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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει κατά πόσο η φυσική δραστηριότητα 

επιδρά στην ψυχική ευεξία και τη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα των γονέων 

παιδιών 4-17 ετών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 32 φυσικά δραστήριοι και 27 

μη φυσικά δραστήριοι ελληνόγλωσσοι γονείς από διάφορες περιοχές, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν σε διαδικτυακή πρόσκληση για συμπλήρωση ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. Εφαρμόστηκε μικτός ερευνητικός σχεδιασμός. Τα ερευνητικά 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η Κλίμακα Warwick-Edinburgh για την 

Ψυχική  Ευεξία, η Κλίμακα για την Αίσθηση Επάρκειας των Γονέων για τη μέτρηση 

της γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας, το Ερωτηματολόγιο Φυσικής 

Δραστηριότητας και Άσκησης, το οποίο εμπλουτίστηκε με δυο επιπλέον ερωτήματα, 

για τη μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας, και η ημιδομημένη συνέντευξη για τη 

συλλογή των απόψεων των γονέων για την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια έδειξαν ότι οι φυσικά δραστήριοι γονείς 

έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα σκορ, τόσο στην ψυχική ευεξία όσο και στη 

γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τους μη φυσικά δραστήριους. 

Επίσης, φαίνεται ότι συχνότερα οι φυσικά δραστήριοι γονείς πραγματοποιούν φυσική 

δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά τους και παροτρύνουν τα ίδια σε αυτήν, σε σχέση 

με τους μη φυσικά δραστήριους. Επιπλέον, από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι κοινή 

παραδοχή όλων των γονέων είναι ότι η φυσική δραστηριότητα έχει οφέλη για τους 

ίδιους και τα παιδιά. Αναγνωρίζουν επίσης τα οφέλη της κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων παιδιών. Καθώς και  ότι η φυσική δραστηριότητα του γονέα 

προσφέρει ένα πλαίσιο εκτόνωσης για τον ίδιο, που συμβάλει στην ηρεμία του, την 

καθαρή σκέψη και την ψύχραιμη διαχείριση των καθημερινών καταστάσεων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ήδη πριν από πολλούς αιώνες έγινε γνωστή η αξία και η σημαντικότητα της 

φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης. Τα τελευταία χρόνια επίσης υπάρχει μια 

πληθώρα βιβλιογραφίας που επισημαίνει τη σπουδαιότητα της και τις ευεργετικές της 

επιδράσεις τόσο στη σωματική όσο και στη νοητική και ψυχική υγεία, ατόμων όλων 

των ηλικιών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να εστιάζουν στις 

επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική ευεξία του γονέα και κατ’ 

επέκταση στη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, περιγράφεται το θεωρητικό της 

υπόβαθρο, προσδιορίζονται εννοιολογικά οι βασικές έννοιες που αυτή 

πραγματεύεται, και αναφέρονται τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στη 

σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, προκειμένου να 

γίνει αντιληπτή η σημασία της ψυχικής υγείας και ευεξίας του γονέα και η ανάγκη 

εστίασης σε αυτή, γίνεται αναφορά σε βιβλιογραφία που τη συνδέει με την 

αντίστοιχη υγεία των παιδιών και τα συμπεριφορικά τους αποτελέσματα. Έπειτα, 

γίνεται λόγος για την αυτό-αποτελεσματικότητα του ατόμου γενικά, του γονέα 

συγκεκριμένα και τη σημαντικότητα της για την δημιουργία θετικών συνθηκών και 

προϋποθέσεων για την ανατροφή των παιδιών. 

 Ακολούθως, συζητείται η σχέση μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών γονεϊκών 

παραγόντων για την ανατροφή των παιδιών, της ψυχικής ευεξίας των γονέων και της 

γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας. Έπειτα, γίνεται  λόγος για το ρόλο της άσκησης 

και της φυσικής δραστηριότητας στη σχέση αυτών των δύο κρίσιμων παραγόντων για 

τη γονεϊκότητα. Γίνεται αναφορά στην επίδραση του επιπέδου της φυσικής 

δραστηριότητας των γονέων σε αυτό των παιδιών καθώς και στην πραγματοποίηση 

φυσικής δραστηριότητας γονέων-παιδιών ως μιας κοινής δραστηριότητας και τέλος 

περιγράφονται οι στόχοι της παρούσας έρευνας. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένων του δείγματος, των ερευνητικών ερωτημάτων, της 

διαδικασίας της έρευνας και των ερευνητικών εργαλείων. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα ευρήματα της έρευνας αναλυτικά, ενώ 

στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο συζητούνται τα ευρήματα με βάση την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν, καθώς 

και οι περιορισμοί της παρούσης και οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

1.1 Προσδιορισμός εννοιών

Ως φυσική δραστηριότητα (physical activity) προσδιορίζεται οποιαδήποτε 

κίνηση του σώματος παράγεται από τους σκελετικού μύες και αποδίδει μία 

σημαντική αύξηση ενεργειακής δαπάνης πάνω από την ενεργειακή δαπάνη ηρεμίας. 

Η άσκηση, συνιστά ένα υποσύνολο φυσικής δραστηριότητας, που είναι σχεδιασμένη, 

δομημένη, επαναλαμβανόμενη και έχει ως τελικό ή ενδιάμεσο στόχο τη διατήρηση ή 

τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης του ατόμου. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί 

να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Ένας συνήθης τρόπος ταξινόμησης της 

φυσικής δραστηριότητα απορρέει από την τμηματοποίηση της καθημερινής ζωής, 

από την οποία προκύπτουν κατηγορίες όπως η φυσική δραστηριότητα στην εργασία, 

και η φυσική δραστηριότητα στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου (Caperson, Powell 

& Christenson, 1985). Στην παρούσα έρευνα μελετάται η επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας και άσκησης γονέων στη διάρκεια του ελεύθερο χρόνου τους.  

Εδώ και πολλά χρόνια, οι ειδικοί που ασχολούνται με την προώθηση της 

ψυχικής υγείας και τη δημόσια ψυχική υγεία έχουν διαπιστώσει την ανάγκη να 

εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της ψυχικής υγείας όπως και στην 

πρόληψη της ψυχικής ασθένειας. Λόγω της σύγχυσης που επικρατεί επειδή ο όρος 

‘ψυχική υγεία’ χρησιμοποιείται συνήθως για την περιγραφή υπηρεσιών προς άτομα 

με ψυχικές ασθένειες έχουν αρχίσει να υιοθετούνται όροι όπως η θετική ψυχική υγεία 

και η ψυχική ευεξία προκειμένου να περιγραφούν αυτές οι διαπιστώσεις των ειδικών 

(Stewart-Brown & Janmohamed, 2006). 

Η έννοια της ψυχικής ευεξίας καλύπτει δυο θεωρήσεις (perspectives): η μία, η 

ηδονική θεώρηση, αφορά στην υποκειμενική εμπειρία της ευτυχίας (συναίσθημα) και 

της ικανοποίησης από τη ζωή· και η άλλη, η ευδαιμονική θεώρηση, αφορά στην 

θετική ψυχολογική λειτουργικότητα, τις καλές σχέσεις με τους άλλους και την 

αυτοπραγμάτωση. Η τελευταία περιλαμβάνει την ικανότητα για ανάπτυξη του 

εαυτού, τις θετικές σχέσεις με τους άλλους, την αυτονομία, την επάρκεια και την 

αποδοχή του εαυτού (Stewart-Brown & Janmohamed, 2006). 

Η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα είναι μια σημαντική γνωστική 

εννοιολογική κατασκευή, η οποία σχετίζεται με τη λειτουργικότητα του παιδιού και 

της οικογένειας και μπορεί να προσδιοριστεί γενικά ως η προσδοκία των φροντιστών 

σχετικά με την ικανότητα τους να ασκούν αποτελεσματικά το γονεϊκό τους ρόλο. 

Θεωρείται ότι η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα αποτελεί μια ειδική περίπτωση 
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της πιο γενικής κατηγορίας των εννοιολογικών κατασκευών που σχετίζονται με την 

ατομική αποτελεσματικότητα (Jones & Prinz, 2005). 

Οι Johnston & Mash (1989) αναφέρουν την αυτό-αποτελεσματικότητα των 

γονέων ως μία από τις διαστάσεις της γονεϊκής αυτοεκτίμησης, και την ικανοποίηση 

που πηγάζει από τη γονεϊκότητα να αποτελεί την άλλη διάσταση. Ως αυτό-

αποτελεσματικότητα προσδιορίζονται οι προσδοκίες που έχει ένα άτομο για την 

επιτυχή αντιμετώπιση και διαχείριση επικείμενων καταστάσεων (Bandura, 1982 

στους Johnston & Mash, 1989). Στο πλαίσιο των γονέων, η αυτό-

αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο κάθε γονέας νιώθει επαρκής 

και σίγουρος ότι μπορεί να διαχειριστεί τα προβλήματα των παιδιών του. Η 

αποτελεσματικότητα του γονέα σχετίζεται με την ποιότητα του συναισθήματος, που 

με τη σειρά της σχετίζεται με τη γονεϊκότητα ή με τον βαθμό της ικανοποίησης που 

αντλεί ο γονέας από το ρόλο του αυτό. Έχει προταθεί ότι όταν κάποιος θεωρεί ότι τα 

επίπεδα της αποτελεσματικότητας του είναι χαμηλά οδηγείται σε φτωχή επιμονή, 

κατάθλιψη, αυτό-κατηγορία (Bandura, 1982 στους Johnston & Mash, 1989) και 

μειωμένη ικανοποίηση από τον ρόλο του. Έτσι, η ικανοποίηση και η 

αποτελεσματικότητα όπως την αντιλαμβάνεται ο γονέας είναι πολύ σημαντικοί 

παράγοντες για την κατανόηση της γονεϊκότητας (Johnston & Mash, 1989).  

 

1.2 Οφέλη της φυσικής δραστηριότητα για την υγεία 

«Η έλλειψη δραστηριότητας καταστρέφει την καλή κατάσταση κάθε ανθρώπου, ενώ η κίνηση 

και η μεθοδική φυσική άσκηση την προστατεύουν και την διατηρούν»  Πλάτωνας, 427-347 π.Χ. 

 

Το ανθρώπινο σώμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκτελεί καθημερινά 

φυσική δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώματος, όπως οι 

αντίχειρες και η δίποδη κίνηση, επισημαίνουν ότι ο άνθρωπος έχει σχεδιαστεί για 

φυσική δραστηριότητα με διαφορετικό τρόπο από όλα τα άλλα είδη. Η καθημερινή 

φυσική δραστηριότητα δεν βοηθάει μονάχα στην κίνηση και την πραγματοποίηση 

των καθημερινών εργασιών. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα βελτιώνει την 

υγεία και προάγει την ποιότητα ζωής. Ιστορικά, οι μεγάλες ποσότητες φυσικής 

δραστηριότητας ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για τον άνθρωπο. Ωστόσο, τα 

τελευταία εκατοντάδες χρόνια, η φυσική δραστηριότητα άρχισε σταδιακά να 

μειώνεται στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. 

Παράλληλα, η πρόοδος της επιστήμης περιόρισε την εξάπλωση μεταδιδόμενων 

ασθενειών, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να ζουν περισσότερο, αλλά να επηρεάζονται 
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όμως από χρόνιες παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος, το εγκεφαλικό επεισόδιο, ο 

διαβήτης τύπου 2 και ο καρκίνος (Brown, Heath & Martin, 2016). 

Ήδη από την αρχαιότητα, φιλόσοφοι και ιατροί, όπως ο Πλάτωνας και ο 

Ιπποκράτης, πίστευαν ότι η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με την υγεία, και η 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με την ασθένεια. Ωστόσο, περίπου στα μέσα του 

20ου αιώνα θεωρήθηκε ότι η φυσική δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει βλαβερή 

για την υγεία. Έτσι, η συνιστώμενη θεραπεία μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου 

ήταν η πλήρης ανάπαυση στο κρεβάτι. Μέχρι τη δεκαετία του 50, οπότε 

πραγματοποιήθηκαν επιδημιολογικές μελέτες-ορόσημο που συσχέτισαν την έλλειψη 

φυσικής δραστηριότητας με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας 

καρδιοπάθειας (McKinney et al., 2016). 

 O Morris και οι συνεργάτες του (1953) διεξήγαγαν μια μελέτη προκειμένου 

να διαπιστώσουν τη συχνότητα της εμφάνισης στεφανιαίας καρδιοπάθειας σε δυο 

κατηγορίες εργαζομένων στα διώροφα λεωφορεία του Λονδίνου. Η μια κατηγορία 

αποτελούνταν από τους οδηγούς των λεωφορείων, που έκαναν μια καθιστική 

εργασία, και η άλλη κατηγορία αποτελούνταν από τους ελεγκτές, οι οποίοι ήταν 

δραστήριοι στη διάρκεια της εργασίας τους, πραγματοποιώντας περίπου 500-750 

βήματα ημερησίως. Παρόλο που οι εργαζόμενοι και των δυο κατηγοριών δεν 

διέφεραν αναφορικά με την κοινωνική τάξη, οι σωματικά δραστήριοι ελεγκτές, είχαν 

μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας καρδιοπάθειας (ετήσια συχνότητα 

1,9/1000) σε σχέση με τους μη δραστήριους οδηγούς των λεωφορείων (ετήσια 

συχνότητα 2.7/1000). Επίσης, η συχνότητα του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου ήταν 

μικρότερη για τους ελεγκτές (0,5/1000) σε σχέση με τους οδηγούς (1,1/1000). 

 Αντίστοιχα ευρήματα ανέφεραν οι ερευνητές, όταν σύγκριναν εργαζόμενους 

στο ταχυδρομείο, με τους σωματικά δραστήριους εργαζόμενους να έχουν μικρότερες 

πιθανότητες εμφάνισης στεφανιαίας καρδιοπάθειας και αιφνίδιου καρδιακού θανάτου 

συγκριτικά με τους λιγότερο δραστήριους εργαζόμενους. Επομένως, οι ερευνητές 

κατέληξαν στο ότι η εργασία που περιλαμβάνει φυσική δραστηριότητα λειτουργεί 

προστατευτικά και ήταν οι πρώτοι που συνέδεσαν, με επιστημονική μελέτη, την 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με την ασθένεια (Morris et al., 1953). 

Σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα επισημαίνουν με συνέπεια την ύπαρξη μιας 

αντίστροφης σχέσης ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και τη θνησιμότητα όλων 

των αιτιών, συμπεριλαμβανομένου του αιφνίδιου καρδιαγγειακού θανάτου. Η φυσική 

δραστηριότητα φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση, που εξακολουθεί να την προσδιορίζει 
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ακόμα κι όταν λαμβάνονται υπόψη άλλοι σημαντικοί παράγοντες όπως η ηλικία, το 

φύλο, η κατάσταση υγείας και η κληρονομικότητα (McKinney et al., 2016). 

Ο Blair και οι συνεργάτες του (1989) διερεύνησαν τη σχέση της φυσικής 

κατάστασης με τη θνησιμότητα όλων των αιτιών σε δείγμα 10.224 υγιών ανδρών και 

3.120 υγιών γυναικών στους οποίους είχε γίνει προληπτικός ιατρικός έλεγχος. Οι 

συμμετέχοντες δεν είχαν προσωπικό ιστορικό υπέρτασης, διαβήτη, ή εγκεφαλικού και 

δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα τους σε κατάσταση 

ηρεμίας ή στρες. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ κοπώσεως για 

να προσδιοριστεί το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης. Οκτώ χρόνια αργότερα, 

οι ερευνητές αναζήτησαν τους ίδιους συμμετέχοντες, εκ των οποίων 240 άνδρες και 

43 γυναίκες είχαν αποβιώσει.  

Ο Blair και οι συνεργάτες του (1989) διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που 

βρίσκονταν στο χαμηλότερο πεμπτημόριο αναφορικά με τη φυσική τους κατάσταση 

εμφάνισαν σχετικό κίνδυνο θνησιμότητας όλων των αιτιών σε σχέση με αυτούς που 

βρίσκονταν στο υψηλότερο τεταρτημόριο, της τάξης του 3,44 για τους άνδρες και 

4,64 για τις γυναίκες. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος για καρδιαγγειακό θάνατο για 

άνδρες και γυναίκες με το χειρότερο επίπεδο φυσικής κατάστασης ήταν 8,0 σε σχέση 

με εκείνους που είχαν το καλύτερο επίπεδο φυσικής κατάστασης. Το εύρημα αυτό 

παρέμεινε σταθερό ακόμα και μετά τον έλεγχο για την επίδραση άλλων παραγόντων 

όπως η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης, το κάπνισμα, η γλυκόζη 

του αίματος, και το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας καρδιοπάθειας. 

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Blair και οι συνεργάτες του (1995) διενήργησαν μια 

ακόμα μεγάλη μελέτη για να εξετάσουν τη σχέση ανάμεσα στην αλλαγή του επιπέδου 

της φυσικής κατάστασης στο πέρασμα του χρόνου και του κινδύνου θνησιμότητας 

των ανδρών. Στην προοπτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 9.777 άνδρες στους οποίους 

έγιναν προληπτικές εξετάσεις, που συμπεριλάμβαναν εκτίμηση του επιπέδου υγείας 

και καρδιοαναπνευστικής φυσικής κατάστασης, στο πλαίσιο μιας κλινικής 

προληπτικής ιατρικής. Οι εξετάσεις αυτές επαναλήφθηκαν σε δεύτερη φάση, πέντε 

χρόνια αργότερα, ενώ μετά από ακόμα πέντε χρόνια, δέκα χρόνια δηλαδή ύστερα από 

την πρώτη φάση εξετάσεων οι ερευνητές αναζήτησαν ξανά τους συμμετέχοντες για 

να εξετάσουν τον παράγοντα της θνησιμότητας, 223 είχαν αποβιώσει από διάφορες 

παθολογικές αιτίες και 87 από καρδιαγγειακές ασθένειες.  

Μεγαλύτερες πιθανότητες θανάτων από διάφορες παθολογικές αιτίες 

παρατηρήθηκαν στους άνδρες που βρέθηκε ότι είχαν κακή φυσική κατάσταση και 

στις δύο φάσεις των εξετάσεων (122,0/10.000), ενώ οι μικρότερες πιθανότητες 
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παρατηρήθηκαν στους άνδρες που βρέθηκε  ότι είχαν καλή φυσική κατάσταση και 

στις δύο φάσεις (39,6/10.000). Οι άνδρες εκείνοι που φάνηκε ότι είχαν βελτιώσει τη 

φυσική τους κατάσταση στη δεύτερη φάση είχαν 44% μικρότερες πιθανότητες 

θανάτου (67,7/10.000) σε σχέση με αυτούς που και στις δύο φάσεις της έρευνας είχαν 

κακή φυσική κατάσταση, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση υγείας και 

άλλους παράγοντες κινδύνου πρόωρης θνησιμότητας. Για την ακρίβεια, για κάθε 

παραπάνω λεπτό αντοχής των συμμετεχόντων στο τεστ κοπώσεως της δεύτερης 

φάσης, σε σχέση με την πρώτη, υπήρχε μια μείωση του κινδύνου θνησιμότητας κατά 

7,9%. Επομένως, οι άνδρες που διατήρησαν ή που βελτίωσαν την φυσική τους 

κατάσταση ήταν λιγότερο πιθανό να πεθάνουν σε σχέση με εκείνους που είχαν 

σταθερά κακή φυσική κατάσταση (Blair et al., 1995). 

Πιο πρόσφατα, ο Myers και οι συνεργάτες του (2004) σε αντίστοιχη μελέτη 

με δείγμα 842 ανδρών βρήκαν ότι η φυσική κατάσταση και η φυσική δραστηριότητα 

σχετίζονταν αντιστρόφως με τη θνησιμότητα. Η κακή φυσική κατάσταση και η 

έλλειψη φυσικής δραστηριότητας σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας 

στους άνδρες, και μάλιστα περισσότερο από αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου 

όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, ο διαβήτης, και το ιστορικό καρδιακής ασθένειας. 

Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το εύρημα ότι μια μικρή αύξηση της φυσικής 

δραστηριότητας της τάξης των 1000-kcal ανά εβδομάδα, που θα μπορούσε εύκολα να 

επιτευχθεί από τους περισσότερους, αποδίδει 20% περισσότερες πιθανότητες 

επιβίωσης. 

Ακόμα και μικρές βελτιώσεις στη φυσική κατάσταση κάποιου μπορεί να 

μεταφραστούν σε μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Άτομα που δεν έχουν φυσική 

δραστηριότητα και η φυσική τους κατάσταση είναι κακή, μπορούν να ωφεληθούν τα 

μέγιστα αναφορικά με την υγεία τους από μια μικρή αύξηση της φυσικής τους 

δραστηριότητας. Φαίνεται να υπάρχει μια διαβαθμισμένη σχέση δόσης-απόκρισης 

ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα/κατάσταση και την ασθένεια και τη 

θνησιμότητα. Όσο περισσότερη φυσική δραστηριότητα έχει κάποιος, τόσο 

μεγαλύτερα φαίνεται να είναι τα οφέλη για την υγεία. Πέρα από τη μείωση των 

πιθανοτήτων θανάτου από παθολογικά αίτια, καρκίνο ή καρδιαγγειακές ασθένειες, η 

φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου (ιδιαίτερα 

για τον καρκίνο του στήθους και του εντέρου), διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης, 

εγκεφαλικού, οστεοπόρωσης, και σαρκοπενίας (McKinney et al., 2016· Warburton, 

Nicol & Bredin, 2006· Brown, Heath & Martin, 2016). 
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Πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων η φυσική δραστηριότητας συμβάλει 

στην ωφέλεια της υγείας είναι: α) η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, όπως αυτή 

μετράται με τα μεταβολικά ισοδύναμα, β) η μείωση της συστημικής αγγειακής 

αντίστασης, γ) η μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος, δ) η μείωση της δραστηριότητας της ρενίνης του πλάσματος, ε) η 

συμβολή στη διατήρηση του σωματικού βάρους, στ) η μείωση της περιμέτρους της 

μέσης, ζ) η μείωση του ποσοστού του σωματικού λίπους, η) η βελτίωση της 

ινσουλινοαντίστασης, θ) η αύξηση της λεγόμενης καλής (HDL) και η μείωση της 

λεγόμενης κακής χοληστερόλης (LDL), ι) η μείωση των φλεγμονών, ια) η βελτίωση 

της ποικιλίας του καρδιακού ρυθμού, ιβ) η βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας, 

ιγ) η βελτίωση του ανοσοποιητικού, ιδ) η προστασία απέναντι στην απώλεια φαιάς 

ουσίας (McKinney et al., 2016). 

Η φυσική δραστηριότητα λοιπόν επιδρά και στις γνωστικές λειτουργίες του 

ατόμου. Κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αρχίζει να 

παρουσιάζει απώλεια της φαιάς ουσίας, η οποία είναι δυσανάλογα μεγάλη στην 

περιοχή των μετωπιαίων, βρεγματικών και κροταφικών λοβών. Έχει διαπιστωθεί ότι 

η φυσική δραστηριότητα συμβάλει στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών σε 

μεγαλύτερες ηλικίες και προάγει την υγιή γήρανση (McKinney et al., 2016). Σε μια 

μετα-ανάλυση 15 προοπτικών μελετών με συνολικό δείγμα 33816 ατόμων, χωρίς 

άνοια, τα οποία παρακολουθήθηκαν 1 έως 12 χρόνια αργότερα, φάνηκε ότι η φυσική 

δραστηριότητα αποτελεί προστατευτικό παράγοντα έναντι της γνωστικής έκπτωσης. 

Στα άτομα με την καλύτερη φυσική κατάσταση ο κίνδυνος γνωστικής έκπτωσης ήταν 

μειωμένος κατά 38%. Επίσης, φάνηκε ότι ακόμα και η ήπια ή η μέτρια άσκηση 

συνέβαλε σημαντικά στη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης (35%) (Sofi et 

al., 2011). 

Πέραν του ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να περιορίσει την απώλεια 

φαιάς ουσίας και να μειώσει τον κίνδυνο αγγειακής άνοιας, φαίνεται επίσης ότι 

συμβάλει στην αύξηση νευροτροφικών παραγόντων του εγκεφάλου. Ανεξάρτητα από 

την ηλικία, η καλή φυσική κατάσταση συνδέεται με μεγαλύτερο όγκο φαιάς ουσίας 

στους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου. Υπάρχει μια σταθερή 

σύνδεση ανάμεσα στην καλή φυσική κατάσταση και τον μεγαλύτερο όγκο της φαιάς 

ουσίας, αλλά και ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και τη μείωσης της ταχύτητας 

της εγκεφαλικής γήρανσης ή της απώλειας νευρώνων (McKinney et al., 2016). 

Ακόμα, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 

Alzheimer. Σε μια διαχρονική μελέτη, διάρκειας 21 ετών, με δείγμα ατόμων ηλικίας 
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65 έως 79 ετών, φάνηκε ότι η πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας ελεύθερου 

χρόνου, δυο φορές την εβδομάδα, σχετιζόταν με μειωμένο κίνδυνο άνοιας ή άνοιας 

τύπου Alzheimer. Μάλιστα, αυτή η μείωση κινδύνου ήταν πιο έντονη για τα άτομα 

που είχαν ένα συγκεκριμένο αλληλόμορφο γονίδιο (APOE e4), το οποίο συνιστά τον 

πιο ισχυρό, γνωστό, γενετικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση Alzheimer 

(Rovio et al., 2005). 

Ένα πολύ σημαντικό εύρημα για τη θετική σχέση ανάμεσα στη φυσική 

δραστηριότητα και τον όγκο της φαιάς ουσία είναι, ότι παρεμβάσεις με αερόβια 

άσκηση διάρκειας 6 έως 12 μηνών μπορεί να είναι αρκετές για την αύξηση του όγκου 

της φαιάς ουσίας (Colcombe, et al., 2006). Επιπλέον, μια μελέτη με άτομα ηλικίας 50 

ετών και άνω στα οποία παρατηρήθηκε έκπτωση της μνήμης, αλλά όχι άνοια, έδειξε 

ότι ένα σύντομο πρόγραμμα άσκησης στο σπίτι, 24 εβδομάδων, ήταν ικανό για να 

παρατηρηθούν γνωστικές βελτιώσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης, στα άτομα που 

δε συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης, παρατηρήθηκε έκπτωση της γνωστικής 

λειτουργίας μετά το πέρας των 24 εβδομάδων (Lautenschlager, et al., 2008). 

 

1.3 Φυσική δραστηριότητα, ψυχική υγεία και ευεξία 

«νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ» 

 

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στη σωματική υγεία είναι 

τεκμηριωμένα και αναγνωρίζονται τόσο από την επιστημονική κοινότητα όσο και 

από τον μέσο άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια δίνεται έμφαση και στα οφέλη της 

φυσικής δραστηριότητας στον τομέα της ψυχικής υγείας.  

Ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν είναι υψηλός. Η ψυχική ασθένεια 

αποδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό και σχετίζεται με απόπειρες αυτοκτονίας, 

αυτοκτονικό ιδεασμό, κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ψυχοτρόπων ουσιών και 

έλλειψη στέγης. Ωστόσο, για κάθε σοβαρό περιστατικό ψυχικής ασθένειας, υπάρχουν 

επίσης πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι υποφέρουν από μια γενική δυσφορία και 

χαμηλή ψυχική ευεξία που περιλαμβάνει συναισθηματική δυσφορία, χαμηλή 

αυτοεκτίμηση, φτωχή εικόνα σώματος, αίσθηση αβοηθησίας, άγχος και χρόνιο στρες. 

Τα συμπτώματα αυτά συνήθως δεν εμπίπτουν σε μια κλινική διάγνωση και έτσι είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συχνότητα εμφάνισης τους, ωστόσο συχνά 

συνεπάγονται τη δημιουργία άλλων προβλημάτων όπως η κατάχρηση αλκοόλ, το 

κάπνισμα, η μείωση της παραγωγικότητας, η δυσαρμονία της οικογένειας, η χρήση 

βίας, η κακοποίηση και η κακή ποιότητα ζωής. Προβλήματα αυτού του είδους είναι 
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διαρκώς παρόντα στις δυτικές κοινωνίες, συχνά, ανεξάρτητα από την πολιτική και 

οικονομική σταθερότητα (Fox, 1999). 

Ήδη από την αρχαιότητα είχε γίνει αντιληπτό ότι η πνευματική κατάσταση 

του ανθρώπου δεν είναι ασύνδετη με τη σωματική του. Μάλιστα, ο ιδανικός πολίτης 

ήταν γυμνασμένος στο σώμα και καλλιεργημένος στο νου και την ψυχή. Στις μέρες 

μας, η φυσική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους κύριους δείκτες πρόληψης 

τόσο της σωματικής αλλά και της ψυχικής υγείας. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί 

να συμβάλει στην ψυχική ισορροπία και σχετίζεται με την ψυχική υγεία. Η φυσική 

δραστηριότητα και άσκηση μπορεί να λειτουργήσει καταπραϋντικά σε άτομα που 

εκδηλώνουν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών. Μάλιστα, προς το τέλος του 19ου 

αιώνα, ο ρόλος της στην ψυχική υγεία αναγνωρίστηκε με τρόπο θεσμικό, με την 

ενσωμάτωση της στο θεραπευτικό πλάνο ασθενών σε μεγάλα ψυχιατρικά 

νοσοκομεία. Πολλά από αυτά τα μεγάλα ιδρύματα μπορεί να μη λειτουργούν στις 

μέρες μας και η ψυχιατρική περίθαλψη σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να έχει 

μεταφερθεί σε μικρότερες δομές παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα, στο πλαίσιο 

των οποίων όμως, η φυσική δραστηριότητα εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο 

θεραπευτικό πλάνο (Ζιώγου, 2013). 

Παρόλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

ψυχικές διαταραχές είναι πολύ λιγότερο δραστήρια από το γενικό πληθυσμό. Η 

μειωμένη φυσική δραστηριότητα στα άτομα αυτά, μπορεί να οφείλεται στα 

χαρακτηριστικά της ψυχικής διαταραχής, στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν, 

αλλά και στην έλλειψη ευκαιριών και κινήτρου. Ωστόσο, η υπνηλία και η κόπωση 

που παρατηρείται στα άτομα με ψυχικές διαταραχές λόγω της φαρμακευτικής 

αγωγής, δε συνιστά αντένδειξη για την εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης της 

φυσικής δραστηριότητας. Η φυσική δραστηριότητα λοιπόν και η καλή φυσική 

κατάσταση προτείνεται ως ένας ρεαλιστικός στόχος για τα άτομα με ψυχικές 

διαταραχές που θα πρέπει να υιοθετείται στο θεραπευτικό πλάνο που συντάσσουν οι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας ως συμπληρωματική θεραπεία (Ζιώγου, 2013). 

Όπως προαναφέρθηκε, η ψυχική διαταραχή μπορεί να αποτελέσει 

ανασταλτικό παράγοντα για την προσωπική και κοινωνική ευημερία των ατόμων και 

να συμβάλει στην παρουσία σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία και 

η έλλειψη στέγης, σε ακραίες περιπτώσεις. Επομένως, η επισήμανση του ρόλου της 

άσκησης και φυσικής δραστηριότητας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές είναι καίρια. Η φυσική δραστηριότητα ασκεί τη συμβολή της 

στον τομέα της ψυχικής υγείας με διάφορους τρόπους: α) συμβάλει στη βελτίωση της 
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ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού, β) στην πρόληψη και γ) τη θεραπεία των 

ψυχικών διαταραχών, και δ) στη βελτίωση της ψυχοσωματικής υγείας και ευεξίας 

των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές (Hays, 1999). 

Συγκεκριμένα, η φυσική δραστηριότητα συμβάλλει στη μείωση του άγχους 

και του στρες, το οποίο φαίνεται να συνιστά αναπόσπαστο στοιχείο της 

καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να 

προλαμβάνει την έναρξη των συμπτωμάτων άγχους αλλά και να θεραπεύει 

συμπτώματα αγχωδών διαταραχών, ακόμα και σε σύγκριση με φαρμακευτικές ή 

ψυχοθεραπευτικές μεθόδους (Ζιώγου, 2013). Η άσκηση φαίνεται να συμβάλει στη 

μείωση τόσο του άγχους που σχετίζεται με μια κατάσταση (state anxiety) όσο και του 

άγχους που συνιστά χαρακτηριστικό της προσωπικότητα (trait anxiety) (Fox, 1999). 

Επιπλέον, η φυσική δραστηριότητα και άσκηση φαίνεται να συμβάλει στην 

ανακούφιση των συμπτωμάτων ήπιας και μέτριας κατάθλιψης, καθώς μεταβάλλει την 

καθημερινή ρουτίνα των ατόμων που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα, αυξάνει 

τις πιθανότητες αλληλεπίδρασης τους με άλλα άτομα, και τα βοηθάει ώστε να 

διαχειριστούν τις δύσκολες φυσικές και ψυχολογικές προκλήσεις. Επίσης, η φυσική 

δραστηριότητα φαίνεται να έχει επίδραση ακόμα και στα συμπτώματα και στη ζωή 

ατόμων που πάσχουν από ψυχωσικές διαταραχές, οι οποίες συχνά μπορούν να 

καταστήσουν τον πάσχοντα σοβαρά δυσλειτουργικό. Συγκεκριμένα, η άσκηση 

φαίνεται να συμβάλει στη μείωση των ακουστικών ψευδαισθήσεων, στην ενίσχυση 

του αυτοσεβασμού, στη βελτίωση των σχεδίων ύπνου και γενικότερα τη 

συμπεριφορά ατόμων που ζουν με την ψύχωση. Ακόμα, η άσκηση μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στο θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση 

διαφόρων ζητημάτων, όπως η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών, η διακοπή του 

καπνίσματος, οι σωματικές διαταραχές, ο χρόνιος πόνος και οι διαταραχές της 

εικόνας του σώματος  (Ζιώγου, 2013). 

Επίσης, ένας κοινώς παραδεκτός τόπος αναφορικά με τη φυσική 

δραστηριότητα είναι η ικανότητα της να ενεργοποιεί το άτομο και τον οργανισμό του, 

συμβάλλοντας στην παραγωγή θετικότερης διάθεσης. Μεγάλης κλίμακας 

επιδημιολογικές μελέτες σε διάφορε χώρες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχέσης 

ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και δείκτες της υποκειμενικής ευεξίας. Ακόμα, 

υπάρχουν πειραματικές μελέτες που υποστηρίζουν τη θετική επίδραση, της μέτριας 

έντασης άσκησης, στη διάθεση. Τα άτομα που εστιάζουν σε προσωπικούς στόχους 

βελτίωσης είναι πιο πιθανό να αποκομίσουν τα συναισθηματικά αυτά οφέλη της 

φυσικής δραστηριότητας (Fox, 1999). 
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Ο De Mello και οι συνεργάτες του (2013) στο πλαίσιο της μελέτης τους, 

χορήγησαν σε δείγμα 1042 ενήλικων Βραζιλιάνων ερωτηματολόγια για το άγχος, την 

κατάθλιψη, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο καθώς και το επίπεδο φυσικής 

δραστηριότητάς τους. Από την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οι 

ερευνητές συμπέραναν ότι τα άτομα που αναφέρουν ότι δεν έχουν φυσική 

δραστηριότητα, τείνουν να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εκδήλωσης συμπτωμάτων 

κατάθλιψης και άγχους σε σχέση με τα άτομα που έχουν τακτική φυσική 

δραστηριότητα. 

Αντίστοιχα, σε μελέτες επιπολασμού μεγάλης κλίμακας έχει παρατηρηθεί μια 

αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην φυσική δραστηριότητα και τα συμπτώματα 

κατάθλιψης, με τα υψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας να σχετίζονται με λιγότερα 

συμπτώματα κατάθλιψης (Barbour, Edenfield & Blumenthal, 2007). Ακόμα, 

αποτελέσματα προοπτικών μελετών έχουν δείξει ότι τα άτομα που ανέφεραν, στην 

αρχική αξιολόγηση, ότι δεν ήταν δραστήρια είχαν αυξημένες πιθανότητες να 

εκδηλώσουν συμπτωματολογία κατάθλιψης στη μεταγενέστερη αξιολόγηση, σε 

σχέση με άτομα που αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Από 

την άλλη, τα άτομα που αύξησαν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας τους σε σχέση 

με την αρχική αξιολόγηση, δεν είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν 

συμπτωματολογία κατάθλιψης στη μεταγενέστερη μέτρηση, συγκριτικά με τα άτομα 

που ήταν και παρέμειναν δραστήρια σε όλο αυτό το διάστημα ανάμεσα στις δυο 

αξιολογήσεις. Ωστόσο, περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν καταθλιπτική 

συμπτωματολογία στην μεταγενέστερη μέτρηση, είχαν τα άτομα που μείωσαν τη 

φυσική τους δραστηριότητα στο διάστημα ανάμεσα στις δύο αξιολογήσεις (Barbour, 

Edenfield & Blumenthal, 2007). 

 Ακόμα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η άσκηση μπορεί να μεταβάλει θετικά 

τις αντιλήψεις των ατόμων για το σωματικό τους εγώ και την ταυτότητα τους. 

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα αναφορικά με άτομα που είχαν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση πριν την σωματική δραστηριοποίηση τους, αυτή φαίνεται να 

τους οδηγεί σε γενικευμένες αλλαγές του εαυτού (Ζιώγου, 2013). Η αυτοεκτίμηση 

αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη μελέτη της ψυχικής ευεξίας καθότι: α) 

σχετίζεται στενά με τη συναισθηματική σταθερότητα και προσαρμογή, β) η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση χαρακτηρίζει πολλές μορφές της ψυχικής ασθένειας, και γ) η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση συνδέεται με φτωχές συμπεριφορές υγείας. Επομένως, η αυτοεκτίμηση 

θεωρείται ένας δείκτης ευεξίας αλλά επίσης και ένας δείκτης ανάκαμψης της ευεξίας, 

ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί τον κορμό της ψυχικής υγείας εφόσον 
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αναπαριστά την αξιολόγηση του ατόμου για την αξία του εαυτού του και του κόσμου 

γύρω του. Μπορεί η σύνδεση της φυσικής δραστηριότητας με τη γενική 

αυτοεκτίμηση να μην είναι πολύ ισχυρή, ωστόσο η σύνδεση της με την εκτίμηση του 

σωματικού εαυτού είναι πολύ ισχυρότερη. Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας 

στη γενικότερη αυτοεκτίμηση μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρή καθότι σύμφωνα με 

τη θεωρία, η αυτοεκτίμηση αποτελεί μια πολύ σταθερή κατασκευή που δεν αλλάζει 

εύκολα από την επιτυχία σε ένα μόνο τομέα της ζωής. Βέβαια η θεωρία και η 

μέτρηση της αυτοεκτίμησης έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια και έχει γίνει μια 

εστίαση στον σωματικό εαυτό, για τον οποίο έγινε λόγος παραπάνω. Ο σωματικός 

εαυτός, σε αυτό το πεδίο μελέτης, περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις του εαυτού για το 

σώμα, την εμφάνιση, τις ικανότητες και την αξία του. Η αυτοεκτίμηση αναφορικά με 

τον σωματικό εαυτό, ανεξάρτητα από τη γενικότερη αυτοεκτίμηση, έχει φανεί μέσω 

των συσχετίσεων της με δείκτες συναισθηματικής προσαρμογής, ότι έχει τη δική της 

ανεξάρτητη επίδραση στην ψυχική ευεξία (Fox, 1999).  

Ακόμα, άλλα οφέλη για την ψυχική υγεία από τη φυσική δραστηριότητα είναι 

η βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, της ποιότητας ζωής και της αυτό-

αποτελεσματικότητας. Ακόμα, η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να αυξάνει την 

αίσθηση ενέργειας και μειώνει την αίσθηση κόπωσης (Brown, Heath & Martin, 

2016). 

Παρόλο που έχει γίνει αρκετή πρόοδος αναφορικά με τη θεμελίωση της 

επίδρασης της φυσικής δραστηριότητες σε όψεις της ψυχικής υγείας και ευεξίας, δεν 

έχουν προσδιοριστεί ακόμη με ακρίβεια οι συνθήκες και οι συγκεκριμένοι 

μηχανισμοί μέσω των οποίων συντελείται αυτή η επίδραση. Οι έρευνες στρέφονται 

γύρω από τρεις κατηγορίες μηχανισμών: τους βιοχημικούς, τους φυσιολογικούς και 

τους ψυχοκοινωνικούς (Fox, 1999). 

Αναφορικά με τους βιοχημικούς μηχανισμούς τα δεδομένα που υπάρχουν δεν 

είναι καταληκτικά. Έχει παρατηρηθεί η έκκριση πεπτιδίων ενδογενών οπιοειδών (β-

ενδορφίνη του πλάσματος) στο αίμα κατά τη διάρκεια ή μετά από την άσκηση, που 

θεωρούνταν ότι παράγουν το αίσθημα της ευφορίας. Ωστόσο, αυτό το αίσθημα δεν 

αναφέρεται από όλους τους ασκούμενους και φαίνεται να σχετίζεται με το επίπεδο 

έντασης της άσκησης. Επίσης, έχει προταθεί ότι η έκκριση νορεπινεφρίνης στη 

διάρκεια της άσκησης σχετίζεται με τη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης. 

Ακόμα, έχει προταθεί η σχέση της φυσικής δραστηριότητας και της κεντρικής 

σεροτονίνης (5-υδροξυτρυπταμινη, 5-hydoxytryptamine, 5-HT) ως 

αντικαταθλιπτικού. Έχει παρατηρηθεί αύξηση στη σύνθεση και το μεταβολισμό της 
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5-HT κατά τη διάρκεια της άσκησης, ωστόσο παραμένει ακόμα ασαφές αν αυτή 

προκαλεί τη βελτίωση της διάθεσης. Η ερευνητική προσπάθεια στον τομέα των 

βιοχημικών μηχανισμών συναντά αρκετές δυσκολίες αναφορικά με τις μετρήσεις, τον 

έλεγχο και την απομόνωση παραγόντων (Fox, 1999). 

Αντίστοιχες δυσκολίες απαντώνται και στην έρευνα αναφορικά με τους 

φυσιολογικούς μηχανισμούς που διαμεσολαβούν την επίδραση της άσκησης και 

φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική υγεία και ευεξία. Η θερμογένεση ή η αύξηση 

της θερμοκρασίας του σώματος στη διάρκεια της άσκησης έχει προταθεί ως μέσο για 

την αύξηση της χαλάρωσης και τη βελτίωση της διάθεσης. Άλλοι προτεινόμενοι 

μηχανισμοί είναι η αυξημένη μυϊκή χαλάρωση, η ροή του αίματος στον εγκέφαλο και 

η αποτελεσματικότητα των νευροδιαβιβαστών. Επίσης, ενδέχεται η επίδραση της 

άσκησης στην ψυχική ευεξία να σχετίζεται περισσότερο με παράγοντες γύρω από τη 

διαδικασία της συμμετοχής σε τακτική φυσική δραστηριότητα ή άσκηση παρά με την 

αλλαγή στο λειτουργικό επίπεδο του ατόμου (Fox, 1999). 

Αναφορικά με τους ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς, έχουν μελετηθεί διάφορες 

περιοχές. Η συστηματική φυσική δραστηριότητα ή άσκηση ενθαρρύνει τη βελτίωση 

των αντιλήψεων του ατόμου για την επάρκεια και την αυτό-αποτελεσματικότητα του, 

την αυτοπεποίθηση του αναφορικά με το σώμα και τις δυνατότητες του και αυτό είναι 

κάτι που μπορεί να γενικευτεί και να αφορά τη συνολική αυτοεκτίμηση του και άλλα 

στοιχεία της ευεξίας του (Fox, 1999). 

Ακόμα, η εικόνα σώματος είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με την 

αυτοεκτίμηση, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Συχνά, φαίνεται ότι είναι τόσο σημαντική 

ώστε να επηρεάζει καθημερινές συνήθειες, διατροφικές επιλογές, την επιλογή του 

τρόπου ντυσίματος, την αυτοπεποίθηση μπροστά σε κοινό, ενώ για πολλά άτομα 

εμπεριέχει συναισθηματικά σήματα που μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση. Η 

φυσική δραστηριότητα αποτελεί ένα μέσο για τη βελτίωση της εικόνας σώματος 

λόγω της απώλειας λίπους και τη βελτίωση της μυϊκής φυσικής κατάστασης (Davis, 

1997). 

Μια περιοχή μελέτης με μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τους 

ψυχοκοινωνικούς μηχανισμούς, είναι η συμβολή της άρτιας εκμάθησης (mastery) και 

του αυτοπροσδιορισμού στην προαγωγή της αυτοεκτίμησης και της ψυχικής ευεξίας. 

Η άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο ώστε σταδιακά το άτομο να νιώθει ότι 

δύναται να έχει τον έλεγχο του εαυτού του αναφορικά με συμπεριφορές υγείας και 

την εμφάνιση του σώματος του, και αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει το 

άτομο σε μια γενικότερη αίσθηση αυτονομίας. Ενδεχομένως, αυτό που έχει τη 



- 18 - 

 

 

σημαντικότερη επίδραση, να μην είναι τόσο η αντιλαμβανόμενη αλλαγή, αλλά η 

ενδυνάμωση του ατόμου που προέρχεται από την επίτευξη της αλλαγής αυτής (Fox, 

1997). 

Μια ακόμη περιοχή έρευνας, αναφορικά με τους ψυχοκοινωνικούς 

μηχανισμούς μέσω των οποίων επιδρά η φυσική δραστηριότητα στην ψυχική υγεία 

και ευεξία, είναι αυτή που σχετίζεται με τα κοινωνικά οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας. Οι κοινωνικές σχέσεις συνδέονται με την αυτοεκτίμηση, ενώ η 

κοινωνική απόσυρση συνιστά ένα από τα βασικά συμπτώματα της κατάθλιψης. Η 

φυσική δραστηριότητα μπορεί να παρέχει ευκαιρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

μέσα από τη συμμετοχή σε αθλήματα ή άλλες δραστηριότητες, η οποία παρέχει 

κοινωνική υποστήριξη για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και τη μεγαλύτερη 

ικανοποίηση από τη ζωή (Fox, 1999). 

Συνοψίζοντας, οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η φυσική δραστηριότητα 

συμβάλει στην ψυχική ευεξία και την ανακούφιση από τα συμπτώματα των ψυχικών 

ασθενειών είναι δύσκολο να απομονωθούν και να θεμελιωθούν. Ενδεχομένως, σε 

κάθε περίπτωση να είναι πολλαπλοί οι μηχανισμοί μέσω των οποίων ασκείται η 

επίδραση αυτή. Η επικράτηση του ενός ή του άλλου μηχανισμού φαίνεται να 

προσδιορίζεται από τα χαρακτηριστικά της φυσικής δραστηριότητας (π.χ. ένταση, 

διάρκεια), τα χαρακτηριστικά του ατόμου που την πραγματοποιεί αλλά και από τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με αυτήν. Φαίνεται, ωστόσο, όπως 

αναφέρθηκε και νωρίτερα, ότι για την βελτίωση της ψυχικής ευεξίας, βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα, ευθύνονται κυρίως παράγοντες που σχετίζονται με τη 

διαδικασία της φυσικής δραστηριότητας και όχι τόσο με τις φυσιολογικές 

προσαρμογές που προκύπτουν από αυτήν (Fox, 1999). 

 

1.4 H επίδραση της ψυχική υγείας και ευεξίας των γονέων στη συμπεριφορά των 

παιδιών τους 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να μελετηθεί η επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στην ψυχική ευεξία ανθρώπων που έχουν γίνει γονείς. Η εστίαση 

στους γονείς είναι σημαντική λόγω της επακόλουθης επίδραση της ψυχικής υγείας 

και ευεξίας των γονέων στη συμπεριφορά και την ευημερία των παιδιών τους. Οι 

Malik & Irshad (2012) πραγματοποίησαν έρευνα προκειμένου να διερευνήσουν τη 

σχέση της μονογονεϊκότητας με την κατάθλιψη, το στρες και το άγχος των γονέων 

αλλά και το κατά πόσο τα παραπάνω συμβάλλουν στην ανάπτυξη συμπεριφορικών 

προβλημάτων στα παιδιά τους. Χορήγησαν την Κλίμακα Κατάθλιψης, Άγχους, Στρες 



- 19 - 

 

 

(Depression Anxiety and Stress Scale, DASS, 1995) και το Ερωτηματολόγιο 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Strength and Difficulties Questionnaire, SDQ, 1997) 

(την έκδοση για τον γονέα) σε 33 μονογονείς και 30 γονείς από οικογένειες με δυο 

γονείς. Διαπίστωσαν ότι η μονογονεϊκότητα μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερα 

επίπεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης των γονέων και ότι κατ’ επέκταση αυτό μπορεί 

να συμβάλλει στα προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών 7-14 ετών.  

Επίσης, έχει βρεθεί ότι η καταθλιπτική συμπτωματολογία της μητέρας 

σχετίζεται με τη συζυγική δυσαρμονία, η οποία με τη σειρά της φαίνεται να 

προβλέπει υψηλότερα επίπεδα προβλημάτων συμπεριφοράς σε εφήβους έξι μήνες 

αργότερα. Επιπλέον, η συζυγική δυσαρμονία φαίνεται να σχετίζεται με περισσότερα 

συμπτώματα κατάθλιψης στις μητέρες, που με τη σειρά τους προβλέπουν τα 

συμπτώματα κατάθλιψης στους εφήβους έξι μήνες αργότερα (Davies, Dumenci & 

Windler, 1999).  

Επειδή λοιπόν έχει παρατηρηθεί ότι τα παιδιά γονέων που έχουν κατάθλιψη 

παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά άγχους, κατάθλιψης και συμπεριφορικών 

προβλημάτων, που συχνά συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή τους και προκαλούν 

δυσλειτουργία,  ο Weissman και οι συνεργάτες του (2006) έκριναν σκόπιμο να 

μελετήσουν κατά πόσο η αποτελεσματική θεραπεία των καταθλιπτικών 

συμπτωμάτων των μητέρων σχετίζεται με τη μείωση της συμπτωματολογίας των 

παιδιών τους. Έτσι, μελέτησαν 151 ζευγάρια μητέρων με κατάθλιψη που είχαν 

προσέλθει σε φορείς υγείας και των παιδιών τους, ηλικίας 7 έως 17 ετών. Εκτιμήθηκε 

η συμπτωματολογία μητέρων και παιδιών σε αρχικό επίπεδο αλλά και τρεις μήνες 

μετά την θεραπευτική παρέμβαση για τα καταθλιπτικά συμπτώματα των μητέρων. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας των 

μητέρων μετά το πέρας της τρίμηνης θεραπείας ωφέλησε τόσο τις μητέρες όσο και τα 

παιδιά, στα οποία η συμπτωματολογία και τα συμπεριφορικά προβλήματα επίσης 

μειώθηκαν. Ενώ, φάνηκε ότι οι μητέρες που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία είχαν 

περισσότερες πιθανότητες να έχουν παιδιά με συμπτωματολογία διαταραχών και 

συμπεριφορικά προβλήματα. 

Οι Amrock & Weitzman (2014) αντλώντας δεδομένα από μια μεγάλη εθνική 

διατομεακή (cross-sectional) μελέτη διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην 

ψυχολογική δυσφορία και τα συμπεριφορικά προβλήματα των παιδιών. Ανέλυσαν 

δεδομένα που υπήρχαν για 21.314 παιδιά 4 έως 17 ετών. Οι ερευνητές διενέργησαν 

στατιστικές αναλύσεις για να διερευνήσουν τη συσχέτιση ανάμεσα στην ψυχική 

δυσφορία των γονέων, όπως αυτή μετρήθηκε με βάση την κλίμακα Kessler 6, και τα 
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συμπεριφορικά προβλήματα και δυσκολίες των παιδιών, όπως αυτά μετρήθηκαν με 

βάση το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα παιδιά που, είτε ο πατέρας τους, είτε η μητέρα τους βίωνε ψυχική δυσφορία 

είχαν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα 

συμπεριφοράς, σε σχέση με αυτά που κανένας από τους γονείς τους δε βίωνε ψυχική 

δυσφορία. Συγκεκριμένα, η γονεϊκή ψυχική δυσφορία, ανεξάρτητα από το φύλο του 

γονέα, σχετιζόταν με συναισθηματικές δυσκολίες στα μικρότερα παιδιά (4-11 ετών), 

με διαταραχή διαγωγής στα μεγαλύτερα παιδιά (12-17 ετών), και με την 

υπερκινητικότητα σε όλα τα παιδιά. 

Αντίστοιχα, η Gulenc και οι συνεργάτες της (2018) αντλώντας δεδομένα από 

μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη οικογένειας, διαπίστωσαν ότι το 13,2% των πατέρων 

παιδιών ηλικίας τριών ετών παρουσίαζαν υψηλά επίπεδα ψυχικής δυσφορίας, όπως 

αυτή μετρήθηκε με βάση την κλίμακα Kessler 6. Μάλιστα η πατρική ψυχική 

δυσφορία σχετιζόταν με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης αλλά και κλινικών προβλημάτων εξωτερίκευσης στα παιδιά, 

ανεξάρτητα από τη μητρική ψυχική υγεία, τις γονεϊκές πρακτικές και άλλες 

μεταβλητές αναφορικά με το παιδί και την οικογένεια. Επίσης, μετά από 

προσαρμοσμένες αναλύσεις φάνηκε ότι η σκληρή πατρική πειθαρχία σχετιζόταν με 

κλινικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης, ενώ η πατρική 

υπερπροστασία/υπερ-εμπλοκή σχετιζόταν με συμπτώματα εσωτερίκευσης και κλινικά 

προβλήματα. Από την άλλη, η κακή μητρική ψυχική υγεία σχετιζόταν με 

συμπτώματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης αλλά όχι σε κλινικά όρια. Έτσι, οι 

ερευνητές συμπέραναν ότι η πατρική ψυχική δυσφορία και η σκληρή πειθαρχία 

εμφανίζουν τις πιο ισχυρές συσχετίσεις με τις πιο ακραίες εκδηλώσεις στο συνεχές 

των συμπεριφορικών προβλημάτων, ιδιαίτερα για τα αγόρια, τα οποία επίσης ήταν 

πιο πιθανό να εκδηλώσουν προβλήματα εξωτερίκευσης σε σχέση με τα κορίτσια. 

