιά να 

συµπληρώσουν και το πρώτο ερωτηµατολόγιο που είναι το ΠΑΤΕΜ ΙΙ και αφορά στην 

αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση. Στην πρώτη σελίδα του ερωτηµατολογίου δίνονται 

κάποιες επεξηγήσεις για τον σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας και στην τελευταία 

εµφανίζονται ερωτήσεις που αφορούν κάποια βασικά κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία 

όπως το φύλο, η ηλικία, η τάξη, ο τόπος µόνιµης κατοικίας και το επίπεδο εκπαίδευσης των 

γονέων. Στη δεύτερη επίσκεψη ζητήθηκε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το δεύτερο 

ερωτηµατολόγιο που είναι η κλίµακα άγχους (State – Trait Anxiety Inventory).  Σε αυτό το 

σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξε  διαφοροποίηση στις µέρες και αυτό έγινε για να 

µην κουραστούν τα παιδιά από τη ζωγραφική και τα 2 ερωτηµατολόγια και µε αυτό τον 

τρόπο να διασφαλιστεί όσο γίνεται περισσότερο η εγκυρότητα των απαντήσεων που 

έδωσαν στα ερωτηµατολόγια. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η χορήγηση και των δύο 

ψυχοµετρικών εργαλείων δεν διήρκεσε πολύ χρόνο. Συγκεκριµένα η χορήγηση του 

ΠΑΤΕΜ ΙΙ διήρκεσε περίπου 8 - 10 λεπτά και η χορήγηση της κλίµακας άγχους διήρκεσε 5 

– 8 λεπτά. 

Οι οδηγίες που δόθηκαν από τον ερευνητή ως προς τον τρόπο συµπλήρωσης 

των ερωτηµατολογίων, ήταν ίδιες προς όλους τους µαθητές. ∆εν ήταν λίγες οι φορές 

βέβαια που ζητήθηκαν επεξηγήσεις σε κάποια ερωτήµατα. Τονιζόταν από την αρχή 

πως δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις (όπως αναφερόταν και στην πρώτη 

σελίδα του ερωτηµατολογίου), και πως η συµµετοχή των παιδιών θα είναι ανώνυµη 

και προαιρετική. ∆εν δόθηκαν κίνητρα για την συµµετοχή στην έρευνα (π.χ. 

χρηµατικές αποζηµιώσεις), παρά µόνο προφορικές ευχαριστίες τόσο στα παιδιά που 

συµµετείχαν στην έρευνα, όσο και στους δασκάλους και τους διευθυντές των 

σχολείων για την συµµετοχή τους και τον χρόνο τους. 
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Ο διευθυντής κάθε σχολείου και οι υπεύθυνοι δάσκαλοι είχαν ενηµερωθεί εκ 

των προτέρων για την πραγµατοποίηση της έρευνας, τον σκοπό και τις προϋποθέσεις 

της, καθώς επίσης και για την ταυτότητα των ερευνητών.  

 Μετά από την συλλογή, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν µε 

την χρήση του προγράµµατος SPSS (Statistical Package for Social Sciences) . 

 

 Αποτελέσµατα 
  

 Μέσοι όροι του συνολικού δείγµατος 

 

Στον Πίνακα 3, παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι αξιοπιστίες για το 

ερωτηµατολόγιο άγχους. Οι δείκτες εσωτερικής συνάφειας είναι αρκετά υψηλοί και 

για τις δύο υποκλίµακες.  

 

Πίνακας 3.  ∆είκτες αξιοπιστίας των παραγόντων, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

του STAI. 

 

STAI Μ.Ο Τ.Α. Ιtems Cronbach a 

A- State 
37.78 9.71 1 έως 20 .83 

A- Trait 39.21 9.04 21 έως 40 .81 

 

 Στον Πίνακα 4, εµφανίζονται οι περιγραφικοί δείκτες και ο δείκτης 

αξιοπιστίας των επιµέρους τοµέων της αυτοαντίληψης καθώς και της αυτοεκτίµησης. 

Αναφορικά µε τον Cronbach a κυµαίνεται σε αρκετά καλά επίπεδα και συµφωνεί και 

µε τη διεθνή βιβλιογραφία.  
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Πίνακας 4. ∆είκτες αξιοπιστίας, µέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των υποκλιµάκων 

για το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ. 

 

ΠΑΤΕΜ II M.O T.A Ιtems Cronbach a 

Αυτοαντίληψη     

1) Σχολική Ικανότητα 14.31 3.41 5 ερωτήσεις .76 

2) Σχέσεις µε Συνοµηλίκους 14.96 3.24 5 ερωτήσεις .67 

3)Αθλητική Ικανότητας 14.75 3.15 5 ερωτήσεις .65 

4) Φυσική Εµφάνιση 13.50 3.38 5 ερωτήσεις .69 

5) ∆ιαγωγή-Συµπεριφορά 15.10 3.23 5 ερωτήσεις .74 

Αυτοεκτίµηση 15.24 2.98 5 ερωτήσεις .65 

 
 

 

Σχήµα 1. Η κατανοµή των βαθµολογιών στη µεταβλητή άγχος κατάστασης για Ε’ & 

ΣΤ’ τάξη. 

 
 Στο σχήµα 1 βλέπουµε την κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν τα παιδιά 

κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε τον παράγοντα άγχος 
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κατάστασης. Η κατανοµή ακολουθεί περίπου την κανονική κατανοµή µε τιµές να 

κυµαίνονται από 23 έως 70 µε  Μ= 37.78 και Τ.Α = 9.71 σε σύνολο 194 παιδιών. 

 

 

Σχήµα 2.  Η κατανοµή των βαθµολογιών στην υποκλίµακα δοµικό άγχος για Ε’ & ΣΤ’ 
τάξη. 
 

 
 

Στο σχήµα 2 παρατηρούµε την κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν τα 

παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε τον παράγοντα 

δοµικό άγχος. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική κατανοµή µε τιµές να 

κυµαίνονται από 22 έως 65 µε  Μ= 39.21 και Τ.Α = 9.04 σε σύνολο 194 παιδιών. 
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Σχήµα 3.  Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας σχολική ικανότητα. 

 
 

Στο παραπάνω ιστόγραµµα βλέπουµε την κατανοµή των αθροισµάτων που 

έλαβαν τα παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την 

υποκλίµακα σχολική ικανότητα. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική 

κατανοµή µε τιµές να κυµαίνονται από 5 έως 20 µε  Μ= 14.31 και Τ.Α = 3.41 σε 

σύνολο 194 παιδιών. 

Στο ιστόγραµµα 4 εµφανίζεται η κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν τα 

παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την υποκλίµακα 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική κατανοµή 

µε τιµές να κυµαίνονται από 5 έως 20 µε  Μ= 14.96 και Τ.Α = 3.24 σε σύνολο 194 

παιδιών. 

Στο ιστόγραµµα του σχήµατος 5 παρουσιάζεται η κατανοµή των αθροισµάτων 

που έλαβαν τα παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την 

υποκλίµακα αθλητική ικανότητα. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική 

κατανοµή µε τιµές να κυµαίνονται από 5 έως 20 µε  Μ= 14.75 και Τ.Α = 3.15 σε 

σύνολο 194 παιδιών. 
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Σχήµα 4.  Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας σχέσεις µε τους 
συνοµηλίκους. 

 

 

 
 
 
Σχήµα 5.  Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας αθλητική ικανότητα. 
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Σχήµα 6. Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας φυσική εµφάνιση.  

 

 
Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε την κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν τα 

παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την υποκλίµακα 

φυσική εµφάνιση. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική κατανοµή µε τιµές να 

κυµαίνονται από 5 έως 20 µε  Μ= 13.51 και Τ.Α = 3.38 σε σύνολο 194 παιδιών. 

Στο ακόλουθο σχήµα 7 εµφανίζεται η κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν τα 

παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την υποκλίµακα 

διαγωγή-συµπεριφορά. Η κατανοµή ακολουθεί αρκετά την κανονική κατανοµή µε 

τιµές να κυµαίνονται από 6 έως 20 µε  Μ= 15.10 και Τ.Α = 3.23 σε σύνολο 194 

παιδιών. 

Στο τελευταίο ιστόγραµµα βλέπουµε την κατανοµή των αθροισµάτων που έλαβαν 

τα παιδιά κατά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αναφορικά µε την κλίµακα 

αυτοεκτίµηση. Η κατανοµή ακολουθεί περίπου την κανονική κατανοµή µε τιµές να 

κυµαίνονται από 7 έως 20 µε  Μ= 15.24 και Τ.Α = 2.98 σε σύνολο 194 παιδιών. 
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Σχήµα 7. Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας  διαγωγή - συµπεριφορά. 

 

 

Σχήµα 8. Η κατανοµή των βαθµολογιών της υποκλίµακας αυτοεκτίµηση. 
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Σχήµα 9. Μέσοι όροι των τοµέων αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. 

