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Περίληψη  

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι το άγχος επηρεάζει το παιδί και την επίδοση του γι’ 

αυτό και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αποτελεσματικούς τρόπους να το 

μειώνουμε. Σε αυτή τη παρουσίαση αναφέρουμε τα αποτελέσματα ενός ερευνητικού 

παραδείγματος στο οποίο προσπαθούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις του άγχους 

μέσω της Συναισθηματικής Έκφρασης σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθεραπεία. Το δείγμα 

μας αποτελείται από 200 παιδιά ηλικίας 10 – 12 ετών τριών νομών της Κρήτης. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει: μέτρηση των επιπέδων άγχους πριν και μετά την 

παρέμβαση, ανάγνωση ιστορίας σχετικής με το άγχος, στη συνέχεια αυθόρμητη 

παραγωγή σκέψεων για αγχογόνα γεγονότα και μέτρηση των επιπέδων άγχους των 

παιδιών ξανά μετά από 1 μήνα. Για τη μέτρηση του άγχους χρησιμοποιήθηκε η 

Κλίμακα Άγχους Κατάστασης και Δομικού Άγχους  (Spielberger, 1970).  Στη συνέχεια 

ομαδοποιήθηκαν τα «σκέφτομαι και γράφω» των παιδιών και κατηγοριοποιήθηκαν τα 

αγχογόνα γεγονότα. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι η παρέμβαση ήταν 

αποτελεσματική, μειώνοντας τα επίπεδα άγχους, καταδεικνύοντας έτσι ότι η 

Συναισθηματική Έκφραση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθεραπεία είναι αποτελεσματική 

στρατηγική για τη μείωση του άγχους. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με 

τα κείμενα των ίδιων των παιδιών,  τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια, τους ασκούν 

καθημερινά μεγάλη πίεση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί η πρωτοτυπία της έρευνας 

μας, καθώς πρώτη φορά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς  γίνεται διερεύνηση της 

Βιβλιοθεραπείας σε συνδυασμό με τη Συναισθηματική Έκφραση στη παιδική ηλικία. 

Τέλος, αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για περεταίρω μελέτη, η καταγραφή των 

απόψεων των ίδιων των παιδιών για τους αγχογόνους παράγοντες που τα πιέζουν. 
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Abstract 

 

Nowadays children face up anxiety deriving by the increased demands of 

school and family. It is widely accepted that anxiety influences the person's cognitive 

functioning (Wells and Mathews, 1999). These operations though should function 

undisrupted for the children to have the desired performance. Thereupon, it is very 

important to be able to find ways of effectively minimizing anxiety in children. In this 

thesis we discuss the results of a research paradigm that tries to minimize the effects 

of school anxiety via Emotional Disclosure (Pennebaker, 2004) in combination with 

Bibliotherapy (Corr, 2003). These two approaches haven't been widely used with 

children in schools. We used the following questionnaires: a) State - Trait Anxiety 

Questionnaire (STAI – Spielberger et.al., 1970), b) Cognitive Interference 

Questionnaire (CIQ – Sarason et.al, 1986). In our sample participated 200 children 

aged 10 - 11 years old. The procedure consisted of four stages: We measured 

children's anxiety levels before and after intervention, read an anxiety related story, 

and asked them to spontaneously write down their thoughts about anxiety inducing 

events at school. We measured children’s anxiety levels again one and two months 

after intervention. Afterwards we grouped children’s stories and categorized the 

events which caused anxiety. The analysis has shown that our intervention was 

successful, reducing children’s anxiety levels, proved that bibliotherapy and emotional 

disclosure are effective strategies not only for minimizing anxiety but for prevention as 

well. We designed this paradigm to help students reduce the anxiety experienced at 

school, through an intervention program that could be applied easily at schools as 

group coaching.  
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Εισαγωγή 
 

Αλληλεπίδραση Γνωστικών Διεργασιών και Συναισθημάτων 
 

Το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης σκέψης και των προϊόντων της έχει 

σχεδόν πάντα συναισθηματικές αποχρώσεις. Έτσι, ξεπερνώντας το διαχωρισμό 

μεταξύ «αμιγών» γνωστικών ή συγκινησιακών διεργασιών είναι πλέον ευρέως 

αποδεκτή η αλληλεπίδραση των γνωστικών διεργασιών με τη συγκίνηση (Ντάβου & 

Μακρής, 2006). 

Απαραίτητο στοιχείο για τη προσαρμογή, την κατανόηση και την αντιμετώπιση 

των διαφόρων γεγονότων και καταστάσεων στη ζωή του ανθρώπου, θεωρείται το 

γνωστικό σύστημα. Οι γνωστικές μας λειτουργίες βοηθούν στη διαχείριση των 

διαφόρων συγκινήσεων καθώς και στο διαχωρισμό τους σε λειτουργικές και 

δυσλειτουργικές. Οι συγκινήσεις με τη σειρά του, βοηθούν το γνωστικό σύστημα στο 

να θέτει προτεραιότητες στη διαχείριση των καταστάσεων, ενώ επιπλέον διακόπτουν ή 

αλλάζουν τις γνωστικές λειτουργίες. Η αποτελεσματικότερη και όσο το δυνατόν 

απερίσπαστη λειτουργία του γνωστικού μας συστήματος έχει άμεση σχέση με τα 

επίπεδα ικανοποίησης των συγκινήσεων (Βασιλάκη, 2006). 

Ερμηνεία στην αλληλεπίδραση γνωστικών διεργασιών και συγκινήσεων 

προσπάθησε να δοθεί από τρεις προσεγγίσεις: 

1. Η προσέγγιση της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

2. Η προσέγγιση που συνδέει τη συγκίνηση με τη διακοπή των γνωστικών 

διεργασιών, ώστε το παιδί να έχει τη δυνατότητα, τροποποιώντας τους 

στόχους του να μπορεί να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

3. Η προσέγγιση που προέρχεται από έρευνα για το στρες, σύμφωνα με 

την οποία, οι αρνητικές συγκινήσεις προέρχονται από τον τρόπο που 

το παιδί ερμηνεύει και διαχειρίζεται τα γεγονότα, και όχι από τις 

ιδιότητες των ίδιων των γεγονότων (Mathews, 1997. Βασιλάκη, 2006). 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι γνωστικές διεργασίες δε λειτουργούν σε 

απομόνωση, αλλά σχηματοποιούνται μέσα σε πλαίσια διαμορφωμένα από τις 

υπάρχουσες συναισθηματικές καταστάσεις. Τα συναισθήματα κατευθύνουν την 

αντίληψη, καθιστούν δυνατή τη μνήμη και φορτίζουν συναισθηματικά όσα θυμόμαστε. 

Το συναισθηματικό πλαίσιο, καθώς και το πλαίσιο των κινήτρων μέσα στο οποίο 

γίνεται η πρόσληψη νέων πληροφοριών προκαλούν αλλαγές οι οποίες με τη σειρά 
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τους έχουν επιπτώσεις τόσο στην επιλογή των αντιλαμβανόμενων πληροφοριών, όσο 

και στην αποθήκευση και την ανάκλησή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

παραπάνω είναι το γεγονός ότι η ανάκληση πληροφοριών είναι πιο αποτελεσματική 

όταν συντελείται κάτω από την ίδια συναισθηματική κατάσταση, υπό την οποία 

πραγματοποιήθηκε η μάθηση (Βασιλάκη, 2001). 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση μεταξύ συναισθηματικών και 

γνωστικών διεργασιών παίζει η έννοια της «εκτίμησης» (appraisal). Για άλλους, η 

εκτίμηση είναι το γνωστικό συστατικό της συγκίνησης, το οποίο είναι παρόν σε κάθε 

μορφή συγκινησιακής εμπειρίας και συμπεριφοράς και κατά συνέπεια αναγάγει τη 

συγκίνηση σε μία μορφή γνωστικής διεργασίας. Έτσι, η συγκίνηση είναι αποτέλεσμα 

της γνωστικής επεξεργασίας ενός εξωτερικού ή εσωτερικού ερεθίσματος και αποτελεί 

και η ίδια ένα είδος γνωστικής διεργασίας. Για άλλους πάλι, η συγκίνηση είναι το αίτιο 

μίας γνωστικής λειτουργία ή μίας συμπεριφοράς. Σε αυτή τη περίπτωση το 

συναίσθημα είναι αυτό που οδηγεί στις διάφορες εκτιμήσεις ή αξιολογήσεις. Η 

συγκίνηση λοιπόν εδώ είναι μία κατάσταση του οργανισμού που επιδρά στη σκέψη και 

τη συμπεριφορά χωρίς όμως να αποτελεί η ίδια γνωστική λειτουργία(Ντάβου, 2006) . 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η εκτίμηση παίζει κεντρικό ρόλο στην 

ερμηνεία της συγκίνησης. Κεντρικό όμως ρόλο στη συγκίνηση παίζουν και οι γνωστικές 

διεργασίες, με κύρια τη λειτουργία της αποτίμησης που ορίζεται ως στιγμιαία, σχεδόν 

αυτόματη, γνωστική εκτίμηση κάποιου ερεθίσματος ή ενός συνόλου ερεθισμάτων και η 

οποία είναι ικανή αλλά και αναγκαία ώστε να παράγει συγκίνηση, σε αντίθετη με τις 

άλλες γνωστικές διεργασίες της ερμηνείας, αξιολόγησης, εκτίμησης ή κρίσης των 

πληροφοριών, οι οποίες είναι ικανές αλλά όχι αναγκαίες. 

Πιο αναλυτικά, για να παραχθεί συγκίνηση είναι αναγκαία η ύπαρξη μίας 

πρωτογενούς αποτίμησης η οποία έχει την ικανότητα να κινητοποιήσει τον εγκέφαλο 

έτσι ώστε όλοι οι πόροι του να αξιοποιούνται στα πλαίσια μία συγκεκριμένης 

συγκινησιακής κατάστασης, βάσει της οποίας ερμηνεύονται και αξιολογούνται οι 

πληροφορίες (Ντάβου, 2006). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συναισθηματική κατάσταση παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στις γνωστικές διεργασίες του ατόμου. Ένα από τα πιο ευρέως 

μελετημένα συναισθήματα που θα μας απασχολήσει στα πλαίσια της συγκεκριμένης 

εργασίας είναι το Άγχος. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε κάποιες από τις γνωστικές 

θεωρίες που έχουν διατυπωθεί για το άγχος, καθώς επίσης και την επίδραση που έχει 

στις γνωστικές διεργασίες και τη σχολική επίδοση. Επιπλέον θα κάνουμε αναφορά σε 

δύο μεθόδους παρέμβασης, τη Συναισθηματική Έκφραση και τη Βιβλιοθεραπεία, που 

έχουν ως στόχο τη μείωση του άγχους και κατά συνέπεια τη βελτίωση της επίδοσης 

των μαθητών. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό να 

βρεθούν τρόποι παρέμβασης που να μπορούν με ευκολία να εφαρμοστούν μέσα στο 

σχολικό πλαίσιο ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά στην αντιμετώπιση πιεστικών γι’ αυτά 

καταστάσεων. 

Η μέθοδος παρέμβασης που θα μελετήσουμε στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας προέκυψε από μία αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποίησε ο Manier (2006) 

σε ενήλικο πληθυσμό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στο βαθμό που μπορούμε να 

γνωρίζουμε δεν υπάρχει άλλη έρευνα που να μελέτα και τις δύο αυτές μεθόδους 

(Βιβλιοθεραπεία και Συναισθηματική Έκφραση) σε παιδιά.   
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Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας 

 

1. Θεωρίες για το Άγχος 
1.1 Η  Φυσιολογική Προσέγγιση των Gray και H.J. 

Eysenck 
 

Μία από τις πρώτες θεωρίες που διατυπώθηκαν για το άγχος ήταν η 

Φυσιολογική Προσέγγιση (Physiological Approach) των Grey και H.J. Eysenck (1967). 

Δύο βασικές υποθέσεις υπάρχουν σ’ αυτή τη θεωρία. Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι 

ατομικές διαφορές στη διάσταση της προσωπικότητας που σχετίζονται με το δομικό 

άγχος (trait anxiety) ή τον νευρωτισμό βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ένα μεγάλο εύρος 

γενετικών παραγόντων. Σύμφωνα με τον H.J. Eysenck (1967) για το 50% περίπου 

των ατομικών διαφορών στο νευρωτισμό υπεύθυνες είναι οι κληρονομικές επιδράσεις 

˙ στοιχείο με το οποίο συμφωνεί και ο Grey (1982). Η δεύτερη υπόθεση τονίζει ότι η 

επίδραση της κληρονομικότητας πάνω στο δομικό άγχος πραγματοποιείται μέσω του 

φυσιολογικού συστήματος του οργανισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον H.J. Eysenck (1967) οι ατομικές διαφορές 

ως προς τον νευρωτισμό βασίζονται στη λειτουργία αυτού που ονομάζεται 

«σπλαχνικός εγκέφαλος» (visceral brain), ο οποίος αποτελείται από τον ιππόκαμπο, 

την αμυγδαλή, το προσαγώγιο, το διάφραγμα και τον υποθάλαμο. Παρόμοιες 

εγκεφαλικές δομές περιγράφηκαν και από τον Grey (1982), ο οποίος τόνισε ότι οι 

ατομικές διαφορές στο δομικό άγχος βασίζονται στο διαφραγματο – ιπποκάμπιο 

σύστημα, στην έκκριση των νεοκορτικοειδών στον πρόσθιο λοβό (νεοφλυϊκή 

προβολή) και τους μονοαμινεργικούς προσαγωγούς από το εγκεφαλικό στέλεχος και 

για να αναφερθεί σ’ αυτές τις δομές χρησιμοποίησε τον όρο «σύστημα αναστολής της 

συμπεριφοράς» (behavioral inhibition system). 

Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι αν και η κληρονομικότητα παίζει σπουδαίο 

ρόλο στην εμφάνιση του δομικού άγχους, ο ρόλος αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός 

όσο υποστηρίζουν οι H.J. Eysenck και Grey κι αυτό συμβαίνει γιατί εμπλέκεται και ο 

ρόλος που παίζουν οι επιδράσεις του περιβάλλοντος και η μάθηση (Eysenck M., 

1992) και κατά συνέπεια το γνωστικό σύστημα. 

Συνοψίζοντας, η Φυσιολογική Προσέγγιση για το Άγχος είναι μάλλον 

υπεραπλουστευμένη αφού αποκλείει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, τις αλλαγές 
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που συμβαίνουν στη προσωπικότητα με το πέρασμα του χρόνου, την πολυδιάστατη 

φύση του δομικού άγχους και τις ατομικές διαφορές στις γνωστικές λειτουργίες. Κατά 

συνέπεια, παρ’ όλο που οι γενετικοί παράγοντες έχουν σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία του άγχους, εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των περιβαλλοντικών 

επιδράσεων και της μάθησης. 

 

1.2 Το μοντέλο των Gaudry-Spielberger 
 

Η θεωρία που ανέπτυξαν οι Gaudry και Spielberger (1971)  προκειμένου να 

εξηγήσουν την επίδραση του άγχους στην επίδοση λαµβάνει υπόψη της τόσο τα 

χαρακτηριστικά της αγχογόνου κατάστασης, όσο και τη συμπεριφορά - αντίδραση σε 

αυτήν. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Spielberger (1972) κάνει διάκριση μεταξύ του άγχους «ως 

παροδική κατάσταση» - κατάσταση άγχους - (transitory state) , και του άγχους «ως 

σταθερό χαρακτηριστικό της προσωπικότητας» - δοµικό άγχος - (anxiety trait). 

Επίσης, κάνει διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες του περιβάλλοντος, που 

προωθούν αυτές τις καταστάσεις άγχους (αίτια), από τους διάφορους ψυχολογικούς 

μηχανισμούς, που χρησιμοποιεί το άτοµο για την αποφυγή ή την εξομάλυνση αυτών 

(στρατηγικές αντιμετώπισης). Ένα δεύτερο θέµα, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 

θεωρία του Spielberger, εστιάζεται στον εντοπισµό και την καταγραφή των 

χαρακτηριστικών διαφορετικών καταστάσεων, που προκαλούν διαφορετικό είδος 

«άγχος κατάστασης», µε διαφορετική ένταση, σε διαφορετικά άτοµα. 

Ο όρος «άγχος κατάστασης» δηλώνει μία σύνθετη συναισθηματική αντίδραση 

των ατόµων, στην οποία βλέπουν τη στρεσογόνα κατάσταση ως προσωπική απειλή, 

η οποία ενεργοποιεί ή διεγείρει το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Το «άγχος 

κατάστασης» εξαρτάται τόσο από τις συνθήκες, που προκαλούν µία απειλή όσο και 

από τη διάρκεια της. Έτσι, υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, το οποίο ο Spielberger 

(1972) ονόµασε «Α-Κατάσταση» (A-State). Μια «Α-Κατάσταση» προκαλείται κάθε 

φορά, που το άτοµο αντιλαμβάνεται ότι ένα συγκεκριμένο ερέθισµα ή µία κατάσταση 

μπορεί να γίνει βλαβερή, επικίνδυνη ή απειλητική και ποικίλλει σε ένταση και χρονική 

διάρκεια. Με τον όρο «Δομικό Άγχος» (Trait Αnxiety), o Spielberger (1972) αναφέρεται 

στις ατοµικές διαφορές ως προς την τάση εκδήλωσης άγχους, που νοούνται ως 

βασικό δοµικό στοιχείο της προσωπικότητας του ατόµου. Άτοµα που έχουν υψηλό 

«δοµικό άγχος» έχουν την τάση να βιώνουν αγχογόνες καταστάσεις συχνότερα και 

πιο έντονα από άλλους (Cemen, 1989). 
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Η ένταση και η διάρκεια μίας αντίδρασης άγχους εξαρτώνται από το μέγεθος 

της απειλής και την εκτίµηση της κατάστασης από το άτοµο. Από το κατά πόσο 

δηλαδή το άτοµο ερµηνεύει την κατάσταση ως απειλητική. Η εκτίµηση αυτή µε τη 

σειρά της ορίζεται σε μεγάλο βαθµό από τις προηγούμενες εµπειρίες του ατόμου  

(Spielberger, 1972). 

Ο Spielberger (1972), συµπληρώνοντας τον εννοιολογικό προσδιορισµό του 

άγχους ως «άγχος κατάστασης» και «δοµικό άγχος», αναφέρθηκε στο άγχος ως 

«διεργασία» (anxiety as process), που χαρακτηρίζεται από τη διαδοχή γνωστικών, 

συγκινησιακών και συµπεριφορικών εκδηλώσεων του ατόµου, που παρουσιάζονται ως 

αντίδραση σε κάποια μορφή πίεσης, κατά την οποία η γνωστική εκτίµηση της 

κατάστασης είναι καθοριστική για την εκδήλωση των παραπάνω αντιδράσεων. Τα 

βασικά σηµεία του μοντέλου αυτού είναι τα εξής: 

• Το άγχος, που προκαλεί η κατάσταση, βιώνεται από το άτοµο ως απειλή. Σε 

αυτό συντελούν τόσο ψυχολογικοί όσο και φυσιολογικοί µηχανισµοί, που 

ανατροφοδοτούν την κατάσταση απειλής ως σήµα κινδύνου, προκειμένου να 

αντιδράσει ο οργανισµός. 

• Η αντίδραση του οργανισμού στην απειλητική κατάσταση μπορεί να εκφραστεί 

άµεσα µε συμπεριφορές όπως το δάγκωµα των νυχιών και η αίσθηση 

κνησµού. Ακόµη μπορεί να θέσει σε λειτουργία μηχανισμούς άµυνας, που 

έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικοί στο παρελθόν. 

• Στρεσογόνες καταστάσεις, που αντιμετωπίζονται συχνά επιτυχώς από το 

άτοµο, οδηγούν στην ανάπτυξη «στρατηγικών αντιμετώπισης» σε παρόµοιες 

καταστάσεις, καθώς και στην ανάπτυξη µηχανισµών άµυνας για τη μείωση της 

έντασης σε παρόµοιες μελλοντικές καταστάσεις.  

 

1.3 Η θεωρία του M.W. Eysenck 
 

O  M.W. Eysenck (1992) παρουσίασε τη γνωστική προσέγγιση για το δομικό 

άγχος  η οποία ξεκινάει με τη θέση ότι η πιο σημαντική λειτουργία του άγχους είναι να 

διευκολύνει τη γρήγορη ανίχνευση επικείμενου κινδύνου σε ενδεχόμενο απειλητικό 

περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτή θεωρία αυτή είναι ότι άτομα με υψηλό και χαμηλό 

δομικό άγχος διαφέρουν ως προς τις προ-αντιληπτικές και αντιληπτικές τους 

λειτουργίες από τη στιγμή που το Υποσύστημα της Προσοχής είναι αυτό που 

εμπλέκεται στην ανίχνευση κινδύνου. 
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Η θεωρία αυτή είναι γνωστή ως Θεωρία της Υπερεγρήγορση (Hypervigiliance 

Theory). Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους 

άτομα με υψηλά επίπεδα δομικού άγχους μπορούν να εκδηλώσουν Υπερεγρήγορση:  

• Γενική Υπερεγρήγορση: εκδηλώνεται με μία τάση να προσέχει κανείς κάθε 

ερέθισμα που του παρουσιάζεται ανεξάρτητα από τη σπουδαιότητά του. 

• Συγκεκριμένη ή Ειδική Υπερεγρήγορση: εμπεριέχει την τάση να προσέχει 

κανείς επιλεκτικά τα απειλητικά ερεθίσματα παρά τα ουδέτερα.  

Επιπλέον, η Υπερεγρήγορση των ατόμων με υψηλά επίπεδα δομικού άγχους 

περιλαμβάνει ένα μεγάλης ταχύτητας «σκανάρισμα» του περιβάλλοντος που 

συνοδεύεται από διεύρυνση της προσοχής πριν την ανίχνευση ενός απειλητικού 

ερεθίσματος και συγκέντρωση της προσοχής όταν ένα τέτοιο ερέθισμα επεξεργάζεται. 

Επιπλέον, άτομα με υψηλά επίπεδα δομικού άγχους έχουν ερμηνευτικές 

προκαταλήψεις οι οποίες τους οδηγούν στο να ερμηνεύουν τα διφορούμενα 

ερεθίσματα ως απειλητικά, καθώς επίσης αρνητική προκατάληψη στην έκδηλη μνήμη 

τους, στοιχείο που εξηγείται ως η τάση να θυμάται ή να εστιάζει κανείς δυσανάλογα 

πιο εύκολα στις απειλητικές παρά τις μη απειλητικές πληροφορίες (Eysenck et al, 

1987). 

 Συμπερασματικά, ο Eysenck προτείνει ότι τα άτομα με υψηλό δομικό άγχος 

έχουν ένα εύρος γνωστικών προκαταλήψεων (bias) οι οποίες εφαρμόζονται σε 

υποθετικά ή απειλητικά ερεθίσματα. Αυτές οι προκαταλήψεις περιλαμβάνουν την 

επιλεκτική προσοχή (selective attention) και την αρνητική προκατάληψη μνήμης 

(negative memory bias) και είναι μεγαλύτερες όταν τα άτομα με δομικό άγχος 

πιέζονται ή καταγράφουν υψηλά επίπεδα άγχους κατάστασης (state anxiety) παρά 

στις αντίθετες συνθήκες.  

Σε μία πιο πρόσφατη θεωρία του (Θεωρία των Τεσσάρων Παραγόντων) ο 

M.W. Eysenck (1997) υποστήριξε ότι άτομα με υψηλά επίπεδα άγχους έχουν 

επιλεκτική προσοχή και ερμηνευτικές προκαταλήψεις που σχετίζονται με τη γνωστική 

εκτίμηση μίας κατάστασης καθώς επίσης και με την επεξεργασία των πληροφοριών 

σχετικά με τη φυσιολογική – οργανική λειτουργία του οργανισμού, τις τάσεις δράσης 

και συμπεριφοράς και τις γνωσίες τους. Από την άλλη μεριά, άτομα που καταπιέζουν 

το άγχος τους (repressors) έχουν τις αντίθετες προκαταλήψεις ως προς την επιλεκτική 

προσοχή και την ερμηνεία για όλες πληροφορίες που πρόκειται να επεξεργαστούν 

από το γνωστικό τους σύστημα. Οι προκαταλήψεις προβλέπεται να είναι μεγαλύτερες 

όταν τα επίπεδα του βιωμένου άγχους είναι υψηλά. Τέλος, μέσα από τη θεωρία 

υποστηρίζεται ότι οι γνωστικές προκαταλήψεις συνήθως βασίζονται σε διεργασίες που 
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λαμβάνουν χώρα κάτω από το επίπεδο της συνειδητής αντίληψης (υπό τον ουδό).1

  

 

1.4 Η θεωρία του Lazarus 
 

Ο Lazarus αποτελεί ίσως έναν από τους σημαντικούς θεωρητικούς που 

ασχολήθηκαν με τη γνωστική εκτίμηση. Σύμφωνα με τη θεωρία του (Lazarus R. , 

1982, 1991) η γνωστική εκτίμηση των καταστάσεων μπορεί να υποδιαιρεθεί σε τρεις 

πιο συγκεκριμένες μορφές εκτίμησης: 

• Πρωτογενής Εκτίμηση (Primary appraisal): η κατάσταση θεωρείται θετική, 

αγχωτική ή άσχετη με την ευημερία του ατόμου 

• Δευτερογενής Εκτίμηση (Secondary appraisal): λαμβάνονται υπόψη οι πηγές 

και τα εφόδια που έχει το άτομο για να αντιμετωπίσει μία κατάσταση 

• Επανεκτίμηση (Reappraisal): η πρωτογενής και δευτερογενής εκτίμηση 

τροποποιούνται όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η θεωρία αυτή επαναδιατυπώθηκε από τους Smith και Lazarus (1993) με 

περισσότερες λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές κάνουν λόγο για έξι 

στρατηγικές γνωστικής εκτίμησης, δύο από τις οποίες περιλαμβάνονται στη 

Πρωτογενή  και οι υπόλοιπες τέσσερις στη Δευτερογενή.  Αναλύοντας περισσότερο:  

 Πρωτογενής Εκτίμηση:  

 Σημασία των κινήτρων (σχετίζεται με προσωπικές δεσμεύσεις) 

 Συνέπεια των κινήτρων (τα κίνητρα είναι συνεπή με τους 

στόχους) 

 Δευτερογενής Εκτίμηση: 

 Υπευθυνότητα (ποιος αξίζει την επιβράβευση και ποιος όχι) 

 Επικέντρωση στο πρόβλημα (μπορεί να λυθεί?) 