  Η Prady και οι συνεργάτες της (2016) διεξήγαγαν επίσης μια αντίστοιχη 

μελέτη αντλώντας διαχρονικά δεδομένα από 1078 γυναίκες που είχαν παιδιά τριών 

ετών αναφορικά με την ψυχική υγεία ή δυσφορία τους  και τις δυσκολίες των παιδιών 

τους. Η πρώτη συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης των μητέρων και επαναλαμβανόταν ανά διαστήματα 6 έως 12 μηνών. 

Τα βασικά ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Ερωτηματολόγιο 

Γενικής Υγείας – 28, η κλίμακα Kessler 6 για την ψυχική δυσφορία, και το 

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών του παιδιού. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των μητέρων είχε υψηλή πιθανότητα να 
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εμφανίσει συμπτώματα κάποιας κοινής ψυχικής διαταραχής ή ψυχικής δυσφορίας, 

που επέμεναν και για οποία δεν αναζήτησαν θεραπεία. Σε σχέση με τις μητέρες που 

δεν εκδήλωσαν συμπτώματα ψυχικής διαταραχής ή δυσφορίας, οι μητέρες που 

εκδήλωσαν τέτοια συμπτώματα και δεν απευθύνθηκαν για θεραπεία είχαν 

περισσότερες πιθανότητες τα τριών ετών παιδιά τους να εκτιμηθούν ως έχοντα 

κοινωνικό-συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες. Ενώ πολύ μικρή ήταν η 

διαφορά στα αποτελέσματα των παιδιών των μητέρων εκείνων που είχαν λάβει 

θεραπεία για τα συμπτώματα τους σε σχέση με εκείνες που δεν είχαν εκδηλώσει 

συμπτωματολογία σε καμία φάση της έρευνας. 

Η Frasquilho και οι συνεργάτες της (2016) μελέτησαν σε ένα δείγμα 112 

άνεργων γονέων με παιδιά ηλικίας 10 έως 19 ετών τις συνδέσεις ανάμεσα στη 

γονεϊκή δυσφορία, όπως αυτή καταγράφηκε στο Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας - 

12 και τις αλλαγές στα συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών που σχετίζονταν με 

τη γονεϊκή ανεργία, καθώς και τον τροποποιητικό ρόλο της σχέσης γονέα-παιδιού. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της απώλειας εργασίας, η γονεϊκή 

δυσφορία σχετίζεται με τη συναισθηματική ευεξία των παιδιών. Ωστόσο, η ποιότητα 

της σχέσης γονέα παιδιού διαδραμάτιζε τροποποιητικό ρόλο στην παραπάνω σχέση. 

Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση ανάμεσα στη γονεϊκή δυσφορία και την αρνητική 

αλλαγή στα συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών λόγω της γονεϊκής ανεργίας, 

ήταν ισχυρότερη όταν η σχέση γονέα-παιδιού ήταν χειρότερη, συνιστώντας την 

επίδραση της καλής σχέσης γονέα-παιδιού ως προστατευτικού παράγοντα των 

επιπτώσεων της γονεϊκής δυσφορίας. Ακόμα, στο πλαίσιο μελέτης στον ελληνικό 

πληθυσμό, ο Γιαννακόπουλος (2010) κατέδειξε ότι η υποκειμενικά αντιληπτή ψυχική 

υγεία της μητέρας, η σχέση γονέα-εφήβου και η οικογενειακή κατάσταση των γονέων 

συνδέονται στενά με τα συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα των 

εφήβων. 

Ο Conger και οι συνεργάτες του (1994) πρότειναν ένα θεωρητικό μοντέλο, το 

οποίο επιβεβαίωσαν και ερευνητικά, σύμφωνα με το οποίο η οικονομική πίεση που 

δέχονται οι γονείς, αυξάνει τη γονεϊκή δυσφορία και τις συζυγικές συγκρούσεις, όπως 

επίσης και τις συγκρούσεις γονέων-εφήβων για ζητήματα σχετικά με τα χρήματα. Η 

αυξημένη συζυγική ευερεθιστότητα και οι συγκρούσεις σχετικά με τα χρήματα 

σχετίζονταν με μεγαλύτερη εχθρότητα εκ μέρους των γονέων προς τα παιδιά τους, η 

οποία με τη σειρά της συνέβαλε στην αύξηση των συναισθηματικών και 

συμπεριφορικών προβλημάτων των εφήβων, ανεξαρτήτως φύλου. Οι ερευνητές 

επιβεβαίωσαν το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο μελετώντας 378 οικογένειες της 
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αγροτικής Αϊόβα, η οποία χαρακτηριζόταν από οικονομική πτώση και ανασφάλεια. 

Οι θεωρητικές κατασκευές του μοντέλου μετρήθηκαν με αναφορές των μελών της 

οικογένειας αλλά και μέσω εκπαιδευμένου παρατηρητή. Οι ερευνητές διεξήγαγαν 

συνεντεύξεις με τους έφηβους και τους γονείς τους μια φορά τον χρόνο για τρία 

συναπτά έτη. 

Επίσης, η McClure και οι συνεργάτες της (2001) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ 

των αγχωδών διαταραχών που εκδηλώνουν οι γονείς σε σχέση με αυτές που 

εκδηλώνουν τα παιδιά τους, αντλώντας δεδομένα για 816 Αυστραλούς έφηβους 15 

ετών. Βρήκαν ότι η εκδήλωση αγχώδους διαταραχής από τη μητέρα μπορούσε σε 

σημαντικό βαθμό να προβλέψει την εκδήλωση αγχωδών διαταραχών στα παιδιά, ενώ 

η σχέση ανάμεσα στην πατρική εκδήλωση αγχώδους διαταραχής και στην εκδήλωση 

αγχωδών διαταραχών στα παιδιά δεν βρέθηκε να είναι σημαντική.  

Η Tam και οι συνεργάτες της (2017) διεξήγαγαν μια μελέτη στο Hong Kong, 

που είναι γνωστό ως ένα πολυπληθές και πολύ ανταγωνιστικό μέρος, για να 

εξετάσουν κατά πόσο το άγχος των γονέων αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης 

κατάθλιψης στα παιδιά τους. Χορήγησαν ερωτηματολόγια σε 439 παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και τους γονείς τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 

συμπτώματα άγχους που ανέφεραν οι μητέρες αλλά και οι πατέρες σχετίζονταν 

θετικά και σημαντικά με την παιδική κατάθλιψη. Τα παιδιά, δηλαδή, των γονέων με 

περισσότερο άγχος, είχαν περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν κατάθλιψη, σε 

σχέση με αυτά που οι γονείς τους είχαν λιγότερο άγχος. Είναι πιθανό οι γονείς που 

μοιράζονται την ίδια ψυχοπαθολογία, να διαταράσσουν τη γνωστική, συναισθηματική 

και συμπεριφορική λειτουργικότητα των παιδιών τους, προδιαθέτοντας τα προς την 

κατάθλιψη. Επίσης, βρέθηκε ότι το άγχος της μητέρας σχετίζεται με αυτό του πατέρα. 

Το εύρημα αυτό μπορεί να εξηγείται από το γεγονός ότι οι γονείς μοιράζονται τα ίδια 

οικογενειακά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου του συναισθηματικού στρες κάθε 

γονέα, των οικογενειακών συγκρούσεων, των θεμάτων των παιδιών και της 

συζυγικής σχέσης. Τα οικογενειακά αυτά προβλήματα υποδεικνύουν τη 

δυσπροσαρμοστική λειτουργία της οικογένειας και παρέχουν ένα παθολογικό 

οικογενειακό περιβάλλον για τα παιδιά, το οποίο συμβάλλει στην εκδήλωση των 

συμπτωμάτων της παιδικής κατάθλιψης. Επίσης, αυτό το εύρημα επισημαίνει τη 

σημασία της ψυχοπαθολογίας του πατέρα, η οποία φαίνεται να επηρεάζει όχι μόνο 

την ανάπτυξη του παιδιού αλλά και την ψυχική υγεία της μητέρας. Ο πατέρας όντας 

υποστηρικτικός για τη μητέρα, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ψυχική της υγεία 

και κατ’ επέκταση στην καλύτερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. 
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Ο Lindsay και οι συνεργάτες του (2011) διεξήγαγαν μελέτη προκειμένου να 

διερευνήσουν την αποτελεσματικότητα τριών προγραμμάτων παρέμβασης για γονείς 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη μελέτη συμμετείχαν 1121 γονείς από τους οποίους 

συλλέχθηκαν δεδομένα πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο εκάστοτε πρόγραμμα 

παρέμβασης. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η 

Κλίμακα Warwick-Edinburgh για την Ψυχική Ευεξία, το Ερωτηματολόγιο 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών του παιδιού, την Κλίμακα για την Αίσθηση Επάρκειας 

των Γονέων (Υποκλίμακες Αποτελεσματικότητας και Ικανοποίησης) και την 

Κλίμακα Γονεϊκότητας. Πριν τη συμμετοχή τους στο εκάστοτε πρόγραμμα, οι γονείς, 

οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν μητέρες, είχαν χαμηλά επίπεδα ψυχικής 

ευεξίας, ικανοποίησης από το γονεϊκό τους ρόλο και γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας. Επίσης, το γονεϊκό στυλ τους χαρακτηριζόταν από 

παρορμητικότητα και υπερβολικές αντιδράσεις ενώ ανέφεραν ότι τα παιδιά τους 

είχαν πολύ σημαντικές συμπεριφορικές δυσκολίες. Μετά το πέρας δύο ετών 

συμμετοχής στα προγράμματα παρέμβασης οι γονείς είχαν σημαντικά υψηλότερη 

ψυχική ευεξία, γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση, βελτίωσαν τις 

γονεϊκές πρακτικές τους ενώ επίσης βελτιώθηκαν οι δυσλειτουργικές συμπεριφορές 

των παιδιών. 

 

1.5 Ο ρόλος του γονέα και η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

 Οι περισσότεροι γονείς βιώνουν την γονεϊκότητα ως μια ευχάριστη και 

διαφωτιστική εμπειρία, που μπορεί να γίνει συναρπαστική κάποιες φορές. Ωστόσο, ο 

ρόλος του γονέα συνιστά ίσως τον πιο απαιτητικό κοινωνικό ρόλο που μπορεί να 

υπηρετήσει κάποιος στη νεαρή ή μέση ενήλικη ζωή, καθώς ενέχει σημαντικές 

διανοητικές, συναισθηματικές και σωματικές απαιτήσεις από τους σύγχρονους γονείς. 

Το να είναι κάποιος γονέας συνεπάγεται τη δέσμευση να είναι συνεχώς διαθέσιμος 

για την ανατροφή, την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών του, στο πέρασμα 

πολλών ετών. Κανένας άλλος ρόλος δεν απαιτεί τόση ενέργεια και αδιάκοπη 

λειτουργία. Πολλοί γονείς φαίνεται να διαθέτουν μια ψυχολογική ανθεκτικότητα 

(hardiness), η οποία χαρακτηρίζεται από ουσιώδη και διαρκή αντοχή για όλα τα 

απαιτητικά στοιχεία της γονεϊκότητας, επιλογή προσαρμοστικών γονεϊκών 

συμπεριφορών, και κατοχή της ικανότητας να αντλούν ευχαρίστηση από διάφορες 

πλευρές της γονεϊκής διαδικασίας (Coleman & Karraker, 1997). 

Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν γονείς που υπολείπονται αναφορικά με 

την επιμονή, και άλλες γονεϊκές δεξιότητες, νιώθουν υπερβολικά περιορισμένη από 
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τις ευθύνες και την εργασία που χρειάζεται για τη φροντίδα των παιδιών και βιώνουν 

με ευχαρίστηση μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι της γονεϊκής εμπειρίας. Η απόγνωση 

στο πλαίσιο της γονεϊκής εμπειρίας, καθιστά τους γονείς μη συναισθηματικά 

διαθέσιμους απέναντι στα παιδιά τους, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως 

προάγγελος της παιδικής κακοποίησης, με ενδεχόμενες ζημιογόνες επιδράσεις στη 

σωματική, κοινωνικό-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, στις πιο 

ακραίες περιπτώσεις. Πιο ήπιες μορφές απογοήτευσης των γονέων, εκφράζονται στο 

πλαίσιο της καθημερινότητας με τη μορφή αρνητικότητας ή/και αδιαφορίας, που 

επίσης μπορεί να έχουν κάποια αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των παιδιών 

(Coleman & Karraker, 1997). 

Ο Bandura (1977, στους Coleman & Karraker, 1997) εισήγαγε την έννοια της 

αυτό-αποτελεσματικότητας, την οποία προσδιόρισε ως την πίστη κάποιου στην 

ικανότητα του να εκτελέσει επιτυχώς μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οι πεποιθήσεις 

αυτό-αποτελεσματικότητας κάποιου είναι συνυφασμένες με τη γνώση συγκεκριμένων 

συμπεριφορών που σχετίζονται επίσης με τις αντιλήψεις τους για καταστάσεις. 

Καθότι, η πίστη κάποιου στην ικανότητα του να πραγματοποιεί αποτελεσματικά ένα 

συμπεριφορικό επίτευγμα, προϋποθέτει την πεποίθηση ότι υπάρχουν οι κατάλληλες 

ενέργειες που μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό συμπεριφορικό αποτέλεσμα.  

Αναφορικά με τον τομέα της γονεϊκότητας, προκειμένου οι γονείς να νιώθουν ότι 

είναι αποτελεσματικοί θα πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα: α) γνώση των 

κατάλληλων συμπεριφορών φροντίδας των παιδιών (π.χ. πώς να αναγνωρίζουν και να 

ανακουφίζουν τη δυσφορία ενός βρέφους, πως μπορούν να θέσουν όρια σε ένα παιδί 

τριών ετών και ποια όρια), β) πίστη στις ικανότητες τους να φέρνουν σε πέρας 

καθήκοντα, γ) την πεποίθηση ότι τα παιδιά τους θα ανταποκριθούν και ότι οι άλλοι 

στον περίγυρο τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας και των 

φίλων, θα είναι υποστηρικτικοί προς τις προσπάθειες τους (Coleman & Karraker, 

1997). 

Σύμφωνα με τη θεωρία κοινωνικής μάθησης του Bandura (1989), οι 

πληροφορίες που σχετίζονται με την αυτό-αποτελεσματικότητα του ατόμου πηγάζουν 

από τις εξής πηγές: α) το προσωπικό ιστορικό επιτευγμάτων (επιτυχίες, αποτυχίες), 

που πηγάζει από μια αυθεντική βιωματική βάση και ασκεί ενδεχομένως την πιο 

προφανή και ισχυρή επιρροή στiς προσδοκίες επάρκειας· β) την έμμεση εμπειρία, που 

προκύπτει όταν κάποιος παρακολουθεί κάποιον άλλο να πραγματοποιεί 

συγκεκριμένες δραστηριότητες και εκτιμάει τη δική του ικανότητα πραγματοποίησης 

των δραστηριοτήτων αυτών· γ) την προφορική ανατροφοδότηση από τους άλλους 
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σχετικά με το δυναμικό κάποιου να επιτύχει σε ένα συγκεκριμένο τομέα· και δ) τη 

συναισθηματική διέγερση, καθώς όταν κάποιος κατακλύζεται από αρνητική 

φυσιολογική διέγερση τείνει να προσδοκεί να αποτύχει, ενώ τα χαμηλά επίπεδα 

διέγερσης τείνουν να σχετίζονται με προσδοκίες επιτυχίας. 

Η επίδραση όλων αυτών των πληροφοριών στην ανάπτυξης της αυτό-

αποτελεσματικότητας εξαρτάται τελικά από το πώς αυτές αξιολογούνται γνωστικά. 

Πάρα πολλοί παράγοντες σχετικοί με το πλαίσιο, όπως οι κοινωνικές περιστάσεις 

μέσα στις οποίες εκτυλίσσονται τα πράγματα, εμπλέκονται επίσης στη διαμόρφωση 

της αυτό-αποτελεσματικότητας μέσα από τις τέσσερις πηγές πληροφοριών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για παράδειγμα, μια επιτυχία είναι πιο πιθανό να συμβάλλει 

στην ενίσχυση της αυτό-αποτελεσματικότητας κάποιου όταν θεωρείται ότι προέκυψε 

λόγω των προσόντων του ατόμου και όχι λόγω εξωτερικών παραγόντων. Επίσης, η 

επίδραση της επιτυχούς απόδοσης στην αντιλαμβανόμενη αυτό-αποτελεσματικότητα 

μπορεί να σχετίζεται με τη γνωστική εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας κάποιου έργου, 

το ρυθμό και το μοτίβο των επιτευγμάτων. Η αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται να 

συνιστά ένα καίριο συστατικό στοιχείου ενός δυναμικού συστήματος που υπόκειται 

σε τροποποιήσεις ως ανταπόκριση στην αλλαγή των απαιτήσεων μιας εργασίας, σε 

παράγοντες σχετικούς με την κατάσταση ή το πλαίσιο και τις ατομικές αναπτυξιακές 

διαδικασίες (Bandura, 1989). 

Σύμφωνα με την επισκόπηση των Coleman & Karraker (1997) η σχετική με 

την αυτό-αποτελεσματικότητα βιβλιογραφία στον τομέα της ψυχολογίας απευθύνεται 

σχεδόν σε όλη τη γκάμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Για παράδειγμα,  οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι έχει βρεθεί πως οι πεποιθήσεις για την αυτό-αποτελεσματικότητα 

επηρεάζουν θετικά συμπεριφορές που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή επιτυχία, την 

αθλητική απόδοση, τη θεραπεία της βουλιμίας, την επιλογή καριέρας, τη λήψη 

περίπλοκων αποφάσεων, τη μείωση του φόβου και φοβικών διαταραχών, τις 

δοκιμασίες ευφυΐας, την ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων, τη λειτουργικότητα 

της μνήμης, την επίδοση σε κινητικές δοκιμασίες, τη διακοπή του καπνίσματος, τη 

διδασκαλία, την απώλεια βάρους και τη δυναμική συμπεριφορά. 

Τα άτομα που έχουν χαμηλή αυτό-αποτελεσματικότητα συγκριτικά με αυτά 

που έχουν υψηλή αυτό-αποτελεσματικότητα, φαίνεται να εκδηλώνουν διακριτές 

συγκινησιακές, κινητοποιητικές και γνωστικές αντιδράσεις σε ένα έργο, πέρα από τις 

διαφορετικές συμπεριφορικές αντιδράσεις τους σε αυτό. Τα άτομα που έχουν υψηλή 

αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας εμπιστεύονται απόλυτα τις προσωπικές τους 

ικανότητες απέναντι στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τείνουν να θεωρούν τα 
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προβλήματα τους περισσότερο ως προκλήσεις παρά ως απειλές ή γεγονότα που 

βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο τους, βιώνουν μικρότερη συναισθηματική διέγερση 

όταν εμπλέκονται σε δύσκολα έργα και δείχνουν επιμονή όταν αντιμετωπίζουν 

δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη μεριά, τα άτομα με χαμηλή αυτό-

αποτελεσματικότητα, τείνουν να βιώνουν σημαντικά επίπεδα άγχους και αυτό-

αμφισβήτησης όταν αντιμετωπίζουν μια αντίξοη συνθήκη, αναλαμβάνουν 

μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτυχία παρά για την επιτυχία, αξιολογούν τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις ως απειλητικές, αποφεύγουν τις προκλήσεις και 

αντιμετωπίζουν δυσλειτουργικά τα προβλήματα (Jerusalem & Mittag, 1995). 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι αντιλήψεις αυτό-αποτελεσματικότητας του γονέα 

αναφέρονται στις προσδοκίες του αναφορικά με το βαθμό στον οποίο μπορεί να 

λειτουργήσει επαρκώς και αποτελεσματικά ως γονέας. Οι Teti & Gelfand (1991) 

βρήκαν ότι οι αντιλήψεις γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας μητέρων βρεφών 

σχετίζονταν με τη συμπεριφορική τους επάρκεια ως μητέρων. Ακόμα, βρήκαν ότι η 

μητρική αυτό-αποτελεσματικότητα λειτουργεί ως ενδιάμεση μεταβλητή ανάμεσα σε 

διάφορες ψυχοκοινωνικές μεταβλητές (όπως το κοινωνικό-δημογραφικό επίπεδο, το 

ταμπεραμέντο του βρέφους, την κοινωνική συζυγική υποστήριξη και την κατάθλιψη) 

και τη μητρική επάρκεια. Συγκεκριμένα, όταν ελέγχτηκε η μητρική αυτό-

αποτελεσματικότητα, αυτοί οι παράγοντες φάνηκε να μη σχετίζονται πλέον με τη 

συμπεριφορική επάρκεια των μητέρων. Επομένως, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις 

ότι διάφορες ψυχοκοινωνικές μεταβλητές δεν ευθύνονται άμεσα για τη μείωση της 

γονεϊκής λειτουργικότητας αλλά επιδρούν σε αυτή μέσω της ικανότητας τους να 

υπονομεύουν τις αντιλήψεις γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας. Επομένως, οι 

αύξηση της γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να αμβλύνει την 

επίδραση αστάθμητων περιβαλλοντικών περιστάσεων.  

Ακόμα, έχει βρεθεί ότι η υψηλή γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα μπορεί να 

αμβλύνει τις επιπτώσεις κοινωνικών-δομικών επιδράσεων (όπως η φτώχεια και η 

μονογονεϊκότητα) στα παιδιά (Coleman & Karraker, 1997). Επιπλέον, οι Bugental, 

Blue & Cruzcosa (1989), μελετώντας ένα δείγμα μητέρων που κακοποιούσαν ή όχι τα 

παιδιά τους, τα οποία ήταν ηλικίας 3 έως 13 ετών διαπίστωσαν ότι οι μητέρες που 

κακοποιούσαν τα παιδιά τους έτειναν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας σε σχέση με εκείνες που δεν τα κακοποιούσαν. 

Οι Coleman & Karraker (1997) διεξάγοντας μια επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην υψηλή μητρική 

αυτό-αποτελεσματικότητα και συγκεκριμένες προσαρμοστικές γονεϊκές δεξιότητες, 
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όπως είναι η μη τιμωρητική φροντίδα του παιδιού, η ανταπόκριση και η παροχή 

ερεθισμάτων σε αυτό. Ακόμα διαπίστωσαν ότι η υψηλή μητρική αυτό-

αποτελεσματικότητα σχετίζεται με την ικανότητα της μητέρας να παρακολουθεί και 

να κατανοεί τα βρεφικά σημάδια, με την πιο ενεργή και άμεσα αλληλεπίδραση γονέα-

παιδιού, με την γονεϊκή αποδοχή (ή το ενδιαφέρον για την προώθηση των 

προβληματισμών του παιδιού), με τον ενεργό προσανατολισμό διαχείρισης των 

πραγμάτων από τις μητέρες, με την αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων ως 

προκλήσεων που απαιτούν τη δημιουργική χρήση των δεξιοτήτων τους, με λιγότερα 

συμπεριφορικά προβλήματα όπως τα αντιλαμβάνεται η μητέρα, με συμπεριφορικές 

τάσεις όπως η γονεϊκή προσπάθεια εκπαίδευσης αναφορικά με το γονεϊκό ρόλο 

συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς και διαβάζοντας τη σχετική 

βιβλιογραφία και η προσπάθεια εκπαίδευσης του παιδιού ώστε να αποφεύγει τους 

τραυματισμούς.  

Από την άλλη μεριά, η χαμηλή μητρική αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται 

να σχετίζεται με τη μητρική κατάθλιψη, τη μαθημένη αβοηθησία της μητέρας, τις 

ελεγκτικές και αμυντικές συμπεριφορές της, τα πραγματικά συμπεριφορικά 

προβλήματα των παιδιών, τις αντιλήψεις της μητέρας για τη δυσκολία του παιδιού, το 

υψηλό στρες, την παθητικότητα στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου, την τάση εστίασης 

στις σχεσιακές δυσκολίες, το αρνητικό συναίσθημα, την αυξημένη διέγερση του 

νευρικού συστήματος, το αίσθημα αβοηθησίας στο γονεϊκό ρόλο, τη χρήση 

αυταρχικής πειθαρχίας, και την τάση παραίτησης από δύσκολες καταστάσεις που 

αφορούν το παιδί, τις οποίες μάλιστα αντιλαμβάνονται ως μια απειλή υπεράνω των 

δυνάμεων τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η υψηλή γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

είναι πολύ σημαντική για την δημιουργίας ενός υγιούς, ευτυχισμένου και 

φροντιστικού περιβάλλοντος για την ανατροφή των παιδιών ακόμα και παρά τις 

δύσκολες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες (Coleman & Karraker, 1997).  

Ενδεχομένως, ένας τρόπος για να αυξηθεί η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα είναι να αυξηθεί η αυτό-αποτελεσματικότητα πρώτα. Γονείς που 

βίωσαν αντίξοες εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία φαίνεται ότι αποκόμισαν από 

αυτές ένα αίσθημα αναξιότητας του εαυτού τους που υπονομεύει σημαντικά τις 

αντιλήψεις τους για την επάρκεια τους ως φροντιστές των παιδιών τους, ενώ επίσης 

παράγει αρνητικό μητρικό συναίσθημα και εχθρότητα απέναντι στα παιδιά μια 

εύθραυστη αίσθηση επάρκειας του εαυτού φαίνεται να υπονομεύει τις θετικές 

γονεϊκές συμπεριφορές. Η αλλαγή των αντιλήψεων των γονέων αναφορικά με την 

επάρκεια και την αυτό-αποτελεσματικότητα τους μπορεί να παρέχει μια ευκαιρία για 
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άμεση βελτίωση του περιβάλλοντος ανατροφής των παιδιών. Η επίτευξη μιας 

αίσθησης προσωπικής αποτελεσματικότητας, ιδιαίτερο στο πλαίσιο δύσκολων 

συνθηκών ζωής, μπορεί να έχει πολλά πλεονεκτήματα για την ψυχική ευεξία τόσο 

των γονέων, όσο και των παιδιών.  Δεδομένου ότι η αυτό-αποτελεσματικότητα 

επηρεάζεται από τις επιτυχίες, ένα μέσο ενίσχυσης της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για 

θετικές αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών στο πλαίσιο θεραπευτικών συνεδριών. 

Ακόμα έχει προταθεί ότι είναι σημαντικό οι γονείς να διδαχθούν πώς να 

ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και να επικοινωνούν με τα παιδιά τους, να 

επιβραβεύουν τις θετικές συμπεριφορές, να αγνοούν τις αρνητικές συμπεριφορές και 

να έχουν κοινωνικές σχέσεις. Από μια συστημική σκοπιά, τα άτομα προσαρμόζονται 

στην αλλαγή των πλαισίων, και το περιβάλλον αλλάζει ως απάντηση στην αλλαγή 

των ατόμων, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

ζουν. Οι εμπειρίες γονέων και παιδιών υφίστανται μια διαρκή αλλαγή στο πέρασμα 

του χρόνου, με τα άτομα και τα πλαίσια να θεωρούνται ως ρευστά συστήματα που 

αλληλεπιδρούν. Καθότι η σχέση ανάμεσα στην αυτό-αποτελεσματικότητα και τις 

άλλες μεταβλητές που σχετίζονται με τη γονεϊκότητα είναι σύνθετη και με πολλές 

κατευθύνσεις, η υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης θα μπορούσε να συμβάλει 

στη μεγαλύτερη κατανόηση της εννοιολογικής αυτής κατασκευής (Coleman & 

Karraker, 1997).   

Οι αποτελεσματικοί γονείς βιώνουν μια αίσθηση ενδυνάμωσης στο γονεϊκό 

τους ρόλο που διευκολύνει τη διαχείριση πολλαπλών ζητημάτων αναφορικά με την 

άσκηση του ρόλου τους και εισάγει τη χαρά και την άντληση ικανοποίησης από αυτή 

τη διαδικασία. Μια προοπτική γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας θα μπορούσε να 

προωθήσει το εσωτερικό ενδιαφέρον για τις γονεϊκές δραστηριότητες και τη βαθιά 

αφοσίωση στη διεργασία της γονεϊκότητας μετατρέποντας τη σε μια ουσιώδη 

εμπειρία. Αντιθέτως, οι μη αποτελεσματικοί γονείς νιώθουν να κατακλύζονται από 

τις γονεϊκές ευθύνες και συχνά ακινητοποιούνται από τις συναισθηματικές και 

σωματικές απαιτήσεις τις γονεϊκότητας (Coleman & Karraker, 1997).   

Συνοψίζοντας, η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα φαίνεται να συνιστά ένα 

ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της γονεϊκής λειτουργικότητας με μεγάλο ενδιαφέρον 

τόσο για την κλινική πρακτική όσο και για την επιστημονική έρευνα. Η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα αποτελεί μια μεταβλητή που δεν θα πρέπει να αγνοείται ή να 

υποτιμάται η σημασία της στα θεωρητικά μοντέλα αναφορικά με τη γονεϊκότητα και 

την ανάπτυξη του παιδιού καθώς φαίνεται να δρα ως μια δύναμη που καθοδηγεί το 
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γονεϊκό βίωμα (Coleman & Karraker, 1997). Η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

έχει βρεθεί να σχετίζεται με το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλουν οι γονείς 

και της αντοχής τους όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις ζωής (O'Neil et al., 

2009), την ικανοποίηση από τον γονεϊκό ρόλο (Coleman & Karraker, 2000), τις 

θετικές γονεϊκές συμπεριφορές (Thomas, Feeley, & Grier, 2009), χαμηλότερα 

επίπεδα στρες και κατάθλιψης (Halpern & McLean, 1997), την προαγωγή της αυτό-

αποτελεσματικότητας των παιδιών, της συμπεριφορικής τους ανάπτυξης, της 

ακαδημαϊκής τους επιτυχίας (Ardelt & Eccles, 2001; Coleman et al., 2002). 

Επομένως, ο εντοπισμός του παράγοντα της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας, ο οποίος θεωρητικά  μπορεί να μεταβληθεί, προσδίδει την 

ελπίδα της βελτίωσης της φύσης της γονεϊκότητας και κατ’ επέκταση της ποιότητας 

ζωής της οικογένειας. Οι γονείς που χρησιμοποιούν ή είναι επίφοβο ότι θα 

χρησιμοποιήσουν δυσπροσαρμοστικές γονεϊκές πρακτικές χρειάζεται να 

ενημερωθούν επαρκώς σχετικά με τις αποτελεσματικές γονεϊκές πρακτικές και να 

ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν τις σχετικές δεξιότητες. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι 

παραδοσιακές προσπάθειες παρέμβασης που εστιάζουν στην ανάπτυξη γνώσεων και 

την απόκτηση δεξιοτήτων δεν επαρκούν. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η 

ποιότητα της γονεϊκότητας, οι μητέρες και οι πατέρες θα πρέπει να έχουν πίστη στις 

δυνατότητές τους. Από τη στιγμή που οι γονείς θα εσωτερικεύσουν μία αίσθηση 

επάρκειας στο ρόλο τους, η άντληση ικανοποίησης και ευχαρίστησης από τη 

γονεϊκότητα γίνεται ένας απόλυτα εφικτός στόχος ακόμα και κάτω από οριακές 

οικολογικές συνθήκες (Coleman & Karraker, 1997). 

 

1.6  Ψυχική ευεξία γονέων και γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

Υπάρχουν, λοιπόν, ενδείξεις ότι η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

σχετίζεται με την ψυχολογική λειτουργικότητα των γονέων. Από όλους τους τομείς 

της ψυχολογικής λειτουργικότητας, η γονεϊκή κατάθλιψη είναι αυτή που έχει 

περισσότερο μελετηθεί σε σχέση με την αυτό-αποτελεσματικότητα των γονέων και 

μάλιστα με εντυπωσιακές διαχρονικές μελέτες που επιχειρούν να καταλήξουν σε 

σχέσεις αιτιότητας (Jones & Prinz, 2005).  

Οι Gondoli & Silverberg (1997), δεδομένου ότι η ανταποκρισιμότητα είναι 

υψίστης σημασία για την υγιή ανάπτυξη παιδιών και εφήβων διεξήγαγαν μια μελέτη 

προκειμένου να διερευνήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στη ψυχική δυσφορία, την 

ανταποκρισιμότητα (responsiveness) και τη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα της 

μητέρας. Το δείγμα αποτέλεσαν 94 ζεύγη μητέρων-εφήβων, ενώ οι μετρήσεις έγιναν 
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μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς και μέσω παρατήρησης. Είχε ήδη διαπιστωθεί 

ότι οι γονείς που βιώνουν ψυχική δυσφορία τείνουν να δείχνουν χαμηλότερα επίπεδα 

ανταποκρισιμότητας. Για παράδειγμα, μητέρες με κλινική κατάθλιψη φαίνεται να 

είναι περισσότερο απορριπτικές, εχθρικές και αδιάκριτες σε σχέση με μητέρες που 

δεν έχουν κλινική κατάθλιψη (Cummings, 1995). Ωστόσο, οι Gondoli & Silverberg 

(1997) με τη μελέτη τους θέλησαν να διαπιστώσουν κατά πόσο η σχέση αυτή μεταξύ 

ψυχικής δυσφορίας και ανταποκρισιμότητας ισχύει και στην περίπτωση της ήπιας μη 

κλινικής ψυχικής δυσφορίας και για αυτό το δείγμα των 94 δυάδων ήταν μη κλινικό 

δείγμα. Ως ανταποκρισιμότητα προσδιόρισαν το βαθμό στον οποίο η μητέρα έδειχνε 

αποδοχή στο παιδί της και προωθούσε την ψυχολογική του αυτονομία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχική δυσφορία της μητέρας σχετιζόταν με χαμηλότερα 

επίπεδα ανταποκρισιμότητας, όπως αναφέρονταν τόσο από την ίδια όσο και από τον 

έφηβο. Ωστόσο, τη σχέση αυτή διαμεσολαβούσε η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

της μητέρας. Οι ατομικές διαφορές λοιπόν στη διάθεση των μητέρων μπορούν να 

προβλέψουν αντίστοιχα διαφορές στο πεδίο της γονεϊκότητας, ακόμα και όταν 

εξετάζονται μη κλινικά επίπεδα ψυχικής δυσφορίας. 

Αναλυτικότερα, βρέθηκε ότι οι μητέρες που βίωναν υψηλότερα επίπεδα 

ψυχικής δυσφορίας ανέφεραν ότι είχαν χαμηλότερη γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα. Είναι πολύ πιθανό, οι μητέρες που βίωναν υψηλότερη ψυχική 

δυσφορία, λόγω της γενικευμένης αρνητικότητας, να θεωρούσαν τους εαυτούς τους 

ως μη αποτελεσματικούς σε διάφορους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της 

γονεϊκότητας. Ακόμα, οι μητέρες που ανέφεραν υψηλή γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα, περιγράφηκαν από τις ίδιες, τους εφήβους τους και τους 

παρατηρητές ως περισσότερο ζεστές, ενθαρρυντικές αναφορικά με την ψυχολογική 

αυτονόμηση των εφήβων τους και με περισσότερη αποδοχή απέναντι σε αυτούς 

(Gondoli & Silverberg, 1997). 

Ενδεχομένως, οι γονείς που θεωρούν τους εαυτούς τους αποτελεσματικούς 

στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, να αντλούν μεγαλύτερη χαρά από την 

αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους, σε σύγκριση με τους γονείς που ξεκινούν να 

αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους νιώθοντας ανεπαρκείς και αβοήθητοι. Αυτή η χαρά 

των γονέων με τη σειρά της, μπορεί να αντανακλάται στη ζεστασιά, την αποδοχή, και 

τη μεγαλύτερη προθυμία να προωθήσουν την διαδικασία της ψυχολογικής 

αυτονόμησης των παιδιών τους. Ακόμα, υπάρχει η πιθανότητα, οι γονείς που έχουν 

εμπιστοσύνη στις γονεϊκές τους δεξιότητες να απειλούνται λιγότερο από την 

ατομικότητα ή την προώθηση του εαυτού του παιδιού τους (που συνιστούν ζητήματα 
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φλέγοντα στη διάρκεια της εφηβείας) και να νιώθουν ότι μπορούν να καθοδηγήσουν 

το παιδί τους χωρίς ψυχολογικό εξαναγκασμό ή σκληρές γονεϊκές πρακτικές (Gondoli 

& Silverberg, 1997). 

Η Machida και οι συνεργάτες της (2002) διεξήγαγαν συνεντεύξεις με 306 

μητέρες και τα παιδιά τους, προκειμένου να διερευνήσουν το ρόλο της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας στη σχέση μεταξύ του δύσκολου ταμπεραμέντου του παιδιού, 

του εκπαιδευτικού επιπέδου της μητέρας, του οικογενειακού στρες και της γονεϊκής 

εμπλοκής σε δραστηριότητες μάθησης στο σπίτι. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, η 

γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα διαμεσολαβούσε τη σχέση ανάμεσα στο δύσκολο 

ταμπεραμέντο του παιδιού και τη γονεϊκή εμπλοκή, αλλά όχι το στρες της 

οικογένειας και το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας. Αυτό σημαίνει ότι το να έχει 

κάποιος ένα παιδί με δύσκολο ταμπεραμέντο, μπορεί να υπονομεύει την γονεϊκή 

αυτό-αποτελεσματικότητα του, κάτι που στη συνέχεια οδηγεί σε λιγότερη εμπλοκή σε 

δραστηριότητες με το παιδί. 

Οι Giallo, Treyvaud, Cooklin, & Wade (2013) διερεύνησαν περαιτέρω τον 

ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα στη 

διαμεσολάβηση σχέσεων στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου εύρους κοινωνικο-

οικολογικών παραγόντων και γονεϊκής εμπλοκής που αφορούσε τόσο τις μητέρες όσο 

και τους πατέρες. Στη μελέτη τους συμμετείχαν 982 Αυστραλιανοί γονείς (851 

μητέρες & 131 πατέρες) που είχαν τουλάχιστον ένα παιδί 0 έως 4 ετών, οι οποίοι 

αποτελούσαν επίσης μέρος των συμμετεχόντων σε μια μεγαλύτερη έρευνα για την 

γονεϊκή υγεία και ευεξία.  

Σε πρώτο επίπεδο, οι Giallo, Treyvaud, Cooklin, & Wade (2013) βρήκαν ότι η 

κακή υγεία των γονέων, τα υψηλά επίπεδα δυσφορίας (συμπτώματα στρες, άγχους, 

κατάθλιψης και κόπωσης), το δύσκολο ταμπεραμέντο του παιδιού, η ανάγκη για 

μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη και τα προβλήματα της συζυγικής σχέσης 

σχετίζονταν με μειωμένη γονεϊκή εμπλοκή. Όταν οι γονείς έχουν χαμηλά επίπεδα 

ευεξίας και επίμονη κόπωση ενδεχομένως να δυσκολεύονται περισσότερο να 

εμπλακούν σε δραστηριότητες παιχνιδιού και μάθησης με τα παιδιά τους, πέρα από 

τις βασικές δραστηριότητες που πραγματοποιούν καθημερινά για τη φροντίδα τους. 

Ενδέχεται επίσης να έχουν λιγότερη υπομονή και ανεκτικότητα και κατ’ επέκταση να 

δυσκολεύονται να απολαύσουν τις αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους. Το ίδιο μπορεί 

να ισχύει και για τους γονείς που θεωρούν ότι έχουν παιδιά που είναι δύσκολο να τα 

διαχειριστούν λόγω του ταμπεραμέντου τους ή αυτούς που λόγω φτωχών 
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διαπροσωπικών σχέσεων έχουν μικρότερα προσωπικά αποθέματα από τα οποία θα 

μπορούσαν να αντλήσουν. 

Σε δεύτερο επίπεδο, οι Giallo, Treyvaud, Cooklin, & Wade (2013) εξέτασαν 

το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα στη σχέση 

ανάμεσα στους προαναφερθέντες ψυχοκοινωνικούς παράγοντες και τη γονεϊκή 

εμπλοκή. Βρέθηκε ότι, τόσο για τις μητέρες όσο και για τους πατέρες, η γονεϊκή 

αυτό-αποτελεσματικότητα διαμεσολαβούσε τα μονοπάτια ανάμεσα στη γονεϊκή 

εμπλοκή και την ψυχική δυσφορία (στρες, άγχος, κατάθλιψη) και το δύσκολο 

ταμπεραμέντο του παιδιού. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι οι γονείς που βιώνουν 

συμπτώματα ψυχικής δυσφορίας και θεωρούν ότι το παιδί τους είναι δύσκολο να το 

διαχειριστούν, μπορεί να εκτιμούν αρνητικά ή να υποτιμούν την ικανότητα τους να 

ασκούν το γονεϊκό τους ρόλο και αυτή η υποτίμηση με τη σειρά της επιδρά στο 

βαθμό με τον οποίο εμπλέκονται σε δραστηριότητες παιχνιδιού και μάθησης με τα 

παιδιά τους. Οι γονείς, λοιπόν, που αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λιγότερο 

αποτελεσματικούς σε αυτό τους το ρόλο, είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε 

δραστηριότητες με τα παιδιά τους σε σχέση με αυτούς που νιώθουν περισσότερο 

αποτελεσματικοί. Ακόμα, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το εύρημα τους συμφωνεί 

με την θεωρία της αυτό-αποτελεσματικότητας του Bandura (1997, στους Giallo, 

Treyvaud, Cooklin, & Wade 2013), κατά την οποία η ψυχική υγεία και ο βαθμός 

δυσκολίας που κάποιος βιώνει μπορεί να επηρεάσει δραματικά το βαθμό στον οποίο 

κάποιος νιώθει ότι είναι αποτελεσματικός.  

Ο Barlow και οι συνεργάτες του (2006) διεξήγαγαν μια ελεγχόμενη μελέτη 

προκειμένου να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης για γονείς 

παιδιών με διαφόρων ειδών αναπηρίες/δυσκολίες, εστιάζοντας στην ψυχική υγεία και 

ευεξία του γονέα, τη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και τις αντιλήψεις των 

γονέων σχετικά με την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, της κινητικότητας και 

του ύπνου των παιδιών. Τα παιδιά ήταν έως 16 ετών και είχαν είτε κάποια αναπηρία ή 

κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν τέτοια 

ζητήματα φαίνεται να εμφανίζουν περισσότερη ψυχική δυσφορία καθότι ενδέχεται να 

περνάνε πολύ χρόνο σε νοσοκομεία ή άλλες δομές υγείας. Η ελάφρυνση της μητέρας 

από το βάρος των δυσκολιών της καθημερινής φροντίδας, η ενδυνάμωση της για την 

πλήρη εμπλοκή στο θεραπευτικό πλάνο του παιδιού, την εργασία και τη 

δραστηριότητα εκτός οικίας θα μπορούσε να είναι προστατευτικοί παράγοντες για 

την ψυχική υγεία και ευεξία της. Η παρέμβαση εφαρμόστηκε στην πειραματική 

ομάδα, ενώ τα μέλη της ομάδας ελέγχου ήταν σε λίστα αναμονής για την παρέμβαση, 
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την οποία έλαβαν αφού είχε ολοκληρωθεί η μελέτη. Στην πειραματική ομάδα ήταν 49 

γονείς και στην ομάδα ελέγχου 46 γονείς. Στην πλειοψηφία τους ήταν εργαζόμενες 

μητέρες, που ήταν παντρεμένες ή συμβίωναν με τον σύντροφο τους. Οι γονείς και 

των δύο ομάδων συμπλήρωσαν τα εργαλεία αυτό-αναφορές πριν την εφαρμογή της 

παρέμβασης στην πειραματική ομάδα και μετά το πέρας της παρέμβασης. Η 

παρέμβαση περιλάμβανε 8 εβδομαδιαίες συνεδρίες γονέα-παιδιού, διάρκειας μιας 

ώρας, όπου οι γονείς εκπαιδεύονταν ώστε να κάνουν θεραπευτικό μασάζ στο παιδί 

τους. 

Η αρχική ψυχολογική δυσφορία ήταν αρκετά υψηλή για όλους τους γονείς, με 

τα ποσοστά κινδύνου για κλινικά αγχώδη και καταθλιπτική διάθεση να είναι 

σημαντικά μεγαλύτερα από αυτά του γενικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η παρέμβαση που δέχτηκε η πειραματική ομάδα, βελτίωσε σημαντικά την αγχώδη 

διάθεση των γονέων, την γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα τους, την αυτό-

αποτελεσματικότητα τους αναφορικά με την παροχή θεραπευτικού μασάζ και τις 

συνήθειες ύπνου και διατροφής των παιδιών τους όπως εκείνοι ανέφεραν, σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, η παρέμβαση βοήθησε τους γονείς να νιώθουν ότι 

εμπλέκονται περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών τους. Ακόμα, οι ερευνητές 

επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορεί να υποδεικνύουν ότι η 

εκπαίδευση των γονέων αναφορικά με δεξιότητες και η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα τους μπορεί να διαμεσολαβούν για την ψυχική υγεία και ευεξία 

τους  (Barlow et al., 2006). 

Οι Jones & Prinz (2005) σε μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας γύρω από τους 

πιθανούς ρόλους της γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας, αναφέρουν ότι αυτή 

σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και στρες, μεγαλύτερη ικανοποίηση 

από τον γονεϊκό ρόλο και καλύτερη διαχείριση καταστάσεων. Ωστόσο δεν είναι 

ακόμα πλήρως αποσαφηνιστεί σε όλες τις περιπτώσεις αν η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα λειτουργεί ως αίτιο, ως αποτέλεσμα, ως ρυθμιστική (mediator) ή 

συνδιαλλακτική (transactional) μεταβλητή, πιθανά λόγω των πολλαπλών ρόλων που 

διαδραματίζονται ταυτόχρονα.  

Ακόμα, οι Jones & Prinz (2005) καταλήγουν στο ότι η επίδραση της γονεϊκής 

αυτό-αποτελεσματικότητας δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα 

προβλεπτικό παράγοντα για την επάρκεια των γονέων και τα αποτελέσματα 

(outcomes) των παιδιών, ενώ μπορεί επίσης να λειτουργήσει και σαν δείκτης 

κινδύνου. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα 

μπορεί να επιδρά άμεσα στην προσαρμογή γονέων και παιδιών. Στην περίπτωση 
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οικογενειών που ζουν σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα μπορεί να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας έναντι των 

παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη φτώχεια και τα υψηλά επίπεδα στρες. 

Ενώ, σε περιπτώσεις όπως η παραπάνω, όπου το να αλλάξουν οι δυσμενείς συνθήκες 

του περιβάλλοντος μπορεί να είναι πολύ δύσκολο και να απαιτείται μεγάλο χρονικό 

διάστημα για να γίνει αυτό, η βελτίωση της γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας 

μπορεί να αποτελέσει έναν μηχανισμό προκειμένου να βελτιωθεί η ευεξία γονέων και 

παιδιών. Επομένως, η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αποτελεί έναν 

από τους στόχους των προγραμμάτων παρέμβασης και πρόληψης που στοχεύουν στη 

βελτίωση του τρόπου άσκησης του γονεϊκού ρόλου και την υποστήριξη της 

ανάπτυξης των παιδιών. 

 

1.7 Ψυχική ευεξία, γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και φυσική 

δραστηριότητα των γονέων  

Ο Giallo και οι συνεργάτες του (2013) διεξήγαγαν μελέτη με δείγμα 50 

μητέρες παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος προκειμένου να μελετήσουν σε 

ποιο βαθμό βιώνουν κούραση (fatigue) οι γονείς και πως αυτή επηρεάζει άλλες 

πτυχές της ευεξίας και της επάρκειας των γονέων. Ως κούραση προσδιορίστηκε στη 

μελέτη αυτή, η διαρκής αίσθηση σωματικής και ψυχικής εξάντλησης από την οποία 

δεν ανακουφίζεται εύκολα το άτομο λαμβάνοντας χρόνο ξεκούρασης. Η κούραση 

θεωρείται ως ένα αποτέλεσμα υγείας (health outcome) που μπορεί να επηρεάσει 

γνωστικές λειτουργίες, όπως η μνήμη, η συγκέντρωση και η λήψη αποφάσεων. 

Μάλιστα θεωρείται ως μια σοβαρή απειλή για την υγεία γονέων με παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης και συνδέεται με μειωμένη ψυχική ευεξία, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάθλιψης, του άγχους και του στρες. Επίσης, η κούραση επηρεάζει τις εμπειρίες 

και τις πρακτικές των γονέων, με τους γονείς μικρών παιδιών να αναφέρουν ότι η 

κούραση επηρεάζει την υπομονή τους και την ικανότητα τους να διαχειρίζονται τα 

παιδιά. Ακόμα, υψηλά επίπεδα κούρασης σχετίζονται με χαμηλή γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα, υψηλό γονεϊκό στρες και ευερεθιστότητα.  

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bandura (1989, στους Giallo et al, 2013) οι 

πεποιθήσεις σχετικά με την αυτό-αποτελεσματικότητα κάποιου διαμορφώνονται με 

βάση τις εμπειρίες επιτυχίας και αποτυχίας που έχει, το πόσο δύσκολη θεωρεί την 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, τις διαπροσωπικές τους αλληλεπιδράσεις με τους 

άλλους, και την αντίξοη σωματική και ψυχολογική διέγερση (π.χ. άγχος). Όταν οι 

γονείς νιώθουν ψυχικά και σωματικά κουρασμένοι ενδεχομένως να μην έχουν 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giallo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21788255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giallo%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21788255
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wood%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21788255
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αποθέματα προκειμένου να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες της ανατροφής των 

παιδιών τους και τις απαιτήσεις του γονεϊκού τους ρόλου. Αυτό με τη σειρά του 

μπορεί να υπονομεύει την αντίληψη που έχουν οι γονείς για την αποτελεσματικότητα 

τους και την ικανοποίηση που θα μπορούσαν να αντλήσουν από το ρόλο τους. 

Στη μελέτη των Giallo et al. (2013) βρέθηκε ότι πέρα από την κακή ποιότητα 

ύπνου και την έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, και η ανεπαρκής φυσική 

δραστηριότητα της μητέρας σχετιζόταν σημαντικά με το υψηλότερο επίπεδο 

κούρασης. Η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης μπορεί να υπονομεύει και την επαρκή 

φυσική δραστηριότητα λόγω της μείωσης του χρόνου για την φροντίδα του εαυτό που 

συνεπάγεται. Βρέθηκε λοιπόν, ότι οι μητέρες που δεν είχαν επαρκή φυσική 

δραστηριότητα ήταν πιο κουρασμένες σωματικά και ψυχικά. Ενώ, επιπλέον βρέθηκε 

ότι οι μητέρες που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κούρασης, ανέφεραν επίσης και 

χαμηλότερη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και χαμηλότερη ικανοποίηση από το 

γονεϊκό τους ρόλο. 

Σε προγενέστερη μελέτη των Giallo, Rose & Vittorino (2011) σε δείγμα 164 

μητέρων με μικρά παιδιά, τα οποία αντιμετώπιζαν δυσκολίες στον ύπνο, 

αναφέρθηκαν αντίστοιχα ευρήματα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι τα υψηλά επίπεδα 

κούρασης σχετίζονταν με χαμηλά επίπεδα γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας και 

ικανοποίησης. Παρόλο που η σχέση αυτή είναι πολύ πιθανό να είναι αμφίδρομη, 

ενδέχεται η κούραση να υπονομεύει τις αντιλήψεις των γονέων για την 

αποτελεσματικότητα τους στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. Για παράδειγμα, 

όταν οι γονείς δεν έχουν αποθέματα ή ενέργεια προκειμένου να ανταποκριθούν στο 

ρόλο τους, μπορεί να κατακλυστούν από αισθήματα αυτό-αμφισβήτησης και λιγότερη 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους ως γονείς. Επιπλέον, δεδομένου ότι η κούραση 

μπορεί να επηρεάσει γνωστικές λειτουργίες όπως είναι η ικανότητα λήψης 

αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων ή η καθαρότητα της σκέψης, οι γονείς λόγω 

της κούρασης μπορεί να έχουν μια επιπλέον δυσκολία να διαχειριστούν προκλήσεις, 

όπως τα προβλήματα ύπνου των παιδιών. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει 

τη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση, που κατ’ επέκταση μπορεί να 

επηρεάσουν τη γονεϊκή συμπεριφορά. Οι μητέρες που ανέφεραν ότι είχαν υψηλά 

επίπεδα κούρασης ήταν πιο πιθανό να εκδηλώσουν εχθρικές γονεϊκές συμπεριφορές, 

όπως απώλεια ψυχραιμίας με το παιδί, αίσθημα θυμού, υψηλό τόνο φωνής. Τέτοιες 

αντιδράσεις σε εξαντλημένους γονείς μπορούν να ερμηνευτούν με βάση την αρνητική 

επίδραση της γνωστικής κούρασης στη ρύθμιση των συναισθημάτων, τον έλεγχο των 

παρορμήσεων, την ανοχή και τη διαχείριση της ματαίωσης. Οι κουρασμένοι γονείς 
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μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να διαχειριστούν το θυμό και τη ματαίωση 

που βιώνουν σχετικά με τα απαιτητικά γονεϊκά τους  καθήκοντα ή απαιτητικές 

καταστάσεις με τα παιδιά, και επομένως μπορεί να είναι πιο πιθανό για αυτούς να 

χρησιμοποιήσουν αρνητικές γονεϊκές πρακτικές, όπως οι φωνές και η χειροδικία.  

Οι γονείς θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την ενημέρωση αναφορικά με τις 

δυνητικές επιπτώσεις της κούρασης στη λειτουργικότητα και τη γονεϊκή 

συμπεριφορά τους, αλλά και αναφορικά με πρακτικές στρατηγικές διαχείρισης της 

ματαίωσης και του στρες. ακόμα, οι γονείς θα ωφελούνταν από την ενημέρωση των 

ενδεχόμενων συνεπειών της κούρασης στην ευεξία τους. Φαίνεται ότι τα υψηλά 

επίπεδα κούρασης σχετίζονται με υψηλά επίπεδα κατάθλιψης, άγχους και στρες και η 

σχέση αυτή ενδέχεται να είναι αμφίδρομη. Οι γονείς μπορεί να δυσκολεύονται 

περισσότερο να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα αποθέματα τους για τη διαχείριση 

συναισθημάτων κατάθλιψης, στρες ή άγχους όταν είναι εξαντλημένοι. Από την άλλη 

μεριά όμως, είναι εξίσου πιθανό τα σωματικά και γνωστικά συμπτώματα του άγχους, 

του στρες (π.χ. σωματική ένταση, δυσκολία χαλάρωσης, αυξημένος καρδιακός 

ρυθμός και αναπνοή, ανησυχία και μηρυκαστική σκέψη) και της κατάθλιψης (π.χ. 