 
Το σχήµα 9 απεικονίζει το απλό πολύγωνο των µέσων όρων των τοµέων της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. Θεωρήθηκε πιο εύλογο για τη µέτρηση τους η 

χρήση της κλίµακας  που επιτρέπει στους ερωτώµενους τον καθορισµό του µεγέθους 

αν θεωρούν ότι τους αρµόζει ή όχι µια ορισµένη δήλωση σε µια κλίµακα κυρίως 

τεσσάρων απαντήσεων (από το 1=Απόλυτα µου ταιριάζει έως το 4= Απόλυτα δε µου 

ταιριάζει).  Παρατηρούµε πως ο µικρότερος µέσος όρος σηµειώνεται στην 

υποκλίµακα της φυσικής εµφάνισης (Μ= 13.50, Τ.Α = 3.38) και ο µεγαλύτερος στην 

αυτοεκτίµηση (Μ= 15.24, Τ.Α= 2.98).  
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Επίδραση δηµογραφικών χαρακτηριστικών στα ερωτηµατολόγια 

 

Ερωτηµατολόγιο Άγχους 

 

 Προκειµένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ως 

προς την αυτοαντίληψη κα το άγχος µεταξύ φύλου, τάξης και οικογενειακής 

κατάστασης χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος των µέσων όρων µε το t- κριτήριο για  

 ανεξάρτητα δείγµατα (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µορφών άγχους ως προς το φύλο 

του παιδιού.  

 

Σηµείωση. * p< .05 

 

Το κριτήριο έδειξε πως οι υποκλίµακες του άγχους συνδέονται µε το φύλο του 

παιδιού. Ειδικότερα, τα κορίτσια σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα 

άγχος κατάστασης (M.Ο= 39,23, Τ.Α= 10,06) συγκριτικά µε τα αγόρια (Μ.Ο= 36,30, 

Τ.Α= 9,15). Ταυτόχρονα, παρόµοια διαφοροποίηση παρουσιάζεται και στην 

υποκλίµακα δοµικό άγχος µε τα κορίτσια να σηµειώνουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο 

= 40,43, Τ.Α= 9,02) από τα αγόρια (Μ.Ο =37,97, Τ.Α = 8,94) (Πίνακας 5). 

 Επίσης, τέθηκε η υπόθεση αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις δύο τάξεις του 

δηµοτικού σχολείου και στις υποκλίµακες του άγχους και πραγµατοποιήθηκε 

παρόµοια ανάλυση. Το t-test για ανεξάρτητα δείγµατα έδειξε πως δεν υπάρχουν 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές τόσο για την Ε’  όσο και για την ΣΤ’ τάξη (Πίνακας 

6).  

Επίσης, στατιστικώς σηµαντικές διαφορές αναδείχθηκαν και στη µεταβλητή 

της οικογενειακής κατάστασης (παιδιά χωρισµένων ή όχι γονέων). Η ανάλυση για 

ανεξάρτητα δείγµατα ανέδειξε τη σχέση άγχους και οικογενειακής κατάστασης. Πιο 

 Φύλο  

Αγόρια Κορίτσια t 

M.Ο Τ.Α M.Ο Τ.Α (df = 192) 

Άγχος κατάστασης 

∆οµικό άγχος 

36,30 

37,97 

9,15 

8,94 

39,23 

40,43 

10,06 

9,02 

-2,12* 

-1,91* 
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ειδικά, τα παιδιά χωρισµένων γονιών σηµείωσαν και στις δύο υποκλίµακες του 

άγχους υψηλότερους µέσους όρους: άγχος κατάστασης (Μ.Ο. =40,34, Τ.Α =9,98) και 

δοµικό άγχος (Μ.Ο =41,47, Τ.Α= 8,71) από τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν 

χωρίσει (Μ.Ο =35,79, Τ.Α = 9,05 και Μ.Ο = 37,45, Τ.Α. = 8,94, αντίστοιχα) 

(Πίνακας 7) 

 

 Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µορφών άγχους ως προς την τάξη 

του παιδιού.  

 

 

 

 

Πίνακας 7. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των µορφών άγχους ως προς την 

οικογενειακή κατάσταση. 

Σηµείωση. ** p< .01 *** p <.001 

 

 

 

 

 

 

 Οικογενειακή Κατάσταση  

Χωρισµένοι  

Γονείς 

Μη-χωρισµένοι 

Γονείς 

t 

M.Ο Τ.Α M.Ο Τ.Α (df = 192) 

Άγχος κατάστασης 

∆οµικό  άγχος  

40,34 

41,47 

9,98 

8,71 

35,79 

37,45 

9,05 

8,94 

3,32*** 

3,14** 

 Τάξη  

Ε’ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ t 

M.Ο Τ.Α M.Ο Τ.Α (df = 192) 

Άγχος κατάστασης 

∆οµικό άγχος  

37,83 

39,29 

10,39 

9,52 

37,74 

39,14 

9,09 

8,63 

σ. α 

σ. α 
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Ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ II 

 

Το ίδιο στατιστικό τεστ χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των τριών  

δηµογραφικών µεταβλητών (φύλο, τάξη, οικογενειακή κατάσταση) στο µέσο όρο και 

του δεύτερου µεθοδολογικού εργαλείου.  

Η ανάλυση έδειξε πως από τους επιµέρους τοµείς της αυτοαντίληψης, η 

υποκλίµακα σχέσεις µε τους συνοµηλίκους µόνο συνδέεται µε το φύλο του παιδιού. Τα 

αγόρια εµφάνισαν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο =15.59, Τ.Α = 2.71) από τα κορίτσια  

(Μ.Ο = 14.34, Τ.Α = 3.60). 

Επίσης, διαφορά σηµειώθηκε στην κλίµακα αυτοεκτίµηση. Στην προκειµένη 

περίπτωση, τα αγόρια εµφάνισαν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο =15.81, Τ.Α = 2.68) 

από τα κορίτσια  (Μ.Ο = 14.67, Τ.Α = 3.17) (Πίνακας 8). 

 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίµησης ως προς το φύλο του παιδιού.  

 

 Φύλο 

Αγόρια Κορίτσια t 

M.O T.A M.O T.A (Ν =194 ) 

Σχολική Ικανότητα 14.43 3.35 14.19 3.49 .47 

Σχέσεις Συνοµηλίκων 15.59 2.71 14.34 3.60 2.75** 

Αθλητική Ικανότητα 15.07 2.99 14.44 3.29 1.40 

Φυσική Εµφάνιση 13.77 3.17 15.42 3.57 1.08 

∆ιαγωγή/Συµπεριφορά 14.78 3.11 15.42 3.34 -1.37 

Αυτό-εκτίµηση 15.81 2.68 14.67 3.17 2.70** 

Σηµείωση. **p< .01 

 

 Σχετική ανάλυση για τον έλεγχο των µέσων όρων αυτοαντίληψης και 

αυτοεκτίµησης της Ε’ και ΣΤ΄ Τάξης του δηµοτικού σχολείου δεν ανέδειξε 

στατιστικώς σηµαντικές διαφορές (Πίνακας 9).  
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Πίνακας 9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιµέρους τοµέων  αυτοαντίληψης  

και της αυτοεκτίµησης ως προς την τάξη.  
 
 
 Τάξη 

Ε΄ ΤΑΞΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ t 

M.O T.A M.O T.A (Ν= 193) 

Σχολική Ικανότητα 14.21 3.53 14.42 3.33 -.41 

Σχέσεις Συνοµηλίκων 14.91 3.32 15.02 3.20 -.23 

Αθλητική Ικανότητα 14.73 3.27 14.79 3.06 -.13 

Φυσική Εµφάνιση 13.63 3.17 13.38 3.59 .52 

∆ιαγωγή/Συµπεριφορά 15.13 3.29 15.11 3.20 .48 

Αυτό-εκτίµηση 15.26 3.08 15.24 2.91 .55 

 
Το t-κριτήριο χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των µέσων όρων του 

ερωτηµατολογίου για την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης ως προς 

την οικογενειακή κατάσταση. Βρέθηκε στατιστικώς σηµαντική σχέση µόνο για δύο 

τοµείς της αυτοαντίληψης. Χαρακτηριστικά όπως εµφανίζεται στον Πίνακα 10, τα 

παιδιά µη - χωρισµένων γονιών έχουν µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα  

σχολική ικανότητα της αυτοαντίληψης (Μ.Ο = 15.06, Τ.Α= 3.22) από ότι τα παιδιά 

χωρισµένων γονιών (Μ.Ο= 13.34, Τ.Α= 3.43). Επιπλέον, η ίδια οµάδα σηµείωσε 

µεγαλύτερο µέσο όρο εξίσου και στην υποκλίµακα διαγωγή - συµπεριφορά: t (191) = 

-2.16, p < .05.  

Θα µπορούσαµε βέβαια να σηµειώσουµε πως από την επισκόπηση των µέσων 

όρων σχετικά µε την αυτοεκτίµηση (αν και δεν υπήρξε στατιστικώς σηµαντική 

διαφορά) τα παιδιά µη-χωρισµένων γονιών βαθµολογήθηκαν µε µεγαλύτερο µέσο 

όρο από τα παιδιά χωρισµένων γονιών.  
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Πίνακας 10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιµέρους τοµέων  αυτοαντίληψης  

και της αυτοεκτίµησης ως προς την οικογενειακή κατάσταση. 