 Επικέντρωση στα συναισθήματα (μπορούν να διαχειριστούν?) 

 Προσδοκίες για το μέλλον (μπορεί να αλλάξει η κατάσταση?) 

  Σε αυτό το πλαίσιο, η εμπλοκή του άγχους ως προς την πρωτογενή εκτίμηση 

σχετίζεται με τα κίνητρα και την ασυμφωνία τους με τις διάφορες καταστάσεις που 

βιώνει το άτομο, ενώ ως προς τη δευτερογενή εκτίμηση με τη χαμηλή ή αβέβαιη 

δυνατότητα του ατόμου να επικεντρωθεί στη διαχείριση των συναισθημάτων του. 

                                                            
1 Ο όρος υπό τον ουδό διεργασίες (subliminal processes) αναφέρεται σε διεργασίες που είναι αυτοματοποιημένες, μη 
συνειδητές και εκτός ελέγχου του ατόμου. Περισσότερη ανάλυση και συζήτηση του προαναφερθέντα όρου υπάρχει 
στα Ντάβου (2000) και Davou (2002), (Βασιλάκη, 2006). 
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Σε αυτή τη βάση ο Mason (1975) σημειώνει ότι ο όρος άγχος έχει 

χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους και αναφέρεται είτε στο «ερέθισμα» είτε στην 

«αντίδραση» είτε στην «αλληλεπίδραση» τους. Επίσης, το άγχος μπορεί να γίνει 

κατανοητό ως μία εμπειρία που γεννάται από τη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάµεσα 

στο άτοµο και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, η γνωστική εκτίµηση του ατόµου για το 

άγχος είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των συναισθητικών και ψυχοφυσιολογικών του 

αντιδράσεων (Lazarus R.S. & Folkman, 1984). Σε αυτό το πλαίσιο, ο Lazarus και οι 

συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι ένα γεγονός ή µία κατάσταση δεν μπορούν να 

αποτελέσουν από μόνα τους  αγχογόνο παράγοντα, αλλά πάντα σε σχέση µε την 

αντίδραση του ατόµου προς αυτά (Lazarus et  al,1985). Εξελίσσοντας λοιπόν τη 

προηγούμενη θεωρία του ο Lazarus πρότεινε την Αλληλεπιδραστική θεωρία 

(transactional theory), που οδηγεί σε µία αρκετά διαφορετική προσέγγιση της 

θεώρησης του άγχους. Πιο αναλυτικά, οι Lazarus και Folkman (1984), ορίζουν το 

άγχος ως τη σχέση μεταξύ ατόµου και περιβάλλοντος, όταν υπάρχει η εκτίμηση ότι η 

κατάσταση υπερβαίνει τις ικανότητές του ατόμου και θέτει σε κίνδυνο την προσωπική 

του ευημερία. Η έµφαση εδώ μετατοπίζεται από τα χαρακτηριστικά των αγχογόνων 

ερεθισμάτων και την έντασή τους στην εκτίμηση που κάνει το άτομο για µία 

κατάσταση. 

Κατά συνέπεια το άγχος θεωρείται ως µία σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, 

καθώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες όπως το περιβάλλον, η 

προσωπικότητα, ο τρόπος µε τον οποίο τα άτομα εκτιµούν το περιβάλλον και οι 

στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν. Τέλος, όλοι αυτοί οι παράγοντες 

μεταβάλλονται και αναπροσαρμόζονται στις νέες συνθήκες µε την πάροδο του 

χρόνου, γεγονός που κάνει το άγχος ακόμα πιο σύνθετο και πολύπλοκο. 

  

1.5 Η Θεωρία των Τεσσάρων Παραγόντων του 

Parkinson 
 

Αναλύοντας περισσότερο τις θεωρίες για το άγχος βρίσκουμε τη θεωρία του 

Parkinson. Στη θεωρία του (1995) η συναισθηματική εμπειρία του άγχους επηρεάζεται 

από τέσσερις πηγές: 

• Γνωστική εκτίμηση της κατάστασης 

• Επίπεδα φυσιολογικής δραστηριότητας του οργανισμού που όμως 

επηρεάζονται από τη γνωστική εκτίμηση. Η επίδραση της φυσιολογικής 
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δραστηριότητας στο επίπεδο που βιώνει κανείς το άγχος βασίζεται σε δύο 

γνωστικές διεργασίες:  

 στην επιλεκτική προσοχή , και  

 στην ερμηνεία της φυσιολογικής δραστηριότητας 

• Γνωσίες που βασίζονται σε πληροφορίες αποθηκευμένες στη μακρόχρονη 

μνήμη. Σημαντικές γνωσίες ως προς το Άγχος είναι οι ανησυχίες. Το σημαντικό 

όμως δεν είναι ο αριθμός των ανησυχιών και άλλων αντιληπτικών 

πληροφοριών και σχημάτων που βρίσκονται στη μνήμη αλλά η τάση να 

ρίχνουμε τη προσοχή μας επιλεκτικά σε αυτές τις πληροφορίες σε συνδυασμό 

πάντα με την ερμηνεία τους. 

• Τάσεις δράσης και συμπεριφοράς του ατόμου. Εδώ περιλαμβάνονται οι 

εκφράσεις του προσώπου, άλλες μορφές μη-λεκτικής συμπεριφοράς, η λεκτική 

συμπεριφορά και οι σκόπιμες ενέργειές του. 

  Έτσι λοιπόν, οι τέσσερις πηγές πληροφοριών καθορίζουν τα επίπεδα του 

βιωμένου άγχους. Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι η γνωστική αξιολόγηση της 

κατάστασης, το αντιλαμβανόμενο άγχος σε επίπεδο συμπεριφοράς, το 

αντιλαμβανόμενο άγχος σε επίπεδο φυσιολογίας και οι αρνητικές γνωσίες από τη 

μακρόχρονη μνήμη. Οι επιδράσεις αυτών των πηγών πάνω στο βιωμένο άγχος 

βασίζονται σε προκαταλήψεις της προσοχής και της ερμηνείας των καταστάσεων που 

φυσιολογικά γίνονται σε ασυνείδητο επίπεδο. Αυτές οι γνωστικές προκαταλήψεις 

μεγαλώνουν όσο μεγαλώνει και το άγχος που βιώνει κανείς λόγω της κατάστασης 

στην οποία βρίσκεται. Τέλος τα διάφορα σχήματα και η οργανωμένη γνώση που 

βρίσκεται αποθηκευμένη στη μακρόχρονη μνήμη επηρεάζουν τις διαδικασίες των 

γνωστικών προκαταλήψεων.     
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1.6 Η Θεωρία των Σχημάτων του Beck 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία των Beck και Emery (1985), τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των διαταραχών άγχους είναι γνωστικού χαρακτήρα. Στη θεωρία τους 

περιλαμβάνονται διάφορα είδη γνωσιών, όπως μη ρεαλιστικοί στόχοι και 

αναιτιολόγητες συμπεριφορές, οι οποίες δημιουργούν μία προδιάθεση για αγχώδεις 

διαταραχές. Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι η κληρονομικότητα, η 

προδιάθεση, διάφορες σωματικές ασθένειες, αναπτυξιακά τραύματα και ακατάλληλες ή 

ανεπαρκείς προσωπικές εμπειρίες.. 

  Στη θεωρία αυτή κεντρικό ρόλο παίζει η έννοια των Σχημάτων (λειτουργικές 

κατασκευές από σχετικά μόνιμες αναπαραστάσεις προηγούμενης γνώσης και 

εμπειρίας), καθώς, τα άτομα με το να έχουν λανθάνοντα ή δυσπροσάρμοστα σχήματα 

είναι ευάλωτα σε γνωστικό επίπεδο ως προς τη δημιουργία άγχους. (Beck & Emery, 

1985) 

  Τα δυσλειτουργικά γνωστικά σχήματα συστηματικά παραμορφώνουν τις 

διαδικασίες που σχετίζονται με την αντίληψη, την αποθήκευση και την ανάκτηση των 

πληροφοριών. 

Μία άλλη θέση της θεωρίας είναι ότι τα αγχώδη άτομα είναι υπερευαίσθητα σε 

όλα τα ερεθίσματα που παρέχει μία κατάσταση, γεγονός που μπορεί να είναι 

επιβλαβές, δεν ανταποκρίνονται όμως με τον ίδιο τρόπο και στα πιο ήπια ή θετικά 

στοιχεία. Με άλλα λόγια, τα αγχώδη άτομα κατανέμουν επιλεκτικά τους πόρους 

(resources) που διαθέτουν για επεξεργασία των πληροφοριών στα απειλητικά παρά 

στα μη απειλητικά ερεθίσματα. Επιπλέον, το εύρος των ερεθισμάτων που θεωρούνται 

απειλητικά αυξάνεται συνεχώς, μέχρι το σημείο όλα τα ερεθίσματα να θεωρούνται 

επικίνδυνα. Με βάση τα προηγούμενα, ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι 

ότι τα αγχώδη άτομα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το γνωστικό δυναμικό τους για 

να ανιχνεύουν απειλητικά ερεθίσματα στο περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται δραματικά η δυνατότητά να στρέφουν τη προσοχή τους σε άλλα ζητήματα. 

Κατά συνέπεια, γίνεται φανερό ότι τα αγχώδη άτομα έχουν μειωμένη ικανότητα 

επεξεργασίας των πληροφοριών (Beck και Emery, 1985). 

 Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι σύμφωνα με τον Beck, ένα 

αρνητικό γεγονός (ή µία σειρά από γεγονότα) προκαλεί µία αντίδραση φόβου, η οποία 

έχει ιδιαίτερη επίδραση στις γνωστικές διεργασίες. Ο Beck, μελετώντας άτομα µε 

ψυχολογικά προβλήματα, κυρίως εκείνους που βιώνουν έντονο άγχος, παρατήρησε ότι 

αναµένουν συνεχώς κάποιον «κίνδυνο» και είναι διαρκώς σε κατάσταση 

«ετοιμότητας», ενώ διερευνούν λεπτομερώς τα εσωτερικά και τα εξωτερικά 
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ερεθίσματα, που μπορεί να αποτελέσουν «κίνδυνο» μεγεθύνοντας έτσι την πιθανότητα 

εμφάνισής τους καθώς  και την ένταση των δυσάρεστων καταστάσεων.  

 Οι Beck και Clark (1997), στο νεότερο μοντέλο τους για το άγχος, περιγράφουν 

τρία στάδια: 

 καταγραφή του απειλητικού γεγονότος, 

  ανάκληση και σύγκριση µε την πρωταρχική απειλητική 

κατάσταση, και 

 επεξεργασία της νέας απειλητικής κατάστασης και ενεργοποίηση 

του απαιτούμενου αµυντικού µηχανισµού. 

 Αυτό το βελτιωμένο μοντέλο είναι πιο αναλυτικό και ρίχνει το βάρος του στη 

φύση του αντικειμένου, που προκαλεί το άγχος (και στην ευκολία προσέγγισής του), 

καθώς και στην έννοια της πρωταρχικής απειλής. 

 

1.7 Η Θεωρία των Συνδετικών Δικτύων του Βower 
 

Η θεωρία των συνδετικών δικτύων του Bower (1981) αναφέρεται στη σχέση 

ανάμεσα στα συναισθήματα και τη μνήμη. Το βασικό σημείο αυτής της θεωρίας είναι 

ότι η μακρόχρονη μνήμη μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εννοιολογικό συνδετικό δίκτυο 

στο οποίο τα περιεχόμενα των εννοιών αναπαριστώνται ως κόμβοι. Κατά τον ίδιο 

τρόπο αναπαριστώνται και τα συναισθήματα.. 

  Πιο συγκεκριμένα, όταν ένα ερέθισμα (εσωτερικό ή εξωτερικό) ενεργοποιήσει 

κάποιον από τους κόμβους του δικτύου, ενεργοποιούνται αυτόματα και άλλοι 

παρεμφερείς κόμβοι. Έτσι λοιπόν, όταν ένα άτομο βρίσκεται σε κάποια 

συναισθηματική κατάσταση (είναι για παράδειγμα αγχωμένο) ο κόμβος γι’ αυτό το 

συναίσθημα ενεργοποιείται και η δραστηριότητα αυτή μεταφέρεται και σε άλλους 

σχετικούς κόμβους, οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν συνδεθεί με τη 

συγκεκριμένη διάθεση. Στη περίπτωση του άγχους θα ενεργοποιηθούν παράλληλα 

έννοιες όπως «αποτυχία» ή «κίνδυνος». Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία, όλες οι 

ενέργειες που εμπεριέχουν πρόσβαση σε αποθηκευμένες πληροφορίες θα 

δημιουργούν αντίστοιχα αποτελέσματα στη διάθεση εξ’ αιτίας της αυξανόμενης 

ενεργοποίησης στη σχετική με τη διάθεση πληροφορία. 