έλλειψη ενέργειας, χαμηλή κινητοποίηση) να συμβάλλουν στην ψυχική και σωματική 

εμπειρία της κούρασης (Giallo, Rose & Vittorino, 2011). 

Η έρευνα των Giallo, Rose & Vittorino (2011) κατέδειξε ως τους πιο ισχυρούς 

προβλεπτικούς παράγοντες που σχετίζονται με την κούραση, και κατ’ επέκταση ως 

πιθανούς στόχους παρέμβασης, την περιορισμένη υιοθέτηση συμπεριφορών υγείας 

και φροντίδας εαυτού των μητέρων, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με τον 

ύπνο και τη δραστηριότητα τους,  και την αντιλαμβανόμενη ανάγκη για περισσότερη 

κοινωνική υποστήριξη. Για παράδειγμα, τα υψηλά επίπεδα κούρασης σχετίζονταν με 

αρνητικές και μη ρεαλιστικές προσδοκίες σχετικά με το πόσο θα έπρεπε να 

κοιμούνται, πόσο θα καταφέρουν να κοιμούνται στο μέλλον και πόσο συχνά θα 

έπρεπε να συναναστρέφονται με άλλους γονείς. Ακόμα, σύμφωνα με τους 

συγγραφείς, η προώθηση δραστηριοτήτων για τη φροντίδα του εαυτού είναι μια πολύ 

σημαντική παρέμβασης και υποστήριξης για τους γονείς. Οι συμπεριφορές υγείας και 

φροντίδας του εαυτού, όπως η άσκηση, η σωστή διατροφή, οι ευχάριστες και 

χαλαρωτικές δραστηριότητες σχετίζονταν με χαμηλότερα επίπεδα κούρασης στις 

μητέρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Μια ευχάριστη και χαλαρωτική 

δραστηριότητα, όπως ένα είδος άσκησης, θα μπορούσε να αποτελεί ένα διάλειμμα 

από τις καθημερινές δραστηριότητες για τη φροντίδα των παιδιών και των οικιακών 

ζητημάτων που θα βοηθούσε τους γονείς να διαχειριστούν την κούραση τους.  
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Τα ευρήματα αυτά είναι συνεπή με άλλα ερευνητικά ευρήματα σε δείγμα 

χρόνιων ασθενών με καρκίνο (Barsevick, Newhall, & Brown, 2008) και σύνδρομο 

χρόνιας κόπωσης (Prins, van der Meer & Bleijenberg, 2006) που δίνουν έμφαση στη 

σημαντικότητα της άσκησης και της σωστής διατροφή για τη διαχείριση της 

κούρασης. 

 

1.8 Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας γονέων στη φυσική δραστηριότητα 

των παιδιών 

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο αξίζει να διερευνηθεί το επίπεδο φυσικής 

δραστηριότητας των γονέων είναι το ότι έχει βρεθεί πως επηρεάζει αυτό των παιδιών, 

με τους γονείς που έχουν υψηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας να τείνουν να 

έχουν πιο δραστήρια παιδιά. Μάλιστα, η μέγιστη επίδραση παρατηρείται όταν και οι 

δύο γονείς έχουν φυσική δραστηριότητα (Moore et al., 1991· Fuemmeler et al., 2011). 

 Παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη σχέση αυτή του επιπέδου 

φυσικής δραστηριότητας των γονέων με αυτό των παιδιών είναι: α) η μίμηση 

προτύπου· όταν οι γονείς δείχνουν ότι εκτιμούν τη φυσική δραστηριότητα και είναι οι 

ίδιοι δραστήριοι, είναι πιο πιθανό τα παιδιά τους να τους μιμηθούν και να εκτιμήσουν 

την αξία της φυσικής δραστηριότητας, β) η τάση να κάνουν δραστηριότητες από 

κοινού με τα παιδιά τους, γ) η τάση τους να είναι πιο υποστηρικτικοί ως προς την 

πραγματοποίηση φυσικών δραστηριοτήτων από τα παιδιά τους, και δ) η γενετική 

προδιάθεση ή η έμφυτη τάση προς τη φυσική δραστηριότητα (Moore et al., 1991). 

Η Brzęk και οι συνεργάτες της (2018) επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά την 

επίδραση της φυσικής δραστηριότητας των γονέων σε αυτή των παιδιών σε δείγμα 

340 παιδιών, ηλικίας 7 έως 12 ετών και των γονέων τους. Ακόμα, συμπεριέλαβαν στη 

μελέτη τους την ψυχαγωγική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που συνιστά συνήθως 

μια καθιστική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά, ανεξαρτήτως 

φύλου, χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές συσκευές από 2 έως 7 μέρες την εβδομάδα 

και ξόδευαν συνολικά 5 έως 1620 λεπτά εβδομαδιαίως (μέσος όρος 459 λεπτά) 

κάνοντας χρήση κινητού τηλεφώνου, tablet, ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

τηλεόρασης. Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των παιδιών βρέθηκε ότι 

εξαρτιόταν από το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των γονέων τους, ενώ οι γονείς 

των παιδιών που ήταν ημι-δραστήρια διεξήγαγαν ένα τρόπο ζωής με μέτρια επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι στις μέρες μας, με την πρόοδο 

της τεχνολογίας, αυξάνεται ο χρόνος που ξοδεύεται στη χρήση ηλεκτρονικών 

συσκευών. Τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς περνάνε πολύ χρόνο σε καθιστή θέση κι 
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ως εκ τούτου τα παιδιά μπορεί να αποκτήσουν λάθος άποψη για τη φυσική 

δραστηριότητα. Έτσι, γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο το ζήτημα της φυσικής 

δραστηριότητας τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά, τα οποία τείνουν να 

υιοθετούν τις συνήθειες τους. 

Ο Πατίστας (2014) εντόπισε την απουσία ερευνών που να επιβεβαιώνουν τη 

σημαντικότητα του ρόλου των γονέων στη διαμόρφωση συμπεριφορών φυσικής 

δραστηριότητας των παιδιών του στον ελληνικό πληθυσμό και διεξήγαγε αντίστοιχη 

μελέτη. Επιπλέον, διερεύνησε στο πλαίσιο της ίδιας μελέτης τη σύνδεση των 

αντιλήψεων των γονέων με το μάθημα της φυσικής αγωγής. Οι συμμετέχοντες ήταν 

221 γονείς μαθητών γυμνασίου από πέντε ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας. Τα 

ευρήματα του ήταν ότι: α) ο γνωστικός στόχος της φυσικής αγωγής, διαμορφώνει 

ξεκάθαρα τις αντιλήψεις των γονέων για το μάθημα της φυσικής αγωγής αλλά και της 

φυσικής δραστηριότητας εκτός σχολείου, β) η σημασία που αποδίδεται από τους 

γονείς στη φυσική δραστηριότητα καθορίζει και την παροχή υποστήριξης από τους 

ίδιους για την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα των παιδιών τους, γ) η φυσική 

δραστηριότητα των γονέων επιδρά στη φυσική δραστηριότητα των παιδιών, ωστόσο 

δ) η αξία της άσκησης αναγνωρίζεται από όλους τους γονείς ανεξάρτητα από το 

επίπεδο δραστηριότητας τους. 

Ακόμα, με βάση τα ευρήματα του, ο Πατίστας (2014) επισημαίνει ότι η 

ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε 

επίπεδο οικογένειας θα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η 

θεωρητική επιμόρφωση γονέων και μαθητών από διεπιστημονικές ομάδες (ιατροί, 

διατροφολόγοι, ψυχολόγοι, καθηγητές φυσικής αγωγής) για την αξία της «δια βίου 

άσκησης» θα μπορούσε να συμβάλει στη ενσωμάτωση συμπεριφορών 

προσανατολισμένων στην ευζωία-ευημερία. Τέλος, προτείνει την εφαρμογή 

αθλητικών δράσεων, που θα απευθύνονται σε γονείς και μαθητές στο πλαίσιο του 

σχολείου, ως ένα μέσο για τη στρατολόγηση θερμών υποστηρικτών της άσκησης. 

Η Sigmundová και οι συνεργάτες της (2016) διεξήγαγαν μια μελέτη όπου 

σύγκριναν τα συμπεριφορικά πρότυπα γονέων και παιδιών αναφορικά με τη φυσική 

δραστηριότητα, όπως αυτή μετρήθηκε με βάση των αριθμό βημάτων που 

πραγματοποίησαν, και τον χρόνο που ξόδεψαν μπροστά σε μια οθόνη. Στη μελέτη 

συμμετείχαν 278 γονείς, ηλικίας 30 έως 45 ετών, και τα 194 παιδιά τους, ηλικίας 4 

έως 7 ετών που επιλέχθηκαν τυχαία από 10 δημόσια νηπιαγωγεία της Τσεχίας. Ο 

αριθμός βημάτων των συμμετεχόντων καταγραφόταν με τη χρήση βηματόμετρου 

Yamax Digiwalker SW-200 που φορούσαν, ενώ οι γονείς ανέλαβαν να καταγράφουν 
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τον χρόνο μπροστά από μια οθόνη, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους, 

σε ένα συγκεκριμένο προσωποποιημένο βιβλίο συμβάντων της οικογένειας. Η 

καταγραφή του αριθμού βημάτων και του χρόνου που ξοδεύτηκε μπροστά από μια 

οθόνη πραγματοποιήθηκε για επτά συναπτές ημέρες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο οι μητέρες είχαν μικρότερο αριθμό 

βημάτων τα σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές, ενώ όλοι οι 

συμμετέχοντες ξόδευαν σημαντικά περισσότερο χρόνο μπροστά από μια οθόνη τα 

σαββατοκύριακα σε σχέση με τις καθημερινές. Ακόμα, τόσο τα κορίτσια όσο και τα 

αγόρια είχαν σημαντικά μεγαλύτερες πιθανότητες να επιτύχουν τον συνιστώμενο 

ημερήσιο αριθμό βημάτων για αυτά (11.500) στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, 

όταν οι μητέρες τους άγγιζαν τα 10.000 βήματα την ημέρα, ανεξάρτητα από τον 

χρόνο που περνούσαν εκείνες μπροστά από μια οθόνη. Επίσης, η φυσική 

δραστηριότητα στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου βοηθούσε τα παιδιά να φτάσουν το 

συνιστώμενο όριο των 11.500 βημάτων στη διάρκεια των καθημερινών. Επομένως, η 

προώθηση της φυσικής δραστηριότητας είναι σημαντικό να εστιαστεί στο χώρο και 

στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και βέβαια να ενθαρρύνει την εμπλοκή των 

οικογενειών των παιδιών (Sigmundová et al., 2016). 

Η Sigmundová και οι συνεργάτες της (2018) σε αντίστοιχη μελέτη που 

διεξήγαγαν αργότερα συμπεριέλαβαν ακόμα περισσότερους συμμετέχοντες και 

μεγαλύτερο εύρος ηλικιών των παιδιών (5 έως 12 ετών). Συγκεκριμένα, στη 

μεταγενέστερη μελέτη συμμετείχαν 185 οικογένειες με παιδιά προσχολικής και 649 

οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας που επίσης κατέγραψαν με βηματόμετρο και 

οικογενειακό βιβλίο συμβάντων τον αριθμό βημάτων που πραγματοποίησαν και τον 

χρόνο που ξόδεψαν μπροστά από μια οθόνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλά 

επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των γονέων συνέβαλαν στην επίτευξη της 

συνιστώμενης φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, τόσο τις καθημερινές όσο και 

το σαββατοκύριακο. 

 

1.9 Φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών από κοινού 

Επίσης, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει μια οικογενειακή 

τελετουργία ή μια δραστηριότητα γονέα-παιδιού με οφέλη για τον καθένα ξεχωριστά 

αλλά και για τη σχέση τους. Η Dunton και οι συνεργάτες της (2012) μελέτησαν την 

κοινή δραστηριότητα παιδιών ηλικίας 8 έως 14 ετών και των γονιών τους (291 

ζευγάρια γονέων-παιδιών). Με τη χρήση εξειδικευμένου βηματόμετρου (Actigraph 

GT2M) που φορούσαν οι συμμετέχοντες για 7 συναπτές ημέρες και συσκευής 
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GlobalSat BT-335 GPS, οι ερευνητές συνέλεγαν πληροφορίες αναφορικά με την 

ποσότητα και την τοποθεσία όπου λάμβανε χώρα η φυσική δραστηριότητα. Η 

γραμμική απόσταση ανάμεσα στον γονέα και το παιδί υπολογιζόταν ανά 30 

δευτερόλεπτα με βάση τις γεωγραφικές συνισταμένες που αντλούνταν από τη 

συσκευή GPS. Ως κοινή δραστηριότητα γονέα παιδιού προσδιοριζόταν αυτή που 

λάμβανε χώρα με απόσταση λιγότερο από 50 μέτρα ανάμεσα τους. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η κοινή φυσική δραστηριότητα γονέα-παιδιού συνιστούσε ένα πολύ μικρό 

ποσοστό από τη συνολική φυσική δραστηριότητα του καθενός χωριστά. 

Παρατηρήθηκαν ωστόσο διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και το 

οικογενειακό εισόδημα.  

Οι γονείς φαίνεται να περνούν λιγότερο χρόνο πραγματοποιώντας φυσική 

δραστηριότητα με τα παιδιά τους όταν έχουν μεγαλύτερα παιδιά. Επίσης, τα κορίτσια 

φάνηκε ότι πραγματοποιούν περισσότερη φυσική δραστηριότητα μαζί με τους γονείς 

τους, παρόλο που γενικότερα πραγματοποιούσαν λιγότερη φυσική δραστηριότητα 

από τα αγόρια. Ενώ, η κοινή φυσική δραστηριότητα ήταν περισσότερη για τις 

οικογένειες που είχαν χαμηλότερο εισόδημα, αντανακλώντας ενδεχομένως την 

αδυναμία συμμετοχής σε οργανωμένες επί πληρωμή αθλητικέ δραστηριότητες. 

Επίσης, φάνηκε ότι υπήρχαν συχνά σύντομα χρονικά διαστήματα, όπου είτε το παιδί 

είτε ο γονέας πραγματοποιούσε φυσική δραστηριότητα ενώ το άλλο μέρος του 

ζευγαριού ήταν κοντά και πραγματοποιούσε καθιστική δραστηριότητα (Dunton et al., 

2012). 

Οι ερευνητές πρότειναν ότι η προώθηση της κοινής φυσικής δραστηριότητας 

γονέα παιδιού στις οικογένειες με μεγαλύτερα παιδιά και μεγαλύτερους γονείς θα 

μπορούσε να είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η μείωση των επιπέδων φυσικής 

δραστηριότητας στο πέρασμα του χρόνου. Η αντικατάσταση του χρόνου καθιστικής 

δραστηριότητας που περνούν μαζί γονείς και παιδιά (π.χ. παρακολούθηση 

τηλεόρασης και ταινιών) με την πραγματοποίηση κοινής φυσικής δραστηριότητας 

(π.χ. παίζοντας μπάλα) θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους γονείς 

όσο και για τα παιδιά και τη μεταξύ τους σχέση (Dunton et al., 2012). 

Ακόμα, η Dunton και οι συνεργάτες της (2013) διαπίστωσαν ότι η κοινή 

φυσική δραστηριότητα γονέα-παιδιού, πραγματοποιούνταν σε κοινοτικές τοποθεσίες 

κατά 35%, σε εμπορικούς χώρους κατά 24% και σε ανοιχτούς χώρους ή πάρκα σε 

ποσοστό 20%. Διαπίστωσαν ακόμη ότι οι γονείς και τα παιδιά με φυσιολογικό βάρος 

πραγματοποιούσαν περισσότερη κοινή φυσική δραστηριότητα σε ανοιχτούς χώρους ή 

πάρκα σε σχέση με τα ζευγάρια γονέων-παιδιών που αντιμετώπιζαν ζητήματα 
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παχυσαρκίας. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι η διερεύνηση και κατανόηση των 

τοποθεσιών που λαμβάνει χώρα φυσικά η κοινή φυσική δραστηριότητα γονέα-

παιδιού, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση προγραμμάτων που προωθούν αυτή τη 

συμπεριφορά με βάση την τοποθεσία.  

Η Borra και οι συνεργάτες της (2003) διεξήγαγαν μια ποιοτική μελέτη τριών 

φάσεων, με ομάδες εστίασης, παρατήρηση στο σπίτι, ημερολόγια και συνεντεύξεις 

γονέων και παιδιών προκειμένου να διερευνήσουν τις ευκαιρίες επικοινωνίας 

αναφορικά με τον υγιεινό τρόπο ζωής. Ανάμεσα σε άλλα οι ερευνητές διαπίστωσαν 

ότι τα παιδιά ήταν θετικά ως προς την υποστήριξη των στόχων τους για καλύτερη 

φυσική κατάσταση από τους γονείς και τους φίλους τους. Ωστόσο, ανέφεραν ότι οι 

γονείς θα πρέπει να είναι περισσότερο θετικοί παρά επικριτικοί. Τα παιδιά που 

συμμετείχαν στη μελέτη ήθελαν οι γονείς τους να συμμετέχουν σε φυσικές 

δραστηριότητες μαζί τους. Φάνηκε ότι είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της 

αυτοεκτίμησης για τα παιδιά, κάτι που αναγνώρισαν οι γονείς, ενώ για όλους ήταν 

σημαντικό να τίθενται εφικτοί στόχοι αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα. Οι 

ερευνητές επισήμαναν ότι η συνεργασία γονέα-παιδιού είναι πολύ σημαντική και θα 

μπορούσε να υποβοηθηθεί από αντίστοιχες παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον και 

την παροχή εργαλείων για την προώθηση αυτής της συνεργασίας. 

Θα μπορούσε να πεις κανείς, ότι η πρώτη κοινή φυσική δραστηριότητα που 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από γονείς και παιδιά είναι το παιχνίδι. Οι Lindsey & 

Mize (2000) μελέτησαν την επίδραση του σωματικού παιχνιδιού και του παιχνιδιού 

προσποίησης γονέων παιδιών ηλικίας 43-80 μηνών (μέση ηλικία 5 έτη) συλλέγοντας 

ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από τα ζεύγη γονέων-παιδιών και τον καθένα 

χωριστά. Βρέθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικό να ξεκινάνε πρωτοβουλίες μέσα στο 

παιχνίδι τόσο από το γονέα όσο και από το παιδί και να ανταποκρίνεται ο ένας στις 

πρωτοβουλίες του άλλου. Αυτή η αμοιβαία ανταποκρισιμότητα στο παιχνίδι γονέα-

παιδιού φάνηκε ότι συνέβαλε στην ικανότητα του παιδιού να συναναστρέφεται με 

τους συνομηλίκους τους (peer competency). Ακόμα, βρέθηκε ότι το κοινό σωματικό 

παιχνίδι και παιχνίδι προσποίησης γονέα-παιδιού και η αμοιβαία ανταποκρισιμότητα 

στο πλαίσιο αυτού συνέβαλε στην κατανόηση των συναισθημάτων από τα αγόρια. 

Άλλωστε, το παιχνίδι παρέχει χρόνο στους γονείς για να εμπλακούν πλήρως 

με τα παιδιά τους, να δεθούν μαζί τους και να δουν τον κόσμο από την προοπτική των 

παιδιών. Το παιχνίδι, λοιπόν, ενισχύει τη σωματική υγεία των παιδιών χτίζοντας 

ενεργά και υγιή σώματα, ενώ μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο για την 

αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και την πρόληψη της παχυσαρκίας. Ανάμεσα 
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στα πολλά άλλα οφέλη του παιχνιδιού είναι και η καταλυτική του δράση για την 

ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεσμών. Το παιχνίδι συμβάλει ώστε να 

χτιστούν δεσμοί στην οικογένεια. Η υγιής ανάπτυξη των παιδιού εξαρτάται από την 

επαρκή σχέση φροντίδας με τους γονείς του. Το παιχνίδι επιτρέπει μια διαφορετική 

ποιότητα αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού, που δίνει στον γονέα την ευκαιρία να 

ακούσει το παιδί του, με έναν πολύ διαφορετικό, παραγωγικό τρόπο. Ακόμα η έντονη 

εμπλοκή στο παιχνίδι και οι χαλαρές αλληλεπιδράσεις στη διάρκεια του δίνουν στα 

παιδιά το μήνυμα ότι οι γονείς τους δίνουν όλη τους την προσοχή σε αυτά και με τον 

τρόπο αυτό προωθείται μια ισχυρή σύνδεση. Επιπλέον, τα παιδιά που δεν 

εξωτερικεύουν εύκολα αυτά που νιώθουν μέσα από το παιχνίδι μπορεί να δώσουν 

στους γονείς τους μια ευκαιρία να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες τους (Milteer & 

Ginsburg, 2007).  

Ακόμα, όπως έχουν δείξει με διαχρονική έρευνα τους οι Sweeting, West & 

Richards (1998) ο χρόνος που περνάει η οικογένεια πραγματοποιώντας 

δραστηριότητες από κοινού σχετίζεται με δείκτες γενικής υγείας ή εγκληματικής 

συμπεριφοράς, την εκπαιδευτική επιτυχία και την τοποθέτηση σε θέση εργασίας για 

τους νέους. Επισημαίνουν την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων της οικογένειας από 

κοινού ως ένα πολύ σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την οικογενειακή ζωή, την 

επιλογή του τρόπου ζωής που πραγματοποιούν οι έφηβοι, την αυτοεκτίμηση τους και 

την ψυχολογική ευεξία τους. Τα δεδομένα από τα οποία προέκυψαν τα 

συμπεράσματα τους αντλήθηκαν από τις οικογένειες εφήβων και τους ίδιους τους 

έφηβους όταν εκείνοι ήταν 15, 18 και 21 ετών. 

Ο Thompson και οι συνεργάτες του (2009) διεξήγαγαν τηλεφωνικές 

ημιδομημένες συνεντεύξεις, διάρκειας 13-30 λεπτών, με 30 γονείς παιδιών ηλικίας 

10-11 ετών, με σκοπό να διερευνήσουν το είδος των δραστηριοτήτων που επέλεγαν 

να κάνουν ως οικογένεια αλλά και τις απόψεις των γονέων αναφορικά με τη σημασία 

της φυσικής δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά, το είδος, τη συχνότητά της, αλλά και 

τους παράγοντες που εμποδίζουν την πραγματοποίηση της. Οι συνεντεύξεις 

απομαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. 

Η πλειοψηφία των γονέων απάντησαν ότι θεωρούν σημαντική ή πολύ 

σημαντική για την οικογενειακή ζωή, την πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας 

μαζί με τα παιδιά. Αρκετοί ήταν οι γονείς που επισήμαναν τη σημασίας της από 

κοινού φυσικής δραστηριότητας, καθώς συμβάλει στην προώθησης της 

οικογενειακής ζωής και την ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, 

τα πλεονεκτήματα της από κοινού φυσικής δραστηριότητας που αναφέρθηκαν 
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σταθερά, ήταν η αφιέρωση χρόνου στην οικογένεια και η διατήρηση της επικοινωνίας 

γονέα-παιδιού (Thompson et al., 2009). 

«Πιστεύω ότι όντως (η φυσική δραστηριότητα από κοινού) ευνοεί την οικογενειακή 

ζωή, μας κάνει να μιλάμε, να νιώθουμε καλύτερα και δίνει σε εμένα ως γονέα τον 

χρόνο να τους ακούσω…αν πραγματικά βρεις χρόνο να φύγεις και να κάνεις κάτι με 

τα παιδιά, έστω κι αν αυτό είναι να περπατήσετε μαζί μέχρι το σχολείο, είναι 

εκπληκτικό το τι μπορείς να ακούσεις ή να συζητήσεις μαζί τους εκείνη την ώρα.» 

(Μητέρα, με παιδί σε σχολείο με υψηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) 

«….θα ήταν υπέροχο για μας να μπορούμε να περνάμε χρόνο μαζί, και δεν θα ήταν 

τόσο πολύ σαν άσκηση αν την κάναμε όλοι μαζί, αν πραγματοποιούσαμε όλη μας τη 

φυσική δραστηριότητα μαζί στην πραγματικότητα θα ήταν απλά χρόνος που περνάς 

με το παιδί σου.» (Μητέρα, με παιδί σε σχολείο με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο) (Thompson et al., 2009, p.267). 

Άλλα πλεονεκτήματα της από κοινού φυσικής δραστηριότητας που 

αναφέρθηκαν από κάποιους γονείς ήταν η διασκέδαση, η ευημερία, η υγεία και ο 

έλεγχος του βάρους (Thompson et al., 2009). 

«Δεν θα έλεγα ότι μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου ως αθλητικό τύπο αλλά όταν 

κάνουμε μια φυσική δραστηριότητα, ακόμα κι αν είναι μόνο για πλάκα, ένα γρήγορο 

κρίκετ ή κάτι τέτοιο, καταλήγουμε χαρούμενοι.» (Μητέρα, με παιδί σε σχολείο με 

μεσαίο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο) 

«…δεν αντλώ ευχαρίστηση από το τρέξιμο ή το να είμαι στο γυμναστήριο ή 

οτιδήποτε σαν κι αυτό, αλλά όταν κάνω πράγματα με την οικογένεια πηγάζει 

πραγματική ικανοποίηση από αυτό, κι αυτό είναι πράγματι κάτι που σε κάνει να 

νιώθεις καλά.» (Μητέρα, με παιδί σε σχολείο με υψηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο) 

« Επειδή πιστεύω ότι αυτός (παιδί έξι ετών) χρειάζεται, χρειάζεται τη φυσική 

δραστηριότητα γιατί θα μπορούσε έτσι να χάσει μερικά κιλά…Θα μπορούσα κι εγώ 

να αξιοποιήσω την άσκηση για τον εαυτό μου, για λόγους υγείας….θα ήταν πιο 

υγιές για μένα και ξέρω ότι βλέποντας με να το κάνω απολαμβάνει να περνάει χρόνο 

μαζί μου…» (Μητέρα, με παιδί σε σχολείο με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο) (Thompson et al., 2009, p.267-268). 

Υπήρχε βέβαια και μια μικρή μερίδα των γονέων που ανέφεραν μεν ότι είναι 

σημαντικός ο κοινός χρόνος με τα παιδιά αλλά δεν έχει σημασία αν ο χρόνος αυτός 

θα επενδυθεί σε μια φυσική δραστηριότητα που περιέχει κίνηση ή σε μια καθιστική 

δραστηριότητα (Thompson et al., 2009). 

Επίσης, παρόλο που οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν ότι η φυσική 

δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική για την οικογένεια τους, ότι έχουν διάφορες 

δραστηριότητες στη διάρκεια της εβδομάδας και ότι θεωρούν πως η από κοινού 

φυσική δραστηριότητα είναι ωφέλιμη, στην πραγματικότητα δεν εμπλέκονται συχνά 

σε δραστηριότητες από κοινού στη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς το σύνηθες είναι 

παιδιά και γονείς να κάνουν τις δραστηριότητες τους χωριστά. Ωστόσο, ανέφεραν ότι 

στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πραγματοποιούν φυσικές δραστηριότητες από 

κοινού. Πιο συχνά αναφέρθηκαν φυσικές δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η 
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ποδηλασία, η κολύμβηση. Άλλες δραστηριότητες που αναφέρθηκαν ήταν η 

συναναστροφή με φίλους ή συγγενείς, η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, και 

η βόλτα με το σκύλο (Thompson et al., 2009). 

Τα πιο σημαντικά εμπόδια που ανέφεραν οι γονείς για την πραγματοποίηση 

φυσικής δραστηριότητας μαζί με τα παιδιά ήταν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι 

διαφορετικές ηλικίες των παιδιών τους αλλά και το πολυάσχολο πρόγραμμα των 

ίδιων. Έτσι, ήταν πιο προσιτό αλλά και ωφέλιμο να πραγματοποιεί ο ένας γονέας 

φυσική δραστηριότητα με το ένα παιδί, και ο άλλος με το άλλο εφόσον αυτά είχαν 

διαφορετικές ηλικίες, δυνατότητες και ενδιαφέροντα (Thompson et al., 2009). 

 

1.10 Οφέλη φυσικής δραστηριότητας για τα παιδιά και τους έφηβους 

Η παιδική ηλικία και η εφηβεία συνιστούν κρίσιμες περιόδους για την 

ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και την 

θεμελίωση των βάσεων για υγεία και ευεξία σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Η τακτική 

φυσική δραστηριότητα παιδιών και εφήβων προάγει την υγεία και τη φυσική τους 

κατάσταση. Σε σχέση με τα μη δραστήρια παιδιά και εφήβους, εκείνα που 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα έχουν καλύτερη καρδιοαναπνευστική φυσική 

κατάσταση και πιο δυνατούς μύες, ενώ συνήθως έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

σωματικού λίπους, καλύτερο μεταβολισμό και πιο δυνατά κόκκαλα. Ακόμα, η φυσική 

δραστηριότητα ωφελεί τον εγκέφαλο των παιδιών σχολικής ηλικίας, καθώς μπορεί να 

συμβάλει στη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών, όπως η μνήμη, οι εκτελεστικές 

λειτουργίες, η ταχύτητα επεξεργασίας, η προσοχή, η σχολική επίδοση, αλλά και τη 

μείωση της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας (U.S. Department of Health and 

Human Services, 2018· Janssen & LeBlanc, 2010). 

Επίσης, τα παιδιά και οι έφηβοι που πραγματοποιούν τακτικά φυσική 

δραστηριότητα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι υγιείς ενήλικες. Τα παιδιά 

και οι έφηβοι συνήθως δεν αναπτύσσουν χρόνια νοσήματα, όπως η καρδιοπάθεια, η 

υπέρταση, ο διαβήτης τύπου 2 ή η οστεοπόρωση, ωστόσο εμφανίζουν αυξημένα 

ποσοστά παχυσαρκία; και άλλων παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση αυτών των 

νοσημάτων, όπως τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης, των λιπιδίων του αίματος και της 

πίεσης. Η φυσική δραστηριότητα υπέρβαρων ή παχύσαρκων νέων μπορεί να 

βελτιώσει τη σύνθεση του σώματος, μειώνοντας τα συνολικά επίπεδα λίπους του 

σώματος αλλά και του κοιλιακού λίπους συγκεκριμένα. Ακόμα, η τακτική φυσική 

δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης παραγόντων κινδύνου 
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για την υγεία και να αυξήσει την πιθανότητα να παραμείνουν υγιείς ενήλικες (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2018· Mansi & Al Khaldi, 2015). 

Οι Landry και Driscoll (2012) πέρα από τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας παιδιών και εφήβων στην καρδιομεταβολική φυσική τους 

κατάσταση, τη σύσταση του σώματος και την υγεία των οστών επισημαίνουν τα 

οφέλη της  για την εκτελεστική λειτουργία και την ψυχοκοινωνική ευεξία τους. 

Αναφέρουν ότι όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ενηλίκων, αντίστοιχα η 

πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας από παιδιά και εφήβους σχετίζεται με την 

βελτίωση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, όπως και με τη μείωση του 

άγχους και της κατάθλιψης. Οι  Ekeland, Heian & Hagen (2005) πραγματοποίησαν 

μια εκτενή επισκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την επίδραση των 

παρεμβάσεων αύξησης της φυσικής δραστηριότητας στην αυτοεκτίμηση παιδιών και 

νεαρών ατόμων. Βασισμένοι σε 25 συγκριτικές μελέτες με συμμετέχοντες ηλικίας 3 

έως 20 ετών κατέληξαν στο ότι η άσκηση μπορεί να βελτιώνει την αυτοεκτίμηση. 

Επίσης, οι Brown, Heath & Martin (2016) αναφέρουν ότι η φυσική δραστηριότητα 

των παιδιών επηρεάζει πτυχές της ψυχικής τους υγείας, όπως το άγχος, η κατάθλιψη 

και η έννοια του εαυτού, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ένα παιδί αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του σε σχέση με χαρακτηριστικά όπως η εμφάνιση, οι κοινωνικές δεξιότητες 

και η ικανότητα στα αθλήματα. 

 Ακόμα, οι Landry και Driscoll (2012) επισημαίνουν ότι η πιο 

παραγνωρισμένη αλλά ευρέως εφαρμόσιμη ωφέλεια της αύξησης του επιπέδου της 

φυσικής δραστηριότητας παιδιών και εφήβων θα μπορούσε να είναι η βελτίωση της 

γνωστικής και σχολικής απόδοσης. Τόσο η άμεση όσο και η χρόνια αεροβική άσκηση 

προάγουν τις εκτελεστικές λειτουργίες των παιδιών. Αυτή η επίδραση μπορεί να γίνει 

εμφανής ήδη από τη βρεφική ηλικία, καθώς η κίνηση και η εξερεύνηση προάγουν την 

ανάπτυξη ευέλικτου τρόπου σκέψης και οδηγούν σε βελτίωση της διαδικασίας της 

προσαρμογής. Η πρώιμη ενεργοποίηση της φυσικής κίνησης, ιδίως μέσω των 

αερόβιων παιχνιδιών, φαίνεται να προάγει την ανάπτυξη της εκτελεστικής 

λειτουργίας. Η συμμετοχή σε στοχο-κατευθυνόμενες δραστηριότητες στη διάρκεια 

των φυσικών παιχνιδιών παρέχει την ευκαιρία ανάπτυξης μιας κατανόησης 

αντίστοιχων στοχο-κατευθυνόμενων ενεργειών άλλων ατόμων. Καθώς το παιδί 

αναπτύσσεται, η φυσική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

ευκαιριών για θετική εκτίμηση του εαυτού και κοινωνική αλληλεπίδραση. Το ότι η 

φυσική δραστηριότητα βελτιώνει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ενισχύει την 

εκτελεστική λειτουργία και μειώνει την κατάθλιψη, θα μπορούσε να εξηγεί για ποιο 
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λόγο ωφελεί και τη γνωστική επίδοση. Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας στο 

σχολείο φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη σχολική επίδοση και τη συμπεριφορά στην 

τάξη, ακόμα και όταν αυτή προστίθεται ως χρόνος διαλείμματος σε διδακτική ώρα. 

Αντίστοιχα ευρήματα αναφέρονται από τους Biddle & Asare (2011) οι οποίοι 

συγκέντρωσαν και αποδελτίωσαν μελέτες επισκόπησης που αναφέρονταν στη χρόνια 

φυσική δραστηριότητα και τουλάχιστον ένα παράγοντα σχετικό με την ψυχική υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του άγχους/στρες, τη αυτοεκτίμησης και της 

γνωστικής λειτουργίας παιδιών και εφήβων. Εντόπισαν τέσσερις μελέτες 

επισκόπησης που ανέφεραν ενδείξεις σχετικά με την κατάθλιψη, τέσσερις μελέτες 

επισκόπησης που ανέφεραν ενδείξεις σχετικά με το άγχος, τρεις σχετικά με την 

αυτοεκτίμηση, και επτά σχετικά με τη γνωστική λειτουργία. Ακόμα, εντόπισαν εννέα 

πρωτογενείς μελέτες που εξέτασαν τη σχέση καθιστικής συμπεριφοράς και ψυχικής 

υγείας και επισήμαναν ότι σε όλες αυτές τις μελέτες βρέθηκαν  σταθερά αρνητικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στους δύο αυτούς παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

περισσότερο χρόνος αφιερώνεται σε καθιστικές συμπεριφορές (π.χ. χρόνος μπροστά 

σε οθόνες), και κατ’ επέκταση όσο λιγότερος χρόνος αφιερώνεται σε φυσική 

δραστηριότητα, τόσο χαμηλότεροι μπορεί να είναι οι δείκτες ψυχικής υγείας παιδιών 

και εφήβων. 

 

1.11 Συμπεράσματα  

Συνοψίζοντας, η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να ωφελεί την ψυχική υγεία 

και ευεξία του ατόμου γενικά, αλλά επίσης, φαίνεται να επηρεάζει και συγκεκριμένα 

την ψυχολογική λειτουργικότητα και ευεξία των ατόμων που είναι γονείς. Η ψυχική 

ευεξία των γονέων με τη σειρά της φαίνεται να σχετίζεται με την γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα και γενικότερα τον τρόπο άσκησης του γονεϊκού ρόλου και τα 

αποτελέσματα στα παιδιά τους. Επιπλέον, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητάς των 

γονέων φαίνεται να έχει επίδραση σε αυτό των παιδιών τους και η φυσική 

δραστηριότητα από κοινού με τα παιδιά φαίνεται να συμβάλει στην ενίσχυση της 

επικοινωνίας και της σχέσης τους, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα πλαίσιο 

για την ενίσχυση της γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας. 
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1.12 Σκοπός- στόχοι 

 Στην παρούσα έρευνα λοιπόν, κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί:  

α) κατά πόσο η φυσική δραστηριότητα μπορεί να σχετίζεται με την ψυχική 

ευεξία ανθρώπων που έχουν παιδιά ηλικίας 4-17 ετών και κατ’ επέκταση με τη 

γονεϊκή  αυτό-αποτελεσματικότητα τους, 

β) με ποιο τρόπο θεωρούν οι γονείς ότι η φυσική δραστηριότητα των ίδιων 

επιδρά στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου,  

γ) κατά πόσο οι γονείς που έχουν φυσική δραστηριότητα επιδιώκουν φυσική 

δραστηριότητα από κοινού με τα παιδιά και πως θεωρούν ότι αυτή επιδρά ή θα 

μπορούσε να επιδράσει στη σχέση τους με εκείνα. 

Οι γονείς που πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα θα αναφέρονται ως 

φυσικά δραστήριοι με βάση τον όρο physically active που χρησιμοποιείται στη 

σχετική αγγλική επιστημονική βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

2.1 Μικτή μεθοδολογία έρευνας 

Η ποσοτική έρευνα αναλύει αριθμητικές αναπαραστάσεις του κόσμου με τη 

χρήση εργαλείων όπως το ερωτηματολόγιο και η δημοσκόπηση. Η ποιοτική έρευνα, 

από την άλλη, αναλύει μη αριθμητικές αναπαραστάσεις του κόσμου, όπως είναι οι 

λέξεις, οι εικόνες, οι αφηγήσεις, οι παρατηρήσεις, και τα κείμενα. Ο ερευνητής είναι 

αυτός που θα επιλέξει πως θα αναπαραστήσει τον κόσμο. Επίσης, τα ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα μπορούν να αναλυθούν τόσο με ποιοτικό όσο και με ποσοτικό 

τρόπο. Ο συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων συμβάλει στην 

κατανόηση σύνθετων διεργασιών. Συγκεκριμένα, μπορεί να συμβάλει είτε στην 

τριγωνοποίηση των δεδομένων, είτε στην αναθεώρηση τους, είτε στην πιο 

ολοκληρωμένη αναπαράσταση ενός ζητήματος. Το εκάστοτε ερευνητικό ερώτημα 

είναι αυτό που καθορίζει αν και πως πρέπει να γίνει ο συνδυασμός ποιοτικών και 

ποσοτικών προσεγγίσεων (Yoshikawa et al., 2008).   

Με βάση τη θεωρητική προσέγγιση που ακολουθεί κάθε ερευνητής και τις 

προτιμήσεις του αναφορικά με τις μεθοδολογίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί 

για τη διεξαγωγή της έρευνας του, μπορούν να διακριθούν τρεις βασικές ομάδες 

ερευνητών: α) οι ποσοτικά προσανατολισμένοι ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται στο 

πλαίσιο του φυσιοκρατικού «παραδείγματος» (όπου εμπίπτουν όλες οι μορφές του 

θετικισμού που εκφράζεται πλέον με το λεγόμενο μεταθετικιστικό πνεύμα), β) οι 

ποιοτικά προσανατολισμένοι ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται στο πλαίσιο του 

ανθρωπιστικού παραδείγματος (όπου εμπίπτουν οι ερμηνευτικές-κονστρουκτιβιστικές 

και οι κριτικές-μετανεωτερικές προσεγγίσεις), και γ) οι ερευνητές των μικτών 

μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας, οι οποίοι ενδιαφέρονται και για τους δυο τύπους 

δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών) και τη δυνατότητα συνδυασμού ή μίξης τους, 

και εργάζονται στο πλαίσιο ποικίλων παραδειγμάτων, με κύριο αυτό του 

πραγματισμού (άλλα πιθανά παραδείγματα είναι το μετασχηματιστικό-χειραφετητικό, 

το εθνογραφικό, ο κριτικός ρεαλισμός κ.α. ) (Πουρκός, 2013α). 

Κάποιες φορές ωστόσο, η διάκριση μεταξύ ποιοτικού και ποσοτικού, φαίνεται 

να είναι αυθαίρετη και περιοριστική ενώ φαίνεται να υπάρχουν άλλες διαστάσεις των 

ερευνητικών μεθόδων με τις οποίες σχετίζεται αυτή η διάκριση, όπως το μέγεθος του 

δείγματος (μικρό/ μεγάλο δείγμα), οι συνθήκες διεξαγωγής της έρευνας (πειραματική/ 

μη πειραματική συνθήκη), η δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, η 

δυνατότητα εντοπισμού αιτιότητας ή μη κ.α.. Ανθρωπολόγοι έχουν προτείνει την 

ταξινόμηση των μεθόδων ως: α) αυτές που είναι κοντά στην εμπειρία, οι οποίες 
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αναπαριστούν τις φωνές, τις προθέσεις, τα νοήματα και την κοινή λογική των 

ανθρώπων σε συγκεκριμένα τοπικά πλαίσια, και β) αυτές που είναι μακριά από την 

εμπειρία, οι οποίες αναπαριστούν, μεταξύ άλλων, τον κόσμο των ομάδων και των 

ιδρυμάτων. Ένας άλλος τρόπος για να γίνει μια διάκριση μεταξύ των μεθόδων είναι 

κατά πόσο εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός φαινομένου ή επιδιώκουν να 

συλλάβουν και να μελετήσουν το εκάστοτε φαινόμενο ή κατάσταση συνολικά 

(ολιστικά) (Yoshikawa et al., 2008).   

 Οι ερευνητικές συνθήκες που καλούν το συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών 

προσεγγίσεων είναι: α) Όταν αυτό που είναι το ζητούμενο να εκτιμηθεί, δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί επαρκώς μόνο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (π.χ. στρες). β) Όταν γίνεται 

συγκερασμός συμβολικών (αντιλήψεις, στόχοι, κανόνες) & συμπεριφορικών (έθιμα, 

συμπεριφορές, πρακτικές) πτυχών σε πολιτισμικές/διαπολιτισμικές μελέτες και ο 

στόχος είναι να μελετηθεί τόσο η συχνότητα εμφάνισης, όσο και το νόημα, η 

λειτουργία τους για το άτομο. γ) Όταν το ζητούμενο είναι η εκτίμηση και κατανόηση 

αναπτυξιακών αλλαγών σε διάφορα χρονικά σημεία (π.χ. φιλία-φύλο-ηλικία). δ) Όταν 

εξετάζεται η αλληλεπίδραση ατομικών παραγόντων με άλλους, σχετικούς με το 

πλαίσιο, παράγοντες. ε) Όταν διερευνώνται αιτιακοί συσχετισμοί παραγόντων και οι 

μηχανισμοί που τους διέπουν. Μέσω ποιας διεργασίας μια αιτία οδηγεί σε ένα 

αποτέλεσμα; στ) Όταν επιδιώκεται η ενσωμάτωση της μελέτης φαινομένων που 

αφορούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις, στη μελέτη συχνά εμφανιζόμενων 

φαινομένων και αντίστροφα. Μάλιστα, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη 

νέων, ασυνήθιστων φαινομένων όταν η ποιοτική έρευνα οδηγεί στην ποσοτική και 

αντιστρόφως. Για παράδειγμα, μια μελέτη περίπτωσης μπορεί να οδηγήσει στον 

εντοπισμό μεταβλητών που θα διερευνηθούν ποσοτικά σε μεγαλύτερο δείγμα. Ενώ, 

από την άλλη μεριά, νέα φαινόμενα μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν όταν γίνεται 

ποιοτική διερεύνηση αναφορικά με τα άτομα που εμφανίζουν ακραίες βαθμολογίες 

σε μια ποσοτική μελέτη (Yoshikawa et al., 2008).   

Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ένας ερευνητής επιλέγει τη χρήση των 

μικτών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας είναι: α) ο τριγωνισμός, όπου ο ερευνητής 

προσπαθεί να εξασφαλίσει την επικύρωση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από 

τη χρήση διαφορετικών μεθόδων, β) η συμπληρωματικότητα, όπου ο ερευνητής 

προσπαθεί να επεξεργαστεί, να κατανοήσει και να ενισχύσει τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από τη χρήση της μιας μεθόδου αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν από την χρήση της άλλης μεθόδου, γ) η έναρξη (initiation), όπου η 

ανακάλυψη παραδόξων και αντιφάσεων οδηγεί  στην αναπλαισίωση και την 
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αναδιατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων ή ερωτημάτων, δ) η ανάπτυξη, που έχει 

να κάνει με τη χρήση δεδομένων που προέρχονται από τη χρήση μιας μεθόδου ως 

αφετηρίας για τη χρήση και πληροφόρηση προς μια άλλη μέθοδο, και ε) η διεύρυνση, 

που αφορά στην αναζήτηση διεύρυνσης ή επέκτασης του πλάτους και του εύρους ή 

της εμβέλειας της έρευνας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους για διαφορετικά 

μέρη της έρευνας (Πουρκός, 2013α). 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των μικτών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας 

φαίνεται να είναι ότι: α) συνιστούν πρακτικό εργαλείο που αίρει τα αδιέξοδα των 

αμιγώς ποσοτικών ή ποιοτικών προσεγγίσεων, β) μπορούν να καλύπτουν μια 

ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη περιοχή ερευνητικών ερωτημάτων, γ) αξιοποιούν τα 

πλεονεκτήματα της μιας προσέγγισης για να αντιμετωπιστούν τα μειονεκτήματα της 

άλλης, δ) παρέχουν περισσότερα δεδομένα που συμβάλλουν στην εξαγωγή πιο 

έγκυρων αποτελεσμάτων, ε) μπορούν να αναδείξουν ιδέες και νέα ερωτήματα που δεν 

θα μπορούσαν να προκύψουν από τη χρήση μιας μόνο προσέγγισης, στ) παρέχουν 

δεδομένα που συμβάλλουν στην εξαγωγή πιο γενικεύσιμων αποτελεσμάτων, ζ) 

συμβάλλουν στην παραγωγή δεδομένων που εμπλουτίζουν και ελέγχουν τη θεωρία 

και την πράξη, και η) ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις και 

πολιτικές των ερευνητικών οργανισμών (Πουρκός, 2013α). 

Τα βασικά μειονεκτήματα των μικτών μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας 

φαίνεται να είναι ότι: α) απαιτείται περισσότερος χρόνος για την εκμάθηση και την 

κατανόηση τους, β) υποστηρίζεται ότι είναι ανέφικτη η μίξη δυο διακριτών 

«παραδειγμάτων», γ) η εφαρμογή τους συνιστά ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς 

εξαρτάται από τα ερευνητικά ερωτήματα και τον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων, δ) 

χρειάζονται περισσότερη δεξιοτεχνία, ενώ ενέχουν και την πιθανότητα να αποδώσουν 

αντιφατικά αποτελέσματα, ε) συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν από ένα μόνο 

ερευνητή και απαιτείται η συνεργασία ερευνητών που μπορεί να ενέχει συγκρούσεις 

και προβλήματα επικοινωνίας, στ) είναι χρονοβόρες και δαπανηρές (Πουρκός, 

2013α). 

Όταν πραγματοποιείται συνδυασμός ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων 

υπάρχουν κάποια μεθοδολογικά σημεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί προσοχή. Ο 

σχεδιασμός των μεθοδολογικών επιλογών θα πρέπει να γίνεται εκ των προτέρων. 

Επίσης, θα πρέπει να δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου και να 

πραγματοποιείται επιλογή συμπληρωματικών μεθόδων, ώστε να καλύπτει η μια 

μέθοδος τα κενά ή τα μειονεκτήματα της άλλης. Ακόμα, είναι προτιμότερο να γίνεται 
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χρήση μικτών μεθόδων στα διάφορα στάδια της μελέτης και όχι να 

πραγματοποιούνται διαδοχικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί (Yoshikawa et al., 2008).   

Υπάρχουν διάφορες τυπολογίες ερευνητικών σχεδιασμών μικτών  

μεθοδολογιών/ μεθόδων έρευνας, χωρίς όμως καμία από αυτές να είναι εξαντλητική ή 

να μπορεί να καλύψει όλα τα κριτήρια της μίξης. Παραδείγματα τυπολογιών είναι ο 

παράλληλος σχεδιασμός, ο διαδοχικός σχεδιασμός, ο τριγωνισμός, ο σχεδιασμός 

ενσωμάτωσης, ο επεξηγηματικός σχεδιασμός, ο διερευνητικός σχεδιασμός κ.α. Μια 

ακόμη τυπολογία που χρησιμοποιείται ευρέως ορίζει ως κριτήρια για την διάκριση 

του τύπου του ερευνητικού σχεδιασμού τη σειρά με την οποία συλλέγονται τα 

δεδομένα και τη βαρύτητα που δίνεται στον ένα ή τον άλλο ερευνητικό 

προσανατολισμό. Εναλλακτικές προτάσεις έναντι των τυπικών προσεγγίσεων μικτών 

ερευνητικών σχεδιασμών είναι η αλληλεπιδραστική και η συνεργιστική προσέγγιση 

(Πουρκός, 2013α).  

Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση βασίζεται στη θεωρία των συστημάτων και 

υποστηρίζει ότι όλα τα στοιχεία ή κριτήρια του μικτού ερευνητικού σχεδιασμού 

(στόχοι, θεωρητικό/εννοιολογικό πλαίσιο, ερευνητικά ερωτήματα κ.α.) αποτελούν 

μέρη ενός δικτύου και όχι μιας γραμμικής προόδου, το οποίο μπορεί να ξεκινά από τη 

διατύπωση των στόχων της έρευνας και να φτάνει μέχρι την ανάλυση και ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων. Η συνεργιστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το συνδυαστικό 

αποτέλεσμα δύο ή περισσότερων στοιχείων που βρίσκονται στη διαδικασία της 

έρευνας σε αλληλεπίδραση (π.χ. τα στοιχεία της ποιοτικής με τα στοιχεία της 

ποσοτικής προσέγγισης) είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των επιμέρους  

μερών. Έτσι, ο ερευνητής αναδεικνύει την ίση αξία και των δύο προσεγγίσεων και 

την ιδιαίτερη σημαντικότητα της κάθε μίας από αυτές, αφού προσφέρει τη δική της 

προοπτική στο ζήτημα που ερευνάται (Πουρκός, 2013α).  

Σύμφωνα με τον Πουρκό (2013β), οι βασικές στρατηγικές μίξης των 

μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας είναι οι ακόλουθες:  

α) Η στρατηγική της ενσωμάτωσης, με βάση την οποία υπάρχει μια κυρίαρχη 

μεθοδολογία/μέθοδος, ενώ η άλλη έχει επικουρικό βοηθητικό ρόλο. Η στρατηγική 

αυτή χαρακτηρίζεται από μια ρητορική λογική, στο πλαίσιο της οποίας ακολουθείται 

η πλέον εύκολη οδός από τον ερευνητή, χωρίς να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια 

για τη δημιουργική σύνθεση. Κατ’ επέκταση, η στρατηγική της ενσωμάτωσης δεν 

διακατέχεται από τη φιλοδοξία να δημιουργήσεις καινούργιες προοπτικές για την 

επιστημονική γνώση.  
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 β) Η παράλληλη ή πραγματιστική στρατηγική, η οποία χαρακτηρίζεται από 

μια πραγματιστική λογική. Οι ερευνητικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται εδώ 

δεν συνδέονται συνθετικά στο πλαίσιο μιας ευρύτερης λογικής, απουσιάζει η λογική 

της σύνθεσης ή έστω της συναρμολόγησης των δεδομένων. Αντιθέτως, κάθε 

επιμέρους ερευνητική προσέγγιση ακολουθεί τη δικής της συγκρότηση και λογική 

σχεδιασμού, αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων, που 

κατά κάποιο τρόπο κινείται παράλληλα σε σχέση με τις υπόλοιπες ερευνητικές 

προσεγγίσεις. 

γ) Η στρατηγική της συναρμολόγησης, στο πλαίσιο της οποίας κάθε 

μεθοδολογία/ μέθοδος που χρησιμοποιείται προορίζεται για την παραγωγή 

δεδομένων, τα οποία θεωρείται ότι συνδέονται ή απαρτίζουν ένα συγκεκριμένο 

κομμάτι του όλου. Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από μια συνδυαστική λογική 

που θίγει το ζήτημα της μίξης ή σύνδεσης των δεδομένων αλλά ενέχει σημαντικές 

δυσκολίες και κινδύνους ως προς την παραγόμενη γνώση. Όταν οι μέθοδοι και τα 

ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν δεν συνδέονται συστηματικά με μια θεωρία, 

παράγονται κατακερματισμένες και αποσπασματικές εξηγήσεις, που ακούσια μπορεί 

να οδηγήσουν ακόμα και σε μια πραγματιστική λογική. Από την άλλη μεριά, όταν 

υπάρχει ένας σαφής και αποδεκτός θεωρητικός προσανατολισμός, ένα «παράδειγμα», 

ή πρότυπο που να καθοδηγεί τον ερευνητή σε όλα τα στάδια της ερευνητικής 

διαδικασίας, και ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενοποίησης των δεδομένων, τότε αυτή η 

στρατηγική μπορεί να λειτουργήσει καλά. 