 
 Οικογενειακή Κατάσταση 

Χωρισµένοι  

Γονείς 

Μη-χωρισµένοι 

Γονείς t 

M.O T.A M.O T.A (Ν= 194) 

Σχολική Ικανότητα 13.34 3.43 15.06 3.22 -3.59*** 

Σχέσεις Συνοµηλίκων 14.66 3.24 15.19 3.24 -1.14 

Αθλητική Ικανότητα 14.38 3.15 15.04 3.13 -1.47 

Φυσική Εµφάνιση 13.42 3.24 13.57 3.50 -.30 

∆ιαγωγή/Συµπεριφορά 14.54 2.71 15.54 3.54 -2.16* 

Αυτό-εκτίµηση 14.83 2.69 15.55 3.17 -1.66 

Σηµείωση. * p< .05  *** p< .001 

 

 Επιχειρήθηκε, ταυτόχρονα, να γίνει ένας συγκερασµός των επιπέδων δύο 

µεταβλητών για να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Οι δύο αυτές µεταβλητές είναι: η 

σχολική τάξη του παιδιού (Ε’ και ΣΤ τάξη) και η οικογενειακή κατάσταση (παιδιά 

χωρισµένων γονέων, παιδιά µη-χωρισµένων γονέων). Με τη βοήθεια της χ2 κριτηρίου 

βρήκαµε πως τα παιδιά της Ε΄ τάξης που έχουν χωρισµένου γονείς είναι στο σύνολό 

τους 41 ενώ όσα οι γονείς του είναι παντρεµένοι 52. Αντιστοίχως ο αριθµός των 

παιδιών που φοιτούν στην ΣΤ΄ τάξη ∆ηµοτικού και έχουν χωρισµένους γονείς είναι 

44 ενώ µε παντρεµένους γονείς 56.  

 Μετά τη δηµιουργία αυτών των δύο νέων µεταβλητών έγιναν πολλαπλά t-test 

για ανεξάρτητα δείγµατα τόσο σε επίπεδο των παραγόντων του άγχους όσο και για 

τους τοµείς της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµηση.  

 Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσµατα των ακόλουθων δύο πινάκων. Στο 

πίνακα 11, παρατηρούµε πως τα παιδιά της Ε΄ τάξης που έχουν χωρισµένους γονείς 

σηµείωσαν και µεγαλύτερο µέσο όρο άγχους τόσο στο άγχος κατάστασης όσο και στο 

δοµικό (Μ.Ο = 41.49, Τ.Α=10.96 και  Μ.Ο=42,17, Τ.Α.=9.33, αντιστοίχως). Τα 

αποτελέσµατα αντιστρέφονται και τα παιδιά της Ε’ Τάξης ∆ηµοτικού µε γονείς 
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διαζευγµένους να σηµειώνουν µικρότερους µέσους όρους στη σχολική ικανότητα 

(Μ.Ο=13.19, Τ.Α=3.76), διαγωγή/συµπεριφορά  (Μ.Ο=13.95, Τ.Α=2.75) και στην 

αυτοεκτίµηση (Μ.Ο=14.15, Τ.Α=2.72) από ότι τα παιδιά µε γονείς παντρεµένους. ∆εν 

παρουσιάστηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στους υπόλοιπους τοµείς της 

αυτοαντίληψης.  

 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιµέρους τοµέων  

αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίµησης  και του άγχους ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση και την τάξη των παιδιών. 

 

 Οικογενειακή κατάσταση  & Σχολική Τάξη 

Παιδιά Ε΄ τάξης µε 

γονείς χωρισµένους 

Παιδιά Ε΄ τάξης µε 

γονείς παντρεµένους t 

M.O T.A M.O T.A (Ν= 91) 

Άγχος Κατάστασης 41.49 10.96 34.94 9.02 3.09*** 

∆οµικό Άγχος 42.17 9.33 37.02 9.12 2.68*** 

Σχολική Ικανότητα 13.19 3.76 15.02 3.15 -2.54** 

Σχέσεις Συνοµηλίκων 14.24 3.27 15.44 3.29 -1.75 

Αθλητική Ικανότητα 14.56 3.32 14.86 3.25 -.44 

Φυσική Εµφάνιση 13.05 2.93 14.10 3.31 -1.59 

∆ιαγωγή/Συµπεριφορά 13.95 2.75 16.06 3.40 -3.22*** 

Αυτό-εκτίµηση 14.15 2.72 16.13 3.09 -3.24*** 

Σηµείωση. ** p< .01 *** p< .001 

 

Τέλος, στον Πίνακα 12 φαίνεται χαρακτηριστικά ότι τα παιδιά µη - 

χωρισµένων γονιών έχουν µεγαλύτερο µέσο όρο (Μ.Ο = 15.16, Τ.Α= 3.32) από ότι τα 

παιδιά χωρισµένων γονιών (Μ.Ο= 13.48, Τ.Α= 3.13) µόνο στην σχολική ικανότητα. 

∆εν βρέθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους τόσο του 

ερωτηµατολογίου του άγχους όσο και στις υπόλοιπες υποκλίµακες της αυτοαντίληψης 

και την αυτοεκτίµηση.  
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Πίνακας 12. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των επιµέρους τοµέων  

αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίµησης και του άγχους ως προς την οικογενειακή 

κατάσταση και την τάξη των παιδιών. 

Σηµείωση. ** p< .01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οικογενειακή Κατάσταση & Σχολική Τάξη 

Παιδιά ΣΤ΄ τάξης µε 

γονείς χωρισµένους 

Παιδιά ΣΤ΄ τάξης µε 

γονείς µη - 

χωρισµένους t 

M.O T.A M.O T.A (Ν= 98) 

Άγχος Κατάστασης 39.27 8.96 36.64 9.15 1.44 

∆οµικό Άγχος 40.81 8.15 37.95 8.87 1.66 

Σχολική Ικανότητα 13.48 3.13 15.16 3.32 -2.58** 

Σχέσεις Συνοµηλίκων 15.04 3.20 15.00 3.05 .07 

Αθλητική Ικανότητα 14.20 3.02 15.25 3.05 -1.71 

Φυσική Εµφάνιση 13.77 3.51 13.07 3.66 .97 

∆ιαγωγή/Συµπεριφορά 15.09 2.59 15.12 3.64 -.05 

Αυτό-εκτίµηση 15.48 2.54 15.05 3.19 .72 
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Συσχετίσεις 

 

Σε αυτή την ενότητα υπολογίστηκαν οι δείκτες συνάφειας r Pearson ανάµεσα στα 

δύο ερωτηµατολόγια για το συνολικό δείγµα αλλά και για την οµάδα των παιδιών 

χωρισµένων γονέων ξεχωριστά.  

Στον πίνακα 13, οι περισσότεροι δείκτες είναι αρνητικής κατεύθυνσης και 

στατιστικώς σηµαντικοί. Το µέγεθος των δεικτών κυµάνθηκε από .19 (σχολική 

ικανότητα Χ  αθλητική ικανότητα) µέχρι .74 (άγχος κατάστασης Χ δοµικό άγχος). 

Επίσης, η κλίµακα της αυτοεκτίµησης σχετίζεται αρνητικά και µε τις δύο διαστάσεις 

του άγχους ( r= -.42, p <.01 και r = -.46, p<.01, αντίστοιχα).  ∆ηλαδή, όσο πιο υψηλό 

άγχος εµφανίζουν οι συµµετέχοντες (είτε πρόκειται για άγχος κατάστασης είτε για 

δοµικό) τόσο χαµηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης τους χαρακτηρίζουν. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η αυτοεκτίµηση, από την άλλη πλευρά, παρουσιάζει θετικής 

κατεύθυνσης συσχετίσεις και στατιστικώς σηµαντικές µε τις υπόλοιπες υποκλίµακες 

της αυτοαντίληψης. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη εκτίµηση τρέφει το άτοµο για 

το πρόσωπό του τόσο υψηλότερα επίπεδα σχολικής ικανότητας καταγράφει, έχει 

καλύτερες σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, τα πάει καλύτερα στα αθλήµατα, θεωρεί 

ότι έχει καλύτερη εµφάνιση και αξιολογεί καλύτερη τη συµπεριφορά του.  

 
Πίνακας 13.  Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των ερωτηµατολογίων STAI και ΠΑΤΕΜ 
II για το συνολικό δείγµα (Ν=194) . 
 

Σηµείωση. ** p< .01 

Pearson (r ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Άγχος Κατάστασης --       

2. ∆οµικό Άγχος .74** --      

3.Σχολική Ικανότητα -.43**  -.50**  --     

4. Σχέσεις µε 
Συνοµηλίκους -.32**  .-32**  .33** --    

5. Αθλητική Ικανότητα -.08 -.20**  .19** .31** --   

6. Φυσική Εµφάνιση -.27**  -.39**  .27** .29** .31** --  

7. ∆ιαγωγή-Συµπεριφορά -.31**  -.33**  .41** .25** .04 .23** -- 

8. Αυτό-εκτίµηση -.42**  -.46**  .46** .58** .33** .41** .44** 
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Υπολογίστηκαν οι δείκτες συσχέτισης (Pearson r) και προέκυψαν τόσο αρνητικής 

όσο και θετικής κατεύθυνσης και στατιστικώς σηµαντικοί (µε εξαίρεση τη συσχέτιση 

µεταξύ της αθλητικής ικανότητας µε το άγχος  και τη σχολική ικανότητα και επίσης, η 

διαγωγή-συµπεριφορά µε τη σχολική ικανότητα και τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

που είναι στατιστικώς ασήµαντες). Το µέγεθος των δεικτών κυµάνθηκε από .27 

(σχολική ικανότητα Χ  φυσική εµφάνιση)  µέχρι .74 (άγχος κατάστασης Χ δοµικό 

άγχος). Επιπλέον, η κλίµακα της αυτοεκτίµησης σχετίζεται αρνητικά και τις δύο 

διαστάσεις του άγχους (r= -.50, p <.01 και r = -.56, p<.01, αντίστοιχα).  ∆ηλαδή, όσο 

πιο υψηλή βαθµολογία καταγράφουν τα παιδιά (είτε αυτό είναι θέµα άγχους 

κατάστασης είτε δοµικού) τόσο µικρότερη βαθµολογία στην αυτοεκτίµηση τους 

σηµειώνουν. Αυτό σηµαίνει πως τα παιδιά που έχουν υψηλό άγχος καταγράφουν και 

χαµηλή αυτοεκτίµηση. Είναι αξιοσηµείωτο πως η αυτοεκτίµηση, παρουσιάζει θετικής 

κατεύθυνσης συσχετίσεις και στατιστικώς σηµαντικές µε τις υπόλοιπες κλίµακες της 

αυτοαντίληψης όπως παρατηρήσαµε και στο συνολικό δείγµα όµως εδώ είναι αισθητά 

πιο υψηλές (Πίνακας 14).  