  Ένα παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι το γεγονός ότι η ανάκληση 

πληροφοριών γίνεται πιο εύκολα όταν το άτομο βρίσκεται στην ίδια συναισθηματική 

κατάσταση με τη στιγμή που έμαθε αυτές τις πληροφορίες. 
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  Για τη βελτίωση της θεωρίας του ο Bower (1987) προσέθεσε μία νέα υπόθεση 

σύμφωνα με την οποία η ανάκληση πληροφοριών που έχει τη βάση της στη 

συναισθηματική κατάσταση του ατόμου είναι εφικτή μόνο όταν το άτομο αποδώσει 

αιτιολογικά τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη στιγμή που 

μαθαίνει κάτι, στο περιεχόμενο αυτού που μαθαίνει. Αυτό συμβαίνει γιατί η αιτιολογική 

απόδοση συνδέει αποτελεσματικά τη συναισθηματική κατάσταση και το ερέθισμα, 

αφού η συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση δε θα υπήρχε τη δεδομένη χρονική 

στιγμή αν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο ερέθισμα.  

 

1.8 Η Θεωρία του Williams και των συνεργατών του 
 

Στη θεωρία των Williams, Watts, MacLeod και Mathews (Williams, 1988) 

κεντρική θεωρητική διαφορά είναι αυτή ανάμεσα στην Ενσωμάτωση (integration) και 

την Επεξεργασία (elaboration). Η πρώτη είναι μία αυτόματη διαδικασία κατά την οποία 

ένα ερέθισμα ενεργοποιεί αυτόματα τις εσωτερικές αναπαραστάσεις που έχουμε γι’ 

αυτό δυναμώνοντας τον οργανισμό ώστε να κάνει πιο εύκολη την ανάκλησή του ακόμα 

και όταν υπάρχουν λίγα στοιχεία που να το θυμίζουν. Η δεύτερη είναι μία στρατηγική 

διαδικασία, κατά την οποία η ενεργοποίηση της εσωτερικής αναπαράστασης ενός 

ερεθίσματος οδηγεί στην ενεργοποίηση άλλων σχετικών εσωτερικών 

αναπαραστάσεων και διευκολύνει την ανάκληση της πληροφορίας μεταγενέστερα. Οι 

διαφορές αυτές είναι φανερές τόσο κατά την ανάκληση όσο και κατά την κωδικοποίηση 

των πληροφοριών. 

 Πιο συγκεκριμένα τώρα για το άγχος, αυτό επιδρά και επηρεάζει επιλεκτικά τις 

αυτόματες πλευρές της κωδικοποίησης και της ανάκλησης των πληροφοριών. 

 Πιο λεπτομερώς, στο προ-αντιληπτικό στάδιο το ερέθισμα που εισάγεται στο 

γνωστικό σύστημα επεξεργάζεται από έναν μηχανισμό θυμικής κρίσης (affective 

decision mechanism) ο οποίος εξετάζει την απειλητική αξία που έχει το ερέθισμα. Αυτή 

η πληροφορία στη συνέχεια περνάει στον μηχανισμό κατανομής των πόρων (resource 

allocation mechanism). Ο μηχανισμός αυτός κατευθύνει τη προσοχή είτε προς το 

απειλητικό ερέθισμα είτε μακριά απ’ αυτό. Το άγχος λόγω κατάστασης επιδρά στα 

αποτελέσματα που εξάγονται από τον μηχανισμό συναισθηματικής κρίσης αυξάνοντας 

το αίσθημα απειλής που βιώνει το άτομο όταν έρχεται σε επαφή με το ερέθισμα. Το 

δομικό άγχος πιθανόν να αναπαριστά μία μόνιμη τάση αντίδρασης στα ερεθίσματα 

μέσω της καθοδήγησης της προσοχής είτε προς το απειλητικό ερέθισμα είτε μακριά 

απ’ αυτό. 
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 Μέσα από αυτή τη προσέγγιση γίνεται φανερή και κατανοητή και η 

αλληλεπίδραση σε κάποιες περιπτώσεις μεταξύ δομικού άγχους και άγχους λόγω 

κατάστασης. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, άτομα με υψηλά επίπεδα δομικού 

άγχους τείνουν να στρέφουν τη προσοχή τους προς τα απειλητικά ερεθίσματα σε 

αντίθεση με τα άτομα με χαμηλά επίπεδα δομικού άγχους που την απομακρύνουν. 

Αυτές οι κατευθυντικές προκαταλήψεις μεγαλώνουν όσο αυξάνεται το άγχος λόγω 

κατάστασης. 

  Έτσι λοιπόν, άτομα με υψηλά επίπεδα δομικού άγχους είναι πιο ευάλωτα στο 

να παρουσιάσουν διαταραχές άγχους εξαιτίας της γνωστικής επεξεργασίας των 

απειλητικών ερεθισμάτων. Βέβαια, αυτή η ευαισθησία μπορεί να οδηγήσει σε 

ψυχοπαθολογία μόνο όταν και τα επίπεδα άγχους κατάστασης είναι υψηλά, λόγω του 

ότι  αυξάνονται οι προκαταλήψεις της προσοχής ως προς την απειλή. 
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2. Γνωστικές Διεργασίες και Άγχος 
 

Πολυάριθμες είναι οι έρευνες σχετικά µε την επίδραση του άγχους στη 

λειτουργία του γνωστικού συστήματος του ατόµου. Άλλες φορές, η επίδραση αυτή 

αναφέρεται ως θετική κι άλλοτε ως αρνητική. Υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις, στις 

οποίες η επίδραση αυτή είναι άνευ σηµασίας -ουδέτερη (Broadbent, 1957. Poulton, 

1970. Hamilton & Warburton, 1979. Hockey, 1983. Fisher, 1984). Η κατεύθυνση, που 

θα πάρει η επίδραση του άγχους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ένταση 

και η διάρκεια του, οι συνθήκες του περιβάλλοντος, το προς εκτέλεση έργο, η διάρκεια 

εκτέλεσής του καθώς και οι ενδεχόμενες πληροφορίες ή/και κριτήρια για την 

αποτελεσματικότητα του ατόμου. 

 

2.1 Σχέση Γνωστικής Εκτίμησης και Άγχους 
 

Μια από τις πιο ικανοποιητικές ερμηνείες για το ρόλο της «γνωστικής 

εκτίμησης», είναι αυτή του Lazarus και των συνεργατών του (Lazarus, 1966. Lazarus & 

Folkman, 1984).  

Το συμπέρασμα, στο οποίο κατέληξε ο Lazarus επικεντρώνεται σε δυο σηµεία: 

• Οποιοδήποτε γεγονός, στο περιβάλλον, έχει την πιθανότητα να 

αποτελέσει στρεσογόνο ερέθισµα. Αυτό περιλαμβάνει τόσο αρνητικά 

γεγονότα (αποτυχία, κίνδυνος), όσο και θετικά (διακοπές, κέρδη στο 

Λόττο). Επιπλέον, αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι είτε εξωτερικά 

(περιβάλλον) είτε εσωτερικά (σκέψεις, ενοχλήσεις, αρρώστιες). 

• Κανένα γεγονός δεν μπορεί να θεωρηθεί αγχογόνο αν το άτομο δεν το 

κρίνει ως αγχογόνο (Lazarus & Folkman, 1984). Διαφορετικά, θα ήταν η 

ζωή µας ανυπόφορη, εάν οποιαδήποτε κατάσταση μπορούσε να 

θεωρηθεί αγχογόνα από μόνη της. Το τελευταίο αυτό σημείο εξηγεί τις 

ατοµικές διαφορές στη βίωση του άγχους. 

 

 

 

 

2.2 Διεργασίες Επιλεκτικής Προσοχής 
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Πολλά από τα γνωστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα άτομα με 

γενικευμένη αγχώδη διαταραχή αναπαριστούν την υπερλειτουργία διαδικασιών 

ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του ατόμου. 

Πρόκειται ενδεχομένως για έναν συνδυασμό προ -  αντιληπτικών και 

αντιληπτικών διεργασιών οι οποίες κάνουν τα αγχώδη άτομα πιο ευαίσθητα σε σχέση 

με απειλητικά ερεθίσματα. Όταν το γνωστικό σύστημα των αγχωδών ατόμων δαπανά 

πολύτιμη ενέργεια για  την ανίχνευση απειλητικών ερεθισμάτων υπάρχουν διάφορες 

δυσλειτουργίες στη λειτουργία της προσοχής καθώς επίσης και  διάσπαση της 

προσοχής με την έννοια ότι η απόδοση του ατόμου σε ένα έργο παρεμποδίζεται από 

τη συνεχή παρουσία ενός άσχετου με το προς εκτέλεση έργο ερεθίσματος και φυσικά 

αυτή η διάσπαση είναι μεγαλύτερη όταν το ερέθισμα είναι απειλητικό. Τέλος, το άγχος 

πιθανότατα οδηγεί σε επιλεκτικές προκαταλήψεις σύμφωνα με τις οποίες τα απειλητικά 

ερεθίσματα λαμβάνουν επιλεκτικά περισσότερη προσοχή σε σύγκριση με τα ουδέτερα. 

(Eysenck W. M., 1992). 

Πιο αναλυτικά τώρα, σύμφωνα με τον Easterbrook (Eysenck, 1992) συνθήκες 

υψηλού άγχους μειώνουν τη διεύρυνση της προσοχής και αυξάνουν την επιλεκτικότητα 

της. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι όσο το άγχος αυξάνεται, μειώνεται η ικανότητα 

διεύρυνση της προσοχής, η οποία θα μείωνε την αναλογία των άσχετων ερεθισμάτων 

και άρα θα βελτίωνε την απόδοση.  Όταν όμως όλα τα άσχετα ερεθίσματα 

αποκλειστούν η περαιτέρω μείωση του αριθμού τους επιδρά πλέον στις σχετικές με το 

προς εκτέλεση έργο πληροφορίες οπότε η ικανότητα του ατόμου πέφτει.  

Η αντίθετη ακριβώς άποψη υποστηρίζεται από την Cornsweet (1969), η οποία 

τονίζει ότι το άγχος μειώνει τη διεύρυνση της προσοχής μόνο όταν οι περιφερειακές 

πληροφορίες είναι μικρής ή άνευ σημασίας ως προς το αντικείμενο που ενδιαφέρει. 

Αντίθετα, όταν οι μη σχετικές πληροφορίες έχουν την ίδια σημασία με τις κεντρικές τότε 

το άγχος φαίνεται να σχετίζεται μάλλον περισσότερο με τη διεύρυνση της προσοχής 

για να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζεται.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι Shapiro και Lim (Eysenck, 1992) που με 

τα πειράματά τους έδειξαν ότι το άγχος δημιουργεί μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

εστίαση στα περιφερειακά ερεθίσματα και άρα σχετίζεται πιο άμεσα με τη διεύρυνση 

της προσοχής. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε 

είναι η διάσπαση της προσοχής. Άτομα με υψηλά επίπεδα δομικού άγχος γενικά είναι 

πιο ευάλωτα στη διάσπαση της προσοχής σε σχέση με τα άτομα με χαμηλά επίπεδα 

όταν υπάρχουν μη απειλητικά ερεθίσματα. Αυτό συμβαίνει γιατί τα υψηλά επίπεδα 

διάσπασης της προσοχής εμφανίζονται ως συνέπεια της συνεχούς ενασχόλησης του 

συστήματος προσοχής με την γρήγορη ανίχνευση της απειλής. Κατά συνέπεια λοιπόν, 

τα αγχώδη άτομα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη διάσπαση της προσοχής όταν τα 
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ερεθίσματα που την διασπούν γίνονται αντιληπτά ως απειλητικά. (Beck και 

Emery,1985).  

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

Προκαταλήψεις Επιλεκτικής Προσοχής (Selective Attentional Bias). Τα αγχώδη άτομα 

γενικά προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητα πρόβλεψης μιας απειλητικής 

καταστάσεις.  

Συμπεριληπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι άτομα με υψηλά επίπεδα 

δομικού άγχους έχει παρατηρηθεί ότι έχουν πιο περιορισμένο εύρος προσοχής σε 

συνθήκες που τους επιτρέπουν να συγκεντρωθούν. Επιπλέον φαίνεται ότι 

«σαρώνουν» το οπτικό τους περιβάλλον πιο προσεκτικά και επιτακτικά ενώ η 

προσοχή τους διασπάται πιο εύκολα από ουδέτερα ερεθίσματα σε σύγκριση πάντα με 

άτομα που έχουν χαμηλά επίπεδα δομικού άγχους, ενώ επιπλέον, επιδεικνύουν 

προκαταλήψεις επιλεκτικής προσοχής που ευνοούν την ανίχνευση απειλητικών 

ερεθισμάτων. 