δ) Η επιβεβαιωτική στρατηγική ή στρατηγική του τριγωνισμού, στο πλαίσιο 

της οποίας ένα κοινωνικό, ψυχολογικό ή εκπαιδευτικό φαινόμενο μελετάται στη 

βάση δύο ή και περισσότερων διαφορετικών προοπτικών, με στόχο τον καλύτερο 

προσδιορισμό και μελέτη του φαινομένου, ή για τη βελτίωση, τον έλεγχο ή τη 

διαπίστωση της ακρίβειας των παρατηρήσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων 

(εγκυρότητα). Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από μια επιβεβαιωτική/ 

επικυρωτική λογική, όπου χρησιμοποιούνται διαφορετικές μορφές μεθόδων και 

δεδομένων, τόσο για την επιβεβαίωση ή επικύρωση του υπό μελέτη φαινομένου, όσο 

και για την επικύρωση ή την τεκμηρίωση της μίας μεθόδου μέσω της άλλης, αλλά και 

για την πιστοποίηση των οργάνων μέτρησης. Η μίξη των δεδομένων στην προσέγγιση 

του τριγωνισμού είναι δύσκολη, ενώ φαίνεται να έχει περιορισμένα οφέλη, καθότι οι 

διαφορετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις σπάνια επικυρώνουν η μία την άλλη, ευθέως 

και απρόσκοπτα.  
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ε) Η πολυδιάστατη ή πολυπρισματική στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας 

ερευνητές με διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες έρευνας έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν διάλογο, να συνεργαστούν και να προβληματιστούν στη βάση 

συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων. Οι διάφοροι ερευνητές, έχοντας επίγνωση 

των διαφορετικών παραδοχών (οντολογικών, επιστημολογικών κ.α.) που 

ενδεχομένως υπόκεινται των ερευνητικών τους προσπαθειών, είναι ανοιχτοί στο να 

μοιραστούν ιδέες, να επαναπροσδιορίσουν τα ερευνητικά ερωτήματα και τους 

ερευνητικούς σχεδιασμούς τους, ούτως ώστε να αλληλεπιδράσουν και να 

διασταυρωθούν οι διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις, 

μεθοδολογίες και μέθοδοι αναγνωρίζονται ως έχουσες τα δικά τους διακριτά 

πλεονεκτήματα και δυνατότητες, που αν τους επιτραπεί να αναδειχθούν, μπορεί να 

συμβάλλουν στην κατανόηση του πολυδιάστατου και πολυσύνθετου χαρακτήρα ενός 

κοινωνικού φαινομένου. Η στρατηγική αυτή διέπεται από μια πολυδιάστατη, 

πολυκομβική/πολυδικτυακή και διαλεκτική λογική. Για το λόγο αυτό συνιστά την πιο 

δύσκολη  στην εφαρμογή, αλλά και την πιο πολλά υποσχόμενη προσέγγιση, 

αναφορικά με τη προώθηση της επιστημονικής γνώσης. 

στ) Η ευκαιριακή η συγκυριακή στρατηγική, η οποία δεν διέπεται  από κάποια 

συγκεκριμένη λογική. Η μίξη των μεθοδολογιών/μεθόδων και των δεδομένων μπορεί 

να προκύψει τυχαία και όχι εκ του ερευνητικού σχεδιασμού, ιδίως όταν τα δεδομένα 

είναι απροσδόκητα και συγκυριακά. Ωστόσο, η βασική πρόκληση για τους ερευνητές, 

στην περίπτωση αυτή, είναι να βρουν μια λογική εκ των υστέρων, αφού έχουν 

προκύψει τα διαφορετικά είδη δεδομένων, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας 

ορθολογικός πυρήνας και ορθολογικότητα στην όλη διαδικασία. Από τη διαδικασία 

αυτή μπορεί να προκύψουν ενδιαφέροντα ερευνητικά δεδομένα που ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε πρωτότυπους ερευνητικούς σχεδιασμούς, αλλά μπορεί και όχι, καθότι 

η ανακάλυψη ενός ορθολογικού πυρήνα που να έχει σημαντικό νόημα στην πράξη 

δεν είναι εύκολη υπόθεση. 

Αναφορικά με το δείγμα της μελέτης, αναπόφευκτα το δείγμα της ποσοτικής 

προσέγγισης είναι μεγαλύτερο από το δείγμα της ποιοτικής προσέγγισης. Το δείγμα 

της ποιοτικής προσέγγισης μπορεί να αποτελείται από μια υποομάδα του δείγματος 

της ποσοτικής που συγκροτείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (nesting). Ένα 

τέτοιο κριτήριο μπορεί να είναι το σκορ στις ποσοτικές μετρήσεις. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να υποστηριχθεί μεγαλύτερη γενικευσιμότητα απ ότι μια χωριστή 

μελέτη. Επίσης, μπορεί η ποιοτική μελέτη να είναι ενσωματωμένη (embedded) στην 

ποσοτική με κριτήρια επιλογής δείγματος όπως το επίπεδο ανάπτυξης, η δομή της 
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οικογένειας, το επίπεδο κινδύνου κ.α. Ακόμα, το δείγμα της ποιοτικής μελέτης μπορεί 

να προσεγγιστεί με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας, όπου ο ένας συμμετέχων συστήνει 

στον ερευνητή κάποιον άλλο συμμετέχοντα, ή με τη συστηματική επιλογή ατόμων 

από συγκεκριμένα πλαίσια. Το μέγεθος του δείγματος της ποσοτικής μελέτης 

προκύπτει από τη στατιστική εκτίμηση που διεξάγουν οι ερευνητές, ενώ θα πρέπει 

επίσης να χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα και να είναι αντιπροσωπευτικό 

(Yoshikawa et al., 2008).   

Αναφορικά με την ανάπτυξη μετρήσεων, οι ποιοτικές εκτιμήσεις μπορούν να 

οδηγήσουν στην κατασκευή ή τη βελτίωση ποσοτικών εργαλείων. Αντιστρόφως, τα 

ποσοτικά δεδομένα μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων ποιοτικής 

έρευνας. Αναφορικά με την ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από μελέτες που 

συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις προτείνονται μοντέλα δύο 

σταδίων, όπου προηγούνται οι ποσοτικές αναλύσεις και ακολουθούν οι ποιοτικές 

αναλύσεις ή αντιστρόφως. Ακόμα προτείνονται σύνθετες προσεγγίσεις, όπου σε 

διαφορετικά στάδια διενεργούνται και ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις με 

διαφορετικό σκοπό κάθε φορά. Ιδανικότερα ο/οι ίδιος/οι ερευνητής/ές διενεργούν και 

τις ποιοτικές και τις ποσοτικές αναλύσεις (Yoshikawa et al., 2008).   

Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της μικτής μεθοδολογίας, οι 

ερευνητές να αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να διεξάγουν έρευνα α-θεωρητική, 

αξιολογικά ουδέτερη και χωρίς πολιτικές διαστάσεις. Οι ερευνητές επιβάλλεται να 

είναι ξεκάθαροι και να έχουν επίγνωση του «παραδείγματος» που χρησιμοποιούν, να 

γνωρίζουν πολύ καλά τις μεθοδολογίες/μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις δυνατότητες 

και τα όρια τους. Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν ότι η σύνθεση 

μεθοδολογιών/μεθόδων είναι συνδεδεμένη με ευρύτερα επιστημολογικά, οντολογικά, 

αξιολογικά και ρητορικά ζητήματα, δηλαδή με τα «παραδείγματα» και τους τρόπους 

θέασης και κατανόησης του κοινωνικού κόσμου, όπως για παράδειγμα οι 

οικολογικές, πολυτροπικές, διαλογικές και ενσώματες προσεγγίσεις. Επιπλέον, οι 

ερευνητές πρέπει να έχουν επίγνωση του ότι η μεθοδολογική σκέψη και κατανόηση 

τους, αφενός συνδέεται με την ευρύτερη κοσμοαντίληψη τους και αφετέρου, με τις 

αξίες και τις ενσώματες, κοινωνικοϊστορικές, πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές 

κ.α. εμπειρίες ή βιώματα του, αφού είναι κατά βάση πλαισιοθετημένη και οικο-

σωματικο-βιωματική. Ακόμα, αξίζει ο ερευνητής να ευαισθητοποιηθεί στο μπορεί να 

μάθει πολλά από τα διάφορα επιστημολογικά «παραδείγματα», να μην περιορίζεται 

στη χρήση ενός μόνο «παραδείγματος», και να χρησιμοποιεί τις διάφορες 
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προσεγγίσεις με γνώση, ευελιξία, υπευθυνότητα, δημιουργική σκέψη και φαντασία, 

όντας ανοιχτός στα απρόβλεπτα δεδομένα της πραγματικότητας (Πουρκός, 2013β). 

Επίσης, στο πλαίσιο μικτών μελετών διαπιστώνεται η ανάγκη εξισορρόπησης 

της ''επιβάρυνσης'' των συμμετεχόντων. Ένα μακροσκελές ερωτηματολόγιο κλειστών 

ερωτήσεων μπορεί να βιώνεται ως βάρος, ενώ μια συνέντευξη επειδή δίνει τη 

δυνατότητα έκφρασης όχι τόσο. Επίσης, ο ερευνητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του 

πρόγραμμα και το χρόνο των συμμετεχόντων και να ακολουθεί όποτε είναι δυνατό 

ανταποδοτικές πρακτικές. Η μικτή μεθοδολογία μπορεί να συνεισφέρει στον 

εμπλουτισμό της έρευνας και της θεωρίας, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα 

στους συνεργαζόμενους επιστήμονες και να εκλείπει ο μεθοδοκεντρισμός. Άλλωστε, 

αυτό που έχει σημασία είναι: οι συμμετέχοντες, το πλαίσιο τους, η θεωρία και η νέα 

πληροφορία που προκύπτει από την έρευνα (Yoshikawa et al., 2008).   

Επιπλέον, η σχέση ερευνητή-συμμετέχοντα είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο 

στην επιλογή ποσοτικών/ποιοτικών μεθόδων συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, 

ιδίως, όταν και οι δύο προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται στα ίδια άτομα. Στην 

περίπτωση αυτή, όταν προηγούνται οι ποιοτικές μέθοδοι αναπτύσσεται μια σχέση που 

επιτρέπει την εκμαίευση σημαντικών πληροφοριών, όμως από την άλλη μεριά, 

κάποιες ποσοτικές μέθοδοι διασφαλίζουν αποτελεσματικότερα την εμπιστευτικότητα 

και την ανωνυμία. Ενδεχομένως μια πιλοτική έρευνα να μπορεί να αναδείξει τον 

καλύτερο τρόπο να συνδυαστούν οι δυο προσεγγίσεις (Yoshikawa et al., 2008).   

Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε μικτή μεθοδολογία έρευνας. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με ερωτηματολόγιο η οποία 

ενισχύθηκε από ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από ατομικές ημιδομημένες 

συνεντεύξεις (εξ’ αποστάσεως/ δια ζώσης). Βασικός λόγος λοιπόν για την επιλογή 

της μικτής μεθοδολογίας ήταν η συμπληρωματικότητα, αφού τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την επεξεργασία και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων, 

αξιοποιήθηκαν για την κατανόηση και την ενίσχυση των ευρημάτων της ποσοτικής 

έρευνας.  

Εφαρμόστηκε η τυπολογία της μικτής μεθοδολογίας έρευνας που δίνει 

μεγαλύτερη βαρύτητα στον ποσοτικό ερευνητικό προσανατολισμό και η συλλογή των 

ποσοτικών δεδομένων προηγείται της συλλογής των ποιοτικών δεδομένων. Ακόμα, 

το δείγμα της ποιοτικής αποτέλεσε μέρος του δείγματος της ποσοτικής έρευνας. Το 

μικρό μέγεθος του δείγματος της ποσοτικής έρευνας που οδήγησε στο ακόμα πιο 

μικρό και περιορισμένο δείγμα της ποιοτικής, σε συνδυασμό με το ότι οι 
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περισσότερες συνεντεύξεις διεξήχθησαν μέσω τηλεφώνου, δεν ευνόησε την εις βάθος 

διερεύνηση στο πλαίσιο των συνεντεύξεων. 

Επομένως, ακολουθήθηκε η πιο απλή στρατηγική μίξης 

μεθοδολογιών/μεθόδων έρευνας, η στρατηγική της ενσωμάτωσης, που ενστερνίζεται 

το θετικιστικό μοντέλο. Όπως προαναφέρθηκε, ως κυρίαρχη μεθοδολογία ορίστηκε η 

ποσοτική, ενώ η ποιοτική είχε επικουρικό βοηθητικό ρόλο. Η ανάλυση των 

δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο διακριτά στάδια, όπως συνέβη και με τη 

συλλογή τους. Πραγματοποιήθηκαν πρώτα οι ποσοτικές αναλύσεις και ακολούθησαν 

οι ποιοτικές. 

 

2.2 Δείγμα και χαρακτηριστικά 

Το δείγμα αποτέλεσαν 59 γονείς που είχαν τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας 4 

έως 17 ετών. Οι γονείς που πραγματοποιούσαν φυσική δραστηριότητα ή άσκηση 

στον ελεύθερο χρόνο τους ήταν 32 (φυσικά δραστήριοι) και εκείνοι που δεν 

πραγματοποιούσαν φυσική δραστηριότητα ή άσκηση ήταν 27 (μη φυσικά 

δραστήριοι) (βλ. Πίνακα 1, σελ58).  

Η ομάδα των φυσικά δραστήριων γονέων αποτελούνταν από 12 άνδρες και 20 

γυναίκες, ηλικίας 29 έως 47 ετών (Μ.Ο. = 39 έτη), που στην πλειοψηφία του ήταν 

έγγαμοι, κατοικούσαν σε πόλη, ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με βάση το εισόδημα τους 

αντιμετώπιζαν τις συνήθεις ανάγκες τους δύσκολα ή με μικρή δυσκολία. Ακόμα, 

είχαν τουλάχιστον ένα παιδί 4-17 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 8 έτη, ενώ 27 από 

αυτούς είχαν παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, και μόλις 5 είχαν παιδιά ηλικίας 13-17 ετών. 

Τέλος, 18 από τα αναφερόμενα παιδιά ήταν αγόρια και τα 14 ήταν κορίτσια (βλ. 

Πίνακα 1). 

Η ομάδα των μη φυσικά δραστήριων γονέων αποτελούνταν από 12 άνδρες και 

15 γυναίκες, ηλικίας 24 έως 53 ετών (Μ.Ο. = 38 έτη), που στην πλειοψηφία του ήταν 

έγγαμοι, κατοικούσαν σε πόλη, ήταν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με βάση το 

εισόδημα τους αντιμετώπιζαν τις συνήθεις ανάγκες τους δύσκολα ή με μικρή 

δυσκολία. Ακόμα, είχαν τουλάχιστον ένα παιδί 4-17 ετών με μέσο όρο ηλικίας τα 7 

έτη, ενώ 23 από αυτούς είχαν παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, 3 από αυτούς είχαν παιδιά 

ηλικίας 13-17 ετών και 1 γονέας είχε παιδιά που εντάσσονται και στις δύο ηλικιακές 

ομάδες. Τα 14 από τα αναφερόμενα παιδιά ήταν αγόρια και τα 13 ήταν κορίτσια (βλ. 
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Πίνακα 1).  Έντεκα από τους 59 αυτούς γονείς, 8 φυσικά δραστήριοι και 3 μη φυσικά 

δραστήριοι έλαβαν μέρος στην ατομική συνέντευξη.  

Στην παρούσα έρευνα το δείγμα ήταν ευκαιριακό, καθώς η συλλογή του 

βασίστηκε κυρίως στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε διαδικτυακά 

και δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Άλλωστε, η 

φύση των ερωτημάτων ήταν τέτοια ώστε να προσελκύει περισσότερο φυσικά 

δραστήρια άτομα, εξηγώντας έτσι τη μικρότερη συμμετοχή μη φυσικά δραστήριων 

ατόμων τόσο στην ποσοτική, αλλά κυρίως στην ποιοτική μελέτη. 

 

2.3 Ερευνητικά ερωτήματα:  
1) Θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και την ψυχική ευεξία 

των φυσικά δραστήριων και μη φυσικά δραστήριων γονέων; 

2) Θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα των γονέων και τη 

γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα; 

3) Θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα των γονέων και την 

κοινή φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών; 

4) Θα υπάρχει σχέση ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα των γονέων  και την 

παρότρυνση των παιδιών τους για φυσική δραστηριότητα; 

5) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στους ίδιους; 

6) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στα παιδιά τους; 

7) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στον τρόπο που ασκούν το ρόλο τους ως γονείς; 

8) Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για την κοινή φυσική δραστηριότητα 

γονέων παιδιών; 
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                                                      Φ. Δραστήριοι γονείς         Μη Φ. Δραστήριοι γονείς 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά                        n = 32                          n = 27                         

                                                                    n/ M (SD/ %)                  n/ M (SD/ %)                  

 

Άνδρες                                                      12 (37,5%)                         12 (44,4%)    

Γυναίκες                                                    20 (62,5%)                         15 (55,6%)    

Ηλικία (έτη)                                            M =  39 (SD = 5)                 M = 38 (SD =7) 

                              

Οικογενειακή κατάσταση 

     Έγγαμοι                                               28 (87,5%)                         21 (77,8%)                         

     Άγαμοι                                                  0 (0%)                                1  (3,7%)                         

     Σε συμβίωση                                         2 (6,3%)                             2  (7,4%)                         

     Διαζευγμένοι                                     2 (6,3%)                              3 (11,1%)                            

 

Τόπος κατοικίας 

    Πόλη                                                     28 (87,5%)                         27 (100%) 

    Κωμόπολη                                              1 (3,1%)                             0 (0%)                               

    Χωριό                                                     3 (9,4%)                             0 (0%)                               

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο     

    Απόφοιτοι γυμνασίου                              0 (0%)                              2 (7,4%) 

    Απόφοιτοι λυκείου                                  8 (25%)                          12 (44,4%) 

    Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ                            24 (75%)                          13 (48,1%) 

 

Εργασιακή κατάσταση 

    Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης     23 (71,9%)                     18 (66,7%) 

    Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης        4 (12,5%)                       2 (7,4%) 

    Άνεργοι                                                    2 (6,3%)                         4 (14,8%) 

    Οικιακά                                                     3 (9,4%)                        3 (11,1%) 

 

Οικονομική άνεση 

    Μεγάλη δυσκολία                                   0 (0%)                            5 (18,5%) 

    Δύσκολα                                              10 (31,3%)                        9 (33,3%) 

    Μικρή δυσκολία                                  10 (31,3%)                        8 (29,6%) 

    Σχεδόν εύκολα                                       2 (6,3%)                         4 (14,8%) 

    Εύκολα                                                   8 (25%)                          1 (3,7%) 

    Πολύ εύκολα                                          2 (6,3%)                         0 (0%) 

 

Φύλο παιδιού  

    Αγόρια                                                 18 (43,8%)                      14 (52%) 

    Κορίτσια                                              14 (56,3%)                      13 (48%) 

 

Ηλικία παιδιού                                  M =  8 (SD = 4,5)                 M = 7 (SD = 4)      

 

Ηλικιακή ομάδα παιδιών 

       4-12 ετών                                            27 (84,4%)                    23 (85,2%) 

       13-17 ετών                                            5 (15,6%)                      3 (11,1%) 

       4-17 ετών                                              0 (0%)                           1 (3,7%) 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος 



- 59 - 

 

 

2.4 Διαδικασία έρευνας 

Κατά τον Δεκέμβριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019, γονείς παιδιών ηλικίας 4 

έως 17 ετών προσκλήθηκαν μέσω ανάρτησης σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης να συμπληρώσουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς σχετικά με τα 

δημογραφικά δεδομένα τους, τη φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιούν ή όχι 

στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους, την ψυχική τους ευεξία και την αίσθηση 

γονεϊκής επάρκειας τους. Στο τελευταίο τμήμα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 

που συμπλήρωσαν οι γονείς, υπήρχε ένα ερώτημα αναφορικά με την επιθυμία τους να 

συμμετέχουν ή όχι σε σχετική ατομική συνέντευξη στη δεύτερη φάση της έρευνας. 

Επίσης, υπήρχε ένα πεδίο, στο οποίο, οι γονείς που επιθυμούσαν τη συμμετοχή στη 

συνέντευξη καλούνταν να συμπληρώσουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί τους η ερευνήτρια. 

 Οι γονείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (32 φυσικά δραστήριοι-27 μη φυσικά 

δραστήριοι) ανάλογα με τη βαθμολογία τους στο Ερωτηματολόγιο Φυσικής 

Δραστηριότητας και Άσκησης, με τους γονείς που δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν 

καθόλου φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους να εντάσσονται στην 

ομάδα των μη φυσικά δραστήριων. 

Αφού, καταχωρήθηκαν τα δεδομένα σε ηλεκτρονική βάση στο πακέτο 

στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων SPSS, εστάλησαν ηλεκτρονικά μηνύματα στους 

21 συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη συνέντευξη. 

Από αυτούς ανταποκρίθηκαν τελικά 11 γονείς (8 φυσικά δραστήριοι και 3 μη φυσικά 

δραστήριοι) με τους οποίους διεξήχθησαν οι ατομικές συνεντεύξεις κατά τους μήνες 

Φεβρουάριο και Μάρτιο 2019. Τρεις από τις συνεντεύξεις διεξήχθησαν δια ζώσης, 7 

διεξήχθησαν τηλεφωνικά, ενώ δυο συμμετέχοντες επέλεξαν να απαντήσουν γραπτώς 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

2.5 Ερευνητικά εργαλεία 

2.5.1 Εργαλεία μέτρησης Ποσοτικών δεδομένων 

 

α. Δημογραφικές πληροφορίες 

Οι δημογραφικές πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω αυτοσχέδιου 

ερωτηματολογίου και αφορούσαν στην ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή 

κατάσταση, τον τόπος κατοικίας, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το εισόδημα και την 
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εργασιακή κατάσταση του γονέα, όπως επίσης και στον αριθμό των παιδιών που έχει, 

την ηλικία και το φύλο τους. 

 

β.  Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης (GLTEQ)  

Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας κατά τον ελεύθερο χρόνο μετρήθηκε με 

το Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας και Άσκησης (Godin Leisure Time 

Exercise Questionnaire, GLTEQ) των Godin & Shephard (1985). Οι Godin & 

Shephard (1985) κατασκεύασαν αυτό το ερωτηματολόγιο με σκοπό τη δημιουργία 

ενός έγκυρου, αξιόπιστου και εύχρηστου εργαλείου με βάση το οποίο θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί μια ταξινόμηση των υποκειμένων σε διάφορα επίπεδα 

δραστηριότητας. Η ταξινόμηση αυτή θα βοηθούσε την εξέταση της συγκεκριμένης 

πλευράς της συμπεριφοράς σε σχέση με άλλες ψυχοκοινωνικές μεταβλητές πριν και 

μετά την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής υγείας και φυσικής κατάστασης. 

Ο συμμετέχων καλείται να απαντήσει στην εξής ερώτηση: «λαμβάνοντας 

υπόψη, μία περίοδο 7-ημερών (μία εβδομάδα), πόσες φορές κατά μέσο όρο 

συμμετέχετε στα παρακάτω είδη άσκησης για περισσότερο από 15 λεπτά, κατά την 

διάρκεια του ελεύθερου χρόνου σας;» Οι κατηγορίες για τις οποίες πρέπει να δώσει 

μια απάντηση είναι: «α) Έντονη άσκηση (η καρδιά χτυπά γρήγορα), β) Μέτρια 

άσκηση (όχι εξαντλητική), γ) Ήπια άσκηση (μικρή προσπάθεια)». Επίσης, ο 

συμμετέχων καλείται να προσδιορίσει πόσο συχνά, στη διάρκεια μιας εβδομάδας, 

παίρνει μέρος σε οποιαδήποτε τακτική δραστηριότητα αρκετά έντονη ώστε να 

ιδρώσει και η καρδιά του να χτυπάει γρήγορα (Godin & Shephard, 1985). 

Ο συνολικός δείκτης της φυσικής δραστηριότητας είναι το άθροισμα του 

αριθμού των φορών που πραγματοποιήθηκε κάθε κατηγορία δραστηριότητας, 

πολλαπλασιασμένες με τους αντίστοιχους μέσους όρους της τιμής του ενεργειακού 

κόστους (Τελικό σκορ = έντονη ένταση Χ 9, μέτρια ένταση Χ 5, και χαμηλή ένταση 

Χ 3). Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μεθόδου έχει τεκμηριωθεί από σχετική 

έρευνα (Godin & Shephard, 1985· Kriska & Caspersen, 1997). 

Η χρήση του ερωτηματολογίου στην παρούσας έρευνα βασίστηκε  στη 

μετάφραση της κλίμακας για τον ελληνικό πληθυσμό από τον Παπίστα (2014). 

Τα δύο ερωτήματα που προστέθηκαν στο ερωτηματολόγιο αυτό μπορούσαν 

να απαντηθούν με ΝΑΙ/ ΟΧΙ και αφορούσαν στο αν οι γονείς πραγματοποιούν κοινή 

φυσική δραστηριότητα με τα παιδιά τους, και στο αν τα παροτρύνουν να 

πραγματοποιήσουν τα ίδια φυσική δραστηριότητα. 
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γ. Κλίμακα Warwick-Edinburgh για την Ψυχική Ευεξία (WEMWBS) 

Πρόκειται για την κλίμακα Warwick-Edinburgh Mental Well-being Scale 

(WEMWBS). Η WEMWBS αποτελείται από 14 λήμματα για την ψυχική ευεξία που 

καλύπτουν την υποκειμενική ευεξία και την ψυχική λειτουργικότητα. Όλα τα 

λήμματα βαθμολογούνται θετικά και αντιστοιχούν σε όψεις καλής ψυχικής υγείας. Το 

σκορ της κλίμακας προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων σε κάθε ένα από τα 

λήμματα που απαντώνται σε κλίμακα Likert από το 1 έως το 5. Το ελάχιστο σκορ 

είναι το 14 και το μέγιστο είναι το 70. Η WEMWBS έχει σταθμιστεί για χρήση στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για άτομα ηλικίας 16 και άνω (Stewart-Brown, S. & Janmohamed, 

K., 2006) 

Η WEMWBS δημιουργήθηκε από μια ομάδα ειδικών που βασίστηκε στην 

σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, στα αποτελέσματα ποιοτικής μελέτης με ομάδες 

εστίασης (focus groups) και στην ψυχομετρική εξέταση ήδη υπάρχουσας κλίμακας. 

Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της WEMWBS εξετάστηκαν σε δείγμα φοιτητών αλλά και 

σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γενικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

κλίμακα έχει καλή εγκυρότητα περιεχομένου. Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων 

έδειξε ότι τα λήμματα της κλίμακας μετράνε έναν μόνο παράγοντα, άρα όλα τα 

λήμματα μετράνε την ίδια εννοιολογική κατασκευή. Ο Cronbach’s alpha ήταν 0.89 

για το δείγμα των φοιτητών και 0.91 για το δείγμα του γενικού πληθυσμού. Η 

αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου ήταν επίσης πολύ υψηλή (0.83). Ακόμα, η 

βαθμολογία της WEMWBS είχε υψηλή συσχέτιση με τις βαθμολογίες άλλων 

κλιμάκων ψυχικής υγείας και ευεξίας. Επίσης, η τάση των υποκειμένων να απαντάνε 

στην κλίμακα με τρόπο που να είναι κοινωνικά επιθυμητός (social desirability bias) 

ήταν ίδια η μικρότερη από αυτή που υπάρχει σε αντίστοιχες κλίμακες. Τέλος, η 

κατανομή της WEMWBS ήταν πολύ κοντά στην κανονική και δεν είχε αποτελέσματα 

οροφής (ceiling effects) στο γενικό πληθυσμό. Επομένως πρόκειται για μια έγκυρη 

και αξιόπιστη κλίμακα που ενδείκνυται για χρήση στον γενικό πληθυσμό και μπορεί 

να εντοπίσει διαφοροποιήσεις (Τennant et al., 2007). 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ελληνική εκδοχή της κλίμακας την οποία 

έχει επιμεληθεί o Πετρογιάννης και αντλήθηκε από   την ιστοσελίδα της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου του Warwick  

(https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/researchers/languages/

). Σε έρευνα του ιδίου όπου χρησιμοποιήθηκε η εν λόγω κλίμακα διαπιστώθηκε ότι 

είχε μια τάση προς μέση κανονική κατανομή (Πετρόγιαννης, 2013). 

 

https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/researchers/languages/
https://warwick.ac.uk/fac/sci/med/research/platform/wemwbs/researchers/languages/
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δ. Κλίμακα για την Αίσθηση Επάρκειας των Γονέων (PSOC) 

Πρόκειται για την Parenting Sense of Competence Scale που δημιουργήθηκε 

από τους Gibaud-Wallston και Wandemman (1978, στους Johnston & Mash, 1989) 

και απευθυνόταν σε γονείς βρεφών. Αργότερα, οι Johnston & Mash (1989) 

προσάρμοσαν την κλίμακα ώστε να απευθύνεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας σε 

δείγμα 297 μητέρων και 215 πατέρων με παιδιά ηλικίας 4-9 ετών. Η παραγοντική 

ανάλυση του ερωτηματολογίου έδειξε δύο παράγοντες: α) την αποτελεσματικότητα, 

που συνιστά μια βασική, οργανική (instrumental) διάσταση, η οποία αντανακλά την 

επάρκεια των γονέων, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την επιδεξιότητα 

τους στην άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου, και β) την ικανοποίηση, που συνιστά μια 

συναισθηματική διάσταση, η οποία αντανακλά την αίσθηση ματαίωσης, το άγχος και 

το επίπεδο κινητοποίησης των γονέων.  

Οι Johnston and Mash (1989) διεξήγαγαν έλεγχο εγκυρότητας εννοιολογικής 

κατασκευής για την PSOC και τις δυο υποκλίμακές της και βρήκαν ότι είχαν επαρκή 

εσωτερική συνέπεια, αξιοπιστία (internal consistency reliability), με τον Cronbach’s 

alpha να είναι 0.76 για την υποκλίμακα της αποτελεσματικότητας, 0.75 για την 

υποκλίμακα της ικανοποίησης και 0.79 για τη συνολική βαθμολογία της PSOC. Οι 

δημιουργοί της κλίμακας είχαν επίσης αναφέρει ότι έχει ικανοποιητική εσωτερική 

συνέπεια, αξιοπιστία (Gibaud-Wallston & Wandemman, 1978, στους Johnston & 

Mash, 1989) 

Οι Jones και Prinz (2005) αναφέρουν ότι η PSOC είναι το πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενο ερευνητικό εργαλείο για τη μέτρηση της γονεϊκής αυτο-

αποτελεσματικότητας. Η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα εκτιμάται αποκλειστικά 

μέσω αυτοαναφοράς με έναν από τους τρεις διαφορετικούς τρόπου μέτρησης. Ένας 

τύπος μέτρησης είναι η γενική γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα, που εστιάζει 

ευρύτερα στον βαθμό στον οποίο ο γονέας νιώθει επαρκής στην άσκηση του γονεϊκού 

του ρόλου, χωρίς να εστιάζει σε συγκεκριμένα καθήκοντα των γονέων ή σε κάποιο 

ιδιαίτερο τομέα της γονεϊκότητας. Η PSOC αντιστοιχεί σε αυτόν τον τύπο μέτρησης, 

αναφέρεται δηλαδή στην γενική γονεϊκή αυτo-αποτελεσματικότητα. Ο δεύτερος 

τύπος είναι η σχετική με τα καθήκοντα γονεϊκή αυτo-αποτελεσματικότητα, που 

μετράει μεν γονεϊκή αυτο-αποτελεσματικότητα σφαιρικά αλλά τα λήμματα αφορούν 

συγκεκριμένα καθήκοντα (π.χ. δραστηριότητες σχετικές με την ανατροφή των 

παιδιών όπως η εκπαίδευση για τη χρήση της τουαλέτας και η φροντίδα ενός 

άρρωστου παιδιού) που εντάσσονται σε διάφορους τομείς της γονεϊκότητας (π.χ. 

πειθαρχία, ζεστασιά, επίβλεψη). Ο τρίτος τύπος μέτρησης είναι η γονεϊκή αυτο-
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αποτελεσματικότητα σε ένα μόνο συγκεκριμένο τομέα της γονεϊκότητας, όπως η 

πειθαρχία ή η επικοινωνία. 

Επίσης, οι Johnston & Mash (1989) βρήκαν ότι η βαθμολογία των γονέων 

στην PSOC είχε σημαντική αντίστροφη σχέση με τα προβλήματα συμπεριφοράς των 

παιδιών τους, όπως τα ανέφεραν εκείνοι. Συγκεκριμένα, τα αναφερόμενα από τις 

μητέρες προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών σχετίζονταν με τη διάσταση της 

ικανοποίησης. Ενώ τα αναφερόμενα από τους πατέρες προβλήματα συμπεριφοράς 

των παιδιών σχετίζονταν τόσο με τη διάσταση της αποτελεσματικότητας όσο και με 

αυτή της ικανοποίησης. Ακόμα, οι συνολικές βαθμολογίες μητέρων και πατέρων στην 

PSOC σχετίζονταν θετικά, ωστόσο οι πατέρες είχαν σημαντικά υψηλότερες 

βαθμολογίες στη διάσταση της ικανοποίησης. Η ηλικία και το φύλο του παιδιού δεν 

συνέβαλε στη διαφοροποίηση των βαθμολογιών στην PSOC. 

Ο Ohan και οι συνεργάτες του (2000) εξέτασαν την παραγοντική δομή της 

PSOC σε 110 ζευγάρια γονέων που είχαν παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και κατέληξαν 

επίσης σε δύο παράγοντες, την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση. Οι Rogers 

και  Matthews (2004) εξέτασαν την παραγοντική δομή της PSOC σε μεγάλο δείγμα 

αποτελούμενο από 849 μητέρες και 329 πατέρες που είχαν παιδιά 6 μηνών έως 15 

ετών. Οι γονείς αυτοί συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων είτε 

επειδή κάποιος τους παρέπεμψε, είτε με δική τους πρωτοβουλία. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί το συγκεκριμένο δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού 

πληθυσμού. Ωστόσο, οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη των παραγόντων της 

αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης, ενώ πρόσθεσαν και ένα τρίτο 

παράγοντα, το ενδιαφέρον, που περιλάμβανε 2 λήμματα της κλίμακας που 

αναφέρονται στο επίπεδο εμπλοκής με το γονεϊκό ρόλο. Αξίζει να σημειωθεί στο 

σημείο αυτό, ότι τόσο οι Johnston & Mash (1989) όσο και ο Ohan και οι συνεργάτες 

του (2000) ανέφεραν ότι είχαν βρει πάνω από δυο παράγοντες, ωστόσο κατέληξαν σε 

δύο παράγοντες λόγω στατιστικής αδυναμίας των επιπλέον παραγόντων.  

Οι Gilmore & Cuskelly (2009) εκπόνησαν μια έρευνα με σκοπό την 

αντιμετώπιση των αδυναμιών όλων των προηγούμενων μελετών. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 586 μητέρες και 615 πατέρες. Μόνο ένας από τους δυο γονείς 

κάθε οικογένειας συνέβαλε στα δεδομένα της μελέτης και όλοι οι συμμετέχοντες 

είχαν ένα ή περισσότερα παιδιά κάτω των 18 με τα οποία έμεναν μαζί το χρονικό 

διάστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη.  

Οι Gilmore & Cuskelly (2009) εντόπισαν τρεις παράγοντες, την 

αποτελεσματικότητα, την ικανοποίηση και το ενδιαφέρον για τον γονεϊκό ρόλο. Ο 
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επιπλέον παράγοντας που εντόπισαν, το ενδιαφέρον, αντανακλά την εμπλοκή, τη 

δέσμευση των γονέων στον ρόλο τους ως γονείς. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η 

εσωτερική συνέπεια της κλίμακας και των τριών υποκλιμάκων ήταν ικανοποιητική. 

Υπολογίστηκε  ο Cronbach’s alpha για κάθε μια από τις υποκλίμακες χωριστά για 

μητέρες και πατέρες με τα αποτελέσματα να έχουν ως εξής: α) για την υποκλίμακα 

της αποτελεσματικότητας ο Cronbach’s alpha ήταν 0.68 για τις μητέρες και 0.74 για 

τους πατέρες, β) για την υποκλίμακα της ικανοποίησης ο Cronbach’s alpha ήταν 0.72 

για τις μητέρες και 0.76 για τους πατέρες, και γ) για την υποκλίμακα του 

ενδιαφέροντος ο Cronbach’s alpha ήταν 0.62 για τις μητέρες και 0.57 για τους 

πατέρες. 

Τα κανονιστικά δεδομένα (normative data) που προέκυψαν από την έρευνα 

τους συμβάλλουν σε μελλοντικές έρευνες αναφορικά με την επίδραση παρεμβάσεων 

σε γονείς και τον εντοπισμό των γονέων εκείνων που είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν 

αναποτελεσματικές ή μη ικανοποιητικές αλληλεπιδράσεις με τα παιδιά τους (Gilmore 

& Cuskelly, 2009). 

Η κλίμακα PSOC επιλέχθηκε έναντι άλλων κλιμάκων αυτό-

αποτελεσματικότητας των γονέων καθότι μπορεί να χορηγηθεί τόσο σε μητέρες, όσο 

και σε πατέρες παιδιών, ενός μεγάλου ηλικιακού εύρους. Επίσης φαίνεται να είναι η 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενη κλίμακα για την μέτρηση της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας διεθνώς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι πολλές από τις έρευνες 

χρησιμοποιούν ολόκληρη την κλίμακα ως εργαλείο μέτρησης της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας, ενώ άλλες χρησιμοποιούν μόνο την υποκλίμακα της 

αποτελεσματικότητας ως εργαλείο μέτρησης της γονεϊκής αυτό-

αποτελεσματικότητας, αναγνωρίζοντας όμως ότι και η ικανοποίηση από το γονεϊκό 

ρόλο συνδέεται με αυτήν (Montigny & Lacharité, 2005· Wittkowski et al, 2017· 

Jones & Prinz, 2005). Για τον λόγο αυτό οι στατιστικές αναλύσεις θα γίνουν τόσο σε 

επίπεδο συνολικής βαθμολογίας της κλίμακας, όσο και σε επίπεδο υποκλιμάκων. 

 

2.5.2 Εργαλεία άντλησης Ποιοτικών δεδομένων 

Γενικότερα, λοιπόν, η ποιοτική έρευνα βασίζεται σε μεθόδους παραγωγής 

δεδομένων που δεν είναι απομακρυσμένες από την ‘πραγματική ζωή’, τυποποιημένες 

και δομημένες. Απεναντίας, η ποιοτική έρευνα βασίζεται σε μεθόδους που 

χαρακτηρίζονται από ευελιξία και ευαισθησία προς το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο παράγονται. Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι παραγωγής δεδομένων στις ποιοτικές 

μελέτες είναι: α) η μη δομημένη συνέντευξη (ανοιχτού τύπου/εις βάθος), β) η 



- 65 - 

 

 

ημιδομημένη συνέντευξη (ανοιχτού τύπου), γ) οι ομάδες εστίασης (focus groups), και 

δ) η παρατήρηση και η συμμετοχική παρατήρηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Για τις ανάγκες τις παρούσας μελέτης θα αξιοποιηθεί η μέθοδος της 

ημιδομημένης συνέντευξης. Η ημιδομημένη συνέντευξη αποτελείται από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νέους ποιοτικούς 

ερευνητές, προκειμένου να έχουν ένα οδηγό για τα ζητήματα που θεωρούν ότι είναι 

σημαντικό να καλυφθούν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Η ημιδομημένη συνέντευξη 

διακρίνεται από ευελιξία αναφορικά με: α) την τροποποίηση του περιεχομένου των 

ερωτήσεων ανάλογα με τον ερωτώμενο, β) την εμβάθυνση σε κάποια θέματα με 

συμμετέχοντες που κρίνονται κατάλληλοι, γ) τη σειρά με την οποία τίθενται οι 

ερωτήσεις, και δ) την αφαίρεση ή την πρόσθεση ερωτήσεων ή θεμάτων προς 

συζήτηση (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

Ένα από τα πλεονεκτήματα της συνέντευξης είναι ότι επιτρέπει στον 

ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος, ιδιαιτέρως όταν το ζητούμενο είναι η 

διερεύνηση πολύπλοκων κοινωνικών διαδικασιών, συμπεριφορών, στάσεων, αξιών 

και αντιλήψεων. Επίσης, η διαδικασία της συνέντευξης προϋποθέτει την αμεσότητα 

της σχέσης ανάμεσα στον ερευνητή και τον ερωτώμενο και παρέχει έτσι τη 

δυνατότητα να διερευνηθούν θέματα που δεν ήταν καθορισμένα από πριν, 

μεταβάλλοντας ή τροποποιώντας πολλές φορές ακόμα και το ίδιο το αρχικό 

ερευνητικό πλαίσιο. Επιπλέον, η συνέντευξη δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να 

κατανοήσει κοινωνικές συμπεριφορές, στάσεις και αντιλήψεις των ερωτώμενων, του 

επιτρέπει δηλαδή να δει τον κοινωνικό κόσμο και τα κοινωνικά φαινόμενα μέσα από 

τα ‘μάτια’ και τις εμπειρίες των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Η συνέντευξη δεν είναι μια μέθοδος που στερείται μειονεκτημάτων. 

Πρόκειται για μια μέθοδο εξαιρετικά χρονοβόρα, τόσο ως προς την υλοποίηση της 

αλλά και ως προς το σχεδιασμό της και τη δυσκολία πρόσβασης στους ερωτώμενους. 

Ακόμα, η συνέντευξη προϋποθέτει αυξημένα επικοινωνιακά προσόντα από την 

πλευρά του ερευνητή, ευαισθησία, γνήσιο ενδιαφέρον καθώς και ευελιξία. Επίσης, 

συχνά ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριών που προκύπτουν μέσα από τη 

συνέντευξη δεν είναι απαραίτητο ή δεν γίνεται τελικά αντικείμενο ανάλυσης. Ενώ 

επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις το υποκειμενικό στοιχείο είναι κυρίαρχο με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα αναφορικά με την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων (Ιωσηφίδης, 2008). 

Η μέθοδος της συνέντευξης ενδείκνυται: α) όταν η μελέτη εστιάζει στο 

υποκειμενικό νόημα μιας κοινωνικής κατάστασης ή φαινομένου, β) όταν η μελέτη 
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εστιάζει στη διερεύνηση προσωπικών ή κοινωνικών εμπειριών, στάσεων, 

αντιλήψεων, ιδεών και συμπεριφορών, γ) όταν η μελέτη εστιάζει  στη διερεύνηση 

προσωπικών αντιλήψεων σε σχέση με κοινωνικές διαδικασίες, δ) όταν χρειάζεται να 

συμπληρωθούν και να ολοκληρωθούν μελέτες που έχουν ποσοτικό κυρίως 

χαρακτήρα (Ιωσηφίδης, 2008). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε ερευνητικού εγχειρήματος που 

βασίζεται ή περιλαμβάνει τη μέθοδο της συνέντευξης, είναι ο λεπτομερής, συνεκτικός 

και προσεκτικός σχεδιασμός (Ιωσηφίδης, 2008). Σύμφωνα με τον Kvale (1996, στον 

Ιωσηφίδη, 2008) μπορούν να διακριθούν επτά γενικά στάδια από τα οποία περνά η 

έρευνα με συνεντεύξεις από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή της, τα οποία είναι: 

 α) Tο ερευνητικό πρόβλημα ή η ερευνητική περιοχή ενδιαφέροντος 

(thematizing). Σε αυτό το πρώτο στάδιο διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, 

σχηματίζονται οι ερευνητικές ερωτήσεις ή, σπανιότερα, οι υποθέσεις που θα πρέπει 

να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν από την έρευνα. Είναι κρίσιμο σε αυτό το 

στάδιο να τεκμηριωθεί η καταλληλότητα της εφαρμογής της μεθοδολογίας της 

συνέντευξης για το εκάστοτε ερευνητικό εγχείρημα (Kvale, 1996 στον Ιωσηφίδη, 

2008). 

β) Ο σχεδιασμός. Στο στάδιο του σχεδιασμού λαμβάνονται υπόψη τα επτά 

γενικά στάδια. Κρίσιμο σημείο είναι ο σχεδιασμός ενός λειτουργικού οδηγού 

συνέντευξης, ο οποίος περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές περιοχές που θα πρέπει 

να καλυφθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ο οδηγός αυτός στην περίπτωση 

της ημιδομημένης συνέντευξης περιλαμβάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις (Kvale, 1996 

στον Ιωσηφίδη, 2008). 

γ) Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Στο στάδιο αυτό υλοποιούνται οι 

συνεντεύξεις, η άμεση αλληλεπίδραση ερευνητή και ερευνώμενου και η άντληση των 

πληροφοριών και των δεδομένων. Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων προϋποθέτει την 

ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ερευνητή και τον ερωτώμενο, ώστε 

τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτή να είναι αληθή, πλούσια και να 

ικανοποιούν τον γενικότερο σχεδιασμό (Kvale, 1996 στον Ιωσηφίδη, 2008). 

δ) Η απομαγνητοφώνηση ή προετοιμασία του υλικού για ανάλυση. Μεγάλο 

μέρος του υλικού που προέρχεται από ποιοτικές έρευνες καταγράφεται σε ηχητικά ή 

οπτικά μέσα (π.χ. κασετόφωνα ή βιντεοκάμερες) τα οποία έχουν θεωρηθεί ως τα πιο 

ασφαλή μέσα για την ακριβή καταγραφή του υλικού και την διαφύλαξη της 

αξιοπιστίας της ανάλυσης του. Η ηχογραφημένη συνέντευξη αποτελεί αμιγώς 

πρωτογενές υλικό στο οποίο μπορεί να έχει πρόσβαση ο ερευνητής ξανά και ξανά 
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προκειμένου να το επεξεργαστεί. Η μαγνητοφώνηση εξασφαλίζει την ακριβή 

καταγραφή των ερωτήσεων και των απαντήσεων μεταξύ ερευνητή και συμμετέχοντα 

στη συνέντευξη. Με την ακριβή και αυτολεξεί μεταγραφή όσων ειπώθηκαν στη 

διάρκεια της συνέντευξης, χωρίς αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται η 

απόδοση της ζωντάνιας και της αυθεντικότητας του λόγου του συμμετέχοντα. 

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο πραγματικό υλικό, 

στη δομή, στο περιεχόμενο και στη διεργασία που αναπτύχθηκε από την 

αλληλεπίδραση ερευνητή και συμμετέχοντα (Καλλινικάκη, 2010·Kvale, 1996 στον 

Ιωσηφίδη, 2008).  

Η απομαγνητοφώνηση μπορεί να αποτελέσει μία επίπονη και χρονοβόρα 

διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον ερευνητή που διεξήγαγε 

τη συνέντευξη. Μάλιστα, η απομαγνητοφώνηση πρέπει να πραγματοποιηθεί το 

συντομότερο δυνατό μετά την καταγραφή της συνέντευξης, καθώς η πρόσφατη 

μνήμη είναι ισχυρότερη από την αναδρομική και έτσι επιτρέπει την πιο ακριβή 

αναφορά και σχολιασμό των αντιδράσεων της μη λεκτικής έκφρασης του 

συμμετέχοντα αλλά και των αντιδράσεων του ίδιου του ερευνητή. Όταν ο ερευνητής 

ακούει τη βιωμένη εμπειρία του, αναβιώνει τη συνθήκη, την αίσθηση που είχε και τις 

σκέψεις που έκανε σε συγκεκριμένες στιγμές της συνέντευξης και είναι σημαντικό να 

καταγράψει ως υποσημείωση ή σχολιασμό (Καλλινικάκη, 2010). 

Η μεταγραφή σε κείμενο είναι καλό να πραγματοποιείται με συγκεκριμένους 

όρους και με προεπιλεγμένα τα σημεία στα οποία θα πρέπει να επισημανθεί η 

βραχεία η ιπτάμενη Σιωπή η αμηχανία το μειδίαμα το μπούκωμα το γέλιο Το κλάμα 

και ο δισταγμός του στην επιλογή της κατάλληλης λέξης για τον χαρακτηρισμό μιας 

κατάστασης για την αποτύπωση των συναισθημάτων του Η πιστή τήρηση ενός 

καθιερωμένου συστήματος συνεργασίας αποτελεί το κριτήριο αξιοπιστίας της 

μεταγραφής του λόγου και της ορθής ανάγνωσης της ύλης κατά την ανάλυση 

(Καλλινικάκη, 2010). 

ε) Η ανάλυση. Αυτό το στάδιο είναι εξαιρετικά σημαντικό και αφορά στην 

απόδοση νοήματος στα εμπειρικά ποιοτικά δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέσω 

των συνεντεύξεων. Ως απόδοση νοήματος μπορεί να εννοείται η ομαδοποίηση, 

κατηγοριοποίηση και θεωρητικοποίηση των δεδομένων με στόχο την απάντηση των 

ερευνητικών ερωτημάτων, τα οποία είτε είχαν διατυπωθεί από πριν, είτε προέκυψαν 

από τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της μελέτης (Kvale, 1996 στον Ιωσηφίδη, 2008). 
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στ) Ο έλεγχος. Στο στάδιο του ελέγχου περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι μέθοδοι και  

οι τεχνικές που στοχεύουν στον έλεγχο της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

αποτελεσμάτων της έρευνας (Kvale, 1996 στον Ιωσηφίδη, 2008). 

ζ) Η δημοσιοποίηση. Αυτό το στάδιο αφορά στην κατά το δυνατό ευρύτερη 

γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα και 

κατά περίπτωση στο ευρύ κοινό και σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 

(Kvale, 1996 στον Ιωσηφίδη, 2008). 

Τα ποιοτικά δεδομένα στην παρούσα μελέτη λοιπόν, προέκυψαν από 

ημιδομημένη συνέντευξη που αναφερόταν στην επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τους γονείς που δήλωσαν 

ότι επιθυμούν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για συνέντευξη. Οι περισσότερες 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικά και ηχογραφήθηκαν για την περαιτέρω 

επεξεργασία, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. 

 

2.6. Ανάλυση δεδομένων 

2.6.1. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων 

Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τα 

ερωτηματολόγια χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20.  

Για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και την 

ψυχική ευεξία τους χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος T-τεστ για ανεξάρτητα 

δείγματα του SPSS. Ο συγκεκριμένος στατιστικός έλεγχος χρησιμοποιείται όταν 

υπάρχουν δύο μεταβλητές, μια ποσοτική και μια ποιοτική με δυο κατηγορίες. Στην 

ουσία η ποσοτική μεταβλητή αναλύεται με βάση την ποιοτική, η οποία απλά ορίζει 

τις δύο ομάδες (ανεξάρτητα δείγματα). Πρόκειται για σύγκριση των τιμών των μέσων 

όρων δύο διαφορετικών δειγμάτων. Η ποσοτική μεταβλητή στην περίπτωση αυτή 

ήταν το σκορ στην κλίμακα WEMBMS. Τα δύο ανεξάρτητα δείγματα ήταν οι φυσικά 

δραστήριοι και οι μη φυσικά δραστήριοι γονείς. Βασική προϋπόθεση για να 

χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος στατιστικός έλεγχος είναι η κανονική κατανομή των 

μεταβλητών και υποτέθηκε ότι αυτή ισχύει. Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά θα πρέπει η p-τιμή να είναι μικρότερη του 0.05. Ο ίδιος έλεγχος 

εφαρμόστηκε για τη διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και 

την γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα. Η ποσοτική μεταβλητή στην περίπτωση αυτή 

ήταν το σκορ στην υποκλίμακα αποτελεσματικότητας της PSOC. Ωστόσο ο έλεγχος 

πραγματοποιήθηκε επίσης και για το συνολικό σκορ της PSOC και για τις άλλες δυο 

υποκλίμακες της (ικανοποίηση, ενδιαφέρον). 



- 69 - 

 

 

Για να απαντηθεί το κατά πόσο η πραγματοποίηση κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων παιδιών επηρεάζεται από το αν ασκούνται οι ίδιοι οι γονείς ή 

όχι, πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Crosstabs, ο οποίος χρησιμοποιείται 

για τη διασταύρωση δυο κατηγορικών μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας 

χ2 που προκύπτει μέσω του Crosstabs για να θεωρείται στατιστικά σημαντικό θα 

πρέπει να δίνει p-τιμή μικρότερη του 0.05. Επίσης, όσο πιο μεγάλη είναι η τιμή του 

χ2 τόσο πιο σίγουροι είμαστε για την εξάρτηση. Ο ίδιος έλεγχος εφαρμόστηκε και για 

να απαντηθεί το κατά πόσο η παρότρυνση των παιδιών για φυσική δραστηριότητα 

επηρεάζεται από το αν ασκούνται οι ίδιοι οι γονείς ή όχι. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος Pearson r για να 

διερευνηθεί η ύπαρξη η μη συσχέτισης ανάμεσα στις μεταβλητές, που προέρχονται 

από τις κλίμακες που χορηγήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες (N=59).  

Ο συντελεστής του Pearson χρησιμοποιείται σε ποσοτικές μεταβλητές. Είναι 

συντελεστής γραμμικής συσχέτισης, συμβολίζεται με r και παίρνει τιμές από -1 έως 1 

(-1 ≤ r ≤ 1). Αν ο δείκτης r είναι μικρότερος ή ίσος ±0.20, τότε δεν υπάρχει 

συσχέτιση. Αν ο δείκτης r κυμαίνεται μεταξύ του ±0.20 και του ±0.30, τότε υπάρχει 

χαμηλή προς μέτρια συσχέτιση. Αν ο δείκτης r κυμαίνεται μεταξύ του ±0.30 και του 

±0.50, τότε υπάρχει μέτρια συσχέτιση. Αν ο δείκτης r κυμαίνεται μεταξύ του ±0.50 

και του ±0.60, τότε υπάρχει μέτρια προς υψηλή συσχέτιση. Αν ο δείκτης r κυμαίνεται 

μεταξύ του ±0.60 και του ±0.99, τότε υπάρχει υψηλή συσχέτιση. Αν το πρόσημο του 

είναι αρνητικό, τότε υπάρχει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή της 

μίας μεταβλητής μειώνεται η τιμή της άλλης μεταβλητής. Αν το πρόσημο είναι 

θετικό, τότε υπάρχει θετική συσχέτιση, δηλαδή όταν αυξάνεται η τιμή της μίας 

μεταβλητής αυξάνεται και η τιμή της άλλης μεταβλητής. Για να θεωρηθεί στατιστικά 

σημαντικό το αποτέλεσμα η p-τιμή θα πρέπει να είναι μικρότερη του 0.05 ή 0.01. 