 
 
Πίνακας 14.  Συνάφειες (Pearson r) µεταξύ των ερωτηµατολογίων STAI και ΠΑΤΕΜ 
ΙΙ για το δείγµα παιδιών µε διαζευγµένους γονείς (Ν=85). 
 
 

Σηµείωση. ** p< .01 

 

Pearson (r ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Άγχος  Κατάστασης --       

2. ∆οµικό Άγχος .71** --      

3.Σχολική Ικανότητα -.46**  -.57**  --     

4. Σχέσεις µε 
Συνοµηλίκους -.38**  .-45**  .34** --    

5. Αθλητική Ικανότητα .05 -.15 .07 .34** --   

6. Φυσική Εµφάνιση -.33**  -.40**  .26** .45** .27** --  

7. ∆ιαγωγή-Συµπεριφορά -.30**  -.30**  .30** .14 -.10 .24** -- 

8. Αυτό-εκτίµηση -.50**  -.56**  .36** .57** .30** .45** .38** 
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Παλινδροµικά Μοντέλα  (Regression Analysis)  

 
Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µε τη µέθοδο 

Enter) για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της µεταβλητής άγχος κατάστασης  

µε βάση τους τοµείς της αυτοαντίληψης και την αυτοεκτίµηση. Από το µοντέλο 

αφαιρέθηκε η µεταβλητή αθλητική ικανότητα επειδή από την επισκόπηση του πίνακα 

10 δεν παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

µας. Επιπροσθέτως, τόσο το µοντέλο αυτό όσο και το δεύτερο πραγµατοποιήθηκαν, 

αφού πρώτα έγινε αφαίρεση της επίδρασης του φύλου του παιδιού. Βασικός στόχος 

ήταν να εντοπίσουµε τις ουσιώδεις διαφορές ανεξάρτητα από παρεµβαίνουσες 

µεταβλητές όπως είναι το φύλο. Τέλος, έγινε και έλεγχος πολυσυγγραµικότητας για να 

µην υπάρξουν προβλήµατα επικάλυψης στις ανεξάρτητες µεταβλητές, γεγονός που θα 

αλλοίωνε τα µοντέλα µας. Οι δείκτες κυµάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα, 

επιτρέποντας να προχωρήσουµε περαιτέρω στις αναλύσεις µας.  

Βρέθηκε ότι το 26% της διασποράς της εξαρτηµένης µπορεί να ερµηνευτεί 

από κάποιες ανεξάρτητες. Από τον έλεγχο των Β-τιµών διαπιστώνουµε πως µόνο η 

σχολική ικανότητα και η αυτοεκτίµηση συµβάλλουν στην πρόβλεψη (β= -.25, t = -

3.41, p=<.001, β = -.18, t = -1.98, p< .05 αντίστοιχα). Αυτό σηµαίνει πως, όσο 

χαµηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την επίδοση και την ικανότητά του στα 

µαθήµατα και δεν νιώθει τόσο ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του γενικά και µε ότι 

κάνει, τόσο περισσότερο άγχος το διακατέχει σε µια συγκεκριµένη κατάσταση µε την 

οποία έρχεται αντιµέτωπο (Πίνακας 15).  

 

Πίνακας 15. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

άγχους κατάστασης (Ν= 193). 

 

Σηµείωση.  Εξαρτηµένη µεταβλητή: Άγχος κατάστασης. R2 = .24, F (5,188) = 13.50, p<. 001.  
 
 

Μεταβλητές Πρόβλεψης Β SE B Beta 

Σχολική Ικανότητα -.72 .21 -.25 

Αυτοεκτίµηση -.57 .29 -.18 
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Σχεδιάστηκε, παράλληλα, ένα παρόµοιο προβλεπτικό µοντέλο για να 

διαπιστωθεί αν µπορούµε να προβλέψουµε το άγχος που χαρακτηρίζει ένα άτοµο 

προσωπικά µε βάση τους 5 τοµείς της αυτοαντίληψης και  την αυτοεκτίµησή του.  

Βρέθηκε ότι το 37 % της διασποράς της εξαρτηµένης µπορεί να ερµηνευτεί 

από κάποιες ανεξάρτητες. Από τον έλεγχο των Β-τιµών διαπιστώνουµε πως η σχολική 

ικανότητα, η φυσική εµφάνιση  και  η αυτοεκτίµηση συµβάλλουν στην πρόβλεψη     

(β= -.34, t = -4.89, p=<.001, β = -.17, t = -2.63, p< .01, β = -.19,t = -2.21, p< .05  

αντιστοίχως). Αυτό φανερώνει πως, όσο χαµηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την 

επίδοση και την ικανότητά του στα µαθήµατα, και αν έχει χαµηλή αντίληψη για τη 

σωµατική του διάπλαση και την εξωτερική του εµφάνιση και δεν νιώθει τόσο 

ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του αλλά και µε ότι κάνει, τόσο περισσότερο δοµικό 

άγχος το χαρακτηρίζει (Πίνακας 16). 

  
Πίνακας 16. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

δοµικού άγχους (Ν= 193). 

 

Σηµείωση.  Εξαρτηµένη µεταβλητή: Άγχος κατάστασης. R2 = .37, F (6,187)= 18.18, p<. 001.  

 
Τέλος, τα δύο προηγούµενα µοντέλα προσαρµόστηκαν για το δείγµα των 

ατόµων που ανήκουν στην οµάδα των διαζευγµένων γονέων.  

Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε πως το 36% της διασποράς της εξαρτηµένης 

µεταβλητής µπορεί να ερµηνευτεί από κάποιες ανεξάρτητες µεταβλητές. Από τον 

έλεγχο των Β-τιµών διαπιστώνουµε πως η σχολική ικανότητα και η αυτοεκτίµηση 

συµβάλλουν στην γραµµή πρόβλεψης (β= -.29, t = -2.91, p=<.001, β = -.30, t = -2.46, 

p< .01 αντιστοίχως). Αυτό υποδεικνύει πως, όσο χαµηλότερη αντίληψη έχει το παιδί 

για την επίδοση στα µαθήµατα καθώς δεν νιώθει τόσο ευχαριστηµένο µε τον εαυτό 

του αλλά και µε ότι κάνει, τόσο περισσότερο άγχος το χαρακτηρίζει σε κάποια 

συγκεκριµένη κατάσταση που αντιµετωπίζει (Πίνακας 17). 

Μεταβλητές Πρόβλεψης Β SE B Beta 

Σχολική Ικανότητα -.89 .18 -.34 

Φυσική Εµφάνιση -.45 .17 -.17 

Αυτοεκτίµηση -.55 .25 -.19 
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Πίνακας 17. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

άγχους κατάστασης σε παιδιά διαζευγµένων γονιών (Ν= 85). 

 
 

Σηµείωση.  Εξαρτηµένη µεταβλητή: Άγχος κατάστασης. R2 = .36, F (5,79)= 8.78, p<. 001.  
 

 
Αντιστοίχως, το 49% της διασποράς της εξαρτηµένης µεταβλητής δοµικό 

άγχος µπορεί να ερµηνευτεί από κάποιες ανεξάρτητες. Από τον έλεγχο των Β-τιµών 

διαπιστώνουµε πως η σχολική ικανότητα και η αυτοεκτίµηση συµβάλλουν στην 

πρόβλεψη (β= -.40, t = -4.45, p=<.001, β = -.31, t = -2.92, p < .01, αντιστοίχως). 

(Πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18. Ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης για την στατιστική πρόβλεψη του 

δοµικού άγχους σε παιδιά διαζευγµένων γονιών (Ν= 85). 

 

Σηµείωση.  Εξαρτηµένη µεταβλητή: Άγχος κατάστασης. R2 = .49, F (5, 79) = 15.32, p<. 001.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Μεταβλητές Πρόβλεψης Β SE B Beta 

Σχολική Ικανότητα -.85 .29 -.29 

Αυτοεκτίµηση -1.10 .45 -.30 

Μεταβλητές Πρόβλεψης Β SE B Beta 

Σχολική Ικανότητα -1.01 .23 -.40 

Αυτοεκτίµηση -1.02 .35 -.31 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
 
 
Συζήτηση  
 
 

Σκοπός της συγκεκριµένης ερευνητικής εργασίας, ήταν η διερεύνηση της 

αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίµησης και του άγχους των µαθητών της Ε’ και ΣΤ΄ τάξης 

του ∆ηµοτικού σχολείου σε σχέση µε το αν ζούσαν µαζί µε τον πατέρα τους στο ίδιο 

σπίτι ή αν έµεναν σε διαφορετικά σπίτια µε αυτόν λόγω χωρισµού των γονέων. 