   

2.3 Προκατάληψη Μνήμης 
 

Ο βαθμός στον οποίο μια πληροφορία παραμένει στη μνήμη μας εξαρτάται από 

τις προ - αντιληπτικές και αντιληπτικές διεργασίες, οι οποίες λειτουργούσαν τη στιγμή 

της μάθησης.  

Πιο αναλυτικά, έρευνες έχουν δείξει πως τα αγχώδη άτομα έχουν συχνά 

αρνητικές προκαταλήψεις μνήμης στην έκδηλη μνήμη τους (explicit memory) ιδιαίτερα 

όταν τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη ενεργοποιούνται υπό την 

επίδραση της διάθεσης. Ίδιου τύπου προκαταλήψεις μπορούν να εμφανιστούν και 

στην άδηλη μνήμη (implicit memory) αν και είναι ιδιαίτερα σπάνιες. Αντίθετα, σε άτομα 

με αγχώδη διαταραχή συμβαίνει το αντίστροφο. Δηλαδή, δεν φαίνεται να έχουν 

αρνητικές προκαταλήψεις στην έκδηλη αλλά στην άδηλη μνήμη. (Williams et al,1988. & 

Mathews, 1989a). 

Οι αρνητικές προκαταλήψεις της έκδηλης μνήμης βασίζονται στην 

ενεργοποίηση  που προέρχεται από κάποιον επικείμενο κίνδυνο ή άλλο απειλητικό 

ερέθισμα.  Τα άτομα με υψηλό δομικό άγχος έχουν αρνητικά σχήματα σε αντίθεση με 

τα άτομα που το δομικό τους άγχος είναι χαμηλό, γι' αυτό και μόνο τα πρώτα έχουν 

αρνητικές προκαταλήψεις στην έκδηλη μνήμη.  

Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι τα άτομα που 

πάσχουν από κάποια διαταραχή άγχους τείνουν να αντιδρούν στα ιδιαίτερα απειλητικά 
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ερεθίσματα με την εφαρμογή στρατηγικών γνωστικής αποφυγής (cognitive avoidance 

strategies).  

Το τελικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε υπογραμμίζει ότι η αρνητική 

προκατάληψη στην άδηλη μνήμη είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα με καλά 

ενσωματωμένες αναπαραστάσεις των απειλητικών πληροφοριών και υψηλά επίπεδα 

δομικού άγχους, καθώς το δομικό άγχος αυξάνει την ενεργοποίηση των απειλητικών 

αναπαραστάσεων. 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι οι προκαταλήψεις τόσο της 

έκδηλης όσο και της άδηλης μνήμης βασίζονται σε εσωτερικές εννοιολογικές 

κατασκευές (σχήματα) που σχετίζονται με το υψηλό δομικό άγχος σε συνδυασμό με 

υψηλά επίπεδα άγχους λόγω κατάστασης. (Eysenck, 1992). 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

2.4 Άγχος, Προσπάθεια και Ταχύτητα στην 

Εκτέλεση Γνωστικών Έργων 
 

Σύμφωνα με τον Kahneman (1973) το μέγεθος της προσπάθειας, που 

απαιτείται από το άτοµο για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, σχετίζεται µε τις 

απαιτήσεις του έργου. Το κάθε έργο απαιτεί συγκεκριμένη προσπάθεια. Η προσπάθεια 

αυτή κατανέμεται στις διάφορες λειτουργίες (νοητικές, βιολογικές) του οργανισμού 
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ανάλογα µε τη φύση του έργου, π.χ. η εκτέλεση αριθμητικών πράξεων απαιτεί 

διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες (παράγοντες της νοημοσύνης, της αντίληψης, της 

μνήμης κ.τ.λ.) από εκείνες, που απαιτούνται για την εκμάθηση ενός ποιήματος. Ο 

Kahneman υποστήριξε ότι όταν το σύνολο των προσπαθειών, που έχουν κατανεμηθεί 

στις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, είναι μικρότερο από αυτό που απαιτείται για 

την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, τότε παρατηρείται μείωση στην επίδοση. 

Αυτή η άποψη του Kahneman δίνει ένα ενεργητικό ρόλο στο άτοµο ως 

«ελεγκτή» της κατάστασης και δείχνει ότι συναποφασίζει μαζί µε άλλες παραμέτρους 

για την επίδοσή του, µε την ανάλογη προσπάθεια που θα καταβάλει. Το μέγεθος της 

προσπάθειας που καταβάλλει ο οργανισµός σύμφωνα µε τον Kahneman είναι 

μετρήσιμο. 

Μια πιο πρόσφατη άποψη, για τη σχέση άγχους και προσπάθειας, που 

καταβάλλει ο οργανισµός για την εκτέλεση των έργων, διατυπώθηκε από τον Eysenck 

(Taha, 2001). Ο Eysenck υποστήριξε ότι ο βαθμός προσπάθειας, που καλείται να 

καταβάλει το άτοµο, προκειμένου να διατηρήσει σταθερή την επίδοσή του, αυξάνεται 

σε καταστάσεις άγχους λόγω των παρεμβολών, - που δε σχετίζονται µε την εκτέλεση 

του έργου - που προκαλεί η κατάσταση, όπως σκέψεις του τύπου «δε θα τα 

καταφέρω», «όλοι θα με κοροϊδεύουν» κ.τ.λ. Σε έρευνά του ο Comunian (1993), 

μελέτησε τη σχέση μεταξύ γνωστικών παρεμβολών, άγχους εξέτασης και σχολικής 

επίδοσης και έδειξε ότι οι γνωστικές παρεμβολές σχετίζονται θετικά µε το άγχος 

αξιολόγησης, ενώ και οι δυο αυτοί παράγοντες σχετίζονται θετικά µε τη σχολική 

επίδοση των μαθητών. 

Περνώντας τώρα στην ταχύτητα και την ακρίβεια της εκτέλεσης ενός έργου, 

πρέπει να πούμε ότι και οι δύο αυτοί παράγοντες εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά 

του έργου, τις ικανότητες του ατόµου και τη προσπάθεια που καταβάλλεται, καθώς και 

το περιβάλλον στο οποίο εκτελείται το έργο. 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τόσο η ταχύτητα όσο και η ακρίβεια 

εκτέλεσης ελέγχονται σε μεγάλο βαθµό από το άτοµο. Η σχέση, όμως, μεταξύ τους 

είναι αρνητική (Pachella, 1972,74. Pachella, Smith & Stanovich, 1978). Συνεπώς, η 

αύξηση στην ταχύτητα επιδρά αρνητικά (μειώνει) στην ακρίβεια εκτέλεσης του έργου. 

Η Fisher (1984), στην ερμηνεία που έδωσε για τον τρόπο επίδρασης του 

άγχους στη σχέση ανάµεσα στην ταχύτητα και την ακρίβεια εκτέλεσης του έργου, 

διακρίνει δυο σημαντικούς παράγοντες: 

• τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών, που απαιτούνται προκειμένου να 

δοθεί µια σωστή λύση και 

• τον τρόπο οργάνωσής τους, που καθορίζει την ταχύτητα πρόσβασης σε 

αυτές. 
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Αυτοί οι δυο παράγοντες μαζί µε άλλους καθορίζουν το χρόνο, στα πλαίσια του 

οποίου θα παρθεί η απόφαση για εκτέλεση. Ο ιδεώδης χρόνος για την απόφαση-

εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ποικίλλει ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του έργου και 

τις συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά και ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του ατόµου, 

που θα εκτελέσει το έργο. Σε συνθήκες έντονου άγχους, το άτοµο προκειμένου να 

ολοκληρώσει το έργο που του έχει ανατεθεί στο συγκεκριμένο χρόνο που διαθέτει, 

παίρνει τυχαίες και βιαστικές αποφάσεις µε συνέπεια την εμφάνιση λαθών. Με αυτό 

τον τρόπο μειώνεται η ακρίβεια εκτέλεσης του έργου (Fisher, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Άγχος και σχολική επίδοση 
 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι άτομα με υψηλό δομικό άγχος τείνουν να έχουν 

χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με άτομα τα οποία έχουν χαμηλά επίπεδα, στην 

επίλυση γνωστικών προβλημάτων, ενώ η τάση αυτή αυξάνεται περισσότερο όταν το 

προς εκτέλεση έργο είναι δύσκολο ή πολύπλοκο, και όταν εκτελείται κάτω από 

αγχογόνες καταστάσεις. Δε μας προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι όταν το 

άγχος είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα έχει επίδραση στην επίδοση ανεξάρτητα από 

το είδος του προς εκτέλεση έργου. 
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Πιο συγκεκριμένα,  σύμφωνα με τη θεωρία του Sarason (Vassilaki, 2006) τα 

αγχώδη άτομα είναι πιο επιρρεπή στην ανησυχία (worry). Επιπλέον, τα διασπαστικά 

αποτελέσματα της ανησυχίας και της αυτό – απασχόλησης (self – preoccupation) της 

προσοχής στο προς εκτέλεση έργο είναι αυτά που προκαλούν τη μείωση της 

επίδοσης.  

Μία πιο πολύπλοκη προσέγγιση προτάθηκε από τους Humphreys και Revelle 

(Eysenck,1992), οι οποίοι υποστήριξαν ότι το άγχος κατάστασης αυξάνει το κίνητρο 

αποφυγής (avoidance motivation) και τη διέγερση (arousal) με συνέπεια μία συνεχή 

μεταφορά πληροφοριών και στη βραχύχρονη μνήμη (short - term memory). Η 

μεγαλύτερη αδυναμία αυτής της θεωρίας είναι η απουσία ενός συστήματος ελέγχου το 

οποίο να καταγράφει την επίδοση. 

Μία τρίτη θεωρία που προτείνεται είναι η Θεωρία Αποτελεσματικής 

Επεξεργασίας (Processing efficiency theory) των Eysenck και Calvo (1992), οι οποίοι 

υποστήριξαν ότι η ανησυχία χρησιμοποιεί κάποιους από τους πόρους της μνήμης 

εργασίας και κυρίως αυτούς του κύριου εκτελεστικού της μέρους. Έμφαση επίσης 

δίνεται στην ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου το οποίο είναι σχεδιασμένο να 

καταγράφει και υπολογίζει καθώς επίσης να σχεδιάζει και να ρυθμίζει τη χρήση των 

πηγών - πόρων επεξεργασίας. Διάκριση γίνεται ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα της 

επίδοσης και την ικανότητα επεξεργασίας, ενώ η κυριότερη πρόβλεψή τους, η οποία 

και επιβεβαιώνεται από στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με πολλές μεθόδους ελέγχου,  

είναι ότι το άγχος είναι πιο πιθανό να επιδρά αρνητικά στην ικανότητα επεξεργασίας 

παρά στην αποτελεσματικότητα της επίδοσης. 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Eysenck & Calvo, 1992. Eysenck, 1992. 

Mathews, 1997. Wells & Mathews, 1999) τα αγχώδη άτομα απασχολούν το γνωστικό 

τους σύστημα με σκέψεις που μπορεί να είναι είτε αρνητικές, είτε άσχετες με το προς 

εκτέλεση έργο, την ώρα που θα έπρεπε να το χρησιμοποιούν για την επεξεργασία του 

έργου που έχουν να ολοκληρώσουν. 

Ακριβώς σ' αυτή τη παρεμβολή των άσχετων ή και αρνητικών σκέψεων στην 

ολοκλήρωση ενός έργου, έδωσε έμφαση ο Sarason (1996) με το Μοντέλο 

Παρεμβολής. Σε τέτοιες καταστάσεις οι  γνωστικές διεργασίες διαταράσσονται 

προσωρινά από το άγχος. 

Η ανησυχία (worry) θεωρείται ως ένα εσωτερικό νοητικό γεγονός και αποτελεί 

το γνωστικό συστατικό του άγχους (Eysenck, 1992) καθώς επίσης και το βασικό 

χαρακτηριστικό του δομικού άγχους και της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής. Οι 

ανήσυχες σκέψεις οδηγούν σε  αυτό - απασχόληση (self - preoccupation),  η οποία με 

τη σειρά της αποσπά τους μαθητές/τριες και τους οδηγεί σε χαμηλότερη γνωστική 

επίδοση. Σύμφωνα με τον Eysenck (1982) τα συμπλέγματα ανησυχιών (worry clusters)  
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απαρτίζονται από καλά οργανωμένες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται είτε με το 

άγχος, είτε με την ανησυχία και είναι αποθηκευμένες στη μακρόχρονη μνήμη. Αυτά τα 

συμπλέγματα είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της επεξεργασίας της ανησυχίας από 

τη στιγμή που αυτή θα αρχίσει. Ο αριθμός, η δομή και η οργάνωση τους διαφέρουν 

ανάμεσα σε άτομα με υψηλό και χαμηλό δομικό άγχος, καθώς επίσης, τα άτομα αυτά 

διαφέρουν και ως προς το πια ερεθίσματα θα επεξεργαστούν και με ποιο τρόπο. 

Συνοπτικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Sarason και οι συνεργάτες του 

(1986) απέδειξαν ότι η ανησυχία αποσπά τη προσοχή από σκέψεις σχετικές με το 

προς εκτέλεση έργο, μειώνοντας έτσι τα γνωστικά αποθέματα που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία του. 