 

2.6.2 Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 

Τα ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας αντλήθηκαν και 

αναλύθηκαν υπό το πρίσμα της φαινομενολογίας. 

Η φαινομενολογία διαφέρει από άλλες προσεγγίσεις των ανθρωπιστικών 

επιστημών, όπως η εθνογραφία και η συμβολική αλληλόδραση, στο ότι διακρίνει 

μεταξύ εμφάνισης-φαινομένου (appearance) και ουσίας-νοήματος (essence). Ως 

μελέτη και έρευνα των νοημάτων ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη φύση ή το νόημα 

των πραγμάτων, των κοινωνικών φαινομένων ή της κοινωνικής δράσης. Η 
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φαινομενολογία χαρακτηρίζεται από την κεντρική σημασία που αποδίδει στο ρόλο 

της ανθρώπινης συνείδησης στο σχηματισμό και την αναπαραγωγή των ανθρώπινων 

και των κοινωνικών φαινομένων. Σύμφωνα με τη φαινομενολογική παράδοση ο 

εξωτερικός και ο κοινωνικός κόσμος έχει νόημα και αποκτά σημασία μόνο μέσα από 

τη συνείδηση που διαμορφώνεται γι/ αυτόν. Ο εξωτερικός κόσμος προσλαμβάνεται 

ως μια σειρά από «φαινόμενα» ανάλογα με τις νοηματικές διεργασίες της συνείδησης 

και όχι ως αντικειμενική πραγματικότητα με την καθοδήγηση μιας «ορθής» μεθόδου 

(Ιωσηφίδης, 2008).  

Επομένως, η κοινωνική πραγματικότητα προσδιορίζεται και κατασκευάζεται 

από τη δράση των κοινωνικών υποκειμένων στη βάση της διυποκειμενικότητας. Η 

διυποκειμενικότητα συνιστά μια έννοια-κλειδί για τη φαινομενολογική κατανόηση 

της κοινωνίας και των κοινωνικών φαινομένων, καθώς μέσω αυτής απορρίπτεται η 

θέση για την ύπαρξη μιας κοινής αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας, για 

όλα τα κοινωνικά υποκείμενα, η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

επιστημονικής διερεύνησης πέρα και έξω από το νόημα που της αποδίδεται από τις 

συνειδήσεις των κοινωνικών υποκειμένων (Ιωσηφίδης, 2008).  

Η φαινομενολογία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις διαστάσεις της 

βιωμένης εμπειρίας (lived experience) των κοινωνικών υποκειμένων: α) τον βιωμένο 

χρόνο, β) τον βιωμένο χώρο, γ) τη σωματικότητα της ύπαρξης και δ) τις βιωμένες 

ανθρώπινες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις (Morse & Richards, 2002 στον Ιωσηφίδη, 

2008). Επομένως, τα νοήματα, που ενσυνείδητα αποδίδουν τα κοινωνικά υποκείμενα 

στον κοινωνικό κόσμο, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο της βιωμένης 

εμπειρίας τους (Ιωσηφίδης, 2008). 

Οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν και τα δεδομένα 

κωδικοποιήθηκαν με βάση τη θεματική κωδικοποίηση (thematic/topic coding). Αυτό 

το είδος κωδικοποίησης εφαρμόζεται σε ποιοτικό υλικό που προέρχεται από μια 

σειρά περιπτώσεων (cases) και όταν ο βασικός σκοπός της ανάλυσης είναι 

συγκριτικός. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται αντιστοιχούν σε ευρείες ή πιο 

περιορισμένες θεματικές περιοχές, που είναι κοινές για κάθε περίπτωση. Αυτές οι 

θεματικές περιοχές (themes) μπορεί να είναι αντικειμενικές, δηλαδή να αναφέρονται 

σε πραγματικά γεγονότα ή σε δεδομένα βάσης (base data), ή να αναφέρονται σε 

έννοιες, ιδέες και ερμηνείες (concepts). Ο πρώτος στόχος της θεματικής 

κωδικοποίησης είναι η περιγραφή και η ανάλυση όλων των θεματικών περιοχών που 

αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση και ο δεύτερος στόχος είναι η συγκριτική 

ανάλυση των περιπτώσεων κατά θεματικές περιοχές. Με τον τρόπο αυτό 
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σχηματίζεται μια θεματική δομή μέσα από την οποία συγκρίνονται όλες οι 

περιπτώσεις που απαρτίζουν τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας (Ιωσηφίδης, 2008).  

Μετά την κωδικοποίηση, ακολούθησε ο σχολιασμός του ποιοτικού υλικού κι 

έπειτα η διαδικασία παραγωγής νοήματος κι ερμηνείας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι 

σχεδόν σε κάθε τύπο ποιοτικής έρευνας και στο πλαίσιο κάθε στρατηγικής ανάλυσης 

ποιοτικών δεδομένων οι ερευνητές-αναλυτές εφαρμόζουν συγκεκριμένες αφαιρετικές 

διαδικασίες, διαδικασίες δηλαδή κατηγοριοποίησης των ποιοτικών δεδομένων με 

στόχο την καλύτερη κατανόηση των ερμηνευτικών οριζόντων που σχετίζονται με το 

εκάστοτε φαινόμενο. Όταν ακολουθείται η μέθοδος της φαινομενολογίας, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση, η αφαιρετική διαδικασία δεν πραγματοποιείται προτού οι 

ερευνητές διαθέτουν τα δεδομένα, κάθε προηγούμενη γνώση και ιδέα μπαίνει σε 

παρένθεση (bracketing). Η αφαιρετική διαδικασία στοχεύει στην περιγραφή της 

ουσίας του φαινομένου και υλοποιείται μέσω της κατανόησης σε βάθος, της εστίασης 

και λεπτομερούς μελέτης του ποιοτικού υλικού, προέρχεται δηλαδή από τα θέματα 

και τα νοήματα που προκύπτουν από τον λόγο (Ιωσηφίδης, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1 Αποτελέσματα στατιστικών ελέγχων ποσοτικών δεδομένων 

3.1.1 Αποτελέσματα ως προς τη σχέση φυσικής δραστηριότητας και της    

ψυχικής ευεξίας των γονέων 

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο 

φυσικής δραστηριότητας των γονέων και της ψυχικής ευεξίας τους. 

Το T-τεστ ήταν στατιστικά σημαντικό, t(33.97) = 4.77, p = .000 και απάντησε 

θετικά στο ερευνητικό ερώτημα. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς είχαν σημαντικά 

υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS (Μ.Ο. = 59.44, 

Τ.Α. = 4.63) σε σχέση με τους μη φυσικά δραστήριους γονείς (Μ.Ο. = 48.78, Τ.Α. = 

10.81) (βλ. Πίνακα 2).  

               

                 Στατιστικά Ομάδων 

 Ομάδα       N   Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση 

Ψυχική 

ευεξία 

Φ.Δραστήριοι 32         59,44 4,628 

Μη φ, δραστήριοι 27 48,78 10,814 

                    

                     Τ-τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 

. 

Levene's 

Τεστ για την 

ισότητα των 

διασπορών 

Τ-τεστ για 

την ισότητα 

των Μ.Ο. 

F Sig. t β.ε. 

p-τιμή 

(διπλής 

κατεύθυνσης) 

Ψυχική 

ευεξία 

Ίσες 

διασπορές 

11,219 ,001  5,060 57 ,000 

Άνισες 

διασπορές 
  

 4,767 33,975 ,000 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα Τ-τεστ αναφορικά με την Ψυχική ευεξία 
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3.1.2 Αποτελέσματα ως προς τη σχέση φυσικής δραστηριότητας και    

γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας  

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στη σχέση ανάμεσα στο επίπεδο 

φυσικής δραστηριότητας των γονέων και της αυτό-αποτελεσματικότητάς τους στο 

ρόλο τους. 

Αρχικά έγινε η ανάλυση με ορισμό ποσοτικής μεταβλητής το συνολικό σκορ 

των γονέων στην κλίμακα PSOC. Υποτέθηκε η κανονικότητα και διενεργήθηκε T-

τεστ. Το T-τεστ ήταν στατιστικά σημαντικό, t(57) = 3.52, p = .001 και απάντησε 

θετικά στο ερευνητικό ερώτημα. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς είχαν σημαντικά 

υψηλότερη βαθμολογία στην κλίμακα γονεϊκής επάρκειας PSOC (Μ.Ο. = 63.78, Τ.Α. 

= 7.69) σε σχέση με τους μη φυσικά δραστήριους γονείς (Μ.Ο. =57.19, Τ.Α. = 6.54) 

(βλ. Πίνακα 3). 

                   

 

                    Στατιστικά Ομάδων 

 

Ομάδα 

                                   

N Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση 

Γονεϊκή 

Αυτοαπ.  

Φ.Δραστήριοι 32 63,78 7,695 

Μη φ.δραστήριοι 27 57,19 6,540 

 

                          Τ-τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων 
 

 

Levene's 

Τεστ για 

την ισότητα 

των 

διασπορών 

Τ-τεστ για 

την ισότητα 

των Μ.Ο. 

F Sig. t β.ε. 

p-τιμή 

(διπλής 

κατεύθυνσης) 

 

Γονεϊκή 

Αυτοαπ. 

Ίσες 

διασπορές 

,794 ,377  3,510 57 ,001 

Άνισες 

διασπορές 
  

 3,559 56,994 ,001 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Τ-τεστ αναφορικά με την αίσθηση Γονεϊκής Επάρκειας 
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Όταν εξετάστηκαν οι τρεις υποκλίμακες της κλίμακας PSOC χωριστά, τα 

αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφορά στις βαθμολογίες 

της υποκλίμακας της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης, αλλά όχι στις 

βαθμολογίας της υποκλίμακας του ενδιαφέροντος. 

 

 Α) Υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας: Το T-τεστ ήταν στατιστικά 

σημαντικό t(57) = 2.66, p = .01. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς είχαν σημαντικά 

υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα αποτελεσματικότητας (Μ.Ο. = 23.97, Τ.Α. 

= 3.21) σε σχέση με τους μη φυσικά δραστήριους γονείς (Μ.Ο. = 21.11, Τ.Α. = 4.98) 

(βλ. Πίνακα 4).   

 

                                Στατιστικά Ομάδων 
 

 Ομάδα           N Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση 

Αποτελεσμα

τικότητα 

Φ.Δραστήριοι 32 23,97 3,218 

Μη φ.δραστήριοι 27 21,11 4,979 

 

 

                        Τ-τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 

 

Levene's 

Τεστ για 

την ισότητα 

των 

διασπορών 

Τ-τεστ 

για την 

ισότητα 

των 

Μ.Ο. 

F Sig. t β.ε. 

p-τιμή 

(διπλής 

κατεύθυνσης) 

Αποτελεσματικότητα Ίσες 

διασπορές 

2,778 ,101  2,657 57 ,010 

Άνισες 

διασπορές 
  

 2,564 43,065 ,014 

 

Πίνακας 4. Αποτελέσματα Τ-τεστ αναφορικά με την Υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας 
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Β) Υποκλίμακα Ικανοποίησης: Το T-τεστ ήταν στατιστικά σημαντικό t(57) = 

3.43, p = .001. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία 

στην υποκλίμακα ικανοποίησης (Μ.Ο. = 25.47, Τ.Α. = 3.68) σε σχέση με τους μη 

φυσικά δραστήριους γονείς (Μ.Ο. = 21.56, Τ.Α. = 5.06) (βλ. Πίνακα 5). 

 

                        Στατιστικά Ομάδων 

 Ομάδα        N Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση 

Ικανοποίηση Φ.Δραστήριοι 32 25,47 3,681 

Μη φ. δραστήριοι 27 21,56 5,064 

                              

 

                            Τ-τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 

Levene's 

Τεστ για 

την ισότητα 

των 

διασπορών 

Τ-τεστ 

για την 

ισότητα 

των 

Μ.Ο. 

F Sig. t β.ε. 

p-τιμή 

(διπλής 

κατεύθυνσης) 

Ικανοποίηση Ίσες 

διασπορές 

,742 ,393  3,430 57 ,001 

Άνισες 

διασπορές 
  

 3,340 46,584 ,002 

 

Πίνακας 5. Αποτελέσματα Τ-τεστ αναφορικά με την Υποκλίμακα Ικανοποίησης 
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Γ) Υποκλίμακα Ενδιαφέροντος: Το T-τεστ δεν ήταν στατιστικά σημαντικό 

t(57) = -.254, p = .8. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς δεν είχαν σημαντικά διαφορετική 

βαθμολογία στην υποκλίμακα ενδιαφέροντος (Μ.Ο. = 14.34, Τ.Α. = 2.847) σε σχέση 

με τους μη φυσικά δραστήριους γονείς (Μ.Ο. = 14.52, Τ.Α. = 2.343) (βλ. Πίνακα 6). 

 
                        Στατιστικά Ομάδων 

 Ομάδα      N Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση 

Ενδιαφέρον Δραστήριοι 32 14,34 2,847 

Μη δραστήριοι 27 14,52 2,343 

 

                           Τ-τεστ Ανεξάρτητων Δειγμάτων 

 

Levene's 

Τεστ για 

την ισότητα 

των 

διασπορών 

Τ-τεστ 

για την 

ισότητα 

των 

Μ.Ο. 

F Sig. t β.ε. 

p-τιμή 

(διπλής 

κατεύθυνσης) 

Ενδιαφέρον Ίσες 

διασπορές 

1,287 ,261  -,254 57 ,800 

Άνισες 

διασπορές 
  

 -,259 56,973 ,797 

 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα Τ-τεστ αναφορικά με την Υποκλίμακα Ενδιαφέροντος 

 

 

3.1.3 Αποτελέσματα ως προς την πραγματοποίηση κοινής φυσικής 

δραστηριότητα γονέων-παιδιών   

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στην πραγματοποίηση κοινής 

φυσικής δραστηριότητας γονέων παιδιών. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7α, το 75% των γονέων που δηλώσαν ότι 

πραγματοποιούν ατομική φυσική δραστηριότητα, δήλωσαν επίσης ότι 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά τους, ενώ το 25% αυτών 

δήλωσαν ότι δεν πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα. Από την άλλη μεριά, μόνο 

το 33,3% των μη δραστήριων γονέων δηλώσαν ότι πραγματοποιούν φυσική 

δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά τους, ενώ το 66,7% αυτών δήλωσαν ότι δεν 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα. Ο στατιστικός έλεγχος χ2 βρέθηκε να είναι 

στατιστικά σημαντικός  χ2(1) = 10.315, p = .001 (βλ. Πίνακα 7β). Επομένως, η 
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πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας μαζί με τα παιδιά φαίνεται να εξαρτάται 

από το εάν ο ίδιος ο γονέας πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα ή όχι. Όπως 

δείχνουν τα ποσοστά οι γονείς που πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα 

επιδιώκουν και την φυσική δραστηριότητα από κοινού με τα παιδιά τους  

 

Ομάδα * Δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά Crosstabulation 

 

Δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά 

Σύνολο Ναι Όχι 

Ομάδα Δραστήριοι Αριθμός ατόμων 24 8 32 

% εντός Ομάδας 75,0% 25,0% 100,0% 

Μη δραστήριοι Αριθμός ατόμων 9 18 27 

% εντός Ομάδας 33,3% 66,7% 100,0% 

Σύνολο Αριθμός ατόμων 33 26 59 

% εντός Ομάδας 55,9% 44,1% 100,0% 

 

Πίνακας 7α. Αποτελέσματα Crosstabs αναφορικά με την κοινή Φυσική δραστηριότητα  

 
 

 

 

Σύνοψη Επεξεργασίας Περιπτώσεων 

 Περιπτώσεις 

Έγκυρες Ελλιπείς Σύνολο 

N Ποσοστό N Ποσοστό N Ποσοστό 

Ομάδα * Δραστηριότητα 

μαζί με τα παιδιά 
59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

 

 
                                                       Έλεγχος  χ2 

 Τιμή β.ε. p-τιμή 

 

Pearson χ2 10,315a 1 ,001 

Λόγος Πιθανοφανειών 10,598 1 ,001 

N Έγκυρων περιπτώσεων 59   

 
Πίνακας 7β. Αποτελέσματα Crosstabs αναφορικά με την κοινή Φυσική δραστηριότητα  
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3.1.4 Αποτελέσματα ως προς την παρότρυνση των παιδιών για φυσική 

δραστηριότητα 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στην παρότρυνση των παιδιών 

από τους γονείς να πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα. Όλοι οι δραστήριοι 

γονείς δήλωσαν ότι παροτρύνουν τα παιδιά τους να πραγματοποιούν φυσική 

δραστηριότητα, ενώ το ίδιο δήλωσε και η πλειονότητα (85,2%) των μη δραστήριων 

γονέων (βλ. Πίνακα 8α). Ο στατιστικός έλεγχος χ2 βρέθηκε να είναι στατιστικά 

σημαντικός χ2(1) = 5.086, p = 0.024. Επομένως, η παρότρυνση των παιδιών να 

πραγματοποιήσουν φυσική δραστηριότητα δε φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από το 

εάν ο ίδιος ο γονέας πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα ή όχι (βλ. Πίνακα 8β). Το 

αποτέλεσμα αυτό δεν θα ήταν έγκυρο, καθώς το 50% των αναμενόμενων συχνοτήτων 

είναι μικρότερες από 5, ωστόσο ο περιορισμός αυτός δεν ελέγχεται όταν ο πίνακας 

συνάφειας είναι 2×2.  

Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι η τιμή του χ2 σε αυτή την περίπτωση είναι 

σχεδόν η μισή σε σχέση με αυτήν που προέκυψε από την αντίστοιχη δοκιμασία χ2 

που αφορούσε τη δραστηριότητα ή μη του γονέα και την πραγματοποίηση ή μη 

δραστηριότητας από κοινού με τα παιδιά του. Επομένως φαίνεται να υπάρχει 

μεγαλύτερη εξάρτηση της ατομικής φυσικής δραστηριότητας του γονέα και της 

κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέα-παιδιού, συγκριτικά με αυτήν ανάμεσα στην 

ατομική φυσική δραστηριότητα του γονέα και την παρότρυνση του παιδιού του για 

την πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας. 

 

 

 

Ομάδα * Παροτρύνετε τα παιδιά για δραστηριότητα; Crosstabulation 

 

Παροτρύνετε τα παιδιά για 

δραστηριότητα; 

Σύνολο Ναι Όχι 

Ομάδα Δραστήριοι Αριθμός ατόμων 32 0 32 

% εντός Ομάδας 100,0% 0,0% 100,0% 

Μη δραστήριοι Αριθμός ατόμων 23 4 27 

% εντός Ομάδας 85,2% 14,8% 100,0% 

Σύνολο Αριθμός ατόμων 55 4 59 

% εντός Ομάδας 93,2% 6,8% 100,0% 

 

Πίνακας 8α. Παρότρυνση των παιδιών για πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας 
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Σύνοψη Επεξεργασίας Περιπτώσεων 

 Περιπτώσεις 

Έγκυρες Ελλιπείς Σύνολο 

N Ποσοστό N Ποσοστό N Ποσοστό 

Ομάδα * Παροτρύνετε τα 

παιδιά για δραστηριότητα; 
59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

 

 
                                                       Έλεγχος  χ2 

 Τιμή β.ε. p-τιμή 

 

Pearson χ2 5,086a 1 ,024 

Λόγος Πιθανοφανειών 6,600 1 ,010 

N Έγκυρων περιπτώσεων 59   

a.2 κελιά (50,0%) έχουν αναμενόμενες τιμές μικρότερες του 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 1,83. 

 

Πίνακας 8β. Παρότρυνση των παιδιών για πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητα 

 

 

3.1.5 Αποτελέσματα ως προς τις συσχετίσεις κλιμάκων-υποκλιμάκων  

Συσχέτιση μεταξύ υποκλιμάκων της PSOC 

Αναφορικά με τις υποκλίμακες της κλίμακας γονεϊκής επάρκειας PSOC, 

βρέθηκε ότι η υποκλίμακα της Αποτελεσματικότητας δεν έχει συσχέτιση με αυτή της 

Ικανοποίησης r(59) = 0.03, p = 0.81. Επίσης, η υποκλίμακα της Ικανοποίησης και του 

Ενδιαφέροντος δεν έχουν συσχέτιση μεταξύ τους r(59) = 0.22, p = 0.099. Ωστόσο, η 

υποκλίμακα της Αποτελεσματικότητας και η υποκλίμακα του Ενδιαφέροντος 

βρέθηκε να έχουν χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση r(59) = 0.31, p = 0.017 (βλ. 

Πίνακα 9). 

 

Συσχέτιση υποκλίμακας Αποτελεσματικότητα της PSOC με άλλες κλίμακες 

Ακόμα βρέθηκε ότι η υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας της παρουσιάζει 

μέτρια θετική συσχέτιση με την κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS r(59) = 0.44, p 

= 0.00 και φυσικά υψηλή θετική συσχέτιση με την συνολική βαθμολογία στην 

κλίμακα γονεϊκής επάρκειας PSOC r(59) = 0.67, p = 0.00 (βλ. Πίνακα 9). 
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Συσχέτιση υποκλίμακας Ικανοποίησης της PSOC με άλλες κλίμακες 

Η υποκλίμακα Ικανοποίησης της PSOC παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση 

με την συνολική βαθμολογία της κλίμακας γονεϊκής επάρκειας PSOC r(59) = 0.69, p 

= 0.00, χαμηλή θετική συσχέτιση με την κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS r(59) = 

0.29, p = 0.03 (βλ. Πίνακα 9). 

 

Συσχέτιση υποκλίμακας Ενδιαφέροντος της PSOC με άλλες κλίμακες 

Η υποκλίμακα Ενδιαφέροντος της PSOC πέρα από τη συσχέτιση που 

παρουσιάζει με την υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας της PSOC, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με τη συνολική βαθμολογία στην 

κλίμακα γονεϊκής επάρκειας PSOC, όπως ήταν αναμενόμενο, r(59) = 0.63, p = 0.00. 

Ωστόσο, δε συσχετίζεται με καμία άλλη κλίμακα (βλ. Πίνακα 9). 

 

Συσχέτιση κλίμακας γονεϊκής επάρκειας PSOC με άλλες κλίμακες 

Από την άλλη, η κλίμακα γονεϊκής επάρκειας PSOC, πέραν του ότι, όπως 

προαναφέρθηκε, παρουσιάζει υψηλή θετική συσχέτιση με τις τρεις υποκλίμακες της 

(Αποτελεσματικότητα, Ενδιαφέρον, Ικανοποίηση), παρουσιάζει επίσης μέτρια θετική 

συσχέτιση σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο με την κλίμακα ψυχικής ευεξίας 

WEMBMS r(59) = 0.48, p = 0.00 (βλ. Πίνακα 9). 

 

Συσχέτιση κλίμακας ψυχικής ευεξίας WEMBMS με άλλες κλίμακες 

Η κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

σχετίζεται θετικά, κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό με τις υποκλίμακες 

Αποτελεσματικότητας και Ικανοποίησης της PSOC, με τη συνολική βαθμολογία της 

κλίμακας γονεϊκής επάρκειας PSOC (βλ. Πίνακα 9). 

 

Περιγραφικά Στατιστικά 

 Μ.Ο. Τυπ.Απόκλιση N 

Αποτελεσμ/τα 22,66 4,326 59 

Ικανοποίηση 23,68 4,754 59 

Ενδιαφέρον 14,42 2,608 59 

PSOC 60,76 7,862 59 

WEMBMS 54,56 9,621 59 
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Συσχετίσεις 

 Αποτελεσμ/τα Ικανοποίηση Ενδιαφέρον PSOC WEMBMS  

Αποτελεσμα/τα 

Συσχέτιση 

Pearson  
1 ,031 ,311* ,672** ,445**  

p-τιμή  ,813 ,017 ,000 ,000  

N 59 59 59 59 59  

Ικανοποίηση 

Συσχέτιση 

Pearson  
,031 1 ,217 ,694** ,289*  

p-τιμή ,813  ,099 ,000 ,027  

N 59 59 59 59 59  

Ενδιαφέρον 

Συσχέτιση 

Pearson  
,311* ,217 1 ,634** ,196  

p-τιμή ,017 ,099  ,000 ,137  

N 59 59 59 59 59  

PSOC 

Συσχέτιση 

Pearson  
,672** ,694** ,634** 1 ,484**  

p-τιμή ,000 ,000 ,000  ,000  

N 59 59 59 59 59  

WEMBMS 

Συσχέτιση 

Pearson  
,445** ,289* ,196 ,484** 1  

p-τιμή ,000 ,027 ,137 ,000   

N 59 59 59 59 59  

 

       

       

       

*. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο α = 0.05 (διπλής κατεύθυνσης). 

**. Η συσχέτιση είναι σημαντική σε επίπεδο α = 0.01 (διπλής κατεύθυνσης). 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα συντελεστή συσχέτισης Pearson r για το συνολικό δείγμα 
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3.2 Αποτελέσματα επεξεργασίας και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

3.2.1.1 Απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στους ίδιους ως άτομα 

 Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις απόψεις των γονέων για την επίδραση 

της φυσικής δραστηριότητας στους ίδιους ως άτομα. Πρόκειται για τις απόψεις των 8 

δραστήριων και των 3 μη δραστήριων γονέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για 

τη συνέντευξη. 

Για λόγους ανωνυμίας οι συμμετέχοντες αναφέρονται με κωδικούς. Οι φυσικά 

δραστήριοι γονείς συμβολίζονται με το γράμμα Α και έναν αριθμό από το 1 έως το 8, 

ανάλογα με τη σειρά με την οποία έλαβαν μέρος στη συνέντευξη. Αντίστοιχα, οι μη 

φυσικά δραστήριοι γονείς συμβολίζονται με το γράμμα Β και έναν αριθμό από το 1 

έως το 3, ανάλογα με τη σειρά με την οποία έλαβαν μέρος στη συνέντευξη. 

 Ο γονέας Α1, είναι μια έγγαμη μητέρα 38 ετών με δύο κόρες, 4μισι και 9 ετών. 

Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των 

μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους εύκολα. Η ίδια είναι απόφοιτη 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με μερική απασχόληση. Η συνολική 

βαθμολογία που συγκέντρωσε η Α1 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 

53, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 62 (υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 24, 

υποκλίμακα Ικανοποίησης = 24, υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 14) και στην κλίμακα 

φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι 16. 

Η Α1 ασχολείται με το χορό σε εβδομαδιαία βάση, περίπου για πέντε ώρες 

την εβδομάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Η Α1 ασχολούνταν με το χορό σταθερά από 

μικρή ηλικία, ωστόσο είχε σταματήσει να πραγματοποιεί κάποιο είδος φυσικής 

δραστηριότητας, ανάμεσα σε αυτά και ο χορός, μετά τη γέννηση των παιδιών της και 

μέχρι πριν τρία χρόνια. Θεωρεί ότι ο χορός την ωφελεί και επηρεάζει θετικά τον 

τρόπο που βιώνει την καθημερινότητα της. Η ενασχόληση της με το χορό αποτελεί 

για κείνη μια ευχάριστη απασχόληση, ενώ επίσης συνιστά για εκείνη χρόνο που 

αφιερώνει στον εαυτό της. Θεωρεί ότι ο χορός ωφελεί τη φυσική της κατάσταση 

αλλά και την ψυχική της υγεία. Την βοηθάει να ηρεμήσει σωματικά και ψυχικά κι 

έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητες διαφορετικά. 

Αναφέρει ότι τα τρία τελευταία χρόνια που ξεκίνησε ξανά να ασχολείται με το χορό 

είδε το σώμα της να αλλάζει, είναι πιο ήρεμη, έχει βελτιωθεί η σχέση της με το 

σύζυγο της κι ότι ανυπομονεί να έρθει εκείνη η ώρα της ημέρας που θα βρεθεί στο 

μάθημα χορού προκειμένου να ηρεμήσει μετά από μια έντονη μέρα. 

…Για να περνάει ευχάριστα η ώρα και να 'χω προσωπικό χρόνο […] νομίζω ότι 

βοηθάει και στην ψυχική υγεία του γονιού […] Εμένα με ηρεμεί και σωματικά 
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και ψυχικά και μπορώ να αντιμετωπίσω τις καταστάσεις που συμβαίνουν στο 

σπίτι πιο ήρεμα μετά. […] Το έκανα για πάρα πολλά χρόνια (χορό), μετά που 
έκανα τα παιδιά είχα σταματήσει, οπότε τα τελευταία τρία χρόνια ας πούμε 

(ξεκίνησα πάλι τον χορό). Πέρα από τις αλλαγές που είδα στο σώμα μου, είναι 

στην ηρεμία που έχω πια […] ακόμα και η σχέση μου με τον άντρα μου έχει 

αλλάξει. [...] Πολλές φορές ας πούμε σε μια μέρα έντασης περιμένω πως και 
πως την ώρα που θα χουμε μάθημα για να έρθω εδώ (στη σχολή χορού) να 

ηρεμήσω. 

 

Ο γονέας Α2 είναι μια έγγαμη μητέρα 40 ετών, ενός κοριτσιού 5 και ενός 

αγοριού 7 ετών. Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο 

εισόδημα όλων των μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους εύκολα. Η ίδια 

είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με πλήρες ωράριο. Η 

συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Α2 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας 

WEMBMS είναι 59, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 72 (υποκλίμακα 

Αποτελεσματικότητας = 24, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 30, υποκλίμακα 

Ενδιαφέροντος = 18) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι 63. 

Η Α2 ασκείται έντονα σε χώρο προπόνησης τρεις φορές την εβδομάδα για 

μεγάλες περιόδους. Πέρα από αυτό αξιοποιεί και όποιες άλλες ευκαιρίες για φυσική 

δραστηριότητα στην καθημερινότητα της, καθώς η άσκηση έχει πολύ σημαντική 

θέση στη ζωή της τον τελευταίο καιρό. Απολαμβάνει την άσκηση, η οποία φαίνεται 

να της προσφέρει πολλά οφέλη σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο, όπως ψυχική 

ευφορία, ηρεμία, μείωση του άγχους, καλύτερη αυτοεικόνα, υγεία και φυσική 

κατάσταση. Θεωρεί κατ΄ επέκταση ότι επηρεάζει θετικά τον τρόπο που βιώνει την 

καθημερινότητα της, καθώς ο χρόνος που αφιερώνει στην άσκηση αποτελεί για 

εκείνη χρόνο φροντίδας του εαυτού. 

…μου αρέσει και μετά νιώθω ωραία και ψυχολογικά […] και βελτιώνει την 

υγεία, τη φυσική κατάσταση και ψυχολογικά..σε κάνει να νιώθεις ωραία με το 
σώμα σου, αλλά και επιδρά σαν αγχολυτικό. Με ωφελεί στη φυσική μου 

κατάσταση, στην υγεία μου, και ψυχολογικά. Παρατήρησα αλλαγές εξωτερικά 

στο σώμα μου, αλλά και εσωτερικά, μετά από κάθε άσκηση νιώθω μια ηρεμία 
[…] νιώθεις ότι έχεις κάποιο χρόνο που φροντίζεις τον εαυτό σου. 

 

Ο γονέας Α3 είναι μια έγγαμη γυναίκα 46 ετών, που συμμετείχε στην έρευνα ως 

μητέρα ενός αγοριού 17 ετών. Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το 

συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες 

τους εύκολα. Η ίδια είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με 

πλήρες ωράριο. . Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Α3 στην κλίμακα 

ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 59, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 67 (υποκλίμακα 

Αποτελεσματικότητας = 26, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 25, υποκλίμακα 

Ενδιαφέροντος = 16) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι 65. 
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Σύμφωνα με την Α3, η φυσική δραστηριότητα έχει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή 

της και ασκείται καθημερινά. Αντιλαμβάνεται την άσκηση ως μια μορφή αγάπης 

προς τον εαυτό, που της προσφέρει ωφέλει σε πολλά επίπεδα (υγεία, χαρά, ευεξία, 

ενέργεια, αντοχή, μείωση στρες, βελτιωμένη αυτοεικόνα και εμφάνιση) τα οποία 

έχουν αντίκρισμα σε πολλούς τομείς της ζωής (όπως κοινωνικότητα, εμπειρίες κοντά 

στη φύση, κοινές εμπειρίες, σχέσεις, εμπιστοσύνη). 

…Γιατί αυτό με κάνει και νιώθω ευεξία, χαρά και αγάπη προς τον εαυτό μου. 

[…] Η φυσική άσκηση για μένα, έχει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή μου, νιώθω ότι 

με αυτό, με το να ασκούμαι καθημερινά, με κάνει να νιώθω πιο νέα, πιο 

ενεργητική, πιο δραστήρια, ε και πιο υγιής, οπότε, το έχω εντάξει σε 
καθημερινή βάση και όχι περιστασιακά, απ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από 

την εφηβεία και μετά, ασκούμαι. […] Όταν εντάσεις της γυμναστική στη ζωή 

σου και την άσκηση, αυτό σε βοηθά, σε πάρα πολλούς άλλους τομείς της ζωής 
σου να είναι καλύτερα τα πράγματα. Πρωταρχικός παράγοντας για μένα είναι 

ένα σώμα, το οποίο έχει υγεία, φυσική αντοχή, η εξωτερική εμφάνιση και η 

εικόνα του εαυτού σου είναι πολύ πιο βελτιωμένη […] νιώθω αποδεκτή στο 

κοινωνικό σύνολο, μπορώ να μοιράζομαι, μάλλον να απολαμβάνω κάποιες 
δραστηριότητες που αν δεν τον έκανα αυτό δεν θα είχα απολαύσει, που αυτό 

έχει να κάνει με τη φύση, όπως μια ορειβασία, ή να πηγαίνω σε μέρη με ένα 

βαθμό δυσκολίας, που αν δεν τον είχα πετύχει με την καθημερινή μου άσκηση, 
ίσως να μην είχα τη δυνατότητα να βρεθώ σε αυτούς τους χώρους και να δω τη 

φύση από κοντά, όπως είναι ένα φαράγγι, ένα...μια ορειβασία σε ένα μικρό 

βουνό. […] Η γυμναστική για μένα, η άσκηση, λειτουργεί ως αγχολυτικό. 
Πολλές φορές, όταν είμαι αγχωμένη και έχω να αντιμετωπίσω κάτι δύσκολο, η 

γυμναστική λειτουργεί ως ένας παράγοντας που μου μειώνει το στρες. Είναι 

σημαντικό. 

 

Ο γονέας Α4 είναι ένας έγγαμος πατέρας 39 ετών, ενός αγοριού 5 ετών. Η 

οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των 

μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους σχεδόν εύκολα. Ο πατέρας είναι 

απόφοιτος λυκείου και εργάζεται με πλήρη απασχόληση. Η συνολική βαθμολογία 

που συγκέντρωσε ο Α4 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 57, ενώ στη 

κλίμακα PSOC είναι 62 (υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 25, υποκλίμακα 

Ικανοποίησης = 24, υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 13) και στην κλίμακα φυσικής 

δραστηριότητας GLTQ είναι 32. 

Ο Α4 ασκούνταν ανέκαθεν με τρέξιμο και ποδήλατο. Είναι πολύ σημαντικό για 

αυτόν να ασκείται για να χαλαρώνει, να εκτονώνεται και να είναι υγιής. Ενώ 

επισημαίνει ότι η άσκηση τον βοηθάει να παίρνει μια απόσταση από τα πράγματα, 

προκειμένου να τα δει πιο ξεκάθαρα και τελικά να έχει μια πιο ψύχραιμη αντίδραση 

σε καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις. 

..χαλαρώνεις, φεύγουν τα νεύρα σου...συν όλα τα οφέλη στην υγεία […] Σαφώς 

βοηθάει σε καταστάσεις..αρχίζεις και τα βλέπεις πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, 
αποστασιοποιείσαι και...αντιδράς πιο ψύχραιμα. 
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Ο γονέας Α5 είναι μια διαζευγμένη γυναίκα 46 ετών, που συμμετείχε στην 

έρευνα ως μητέρα ενός αγοριού 17 ετών. Κατοικούν σε χωριό και με βάση το 

συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού αντιμετωπίζουν τις 

συνήθεις ανάγκες τους δύσκολα. Η ίδια είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

εργάζεται με μερική απασχόληση. . Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Α5 

στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 52, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 62 

(υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 19, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 25, 

υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 18) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ 

είναι 65. 

Η Α5 ασκείται πολύ τακτικά σε γυμναστήριο εδώ και χρόνια καθότι η άσκηση 

για αυτήν συμβάλει στην εκτόνωση του άγχους, την αποφόρτιση, στη διατήρηση του 

σωματικού βάρους και τη βελτίωση φυσικής κατάστασης και της αντοχής, αλλά και 

στην πνευματική διαύγεια. 

.. πηγαίνω γυμναστήριο καθημερινά, όπου κάνω spinning (real ryder), πιλάτες 

και γιόγκα. Κατέχει πολύ σημαντική θέση η φυσική δραστηριότητα στη ζωή 

μου. Ασκούμαι τακτικά εδώ και πολλά χρόνια. […] Η άσκηση πέραν της 
εκτόνωσης που παρέχει, βοηθάει στο να διατηρούμε το σώμα μας σε καλή 

κατάσταση. […] Εκτόνωση του άγχους και διατήρηση σωματικού βάρους σε 

κανονικά επίπεδα. […] (όταν ξεκίνησα να ασκούμαι) καταρχάς βελτιώθηκε η 
φυσική μου κατάσταση, μπορούσα πλέον να περπατώ περισσότερο χωρίς 

κόπωση κι επίσης βοήθησε στην αποβολή του άγχους. Μετά από μία 

κουραστική μέρα, η άσκηση βοηθάει στην αποφόρτιση καθώς και δίνει 

διαύγεια.. 

 

Ο γονέας Α6 είναι ένας έγγαμος πατέρας 34 ετών, ενός αγοριού 4 και ενός 

κοριτσιού 5 ετών. Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο 

εισόδημα όλων των μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους με μικρή 

δυσκολία. Ο πατέρας είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με 

πλήρες ωράριο. Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Α6 στην κλίμακα 

ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 56, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 59 (υποκλίμακα 

Αποτελεσματικότητας = 24, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 22, υποκλίμακα 

Ενδιαφέροντος = 13) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι16. 

Ο Α6 γυμναζόταν από μικρός παίζοντας μπάσκετ, τα τελευταία χρόνια λόγω 

περιορισμού του χρόνου ασκείται κάνοντας ποδήλατο δυο με τρεις φορές την 

εβδομάδα, κυρίως σαββατοκύριακα. Ασκείται στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής 

αλλά και επειδή το απολαμβάνει. Πέρα από τα ωφέλει που αφορούν στο σώμα του, 

αντλεί ωφέλει και για την ψυχική του υγεία από την άσκηση μέσω της οποίας 

χαλαρώνει και τη θεωρεί ως μια μορφή ψυχοθεραπείας. 
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…μ' αρέσει, προσέχω γενικά αλλά μ' αρέσει. […] χαλαρώνεις, ξεδίνεις […] 

Πέρα από σωματική άσκηση και λοιπά, χαλαρώνω, δηλαδή είναι κάτι σαν 
ψυχοθεραπεία. 

 

Ο γονέας Α7 είναι μια έγγαμη μητέρα 42 ετών, ενός κοριτσιού 16 ετών, ενός 

αγοριού 14 ετών, και ενός κοριτσιού 12 ετών Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη, σε χώρα 

του εξωτερικού και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των μελών 

αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους με μικρή δυσκολία. Η ίδια είναι απόφοιτη 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με πλήρες ωράριο. Η συνολική βαθμολογία 

που συγκέντρωσε η Α7 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 55, ενώ στη 

κλίμακα PSOC είναι 58 (υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 19, υποκλίμακα 

Ικανοποίησης = 24, υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 13) και στην κλίμακα φυσικής 

δραστηριότητας GLTQ είναι 21. 

Η Α7 γυμναζόταν από μικρή, ωστόσο μετά τη γέννηση των παιδιών της 

σταμάτησε να ασκείται και πήρε κάποια παραπανίσια κιλά. Ωστόσο το τελευταίο 

διάστημα περπατάει αρκετά, αξιοποιώντας το χρόνο που περιμένει για να πάρει την 

μικρή κόρη της από τη δική της δομημένη φυσική δραστηριότητα (μπαλέτο). Θεωρεί 

ότι η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, δίνει ενέργεια, αυξάνει 

την αντοχή, τον μεταβολισμό και συμβάλει καθοριστικά στην αποφόρτιση από το 

στρες της ημέρας. Επίσης, συμβάλει στην επίτευξη καινούργιων κατακτήσεων, όπως 

και στην πίστη ότι είναι δυνατή η επίτευξη τους, όπως είναι η δυνατότητα διάνυσης 

μιας μεγάλης απόστασης με τα πόδια. 

…η μόνη δραστηριότητα που κάνω καθημερινά, είναι ότι πρέπει να περπατάω 
μία με μιάμιση ώρα την ημέρα, κι ο μόνος λόγος για αυτό, γιατί στο λεξικό 

δίπλα στην τεμπελιά γράφει τ όνομα μου, είναι ότι αφήνω την κόρη μου για 

χορό κι επειδή είναι αρκετά μακριά από το σπίτι, και δε συμφέρει να γυρίσω, 

υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο εκεί δίπλα και το χω μάθει απέξω, χιλιόμετρο 
χιλιόμετρο. Πλάκα πλάκα, αστεία αστεία..ε..έχω υπολογίσει με ποδόμετρο ότι 

αυτό είναι γύρω στα εφτάμισι χιλιόμετρα κάθε μέρα, πάνω κάτω. […] Κοίταξε 

πριν τα παιδιά, ε..μπορεί να κάνα κάτι, πριν τα παιδιά έκανα πατινάζ βασικά, 
στάνταρ, ε..αλλά μετά τα παιδιά όχι δεν..οπότε ναι.. το μπαλέτο της μικρής 

είναι μια καλή ευκαιρία. […] ειδικά όταν έχεις παιδιά, αυξάνει τη φυσική 

κατάσταση, την αντοχή. […] Πρόπερσι, αποφάσισα να γραφτώ σε μια τάξη 
αεροβικής...Μπορώ να πω ότι πέρασα το καλύτερο καλοκαίρι με τα παιδιά, 

γιατί μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα χωρίς να τους λέω κάθε λίγο ''κάτσε 

κουράστηκα'', ''να σταματήσουμε λίγο;'' ''όχι μωρέ, που να πάμε τώρα, είναι 

μακριά''. Ήτανε τίγκα στη δραστηριότητα, αυτή τη φυσική αντοχή τη 
δίνει, κακά τα ψέματα, τη δίνει η άθληση, η εκγύμναση..χρόνο δε δίνει.. 

[…] σωματικά, ξέρω ότι θεωρητικά θα πρέπει να αυξάνει το μεταβολισμό μου, 

ψυχολογικά, αδειάζει το μυαλό μου....Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ 
σημαντικό, ξέρεις όταν έχεις μια μέρα, να ακούς τα προβλήματα, τη 

στεναχώρια του καθένα, γιατί δουλεύω σαν ψυχολόγος...ναι μεν τα πρώτα 

πράγματα που μας μαθαίνουν στη σχολή, είναι ότι ό,τι ακούγεται στο γραφείο, 

μένει στο γραφείο, δεν το παίρνουμε σπίτι κτλ, είναι όμως πολύ πιο εύκολο 
όταν μπορείς να απασχολήσεις το μυαλό σου με κάτι τελείως ανώδυνο, όπως 

είναι οι βιτρίνες των καταστημάτων, το πόσο περπάτησες, αν βρέχει και 
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περπατάς στη βροχή, απ' το να κάθεσαι να σκέφτεσαι ως τι μου πε τώρα 

αυτή..Είναι πολύ πιο εύκολο. […] Οτιδήποτε έχει...σου δίνει τη δυνατότητα να 
αδειάσεις το μυαλό σου, με κίνηση, σε επηρεάζει θετικά, όπως ας πούμε, ένας 

άλλος λόγος κίνησης, εντός εισαγωγικών, αλλά δεν το βλέπω σαν φυσική 

δραστηριότητα, είναι όταν βγάζω περίπατο το σκύλο, που περπατάω ας πούμε 

και συγκεντρώνομαι στο σκυλάκι μου, ε...και τα ξεχνάω όλα, αυτό κι αν είναι 
αγχολυτικό. […] Τώρα πλάκα πλάκα, επειδή είμαι μια λιχούδα του κερατά, 

μπορώ να πω ότι θα φάω μια σοκολατίτσα περιμένοντας τη μικρή και να μη το 

πάρω σε γραμμάρια, σε κιλά κατευθείαν, και περισσότερη αντοχή εντάξει 
σίγουρα..δηλαδή παλιότερα να μου λέγανε ότι θα κάνω τρία χιλιόμετρα 

περπάτημα, ήμουνα..κοίταζα τον άλλο λες κι έχει κατέβει από τον Άρη... 

Όχι δεν πίστευα (ότι δεν μπορώ να το κάνω)...ήμουν σίγουρη (ότι δεν 
μπορώ)...Ο πατέρας μου ας πούμε περπατάει πάρα πολύ […] πήγαινε χ. ψ. με 

τα πόδια..''γιατί να πάρω το μετρό, αφού μπορώ να πάω με τα ποδαράκια μου;'' 

ε..είναι μια κάποια απόσταση..ε..δεν τολμούσα να σκεφτώ ότι θα το έκανα, 

πρέπει να είναι 4-5 χιλιόμετρα..τώρα άνετα το κάνω. 

 

Ο γονέας Α8 είναι ένας πατέρας 42 ετών, ενός αγοριού 4 ετών, που ζει μαζί με 

τη μητέρα του παιδιού του και εκείνο. Η οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το 

συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες 

τους με μικρή δυσκολία. Ο ίδιος είναι απόφοιτος λυκείου και εργάζεται με πλήρες 

ωράριο. Η συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε ο Α8 στην κλίμακα ψυχικής 

ευεξίας WEMBMS είναι 64, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 73 (υποκλίμακα 

Αποτελεσματικότητας = 25, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 30, υποκλίμακα 

Ενδιαφέροντος = 18) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι 13. 

Ο Α8, τα τελευταία επτά χρόνια, ασχολείται με τη μελισσοκομία τουλάχιστον 

μια με δυο φορές την εβδομάδα. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που το αρέσει και 

την κυνήγησε για να φροντίσει την υγεία του στο παρόν και το μέλλον. Από όταν 

ξεκίνησε να ασχολείται με τη μελισσοκομία εντόπισε πολλές θετικές αλλαγές. 

Θεωρεί ότι πέρα από κάποια μικρά οικονομικά ωφέλει που του αποφέρει, η 

μελισσοκομία συμβάλει στην ψυχική υγεία του, την άσκηση του σώματος του και την 

αύξηση της αντοχής μακροπρόθεσμα. Ακόμα, θεωρεί ότι η φυσική δραστηριότητα 

που πραγματοποιεί τον φέρνει σε επαφή με τη φύση, του δίνει την ευκαιρία να 

ξεφύγει από την καθημερινή ρουτίνα, να πάρει απόσταση από προβλήματα και 

καταστάσεις και να εκτονωθεί. 

…(Κάποιος ασκείται) για την υγεία του, για το μέλλον του, τις αντοχές του αύριο 
μεθαύριο […] (Η μελισσοκομία μου προσφέρει) ψυχική υγεία, πρώτα απ όλα, 

σωματική άσκηση και κάποια βέβαια μικρά οικονομικά οφέλη. […] Όταν 

ασχολείσαι με τη μελισσοκομία αλλά νομίζω κι όλα τα αθλήματα, πρώτα απ  ́όλα 

ξεφεύγεις απ  ́την καθημερινότητα, είσαι στη φύση, έξω από μια πόλη, ταξιδεύεις 
πολλές ώρες με το αυτοκίνητο για να πας στο χωράφι και να ξαναφύγεις απ το 

χωράφι..οπότε ξεδίνεις μέσα απ αυτό, ξεφεύγεις απ  ́ τα προβλήματα σου, 

ξεφεύγεις λίγο από την κατάσταση που ζεις καθημερινά. 
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Συνοψίζοντας, πέντε από τους δραστήριους γονείς αναφέρουν ότι η φυσική 

δραστηριότητα που πραγματοποιούν τους προκαλεί ευχαρίστηση, συμβάλει στη 

φυσική τους κατάσταση, στην υγεία τους, στη θετική ψυχική υγεία τους. Από 

τέσσερις γονείς αναφέρεται ότι η φυσική δραστηριότητα δρα ως αγχολυτικό, 

προσφέρει εκτόνωση, χαλάρωση, αδειάζει το μυαλό και δίνει πνευματική διαύγεια, 

καθαρή σκέψη. Από τρεις φορές αναφέρεται ότι η φυσική δραστηριότητα λειτουργεί 

ως προσωπικός χρόνος φροντίδας του εαυτού, προσφέρει ηρεμία, και αυξάνει την 

ενέργεια και την αντοχή. Από δυο φορές αναφέρεται ότι επιφέρει την ψυχραιμία στην 

αντιμετώπιση των καταστάσεων, αλλά και την θετική σχέση με το σώμα, ή και την 

επαφή με τη φύση. Μια συμμετέχουσα σημείωσε ότι συνέβαλε ακόμα και στη 

βελτίωση της σχέσης με τον σύζυγο της (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πως επιδρά η Φ.Δ. στον ίδιο τον γονέα Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 

Ευχαρίστηση √ √ √   √  √ 

Προσωπικός χρόνος-φροντίδα εαυτού √ √ √      

Ηρεμία  √ √  √     

Βελτίωση συζυγικής Σχέσης √        

Θετική ψυχική υγεία √ √ √ √    √ 

Υγεία  √ √   √ √ √ 

Φυσική κατάσταση  √ √  √ √ √  

Αγχολυτικό  √ √  √  √  

Θετική σχέση με το σώμα  √ √      

Επαφή με τη φύση   √     √ 

Ενέργεια - αντοχή   √    √ √ 

Αποδοχή από κοινωνικό σύνολο   √      

Ψύχραιμη αντιμετώπιση καταστάσεων √   √     

Πνευματική διαύγεια - άδειασμα μυαλού    √ √  √ √ 

Εκτόνωση - χαλάρωση    √ √ √  √ 

Διατήρηση σωματικού βάρους     √  √  

Σαν Ψυχοθεραπεία √     √   

Πίνακας 1. Πως επιδρά η φυσική δραστηριότητα των γονέων στους ίδιους  

 

3.2.1.2 Απόψεις των γονέων για την επίδραση της απουσίας φυσικής 

δραστηριότητας στους ίδιους ως άτομα 

Ο γονέας Β1 είναι μια έγγαμη μητέρα 40 ετών, ενός κοριτσιού 5μισι ετών. Η 

οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των 

μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους με μικρή δυσκολία. Η ίδια είναι 
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απόφοιτη λυκείου και εργάζεται με πλήρες ωράριο. Η συνολική βαθμολογία που 

συγκέντρωσε η Β1 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 20, ενώ στη 

κλίμακα PSOC είναι 48 (υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 5, υποκλίμακα 

Ικανοποίησης = 32, υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 11) και στην κλίμακα φυσικής 

δραστηριότητας GLTQ είναι 0. 

Η Β1 παλιότερα είχε ασχοληθεί με το βόλεϊ, το στίβο και το γυμναστήριο. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια λόγω της μητρότητας και της εργασίας αποφάσισε να 

μην πραγματοποιεί κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα. Μολαταύτα, θεωρεί πολύ 

σημαντική την άσκηση για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά και της 

ψυχικής διάθεσης και την εκτόνωση. Αναφέρει ότι εκείνη πλέον λόγω της απουσίας 

φυσικής δραστηριότητας από τη ζωής της, την πονάει όλο της το σώμα, ενώ έχει 

μειωθεί πολύ η αντοχή της. Ακόμα, αναφέρει ότι δεν έχει προσωπικό χρόνο πλέον ή 

μια διέξοδο για να εκτονώνεται από τις εντάσεις που δημιουργούνται στου διάφορους 

τομείς της ζωής της.  

…λόγω της δουλειάς..και έχω μια μικρή 5μισι χρόνων, η οποία κάνει αυτή 

δραστηριότητες κι εγώ αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. […] Πολύ σημαντικό να 

ασκείται κάποιος. […] Πονάει όλο μου το σώμα. Παλιότερα έκανα βόλεϊ, στίβο, 

και μετά γυμναστήριο. Με τα χρόνια δεν μπορώ πια να κάνω τίποτα και χορό που 
έκανα κι αυτό το χω σταματήσει, τώρα πια δεν έχω αντοχή. […] Σίγουρα έχει 

καλύτερη φυσική κατάσταση και αυτός που ασκείται, ξεσπάει, έχει άλλη ψυχική 

διάθεση. Επηρεάζει ότι δεν έχω κάτι να κάνω για μένα, να ξεσπάσω, να 
ηρεμήσω, από την ένταση της δουλειάς, του σπιτιού, ή με τη μικρή...και...αυτό μ 

επηρεάζει πάρα πολύ ψυχολογικά και σωματικά..γιατί εντάξει παίζει μεγάλο 

ρόλο στο να έχεις αντοχές και σε οτιδήποτε άλλο. 
 

Ο γονέας Β2 είναι μια διαζευγμένη μητέρα 49 ετών, ενός αγοριού 16 ετών. Η 

οικογένεια κατοικεί σε πόλη και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των 

μελών του νοικοκυριού αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους σχεδόν εύκολα. Η 

ίδια είναι απόφοιτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με πλήρες ωράριο. Η 

συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσε η Β2 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας 

WEMBMS είναι 26, ενώ στη κλίμακα PSOC είναι 59 (υποκλίμακα 

Αποτελεσματικότητας = 29, υποκλίμακα Ικανοποίησης = 18, υποκλίμακα 

Ενδιαφέροντος = 12) και στην κλίμακα φυσικής δραστηριότητας GLTQ είναι 0. 