Συγκεκριµένα διερευνήθηκε η αυτοαντίληψη των µαθητών του δείγµατος στους εξής 

τοµείς: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική 

εµφάνιση, διαγωγή – συµπεριφορά. Ακόµη διερευνήθηκε η αυτοεκτίµηση των παιδιών 

καθώς και τα επίπεδα δοµικού άγχους και άγχους κατάστασης. Ακόµη µελετήθηκαν οι 

µεταβλητές αυτές συγκριτικά µε το φύλο, την τάξη και την οικογενειακή κατάσταση 

(δηλαδή την παρουσία ή απουσία του πατέρα από την οικογένεια λόγω διαζυγίου). 

Αρχικά στο παρόν δείγµα και αναφορικά µε το αν οι δυο υποκλίµακες του 

άγχους συνδέονται µε το φύλο του παιδιού προέκυψε πώς τα κορίτσια σηµείωσαν, 

µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα άγχος κατάστασης καθώς και στην 

υποκλίµακα δοµικό άγχος συγκριτικά µε τα αγόρια. Εκτός όµως από τον παράγοντα 

φύλο, διερευνήθηκε το εάν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στους µαθητές της Ε’ και 

ΣΤ΄ τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου στις υποκλίµακες του άγχους. Η στατιστική 

επεξεργασία έδειξε πως δεν εµφανίζονται στο δείγµα στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές τόσο για την Ε’  όσο και για την ΣΤ΄ τάξη. Αποτέλεσµα το οποίο πολύ 

πιθανό να οφείλεται στο ότι η διαφορά που υπάρχει στην ηλικία των παιδιών του 

δείγµατος είναι µόλις ένας χρόνος, άρα πολύ µικρή για να εγείρει διαφοροποιήσεις 

ανάµεσα σε αυτές τις δυο ηλικιακές οµάδες.  

Στη συνέχεια, η ανάλυση ανέδειξε τη σχέση άγχους και οικογενειακής 

κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα, ερευνώντας τις δυο υποκλίµακες του άγχους 

συγκριτικά µε την µεταβλητή οικογενειακή κατάσταση (παιδιά χωρισµένων γονιών 

και µη) αναδείχθηκαν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές. Ειδικότερα η ανάλυση 

έδειξε ότι τα παιδιά χωρισµένων γονιών σηµείωσαν και στην κλίµακα άγχος 

κατάστασης αλλά και στην κλίµακα δοµικό άγχος υψηλότερους µέσους όρους από τα 

παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν χωρίσει. Το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται να 

συµφωνήσει µε την άποψη των Jensen, Grogan Xenakis και Bain (1989) που 
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υποστήριξαν πως η απουσία του πατέρα από το σπίτι, έχει σηµαντικές συνέπειες στο 

παιδί και µπορεί να του δηµιουργήσει συµπτώµατα άγχους. Με το αποτέλεσµα αυτό 

συνάδει και η άποψη των Brody και Forehand (1990) που υποστήριξαν πως ενήλικες 

οι οποίοι είχαν φτωχή σχέση µε τον πατέρα τους, λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των 

γονέων, σαν ενήλικες παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικών προβληµάτων. 

Προχωρώντας παρακάτω και αναλύοντας τους επιµέρους τοµείς της 

αυτοαντίληψης προέκυψαν αποτελέσµατα τα οποία άλλοτε συµφωνούν και άλλοτε 

διαφωνούν µε ευρήµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Όσον αφορά στην 

αυτοαντίληψη για τη σχολική ικανότητα από την παρούσα έρευνα προέκυψε ότι δεν 

υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια του 

δείγµατος. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα βρίσκεται σε συµφωνία µε ευρήµατα 

πολλών ερευνητών (Muldoon & Trew, 2000˙  Smith, 2000) και έρχεται σε αντίθεση 

µε ευρήµατα άλλων οι οποίοι υποστήριξαν ότι τα κορίτσια παρουσιάζουν θετικότερη 

αυτοαντίληψη για τη σχολική τους ικανότητα συγκριτικά µε τα αγόρια (Μακρή – 

Μπότσαρη, 2001). Η µη ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών διαφορών ανάµεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια στη παρούσα µελέτη µπορεί να οφείλεται τόσο στο ότι 

υπάρχει γύρω από το παιδί ένα ιδιαίτερα υποστηρικτικό περιβάλλον που προάγει τη 

µάθηση και βοηθά το παιδί να αναδείξει τις πραγµατικές του ικανότητες, όσο και σε 

ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον στο οποίο η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 

λειτουργεί µε βάση τις ικανότητες, τα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού και 

τη θέληση του για µάθηση (Λεονταρή, 1996).  

Αναφορικά τώρα µε την υποκλίµακα της αυτοαντίληψης «σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους και το φύλο του παιδιού η ανάλυση έδειξε πως τα αγόρια εµφάνισαν 

µεγαλύτερο µέσο όρο από τα κορίτσια. Με το αποτέλεσµα αυτό συµφωνούν 

ορισµένες έρευνες (Jensen, 1983˙ Nystul, 2003) υποστηρίζοντας πως τα κορίτσια 

υπερείχαν από τα αγόρια στον συγκεκριµένο τοµέα. Άλλες πάλι έρευνες δείχνουν πώς 

δεν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια 

(Muldoon & Trew, 2000˙ Smith, 2000). Το παραπάνω εύρηµα έχει πιθανά τις βάσεις 

του στο γεγονός πώς ο παράγοντας σχέσεις µε τους συνοµηλίκους είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας.  Όπως επίσης και ο παράγοντας φύλο 

συµβάλει πάρα πολύ στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης, καθώς οι κατηγορίες του 

αρσενικού και του θηλυκού αποτελούν κύρια γνωστικά σχήµατα τα οποία 

επηρεάζουν τόσο τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο κατανοεί τον περίγυρο, όσο και τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδει στον εαυτό του (Λεονταρή, 1996). 
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Σχετικά µε την αυτοαντίληψη για την αθλητική ικανότητα δεν παρουσιάστηκαν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές µε βάση το φύλο στα πλαίσια του συγκεκριµένου 

δείγµατος. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα, βέβαια, έρχεται σε αντίθεση µε άλλα 

ερευνητικά αποτελέσµατα (Μακρή – Μπότσαρη, 2001˙ Hagger, Biddle & Wang, 

2005˙ Muldoon & Trew, 2000˙ Smith, 2000) όπου τα αγόρια είναι αυτά που 

υπερέχουν στον τοµέα της αθλητικής ικανότητας σε σχέση µε τα κορίτσια. Το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα στο παρόν δείγµα ενδεχοµένως να ερµηνεύεται λόγω ίσης 

µεταχείρισης των παιδιών από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Πιο 

συγκεκριµένα είναι ιδιαιτέρως πιθανό το σχολείο αλλά και οι ίδιοι οι γονείς να 

προτρέπουν τα παιδιά τους είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια να ασχολούνται 

εξίσου µε τον αθλητισµό και έτσι να µην υπάρχει κάποια διαφοροποίηση όσων αφορά 

στην αντίληψή τους για την αθλητική τους ικανότητα. 

Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα του δείγµατος δεν 

βρέθηκαν ούτε στην αυτοαντίληψη για την φυσική εµφάνιση διαφωνώντας µε άλλες 

έρευνες στις οποίες τα αγόρια βρέθηκαν να έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη από ότι 

τα κορίτσια (Muldoon & Trew, 2000˙ Smith, 2000). Η µη ύπαρξη στατιστικά 

σηµαντικών διαφορών µπορεί να οφείλεται στο ότι το περιβάλλον των 

συγκεκριµένων παιδιών είναι ανεπηρέαστο από κοινωνικά στερεότυπα µε βάση τα 

οποία τα ανδρικά εξωτερικά χαρακτηριστικά (µυϊκή µάζα και δύναµη) θεωρούνται 

πιο σηµαντικά για την κοινωνική επιβίωση και καταξίωση από τα γυναικεία που 

συνδέονται περισσότερο µε την οµορφιά και την αδυναµία (Broverman,Vogel, 

Broverman, Clarkson & Rosenkrantz, 1974). 

Όσον αφορά στη υποκλίµακα της αυτοαντίληψης, διαγωγή -συµπεριφορά και 

πάλι δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές αναφορικά µε το φύλο του 

παιδιού. Το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε ένα πλήθος ερευνών, όπου 

παρουσιάζουν τα κορίτσια να έχουν θετικότερη αυτοαντίληψη στην υποκλίµακα 

διαγωγή – συµπεριφορά συγκριτικά µε τα αγόρια (Μακρή – Μπότσαρη, 2001˙ 

Muldoon & Trew, 2000˙ Smith, 2000). Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα µπορεί να 

προέκυψε λόγω ίσης µεταχείρισης αγοριών και κοριτσιών από το οικογενειακό 

περιβάλλον καθώς και λόγω ίσης αντιµετώπισης από τους εκπαιδευτικούς και τον 

κοινωνικό περίγυρο ανεξάρτητα από το φύλο του παιδιού (Λεονταρή, 1996). 

Τελειώνοντας την ανάλυση συγκριτικά µε το φύλο του παιδιού πρέπει να 

σηµειωθεί πως τα αγόρια εµφάνισαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα 

αυτοεκτίµηση συγκριτικά µε τα κορίτσια. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα έρχεται να 
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συµφωνήσει µε τα ευρήµατα των ερευνών των Muldoon και Trew (2000) καθώς και 

των Hagger, Biddle και Wang, (2005) που υποστήριξαν πώς τα αγόρια εµφάνισαν 

θετικότερη αυτοεκτίµηση συγκριτικά µε τα κορίτσια. Το αποτέλεσµα αυτό πιθανόν να 

προέκυψε λόγω άνισης αντιµετώπισης αγοριών και κοριτσιών από κοινωνίες στις 

οποίες ισχύουν ακόµη τα φυλετικά στερεότυπα. Μια ακόµη ερµηνεία στο 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα µπορεί να είναι η διαφορετική αντιµετώπιση που πιθανόν 

να λαµβάνουν τα παιδιά από τους ίδιους τους γονείς τους ανάλογα µε το φύλο τους.  