Οι Eysenck και Calvo (1992), όπως προαναφέραμε, πρότειναν τη Θεωρία της 

Αποτελεσματικής Επεξεργασίας (Processing Efficiency Theory) με σκοπό να 

εξηγήσουν την επίδραση του άγχους στην επίδοση. Σύμφωνα με τη θεωρία τους 

λοιπόν, η ανησυχία καθώς και άλλες σκέψεις που μπορεί να προκαλούν άγχος 

επιδρούν στο κεντρικό εκτελεστικό σύστημα καθώς και στο φωνολογικό τίμημα της 

μνήμης εργασίας (Baddeley, 1986. Baddeley, 2002. Βασιλάκη, 2006.) με αποτέλεσμα 

η όποια αρνητική επίδραση του άγχους πάνω στην επίδοση να έχει μεγαλύτερα 

αποτελέσματα στην επεξεργασία δύσκολων έργων (Richards, 1992). Είναι πιθανό 

λοιπόν, ότι οι προκαταλήψεις επιλεκτικής προσοχής στα αγχώδη άτομα μειώνουν την 

ικανότητα της μνήμης εργασίας κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ενός έργου γιατί τα 

άτομα αυτά νιώθουν αγχωμένα, έτσι γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η διαδικασία της 

εδραίωσης και ανάκλησης των πληροφοριών. 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την έρευνα της Βασιλάκη 

(1997), η οποία έδειξε ότι εμφανίζεται συνεχής επίδραση του άγχους πάνω στις 

γνωστικές λειτουργίες, ενώ σχετικές αλλά και άσχετες ως προς το προς εκτέλεση έργο 

σκέψεις συμμετέχουν στο σχηματισμό τόσο του δομικού άγχους όσο και του άγχους 

καταστάσεως. Οι διάφορες σκέψεις (σχετικές και άσχετες) παρεμβάλλονται στις 

γνωστικές διεργασίες μειώνοντας έτσι τις διαθέσιμες πηγές για την επεξεργασία και 

ολοκλήρωση ενός έργου. Αυτές οι σκέψεις αποσπούν τα παιδιά από την ολοκλήρωση 

συγκεκριμένων έργων και έτσι συμμετέχουν στη δημιουργία άγχους.  Επιπλέον, αυτές 

οι σκέψεις απορροφούν μεγάλο μέρος της ικανότητας για επεξεργασία των 

πληροφοριών (Everson et al, 1994) που στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσει γνωστική 

υπερφόρτωση (Sweller, 1988) εμποδίζοντας έτσι τη χρήση των γνωστικών πηγών για 

την ολοκλήρωση του έργου. 

Και άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι τα υψηλά επίπεδα άγχους έχουν αρνητική 

επίδραση στην επίδοση των μαθητών/τριων (Hembee, 1988 & Tryon, 1980). Η μείωση 
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λοιπόν του άγχους θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

λειτουργία του γνωστικού συστήματος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιου έργου. 

Η διαδικασία αυτή ακολουθεί κυκλική πορεία, αν ο/η μαθητής/τρια έχει υψηλά 

επίπεδα άγχους, το γνωστικό του σύστημα συναντά δυσκολίες στη προσπάθεια 

επιλογής κατάλληλου τρόπου επίλυσης του προβλήματος με αποτέλεσμα να μην το 

λύνει σωστά. 

Δύο είναι οι βασικές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το άγχος των 

μαθητών. Πρώτη είναι η θεωρία της Έλλειψης Δεξιοτήτων Μελέτης, σύμφωνα με την 

οποία το άγχος ξεκινάει από τις χαμηλές προσδοκίες που έχουν οι μαθητές για το 

γνωστικό έργο που καλούνται να εκτελέσουν. Δεύτερη είναι η Θεωρία της Παρεμβολής. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η γνωστική λειτουργία διακόπτεται από το άγχος 

(Sarason et al, 1986 & Zeidner, 1998). Η συγκεκριμένη θεωρία δίνει έμφαση στον 

επιβαρυντικό ρόλο του άγχους στις διαδικασίες ανάκλησης πληροφοριών από τη 

μνήμη. Οι ανήσυχες σκέψεις οδηγούν σε ενασχόληση με τον εαυτό (self - 

preoccupation), η οποία με τη σειρά της αποσπά την προσοχή του μαθητή/τριας από 

την ικανοποιητική εκτέλεση του γνωστικού του έργου. Συνήθως τα αγχωμένα άτομα 

είναι απασχολημένα με άσχετες προς το επιτελούμενο έργο σκέψεις, οι οποίες με τη 

σειρά τους χρησιμοποιούν μέρος των πόρων της μνήμης, οι οποίοι υπό φυσιολογικές 

συνθήκες θα χρησιμοποιούνταν για γνωστική επεξεργασία. (Βασιλάκη,2005). 

Οι Mandler και Sarason (1952) υποστήριξαν ότι η σχολική επίδοση των 

μαθητών, µε υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα μέτρησης του άγχους, βελτιώνεται όταν 

το άγχος μειώνεται. Σε παρόμοια συμπεράσματα  κατέληξαν και άλλοι ερευνητές (Doris 

& Sarason, 1955. Sarason, 1960) Σε μεταγενέστερες έρευνες οι Sarason και Harmatz 

(1965) διαπίστωσαν ότι η σχολική επίδοση των μαθητών, µε υψηλή βαθμολογία στην 

κλίμακα μέτρησης του άγχους, γίνεται πιο χαμηλή, όταν ο βασικός στόχος των 

μαθητών/τριων είναι η υψηλή βαθμολογία. Βρήκαν, επίσης, ότι η επίδοση των 

παραπάνω μαθητών/τριων βελτιώνεται σημαντικά, όταν εξετάζονται σε ειδικά 

σχεδιασμένες συνθήκες εξέτασης, στις οποίες περιορίζεται το άγχος.  

Επιπλέον, ο Sarason (1988) ανέφερε ότι η ανησυχία έχει σημαντική επίδραση 

στην επίδοση και ισχυρίστηκε ότι η επίδραση αυτή είναι αρνητική. Αντίθετα, οι Eysenck 

και Calvo (1992) υποστήριξαν ότι η ανησυχία έχει εξίσου αρνητικές και θετικές 

επιδράσεις. Οι αρνητικές επιδράσεις οφείλονται στο ότι η ανησυχία εμποδίζει την 

αποτελεσματικότητα ορισμένων γνωστικών διεργασιών όπως της μνήμης, της 

προσοχής, αλλά και του λόγου. Οι θετικές επιδράσεις οφείλονται στο ότι η ανησυχία 

μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη. 

Η Βασιλάκη (1997), σε έρευνά της βρήκε σημαντική αρνητική συσχέτιση 

ανάµεσα στις δύο διαστάσεις του άγχους αξιολόγησης, γνωστική και συναισθηματική, 
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και τις παράλογες ιδέες. Η σχέση αυτή αντανακλά τη σχέση ανάµεσα στο λογικό τρόπο 

σκέψης και την αντίδραση στο άγχος, η οποία φάνηκε να είναι αρνητική.  

Αυτές οι θεωρητικές απόψεις οδηγούν σε µια σηµαντική θεωρητική διάκριση 

μεταξύ της αποτελεσματικότητας στην επίδοση (performance effectiveness) και της 

ικανότητας επεξεργασίας (processing efficiency). H αποτελεσματικότητα στην επίδοση 

αναφέρεται στην ποιότητα της επίδοσης σε µια δραστηριότητα. Ο χειρισμός των 

ικανοτήτων αναφέρεται στη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας στην επίδοση και 

της προσπάθειας ή της διαδικασίας να ερευνηθούν τρόποι, που θα οδηγήσουν σε 

καλή επίδοση. 

Σύμφωνα µε τη θεωρία αυτή, είναι πολύ πιθανόν το άγχος να έχει διαφορετικές 

επιδράσεις στην επίδοση και στο χειρισμό των ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, το άγχος 

εμποδίζει το σωστό χειρισμό των ικανοτήτων, επειδή «εξαντλεί» τους πόρους της 

μνήμης. Όμως, η επιπρόσθετη προσπάθεια, συχνά, περιορίζει την αρνητική επίδραση 

του άγχους στην επίδοση του ατόµου (Eysenck & Calvo, 1992). Συμπερασματικά, η 

βασική πρόβλεψη της παραπάνω θεωρίας είναι ότι το άγχος γενικώς δρα αρνητικά στο 

χειρισμό των γνωστικών ικανοτήτων του ατόµου και συνεπώς έχει αρνητική επίδραση 

στην επίδοσή του. 

Οι Eysenck και Calvo (1992) αναλύοντας τα ευρήματα ερευνών, που 

υποστήριζαν τη θεωρία τους, σύμφωνα µε τα οποία δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές 

στην επίδοση των ατόµων, που είχαν χαμηλή βαθμολογία στη κλίμακα μέτρησης του 

άγχους, και των ατόµων, που είχαν υψηλή βαθμολογία στην ίδια κλίμακα, όταν αυτοί 

εξετάστηκαν σε τεστ γνωστικών ικανοτήτων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το άγχος 

δεν έχει άμεση επίδραση στην επίδοση των ατόµων αλλά έχει άμεση επίδραση στον 

τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα αξιοποιούν τις ικανότητές τους.  

Σύμφωνα µε τους Heinrich και Spielberger (Eysenck, 1992) , η σχολική 

επίδοση επηρεάζεται από τις γνωστικές ικανότητες του ατόµου. Το άγχος περιορίζει τη 

λειτουργία των γνωστικών ικανοτήτων και συνεπώς, έμμεσα, επιδρά στην επίδοση. Οι 

έρευνες, όμως, έδειξαν ότι υπάρχει μικρή µόνο συσχέτιση μεταξύ άγχους και ευφυΐας. 

Συγκεκριμένα, οι έρευνες των Feldhusen και Klausmeier (1962) και Rappaport (1971), 

στις οποίες μελετήθηκε η συσχέτιση μεταξύ ευφυΐας, άγχους και επίδοσης, έδειξαν 

περίπλοκα αποτελέσματα, όπως μικρή επίδραση του άγχους στην επίδοση στην 

περίπτωση μαθητών µε υψηλό επίπεδο νοημοσύνης. 

Ακόµη, οι Heinrich και Spielberger (Eysenck, 1992) διαπίστωσαν ότι η 

επίδραση του άγχους στην επίδοση των μαθητών ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία 

τους. Βρήκαν ότι όσο μικρότεροι σε ηλικία είναι οι μαθητές/τριες τόσο υψηλότερη είναι 

η αρνητική επίδραση του άγχους στην επίδοσή τους. Παρόµοιες έρευνες έδειξαν 

σημαντική θετική συσχέτιση ανάµεσα στο άγχος αξιολόγησης και την ηλικία. Πιο 
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συγκεκριμένα, έχει φανεί ότι οι μαθητές/τριες μικρότερης ηλικίας, λόγω έλλειψης 

ανάλογων εμπειριών αξιολόγησης, τείνουν να ανησυχούν περισσότερο. (Βασιλάκη, 

1997) 

Όπως γίνεται λοιπόν κατανοητό από όλα τα προηγούμενα το άγχος επιδρά 

άμεσα στην επίδοση των παιδιών στο σχολείο. Η βελτίωση της επίδοσής τους κατά 

συνέπεια προϋποθέτει την μείωση των επιπέδων του άγχους. Κάποιους τρόπους 

παρέμβασης που βοηθούν προς αυτή τη κατεύθυνση θα εξετάσουμε στις επόμενες 

ενότητες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Η Βιβλιοθεραπεία 
 

4.1 Τι είναι η Βιβλιοθεραπεία 
 

Ο όρος Βιβλιοθεραπεία (Bibliotherapy) έχει οριστεί από τον Amer (1999), ο 

οποίος υποστηρίζει ότι η Βιβλιοθεραπεία είναι η χρήση της παιδικής λογοτεχνίας για να 

εξερευνηθούν τα συναισθήματα των παιδιών, η αυτοεκτίμησή τους, η εμπειρία του να 

ζει κάνεις  σε μια χρόνια κατάσταση και η ικανότητα να ταυτίζεται με έναν κεντρικό 

ήρωα σε παρόμοια κατάσταση. Είναι η χρήση της λογοτεχνίας για την διδασκαλία 

πάνω σε θέματα που κάποιος αντιμετωπίζει μέσα από την ταύτιση του με τον ήρωα 

του βιβλίου. 

Η Βιβλιοθεραπεία αποτελείται από το «μοίρασμα» βιβλίων ή ιστοριών με τη 

πρόθεση κάποιος είτε ατομικά, είτε σε επίπεδο ομάδας να μπορέσει να δει πιο βαθειά  
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μέσα σε προσωπικά του προβλήματα. ( Cohn, 1995. Corr, 2003-4. Doll & Doll, 1997. 