H B2 γυμναζόταν σχεδόν τρεις ώρες καθημερινά μέχρι την ηλικία των 24 ετών, 

οπότε και είχε την πρώτη της εγκυμοσύνη. Από τότε και έπειτα σταμάτησε να 

ασκείται. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποκτήσει πολλά παραπάνω κιλά με 

δυσμενείς συνέπειες στη σωματική και ψυχική της υγεία, ενώ παράλληλα την 

αποθάρρυνε από την άσκηση. Η ίδια θεωρεί την άσκηση πολύ σημαντική για τη 

σωματική και ψυχική υγεία και αναφέρει με παράπονο ότι τα περιττά κιλά που 
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επέφερε στην ίδια η έλλειψη δραστηριότητας συμβάλλουν στην εμφάνιση διαφόρων 

νοσημάτων, πόνων, περιορισμένης αντοχής, που με τη σειρά τους έχουν ως 

αποτέλεσμα να δυσκολεύεται λειτουργικά στην καθημερινότητα της αλλά και να μη 

μπορεί να απολαμβάνει δραστηριότητες που παλιότερα απολάμβανε. 

…γιατί άφησα πάρα πολλά χρόνια να μείνω αγύμναστη, μετά την πρώτη μου 

εγκυμοσύνη και άρχισαν να συσσωρεύονται και κιλά και κατάθλιψη και κακή 
αναπνοή..οπότε αυτό ήτανε λίγο τροχοπέδη και μ' άφησε πίσω, δηλαδή πολλές 

φορές έκανα κάποιες προσπάθειες να το ξανά ξεκινήσω, αλλά απέτυχα, 

απέτυχα...δεν τα κατάφερα, δεν μου έδινε ούτε χαρά, αλλά ούτε είχα και το 

κίνητρο να το κάνω, ούτε ήταν κομμάτι της καθημερινότητας μου όπως στο 
παρελθόν. […] μου έφεραν κιλά, μου έφεραν δυσκαμψία, προβλήματα στη 

σπονδυλική στήλη, περιορισμένη αναπνοή, εμφάνιση, αντοχές, όλα αυτά έχουν 

δράσει αρνητικά επάνω μου, επειδή δε γυμνάζομαι...προβλήματα προδιαβήτη, 
προβλήματα αρρυθμίας καρδιάς, πολύ σοβαρά πράγματα. […] έχει βαρύνει την 

αναπνοή μου (το παραπάνω βάρος), δυσκολεύομαι να μπω και να βγω στο 

αυτοκίνητο, είμαι υπέρβαρη περίπου...σε σχέση με το φυσιολογικό μου, είμαι 
σχεδόν 30-35 κιλά επάνω […] Πάρα πολύ σημαντικό (το να ασκείται κανείς) δεν 

το συζητώ, και για την ψυχική υγεία και για τη σωματική υγεία και για να 

κρατήσουμε σιλουέτα και εμφάνιση και κιλά αντίστοιχα του ύψους μας και της 

ηλικίας μας και για λόγους υγείας και για λόγους εμφάνισης. […] Γυμναζόμουνα 
σχεδόν 3 ώρες τη μέρα, αυτό μέχρι την εγκυμοσύνη, μέχρι τα 24 μου περίπου. 

[…] Η πιο μεγάλη αλλαγή στο σώμα είναι τα περιττά κιλά, πάρα πολλά κιλά, 

πόνος στις αρθρώσεις, περιορισμένη αντοχή, παρότι δεν είμαι καπνίστρια, έχω 
μια περιορισμένη αναπνοή, περιορισμένη αντοχή, δε μπορώ να ανέβω σκάλες, δε 

μπορώ να ανέβω ανηφόρα, δεν απολαμβάνω αρκετές ώρες στη φύση, δε μπορώ 

να ανέβω σε βουνό να κολυμπήσω πολύ ώρα, αυτά δυστυχώς δεν τα 
απολαμβάνω πια. 

 

Ο γονέας Β3 είναι μια έγγαμη μητέρα 35 ετών, ενός αγοριού 4 ετών. Η 

οικογένεια κατοικεί σε χωριό και με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα όλων των 

μελών αντιμετωπίζουν τις συνήθεις ανάγκες τους με δυσκολία. Η ίδια είναι απόφοιτη 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργάζεται με πλήρες ωράριο. Η συνολική βαθμολογία 

που συγκέντρωσε η Α2 στην κλίμακα ψυχικής ευεξίας WEMBMS είναι 61, ενώ στη 

κλίμακα PSOC είναι 67 (υποκλίμακα Αποτελεσματικότητας = 25, υποκλίμακα 

Ικανοποίησης = 26, υποκλίμακα Ενδιαφέροντος = 15) και στην κλίμακα φυσικής 

δραστηριότητας GLTQ είναι 0. 

Η Β3 δεν ασκείται λόγω έλλειψης χρόνου και έντονης κόπωσης στο πλαίσιο της 

καθημερινότητας. Παρόλα αυτά, θεωρεί ότι η φυσική δραστηριότητα επιδρά θετικά 

στη διάθεση, την αντοχή, την εκτόνωση του στρες, την υγεία και τη φροντίδα του 

εαυτού. Η ίδια αναφέρει ότι λόγω μη πραγματοποίησης φυσικής δραστηριότητας, έχει 

αυξήσει το σωματικό της βάρος, το οποίο με τη σειρά του της προκαλεί κόπωση στην 

καθημερινότητα και πόνους σε διάφορα σημεία του σώματος, δυσκολεύεται να 

δραστηριοποιείται έντονα μαζί με το παιδί και αισθάνεται ενοχικά απέναντι στον 

εαυτό της. 
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…έλλειψη χρόνου και έντονη κόπωση λόγω καθημερινότητας. […] (Η φυσική 

δραστηριότητα) Βελτιώνει την διάθεση, μειώνει το στρες, φέρνει  ευφορία, δίνει 
καλύτερη σωματική αντοχή καθώς και ένα αίσθημα συνέπειας στον στόχο για 

καλύτερη σωματική υγεία και περισσότερη φροντίδα του εαυτού. […] Έχω 

περισσότερο βάρος το οποίο με κουράζει στην καθημερινότητα καθώς και 

πόνους στα γόνατα που μερικές μέρες μου κάνουν αδύνατο ακόμα και το 
ανέβασμα ενός σκαλοπατιού παρά το νεαρό της ηλικίας μου. […] Πόνοι στην 

πλάτη, στα χέρια, στα γόνατα, αύξηση σωματικού βάρους το οποίο δεν μπορώ 

και να διαχειριστώ. […] Έχω τύψεις και ενοχές που δεν είμαι συνεπής στον 
εαυτό μου.  Επίσης, δεν έχω την ενέργεια που χρειάζεται για να ακολουθώ τον 

4χρονο γιο μου στην έντονη απογευματινή δραστηριότητα που αποζητά. 

 

Συνοψίζοντας, και οι τρεις μητέρες που δεν πραγματοποιούν φυσική 

δραστηριότητα αναφέρουν ότι λόγω αυτού έχουν εκδηλώσει σωματικούς πόνους και 

έχει μειωθεί η ενέργεια και η αντοχή τους. Μια από αυτές αναφέρει επιπλέον ότι λόγω 

της απουσίας φυσικής δραστηριότητας από τη ζωή της νιώθει ότι δεν έχει προσωπικό 

χρόνο και δεν έχει κάπου να εκτονώσει την ένταση της. Ενώ μια δεύτερη, αναφέρει 

ακόμα ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχει επιφέρει στην ίδια πολλά περιττά 

κιλά, διάφορα προβλήματα υγείας και κατάθλιψη (βλ. Πίνακα2).  

 

Πως επιδρά η απουσία Φ.Δ. του γονέα στον ίδιο Β1 Β2 Β3 

Σωματικός πόνος √ √ √ 

Μείωση αντοχής-ενέργειας √ √ √ 

Μη εκτόνωση √   

Έλλειψη προσωπικού χρόνου √   

Περιττά κιλά  √  

Προβλήματα υγείας  √  

Κατάθλιψη  √  

Πίνακας 2. Πως επιδρά η απουσία φυσικής δραστηριότητας των γονέων στους ίδιους  

 

3.2.2  Απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας 

στα παιδιά τους 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις απόψεις των γονέων για την επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά τους.  

Οι κόρες της Α1 ασχολούνται με το χορό όπως και εκείνη. Το γεγονός ότι η 

ίδια κάνει χορό φαίνεται να επηρέασε τις μικρές να το δοκιμάσουν, ωστόσο πλέον 

αποτελεί μια δική τους επιλογή που απολαμβάνουν. Η Α1 ότι η φυσική 

δραστηριότητα συμβάλει ώστε τα παιδιά να μπορούν να πειθαρχούν, ενώ παράλληλα 

αποτελεί μια ενασχόληση που αποτρέπει την ανάπτυξη επιβλαβών συνηθειών. 

…και οι δύο, ασχολούνται με το χορό κι εκείνες. […] φταίει πιο πολύ ότι και 

στη μαμά αρέσει ο χορός, αλλά το δοκιμάσανε και τους άρεσε, οπότε είναι 
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επιλογή τους πια. […] εντάσσουν (τη φυσική δραστηριότητα) στην 

καθημερινότητα τους από πολύ μικρά, οπότε είναι σαν μια ρουτίνα για αυτά, 
Πέρα από την πειθαρχία που νομίζω ότι δίνει ο αθλητισμός, μπορεί να κρατήσει 

το παιδί από πολλές κακές συνήθειες μεγαλώνοντας. Όπως τα ναρκωτικά, οι 

κακές παρέες που λένε, όλα αυτά, πιστεύω ότι βοηθάει να έχει μια άλλη 

ασχολία, να έχει μια ασχολία τελοσπάντων, για να μην πέσει, να μην καταλήξει 
κάπου κακά.  

 

Τα παιδιά της Α2 ασκούνται σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως μέσω της 

κολύμβησης, καθότι είναι κάτι που απολαμβάνουν και η ίδια επιθυμεί η άσκηση να 

ενταχθεί στον τρόπο ζωής τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Θεωρεί ότι 

άσκηση έχει θετικά αποτελέσματα σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο, και προάγει ένα 

υγιή τρόπο ζωής. 

…Γιατί θέλω να τους γίνει τρόπος ζωής, και γιατί τους αρέσει […] Υγεία […] 

ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. 

 

Η Α3 έχει τρία παιδιά, αλλά η συζήτηση επικεντρώθηκε στο μικρότερο από 

αυτά, στον 17χρονο γιο της, ο οποίος ασκείται από πολύ μικρός και έχει δοκιμάσει 

διάφορα είδη φυσικής δραστηριότητας. Θεωρεί ότι η άσκηση τον βοηθάει να έχει μια 

καλή σχέση με το σώμα του, καλή υγεία, φυσική κατάσταση, ενέργεια, 

οργανωτικότητα αλλά επίσης συμβάλει στην κοινωνικοποίηση του και στην ανάπτυξη 

καινούριων σχέσεων με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα. Ακόμα, θεωρεί ότι η άσκηση 

συμβάλει στην ανάπτυξη μιας φιλοσοφίας γύρω από τον υγιεινό τρόπο ζωής και 

διατροφής. 

… ο γιος μου ο μικρότερος (17 ετών) ασκείται από πολύ μικρός και κάνει 
φυσική δραστηριότητα […] Γυμνάζεται πάντα, από την ηλικία του 

νηπιαγωγείου, αλλάζοντας βέβαια τις δραστηριότητες και δοκιμάζοντας αρκετά 

αθλήματα, μέχρι που κατέληξε σε αυτό που κάνει ως σήμερα (το τένις). […] 
γιατί θα νιώθει καλά με το σώμα του, για να έχει φυσική κατάσταση, για 

κοινωνικοποίηση σε μια ομάδα που παίζει αρκετά χρόνια, και να αποκτήσει μια 

φιλοσοφία για τον υγιεινό τρόπο ζωής. […] Τα ωφέλει της άσκησης βοηθούν 

και βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Έχει να κάνει και με 
βραχυπρόθεσμους και με μακροπρόθεσμους στόχους. Το παιδί μπορεί να 

οργανώνεται καλύτερα, να φτιάχνει το πρόγραμμα του, εντάσσοντας τη 

γυμναστική μέσα σε αυτό. Αποκτά ένα τρόπο υγιεινής ζωής αλλά και 
διατροφής, οπότε όλα αυτά αλληλοσυνδέονται […] από κει έχει κοινωνικές 

σχέσεις, οπότε εμπλέκεται με παιδιά που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και αποκτά 

φιλίες και καινούριες σχέσεις. Ωστόσο, κάνοντας γυμναστική, πάντα ο στόχος 
είναι αυτό να το διατηρήσει και σαν ενήλικας, να έχει αυτή την αντίληψη, να 

αποκτά μια καλή αντίληψη για τη γυμναστική και για τη φυσική 

δραστηριότητα. […] Παρόλο που είναι επίπονο και πολλές φορές νιώθει 

κουρασμένος, ποτέ δεν το αφήνει, γιατί νιώθει φεύγοντας από κει (από την 
προπόνηση) ότι έχει περισσότερη ενέργεια. να συνεχίσει τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες. 
  

Ο γιος του Α4, αν και μόλις 5 ετών, ασκείται από δική του επιλογή και φαίνεται 

να το απολαμβάνει. Ο Α4 θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό εντάσσεται η άσκηση στην 
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κουλτούρα του,  κοινωνικοποιείται, γίνεται πιο δυναμικός και εμπλέκεται σε μια 

διαδικασία στοχοθεσίας, επίτευξης και εξέλιξης 

Του αρέσει. […] Μόνος του το διάλεξε. […] Κοινωνικοποίηση, μπαίνει στη 
κουλτούρα του η γυμναστική και η άθληση γενικότερα […] αρχίζει να μπαίνει 

σε μια διαδικασία επίτευξης στόχων και εξέλιξης, όχι καθαρά στο αθλητικό 

κομμάτι, αλλά στο ότι με την προσπάθεια θα επιτυγχάνει σιγά σιγά στόχους, 
που στην αρχή ήταν πιο δύσκολο […] και περνάει καλά […] είναι πιο 

δυναμικός. 
 

Ο γιος της Α5 ασκείται από μικρός. Η Α5 εστιάζει στα οφέλη της άσκησης για 

τη φυσική κατάσταση, τω σώμα και την κοινωνικότητα. 

…Ο γιος μου από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, επιλέγοντας ανά 

διαστήματα διαφορετικά αθλήματα. Εδώ και 2 χρόνια περίπου πηγαίνει σε 
γυμναστήριο […] Βοηθάει στην διατήρηση της φυσικής κατάστασης. Εκτός 

από την εμφανή αλλαγή στο σώμα του (στην στάση σώματος κυρίως) και την 

μυϊκή ενδυνάμωση, ανέπτυξε και κοινωνικές σχέσεις με συναθλητές του. 
 

Ο Α6 αναφέρει ότι τα παιδιά του ασκούνται κάνοντας ποδήλατο. Θεωρεί ότι η 

άσκηση ωφελεί τα παιδιά αναφορικά με το σώμα τους, την ψυχολογία και την 

κοινωνικοποίηση τους 

… με τα ποδηλατάκια πότε λίγο που βγαίνουμε, εντάξει κυκλοφορούμε πέρα 

δώθε […] πέρα από το σωματικό που είναι ίσως το κυριότερο, θεωρώ ότι 

βλέπουν και κόσμο και είναι πιο εύκολο να κοινωνικοποιηθούν στην ουσία. 
[…] Σίγουρα η ενέργεια που θα έχει...ε..κάποια παιδιά που στην ουσία δεν 

ασχολούνται με κάποιο άθλημα ή κάτι άλλο, είναι λίγο μαλθακά. […] είναι ότι 

βοηθάει ψυχολογικά θεωρώ στους μεγάλους και πολύ παραπάνω στα παιδάκια. 
 

Η Α7 αναφέρει ότι όλα της τα παιδιά ασκούνται και ότι εκείνη και ο σύζυγος 

της τα έχουν ωθήσει προς την άσκηση. Θεωρεί ότι η ενασχόληση με την άσκηση 

πέρα από υγεία, φυσική κατάσταση, την αποφυγή της παχυσαρκίας, την πειθαρχία, τη 

στοχοθεσία και τον  αναζωογονητικό ύπνο που έχει ως αποτέλεσμα, επίσης συμβάλει 

στο να γίνονται καλύτερες επιλογές από τα παιδιά αναφορικά με τη διατροφή τους 

αλλά και αναφορικά με την αποφυγή καταχρήσεων. Η άσκηση αναφέρεται ως μια 

εναλλακτική έναντι της ενασχόλησης με ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνίδια, μέσα 

από την οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή και αναπτύσσουν φιλίες που επίσης λόγω 

της κουλτούρας του αθλητισμού τείνουν να αποφεύγουν τις καταχρήσεις. 

…Και τα τρία γυμνάζονται, και τα τρία γυμνάζονται υπερβολικά, τα έχουμε 

σπρώξει προς την άθληση γενικότερα […] Πρώτον και κυριότερον γιατί είναι 

ένας πολύ καλός τρόπος για να μην ασχολούνται με χαζομάρες...δηλαδή τώρα ο 

μικρός θα πάει ποδόσφαιρο, δεν θα παίξει play station, αντί να κάθεται 
μπροστά σε μια οθόνη παίζοντας play station θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο 

[…] οι φίλοι του, και μεγαλώνοντας οι παρέες που κάνει, ξέρω ότι είναι παιδιά 

που λόγω του αθλητισμού, θα το σκεφτούν δυο φορές να πιάσουν τσιγάρο, να 
πιουν παραπάνω, πριν κάνουν οποιαδήποτε κατάχρηση που μπορεί να τους 

στοιχίσει […] γενικά όταν τον βλέπουν σοβαρά τον αθλητισμό..και το βλέπω 

και το γιο μου ας πούμε, ''καλό είναι να μην το φάω αυτό μαμά τώρα το βράδυ, 
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ξέρεις'' […] (η άσκηση προσφέρει) καλή φυσική κατάσταση, πολύ καλή υγεία, 

αρρωσταίνουν σπάνια, είναι αρκετά ανθεκτικά παιδάκια..Κουράζονται φυσικά, 
με τέτοιο τρόπο, ώστε κι ο ύπνος τους να είναι αποδοτικός, κοιμούνται καλά, 

κοιμούνται βαθιά, ξεκούραστα...έχουν δημιουργήσει παρέες πέρα απ' το 

σχολείο..εντάξει και δεν έχουν και την τάση τη δική μου να φουσκώνουμε 

λιγάκι..μάλλον επειδή την έχουνε, την έχουν περιορίσει κατά πολύ...μαθαίνουν 
επίσης και πειθαρχία..δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τους φωνάξω, όχι ότι δε 

φωνάζω, αλλά..είναι πολύ πιο πρόθυμα να μπουν στο σκεπτικό ότι πρέπει να 

κάνω κάτι με σκοπό...αυτόν ας πούμε. 

 

Ο Α8 αναφέρει ότι ο γιος του ασκείται στο κολυμβητήριο τα τελευταία δύο 

χρόνια. Πέρα από το ότι έμαθε κολύμβηση και δεν φοβάται πλέον τη θάλασσα, θεωρεί 

ότι η κολύμβηση τον προετοιμάζει για άλλα αθλήματα, τον μυεί στη φιλοσοφία της 

ομαδικότητας, της πειθαρχίας, της πίστης στον εαυτό, της υγιούς ανταγωνιστικότητας 

και στοχοθεσίας. 

…κάνει και κολυμβητήριο. […] Εντάξει πρώτα απ' όλα ασκεί το σώμα του, 
ασκείται ο πιτσιρικάς, τον προετοιμάζει, μπαίνει στη φιλοσοφία της 

ομαδικότητας, στη φιλοσοφία της πειθαρχίας σε ένα άθλημα, μαθαίνει να 

κολυμπάει, να προστατεύει τον εαυτό του από τη θάλασσα, νομίζω ότι δίνει 
βάσεις για άλλα αθλήματα που θα χρειαστεί να κάνει στο μέλλον. […] Ναι, είχε 

αλλαγές (όταν πήγε κολυμβητήριο), είχε αλλαγές ως προς το φόβο για το νερό 

στη θάλασσα, τεράστιες αλλαγές με τη θάλασσα, δεν τη φοβότανε πια όπως 

φοβότανε τις προηγούμενες χρονιές που δεν πήγαινε κολυμβητήριο, είχε πιο 
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ο ίδιος, όπως επίσης έμαθε ότι όταν πάμε σε ένα 

άθλημα, στο κολυμβητήριο, έχουμε τον προπονητή μας, την προπονήτρια, τη 

δασκάλα μας, είμαστε υπάκουοι, μας λέει τι κάνουμε, προσπαθούμε κι επίσης 
αυτό που έκανε μέσα σε ένα χρόνο, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά που πάει τώρα, 

είναι ότι λίγο την ανταγωνιστικότητα την καλλιέργησε, το κατάλαβε, ας πούμε 

να κάνω λίγο πιο γρήγορα να βγω πρώτος, θα προσπαθήσω να ‘μαι μαζί με τα 
παιδάκια, αυτά. 

 

Η Β1 αναφέρει ότι η κόρη της κάνει κολύμβηση και μπαλέτο καθώς της 

αρέσουν. Εκείνη βλέποντας ότι τα απολαμβάνει την ενθαρρύνει να συνεχίσει. Θεωρεί 

ότι η άσκηση ωφελεί το σώμα της κόρης της, τη φυσική της κατάσταση, ενώ επίσης 

συμβάλει στην κοινωνικοποίηση της, στην πειθαρχία, τη διαχείριση συναισθημάτων 

και την εκτόνωση της. 

...κάνει κολυμβητήριο, μπαλέτο […] Γιατί της αρέσει πάρα πολύ και όσο της 
αρέσει τόσο πιο πολύ εγώ θέλω να τα κάνει, γιατί της κάνει καλό στο σώμα της. 

[…] (Η άσκηση της προσφέρει) φυσική κατάσταση και ξεσπάει κι αυτή από την 

κλεισούρα του σχολείου, απ το σπίτι, γνωρίζει κόσμο, κοινωνικοποιείται 
γενικότερα, κι όλα αυτά. Σίγουρα (τη βοηθάει), στη συναναστροφή με τον 

κόσμο, να μάθει να υπακούει, στα πάντα, ότι έχει να κάνει με ένα μικρό παιδί, 

να ακούει εντολές, να κάνει πράγματα, να μην απογοητεύεται, να δυναμώνει 

ψυχολογικά και σωματικά. 

 

Η Β2 αναφέρει ότι ο γιος της ασχολούνταν με τις πολεμικές τέχνες στο 

παρελθόν, ωστόσο το τρέχον διάστημα λόγω των αυξημένων μαθητικών 

υποχρεώσεων του ως μαθητής λυκείου δεν ασχολείται πια. Ωστόσο, έχει βρει τρόπο 



- 95 - 

 

 

να έχει φυσική δραστηριότητα, καθώς καθημερινά καλύπτει μια σημαντική απόσταση 

με τα πόδια για τη μετακίνηση του από και προς το φροντιστήριο. Θεωρεί ότι το 

περπάτημα αυτό τον ωφελεί σωματικά, συμβάλει στην καλή αναπνοή και το 

μεταβολισμό του. 

...έκανε πολεμικές τέχνες αλλά είναι στο λύκειο και είναι αυξημένες οι ώρες 

τώρα των μαθημάτων και δυστυχώς δε γυμνάζεται κι αυτό..πάει όμως στο 
φροντιστήριο με τα πόδια. Καλύπτει καθημερινά μια απόσταση πάνω από μισή, 

μία ώρα με τα πόδια. […] Κοιτάξτε το περπάτημα είναι ένα είδος άσκησης, 

καλής άσκησης, και η απόσταση είναι ικανοποιητική και ο χρόνος που την 

καλύπτει είναι αρκετά καλός, παρόλο που είναι κουρασμένος απ' όλη τη μέρα, 
σαν παιδί της πρώτης λυκείου, με αρκετές ώρες σχολείο και διάβασμα και 

δουλειά στο φροντιστήριο, όμως αφιερώνει αυτό το χρόνο και περπατά, του 

κάνει καλό...είναι απ' το ολότελα που λέμε, εφόσον δε γυμνάζεται με κάποιο 
άλλο τρόπο ή δεν ασχολείται με κάποιο σπορ, αυτό το περπάτημα πιστεύω ότι 

του κάνει καλό, στο σώμα του, στην αναπνοή του, στο μεταβολισμό του.. 
 

Η Β3 αναφέρει ότι ο γιος τη που φοιτά στο προνήπιο συμμετέχει σε κινητικές 

δραστηριότητες στην αυλή του νηπιαγωγείου. Επίσης, όταν ο καιρός το επιτρέπει 

κάνει ποδήλατο και παίζει στην αυλή του σπιτιού ή στη θάλασσα. Θεωρεί ότι η 

άσκηση ωφελεί την ψυχοσωματική υγεία του παιδιού αλλά και την αντίληψη του, του 

προσφέρει χαρά, την αίσθηση της ανακάλυψης,  αυξάνει την αυτοπεποίθηση του, την 

όρεξη του για φαγητό, ενώ επίσης συμβάλει στην κοινωνικοποίηση του. 

…το πρωί στο προνήπιο έχουν στην αυλή δραστηριότητες επίσης απογεύματα 

όταν ο καιρός είναι καλός ποδήλατο στην παραλία, μπάνια στη θάλασσα 
καθημερινά, παιχνίδι στην αυλή του σπιτιού. […] (Η άσκηση του προσφέρει) 

σωματική κ ψυχική υγεία, η χαρά της ανακάλυψης, γνώση, αντίληψη 

μεγαλύτερη χαρά, αυτοπεποίθηση και σωματική δύναμη, κοινωνικοποίηση. 

[…] Ανοίγει η όρεξη του για φαγητό. 
 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3, τέσσερις από τους δραστήριους γονείς και 

ένας από τους μη δραστήριους  ανέφεραν ότι το παιδί τους απολαμβάνει το είδος της 

φυσικής δραστηριότητας που πραγματοποιεί. Ακόμα, τέσσερις δραστήριοι γονείς και 

οι τρεις μη δραστήριοι ανέφεραν τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ως ένα από τα 

οφέλη της φυσική δραστηριότητας του παιδιού τους. Πέντε δραστήριοι και δυο μη 

δραστήριοι  επισήμαναν τη συμβολή της συμμετοχής του παιδιού σε κάποιο είδος 

φυσικής δραστηριότητας για την κοινωνικοποίηση του. Τρεις δραστήριοι και ένας μη 

δραστήριος γονέας ανέφεραν ότι μέσω της φυσικής δραστηριότητας τα παιδιά 

μυούνται στην πειθαρχία. Τρεις δραστήριοι γονείς επισήμαναν τα οφέλη της φυσικής 

δραστηριότητας στην υγεία του παιδιού και την ανάπτυξη της δυναμικότητας του. 

Ακόμα, από δύο δραστήριους γονείς αντίστοιχα αναφέρθηκε η ενασχόληση των 

παιδιών με τη φυσική δραστηριότητα ως ένα μέσο για την αποφυγή βλαβερών 

συνηθειών, την πρόληψη των εξαρτήσεων, τη βίωση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, την 
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επιλογή υγιεινής διατροφής, την υιοθέτηση μιας φιλοσοφίας ζωής που περιλαμβάνει 

την άσκηση, την στοχοθεσία και την εξέλιξη βάσει αυτών των στόχων, αλλά και τον 

αναζωογονητικό ύπνο των παιδιών. Ένας δραστήριος και ένας μη δραστήριος γονέας 

επισήμαναν τη συμβολή της φυσικής δραστηριότητας του παιδιού στην ανάπτυξη της 

αυτοπεποίθησης του παιδιού. Ακόμα, από έναν δραστήριο γονέα αναφέρθηκε 

αντίστοιχα ως όφελος της φυσικής δραστηριότητας του παιδιού, ότι μαθαίνει να 

διαχειρίζεται την απογοήτευση του, ότι αποκτά καλή σχέση με το σώμα του, μαθαίνει 

να οργανώνει τον εαυτό του, έχει περισσότερη ενέργεια, και ελέγχει το βάρος του. 

 

Πως επιδρά η Φ.Δ. του παιδιού στο ίδιο Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Β1 Β2 Β3 

Ευχαρίστηση  √ √ √ √     √   

Πειθαρχία √      √ √ √   

Πρόληψη εξαρτήσεων √      √     

Αποφυγή κακών συνηθειών √      √     

Υγιεινός τρόπο ζωής  √ √         

Υγεία  √ √    √     

Φυσική κατάσταση   √  √ √  √ √ √ √ 

Υγιεινή διατροφή   √    √     

Κοινωνικοποίηση   √ √ √ √ √  √  √ 

Θετική σχέση με το σώμα   √         

Αυτό-οργάνωση   √         

Φιλοσοφία άσκησης   √ √        

Ενέργεια   √         

Δυναμικότητα    √  √  √    

Στοχοθεσία-εξέλιξη    √    √    

Έλεγχος βάρους       √     

Αναζωογονητικός ύπνος      √ √     

Διαχείριση απογοήτευσης         √   

Αυτοπεποίθηση        √   √ 

Πίνακας 3. Πως επιδρά η φυσική δραστηριότητα του παιδιού στο ίδιο 

 

 3.2.3.1 Απόψεις των γονέων για την επίδραση της φυσικής 

δραστηριότητας στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου  

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις απόψεις των γονέων για την επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας των ίδιων στον τρόπο που ασκούν το ρόλο τους ως γονείς. 

Σύμφωνα με την Α1 ο γονέας, προκειμένου να ασκεί καλύτερα το ρόλο του, 

πρέπει να έχει ηρεμία και να διατηρεί τα όρια. Η φυσική δραστηριότητα που κάνει 
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θεωρεί ότι της προσφέρει την ηρεμία, την ψυχραιμία και το καθαρό μυαλό που 

χρειάζεται ώστε να αντιμετωπίζει τις διάφορες καταστάσεις ως μητέρα. Η φυσική 

δραστηριότητα λειτουργεί με αυτό τον τρόπο για εκείνη, καθώς θεωρείται ως χρόνος 

που αφιερώνει στον εαυτό της και λειτουργεί ως ‘ψυχοθεραπεία’. 

..Να έχει την ηρεμία που πρέπει και να κρατάει και κάποια όρια πάντα, αυτό 

νομίζω. Να έχει κάποιες αρχές ρε παιδί μου, τις οποίες δεν θα τις παραβιάζει, 
και προσωπικές και όσον αφορά το πως μεγαλώνει τα παιδιά του, να ναι 

σταθερός στις απόψεις του και σ αυτά που λέει. […] Εμένα προσωπικά μου 

δίνει την ηρεμία ας πούμε την οποία πριν την είχα χάσει, αυτό, σε μένα αυτό 

έτσι λειτουργεί, μου δίνει την ψυχραιμία, είναι σαν ψυχοθεραπεία. […] ..Με 
ηρεμία, με ψυχραιμία, πιο καθαρό μυαλό, γιατί έχεις δικό σου χρόνο 

προσωπικό, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο βασικό. […] Πολλές φορές ας πούμε 

έχω πιάσει τον εαυτό μου, ενώ μπορεί να έχει νεύρα ή να είμαι απλά 
στεναχωρεμένη ή κάτι άλλο και να ξεσπάω στα παιδιά. Νομίζω ότι συμβαίνει 

σε κάθε γονιό αυτό. Επίσης, έχει τύχει ας πούμε να γυρίσω από το μάθημα και 

να μην κοιμούνται τα παιδιά την ώρα που θα πρέπει και να είμαι πιο χαλαρή 
στο πως θα το αντιμετωπίσω, από το να αρχίσω να φωνάζω...αααα!! ακόμα 

δεν κοιμηθήκατε;!! 

 

Η Α2 θεωρεί ότι ένας γονέας προκειμένου να ασκήσει καλύτερα το ρόλο του 

χρειάζεται να αφιερώνει χρόνο στον εαυτό του και το σύντροφό του, να νιώθει καλά 

με τον εαυτό του και να έχει ψυχικά αποθέματα. Η φυσική δραστηριότητα έχει θετική 

επίδραση στον γονέα σύμφωνα με την Α2, καθότι συνιστά χρόνο που δίνει ο γονέας 

στον εαυτό του και του προσφέρει την εκτόνωση και την ηρεμία που χρειάζεται για 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του. 

…Χρειάζεται να νιώθει καλά με τον εαυτό του και να έχει χρόνο με τον εαυτό 

του και με το σύντροφο του. […] (Η άσκηση) είναι ο χρόνος αυτός που 

μπορεί να αφιερώσει στον εαυτό του κι είναι ένας χρόνος που προσφέρει και 
πολλά θετικά πράγματα […] γιατί η γυμναστική είναι εκτόνωση και γιατί 

μπορώ να συνεχίσω την καθημερινότητα, τις απαιτήσεις των παιδιών με 

ηρεμία, χωρίς νεύρα […] ο γονεϊκός ρόλος έχει πολλές απαιτήσεις οπότε ο 

γονιός, για να είναι σωστός στο ρόλο του, πρέπει να έχει και ψυχικά 
αποθέματα. […] Για παράδειγμα, μια μέρα που ο γιος μου δεν ήταν 

συνεργάσιμος στα μαθήματα κι όλο αυτό μου προκάλεσε ένα εκνευρισμό, η 

φυσική άσκηση μου προσέφερε μια εκτόνωση και μετά μπορούσα πιο ήρεμα 
να τον βοηθήσω στα μαθήματα του. 

 

Η Α3 θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποια συνταγή για την άσκηση του γονεϊκού 

ρόλου, που εξαρτάται από την προσωπικότητα του εκάστοτε γονέα και το είδος της 

σχέσης που θέλει να έχει με το παιδί του και συνιστά μια πορεία πολλών ετών. 

Ωστόσο, θεωρεί ότι σίγουρα απαιτείται η αφιέρωση χρόνου στο παιδί. Θεωρεί ότι η 

φυσική δραστηριότητα του γονέα λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί και το μυεί στη 

φιλοσοφία της άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής. Ακόμα, αναφέρει ότι η 

άσκηση της προσφέρει την εκτόνωση και την ηρεμία που χρειάζεται για να 
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διαχειριστεί καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει ως 

γονέας. 

Το να είσαι γονέας δεν είναι μια συνταγή που μπορείς να ακολουθήσεις ή 
κάποια βήματα συγκεκριμένα, όλα έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα 

και το πως θέλεις εσύ να είναι η σχέση σου με το παιδί σου. Αυτό λοιπόν είναι 

μια διαδικασία, το οποίο απαιτεί χρόνο με το παιδί και είναι μια πορεία που 
ξεκινάει από τη βρεφική ηλικία και έχει μια συνέχεια. […] Βλέπουμε και 

ξέρουμε ότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι η πρώτη σχέση του παιδιού με 

το κοινωνικό σύνολο, οπότε το να δείχνεις τα πρότυπα μιας φιλοσοφίας που 
έχει να κάνει με τη φυσική κατάσταση, με τη δραστηριότητα, με τον υγιεινό 

τρόπο διατροφής και ότι συνεπάγεται, επηρεάζει το παιδί να αποκτήσει κι ως 

ενήλικας παρόμοιες συμπεριφορές. […] (Η άσκηση) με επηρεάζει αρκετά και 

θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να ήμουν μια μητέρα που θα ήμουν σπίτι και δε 
θα έκανα κάτι που θα είχε να κάνει με το σώμα μου και την άσκηση πάνω 

μου, διότι η διάθεση μου και η εκτόνωση που μου προσφέρει η άσκηση, θα 

είχε αντίκτυπο στο πως θα συμπεριφερόμουν με τα παιδιά. Μου προσφέρει 
ηρεμία να διαχειριστώ στρεσογόνες καταστάσεις, διότι έχω στο πρόγραμμα 

μου εντάξει την άσκηση, η οποία με βοηθά να εκτονώνω την ενέργεια μου 

εκεί. 
 

 Ο Α4 θεωρεί ότι για να ασκήσει κάποιος καλύτερα το ρόλο του ως γονέας 

χρειάζεται απλά να έχει θετική διάθεση. Θεωρεί ότι η φυσική δραστηριότητα 

επηρεάζει πολύ θετικά τον τρόπο που ασκεί κάποιος το ρόλο του γονέα, λόγω της 

αγχόλυσης και της διαύγειας που επιφέρει.  

…Θετική διάθεση..τίποτα. […] …πάρα πολύ βοηθάει, η άσκηση είναι 

αγχολυτικό, χαλαρώνεις, .σου δίνει το χρόνο, επειδή οι ασκήσεις βασικά και 

οι προπονήσεις είναι επαναλαμβανόμενο τέμπο...είτε είναι δυναμική, είτε 
είναι αντοχής, είτε οτιδήποτε απ' αυτά...Οπότε τουλάχιστον σε μένα 

λειτουργεί αυτό, το σώμα μπαίνει σε ένα διαφορετικό ρυθμό λειτουργίας, 

επαναλαμβανόμενο, σταθερό, οπότε το μυαλό σου μπορείς να το έχεις και 

να...είσαι πιο ήρεμος, να σκέφτεσαι πιο ήρεμα...αδειάζει ουσιαστικά το μυαλό 
από τις αρνητικές σκέψεις και την καθημερινότητα και εστιάζεις περισσότερο 

στο πρόβλημα και το βλέπεις στις πραγματικές του διαστάσεις. […] Ότι και 

να χει γίνει, όσο και να σου χει σπάσει τα νεύρα (το παιδί), μετά από κάμποση 
ώρα που κοπανιέσαι (ασκείσαι) με κάτι άσχετο, το βλέπεις στις πραγματικές 

του διαστάσεις και λες...και του δίνεις τα ελαφρυντικά του. […] όταν είναι 

κάποιος φορτισμένος είτε από επαγγελματικούς λόγους είτε από οτιδήποτε 
σαφώς δεν έχει το ψυχικό σθένος να έρθει αντιμέτωπος με ένα τρίχρονο, ή με 

ένα πεντάχρονο, ή ένα εφτάχρονο παιδί, οπότε εξωτερικεύοντας όλη του την 

αρνητική  διάθεση κι όλα του τα νεύρα, ξεσπώντας στο άθλημα που έχει 

επιλέξει, στη γυμναστική του, μετά είναι πολύ πιο χαλαρός ώστε να γυρίσει 
στο σπίτι και να δει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να τα 

αντιμετωπίσει ψύχραιμα. 
 

Η Α5 θεωρεί ότι για να ασκεί κάποιος καλύτερα το ρόλο του ως γονέας 

χρειάζεται να διαθέτει υπομονή. Ακόμα, θεωρεί ότι η φυσική δραστηριότητα 

συμβάλει στην καλύτερη άσκηση του γονεϊκού ρόλου, λόγω της εκτόνωσης του στρες 

και της ηρεμίας που επιφέρει για την αντιμετώπιση των όποιων καταστάσεων. 

..Χρειάζεται απίστευτα αποθέματα υπομονής […] Εκτονώνοντας το άγχος στο 
γυμναστήριο, άμεσα αυτό επιφέρει ηρεμία ώστε να αντιμετωπιστούν ήρεμα οι 

όποιες εντάσεις. […] Βέβαια και επηρεάζει η ψυχική ευεξία. 
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Αντιμετωπίζουμε τις εντάσεις με πιο ήρεμο τρόπο. […] Έχοντας εκτονώσει το 

στρες στο γυμναστήριο, υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία στο σπίτι. 
 

Ο Α6 θεωρεί ότι για να ασκεί κάποιος καλύτερα το ρόλο του ως γονέας 

χρειάζεται να διαθέτει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τις επιλογές που καλείται 

συνέχεια να κάνει σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών του. Θεωρεί ότι η φυσική 

δραστηριότητα του γονέα επηρεάζει θετικά τον τρόπο που ασκεί το ρόλο του αυτό 

καθότι τον εφοδιάζει με περισσότερη υπομονή στη διαχείριση των διάφορων 

συμπεριφορών των παιδιών και αυτοπεποίθηση. Επίσης, θεωρεί ότι το παιδί που 

βλέπει τον γονέα του να ασκείται μυείται στην ουσία σε έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής. 

…Θα έλεγα στην ουσία εμπιστοσύνη στον εαυτό του. […] Εμείς οι γονείς 

έχουμε αυτό, το ότι δεν ξέρουμε πως να φερθούμε...ναι σωστά ακόμα εσύ 
σπουδάζεις,  δεν ξέρουμε πως να φερθούμε, να κάνουμε κάτι σωστά, πολλές 

ανασφάλειες, δικαιολογημένες μεν, αλλά πάρα πολλές δε. Οπότε θεωρώ ότι 

αυτό είναι το σύνηθες, αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, είναι 

όπως βγει, πρακτικά. […] (η άθληση) είναι κάτι παραπάνω, το παιδί δε σε 
βλέπει μόνο σπίτι-δουλειά, σπίτι-δουλειά, βλέπει στην ουσία κι άλλα 

πράγματα που ασχολείσαι μαζί, βλέπει στην ουσία κι ένα τρόπο ζωής. […] (η 

φυσική δραστηριότητα) μου δίνει στην ουσία περισσότερη υπομονή με τα 
παιδιά. […] Άλλη αυτοπεποίθηση έχεις όταν ξενοιάζεις από έννοιες στην 

ουσία κι επικεντρώνεσαι σε αυτό που κάνεις, δηλαδή αν δεν έχεις κάπου να 

ξεδώσεις, ότι ένταση έχεις θα σου βγαίνει σπίτι...οπότε τα παιδιά είναι εκεί, 
και μπορεί να την πληρώνουνε ενώ δε φταίνε στην ουσία, ενώ όταν ξεδίνεις 

κάπου, έχεις άλλο αέρα, δηλαδή χαλαρώνεις πιο πολύ.. 

 

Η Α7 θεωρεί ότι για να ασκεί κάποιος καλύτερα το ρόλο του ως γονέας 

χρειάζεται να διαθέτει υπομονή και αγάπη. Ακόμα, θεωρεί ότι η φυσική 

δραστηριότητα του γονέα επιδρά πολλαπλώς στον τρόπο που ασκεί το ρόλο του. 

Αναφέρει ότι ένας γονέας που έχει φυσική δραστηριότητα μπορεί να κάνει 

περισσότερες δραστηριότητες μαζί με τα παιδιά και να δεθεί μαζί τους μέσω αυτών. 

Για εκείνη η φυσική δραστηριότητα που πραγματοποιεί είναι πηγή ενέργειας, 

διαύγειας, σιγουριάς και δύναμης. Ακόμα, τη βοηθάει να νιώθει πιο ήρεμη και να 

ανακουφίζει το άγχος της, κατ’ επέκταση δεν εκτονώνει πια το άγχος της σε 

συμπεριφορές με αποδέκτη τα παιδιά, όπως συνέβαινε στο διάστημα που δεν ήταν 

δραστήρια. Επιπλέον, η φυσική δραστηριότητα έχει μειώσει φυσικά συμπτώματα που 

είχε, όπως οι ημικρανίες της, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ευερέθιστη και πιο 

διαθέσιμη απέναντι στα παιδιά. 

…Υπομονή και αγάπη..πραγματικά τίποτα άλλο..Υπομονή και αγάπη και 

να μην ακούει κανέναν άλλο.[…] …(ο γονέας που ασκείται) δένεται πιο 
πολύ με τα παιδιά, μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα με τα παιδιά 

[…] ας πούμε, τώρα που η μικρότερη κάνει σταζ πατινάζ και ξέρω ότι 

αύριο, θα πάω πολύ νωρίτερα να την πάρω για να τρέξουμε μαζί στον 

πάγο, κι αυτό το κάνω και με το γιο μου. […] Σαφώς είμαι πιο ήρεμη, 
φωνάζω πολύ λιγότερο, παλιότερα (που δεν ασκούμουν) είχα την τάση να 

βγάζω το άγχος μου πάνω στα παιδιά, τώρα σχεδόν καθόλου. […] Λόγω 
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φυσικής δραστηριότητας..το περπάτημα που κάνω και που βγάζω έξω το 

σκύλο βόλτα και παίρνει αέρα ο εγκέφαλος μου, έχουν μειωθεί πολύ οι 
ημικρανίες μου που σημαίνει ότι και πιο διαθέσιμη είμαι για τα παιδιά, και 

πιο ήρεμη, και λιγότερο ευερέθιστη και με περισσότερη ενέργεια, όπου 

περισσότερη ενέργεια ίσον λιγότερη κούραση, μερικές φορές οι μπαταρίες 

δε γεμίζουν και τόσο εύκολα. […] Με ένα παιδί που είναι ζωηρό, θα 
νευριάσεις και λογικά θα νευριάσεις, αλλά όταν έχεις μια άλλη ηρεμία θα 

δεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα, πρακτικά, και με παραπάνω υπομονή. της 

φυσικής δραστηριότητας. […] Σε κάποια φάση που ήμουνα πολύ 
αγχωμένη, ξέσπαγα και φώναζα πάνω στα παιδιά..δηλαδή για 

χαζομάρες..του στυλ ''γιατί η κάλτσα σου είναι κάτω απ' το κρεβάτι;;!!'' 

ε..αντιδράσεις ακραίες, που δε θα έπρεπε να υπάρχουν, που ήτανε 
δυσανάλογες με το μέγεθος της αταξίας εντός εισαγωγικών, και συνεχείς, 

και λόγω κούρασης δε μπορούσα ν ασχοληθώ μαζί τους...ενώ 

βελτιώνοντας τη φυσική μου κατάσταση, έστω και μ' αυτό τον τρόπο, 

νιώθω ότι μπορώ να μην τους πω ''όχι δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο, 
τέλειωσε η μέρα''. Προχτές η μικρή ήθελε να φτιάξουμε ένα γλυκό ''άντε'' 

της λέω ''να φτιάξουμε'', μου χει μείνει λίγη περισσότερη ενέργεια, απ' ότι 

παλιότερα...[…] Βρίσκοντας κανάλια για να βγάζω το άγχος μου, ας πούμε 
ότι περπατάω σε ένα εμπορικό κέντρο, αλλά και μόνο που αδειάζει το 

κεφάλι μου και μόνο που συγκεντρώνομαι σε άλλα πράγματα και μόνο 

που..αναγκάζομαι να αναπνέω πιο έντονα μετά από κάποια στιγμή, σιγά 

σιγά άρχισα να καλμάρω, να νιώθω πιο σίγουρη για μένα, πιο δυνατή, πιο 
εύρωστη. 

 

Σύμφωνα με τον Α8 το μόνο που χρειάζεται ένας γονέας για να ασκήσει το 

ρόλο του καλύτερα είναι να έχει προσωπική παιδεία. Θεωρεί ότι όταν ο γονέας 

πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα αποτελεί ένα πρότυπο υγιεινής ζωής για το 

παιδί, επίσης μπορεί να έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη φύση, να 

εκτονωθεί, να ηρεμήσει και να αναζωογονήσει το πνεύμα του. Θεωρεί σημαντική την 

ηρεμία που προσφέρει η φυσική δραστηριότητα γενικώς, καθώς όπως αναφέρει οι 

περισσότεροι γονείς στις μέρες μας είναι πολύ πιεσμένοι. Θεωρεί πολύ σημαντική την 

ηρεμία και την ψυχική υγεία του γονέα για την άσκηση του ρόλου του, τη λήψη 

αποφάσεων, και τη δημιουργία υγιών προτύπων για τα παιδιά. Όπως αναφέρει ο ίδιος, 

μετά την ενασχόληση του με τη μελισσοκομία, ακόμα κι αν είναι πολύ πιεσμένος, 

ηρεμεί και μπορεί να συνεχίσει τη μέρα του με άλλη ψυχική διάθεση. 

…Ένας γονέας; τι χρειάζεται; Παιδεία. Μόνο παιδεία, τίποτα άλλο. 
Παιδεία δεν εννοώ γνώση, παιδεία, προσωπική παιδεία, να χει μυαλό που 

δεν έχουν οι πιο πολλοί. […] Πως επηρεάζει (η φυσική δραστηριότητα του 

γονέα)...πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο γονέας, δίνει ένα καλό παράδειγμα στο 
παιδί του, ότι εγώ αθλούμαι, εγώ ας πούμε ασχολούμαι με τη 

μελισσοκομία, να ξεφύγει λίγο να βγει λίγο έξω, γιατί και το παιδί να 

βλέπει το γονέα συνέχεια σε μια τηλεόραση, οπότε καταρχάς τον βγάζει 

έξω απ' το σπίτι, επίσης τον βοηθάει είναι μια ενασχόληση που τον 
βοηθάει λίγο να ξεφύγει, να ξεδώσει, να καθαρίσει λίγο το μυαλό του να 

ηρεμήσει, πολύ σημαντικά για μας τους γονείς αυτά. […] σε βοηθάει λίγο 

να ηρεμήσεις, να είναι πιο καθαρό το μυαλό σου […] έχει μεγάλη 
σημασία, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα δείτε ότι οι περισσότεροι 

γονείς είναι πάρα πολύ πιεσμένοι, πάρα πολύ πιεσμένοι δυστυχώς σε όλα 

τα μήκη και τα πλάτη. […] Αν δεν έχει ψυχική υγεία ο γονέας, αν δεν είναι 
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ψυχικά υγιής, ήρεμος, να χει το μυαλό του καθαρό, πως θα ασκήσει τις 

υποχρεώσεις του ως γονέα; θα ναι πάντα υπό πίεση, θα ναι πάντα με λάθος 
επιλογές, πεθαμένος, το ίδιο το παιδί επηρεάζεται από τον γονέα που τον 

βλέπει να χει νεύρα, πολύ σημαντικό. […] π.χ. γιατί πολλές φορές τον 

παίρνω μαζί μου κι έχει έρθει κι αυτός στο χωράφι, έχει τύχει να χω φύγει 

και πιεσμένος και αγχωμένος απ όλη την ενασχόληση μου την καθημερινή, 
όχι ότι έγινε κάτι, αλλά ήμουνα τσιτωμένος, όταν έφυγα απ το χωράφι, 

ήμουνα πάρα πολύ πιο ήρεμος, καμία σχέση με όταν πήγα για παράδειγμα. 

Γιατί ξέδωσα, έφυγε το μυαλό μου, ασχολήθηκα με κάτι άλλο, γυρνώντας 
δεν είχα καμία σχέση, μπήκα να οδηγήσω ήρεμα. 

 

Συνοψίζοντας, όλοι οι δραστήριοι γονείς ανέφεραν ότι το γεγονός ότι 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα τους βοηθάει να είναι πιο ήρεμοι, να 

διαχειρίζονται με ψυχραιμία τις διάφορες καταστάσεις που προκύπτουν στην 

καθημερινότητα της οικογένειας και να αποφεύγουν να εκτονώνουν την έντασης τους 

στα παιδιά, αφού έχουν εκτονωθεί προηγουμένως μέσω της άσκησης ή σκέφτονται ότι 

θα έχουν την ευκαιρία να εκτονωθούν αργότερα μέσω αυτής. Ακόμα, πέντε από τους 

γονείς αναφέρουν ότι η άσκηση τους βοηθάει να αδειάσουν το μυαλό τους και έτσι να 

μπορούν να κάνουν καλύτερες επιλογές ως γονείς στην καθημερινότητα. Τρεις από 

τους γονείς αναφέρουν ότι πραγματοποιώντας οι ίδιοι φυσική δραστηριότητα, 

συνιστούν πρότυπο για το παιδί τους ώστε να πραγματοποιεί κι εκείνο φυσική 

δραστηριότητα. Δύο γονείς ανέφεραν ότι η πραγματοποίηση φυσικής δραστηριότητας 

συμβάλει στην αυτοπεποίθηση τους είτε επειδή βλέπουν ότι πετυχαίνουν πράγματα, 

είτε επειδή χαλαρώνουν κι επιστρέφουν στις απαιτήσεις του ρόλου τους με άλλη 

διάθεση. Από μια φορά αναφέρεται ότι η φυσική δραστηριότητα του γονέα συμβάλει 

στο να έχει περισσότερη υπομονή με τα παιδιά και να είναι αυτός πιο διαθέσιμος για 

εκείνα (βλ. Πίνακα 4). 

 

Πως επιδρά η Φ.Δ. του γονέα στην άσκηση του ρόλου του Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 

Ψύχραιμη διαχείριση καταστάσεων √ √ √ √ √ √ √ √ 

Λήψη αποφάσεων/επιλογών με καθαρό μυαλό √   √  √ √ √ 

Αποφυγή εκτόνωσης προσωπικής έντασης στα παιδιά √ √ √ √ √ √ √ √ 

Γονέας πρότυπο για την προώθηση αξίας Φ.Δ.   √   √  √ 

Αυτοπεποίθηση      √ √  

Περισσότερη υπομονή με τα παιδιά      √   

Περισσότερη ενέργεια-διαθεσιμότητα προς τα παιδιά       √  

Πίνακας 4. Πως επιδρά η φυσική δραστηριότητα του γονέα στον τρόπο που ασκεί το ρόλο του 
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3.2.3.2 Απόψεις των γονέων για την επίδραση της απουσίας φυσικής 

δραστηριότητας στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου  

Η Β1 θεωρεί ότι για να μπορεί να ασκήσει καλύτερα το ρόλο του ως γονέας θα 

πρέπει να αφιερώνει χρόνο σον εαυτό του, κάτι που η ίδια δεν κάνει. Θεωρεί ότι την 

επηρεάζει αρνητικά η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια, καθώς η 

άσκηση συνιστά για αυτήν χρόνο που αφιερώνει ο γονιός στον εαυτό του, χρόνο 

εκτόνωσης που τον βοηθάει να επιστρέφει στις υποχρεώσεις του ρόλου του με 

βελτιωμένη διάθεση. Η ίδια, καθώς πλέον δεν ασκείται, συσσωρεύει ένταση που 

εκτονώνει άστοχα και νιώθει δυσφορία. 

…Να χει χρόνο για τον εαυτό του, έστω και λίγο, κάτι που δεν το έχω. […] 

Όταν κάνεις κάτι για σένα και ασκείσαι κι όλα αυτά, είναι και χρόνος 

δικός σου, οπότε ξεσπάς και πας με καλύτερη διάθεση. [..] Σίγουρα 
επηρεάζει (η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας). Δε μου φεύγει η ένταση, 

μπορεί να ξεσπάσω σε πράγματα που δεν έχουν ουσία κάποια στιγμή, σ' 

αυτό. [..] (Ο γονιός που δεν έχει φυσική δραστηριότητα) δεν ξεσπάει, δε 
νιώθει καλά, καταπιέζεται, σκάει. 