Προχωρώντας παρακάτω αξίζει να σηµειωθεί πως αναφέραµε και στην αρχική 

µας υπόθεση ότι δεν αναµέναµε διαφοροποιήσεις στους τοµείς της αυτοαντίληψης 

µεταξύ παιδιών Ε’  και ΣΤ’ τάξης και έτσι ακριβώς συνέβη. Ενδεχοµένως το 

συγκεκριµένο αποτέλεσµα να προέκυψε γιατί η διαφορά που υπάρχει στην ηλικία των 

παιδιών του δείγµατος είναι µόλις ένας χρόνος, άρα πολύ µικρή για να εγείρει 

διαφοροποιήσεις ανάµεσα σε αυτές τις δυο ηλικίες.  

 ∆ιαφοροποιήσεις όµως προέκυψαν όταν µελετήθηκε η αυτοαντίληψη και η 

αυτοεκτίµηση συγκριτικά µε την µεταβλητή οικογενειακή κατάσταση. Βρέθηκε 

στατιστικώς σηµαντική σχέση µόνο για δύο υποκλίµακες της αυτοαντίληψης. 

Χαρακτηριστικά, τα παιδιά µη χωρισµένων γονιών (παιδιά που ζουν µε την µητέρα 

και µε τον πατέρα τους) παρουσίασαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα 

σχολική ικανότητα από ότι τα παιδιά χωρισµένων γονιών (παιδιά που ζουν χωρίς τον 

πατέρα). Το συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται να συµφωνήσει µε την άποψη των Wagner 

και Philips (1992) καθώς και του Amato (1994) οι οποίοι υποστήριξαν τη σηµασία 

που έχει η παρουσία του πατέρα στη σωστή νοητική ανάπτυξη των παιδιών και 

διαπίστωσαν ότι η πατρική απουσία σχετίζεται µε τις χαµηλές νοητικές ικανότητες 

των παιδιών και µε φτωχή απόδοση στο σχολείο. Εκτός όµως από την σχολική 

ικανότητα µεγαλύτερο µέσο όρο σηµείωσαν τα παιδιά που έµεναν και µε τους δύο 

γονείς και στην υποκλίµακα διαγωγή – συµπεριφορά. Και το συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα συνάδει µε τις απόψεις της Phares (1996) καθώς και των Trotwell και 

Etchegoyen (2002) οι οποίοι υποστήριξαν ότι η πατρική σχέση επηρεάζει την 

συµπεριφορά των παιδιών. Ακόµη συνάδει και µε την άποψη της Goetz (1998) η 

οποία υποστήριξε πως η ποιότητα της πατρικής σχέσης µπορεί να συσχετιστεί µε την 

εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών από το παιδί.  

Σχετικά µε την αυτοεκτίµηση και την οικογενειακή κατάσταση προέκυψε ένα 

εύρηµα το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε την αρχική µας ερευνητική υπόθεση αλλά 

και µε διάφορα ευρήµατα από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριµένα προέκυψε ότι 
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δεν υπάρχουν στατιστικώς σηµαντικές διαφορές µεταξύ αυτοεκτίµησης και 

οικογενειακής κατάστασης. Τα παιδιά χωρισµένων γονιών (που δεν ζουν µε τον 

πατέρα τους) βαθµολογήθηκαν µε µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα 

αυτοεκτίµηση χωρίς όµως να προκύπτει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Το 

συγκεκριµένο εύρηµα έρχεται σε αντίθεση µε τις απόψεις των Hattie (1992), 

Rosenberg (1965) και Coopersmith (1967), οι οποίοι υποστήριξαν το σηµαντικό ρόλο 

που παίζουν και οι δυο γονείς στη δηµιουργία της αυτοεκτίµησης. Το συγκεκριµένο 

εύρηµα πιθανά οφείλεται σε ένα ιδιαίτερα υποστηρικτικό περιβάλλον το οποίο 

ενδεχοµένως να υπάρχει γύρω από το παιδί, αλλά και στο γεγονός πώς ορισµένοι 

πατέρες ανεξάρτητα από το αν έχουν χωρίσει η όχι καταφέρνουν να κρατούν πολύ 

καλές σχέσεις µε τα παιδιά τους και να µην αφήνουν την αποµάκρυνσή τους από το 

σπίτι να επηρεάσει στο ελάχιστο την ποιότητα της σχέσης που έχουν µε τα παιδιά 

τους. 

Προχωρώντας παρακάτω την ανάλυση προέκυψε πώς τα παιδιά της Ε’ τάξης 

που έχουν χωρισµένους γονείς (δεν µένουν στο ίδιο σπίτι µε τον πατέρα τους) 

σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο όρο τόσο στο άγχος κατάστασης όσο και στο δοµικό 

άγχος. Το συγκεκριµένο εύρηµα συνάδει µε την άποψη των Jensen, Grogan, Xenakis 

και Bain (1989) οι οποίοι υποστήριξαν πως η απουσία του πατέρα από το σπίτι έχει 

σηµαντικές συνέπειες στο παιδί και µπορεί να δηµιουργήσει συµπτώµατα άγχους. Η 

διαφοροποίηση αυτή που αφορά στην τάξη ενδεχοµένως να προέκυψε λόγω του 

µικρότερου της ηλικίας των παιδιών ή ακόµη και λόγω του ότι το µαθησιακό υλικό 

είναι δυσκολότερο στην Ε΄ τάξη µε αποτέλεσµα να αυξάνει την ανησυχία τους. Η Ε΄ 

τάξη θεωρείται από τις πιο δύσκολες στη Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τα παιδιά 

έχουν να καλύψουν αρκετή νέα ύλη σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα (Βασιλάκη, 

Γιαχνάκης, 2009).  

Στην συνέχεια της µελέτης προέκυψαν και πάλι ενδιαφέροντα αποτελέσµατα 

για τα παιδιά της Ε’ τάξης του ∆ηµοτικού που δεν έµεναν στο ίδιο σπίτι µε τον 

πατέρα τους. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά της Ε’ τάξης  σηµείωσαν µικρότερους 

µέσους όρους στη υποκλίµακα σχολική ικανότητα. Το συγκεκριµένο εύρηµα όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω συνάδει µε την άποψη των Wagner και Philips (1992) 

καθώς και του Amato (1994) οι οποίοι υποστήριξαν τη σηµασία που έχει η παρουσία 

του πατέρα στη σωστή νοητική ανάπτυξη των παιδιών και διαπίστωσαν ότι η πατρική 

απουσία σχετίζεται µε τις χαµηλές νοητικές ικανότητες των παιδιών και µε φτωχή 

απόδοση στο σχολείο. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί πως µια πιθανή εξήγηση για τη 
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διαφοροποίηση που υπάρχει και πάλι ανάµεσα στην Ε’  την ΣΤ΄ τάξη ενδεχοµένως να 

οφείλεται στο ότι το µαθησιακό υλικό της Ε’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου είναι 

δυσκολότερο λόγω του ότι εµφανίζονται και νέα γνωστικά αντικείµενα. 

Εκτός όµως από την υποκλίµακα σχολική ικανότητα στατιστικώς σηµαντικές 

διαφορές παρουσίασαν τα παιδιά της Ε’ τάξης χωρισµένων γονιών (που δεν έµεναν 

µε τον πατέρα τους) και στις υποκλίµακες διαγωγή / συµπεριφορά και αυτοεκτίµηση. 

Το εύρηµα που αφορά στην υποκλίµακα διαγωγή / συµπεριφορά συνάδει µε τις 

απόψεις της Phares (1996) καθώς και των Trotwell και Etchegoyen (2002) οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι η πατρική σχέση επηρεάζει την συµπεριφορά των παιδιών. Ακόµη 

συνάδει και µε την άποψη της Goetz (1998) η οποία υποστήριξε πως η ποιότητα της 

πατρικής σχέσης µπορεί να συσχετιστεί µε την εκδήλωση επιθετικών συµπεριφορών 

από το παιδί. Το εύρηµα που αφορά στην υποκλίµακα αυτοεκτίµηση συνάδει µε τις 

απόψεις των Hattie, (1992), Rosenbrg (1965), και Coopersmith (1967), οι οποίοι 

υποστήριξαν το σηµαντικό ρόλο που παίζουν και οι δυο γονείς στη δηµιουργία της 

αυτοεκτίµησης. Ακόµη πρέπει να αναφερθεί πως οι διαφοροποιήσεις που 

εµφανίζονται και στις δύο παραπάνω υποκλίµακες της αυτοαντίληψης συγκριτικά µε 

την τάξη ενδεχοµένως να οφείλεται στο νεαρότερο της ηλικίας των παιδιών της Ε’ 

τάξης ή ακόµη και στη δυσκολία που αντιµετωπίζουν τα παιδιά όσων αφορά στα 

γνωστικά αντικείµενα τα οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν κατά τη διάρκεια της 

τάξης αυτής. 