Pardeck & Pardeck 1997). Πιο συγκεκριμένα όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα, το να 

μοιράζεται κανείς βιβλία και ιστορίες δημιουργεί ευκαιρίες για συναισθηματική 

επούλωση και ανάπτυξη. Οι ιστορίες βοηθάνε πολύ στο να προσφέρουν έκφραση σε 

προσωπικά προβλήματα (Forgan 2002, Pardeck 1996)  και στο να δημιουργούν μια 

ασφαλή απόσταση ώστε να φέρουν το παιδί ή τον έφηβο έμμεσα σε επαφή με 

ευαίσθητα θέματα, πιθανότατα ιδιαίτερα απειλητικά και επώδυνα ώστε να 

αντιμετωπιστούν κατά πρόσωπο. 

Σύντομες ιστορίες έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για να παρουσιάσουν 

θέματα όπως εφηβεία, αλκοολισμός, διαχείριση θυμού, συμπόνια, έρωτας, οικογένεια, 

φόβος, προσωπική ταυτότητα, δικαιοσύνη, ζωή και θάνατος, μοναξιά, αγάπη, γάμος, 

σχέσεις γονέα –παιδιού, εκδίκηση, αυτοκτονία και σεξουαλικότητα (Ollendick & 

Ollendick, 1997, Silverberg, 2003). 

 Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει η Βιβλιοθεραπεία φαίνεται να έχει θετική 

επίδραση σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποια απώλεια (θάνατος ή διαζύγιο), σε  

υιοθετημένα παιδιά και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν τη σοβαρή ασθένεια ενός από 

τους δύο γονείς τους. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί ότι η Βιβλιοθεραπεία συμβάλλει 

θετικά τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους και του φόβου όσο και στη 

βελτίωση της αναγνωστικής τους ικανότητας. Επίσης στα παιδιά που συμμετέχουν σε 

προγράμματα Βιβλιοθεραπείας παρατηρείται βελτίωση στη συμπεριφορά μέσα στην 

τάξη, στις διαπροσωπικές τους σχέσεις καθώς και στο να αναγνωρίζουν 

προβληματικές καταστάσεις. (Heath, Sheen, Leavy, Young και Money, 2005, Pardeck 

& Pardeck 1993) 

 Επιστημονικά δεδομένα υπογραμμίζουν ότι η λογοτεχνία έχει την ικανότητα να 

φέρνει αλλαγές στο άτομο γιατί είναι πιο πιθανό να παράγει μια συναισθηματική 

εμπειρία ώστε να κάνει τη θεραπεία πιο αποτελεσματική. Τα αποτελέσματα της 

Βιβλιοθεραπείας μπορούν να εμφανιστούν σε πολλά επίπεδα όπως διανοητικό, 

ψυχοκοινωνικό, διαπροσωπικό, συναισθηματικό και επίπεδο συμπεριφοράς. Θετικά 

αποτελέσματα μπορούν να έρθουν τόσο με την χρήση διδακτικών κειμένων όσο και με 

λογοτεχνικά κείμενα. Όταν ένα λογοτεχνικό κείμενο επιλέγεται για να χρησιμοποιηθεί 

στην τάξη η ανταπόκριση και η αντίδραση του μαθητή-αναγνώστη οδηγείται από το 

γενικό και παγκόσμιο στο συγκεκριμένο και προσωπικό. Επιπλέον τα κείμενα που 

επιλέγονται σχετίζονται άμεσα τόσο με την κατάσταση για την οποία θέλει να το 

χρησιμοποιήσει ο/η δάσκαλος/α, όσο και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο/η 

μαθητής/τρια. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στον/στην μαθητή/τρια να δει πως κάποιοι 

άλλοι θα μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση που βρίσκονται εκείνοι. Μέσα 

από τις ιστορίες και τους χαρακτήρες ο μαθητής-αναγνώστης μπορεί να «δοκιμάσει» 
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λύσεις σε ένα λιγότερο συναισθηματικά απειλητικό περιβάλλον. Η Βιβλιοθεραπεία 

προσπαθεί να ανασχηματίσει τον τρόπο σκέψης του/της μαθητή/τριας επιδρώντας στα 

γνωστικά του σχήματα, μια αλλαγή η οποία σε ιδανικές συνθήκες ίσως έχει ως 

αποτέλεσμα μια θετική αλλαγή στη συμπεριφορά (Silverberg, 2003) 

 Παρ’ όλα όμως τα θετικά στοιχεία υπάρχουν και κάποιες άλλες έρευνες που 

δεν υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της Βιβλιοθεραπείας ιδιαίτερα αν 

χρησιμοποιείται ως μόνη μέθοδος παρέμβασης. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η Βιβλιοθεραπεία δεν πρέπει να 

θεωρείται ως ένας μαγικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων αλλά να εντάσσεται 

μέσα σε ένα σύνολο εργαλείων και τρόπων παρέμβασης, να καταγράφεται η πρόοδος 

των παιδιών ώστε να μπορεί να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της και να διαλέγονται 

με προσοχή τα βιβλία ή οι ιστορίες ώστε και να συμβαδίζουν με τις συναισθηματικές 

ανάγκες των παιδιών, αλλά και να είναι ευαίσθητα στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού 

τόσο ως προς το υπόβαθρο του αλλά και ως προς τα χαρακτηριστικά του. (Heath, 

Sheen, Leavy, Young και Money, 2005) 

 

 

 

 

 

 

4.2 Η Βιβλιοθεραπεία στο σχολικό πλαίσιο 
 

Στο σχολικό πλαίσιο η Βιβλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να 

αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που συναντούν στο σχολείο. Σύμφωνα με τον Pellitteri 

(2000) ο δάσκαλος μπορεί ασυνείδητα  ή σκόπιμα να πραγματοποιεί έναν επίσημο ή 

ανεπίσημο ρόλο στη θεραπευτική παρέμβαση ο οποίος μπορεί να περιγραφτεί ως 

βοηθητικός με σκοπό να προωθήσει την ανάπτυξη και την αλλαγή. Με βάση το 

αναπτυξιακό στάδιο και τα ενδιαφέροντα  τους, οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν 

μέσα από ένα εύρος εργασιών που εκτείνεται από την τέχνη μέχρι τη δραματουργία και 

τη συζήτηση των γεγονότων και των χαρακτήρων σε ένα βαθύτερο επίπεδο. Η 

Βιβλιοθεραπεία επίσης έχει αποδειχθεί ότι παράγει θετική επίδοση, ενώ παράλληλα 

ένα από τα οφέλη της είναι το γεγονός ότι παρέχει ένα μοντέλο επιτυχημένων 

στρατηγικών αντιμετώπισης προβλημάτων για τους μαθητές (Iaquinta και 

Hipsky,2006). 
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Από πολλά παιδιά λείπει η ικανότητα, οι στρατηγικές αλλά και η 

συναισθηματική  υποστήριξη που θα τα βοηθούσε να διαχειριστούν δύσκολες για αυτά 

καταστάσεις. Οι μαθητές μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφωνίας ή 

εκφοβισμού ή ακόμα και δυσκολία στο να κάνουν καινούργιους φίλους και να 

διατηρήσουν αυτές τις νέες φιλίες. Σε έρευνες του ο  Duimistra (2003)  βρήκε ότι  οι 

δάσκαλοι μπορούν να θέσουν το θέμα του πειράγματος ή του εκφοβισμού μέσα από 

την παιδική λογοτεχνία. Επιπλέον, κάποια παιδιά μπορεί να έχουν προβλήματα στο 

σπίτι, όπως πένθος , διαζύγιο, συζυγικές συγκρούσεις, κακοποίηση, παραμέληση, 

οικονομικές δυσκολίες και πολλά άλλα κρυμμένα προβλήματα όπως διανοητικές ή 

σωματικές αρρώστιες. Οι μαθητές φέρνουν όλα αυτά τα προβλήματα στο σχολείο σε 

συνδυασμό με το συναισθηματικό βάρος του φόβου , του θρήνου, της σύγχυσης, της 

λύπης ή και του θυμού. Αυτά τα συναισθήματα συχνά παρεμβαίνουν στην πλήρη 

συγκέντρωση και συμμετοχή του παιδιού στο σχολείο. 

Με τη χρήση της Βιβλιοθεραπείας οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν την δυνατότητα 

να βοηθήσουν τους μαθητές να κερδίσουν σημαντική ενόραση στην επίλυση των 

εσωτερικών τους συγκρούσεων. Καθώς τα παιδιά ταυτίζονται με τους ήρωες των 

ιστοριών, αρχίζουν να καταλαβαίνουν όχι μόνο ότι  και άλλοι  αντιμετωπίζουν τα ίδια 

προβλήματα μ’ αυτά αλλά και ότι υπάρχουν πολλές λύσεις.  

 Με προσεκτικά επιλεγμένες ιστορίες οι μαθητές/τριες μπορούν να ταυτιστούν 

με έναν χαρακτήρα που να τους μοιάζει και ήδη να βρίσκεται στην διαδικασία του να 

ξεπεράσει ένα πρόβλημα. Η κατάσταση που περιγράφεται στην ιστορία μπορεί να είναι 

από πολύ απλή , όπως ο ερχομός ενός νέου μέλους στην οικογένεια, μέχρι πολύ 

περίπλοκη όπως το διαζύγιο. 

Η Βιβλιοθεραπεία μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις (Berg – Cross & Berg – 

Cross, 1976). Πιο συγκεκριμένα, η Βιβλιοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:  

 Διαγνωστικό εργαλείο ˙ τα σχόλια και η συζήτηση που γίνονται πάνω σε μία 

ιστορία ή ένα βιβλίο μπορούν να δώσουν πολλές πολύτιμες πληροφορίες ως 

προς τον τρόπο που στέκεται ένα παιδί απέναντι σε κάποιο θέμα ή για το πώς 

αισθάνεται για μία κατάσταση ή ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει. 

 Μέσω για να χτιστεί μία σχέση ˙ καθώς ο θεραπευτής ή ο δάσκαλος διαβάζει 

στο παιδί μία ιστορία σχετική με το θέμα που το προβληματίζει του δίνεται η 

ευκαιρία να μοιραστεί μαζί του μία εμπειρία  και να θέσει τις βάσεις ώστε να 

αναπτυχθεί ανάμεσά τους αρχικά εμπιστοσύνη και στη συνέχεια μία σχέση 

φιλίας. 

 Τεχνική για την αποκατάσταση των προβλημάτων επικοινωνίας μεταξύ γονέων 

και παιδιών. Γονείς που έχουν προβλήματα επικοινωνίας με τα παιδιά τους 

είναι πιθανό να μπορέσουν να θέσουν εκ νέου όρια και να μάθουν μέσω της 
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θεραπευτικής διαδικασίας, όμως είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτούν πολύ στο 

να μεταφέρουν τις συμπεριφορές που έμαθαν στο σπίτι. Δίνοντας στο γονέα 

ένα βιβλίο και μαθαίνοντάς του πώς να το χρησιμοποιεί μπορεί να αποδειχθεί 

ένα πολύ σημαντικό βήμα προς το να γίνει καλός ακροατής και να αποκτήσει 

δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην επικοινωνία. 

 Πηγή πληροφοριών πάνω σε ένα θέμα. Η γνώση πάνω σε θέματα που μπορεί 

να δημιουργήσουν άγχος ή να φοβίσουν συχνά μειώνει αυτά τα συναισθήματα 

και μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό μέτρο πρόληψης. Επιπλέον, μ’ 

αυτό τον τρόπο μπορεί το παιδί να προετοιμαστεί για ζητήματα που είναι 

πιθανό προκύψουν στο μέλλον πριν αυτά εμφανιστούν στη ζωή του (Knoth, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Η Διαδικασία της Βιβλιοθεραπείας 
 
Στη διαδικασία του να μοιράζεται κανείς ιστορίες με μαθητές που 

αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες υπάρχουν διάφορα στάδια συμβουλευτικής. Ο 

ψυχολόγος διαλέγει και οργανώνει αυτά τα στάδια ενώ χρησιμοποιεί με κατάλληλο 

τρόπο την λογοτεχνία για να διεγείρει συναισθήματα τα οποία προωθούν την ανάπτυξη 

και αυξάνουν την κατανόηση (Iaquinta και Hipsky, 2006). Τα κυριότερα στάδια 

περιγράφονται παρακάτω:  

 

1. Involvement-εμπλοκή: σ’ αυτό το σημείο ξεκινούν να ακούν την ιστορία και 

αρχίζουν να αποκτούν ενδιαφέρον για το τι γίνεται. 

2. Identification-ταύτιση: Απ’ την στιγμή που ο θεραπευτής θα κερδίσει το 

ενδιαφέρον των μαθητών, ο κάθε μαθητής αρχίζει να ταυτίζεται με τους 

χαρακτήρες. Τα παιδιά ταυτίζονται καλύτερα με τους χαρακτήρες που 

βρίσκονται περίπου στην ίδια ηλικία και αντιμετωπίζουν παρόμοιες 

καταστάσεις. 
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3. Catharsis-κάθαρση: Απ’ την στιγμή που οι μαθητές θα ταυτιστούν με ένα 

χαρακτήρα εμπλέκονται πιο έντονα στη διαδικασία να αναγνωρίσουν και να 

βιώσουν τα συναισθήματα του ήρωα τους. Ενώ ο ήρωας καταφέρνει με 

επιτυχία να λύσει τα  προβλήματα του οι μαθητές απελευθερώνονται από 

συναισθηματική φόρτιση που σχετίζεται με τα δικά τους προβλήματα. 