 

Η Β2 θεωρεί ότι για να ασκήσει κάποιος καλύτερα το ρόλο του ως γονέας θα 

πρέπει να έχει αποθέματα, να αντλεί ενέργεια και ικανοποίηση από διάφορες 

συνθήκες για να μπορεί να είναι δοτικός προς τα παιδιά του. Η ίδια θεωρεί 

απαραίτητη την ποιότητα ζωής του γονέα, την ικανοποίηση του, και την ψυχική του 

ισορροπία και πληρότητα προκειμένου να ανταπεξέλθει στο ρόλο του. Η Β2 δεν 

ασκείται με αποτέλεσμα να έχει συσσωρεύσει πολλά παραπάνω κιλά, ψυχοσωματικά 

και άλλα συμπτώματα που τη δυσκολεύουν να ανταπεξέλθει σε διάφορες 

καταστάσεις, να αντλήσει ικανοποίηση και να ασκήσει το γονεϊκό της ρόλο. 

Κουράζεται και χάνει την υπομονή της εύκολα, επομένως δεν μπορεί στην 

καθημερινότητα τους να αφιερώσει τον χρόνο που θα ήθελε στον 16χρονο γιο της 

που μεγαλώνει μόνη της, ούτε να μοιραστεί πολλές από τις δραστηριότητες που θα 

ήθελε μαζί του. 

...τι χρειάζεται ένας γονέας, οπωσδήποτε χρειάζεται να αντλεί ενέργεια 

από κάπου, για να μπορέσουμε να δώσουμε ενέργεια και συμπαράσταση 

και να ασκήσουμε γονεϊκό ρόλο θα πρέπει από κάπου να παίρνουμε 
ενέργεια, ικανοποίηση, είτε αυτό είναι σύντροφος, είτε είναι ευνοϊκές 

συνθήκες ζωής, ικανοποίηση από τη δουλειά, από το εισόδημα, από τον 

τρόπο ζωής μας, από τον τρόπο που εμείς εισπράττουμε πράγματα..αν 
είμαστε ικανοποιημένοι απ' αυτό μπορούμε αντίστοιχα να δώσουμε και 

στα παιδιά μας. […] αν εγώ δεν ασκούμαι κι έχω επωμιστεί στην πλάτη 

μου όλα αυτά τα ψυχοσωματικά προβλήματα, είτε ψυχικά, είτε σωματικά, 
είτε ψυχοσωματικά και νιώθω η ίδια επιβαρυμένη, βεβαρημένη, δε μπορώ 

να ανταπεξέλθω σε διάφορα πράγματα, δεν παίρνω ικανοποίηση από 

κάποια πράγματα, μου είναι και δύσκολο να ασκήσω γονεϊκό ρόλο. […] 

Πιστεύω ότι η υπομονή μου εξαντλείται κάποιες φορές. […] Αν δεν είμαι 
ψυχικά ισορροπημένη, ικανοποιημένη, δεν έχω καλή ποιότητα ζωής, έτσι 

δεν νιώθω η ίδια πλήρης και καλυμμένη, πως να καλύψω περαιτέρω 
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ρόλους. […] Θα σας μιλήσω ας πούμε για την υπερκόπωση, εγώ 

κουράζομαι λοιπόν εύκολα, και σωματικά, και η υπομονή μου τελειώνει 
εύκολα, το παιδί μου θα ήθελε περισσότερο χρόνο, είμαι μονογονεϊκή 

οικογένεια και μεγαλώνω μόνη μου ένα 16χρονο, όταν λοιπόν έχω υποστεί 

την πίεση στη δουλειά, υπερκόπωση, ε..αυτό το τέλειωμα της υπομονής 

που σας περιέγραψα, θα μου είναι δύσκολο να μπορέσω να βοηθήσω το 
παιδί μου στα μαθήματα, να περπατήσω μαζί του αν θέλετε μέχρι το 

φροντιστήριο, να μοιραστούμε πράματα, να χαρούμε τη φύση, πιθανά να 

γυμναστούμε μαζί, γιατί όχι, έτσι να ζήσουμε, να κάνουμε πράγματα μαζί, 
εγώ δεν έχω πλέον το χρόνο, ψυχικά και σωματικά κουράγια να το κάνω 

αυτό, και να μοιραστώ καθημερινό χρόνο μαζί του. 
 

Η Β3 θεωρεί ότι προκειμένου ένας γονέας να ασκήσει καλύτερα το ρόλο του 

είναι σημαντικό να έχει εργασία, να μην αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ή 

ζητήματα υγείας και να υπάρχει μια ισορροπία στη σχέση ανάμεσα στους συζύγους, 

αλλά και στον τομέα της εργασίας. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ασκείται ο γονέας 

για να αποτελέσει πρότυπο για το παιδί του. Η ίδια δεν ασκείται αλλά συμμετέχει σε 

κοινές φυσικές δραστηριότητες με τον 4χρονο γιο της. Θεωρεί ότι ένας γονέας που 

πραγματοποιεί ο ίδιος φυσική δραστηριότητα διαθέτει περισσότερη ενέργεια και 

καλύτερη ψυχική διάθεση. Η ίδια δεν ασκείται και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί 

στην απαιτητική καθημερινότητα της, λόγω έλλειψης σωματικής αντοχής και 

δύναμης. Θεωρεί ότι η ψυχική ευεξία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον τρόπο 

άσκησης του γονεϊκού ρόλου, η ίδια για παράδειγμα όταν νιώθει καλά κινητοποιεί 

και την υπόλοιπη οικογένεια, επιδιώκει δραστηριότητες και φιλικές επαφές. 

…Ισορροπία στην εργασία του, να μην είναι άνεργος και να μην 
προκύπτουν οικονομικά προβλήματα, να έχει ισορροπημένη συζυγική 

σχέση, να μην υπάρχουν σοβαρά ζητήματα υγείας σωματικής η ψυχικής. 

[…] Δεν μπορεί να περάσει στο παιδί την αξία της σωματικής άσκησης (ο 
μη δραστήριος γονέας) καθώς τα παιδιά μαθαίνουν από το παράδειγμα μας 

και όχι από τα λόγια.  […] Αυτός (ο γονέας) που ασκείται επηρεάζεται 

θετικά, περισσότερη ενέργεια και ψυχική διάθεση. Δεν έχω την σωματική 
δύναμη να ανταποκριθώ στην καθημερινότητα που περιέχει πρωινό 

ξύπνημα, προετοιμασία τσάντας/ταπεράκια.. Να  μπορώ να μην ξεχνώ 

επιπλέον υποχρεώσεις σχολικές όπως πχ να κρατάμε ένα βιβλίο με την 

τάδε θεματολογία για το σχολείο, να οδηγήσω μέχρι το σχολείο με 
ασφάλεια, να επικοινωνήσω με την εκπαιδευτικό, να πάω στη δουλειά μου 

κ να είμαι επαρκής στις υποχρεώσεις μου, να σχολάσω να περάσω από το 

φούρνο ή το σούπερ μάρκετ να σκεφτώ να πάρω τα σωστά για την /τις 
επόμενες μέρες, να πάρω το παιδί από το σχολείο, να επικοινωνήσει με τη 

δασκάλα του ολοήμερου τα της ημέρα, να πάμε σπίτι, να φροντίσω την 

ατομική του υγιεινή, να στρώσω τραπέζι, να φάει η οικογένεια, να μαζέψω 

τραπέζι, να ξεκουραστώ λίγο, να έχουμε επικοινωνία τα μέλη της 
οικογένειας, μετά τις 5:30 μένω μόνη με το παιδί και αναλόγως έχουμε 

κάποια δραστηριότητα εκτός σπιτιού αν το επιτρέπει ο καιρός, ή εντός με 

επιτραπέζια, βιβλία. Έπειτα πρέπει να έχω μία μέριμνα για την υγιεινή του 
χώρου, των ρούχων, του φαγητού για την επόμενη μέρα, να κοιμηθεί ο 

μικρός στην ώρα του. […] Αδυνατώ κάποιες φορές να ασκήσω 

υποστηρικτικό ρόλο, ενδυνάμωσης, ελεγκτικό γύρω πχ από σχολικές και 
άλλες υποχρεώσεις του παιδιού. […] Όταν νιώθω καλά, έχω ευφορία,  

κινητοποιώ και τους άλλους, δίνω ιδέες για βόλτες κλπ καλώ κόσμο σπίτι. 
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Συνοψίζοντας λοιπόν, η μια από τους τρεις μη φυσικά δραστήριες μητέρες 

αναφέρει ότι λόγω του ότι δεν ασκείται πλέον δεν εκτονώνει την ένταση της, 

καταπιέζεται και είναι πιο πιθανό να ξεσπάσει σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Η 

δεύτερη θεωρεί ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσμα να 

κουράζεται και να χάνει την υπομονή της εύκολα, ενώ κατ’ επέκταση μειώνονται και 

οι πιθανότητες να πραγματοποιήσει δραστηριότητες μαζί με το παιδί της. Η τρίτη μη 

δραστήρια συμμετέχουσα αναφέρει επίσης ότι κουράζεται εύκολα και ότι δεν μπορεί 

να λειτουργήσει ως πρότυπο για την προώθηση της αξίας της φυσικής 

δραστηριότητας στο παιδί της. 

 

Πως επιδρά η απουσία Φ.Δ. του γονέα στην άσκηση του ρόλου του Β1 Β2 Β3 

Συσσώρευση έντασης √   

Αίσθημα καταπίεσης √   

Αυξημένος κίνδυνος ξεσπάσματος σε ανούσια πράγματα √   

Εύκολη κόπωση  √ √ 

Μείωση υπομονής  √  

Μείωση κοινών δραστηριοτήτων  √  

Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για την προώθηση της Φ.Δ.   √ 

Πίνακας 5. Πως επιδρά η απουσία φυσικής δραστηριότητας του γονέα στον τρόπο που ασκεί το ρόλο του 

 

3.2.4. Απόψεις των γονέων για τα εφόδια άσκησης του γονεϊκού ρόλου  

Σύμφωνα με τον πίνακα 6 ο προσωπικός χρόνος, η υπομονή και τα αποθέματα 

ενέργειας αναφέρθηκαν από δυο φορές αντίστοιχα ως εφόδια που μπορούν να 

συντελέσουν στην καλύτερη άσκηση του γονεϊκού ρόλου. Από μια φορά αναφέρθηκε 

η ηρεμία του γονέα, η θέσπιση ορίων, η υιοθέτηση προσωπικών αρχών, η 

σταθερότητα του γονέα, το να νιώθει καλά με τον εαυτό του, να τον εμπιστεύεται, να 

έχει χρόνο με το σύντροφο του, ισορροπημένη συζυγική σχέση, να έχει χρόνο με το 

παιδί του, να έχει παιδεία, η θετική διάθεση, η υπομονή, η αγάπη, η ψυχική υγεία, η 

ικανοποιητικά αμειβόμενη εργασία, και η ισορροπία στην εργασία. 

 

 

 

 

 

 

 



- 105 - 

 

 

Απαιτούμενα εφόδια για την καλύτερη 

άσκηση του γονεϊκού ρόλου 

Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Β1 Β2 Β3 

Ηρεμία √           

Όρια √           

Προσωπικές αρχές √           

Σταθερότητα √           

Να νιώθει καλά με τον εαυτό του  √          

Προσωπικός χρόνος  √       √   

Χρόνος με τον σύντροφο  √          

Χρόνος με το παιδί   √         

Θετική διάθεση    √        

Υπομονή     √  √     

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του      √      

Αγάπη       √     

Προσωπική παιδεία        √    

Αποθέματα ενέργειας-ικανοποίησης  √        √  

Ισορροπημένη συζυγική σχέση           √ 

Εργασία-όχι οικονομικά προβλήματα           √ 

Ισορροπία στην εργασία           √ 

Ψυχική υγεία           √ 

Πίνακας 6. Απαιτούμενα εφόδια για την καλύτερη άσκηση του γονεϊκού ρόλου 

 

 

3.2.5. Απόψεις των γονέων για την επίδραση της κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων παιδιών 

Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στις απόψεις των γονέων για την επίδραση της 

από κοινού με τα παιδιά τους φυσικής δραστηριότητας σε εκείνα και την οικογένεια. 

Η Α1 πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά και το σύζυγο 

της, όπως είναι το ποδήλατο και το περπάτημα στο βουνό. Θεωρεί ότι η κοινή φυσική 

δραστηριότητα γονέων-παιδιών προσφέρει εμπειρίες και αναμνήσεις στα παιδιά, ενώ 

ως παράγοντα που μπορεί να δυσχεραίνει την πραγματοποίηση της αναφέρει το 

ωράριο εργασίας ή δραστηριοτήτων γονέων και παιδιών. 

…Κυρίως εμπειρίες, κι είναι πολύ βασικό το παιδί να έχει να μοιράζεται 

πράγματα που έχει κάνει με τους γονείς του. Όπως ας πούμε, βλέπω τώρα 

στην κόρη μου, που είναι τετάρτη δημοτικού, που γράφει εκθέσεις, κι όλες 
οι εκθέσεις έχουν να κάνουν με κοινές εμπειρίες που έχει με την 

οικογένεια της ας πούμε. Οπότε τα βοηθάει, είναι τα πράγματα που σου 

μένουν από παιδί, κι έχεις να τα διηγείσαι μετά. […] Από πάντα όλο και 
κάτι μικρό ρε παιδί μου για εκείνα, ανάλογα με την ηλικία τους, αλλά 

πάντα έτσι θα τα πηγαίναμε βόλτες έστω το απόγευμα, πάντα θα κάναμε 
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κάτι. […] Το ωράριο (δυσχεραίνει την κοινή φυσική δραστηριότητα), της 

εργασίας του μπαμπά συνήθως, και των παιδιών, γιατί τα εξωσχολικά τους 
είναι πάρα πολλά. 

 

Ο Α2 αναφέρει το περπάτημα ως μια δραστηριότητα που απολαμβάνει μαζί με 

τη σύζυγο και τα παιδιά του. Θεωρεί το περπάτημα της οικογένειας ως μια ευχάριστη, 

δημιουργική, χαλαρωτική διαδικασία για όλα τα μέλη της. Κατά τη διάρκεια της 

κοινής φυσικής δραστηριότητας είναι όλοι πιο ήρεμοι, ενώ προσφέρει μια αίσθηση 

χαλάρωσης και ελευθερίας που τους βοηθάει να έρχονται πιο κοντά. Επίσης, είναι μια 

αφορμή για επαφή με τη φύση, η οποία θεωρείται πολύ ωφέλιμη από τον Α2, και 

συμβάλει στον καλύτερο ύπνο των παιδιών. Ως παράγοντες που μπορεί να 

δυσχεράνουν την κοινή φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών αναφέρει τον 

περιορισμένο ελεύθερο χρόνο και τα διαφορετικά ωράρια των μελών της οικογένειας. 

…γιατί είναι ωραία, είναι μια ευκαιρία που θα είμαστε μαζί, χαλαρώνει και 

τα παιδιά κι εμάς […] η φυσική δραστηριότητα που επιλέγουμε μας 

βοηθάει να ερχόμαστε σε επαφή με τη φύση κι όλο αυτό νομίζω ότι είναι 
πολύ ωφέλιμο. […] Υπάρχει ηρεμία κατά την άσκηση, χαλαρότητα, που 

επιτρέπει στα παιδιά και στους γονείς να έρθουν πιο κοντά […] τα παιδιά 

το χαίρονται, το ευχαριστιούνται, κουράζονται και πάνε για ύπνο και 

αισθάνονται πιο ελεύθερα, οι γονείς είναι πιο χαλαροί, οπότε έρχονται και 
πιο κοντά συναισθηματικά. […] (παράγοντες μπορεί να δυσκολέψουν μια 

οικογένεια να κάνει φυσική δραστηριότητα από κοινού είναι) ο 

περιορισμένος ελεύθερος χρόνος, τα διαφορετικά ωράρια μεταξύ 
εργαζόμενων γονιών και παιδιών, αυτά κυρίως. 

 

Η Α3 πραγματοποιεί διάφορα είδη φυσικής δραστηριότητες μαζί με το γιο της 

ή τον γιο και τον σύζυγο της, όπως είναι το περπάτημα στη φύση ή ένα πρόγραμμα 

ομαδικής προπόνησης στο γυμναστήριο. Θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό προάγεται η 

επικοινωνία και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, εκείνοι ήρθαν πιο 

κοντά με τον έφηβο γιο τους μέσα από την κοινή φυσική δραστηριότητα. Επίσης, 

θεωρεί ότι μέσω της κοινής δραστηριότητας περνάει ένα άμεσο μήνυμα και αποτελεί 

ζωντανό παράδειγμα καλών συνηθειών, ενώ παράλληλα μπορεί να προωθήσει και 

άλλες συνήθειες ενός υγιεινού τρόπου ζωής, όπως η υγιεινή διατροφή. Αναφέρει ως 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση της κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων-παιδιών την υγεία, την εργασία, και το κατά πόσο οι ίδιοι οι 

γονείς ασπάζονται μια φιλοσοφία ζωής που περιλαμβάνει τη φυσική δραστηριότητα. 

…Ναι προσπαθούμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα μας δραστηριότητες. 

που να είναι ομαδικές και να μπορούμε να είμαστε κοντά, όπως μια 
εκδρομή στη φύση, αλλά και ένα πρόγραμμα στο γυμναστήριο, το οποίο το 

έχουμε πάρει μαζί και κάνουμε συχνά. Έτσι έχουμε την ευκαιρία να 

ανταλλάξουμε απόψεις και να μιλήσουμε παραπάνω γι αυτό […] Πολύ 

σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη δραστηριότητα, έχει η επικοινωνία. (Τα 
μέλη της οικογένειας) Μπορούν να επικοινωνούν και να έχουν ένα χρόνο 

ορίσει, που ενώ μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να μη μπορούσαν να 
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βρεθούν μαζί, να είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας παιδιού-γονέα, και να 

έχουν στο τρίγωνο αυτό να βρίσκεται η άσκηση. Δηλαδή αν πάρουμε αυτή 
την συνθήκη ως ένα τρίγωνο: γονέα-παιδί και φυσική δραστηριότητα. […] 

Πράγματι, δεν κάναμε φυσική δραστηριότητα. Τα τελευταία δύο χρόνια, 

το έχω εντάξει αυτό, οι αλλαγές που βλέπω στο παιδί είναι ότι μας 

πλησιάζει παραπάνω, έχει το θάρρος να ρωτήσει κάποιες απορίες που 
έχουν να κάνουν με την διατροφή και τις συνήθειες του. Μπορούμε να 

επικοινωνούμε και στο θέμα διατροφής ώστε να εντάσσουμε στο 

πρόγραμμα το καθημερινό της κουζίνας στο σπίτι υγιεινές τροφές, και να 
καταλαβαίνει για ποιο λόγο γίνεται και ποια είναι τα ωφέλει. Οπότε πέρα 

από τη φυσική άσκηση εντάξαμε και το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής 

στο σπίτι. Με το παιδί μπορούμε να 'μαστε περισσότερη ώρα και να 
συζητούμε για αυτό. Μέσα από αυτό περνάμε κι άλλα μηνύματα. Ήταν 

σημαντικό. […] Αναπτύσσεται περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ γονέα-

παιδιού. Επίσης η άσκηση με τα παιδιά δηλώνει ότι δεν το λέω με λόγια 

αλλά δείχνω στην πράξη αυτό που θέλω να τους περάσω ώστε να μη 
γίνομαι μια μαμά που μένει στο κήρυγμα. […] Ο παράγοντας υγεία, ο 

παράγοντας εργασία και η φιλοσοφία ζωής. Δηλαδή, αν δεν το έχεις ως 

φιλοσοφία σου αυτό (το να ασκείσαι) και δεν το 'χεις μάθει, δεν μπορείς να 
το εντάξεις (το να ασκείσαι από κοινού με την οικογένεια σου). 

 

Ο Α4 πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με το γιο του, την οποία 

φαίνεται να απολαμβάνουν και οι δύο. Θεωρεί ότι η κοινή φυσική δραστηριότητα 

γονέα παιδιού είναι μια ευκαιρία να περάσουν χρόνο μαζί και να δεθούν. Ακόμα, 

θεωρεί ότι στο πλαίσιο αυτής τη διαδικασία ο γονέας αποτελεί πρότυπο για το παιδί. 

Επίσης, έχει παρατηρήσει ότι το παιδί του χαίρεται πολύ όταν κάνουν μαζί φυσική 

δραστηριότητα, ιδίως όταν πετυχαίνει κάτι καινούριο, μια που είναι μόλις 5 ετών, ενώ 

και ο ίδιος απολαμβάνει να τον βλέπει να κατακτά δεξιότητες. Θεωρεί ως μόνο 

εμπόδιο για την πραγματοποίηση κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέων-παιδιών, 

την τεμπελιά των γονέων. 

…Περνάμε καλά μαζί. […] Τα οφέλη για την οικογένεια είναι ότι περνάνε 

χρόνο μαζί, δένονται, βλέπει το παιδί και παραδειγματίζεται από τον πατέρα 

[…] Αισθάνεται πιο χαρούμενος (ο γιος), ειδικά όταν έχει καταφέρει κάτι 
που δεν το χε καταφέρει μέχρι εκείνη τη μέρα, γυρνάει στο σπίτι, το λέει στη 

μητέρα του, ''κοίτα εγώ τι κατάφερα'', ''έκανα αυτό'', ''έκανα εκείνο'', νομίζω 

ότι αισθάνεται καλά, αυτά για το παιδί. Σε επίπεδο γονιού σαφώς είναι καλό 
να βλέπεις ότι το παιδί σου τα καταφέρνει, εξελίσσεται, και 

μεγαλώνει...κάθε μέρα που θα κάνει κάτι ψηλώνεις ένα πόντο περισσότερο 

[…] Ε τίποτα η τεμπελιά των γονιών, η βαρεμάρα (δυσχεραίνει την κοινή 
φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών). 
 

Η Α5 κάνει spinning μαζί με τον έφηβο γιο της. Πρόκειται για ένα ομαδικό 

πρόγραμμα γυμναστηρίου με βάση το στατικό ποδήλατο. Θεωρεί ότι είναι σημαντικό 

στο ηλικιακό στάδιο που βρίσκεται να συνεχίσουν να απολαμβάνουν να κάνουν 

πράγματα μαζί, ενώ επίσης προάγεται η επικοινωνία και το δέσιμο μεταξύ τους μέσω 

της κοινής φυσικής δραστηριότητες. Ως παράγοντες που μπορεί να δυσχεραίνουν την 
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από κοινού φυσική δραστηριότητα γονέα-παιδιού αναφέρει την ηλικία, το 

σωματότυπο και το ωράριο κάθε μέλους της οικογένειας. 

..Κάνουμε μαζί spinning. Στην ηλικία που είναι πια είναι καλό να 
συνεχίζουμε να διασκεδάζουμε μαζί. […] Η οικογένεια δένεται περισσότερο 

όταν από κοινού ασχολούνται με κάποιο χόμπι […] Επικοινωνία! Καθώς 

πλέον μπορούσαμε να περιγράφουμε ο ένας στον άλλον την εμπειρία μας 
(αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα). [..] Η ηλικία του κάθε μέλους της 

οικογένειας, οι διαφορετικοί σωματότυποι, το διαφορετικό ωράριο στις 

καθημερινές δραστηριότητες (μπορεί να δυσχεραίνουν την από κοινού 
φυσική δραστηριότητα). 

 

Ο Α6 πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά του ή και με τα 

παιδιά και τη σύζυγο του. Συγκεκριμένα κάνουν μαζί ποδήλατο, καθώς θεωρεί ότι η 

πολύ νεαρή ηλικία των παιδιών (4 και 5 ετών) δεν τους επιτρέπει να 

πραγματοποιήσουν κάποιο άλλο είδος φυσικής δραστηριότητας από κοινού. Ο Α6 

αναφέρει ότι μέσω της κοινής φυσικής δραστηριότητας τα μέλη της οικογένειας 

δένονται μεταξύ τους σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης, η κοινή φυσική δραστηριότητα 

είναι για εκείνον μια ευκαιρία να αφιερώσει χρόνο στα παιδιά εκτός του πλαισίου του 

σπιτιού, κάτι που θεωρεί πολύ σημαντικό. Σε ένα πλαίσιο εκτός σπιτιού, το παιδί 

μπορεί να έρθει σε επαφή με κόσμο, να κοινωνικοποιηθεί, να αναπτύξει την 

αυτοπεποίθηση του και να δει τον γονέα ή τους γονείς του να εφαρμόζουν στην πράξη 

επιθυμητές συμπεριφορές είτε στον τομέα της κοινωνικότητας, είτε σε αυτόν της 

δραστηριότητας. Ακόμα, ο Α6 αναφέρει ότι τα παιδιά πραγματικά διασκεδάζουν στη 

διάρκεια της κοινής τους φυσικής δραστηριότητας, τη ζητούν και κουράζονται φυσικά 

με αποτέλεσμα τον καλύτερο ύπνο το βράδυ. Ως παράγοντες που μπορεί να 

δυσχεραίνουν την από κοινού φυσική δραστηριότητα γονέα-παιδιού αναφέρει τον 

ελεύθερο χρόνο και το συγχρονισμό του ελεύθερου χρόνου των μελών της 

οικογένειας. 

… μέχρι στιγμής είναι πολύ μικρά για να κάνουμε κάτι άλλο (πέρα απ’ το 

ποδήλατο), μέχρι στιγμής αυτό βολεύει μαζί. […] Θεωρώ ότι δένονται 

περισσότερο και έχεις χρόνο να ασχοληθείς με το παιδί πέρα απ' το σπίτι, 
που είναι βασικό κι αυτό, γιατί όσα παιχνίδια και να χει αν δεν περάσεις 

χρόνο μαζί του κάπου έξω, και πολλές φορές και με άλλο κόσμο, δίνει άλλα 

εφόδια στο παιδί, και κοινωνικοποίηση αλλά και του δίνεις περισσότερη 
αυτοπεποίθηση όσον αφορά, αυτό που λέω κι εγώ συχνά, να βγαίνει από το 

καβούκι του, μ' αυτή τη λογική, τα παιδιά πάντα μιμούνται ότι κι αν τους 

πεις, θα κάνει αυτό που θα δει, οπότε αν σε βλέπει κι εσένα να βγαίνεις και 
να συμμετέχεις με άλλο κόσμο, θα κάνει κι αυτό το ίδιο, θα ναι πιο εύκολο 

να το υιοθετήσει αργότερα. […] Κοιμούνται το βράδυ πιο εύκολα βασικά, 

είναι πολύ σοβαρό αυτό. […] Τους αρέσει, το ζητάνε κιόλας, δηλαδή δεν το 

βλέπουν σαν κούραση, ναι μεν κουράζονται, παιδάκια είναι, αλλά το ζητάνε 
κιόλας, εκεί που ο μεγάλος θα πει κουράστηκα σταματάω, ένα παιδάκι θα 

είναι πιο θετικό στο να το κάνει, γιατί διασκεδάζουν πέρα απ την κούραση. 

[…] Ε κοίταξε είναι κι ο χρόνος, ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε μαζί, και 
το timing, το να χεις ελεύθερο χρόνο εγώ κι ο άλλος σύζυγος οκ μπορεί, 
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αλλά μαζί θα ναι περιορισμένο συνήθως, οπότε το δύσκολο είναι να βρεις τη 

σωστή στιγμή (για φυσική δραστηριότητα από κοινού). 
 

 

Η Α7 πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά της. Ενώ επίσης 

σε κάποιες περιπτώσεις, συμμετέχουν σαν οικογένεια στις ατομικές δραστηριότητες 

του κάθε μέλους, όπως είναι η παρακολούθηση παραστάσεων μπαλέτου κ.α., όπου 

υποστηρίζουν το συμμετέχον μέλος της οικογένειας και αυτό φαίνεται να τους δένει 

ως οικογένεια. Γενικότερα, η Α7 θεωρεί ότι η κοινή φυσική δραστηριότητα είναι μια 

ευκαιρία για περισσότερο κοινό χρόνο με τα παιδιά που έχει ως αποτέλεσμα το δέσιμο 

μαζί τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι και ο δικός της πατέρας έκανε φυσική 

δραστηριότητα με εκείνη και την αδερφή της, στη διάρκεια της οποίας διασκέδαζαν, 

ερχόντουσαν πιο κοντά, με αποτέλεσμα να είναι εκείνος με τον οποίο ένιωθαν πιο 

άνετα να μιλήσουν. Το αντίστοιχο συμβαίνει τώρα με εκείνη και τα παιδιά της. 

Αναφέρει ακόμα ότι η κοινή φυσική δραστηριότητα είναι ένα διαφορετικό πλαίσιο 

από το σύνηθες στο οποίο μπορεί να παρατηρήσει κανείς διαφορετικές συμπεριφορές 

των παιδιών και επισημαίνει τη σημαντικότητά της για τη δημιουργία ωραίων 

παιδικών αναμνήσεων, όπως εκείνες που έχει η ίδια μαζί με τον πατέρα της. Ως 

παράγοντες που μπορεί να δυσχεραίνουν την από κοινού φυσική δραστηριότητα 

γονέα-παιδιού θεωρεί κυρίως τους οικονομικούς παράγοντες. 

…δένεται πιο πολύ με τα παιδιά, μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα με 

τα παιδιά..ε..ένα θετικό ας πούμε η μικρή τώρα κάνει σταζ πατινάζ και ξέρω 

ότι αύριο, θα πάω πολύ νωρίτερα να την πάρω για να τρέξουμε μαζί στον 
πάγο κι αυτό το κάνω και με το γιο μου […] σε όλες τις διοργανώσεις, χορού, 

γυμναστικής, ποδοσφαίρου, πηγαίνουμε και πιο δεμένοι σαν οικογένεια […] 

φυσικά υποστηρίζουμε τον Χ. που παίζει ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε την Ψ. 
που θα χορέψει μπαλέτο σ αυτό το έργο ξέρω ‘γω, πάμε να δούμε την Ω. που 

ανεβαίνει στη σκηνή, μας δένει κιόλας σαν οικογένεια. […] άλλα πράγματα 

προσέχεις όταν κάνεις κάποια φυσική δραστηριότητα με το παιδί σου, με 
άλλο τρόπο δένεσαι, κι άλλες ανάγκες παρατηρήσεις, ας πούμε παρατηρώ την 

υπερκινητικότητα ξέρω ‘γω, παράδειγμα λέω. […] Δημιουργεί ωραίες 

αναμνήσεις και στα παιδιά, ειλικρινά το πιστεύω αυτό, γιατί είχα κι ένα 

μπαμπά που συνόδευε εμένα και την αδερφή μου στο πατινάζ, και ενώ ήτανε 
λίγο αρκουδίτσος, μερικές φορές προσπαθούσε να μπει στην πίστα να είναι 

μαζί μας, να γελάσουμε, να κάνουμε τις βλακειούλες μας, είχαμε αναπτύξει 

και πιο φιλική σχέση, δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που νιώθαμε πιο άνετα να 
του μιλήσουμε, απ' ότι μιλούσαμε στη μαμά μας φερ’ ειπείν. Νομίζω και τα 

παιδιά μου, ειδικά τα δυο μικρότερα που τα πηγαινοφέρνω ως επί το πλείστον 

νιώθουνε πιο άνετα να μου μιλήσουνε για κάτι που τα απασχολεί. […] 
Οικονομικοί (παράγοντες μπορεί να δυσχεράνουν την από κοινού φυσική 

δραστηριότητα) κατ' αρχήν, οικονομικοί θα έλεγα και ο χρόνος, αλλά άμα 

θέλεις χρόνο βρίσκεις πάντα. 
 

Ο γονέας Α8 επιδιώκει όσο μπορεί την κοινή φυσική δραστηριότητα με το γιο 

του. Ασχολούνται μαζί με τη μελισσοκομία, την κολύμβηση, το τρέξιμο, το 

περπάτημα και το παιχνίδι. Θεωρεί την κοινή τους αυτή δραστηριότητα ως μια πιο 
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υγιή εναλλακτική έναντι της καθιστικής ζωής και της ενασχόλησης με τις οθόνες, που 

βοηθάει το παιδί ψυχολογικά, το φέρνει σε επαφή με τη φύση και το μαθαίνει να 

οργανώνει το χρόνο του. Ακόμα, θεωρεί ότι η κοινή φυσική δραστηριότητα γονέα 

παιδιού δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις, ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα τους, συνιστά μια 

επένδυση στη σχέση τους που αναμένεται να αποδώσει βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα και ένα τρόπο να περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί. Ο ίδιος έχει 

παρατηρήσει ότι μετά την κοινή φυσική τους δραστηριότητα, ο γιος του είναι πιο 

ήρεμος και συνεργάσιμος. Θεωρεί ότι ο χρόνος που αφιερώνει κανείς στο παιδί του 

συμβάλει στο να είναι εκείνο πιο ήρεμο και υπάκουο, ενώ ως βασικό ανασταλτικό 

παράγοντα για την κοινή φυσική δραστηριότητα γονέα παιδιού αναφέρει τον 

περιορισμένο ελεύθερο χρόνο. 

…Όχι μονάχα τη μελισσοκομία, που θέλω να ασχοληθεί, και γιατί είναι ένα 
αποκούμπι και γιατί είναι μια πολύ όμορφη ενασχόληση, αλλά ακόμα και 

άλλα πράγματα όπως είναι να περπατήσουμε στο βουνό, θα κολυμπήσουμε, 

θα παίξουμε, τρέξουμε...όχι πως το θεωρώ κακό να ασχολείται κάποιος με 

τα ηλεκτρονικά και την τηλεόραση αλλά πιστεύω ότι αυτό βοηθάει το παιδί 
και να ανέβει κι αυτό ψυχολογικά, από τη στιγμή που βγαίνει στη φύση, 

γιατί για μένα το σωστό είναι να είναι έξω κι όχι σπίτι του, και το βοηθάει 

να κρεμιέται πάνω στον εαυτό του, θα κοιτάει πως θα περάσει την ημέρα 
του, το τι θα κάνει το τι θα δει, να το βγάλει έξω από το σπίτι να αθληθεί, να 

τρέξει, να ασχοληθεί με κάτι που είναι ωραίο, υγιές. […] Πρώτα απ' όλα 

δημιουργεί (η κοινή φυσική δραστηριότητα) πιο στενούς και πιο ισχυρούς 
δεσμούς στην οικογένεια γιατί δημιουργεί θυμησιές που λέμε, δηλαδή 

δημιουργεί αναμνήσεις, πολύ δυνατές, αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, 

για να βρίσκεται και να δεθεί πιο πολύ η οικογένεια εκτός από την 

καθημερινότητα, επειδή μας λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας και λόγω 
ωραρίων και λόγω πιέσεων και λόγω εποχών, να περάσουμε δημιουργική 

ώρα με το παιδί μας, δημιουργική ώρα όχι απλά να κάτσουμε σε ένα σαλόνι 

κι εγώ να κοιτάω τηλεόραση κι ο γιος να παίζει με τα playmobil του...ε..κι 
αυτό πάρα πολύ σημαντικό, δεν έχουμε τέτοιες ώρες με το παιδί μας, δεν 

έχουμε....οι αναμνήσεις και η δημιουργική ώρα να περάσουμε είναι πολύ 

σημαντικά, για το μέλλον του παιδιού και για το μέλλον το δικό μας […] 
Ότι όταν ασχολείσαι με το παιδί σου, και το παιδί σου το φέρνεις πιο κοντά 

ή αύριο μεθαύριο που θα μεγαλώσει μπαίνει σε ένα δρόμο πιο υγιή, όταν 

ασχολείται με τέτοιες δραστηριότητες, πόσο μάλλον με τους γονείς του, 

δένεσαι μαζί του παραπάνω σε άλλα ζητήματα, άλλη σχέση. […] (ο γιος) 
είναι πιο χαρούμενος και πιο ήρεμος, δηλαδή δεν έχει πολλές αντιρρήσεις, 

κολλήματα που τρώει γενικώς, πιο καταδεκτικός ότι κι αν του πούμε, ναι, 

ναι να πάμε, να κάνουμε, μετά από τη φυσική δραστηριότητα είναι σαν το 
σκύλο, το παιδί γίνεται αρνάκι, ότι θες τον κάνεις..Το παιδάκι είναι το ίδιο 

με το σκυλάκι, άμα ασχοληθείς πολύ ώρα μαζί του κι ο ίδιος είναι μετά πιο 

καταδεκτικός, πιο ήρεμος. […] Νομίζω ότι ο μόνος παράγοντας που μπορεί 

να κρατήσει ένα γονέα απ’ το να κάνει φυσική δραστηριότητα μαζί με το 
παιδί του, ο μοναδικός για μένα, είναι να μην υπάρχει, λόγω εργασίας, ώρα 

να ασχοληθεί..δεν υπάρχει ούτε ο οικονομικός, δεν χρειάζεται χρήματα για 

να πας να αθληθείς, βγαίνεις στο δρόμο και περπατάς, αλλά μπορεί να θέλει 
να κάνει κάποια δραστηριότητα που μπορεί να πρέπει να πληρώσει...αλλά 

για μένα ο χρόνος είναι ο μόνος παράγοντας. 
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Η Β1 είχε ξεκινήσει μαθήματα παραδοσιακού χορού το προηγούμενο έτος 

μαζί με την κόρη της, ωστόσο σύντομα εκείνη σταμάτησε να συμμετέχει, γιατί 

θεωρούσε ότι αποσπά την προσοχή της μικρής από την εκμάθηση. Ωστόσο, για όσο 

κράτησε η κοινή αυτή φυσική δραστηριότητα, παρατήρησε ότι μετά το μάθημα 

εκείνη ήταν πιο ευδιάθετη αλλά και η κόρη της το απολάμβανε. Θεωρεί τον 

περιορισμένο ελεύθερο χρόνο ως ανασταλτικό παράγοντα για την κοινή φυσική 

δραστηριότητα γονέων-παιδιών. Ενώ επίσης αναφέρει ως πολύ σημαντικό τον κοινό 

χρόνο και την κοινή δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά. 

…'Ένα διάστημα προσπάθησα πέρυσι να κάνουμε ταυτόχρονα μάθημα σε 

χορό, κρητικά, μαζί μάθημα, μετά εγώ ήμουνα πιο ευδιάθετη, παρόλο που 
ήμουνα από δουλειά, από χίλια δυο, μετά ήμουνα πιο ευδιάθετη και είχα 

πιο πολύ όρεξη να κάνω το οτιδήποτε, και ως προς το παιδί και στο σπίτι, 

αλλά δεν κράτησε πολύ γιατί είχε προσκολληθεί απάνω μου, οπότε το 
σταμάτησα, έκανα εγώ πίσω...ε...κι έτσι μετά ήμουνα πάλι στην ίδια 

κατάσταση με πριν. Εγώ ένιωθα καλύτερα, αλλά η μικρή εντάξει, είναι και 

μικρή, δεν παρακολουθούσε τόσο στο μάθημα, όσο εμένα τι κάνω, οπότε 

σταμάτησα κι έκανα πίσω. Της άρεσε πάρα πολύ που κάναμε...ήμασταν 
μαζί, της άρεσε πάρα πολύ, αλλά μετά προφασίστηκα ότι είμαι άρρωστη 

και δε μπορώ άλλο, για να μάθει η μικρή, γιατί εντάξει, εγώ ήξερα, απλά 

για να της κάνω παρέα. […] Ε πάντα είναι καλό, γιατί είναι καλύτερο 
ακόμα πιο πολύ για τα παιδιά, γιατί είναι μαζί με τους γονείς και κάνουν 

όλοι μαζί κάτι, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στις μέρες μας, γιατί δεν 

έχουμε χρόνο να το κάνουμε αυτό. 
 

Η Β2 δεν πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με το γιο της, παρά μόνο 

πάρα πολύ σπάνια. Η Β2 εργάζεται πάρα πολλές ώρες σε καθιστική εργασία κι αυτό 

δεν της επιτρέπει να αφιερώνει στο παιδί της τον χρόνο που θα ήθελε. Επίσης, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω του ότι η ίδια δεν ασκείται και έχει πολλά περιττά κιλά 

τα τελευταία χρόνια έχει μειωμένη ενέργεια και δυσκολία στην αναπνοή. Ωστόσο, 

θεωρεί ότι αν είχαν κοινή φυσική δραστηριότητα, πέραν του ότι θα ασκούνταν, θα 

τους έδινε την ευκαιρία να έχουν κοινό χρόνο μαζί προκειμένου να επικοινωνήσουν 

για διάφορα ζητήματα που αφορούν τον γιο της. 

… Σχεδόν καθόλου, πολύ σπάνια να περπατήσουμε μαζί, πάρα πολύ σπάνια 

όμως. […] Δουλεύω πάρα πολλές ώρες, δουλεύω αρκετές ώρες, δυστυχώς 

καθιστική δουλειά κι αυτό δε μου δίνει έτσι τον κοινό χρόνο με το παιδί μου 
όσο θα ήθελα. […] εκτός ότι θα ασκούμαστε, ότι θα έχουμε φυσική 

δραστηριότητα, είναι ότι θα έχουμε και κοινό χρόνο μαζί κι αυτό θα μας 

έδινε περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία, να συζητήσουμε πράγματα 

που ίσως κάτω από άλλες συνθήκες δε θα αφιερώναμε το χρόνο να το 
κάνουμε, γιατί περπατώντας μαζί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και 

σημαντικά πράγματα που αφορούν τον έφηβο, την επίδοση του στο σχολείο, 

τη δική του ψυχική ηρεμία, τις σχέσεις του..αυτά. 
 

Η Β3 πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα μαζί με το γιο της, καθώς λόγω του 

πολύ νεαρού της ηλικίας του βρίσκονται συνέχεια μαζί, και είναι κάτι που το 
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απολαμβάνουν και οι δύο. Η ίδια έχει παρατηρήσει ότι έχει περισσότερη ενέργεια 

μετά την κοινή τους δραστηριότητα και ο γιος της είναι πιο χαρούμενος. Θεωρεί 

αποτρεπτικούς παράγοντες για την κοινή φυσική δραστηριότητα της οικογένειας τη 

δυσκολία εύρεσης χρόνου και για τους δυο γονείς, λόγω διαφορετικών ωραρίων, που 

εξυπηρετούν μεν τη φύλαξη του παιδιού από τον ένα γονέα, όταν εργάζεται ο άλλος 

αλλά δυσχεραίνουν τη συνύπαρξη όλων των μελών της οικογένειας. Η ίδια και ο 

σύζυγος της επιδίωξαν τα διαφορετικά ωράρια λόγω έλλειψης βοήθειας για την 

ανατροφή του παιδιού. Κατ΄ επέκταση ως αποτρεπτικό παράγοντα για την κοινή 

φυσική δραστηριότητα όλης της οικογένειας αναφέρει την έλλειψη υποστηρικτικών 

δομών για το παιδί και την οικογένεια, όπως οι βρεφικοί σταθμοί και τα ολοήμερα 

τμήματα. 

…είναι σε ηλικία που βρίσκομαι συνεχώς μαζί του οπότε ναι, κολύμπι και 
ποδήλατο και βόλτες το καλοκαίρι, μόνο περπάτημα το χειμώνα. […] (Η 

οικογένεια) περνάει μαζί ευχάριστο χρόνο Είχα περισσότερη ενέργεια παρά 

την επιπλέον σωματική κούραση. Πιο πολλά χαμόγελα γιατί κι ο μικρός 

απολαμβάνει πολύ αυτές τις δραστηριότητες. […] Επίσης είναι πιο ωραία να 
γυμνάζεσαι με παρέα. […] Δεν υπάρχει κοινός χρόνος για τους δυο γονείς, 

Αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε ώρες διαφορετικές γιατί δεν έχουμε 

βοήθεια σχετικά με το παιδί, επίσης σε ολόκληρο το δήμο δεν λειτουργεί ο 
βρεφικός σταθμός και ο παιδικός σταθμός της Π. δεν λειτουργεί το 

ολοήμερο τμήμα. Που σημαίνει ότι τα παιδιά σχολάνε στις δύο το μεσημέρι.  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 ο δημιουργικός κοινός χρόνος αναφέρεται ως ένα 

από τα οφέλη της κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέων παιδιών από τέσσερις 

δραστήριους και ένα μη δραστήριο γονέα. Η ευχαρίστηση αναφέρεται από τρεις 

δραστήριους και δυο μη δραστήριους γονείς, το δέσιμο αναφέρεται από τέσσερις 

δραστήριους γονείς, η επικοινωνία από τρεις δραστήριους και ένα μη δραστήριο 

γονέα. Ενώ από τρεις φορές αναφέρεται αντίστοιχα από δραστήριους γονείς η 

δημιουργία κοινών αναμνήσεων, η στενότερη επαφή και ο in vivo παραδειγματισμός 

του παιδιού για τη φυσική δραστηριότητα. Από δυο δραστήριους γονείς γίνεται 

αναφορά στην ευκαιρία για επαφή με τη φύση μέσω της κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων-παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα 

τους. Ενώ από έναν δραστήριο γονέα κάθε φορά γίνεται αναφορά για τη δημιουργία 

κοινών εμπειριών, τη χαλάρωση, την κοινωνικοποίηση, την αποφυγή οθόνων, την 

καταδεκτικότητα και την τόνωση της αυτοπεποίθησης του παιδιού. 

 

 

 

 



- 113 - 

 

 

Οφέλη κοινής φυσικής δραστηριότητας Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Β1 Β2 Β3 

Κοινές εμπειρίες √           

Κοινές αναμνήσεις √      √ √    

Επαφή με τη φύση  √      √    

Ηρεμία-χαλάρωση  √          

Έρχονται πιο κοντά  √ √    √     

Δημιουργικός κοινός χρόνος  √  √  √  √ √   

Επικοινωνία    √  √  √   √  

Ζωντανό παράδειγμα γονέα για την Φ.Δ.   √ √  √      

Δέσιμο    √ √  √ √    

Ευχαρίστηση    √ √ √   √  √ 

Κοινωνικοποίηση παιδιού /γονέα      √      

Τόνωση αυτοπεποίθησης παιδιού      √      

Εμπιστοσύνη   √    √     

Πιο συνεργάσιμο παιδί        √    

Αποφυγή οθονών        √    

Πίνακας 7. Οφέλη κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέα/ων-παιδιού/ών 

 

Ως ανασταλτικός παράγοντας για την πραγματοποίηση κοινής φυσικής 

δραστηριότητας γονέων-παιδιών αναφέρεται από έξι γονείς, το ωράριο εργασίας τους 

(τέσσερις δραστήριους, δυο μη δραστήριους), από πέντε γονείς αναφέρεται ο 

περιορισμένος ελεύθερος χρόνος (τρεις δραστήριους, δυο μη δραστήριους), από τρεις 

γονείς αναφέρονται τα διαφορετικά ωράρια των εργαζόμενων γονέων (δυο 

δραστήριους, ένα μη δραστήριο) για την περίπτωση της οικογενειακής φυσικής 

δραστηριότητας. Από δυο δραστήριους γονείς αναφέρονται οι εξωσχολικές 

δραστηριότητες των παιδιών. Από μια φορά αναφέρεται ως ανασταλτικός παράγοντας  

η κακή υγεία, η φιλοσοφία ζωής που δεν περιλαμβάνει την άσκηση, η τεμπελιά, η 

διαφορετικοί σωματότυποι, τα διαφορετικά ωράρια γονέων-παιδιών, η οικονομική 

δυσπραγία και η κακή διάθεση (βλ. Πίνακα 8). 
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Ανασταλτικοί παράγοντες για την κοινή Φ.Δ. Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 Α6 Α7 Α8 Β1 Β2 Β3 

Ωράριο εργασίας γονέων √ √ √     √ √ √  

Εξωσχολικές δραστηριότητες παιδιών √ √          

Περιορισμέ νος ελεύθερος χρόνος  √    √  √ √ √  

Διαφορετικά ωράρια εργασίας γονέων  √    √     √ 

Κακή υγεία   √         

Φιλοσοφία ζωής χωρίς άσκηση   √         

Τεμπελιά γονέων    √        

Διαφορετικοί σωματότυποι     √       

Διαφορετικά ωράρια γονέα-παιδιού     √       

Οικονομική δυσπραγία       √     

Κακή διάθεση          √  

Πίνακας 8. Ανασταλτικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέα/ων-παιδιού/ών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης, αναφορικά με το 

πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορούσε στην ψυχική ευεξία φυσικά δραστήριων 

και μη γονέων, μπορούμε να πούμε ότι οι γονείς που ασκούνται ή πραγματοποιούν 

φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους, δηλώνουν ότι έχουν υψηλότερα 

επίπεδα ψυχικής ευεξίας σε σχέση με τους γονείς που δεν ασκούνται ή δεν 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους. Το εύρημα αυτό 

ήταν αναμενόμενο και συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη 

συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας 

των ατόμων γενικά (Ζιώγου, 2013· Fox, 1999). 

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα που αφορούσε στη διερεύνηση των απόψεων 

των γονέων για την επίδραση της πραγματοποίησης ή μη φυσικής δραστηριότητας 

μέσω της συνέντευξης, αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό του όποιου ευρήματος 

αναφορικά με τη σχέση φυσικής δραστηριότητας και ψυχικής ευεξίας, που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Οι φυσικά δραστήριοι γονείς λοιπόν, πέρα από τα σωματικά 

οφέλη στην υγεία, τη φυσική τους κατάσταση και την αντοχή τους, αναφέρουν και 

ψυχικά αλλά και πνευματικά οφέλη από αυτήν. Τα ψυχικά οφέλη που αναφέρουν 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ευχαρίστηση, την αγχόλυση, την ηρεμία, τη θετική 

ψυχική υγεία, το αίσθημα φροντίδας του εαυτού, ενώ στα πνευματικά οφέλη 

συμπεριλαμβάνεται το άδειασμα του μυαλού και η πνευματική διαύγεια. Ομοίως, σε 

ποιοτική μελέτη της Στέφου (2017) αναφορικά με τις ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις 

του Long Fist Praying Mantis Kung Fu, αναφέρονται επίσης τα τρία αυτά επίπεδα 

στα οποία οι μαθητές βίωσαν αλλαγές καθώς εξασκούσαν το συγκεκριμένο είδος 

φυσικής δραστηριότητας, το σωματικό, το ψυχικό και το πνευματικό. Αντιθέτως, και 

από τις τρεις μη ασκούμενες μητέρες αναφέρθηκαν η ύπαρξη σωματικών ενοχλήσεων 

και η μείωση της αντοχής και της ενέργειας τους, ως επίπτωση της απουσίας φυσικής 

δραστηριότητας. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αφορούσε στη γονεϊκή 

αυτό-αποτελεσματικότητα φυσικά δραστήριων και μη γονέων, μπορούμε να πούμε 

ότι οι φυσικά δραστήριοι γονείς αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα αυτό-

αποτελεσματικότητας στο γονεϊκό τους ρόλο, σε σχέση με εκείνους που δεν 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, οι 

φυσικά δραστήριοι γονείς ανέφεραν ότι αντλούν υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης 

από το γονεϊκό τους ρόλο σε σχέση με τους μη φυσικά δραστήριους, ωστόσο δεν 

διέφεραν αναφορικά με το ενδιαφέρον τους για το γονεϊκό ρόλο. 
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Από την άλλη μεριά, η γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον 

για τον γονεϊκό ρόλο φαίνεται να σχετίζονται. Ακόμα βρέθηκε ότι η αυτό-

αποτελεσματικότητα των γονέων δεν έχει συσχέτιση με την ικανοποίηση που 

αντλούν από το ρόλο τους. Παρομοίως, η ικανοποίηση και το ενδιαφέρον δεν έχουν 

συσχέτιση μεταξύ τους. Επίσης, φάνηκε ότι η αίσθηση γονεϊκής επάρκειας και η 

ψυχική ευεξία των γονέων σχετίζονται θετικά. Το ίδιο ισχύει και για την γονεϊκή 

αυτό-αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση, αλλά όχι για το ενδιαφέρον. 

 Ενδεχομένως, η απουσία συσχετίσεων στις παραπάνω μεταβλητές να 

οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος, καθώς αναμενόταν να υπάρχει συσχέτιση 

ανάμεσα στην γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον αλλά και την 

ικανοποίηση που αντλούν οι γονείς από το ρόλο τους (Johnston & Mash, 1989· 

Gilmore & Cuskelly, 2009), και κατ΄ επέκταση αναμενόταν όλες οι παραπάνω 

διαστάσεις της γονεϊκότητας να σχετίζονται με την ψυχική ευεξία των γονέων (Jones 

& Prinz, 2005· Coleman & Karraker, 2000· Halpern & McLean, 1997). 

Παρόλα αυτά, αυτό που μπορούμε να επισημάνουμε με βάση τα παραπάνω 

είναι ότι οι γονείς που πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 

τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής 

ευεξίας, γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας και ικανοποίησης από το ρόλο τους. Τα 

ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία, που υποστηρίζει την 

ευεργετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική ευεξία των ατόμων 

γενικά (Ζιώγου, 2013· Fox, 1999) καθώς και τη συσχέτιση της κόπωσης των γονέων 

με χαμηλότερα επίπεδα γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας και χαμηλότερα επίπεδα 

φυσικής δραστηριότητας (Giallo, Rose & Vittorino, 2011). Επίσης, η γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα και η ικανοποίηση που αντλείται από τον γονεϊκό ρόλο φαίνεται 

να σχετίζονται με την ψυχική ευεξία του γονέα. Το εύρημα αυτό ήταν επίσης 

αναμενόμενο και συμφωνεί με την υπάρχουσα θεωρητική βιβλιογραφία (Gondoli & 

Silverberg, 1997).  

 Οι απόψεις των ίδιων των γονέων αναφορικά με το πώς η φυσική 

δραστηριότητα που πραγματοποιούν συμβάλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του 

ρόλου τους, συγκλίνουν απόλυτα στο ότι τους βοηθάει να διαχειρίζονται τις διάφορες 

καταστάσεις που προκύπτουν καθημερινά με ψυχραιμία, ενώ επίσης έχοντας 

εκτονωθεί ή γνωρίζοντας ότι θα εκτονωθούν μέσω της φυσικής δραστηριότητας που 

έχουν επιλέξει δεν εκτονώνουν την προσωπική ένταση που βιώνουν στα παιδιά τους. 