Βρέθηκε ακόµη  πως τα παιδιά µη χωρισµένων γονιών (παιδιά που έµεναν και 

µε τον πατέρα και µε τη µητέρα) εµφάνισαν µεγαλύτερο µέσο όρο στην υποκλίµακα  

σχολική ικανότητα, πράγµα το οποίο ήταν αναµενόµενο. Το συγκεκριµένο εύρηµα 

συνάδει µε ένα πλήθος ερευνών που υποδεικνύουν τη σηµασία του πατέρα για τη 

γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού. (Goetz, 1998˙ Trowell & 

Etchegoyen, 2002˙ Phares, 1996 ˙ Amato, 1994˙  Nelson & Valliant, 1993). 

Ένα άλλο αποτέλεσµα που προέκυψε κατά την ανάλυση των δεδοµένων µας 

και αξίζει να ασχοληθούµε είναι το γεγονός πως όσο υψηλότερο άγχος εµφάνιζαν τα 

παιδιά τόσο χαµηλότερη ήταν η αυτοεκτίµηση που εµφάνιζαν. Το συγκεκριµένο 

εύρηµα έρχεται να συµφωνήσει µε τις απόψεις των Gleghorn (2002) και Byrne (2000) 

οι οποίοι σηµειώνουν πως η χαµηλή αυτοεκτίµηση αποτελεί την σηµαντικότερη πηγή 

άγχους. Επίσης συνάδει µε την άποψη του Rosenberg (1989) ο οποίος βρήκε ενδείξεις 

για αιτιώδη σχέση της αυτοεκτίµησης µε πολλά συµπτώµατα άγχους. Από τις 

συσχετίσεις που έλαβαν χώρα προέκυψε πώς η αυτοεκτίµηση παρουσιάζει θετικής 



 

82 
 

κατεύθυνσης συσχετίσεις και στατιστικώς σηµαντικές µε τις υποκλίµακες της 

αυτοαντίληψης. Με άλλα λόγια όσο περισσότερη εκτίµηση τρέφει το άτοµο για το 

πρόσωπό του τόσο υψηλότερα επίπεδα σχολικής ικανότητας καταγράφει, έχει 

καλύτερες σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, τα πάει καλύτερα στα αθλήµατα, θεωρεί 

ότι έχει καλύτερη εµφάνιση και αξιολογεί καλύτερα τη συµπεριφορά του. 

Συνεχίζοντας την επεξεργασία των συσχετίσεων προέκυψε πως όσο 

υψηλότερο δοµικό άγχος ή άγχος κατάστασης καταγράφουν τα παιδιά χωρισµένων 

γονιών (παιδιά που δεν µένουν στο ίδιο σπίτι µε τον πατέρα τους) τόσο χαµηλότερη 

αυτοεκτίµηση σηµειώνουν. Πιο συγκεκριµένα τα παιδιά χωρισµένων γονιών που 

έχουν υψηλό άγχος καταγράφουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη 

πως η αυτοεκτίµηση, παρουσιάζει θετικής κατεύθυνσης και στατιστικώς σηµαντικές 

συσχετίσεις µε τις υπόλοιπες κλίµακες της αυτοαντίληψης όπως βρέθηκε παραπάνω 

και στο συνολικό δείγµα, όµως εδώ είναι αισθητά πιο υψηλές. 

Παρακάτω χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση πολλαπλής παλινδρόµησης (µε τη 

µέθοδο Enter) για να ελεγχθεί η δυνατότητα πρόβλεψης της µεταβλητής άγχος 

κατάστασης  µε βάση τους τοµείς της αυτοαντίληψης και την αυτοεκτίµηση. 

Αρχικά µελετώντας τα παιδιά όλου του δείγµατος προέκυψε πως όσο πιο 

χαµηλή αντίληψη έχει το παιδί για τη σχολική του επίδοση (έχει την αντίληψη πως δε 

τα πάει καλά στο σχολείο) και όσο λιγότερο καλά νιώθει µε τον εαυτό του, τόσο 

περισσότερο άγχος έχει όταν αντιµετωπίζει µια κατάσταση. Ακόµη προέκυψε  πως, 

όσο χαµηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για την επίδοση και την ικανότητά του στα 

µαθήµατα, και αν έχει χαµηλή αντίληψη για τη σωµατική του διάπλαση και την 

εξωτερική του εµφάνιση και δεν νιώθει τόσο ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του αλλά 

και µε ότι κάνει, τόσο περισσότερο δοµικό άγχος το χαρακτηρίζει. 

Στη συνέχεια µελετώντας τα παιδιά διαζευγµένων, προέκυψε ένα καινούριο 

εύρηµα. Βρήκαµε για τα παιδιά που δεν µένουν µε τον πατέρα τους λόγω χωρισµού 

των γονέων, πως όσο χαµηλότερη αντίληψη έχουν για την επίδοσή τους στα 

µαθήµατα και δεν νιώθουν παράλληλα τόσο ευχαριστηµένα µε τον εαυτό τους αλλά 

και µε ότι κάνουν, τόσο περισσότερο άγχος τα χαρακτηρίζει σε κάποια συγκεκριµένη 

κατάσταση που αντιµετωπίζουν (άγχος κατάστασης). Ακόµη αναφορικά µε τα παιδιά 

των διαζευγµένων γονιών (παιδιά που δεν ζουν µε τον πατέρα τους) βρήκαµε πώς 

όσο χαµηλότερη αντίληψη έχει το παιδί για τη σχολική του επίδοση και ικανότητα 

και δεν νιώθει παράλληλα τόσο ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του, τόσο περισσότερο 

δοµικό άγχος το χαρακτηρίζει. Το συγκεκριµένο εύρηµα είναι λογικό διότι το δοµικό 
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άγχος σχετίζεται µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου 

τα οποία οδηγούν σε χαµηλή αντίληψη και µειωµένη επίδοση. ∆ηµιουργείται, έτσι, 

ένας φαύλος κύκλος ο οποίος αναπαράγεται.    

Τα πορίσµατα της παρούσας έρευνας, τα οποία αφορούν µονάχα στο 

συγκεκριµένο δείγµα και δεν είναι γενικεύσιµα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στις δύο υποκλίµακες του άγχους συγκριτικά µε την µεταβλητή 

οικογενειακή κατάσταση (παιδιά χωρισµένων γονιών και µη). Η ανάλυση µε τη 

µέθοδο t-test αλλά και η ανάλυση Παλινδρόµησης  ανέδειξαν τη σχέση άγχους και 

οικογενειακής κατάστασης. Ακόµη προέκυψε πως οι υποκλίµακες της αυτοαντίληψης, 

διαγωγή - συµπεριφορά  καθώς και σχολική ικανότητα συγκριτικά µε τη µεταβλητή 

οικογενειακή κατάσταση εµφάνισαν στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα. 

Αποτέλεσµα το οποίο πιθανώς να οφείλεται στο γεγονός πως το οικογενειακό 

περιβάλλον επηρεάζει την αυτοαντίληψη του παιδιού (Λεονταρή, 1996). Αφού 

λοιπόν, στην προκειµένη περίπτωση το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι όπως ήταν 

πριν δηλαδή και µε τους δύο γονείς µέσα στο σπίτι γίνονται φανερές οι συνέπειες της 

απουσίας του πατέρα. 

Τελειώνοντας πρέπει να αναφερθεί πως η ύπαρξη στατιστικά σηµαντικών 

διαφορών ανάµεσα στην οικογενειακή κατάσταση και τους επιµέρους τοµείς της 

αυτοαντίληψης αλλά και του άγχους είναι πιθανό να οφείλεται στη σηµασία την 

οποία έχει ο πατέρας για τη ζωή του παιδιού, διότι όπως αναφέρθηκε ξανά ο πατέρας 

και η πατρική σχέση µε το παιδί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

ψυχοσυναισθηµατική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού (Phares, 1996)  
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Συµπεράσµατα 
 

Στην πορεία της παρούσας µελέτης, αρχικά έγινε προσπάθεια να 

παρουσιαστεί η σηµασία των πρώτων σχέσεων του παιδιού διότι είναι αυτές οι οποίες 

καθορίζουν την µετέπειτα εξέλιξη και πορεία του (Ainsworth, 1989˙ Ainsworth, 

Blehar, Walters & Wall, 1978˙ Amato, 1994˙ Bowlby, 1973). Στη συνέχεια έγινε 

λόγος για την έννοια του εαυτού διεξοδικά. Η ανάλυση αυτή έλαβε χώρα γιατί η 

έννοια του εαυτού συνδέεται άρρηκτα µε την έννοια της αυτοαντίληψης, που αποτελεί 

την εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του καθώς και µε την έννοια της 

αυτοεκτίµησης που αποτελεί τη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως 

άτοµο (Λεονταρή, 1996˙ Μακρή–Μπότσαρη, 2001). Επιπλέον παρουσιάστηκαν και 

οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση του 

ατόµου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η έννοια του άγχους (Ollendick & Hersen, 

1998) και πως αυτή συνδέεται µε την έννοια της αυτοεκτίµησης (Gleghorn, 2002). 