Ακόμα, πολλοί από τους γονείς επισημαίνουν ότι τους βοηθάει να αδειάσουν το 

μυαλό τους, να δουν τα πράγματα με καθαρό μυαλό και να πάρουν τις αντίστοιχες 
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αποφάσεις ή να κάνουν τις αντίστοιχες επιλογές. Επίσης, αναφέρθηκε η επίδραση της 

φυσικής δραστηριότητας του γονέα στον ρόλο του ως πρότυπο φυσικά δραστήριου 

ατόμου, στην αυτοπεποίθηση του, την αύξηση της υπομονής του και της 

διαθεσιμότητας του προς τα παιδιά. Από την άλλη μεριά, οι τρεις συμμετέχουσες που 

δεν πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα, ως επίπτωση ανέφεραν είτε τη 

συσσώρευση έντασης και τον αυξημένο κίνδυνο ξεσπάσματος σε ανούσια πράγματα, 

είτε τη μείωση της υπομονής, τη γρήγορη κόπωση και τη μείωση των κοινών 

δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν από γονέα και παιδί, είτε ότι δεν 

μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την πραγματοποίηση της φυσικής 

δραστηριότητας. Είχαν επίσης αναφέρει και οι τρεις προηγουμένως ότι το γεγονός ότι 

δεν ασκούνται επιφέρει στις ίδιες σωματικούς πόνους και μείωση της ενέργειας και 

της αντοχής. Ενισχύει λοιπόν το εύρημα αυτό το προηγούμενο εύρημα ποσοτικής 

μελέτης των Giallo, Rose & Vittorino (2011) αναφορικά με  τη συσχέτιση της 

κόπωσης των γονέων με χαμηλότερα επίπεδα γονεϊκής αυτό-αποτελεσματικότητας 

και χαμηλότερα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα φάνηκε ότι κάποια από τα εφόδια που οι γονείς θεωρούν 

απαραίτητα για την άσκηση του γονεϊκού ρόλου (όπως η υπομονή, η ενέργεια κ.α.), 

αναφέρονται από τους ίδιους ως αποτέλεσμα της επίδρασης της φυσικής 

δραστηριότητας στην άσκηση του ρόλου τους. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανείς 

ότι η φυσική δραστηριότητα του γονέα επιδρά στον ίδιο ως άτομο, αλλά και ως 

γονέα, τον βοηθάει να νιώθει ότι είναι πιο αποτελεσματικός καθώς μέσα από αυτήν 

προκύπτουν ποιότητες και χαρακτηριστικά που ο ίδιος θεωρεί ως απαραίτητα εφόδια 

για την άσκηση του γονεϊκού του ρόλου. 

Αναφορικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, αν δηλαδή οι φυσικά δραστήριοι 

γονείς επιδιώκουν να πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά τους, 

φάνηκε ότι όντως η φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών από κοινού μπορεί να 

επηρεάζεται από το αν ο ίδιος ο γονέας πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα.  Έτσι, 

οι φυσικά δραστήριοι γονείς, φαίνεται να είναι πιο πιθανό να πραγματοποιούν κοινή 

φυσική δραστηριότητα με τα παιδιά τους, συγκριτικά με τους μη φυσικά 

δραστήριους. Αντίστοιχα, η παρότρυνση του παιδιού από τον γονέα για να 

πραγματοποιήσει εκείνο φυσική δραστηριότητα, φαίνεται επίσης να επηρεάζεται από 

το αν ο ίδιος ο γονέας πραγματοποιεί φυσική δραστηριότητα ή όχι, ωστόσο σε 

μικρότερο βαθμό. 

Φαίνεται, δηλαδή, να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες, τα παιδιά που οι 

γονείς τους δεν έχουν φυσική δραστηριότητα να στερούνται την κοινή φυσική 
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δραστηριότητα γονέων-παιδιών, παρά την παρότρυνση των γονέων τους να 

πραγματοποιήσουν τα ίδια φυσική δραστηριότητα. Άλλωστε, όπως αναφέρει ο 

Πατίστας (2014) μπορεί το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των γονέων να επιδρά 

σε αυτό των παιδιών, ωστόσο η αξία της άσκησης αναγνωρίζεται από όλους τους 

γονείς ανεξάρτητα από το επίπεδο δραστηριότητας τους. 

Για του λόγου το αληθές, όλοι οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις είτε είχαν 

οι ίδιοι φυσική δραστηριότητα, είτε όχι, ανέφεραν ότι το παιδί τους πραγματοποιούσε 

φυσική δραστηριότητα και εντόπισαν διάφορα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας 

για εκείνο. Οι τρεις μη φυσικά δραστήριοι γονείς ανέφεραν είτε ότι η φυσική 

δραστηριότητα ωφελεί τη φυσική κατάσταση του παιδιού, είτε ότι συμβάλει στην 

κοινωνικοποίηση του, την αυτοπεποίθηση του, τη διαχείριση της απογοήτευσης, την 

πειθαρχία και την ευχαρίστηση του. Πέραν αυτών, οι φυσικά δραστήριοι γονείς 

επισήμαναν επίσης τη συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην αποφυγή κακών 

συνηθειών, στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της κουλτούρας της 

άσκησης, στην υγεία, τον αναζωογονητικό ύπνο, την εμπλοκή σε μια διαδικασία 

επίτευξης στόχων και εξέλιξης, τη διατήρηση του βάρους, την ενέργεια, τη θετική 

σχέση με το σώμα και τη οργάνωση του εαυτού. 

Επίσης, όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι γονείς, εκτός από μια μη φυσικά 

δραστήρια, υπέρβαρη, διαζευγμένη μητέρα ενός έφηβου, ανέφεραν ότι 

πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά τους. Ωστόσο, όλοι, 

συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης μητέρας, αναγνωρίζουν την ωφελιμότητα 

της κοινής φυσικής δραστηριότητας. Στην έρευνα του Thompson και των 

συνεργατών του (2009), η πλειοψηφία των γονέων είχαν απαντήσει ότι θεωρούν 

σημαντική ή πολύ σημαντική για την οικογενειακή ζωή, την πραγματοποίηση 

φυσικής δραστηριότητας μαζί με τα παιδιά. Αρκετοί ήταν οι γονείς που είχαν 

επισημάνει τη σημασίας της από κοινού φυσικής δραστηριότητας, καθώς συμβάλει 

στην προώθησης της οικογενειακής ζωής και την ανάπτυξη κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της από κοινού φυσικής 

δραστηριότητας που είχαν αναφερθεί σταθερά, ήταν η αφιέρωση χρόνου στην 

οικογένεια και η διατήρηση της επικοινωνίας γονέα-παιδιού, ενώ άλλα 

πλεονεκτήματα που είχαν αναφερθεί ήταν η διασκέδαση, η ευημερία, η υγεία και ο 

έλεγχος του βάρους. 

Η κοινή φυσική δραστηριότητα γονέων παιδιών με βάση τα λεγόμενα των 

γονέων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, μπορεί να αποτελέσει μια ιδανική 

ευκαιρία για να περάσουν τα μέλη της οικογένειας δημιουργικό χρόνο μαζί, μακριά 
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από τις οθόνες, ίσως κοντά στη φύση, να δημιουργήσουν κοινές εμπειρίες και 

αναμνήσεις που θα τους συντροφεύουν στο πέρασμα των χρόνων και θα τους δένουν. 

Ακόμα, με βάση τα λεγόμενα των γονέων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, η 

κοινή φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών μπορεί να προκαλέσει ευχαρίστηση, 

ηρεμία, χαλάρωση σε όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, οι οποίοι έρχονται πιο 

κοντά, επικοινωνούν και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Η Dunton και οι συνεργάτες 

της (2012) είχαν αναφέρει ότι η αντικατάσταση του χρόνου καθιστικής 

δραστηριότητας που περνούν μαζί γονείς και παιδιά (π.χ. παρακολούθηση 

τηλεόρασης και ταινιών) με την πραγματοποίηση κοινής φυσικής δραστηριότητας 

(π.χ. παίζοντας μπάλα) θα μπορούσε να έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους γονείς 

όσο και για τα παιδιά και τη μεταξύ τους σχέση .   

Ακόμα, στη διάρκεια της ο γονέας αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα για το 

παιδί, τόσο για τη φυσική δραστηριότητα όσο και για την κοινωνική επαφή, όταν η 

φυσική δραστηριότητα περιλαμβάνει και άλλο κόσμο. Επίσης, μπορεί να συμβάλει 

στην τόνωση της αυτοπεποίθησης του παιδιού και της διάθεσης του για συνεργασία 

με τους γονείς, αφού θα έχει λάβει την προσοχή τους και τον ποιοτικό χρόνο που 

χρειάζεται μαζί τους μέσω αυτής.  

Στην ποιοτική μελέτη της Borra και των συνεργατών της (2003) που 

διερευνούσε τις ευκαιρίες επικοινωνίας γονέων-παιδιών αναφορικά με τον υγιεινό 

τρόπο ζωής, είχε διαπιστωθεί ότι τα παιδιά ήταν θετικά ως προς την υποστήριξη των 

στόχων τους για καλύτερη φυσική κατάσταση από τους γονείς τους και ότι ήθελαν οι 

γονείς τους να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες μαζί τους. Ωστόσο, είχαν 

αναφέρει ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι περισσότερο θετικοί παρά επικριτικοί. 

Φάνηκε ότι είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα της αυτοεκτίμησης για τα παιδιά, κάτι 

που αναγνώρισαν οι γονείς, ενώ για όλους ήταν σημαντικό να τίθενται εφικτοί στόχοι 

αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα. Οι ερευνητές είχαν επισημάνει ότι η 

συνεργασία γονέα-παιδιού είναι πολύ σημαντική και θα μπορούσε να υποβοηθηθεί 

από αντίστοιχες παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον και την παροχή εργαλείων για 

την προώθηση αυτής της συνεργασίας. 

Επιπροσθέτως, στη μελέτη των Milteer & Ginsburg (2007) είχε φανεί ότι η 

έντονη εμπλοκή στο παιχνίδι και οι χαλαρές αλληλεπιδράσεις στη διάρκεια του 

δίνουν στα παιδιά το μήνυμα ότι οι γονείς τους δίνουν όλη τους την προσοχή σε αυτά 

και με τον τρόπο αυτό προωθείται μια ισχυρή σύνδεση. Ακόμα, τα παιδιά που δεν 

εξωτερικεύουν εύκολα αυτά που νιώθουν μέσα από το παιχνίδι μπορεί να δώσουν 

στους γονείς τους μια ευκαιρία να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες τους. 
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Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, παράγοντες που θα 

μπορούσαν να δυσχεράνουν την πραγματοποίηση κοινής φυσικής δραστηριότητας 

γονέων-παιδιών, είναι κυρίως η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τα ωράρια γονέων και 

παιδιών, άλλοι παράγοντες θα μπορούσε να είναι τα προβλήματα υγείας, η κακή 

διάθεση, η οικονομική δυσπραγία, η διαφορά των σωματότυπων, η τεμπελιά των 

γονέων και η έλλειψη μιας φιλοσοφίας ζωής που να περιλαμβάνει τη φυσική 

δραστηριότητα. Στην έρευνα του Thompson και των συνεργατών του (2009), τα πιο 

σημαντικά εμπόδια που είχαν αναφέρει οι γονείς για την πραγματοποίηση φυσικής 

δραστηριότητας μαζί με τα παιδιά ήταν τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι 

διαφορετικές ηλικίες των παιδιών τους αλλά και το πολυάσχολο πρόγραμμα των 

ίδιων.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι, παρά τις αδυναμίες της, η παρούσα 

μελέτη επισήμανε την ευεργετική επίδραση που θα μπορούσε να έχει η φυσική 

δραστηριότητα στην ψυχική ευεξία και την αυτό-αποτελεσματικότητα των γονέων 

παιδιών ηλικίας 4 έως 17 ετών. Η φυσική δραστηριότητα των γονέων φαίνεται να 

συνιστά ένα καταφύγιο για την εκτόνωση της όποιας έντασης βιώνουν και τη 

διαχείριση των διαφόρων καταστάσεων που προκύπτουν στην απαιτητική 

καθημερινότητα ενός γονέα με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό. Έχοντας αφιερώσει 

αυτό το χρόνο στον εαυτό τους ή ξέροντας ότι θα το κάνουν, νιώθουν πιο ήρεμοι και 

είναι σε θέση να φερθούν ανάλογα. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουν να εκτονώνουν 

την ένταση φωνάζοντας ή ξεσπώντας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα παιδιά, όπως 

επίσης αποφεύγουν τις λάθος εκτιμήσεις και επιλογές αναφορικά με την 

αντιμετώπιση των καταστάσεων. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι έτσι προστατεύουν τα 

παιδιά από τη δική τους ένταση αλλά και τον εαυτό τους από τις ενοχές που συνήθως 

έπονται τέτοιων ξεσπασμάτων, ενώ παρέχουν ένα πιο ήρεμο περιβάλλον 

καταλληλότερο για την ανάπτυξη και την ωρίμανση ενός παιδιού αλλά και για την 

ανάπτυξη μιας ζεστής σχέσης γονέων παιδιών.  

 Στην ανάπτυξη αυτής της σχέσης φαίνεται να συμβάλει και η κοινή φυσική 

δραστηριότητα γονέων παιδιών, η οποία έχει πολλαπλά οφέλη πέρα από τη σωματική 

ωφέλεια και την κοινωνικοποίηση, την οποία χρειάζονται τα παιδιά αλλά και οι 

γονείς, αναφορικά με την επικοινωνία των μελών και την ανάπτυξη πιο ισχυρών και 

ουσιαστικών δεσμών μεταξύ τους. Ακόμα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η κοινή φυσική 

δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στο να είναι πιο συνεργάσιμο το παιδί απέναντι 

στο γονέα με τον οποίο ασκείται, ο οποίος δεν δυσκολεύεται να του βάλει όρια. 
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Άλλωστε ένα παιδί που συμμετέχει σε οργανωμένη φυσική δραστηριότητα μυείται 

ήδη στην πειθαρχία.  

Η φυσική δραστηριότητα λοιπόν, μπορεί να έχει σημαντικές θετικές 

επιδράσεις τόσο στο παιδί, όσο στο γονέα αλλά και στη σχέση μεταξύ τους. Η θετική 

επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στο παιδί φαίνεται να αναγνωρίζεται 

θεωρητικά αλλά και εμπράκτως από τους γονείς, οι οποίοι παροτρύνουν τα παιδιά 

τους προς αυτήν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι και οι ίδιοι οι 

γονείς χρειάζονται να αφιερώσουν χρόνο στον ενσώματο εαυτό τους μέσω της 

φυσικής δραστηριότητας, προκειμένου να έχουν αποθέματα ενέργειας, ηρεμία και 

καθαρό μυαλό, να νιώθουν οι ίδιοι ευεξία για να μπορούν να ασκήσουν καλύτερα το 

ρόλο τους. 

Προτάσεις αξιοποίησης 

Τα παραπάνω ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν ιδιαίτερα στο πεδίο της 

συμβουλευτικής γονέων παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Οι σύγχρονοι 

γονείς φαίνεται να απευθύνονται σε ειδικούς προκειμένου να τους συμβουλευτούν 

για διάφορα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ανατροφή των παιδιών τους. Πλέον, 

πολύ συχνά υπάρχουν ειδικοί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί στους οποίους 

μπορούν να απευθύνονται οι γονείς δωρεάν μέσα στην ίδια τη σχολική μονάδα. Είναι 

πολύ σημαντικό πέρα από την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική για τη διαχείριση 

των συμπεριφορών των παιδιών, να υπάρχει μία εστίαση στον ίδιο τον γονέα, την 

αναγνώριση της απαιτητικότητας του ρόλου του, της σημαντικότητας της προαγωγής 

της δικής του ψυχικής υγείας κι ευεξίας αλλά και του ρόλου που μπορεί να 

διαδραματίσει η φυσική δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτό.  

Ακόμα, τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της σχέσης 

γονέων-παιδιών μέσα από προγράμματα φυσικής δραστηριότητας από κοινού, τα 

οποία μπορεί είτε να δημιουργούνται από αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, είτε 

να οργανώνονται με πρωτοβουλία της οικογένειας.  

Προτάσεις για συνέχεια της έρευνας 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν ζητήθηκε από τους γονείς να 

καταγράψουν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας των παιδιών τους, ούτε το επίπεδο 

δυσκολιών και δυνατοτήτων των παιδιών τους. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

περιλαμβάνει εργαλεία για την μέτρηση των δύο αυτών παραγόντων και να εξετάσει 

περαιτέρω συσχετίσεις σε μεγαλύτερο δείγμα γονέων, ώστε να είναι πιο ισχυρά τα 

ποσοτικά ευρήματα αλλά και να μπορούν να συγκριθούν τα ποιοτικά ευρήματα που 
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αφορούσαν στους δραστήριους γονείς με αυτά που προέκυψαν από τους μη 

δραστήριους, οι οποίοι στην παρούσα μελέτη ήταν μόνο τρεις.  

Ακόμα, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν επιδιώχθηκε η αντικειμενική 

μέτρηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των γονέων, έτσι χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος της αυτό-αναφοράς για την καταγραφή του. Ωστόσο, μελλοντική έρευνα με 

αντίστοιχο σχεδιασμό θα μπορούσε να εφαρμόσει αντικειμενική μέτρηση του 

επιπέδου της φυσικής δραστηριότητας των γονέων και των παιδιών τους, αλλά και 

της κοινής τους φυσικής δραστηριότητας, στα πρότυπα άλλων ερευνών με τη χρήση 

βηματόμετρων και συσκευών GPS. 

Σε μελλοντική έρευνα θα ήταν καλό να γίνει η στάθμιση της PSOC για τον 

ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο σε μελλοντική έρευνα να διερευνηθεί 

στατιστικά εάν η ψυχική ευεξία αποτελεί ενδιάμεση μεταβλητή ανάμεσα στη φυσική 

δραστηριότητα των γονέων και τη γονεϊκή αυτό-αποτελεσματικότητα. Ακόμα, σε 

μεγαλύτερο δείγμα θα μπορούσαν να διερευνηθούν και τυχόν διαφορές στην 

επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική ευεξία και τη γονεϊκή αυτό-

αποτελεσματικότητα με βάση το φύλο του γονέα και την ηλικιακή ομάδα που ανήκει 

το παιδί ή τα παιδιά του. 

Ακόμα, δεδομένου ότι στη συνέντευξη με μια συμμετέχουσα μητέρα 

εντοπίστηκε ένα μοτίβο κοινής φυσικής δραστηριότητας γονέα-παιδιού που 

ισχυροποιούσε το δεσμό μεταξύ αυτών, το οποίο επαναλαμβανόταν μεταξύ του 

πατέρα της και εκείνης, κι έπειτα μεταξύ εκείνης και των παιδιών της, ίσως θα ήταν 

ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη μελέτη με βιογραφικές συνεντεύξεις που 

θα μπορούσε να διερευνήσει περαιτέρω τέτοια μοτίβα. 

Επιπλέον, σε μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να συμμετέχουν ζευγάρια 

γονέων-παιδιών και να πραγματοποιηθούν εις βάθος συνεντεύξεις και με τα δύο μέλη 

των ζευγαριών.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Αναφορικά με τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κλίμακα PSOC που χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση της γονεϊκής 

αυτό-αποτελεσματικότητας, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε πλήθος 

σχετικών ερευνών διεθνώς, ωστόσο δεν είναι σταθμισμένη για τον ελληνικό 

πληθυσμό. Επίσης, δεν έχει μεταφραστεί από άλλους ερευνητές στα ελληνικά, 

τουλάχιστον δεν υπέπεσε στην αντίληψη της ερευνήτριας κάποια τέτοια μετάφραση. 

Ως εκ τούτου, στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα μεταφρασμένη από 

την ίδια, με την εποπτεία καθηγήτριας αγγλικών.  
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Επίσης, το δείγμα της έρευνας ήταν ευκαιριακό, καθώς η συλλογή του 

βασίστηκε κυρίως στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που διακινήθηκε διαδικτυακά 

και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Άλλωστε, 

η φύση των ερωτημάτων ήταν τέτοια ώστε να προσελκύει περισσότερο φυσικά 

δραστήρια άτομα, εξηγώντας έτσι τη μικρότερη συμμετοχή μη φυσικά δραστήριων 

ατόμων τόσο στην ποσοτική, αλλά κυρίως στην ποιοτική μελέτη. Επιπλέον, οι 

περισσότερες συνεντεύξεις δεν πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, συνθήκη που 

υπονόμευε τη σχέση ερευνητή-ερευνώμενου και κατ’ επέκταση, δεν προχώρησαν σε 

μια εις βάθος συζήτηση.  Όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες εγείρουν ζητήματα 

αναφορικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

ενώ περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσής τους.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
Δημογραφικές πληροφορίες 

Φύλο:  Άνδρας □    Γυναίκα □ 

Ηλικία: ____ 

Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος/η □   Άγαμος/η  □   Σε συμβίωση □   Διαζευγμένος/η □   Χήρος/α □  
Τόπος κατοικίας: 

Πόλη □    Κωμόπολη □    Χωριό □   Άλλο _________ 
 

Εκπαιδευτικό επίπεδο: 

Απόφοιτος/η δημοτικού  □  

Απόφοιτος/η γυμνασίου  □ 

Απόφοιτος/η λυκείου      □ 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ     □ 

Άλλο ______________ 

 

Εργασιακή κατάσταση: 

Εργαζόμενος/η με πλήρες ωράριο □   Εργαζόμενος/η μερικής απασχόλησης □       

Οικιακά □      Άνεργος/η □     

        

Με το συνολικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημα όλων των μελών του 

νοικοκυριού σας, πώς αντιμετωπίζετε τις συνήθεις ανάγκες σας; 

Με μεγάλη δυσκολία □ 

Με δυσκολία              □ 

Με μικρή δυσκολία    □ 

Σχεδόν εύκολα           □ 

Εύκολα                       □ 

Πολύ εύκολα              □ 

 
 

Αριθμός, φύλο, ηλικία παιδιών: 

 Φύλο Ηλικία 

1ο παιδί Κορίτσι Αγόρι  

2ο παιδί Κορίτσι Αγόρι  

3ο παιδί Κορίτσι Αγόρι  

4ο παιδί Κορίτσι Αγόρι  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

1. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής περιόδου 7- ημερών (μια εβδομάδα), πόσες φορές 

κατά μέσο όρο κάνετε τα ακόλουθα είδη άσκησης για περισσότερο από 15 λεπτά 

κατά τον ελεύθερο χρόνο σας; (γράψτε σε κάθε γραμμή τον αντίστοιχο αριθμό/ 

πόσες φορές την εβδομάδα).  

 

 

                                                                                                                        ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 

                                                                                                                        ΕΒΔΟΜΑΔΑ                                           

 

α) ΕΝΤΟΝΗ ΑΣΚΗΣΗ  

          (ΚΑΡΔΙΑ ΧΤΥΠΑ ΓΡΗΓΟΡΑ)                                                                 

          (π.χ. τρέξιμο, τζόκινγκ, ποδόσφαιρο, σκουός, 

          μπάσκετ έντονη κολύμβηση, έντονη ποδηλασία,  

          μεγάλη απόσταση στο τρέξιμο, σκι, πολεμικές τέχνες)  

 

 

      β) ΜΕΤΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  

          (ΟΧΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΤΙΚΗ)                                                                                 

          (π.χ., γρήγορο περπάτημα, τένις, βόλεϊ, 

          χαλαρή διαδρομή με ποδήλατο, εύκολο κολύμπι,  

          σύγχρονους και παραδοσιακούς χορούς)  

 

 

      γ) ΗΠΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 

          (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ)  

          (π.χ. μετακινήσεις με περπάτημα, 

          εργασίες σπιτιού, κηπουρική, μπόουλινγκ,  

          γκολφ, γιόγκα, τοξοβολία)  

 

 

 

 

2. Κατά τη διάρκεια μιας τυπικής περιόδου 7-ημερών (μια εβδομάδα), στον ελεύθερο 

χρόνο σας, πόσο συχνά συμμετέχετε σε οποιαδήποτε τακτική δραστηριότητα 

αρκετά έντονη έτσι ώστε να ιδρώσετε (και η καρδιά να χτυπά γρήγορα); 

 

ΣΥΧΝΑ            ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ                  ΠΟΤΕ/ΣΠΑΝΙΑ 

                        1. □                           2. □                                          3. □ 
 
    

3. Πραγματοποιείτε φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά σας; 
 

                                 ΝΑΙ                             ΟΧΙ 

 

 

4. Παροτρύνετε τα παιδιά σας να πραγματοποιούν φυσική δραστηριότητα; 

 

                                  ΝΑΙ                             ΟΧΙ 



- 134 - 

 

 

 

 

The Warwick-Edinburgh Mental Well-being 
Scale 

(WEMWBS) 
Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για τα συναισθήματα και τις σκέψεις σας. Είναι σημαντικό 
να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι προτάσεις. Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το τι 
νιώθετε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων. 
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(Parenting Sense of Competence, PSOC) 

Παρακαλώ σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάθε μία από τις 

παρακάτω προτάσεις. 

Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Διαφωνώ 

Κάπως 

Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ 

Κάπως 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 

1. Κάτι που έχω μάθει, είναι ότι τα προβλήματα που προκύπτουν όταν 

φροντίζεις ένα παιδί λύνονται εύκολα, όταν ξέρεις με ποιο τρόπο οι 

πράξεις σου επηρεάζουν το παιδί σου. 

          1     2     3     4    5     6 

2. Παρόλο που το να είσαι γονέας μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση, 

νιώθω απογοητευμένος τώρα που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή την 

ηλικία.  

          1     2     3     4    5     6 

3. Πηγαίνω για ύπνο όπως ξυπνάω το πρωί, νιώθοντας ότι δεν έχω 

ολοκληρώσει ένα σωρό.  

          1     2     3     4    5     6 

4. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά μερικές φορές, όταν υποτίθεται 

ότι εγώ έχω τον έλεγχο των πραγμάτων, νιώθω πιο πολύ σαν να είμαι 

αυτός που τον χειρίζονται.  

          1     2     3     4    5     6 

5. Η μητέρα/ο πατέρας μου ήταν καλύτερα προετοιμασμένη/ος από μένα 

να γίνει καλή μητέρα/πατέρας από ότι εγώ.  

          1     2     3     4    5     6 

6. Θα μπορούσα να είμαι ένα καλό πρότυπο για ένα νέο γονέα 

προκειμένου να μάθει ό,τι χρειάζεται για να γίνει καλός γονέας. 

          1     2     3     4    5     6 

7. Το να είσαι γονέας είναι κάτι που μπορεί να το κάνει κάποιος καλά, και 

τα τυχόν προβλήματα επιλύονται εύκολα. 

          1     2     3     4    5     6 

8. Ένα δύσκολο πρόβλημα όταν είσαι γονέας, είναι να μην ξέρεις αν 

κάνεις καλή δουλειά ή όχι.  

          1     2     3     4    5     6 

9. Κάποιες φορές νιώθω ότι δεν μπορώ να καταφέρω να κάνω τίποτα.            1     2     3     4    5     6 

10. Ανταποκρίνομαι στις προσωπικές μου προσδοκίες αναφορικά με την 

κατάκτηση/τελειοποίηση γνώσεων για τη φροντίδα του παιδιού μου. 

          1     2     3     4    5     6 

11. Αν κάποιος μπορεί να βρει την απάντηση αναφορικά με το τι 

προβληματίζει το παιδί μου, αυτός-η είμαι εγώ. 

          1     2     3     4    5     6 

12. Τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντα μου βρίσκονται σε άλλους τομείς, όχι 

στο να είμαι γονέας.  

          1     2     3     4    5     6 

13. Σε σχέση με το χρονικό διάστημα που είμαι μητέρα/ πατέρας, νιώθω 

ότι αυτός ο ρόλος μου είναι πολύ οικείος. 

          1     2     3     4    5     6 

14. Αν το να ήσουν γονέας ενός παιδιού ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον, θα είχα 

το κίνητρο να κάνω καλύτερη δουλειά σαν γονέας.  

          1     2     3     4    5     6 

15. Ειλικρινά πιστεύω ότι έχω όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να είμαι 

ένας καλός γονέας για το παιδί μου. 

          1     2     3     4    5     6 

16. Το να είμαι γονέας με κάνει να έχω ένταση και άγχος.            1     2     3     4    5     6 

17. Το να είσαι καλός γονέας είναι από μόνο του μια ανταμοιβή.           1     2     3     4    5     6 
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ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

I. Φυσική δραστηριότητα γονέα και προσωπικά οφέλη 

1. Κάνετε κάποιου είδους άσκηση ή φυσική δραστηριότητα; α) Γιατί ναι; β) Γιατί όχι; Περιγράψτε μου 

αναλυτικά.  

Αν ναι: 

2. Τι θέση έχει η φυσική δραστηριότητα στη ζωή σας;  

(επεξηγηματικά: ασκείστε τακτικά; για μεγάλες περιόδους;) 

3. Τι νόημα έχει να ασκείται κανείς ή να κάνει κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας; 

4. Τι οφέλη σας προσφέρει η φυσική δραστηριότητα που κάνετε; Περιγράψτε μου.  

5. Τι αλλαγές παρατηρήσατε όταν εντάξατε τη φυσική δραστηριότητα στη ζωή σας;  

6. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η φυσική δραστηριότητα, το πως βιώνετε την καθημερινότητα σας;  

 (επεξηγηματικά: ας πούμε, επηρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε καθημερινές στρεσογόνες 

καταστάσεις;)  

Αν όχι: 

β2. Τι νόημα έχει να ασκείται κανείς ή να κάνει κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας; 

β3. Τι συνέπειες έχει στη ζωή σας το ότι δεν κάνετε φυσική δραστηριότητα; 

β4. Κάνατε φυσική δραστηριότητα παλιότερα; Αν ναι, τι αλλαγές παρατηρήσατε όταν τη 

σταματήσατε; Αν όχι, τι πιστεύεται ότι διαφοροποιείται σε σας σε σχέση με κάποιον που κάνει 

φυσική δραστηριότητα; 

β5. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η απουσία φυσικής δραστηριότητας, το πως βιώνετε την 

καθημερινότητα σας;  

(επεξηγηματικά: ας πούμε, επηρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζετε καθημερινές στρεσογόνες 

καταστάσεις;)  

 

II. Φυσική δραστηριότητα παιδιού και οφέλη για το ίδιο 

7. & β6. Το παιδί σας κάνει κάποιου είδους άσκηση ή φυσική δραστηριότητα; α) Γιατί ναι ή β) γιατί όχι; 

Περιγράψτε μου αναλυτικά 

Αν ναι:  

8. Τι οφέλη πιστεύετε ότι του προσφέρει; Περιγράψτε μου.  

9. Τι αλλαγές παρατηρήσατε όταν το παιδί σας ξεκίνησε να κάνει φυσική δραστηριότητα; 

Αν όχι: 

β7. Τι οφέλη πιστεύετε ότι θα μπορούσε να του προσφέρει; Περιγράψτε μου. 

β8. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να διαφοροποιείται στο παιδί σας σε σχέση με ένα παιδί που 

ασκείται; 
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111. Φυσική δραστηριότητα γονέα και άσκηση γονεϊκού ρόλου 

10. & β9. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται ένας γονέας για να μπορεί να ασκήσει το ρόλο του καλύτερα; 

Αν κάνει φυσική δραστηριότητα: 

11. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η φυσική δραστηριότητα τον τρόπο που ασκεί κάποιος το ρόλο του 

γονέα; Περιγράψτε μου.   

12. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η φυσική δραστηριότητα το πως λειτουργείτε ως γονέας στην 

καθημερινότητα;  

 (επεξηγηματικά: ας πούμε ως προς τη συμπεριφορά σας σε σχέση με τα παιδιά;)  

13. Πιστεύετε ότι η ψυχική ευεξία του γονέα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το ρόλο του; Αν ναι, 

με ποιο τρόπο; 

13α Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία ως γονέας; 

Αν όχι: 

β10. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η απουσία φυσικής δραστηριότητας τον τρόπο που ασκεί 

κάποιος το ρόλο του γονέα; Περιγράψτε μου.  

β11. Πως πιστεύετε ότι επηρεάζει η απουσία φυσικής δραστηριότητας το πως λειτουργείτε ως 

γονέας στην καθημερινότητα; 

(επεξηγηματικά: ας πούμε ως προς τη συμπεριφορά σας σε σχέση με τα παιδιά);  

β12. Πιστεύετε ότι η ψυχική ευεξία του γονέα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το ρόλο 

του; Αν ναι, με ποιο τρόπο; 

β12α Μπορείτε να δώσετε κάποια παραδείγματα από την προσωπική σας εμπειρία ως γονέας; 

 

1V. Φυσική δραστηριότητα γονέα-παιδιών από κοινού 

14. & β13. Κάνετε φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά σας; α) Γιατί ναι; β) Γιατί όχι; Περιγράψτε 

μου αναλυτικά.  

Αν ναι:  

15. Ποιοι παράγοντες μπορούν να δυσκολέψουν μια οικογένεια να κάνει φυσική δραστηριότητα από 

κοινού; 

16. Τι οφέλη θεωρείτε ότι έχει μια οικογένεια από την κοινή φυσική δραστηριότητα γονέων-παιδιών; 

17. Τι αλλαγές παρατηρήσατε όταν εντάξατε στη ζωή σας τη φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά;  

Αν όχι: 

β14. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να  αποκόμιζε μια οικογένεια από την κοινή φυσική δραστηριότητα 

γονέων-παιδιών;  

β15. Αν κάνατε φυσική δραστηριότητα μαζί με τα παιδιά, τι αλλαγές μπορεί να παρατηρούσατε; 
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Ηλεκτρονική φόρμα συμπλήρωσης ερωτηματολογίου 

(από τους συμμετέχοντες) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUSEVjwyFJnBRQiTae69-

oHmihf40nRQFFMh3L4CQEsxJpRw/viewform?fbclid=IwAR3C75XLn4HyuaC

oqFuXxP5UN8nR3L_6ofH0yLQld7bn4fFhwBFVhxA3uqM 

 
 

 

 
 

 

Απομαγνητοφώνηση συνέντευξης με την Α7 

Φυσικά δραστήρια μητέρα τριών παιδιών (κοριτσιού 16 ετών, αγοριού 14 ετών, 

κοριτσιού 12 ετών) 

 

Ε: Εσείς κάνετε κάποιου είδους άσκηση ή φυσική δραστηριότητα; 

Α: Ε η μόνη δραστηριότητα που κάνω καθημερινά, είναι ότι πρέπει να περπατάω μία με 

μιάμιση ώρα την ημέρα, κι ο μόνος λόγος για αυτό, γιατί στο λεξικό δίπλα στην τεμπελιά 

γράφει τ όνομα μου, είναι ότι αφήνω την κόρη μου για χορό κι επειδή είναι αρκετά μακριά 

από το σπίτι, και δε συμφέρει να γυρίσω, υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο εκεί δίπλα και το χω 

μάθει απέξω, χιλιόμετρο χιλιόμετρο. Πλάκα πλάκα, αστεία αστεία..ε..έχω υπολογίσει με 

ποδόμετρο ότι αυτό είναι γύρω στα εφτάμισι χιλιόμετρα κάθε μέρα, πάνω κάτω. 

Ε: Οπότε, γενικά εσείς δεν ασκούσασταν απλά αυτή ήταν μια ευκαιρία για φυσική 

δραστηριότητα, παρεμπιπτόντως. 

Α: Κοίταξε πριν τα παιδιά, ε..μπορεί να ‘κανα κάτι, πριν τα παιδιά έκανα πατινάζ βασικά, 

στάνταρ, ε..αλλά μετά τα παιδιά όχι δεν..οπότε ναι.. το μπαλέτο της μικρής είναι μια καλή 

ευκαιρία. 

Ε: Τι νόημα πιστεύετε ότι έχει να ασκείται κανείς ή να έχει κάποια φυσική 

δραστηριότητα τελοσπάντων;  

Α: Ε ειδικά όταν έχεις παιδιά, αυξάνει τη φυσική κατάσταση, την αντοχή. Το λέω τελείως 

...ενσυνείδητα και ξέρω ότι δεν το κάνω...ε σε φάση...για μία χρονιά, πρόπερσι, στη ζωή μου, 

αποφάσισα να γραφτώ σε μια τάξη αεροβικής...Μπορώ να πω ότι πέρασα το καλύτερο 

καλοκαίρι με τα παιδιά, γιατί μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα χωρίς να τους λέω κάθε 

λίγο ''κάτσε κουράστηκα'', ''να σταματήσουμε λίγο;'' ''όχι μωρέ, που να πάμε τώρα, είναι 

μακριά''. Ήτανε τίγκα στη δραστηριότητα, αυτή τη φυσική αντοχή τη δίνει, κακά τα ψέματα, 

τη δίνει η άθληση, η εκγύμναση..χρόνο δε δίνει.. 

Ε: Ναι..αλλά χρόνο χρειάζεται..τι οφέλη..τι άλλα οφέλη πιστεύετε ότι προσφέρει η 

φυσική δραστηριότητα; έστω αυτό το περπάτημα που κάνετε, που δεν είναι και λίγο 

Α: Ε..σωματικά εντάξει, ξέρω ότι θεωρητικά θα πρέπει να αυξάνει το μεταβολισμό μου, 

θεωρητικά γιατί ο μεταβολισμός μου κοιμάται, όπως κι εγώ....ψυχολογικά, αδειάζει το μυαλό 

μου....Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις όταν έχεις μια μέρα, να 

ακούς τα προβλήματα, τη στεναχώρια του καθένα, γιατί δουλεύω σαν ψυχολόγος...ναι μεν τα 

πρώτα πράγματα που μας μαθαίνουν στη σχολή, είναι ότι ότι ακούγεται στο γραφείο, μένει 

στο γραφείο, δεν το παίρνουμε σπίτι κτλ, είναι όμως πολύ πιο εύκολο όταν μπορείς να 

απασχολήσεις το μυαλό σου με κάτι τελείως ανώδυνο, όπως είναι οι βιτρίνες των 

καταστημάτων, το πόσο περπάτησες, αν βρέχει και περπατάς στη βροχή, απ' το να κάθεσαι 

να σκέφτεσαι ως τι μου πε τώρα αυτή..Είναι πολύ πιο εύκολο. 

Ε: Οπότε επηρεάζει η φυσική δραστηριότητα και το πως βιώνετε την καθημερινότητα 

σας... 

Α: Α σαφώς δεν το συζητάω 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUSEVjwyFJnBRQiTae69-oHmihf40nRQFFMh3L4CQEsxJpRw/viewform?fbclid=IwAR3C75XLn4HyuaCoqFuXxP5UN8nR3L_6ofH0yLQld7bn4fFhwBFVhxA3uqM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUSEVjwyFJnBRQiTae69-oHmihf40nRQFFMh3L4CQEsxJpRw/viewform?fbclid=IwAR3C75XLn4HyuaCoqFuXxP5UN8nR3L_6ofH0yLQld7bn4fFhwBFVhxA3uqM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUSEVjwyFJnBRQiTae69-oHmihf40nRQFFMh3L4CQEsxJpRw/viewform?fbclid=IwAR3C75XLn4HyuaCoqFuXxP5UN8nR3L_6ofH0yLQld7bn4fFhwBFVhxA3uqM
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Ε: Επηρεάζει και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε άλλες καταστάσεις στρεσογόνες 

καθημερινές; 

Α: Ε..πες μου ένα παράδειγμα..τους λογαριασμούς μου για παράδειγμα; 

Ε: Ναι.. 

Α: Οτιδήποτε έχει...σου δίνει τη δυνατότητα να αδειάσεις το μυαλό σου, με κίνηση, σε 

επηρεάζει θετικά, όπως ας πούμε, ένας άλλος λόγος κίνησης, εντός εισαγωγικών, αλλά δεν το 

βλέπω σαν φυσική δραστηριότητα, είναι όταν βγάζω περίπατο το σκύλο, που περπατάω ας 

πούμε και συγκεντρώνομαι στο σκυλάκι μου, ε...και τα ξεχνάω όλα, αυτό κι αν είναι 

αγχολυτικό... 

Ε: Ναι, θεωρείται φυσική δραστηριότητα πάντως, μπορεί να μην έχει την ένταση που 

έχουμε συνδέσει να έχει συνήθως η φυσική δραστηριότητα, αλλά θεωρείται φυσική 

δραστηριότητα, και έχει οφέλη όπως είπατε, που αναφέρονται και για τη φυσική 

δραστηριότητα. Εσείς όταν ξεκινήσατε να κάνετε αυτό το περπάτημα, λόγω του 

μπαλέτου της μικρής, παρατηρήσατε αλλαγές, λόγω αυτού; 

Α: Τώρα πλάκα πλάκα, επειδή είμαι μια λιχούδω του κερατά (γέλια), μπορώ να πω ότι θα 

φάω μια σοκολατίτσα περιμένοντας τη μικρή και να μη το πάρω σε γραμμάρια, σε κιλά 

κατευθείαν, και περισσότερη αντοχή εντάξει σίγουρα..δηλαδή παλιότερα να μου λέγανε ότι 

θα κάνω τρία χιλιόμετρα περπάτημα, ήμουνα..κοίταζα τον άλλο λες κι έχει κατέβει από τον 

Άρη... 

Ε: Δεν πιστεύατε ότι μπορούσατε να το κάνετε; 

Α: Όχι δεν πίστευα...ήμουν σίγουρη...Ο πατέρας μου ας πούμε περπατάει πάρα πολύ, δεν 

ξέρω αν ξέρεις από Αθήνα, πήγαινε ομόνοια καλλιθέα με τα πόδια..''γιατί να πάρω το μετρό, 

αφού μπορώ να πάω με τα ποδαράκια μου;'' ε..είναι μια κάποια απόσταση..ε..δεν τολμούσα 

να σκεφτώ ότι θα το έκανα, πρέπει να είναι 4-5 χιλιόμετρα..τώρα άνετα το κάνω...το χα κάνει 

μια φορά πλάκα πλάκα...είχα βγει κι είχα ξεμείνει από χρήματα και αναγκαστικά έπρεπε να 

πάρω τα πόδια..ακόμα νιώθω την κούραση (γέλια) 

Ε: Τη θυμάστε, ήτανε έντονη ανάμνηση.. 

Α: Ε...κάπου λίγο μετά τα Πετράλωνα είχα βγάλει τα παπούτσια μου... 

Ε: Μάλιστα...ε...έχετε μία κόρη; 

Α: Έχω δυο κόρες κι ένα γιο. 

Ε: Α τρία παιδιά..ωραία..να σας ζήσουνε..ξέρω σίγουρα το ένα ότι κάνει μπαλέτο που 

είπατε.. 

Α: Ναι αυτό είναι το μικρότερο, το οποίο κάνει μπαλέτο και ακροβατική γυμναστική 

Ε: Γυμνάζονται και τα άλλα; Ασκούνται με κάποιο τρόπο; 

Α: Και τα τρία γυμνάζονται, και τα τρία γυμνάζονται υπερβολικά, τα έχουμε σπρώξει προς 

την άθληση γενικότερα 

Ε: Για ποιο λόγο; 

Α: Πρώτον και κυριότερον γιατί είναι ένας πού καλός τρόπος για να μην ασχολούνται με 

χαζομάρες...δηλαδή τώρα ο μικρός θα πάει ποδόσφαιρο, δεν θα παίξει play station, αυτό στο 

λέω γιατί αυτή τη στιγμή είναι διακοπές, στο καρναβάλι έχουμε διακοπές...αντί να κάθεται 

μπροστά σε μια οθόνη παίζοντας play station θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο...οι φίλοι του, και 

μεγαλώνοντας οι παρέες που κάνει, ξέρω ότι είναι παιδιά που λόγω του αθλητισμού, θα το 

σκεφτούν δυο φορές να πιάσουν τσιγάρο, να πιουν παραπάνω, πριν κάνουν οποιαδήποτε 

κατάχρηση που μπορεί να τους στοιχίσει...ε..ακούγεται λίγο χαζό..αλλά..δεν 

ξέρω...δηλαδή...οι φοιτητές της γυμναστικής ακαδημίας είναι αυτοί που πίνουν περισσότερο 

απ' όλους, αλλά..γενικά όταν τον βλέπουν σοβαρά τον αθλητισμό..και το βλέπω και το γιο 

μου ας πούμε, ''καλό είναι να μην το φάω αυτό μαμά τώρα το βράδυ, ξέρεις'' στα 44 που είμαι 

τώρα...καλά η μικρή με το μπαλέτο είναι..είναι textbook πως θα γίνετε ανορεξικοί..το λέω 

από τώρα..''γιατί μας είπανε στο μπαλέτο ότι δεν πρέπει να χουμε κοιλιά, μας είπαν στο 

μπαλέτο ότι τα μπούτια μου είναι χοντρά'' 
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Ε: Τι άλλα οφέλη πιστεύετε ότι τους προσφέρει το ότι έχουν φυσική δραστηριότητα; 

Α: Ε καλή φυσική κατάσταση, πολύ καλή υγεία, κακά τα ψέματα..αρρωσταίνουν σπάνια, 

είναι αρκετά ανθεκτικά παιδάκια..Κουράζονται φυσικά, με τέτοιο τρόπο, ώστε κι ο ύπνος 

τους να είναι αποδοτικός, κακά τα ψέματα, μετά από 4-5 ώρες γυμναστική ή ποδόσφαιρο την 

ημέρα, ξεραίνονται, κοιμούνται καλά, κοιμούνται βαθιά, ξεκούραστα...έχουν δημιουργήσει 

παρέες πέρα απ' το σχολείο..εντάξει και δεν έχουν και την τάση τη δική μου να φουσκώνουμε 

λιγάκι..μάλλον επειδή την έχουνε, την έχουν περιορίσει κατά πολύ...μαθαίνουν επίσης, κακά 

τα ψέματα, και πειθαρχία..δηλαδή δεν είναι ανάγκη να τους φωνάξω, όχι ότι δε φωνάζω, 

αλλά..είναι πολύ πιο πρόθυμα να μπουν στο σκεπτικό ότι πρέπει να κάνω κάτι με 

σκοπό...αυτόν ας πούμε. 

Ε: Ωραία..εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται να έχει ένας γονέας για να μπορεί να ασκήσει 

καλύτερα το ρόλο του; 

Α: Πέρα από υπομονή; Υπομονή και αγάπη..πραγματικά τίποτα άλλο..Υπομονή και αγάπη 

και να μην ακούει κανέναν άλλο.. 

Ε: Εμ κανέναν άλλον..εννοείται; 

Α: Γενικά.. 

Ε: Πιστεύετε ότι επηρεάζει η φυσική δραστηριότητα τον τρόπο που ασκεί κάποιος το 

ρόλο του σαν γονέας; Το αν έχει φυσική δραστηριότητα ο ίδιος; 

Α: Ναι δένεται πιο πολύ με τα παιδιά..δένεται πιο πολύ με τα παιδιά, μπορεί να κάνει 

περισσότερα πράγματα με τα παιδιά..ε..ένα θετικό ας πούμε, τώρα που η μικρότερη 

κάνει..εδώ στο Χ. στις διακοπές κάνουν, στάζ, αυτό που λέμε σταζ, να γραφτούν σε ένα 

πρόγραμμα και να κάνουν ότι τους ευχαριστεί για όλη την ημέρα, αντί να πηγαίνουμε 

σχολείο. Και είναι κυρίως για τους γονείς που εργάζονται. Η μικρή τώρα κάνει πατινάζ, σταζ 

πατινάζ..και ξέρω ότι αύριο, θα πάω πολύ νωρίτερα να την πάρω για να κάνουμε, να 

τρέξουμε μαζί στον πάγο...κι αυτό το κάνω και με το γιο μου...σε όλες τις διοργανώσεις, 

χορού, γυμναστικής, ποδοσφαίρου, πηγαίνουμε και σαν..πιο δεμένοι σαν οικογένεια..φυσικά 

κάνουμε, υποστηρίζουμε τον Χ. που παίζει ποδόσφαιρο, πάμε να δούμε την Ψ. που θα 

χορέψει μπαλέτο σ αυτό το έργο ξέρω ‘γω, πάμε να δούμε την Ω. που ανεβαίνει στη 

σκηνή...μας δένει κιόλας σαν οικογένεια. 

Ε: Τι άλλα οφέλη θεωρείται ότι έχει μια οικογένεια από την κοινή φυσική 

δραστηριότητα γονέα-παιδιού; δηλαδή αυτό που είπατε ότι θα κάνετε μαζί..θα τρέξετε 

μαζί..θα περπατήσατε μαζί.. 

Α: Πέρα απ' το δέσιμο; 

Ε: Ναι  

Α: Είναι δύσκολο να απαντήσω σ' αυτή την ερώτηση γιατί...αλλιώς...άλλα πράγματα 

προσέχεις όταν κάνεις κάποια φυσική δραστηριότητα με το παιδί σου, με άλλο τρόπο 

δένεσαι, κι άλλες ανάγκες παρατηρήσεις..ας πούμε παρατηρώ την υπερκινητικότητα ξέρω 

γω, παράδειγμα λέω..ε..δεν ξέρω δημιουργεί ωραίες αναμνήσεις και στα παιδιά, ειλικρινά το 

πιστεύω αυτό, γιατί είχα κι ένα μπαμπά που συνόδευε εμένα και την αδερφή μου στο πατινάζ, 

και ενώ ήτανε λίγο αρκουδίτσος, μερικές φορές προσπαθούσε να μπει στην πίστα να είναι 

μαζί μας, να γελάσουμε, να κάνουμε τις βλακειούλες μας, ε..είχαμε αναπτύξει και πιο φιλική 

σχέση, δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος που περισσότερο, εντάξει..νιώθαμε πιο άνετα να του 

μιλήσουμε, απ' ότι μιλούσαμε στη μαμά μας φερ’ ειπειν..νομίζω και τα παιδιά μου, ειδικά τα 

δυο μικρότερα που τα πηγαίνω εγώ, τα πηγαινοφέρνω ως επί το πλείστον..νιώθουνε πιο άνετα 

να μου μιλήσουνε για κάτι που τα απασχολεί... 

Ε: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι μπορούν να δυσκολέψουν μια οικογένεια να έχει 

φυσική δραστηριότητα από κοινού; 

Α: Οικονομικοί κατ' αρχήν, οικονομικοί...ε...θα έλεγα και ο χρόνος...αλλά άμα θέλεις χρόνο 

βρίσκεις πάντα. 
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Ε: Έχετε παρατηρήσει αν το ότι κάνετε..το ότι περπατάτε ας πούμε, το χρόνο που 

περπατάτε, επηρεάζει το πως λειτουργείτε εσείς σαν γονέας στην καθημερινότητα, ας 

πούμε ως προς τη συμπεριφορά σας σε σχέση με τα παιδιά; 

Α: Ναι σαφώς είμαι πιο ήρεμη, φωνάζω πολύ λιγότερο..ε..δε βγάζω όλο το άγχος..παλιότερα 

είχα την τάση να βγάζω το άγχος μου πάνω στα παιδιά..τώρα..σχεδόν καθόλου...και σαν 

γονέας επίσης...τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα δείτε τη σύνδεση: λόγω φυσικής 

δραστηριότητες έχουν μειωθεί πολύ οι ημικρανίες μου..της φυσικής δραστηριότητας..το 

περπάτημα και βγάζω έξω το σκύλο βόλτα και παίρνει αέρα ο εγκέφαλος μου. Έχουν μειωθεί 

πολύ οι ημικρανίες μου, που σημαίνει ότι και πιο διαθέσιμη είμαι για τα παιδιά, και πιο 

ήρεμη, και λιγότερο ευερέθιστη...ε..και με περισσότερη ενέργεια..όπου περισσότερη ενέργεια 

ίσον λιγότερη κούραση..μερικές φορές οι μπαταρίες δε γεμίζουν και τόσο εύκολα. 

Ε: Πιστεύετε ότι η ψυχική ευεξία το γονέα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ασκεί το 

ρόλο του; 

Α: 100% 

Ε: Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα από την προσωπική σας εμπειρία σαν 

γονέας; 

Α: Κάτι πολύ...το μετανιώνω...αλλά σε κάποια φάση που ήμουνα πολύ αγχωμένη, ξέσπαγα 

και φώναζα πάνω στα παιδιά..δηλαδή για χαζομάρες..του στυλ ''γιατί η κάλτσα σου είναι 

κάτω απ' το κρεβάτι;;!!'' ε..αντιδράσεις ακραίες, που δε θα ‘πρεπε να υπάρχουν, που ήτανε 

δυσανάλογες με το μέγεθος της αταξίας εντός εισαγωγικών, και συνεχείς..ε..ή ξέρω ‘γω λόγω 

κούρασης δε μπορούσα ν ασχοληθώ μαζί τους...ενώ βελτιώνοντας τη φυσική μου κατάσταση, 

έστω και μ' αυτό τον τρόπο, νιώθω ότι μπορώ να...για παράδειγμα, δε θα τους πω ''όχι δεν θα 

κάνουμε τίποτα άλλο, τέλειωσε η μέρα''..προχτές η μικρή ήθελε να φτιάξουμε ένα γλυκό 

''άντε'' της λέω ''να φτιάξουμε''...μου χει μείνει λίγη περισσότερη ενέργεια, απ' ότι 

παλιότερα...δηλαδή αυτή η ιστορία με το ότι πρέπει να περπατάω περιμένοντάς την, γίνεται 

τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ παλιότερα αθλούνταν κιόλας, κάνανε και καράτε και τα τρία, 

απλώς στο καράτε καθόμασταν στην καφετέρια και περιμέναμε να τελειώσει.. 

Ε: Οπότε τα οφέλη που μου είπατε πριν, είναι στην ουσία οι αλλαγές που έχετε 

παρατηρήσει τα τρία τελευταία χρόνια.. 

Α: Ναι.. στη συμπεριφορά...απ' την ώρα που ξεκίνησε μη φανταστείς ότι άλλαξε από τη μια 

μέρα στην άλλη, σιγά σιγά, δηλαδή..ε...όταν βρίσκοντας κανάλια για να βγάζω το άγχος 

μου..ας πούμε ότι περπατάω σε ένα εμπορικό κέντρο, αλλά και μόνο που αδειάζει το κεφάλι 

μου και μόνο που συγκεντρώνομαι σε άλλα πράγματα..και μόνο που..αναγκάζομαι να 

αναπνέω πιο έντονα μετά από κάποια στιγμή γιατί..κατ ανάγκη είμαι και 42 χρονών και είμαι 

και υπέρβαρη..εντάξει διευκρινίζω μη φανταστείς καμιά φάλαινα..αλλά.. 

Ε: Λίγα παραπάνω κιλά 

Α: Ακριβώς..οπότε σιγά σιγά..προφανώς αλλαγές έγιναν σταδιακά..σιγά σιγά άρχισα να 

καλμάρω, να νιώθω πιο σίγουρη για μένα, πιο δυνατή, πιο εύρωστη. 
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