Συνεχίζοντας έγινε λόγος για την έννοια του πατέρα, αναλύοντας τον ρόλο του 

πατέρα από το παρελθόν µέχρι σήµερα. Ακολουθώντας την πορεία και τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει στο ρόλο του πατέρα από το παρελθόν µέχρι σήµερα 

παρουσιάστηκαν και οι επιδράσεις που είχε και έχει ο ρόλος του στη ζωή και στην 

ψυχοσυναισθηµατική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού Ακόµη παρουσιάστηκαν 

αποτελέσµατα παρόµοιων ερευνών, οι οποίες µελετούσαν την απουσία του πατέρα 

από τη ζωή των παιδιών (Anderson, 1968˙ Amato,1994˙ Bakermans–Kraneburg, Van 

Ijzendoorn, Schuengel & Bookhorst, 2004˙ Coley, 2001, 2003˙ Goetz, 1998˙  Phares, 

1996˙ Trowell & Etchegoyen, 2002). Εκτός όµως από το θεωρητικό υπόβαθρο στην 

παρούσα έρευνα παρουσιάστηκαν  τα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα που 

προέκυψαν από την µελέτη των επιµέρους τοµέων της  αυτοαντίληψης, της 

αυτοεκτίµησης και του άγχους συγκριτικά µε το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή 

κατάσταση (δηλαδή την παρουσία ή απουσία του πατέρα από την οικογένεια λόγω 

διαζυγίου). 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα έρευνα, λοιπόν, καταλήξαµε σε ένα πλήθος 

συµπερασµάτων, τα οποία άλλες φορές συµφωνούσαν και άλλες φορές έρχονταν σε 

διαφωνία µε τη διεθνή βιβλιογραφία. Σηµαντικό εύρηµα που προέκυψε στα πλαίσια 

της συγκεκριµένης µελέτης ήταν η ανάδειξη της σχέσης άγχους και οικογενειακής 

κατάστασης. Πιο συγκεκριµένα προέκυψε πως τα παιδιά που δεν έµεναν µε τον 

πατέρα τους στο ίδιο σπίτι λόγω χωρισµού των γονέων εµφάνισαν στις υποκλίµακες 
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δοµικό άγχος και άγχος κατάστασης υψηλότερους µέσους όρους από τα παιδιά που 

έµεναν και µε τους δυο γονείς. Αναφορικά µε την µεταβλητή οικογενειακή κατάσταση  

προέκυψαν και άλλα στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα τα παιδιά 

µη χωρισµένων γονιών (παιδιά που ζούσαν στο ίδιο σπίτι και µε τους δυο γονείς) 

παρουσίασαν µεγαλύτερο µέσο όρο σε δύο υποκλίµακες της αυτοαντίληψης, 

συγκεκριµένα υψηλότεροι µέσοι όροι παρουσιάστηκαν στις υποκλίµακες σχολική 

ικανότητα και διαγωγή -  συµπεριφορά. 

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα έρχονται να συµφωνήσουν µε το πλήθος 

ερευνών που υπάρχει και αναφέρεται στη σηµασία που έχει ο πατέρας και η ποιότητα 

της πατρικής σχέσης για το παιδί (Anderson, 1968˙ Amato,1994˙ Bakermans–

Kraneburg, Van Ijzendoorn, Schuengel & Bookhorst, 2004˙ Coley, 2001, 2003˙ 

Goetz, 1998˙  Phares, 1996˙ Trowell & Etchegoyen, 2002). Ο πατέρας από την πρώτη 

στιγµή που θα γεννηθεί το παιδί αναπτύσσει µια δική του ξεχωριστή σχέση µε το 

παιδί η οποία δρα παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την σχέση που αναπτύσσει το 

παιδί µε τη µητέρα του. Στη συνέχεια, ο πατέρας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε 

όλους τους επιµέρους τοµείς την ψυχοσυναισθηµατικής, γνωστικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης του παιδιού. Παρατηρείται, λοιπόν, και στη συγκεκριµένη έρευνα πως η 

απουσία του πατέρα έχει επιπτώσεις στην αυτοαντίληψη και στο άγχος των παιδιών. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε την αυτοαντίληψη επηρεάζει τη σχολική ικανότητα 

και τη διαγωγή - συµπεριφορά.  

Στη συνέχεια προέκυψαν στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα αναφορικά µε 

την τάξη στην οποία φοιτούσαν τα παιδιά. Πιο συγκεκριµένα βρέθηκε πως τα παιδιά 

Ε’ τάξης που δεν ζουν µε τον πατέρα τους στο ίδιο σπίτι λόγω χωρισµού των γονέων 

σηµείωσαν µεγαλύτερο µέσο στην υποκλίµακα άγχος κατάστασης αλλά και στην 

υποκλίµακα δοµικό άγχος. Ακόµη τα ίδια παιδιά σηµείωσαν µικρότερους µέσους 

όρους στις υποκλίµακες σχολική ικανότητα και διαγωγή - συµπεριφορά της 

αυτοαντίληψης, καθώς και στην αυτοεκτίµηση.  

Η διαφοροποίηση αυτή όσων αφορά στην τάξη ενδεχοµένως να προέκυψε 

λόγω του µικρότερου της ηλικίας των παιδιών ή ακόµη και λόγω του ότι το 

µαθησιακό υλικό είναι δυσκολότερο στην Ε΄ τάξη µε αποτέλεσµα να αυξάνει την 

ανησυχία τους. Η Ε΄ τάξη θεωρείται από τις πιο δύσκολες στη Πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση, όπου τα παιδιά έχουν να καλύψουν αρκετή νέα ύλη σε διάφορα 

γνωστικά αντικείµενα.  
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 Τελειώνοντας πρέπει να αναφερθεί πως είναι πλέον κατανοητό και ιδιαίτερα 

σηµαντικό πως ο πατέρας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη ζωή 

του παιδιού και δεν µένει αποστασιοποιηµένος και άµοιρος ευθυνών όπως συνήθιζε 

µέχρι πρόσφατα. Υπάρχουν όµως αρκετά κενά στο επιστηµονικό κοµµάτι που ερευνά 

τον πατέρα και ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδοµένα. Παρακάτω ακολουθούν 

προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριµένου τοµέα. 
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Προτάσεις 
 
 

Κατά την διεξαγωγή της συγκεκριµένης µελέτης και κυρίως κατά την 

ανάλυσή των δεδοµένων προέκυψαν ερωτήµατα τα οποία θα είχαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για επιπλέον διερεύνηση. Στην παρούσα έρευνα οι µαθητές του δείγµατος 

φοιτούσαν αποκλειστικά σε σχολεία της Κρήτης και κυρίως αστικών περιοχών. Θα 

ήταν αρκετά ενδιαφέρον για µελλοντική µελέτη οι ερευνητές οι οποίοι θα 

ασχοληθούν µε ένα ανάλογο θέµα να απευθυνθούν και σε παιδιά που ζουν χωρίς των 

πατέρα τους και φοιτούν σε χωριά και κωµοπόλεις, ώστε να γίνουν συγκρίσεις µε τα 

παιδιά που ζουν χωρίς τον πατέρα τους και µένουν σε αστικό περιβάλλον και να 

διερευνηθεί µε αυτό τον τρόπο κατά πόσο ο  τόπος στον  οποίο µεγαλώνει το άτοµο 

επηρεάζει την αυτοαντίληψή του σε σχέση µε την οικογενειακή του κατάσταση (µένει 

µε τον πατέρα ή όχι). 

Επιπλέον, ενδιαφέρον θα ήταν να διερευνηθεί η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίµηση 

και το άγχος παιδιών που ζουν χωρίς των πατέρα τους λόγω διαζυγίου ή χωρισµού 

των γονέων σε σχέση µε το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, σε σχέση 

µε το µορφωτικό επίπεδο των γονέων και σε σχέση µε την επίδοση τους στο σχολείο. 

Παράλληλα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα µελέτη θα µπορούσε να είναι η σύγκριση 

των επιµέρους τοµέων της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίµησης και του άγχους σε 

παιδιά που µένουν χωρίς τον πατέρα τους λόγω διαζυγίου ή χωρισµού των γονέων, 

όταν αυτά τα παιδιά βρίσκονται στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού µε παιδιά που 

ζουν χωρίς τον πατέρα τους και βρίσκονται στις τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού 

δηλαδή κατά τη διάρκεια της προεφηβείας.   

Επίσης µια άλλη παρατήρηση η οποία θα µπορούσε να γίνει σχετίζεται µε το 

κενό που εµφανίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά µε την αυτοαντίληψη 

και την αυτοεκτίµηση. Στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν πολλές προσπάθειες 

διερεύνησης αυτών των δύο εννοιών. Από την άλλη όσες προσπάθειες έχουν γίνει για 

να µελετηθούν αυτές οι δύο έννοιες αντιµετωπίζουν ένα βασικό πρόβληµα το οποίο 

έχει να κάνει καθαρά µε την ορολογία. ∆εν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός 

για την έννοια της αυτοαντίληψης αλλά και της αυτοεκτίµησης, πράγµα το οποίο 

δυσκολεύει ακόµη περισσότερο το έργο των µελετητών, αφού συχνά αναγκάζονται 

να αναφέρονται στην ίδια έννοια µε διαφορετική ορολογία. 
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Τέλος, επειδή το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ ΙΙ το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα, είναι το µόνο που έχει σταθµιστεί για ελληνόπουλα ενώ τα 

υπόλοιπα ερωτηµατολόγια και κλίµακες που χρησιµοποιούνται είναι απλώς 

µεταφράσεις, κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθούν κριτήρια και κλίµακες καθώς και 

να σταθµιστούν στα ελληνικά οι ήδη υπάρχουσες, έτσι ώστε να αφορούν 

αποκλειστικά στις ανάγκες και τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας. Όσο κι 

αν κατανοούµε ότι κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και πολυδάπανο, ωστόσο θεωρείται 

αναγκαία η έγκριση των κατάλληλων κονδυλίων που θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές. 
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Σχήµα Α. Γραφική παράσταση της κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων (%) ως  

προς την τάξη του παιδιού. 
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Σχήµα Β. Γραφική παράσταση της κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων (%) ως  

προς την οικογενειακή κατάσταση. 
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