4. Insight - ενόραση: Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές σκέφτονται όσα 

συνέβησαν στην ιστορία και τα εφαρμόζουν στην δική τους ζωή. Ένα 

πρόβλημα που έμοιαζε άλυτο γίνεται προσιτό. Ενώ ο ήρωας βρίσκει τη λύση σ’ 

ένα πρόβλημα οι μαθητές κερδίζουν ελπίδα ότι θα βρουν λύση και στις δικές 

τους δυσκολίες και αρχίζουν να επιλύουν τα προβλήματα που βιώνουν. 

5. Universalism-γενίκευση: τα παιδιά μετακινούνται από την εγωκεντρική 

παγίδα ότι μόνο εκείνα μπορούν να δουν το πρόβλημα τους και κανείς άλλος 

δεν μπορεί να τα καταλάβει και να μοιραστεί τον πόνο. Βλέπουν τις δυσκολίες 

σε μια ευρύτερη προοπτική  και μπορούν πλέον να καταλάβουν ότι και άλλοι 

μπορεί να έχουν τα ίδια προβλήματα γι’ αυτό κι αρχίζουν να νιώθουν 

περισσότερη υποστήριξη και λιγότερη απομόνωση. Απελευθερώνοντας τις 

αναστολές οι μαθητές βρίσκονται σε καλύτερη θέση ώστε να έχουν πρόσβαση 

στις δυνάμεις τους και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που διαθέτουν. 

 

Πέρα λοιπόν από την επιλογή της ιστορίας ένα πολύ σημαντικό σημείο για 

αποτελεσματική Βιβλιοθεραπεία είναι ο τρόπος που θα γίνει. Σ’ αυτό το σημείο ο 

σχολικός ψυχολόγος θα πρέπει να μπορεί να ζωντανέψει μια ιστορία με την χρήση των 

κατάλληλων αφηγηματικών τεχνικών. Η εξοικείωση με την ιστορία δίνει την ευχέρεια 

στον αναγνώστη να έχει μια φυσική και ρέουσα παρουσίαση. Ο τόνος της φωνής είναι 

αυτός που δίνει ζωή στην ιστορία. Η ένταση και ο ρυθμός του λόγου κτίζουν την 

συναισθηματική ένταση της ιστορίας. Εκφράσεις αντίδρασης του προσώπου και απλές 

χειρονομίες αποτελούν μοντέλα αντίδρασης και ελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Η βλεμματική επαφή βοηθάει πολύ την κατανόηση των μαθητών και τις 

συναισθηματικές τους αντιδράσεις. Οι κατάλληλες ερωτήσεις την σωστή στιγμή 

εδραιώνουν τη συμμετοχή και την κατανόηση των μαθητών. 

Η Βιβλιοθεραπεία περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Forgan (2002) 4 επίπεδα 

♦♦♦    Το προαναγνωστικό  

♦♦♦    Την καθοδηγούμενη ανάγνωση 

♦♦♦       Συζήτηση μετά την ανάγνωση 

♦♦♦       Μια δραστηριότητα ενίσχυσης και επίλυσης του προβλήματος   
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 Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία 

πριν περάσει στην ανάγνωση της, όπως για παράδειγμα το να δείξει στους μαθητές το 

εξώφυλλο του βιβλίου και να ζητήσει από τους μαθητές να του πουν τι μπορεί να 

γίνεται κατά την διάρκεια της ιστορίας, άλλο στοιχείο είναι η παρουσίαση των ηρώων 

του βιβλίου και η συζήτηση με τους μαθητές για δικές τους σχετικές εμπειρίες. 

Βέβαια όπως και με κάθε μέθοδο θεραπείας έτσι και εδώ υπάρχουν 

περιορισμοί. Δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αυτόνομη προσέγγιση παρέμβασης 

αλλά ως συμπλήρωμα σε άλλες μεθόδους. Όταν οι μαθητές δείχνουν απρόθυμοι να 

αντιμετωπίσουν το ζήτημα ίσως αυτό να είναι σημάδι ότι δεν ωφελήθηκαν από την 

Βιβλιοθεραπεία. Επιπλέον αν τα παιδιά βιώνουν ένα τραύμα είναι συναισθηματικά 

μουδιασμένα και προσωρινά ανίκανα να νιώσουν και να αναγνωρίσουν σωστά τα 

συναισθήματα, η σύνδεση και ταύτιση με τους ήρωες του βιβλίου θα είναι δύσκολη. 

Ένα άλλο σημείο που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα είναι όταν οι μαθητές δεν 

ευχαριστιούνται την ανάγνωση ή όταν διαβάζουν μόνο για ευχαρίστηση. Επίσης όταν 

οι μαθητές προβάλλουν τα δικά τους κίνητρα πάνω στους ήρωες της ιστορίας ίσως να 

ενισχύουν λάθος πεποιθήσεις. Επιπλέον οι μαθητές ίσως να εξιδανικεύσουν και  να 

θεωρήσουν ως πρότυπο μια δυσπροσάρμοστη συμπεριφορά του ήρωα. Η προσεκτική 

παρατήρηση των λεκτικών και μη λεκτικών αντιδράσεων θα βοηθήσει να καταλάβουμε 

αν η ιστορία βοηθάει στην επίτευξη των στόχων της παρέμβασης. Για περισσότερη 

διευκρίνιση της προόδου των μαθητών είναι σημαντικό να ακολουθήσουν ερωτήσεις 

και συζήτηση (Heath, Sheen, Leavy, Young και Money, 2005). 

Με βάση όλα όσα προαναφέρθηκαν γίνεται σαφής η σπουδαιότητα της 

Βιβλιοθεραπείας. Συγκεντρωτικά μπορούμε να πούμε ότι η Βιβλιοθεραπεία: 

• Βοηθάει στο να αποκτήσει το παιδί καλύτερη αυτοαντίληψη και να αναπτύξει 

την αυτοπεποίθησή του. 

• Αυξάνει την πιθανότητα το παιδί να αποκτήσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων. 

• Βοηθάει το παιδί στο να κάνει μία ειλικρινή αποτίμηση του εαυτού του. 

• Παρακινεί το παιδί να αναζητήσει ενδιαφέροντα έξω από τον εαυτό του. 

• Βοηθάει στο να βγει στην επιφάνεια οποιαδήποτε συναισθηματική πίεση 

μπορεί να υφίσταται το παιδί. 

• Βοηθάει το παιδί να κατανοήσει ότι δεν είναι ούτε το πρώτο, ούτε και το 

μοναδικό που αντιμετωπίζει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή κάποια κατάσταση. 

• Παρακινεί το παιδί να συζητήσει για τα προβλήματά του και τα ζητήματα που 

το απασχολούν πιο ελεύθερα.  

• Παρέχει πληροφορίες. 
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• Παρέχει ενόραση σε συγκεκριμένες εμπειρίες ή καταστάσεις. 

• Παρέχει εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα. 

• Επικοινωνεί νέες αξίες και συμπεριφορές. 

• Βοηθάει το παιδί να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσης για να λύσει το πρόβλημα. 

• Βοηθάει το παιδί να κατανοήσει καλύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα 

κίνητρά της (Pardeck, 1995, Forgan, 2002. Stamps, 2003,  Cook et al, 2006). 

 

 

 

 
 

 

5. Συναισθηματική Έκφραση 
 

5.1 Τι είναι η Συναισθηματική Έκφραση 
 

Συναισθηματική Έκφραση (Emotional Disclosure) είναι η διαδικασία κατά την 

οποία ένας άνθρωπος εκφράζει τα βαθύτερα συναισθήματά του γύρω από σημαντικά 

γεγονότα ζωής με τη μορφή ιστορίας είτε προφορικά, είτε γραπτά.   

Όταν οι άνθρωποι μεταφέρουν τη συναισθηματική τους αναστάτωση σε λέξεις 

βελτιώνεται σημαντικά η σωματική και διανοητική τους υγεία. Είναι σημαντικό για έναν 

άνθρωπο να αντιμετωπίζει τα άγχη  και τα προβλήματα του δημιουργώντας μια ιστορία 

στην οποία θα εξηγεί και μέσα από την οποία θα κατανοεί προηγούμενες  και τωρινές 

ανησυχίες της ζωής του. Η ιστορία μπορεί να έχει τη μορφή αυτοβιογραφίας ή να είναι 

αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο. Η δημιουργία μιας ιστορίας, είναι ένα είδος γνώσης που 

βοηθάει στο να οργανώσει κανείς τα συναισθηματικά αποτελέσματα μιας εμπειρίας 

καθώς επίσης και αυτή την ίδια την εμπειρία (Pennebaker, 2000). 

Η δημιουργία ιστοριών είναι μια φυσική ανθρώπινη διαδικασία, που όπως 

προαναφέρθηκε, βοηθάει τον κάθε άνθρωπο να καταλάβει καλύτερα τις εμπειρίες που 

έχει βιώσει, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η διαδικασία βοηθάει στο να 
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οργανώσει κανείς και να θυμάται περιστατικά με έναν τρόπο που να έχει συνοχή ενώ 

παράλληλα συγκροτεί ένα ενιαίο σύνολο σκέψεων και συναισθημάτων. Αυτό δίνει στο 

άτομο μια αίσθηση προβλεψιμότητας και ελέγχου πάνω στην ζωή του.  

Απ’ την στιγμή που μια εμπειρία έχει μορφή και νόημα αυτό συνεπάγεται ότι τα 

συναισθηματικά της αποτελέσματα θα μπορούν να διαχειριστούν πιο εύκολα. Η 

δημιουργία ιστοριών δημιουργεί μια αίσθηση αποφασιστικότητας, η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα τη λιγότερη σκέψη πάνω στα αρνητικά γεγονότα ζωής, που τελικά 

επιτρέπει στις ενοχλητικές εμπειρίες να υποχωρήσουν σταδιακά από την συνειδητή 

σκέψη. Οδυνηρά γεγονότα που δεν έχουν σχηματιστεί σε ιστορία ίσως συντελούν στην 

ανακύκληση  αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων. Αντίθετα, το να σχηματίζουμε 

ιστορίες πάνω σε εμπειρίες ζωής, σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση τόσο στη φυσική -  

σωματική όσο και στη διανοητική μας υγεία (Pennebaker & King,1999). 

 

 
 

5.2 Συναισθηματική Έκφραση στα παιδιά 
 

Οι άνθρωποι ξεκινάνε να μαθαίνουν να λένε ιστορίες από νωρίς στην παιδική 

ηλικία. Η απόκτηση της ικανότητας για δημιουργία αιτιωδών σχέσεων και  

σχηματισμού ιστοριών με συγκεκριμένο θέμα και σημαντικά γεγονότα σχετικά με το 

θέμα τοποθετημένα σε λογική σειρά, είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα της παιδικής ηλικίας 

και βοηθάει στην ανάπτυξη μιας συναισθηματικής ζωής.  

Τα παιδιά εκτίθενται σε αρκετά υψηλού επιπέδου αρνητικά γεγονότα και όπως 

έδειξε και η έρευνα των Reynolds, Brewin και Saxton (2000) είναι πρόθυμα να  

μοιραστούν τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθουν, καλωσορίζουν την ευκαιρία να 

μοιραστούν λεπτομέρειες από καταστάσεις που τους δημιουργούν άγχος  και φοβίες 

και είναι πολύ θετικά στο να διατηρούν ημερολόγια. Παρά ταύτα όμως λίγα στοιχεία 

υπάρχουν που να αποδεικνύουν μια συγκεκριμένη θετική επίδραση της 

Συναισθηματικής Έκφρασης, αν και υπήρχε μια γενική μείωση των συμπτωμάτων που 

δείχνει ότι τα παιδιά ωφελήθηκαν από την συμμετοχή τους στην μελέτη. 

Σε μία άλλη έρευνα των Muris, Meeslers and Gobel (2002) υπήρξε μείωση των 

συμπτωμάτων άγχους σε παιδιά που εφαρμόστηκε παρέμβαση με  Συναισθηματική 

Έκφραση (Emotional Disclosure) πράγμα που δεν συνέβη κατά τη διάρκεια των έξι 

εβδομάδων αναμονής 
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Με βάση τις παραπάνω έρευνες γίνεται φανερό ότι η Συναισθηματική Έκφραση 

είναι μια αποδεκτή μέθοδος παρέμβασης για παιδιά με υψηλά επίπεδα άγχους και 

ιδιαίτερα για παιδιά τα οποία είχαν εκτεθεί σε ιδιαίτερα αγχογόνες ή ακόμα και 

τραυματικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι είναι πολύ σημαντικό να 

δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά να συζητούν για πράγματα που τους δημιουργούν άγχος 

καθώς και για τις αντιδράσεις τους σ’ αυτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Επίδραση της Συναισθηματικής Έκφρασης στο 
Γνωστικό Σύστημα 
 

Το να εκφράζεται κανείς γραπτώς επιδρά στον άνθρωπο σε πολλά επίπεδα. 

Στο γνωστικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό ακόμα και το βιολογικό, γι’  αυτό και δε 

μπορεί να δοθεί μία εξήγηση από μία μόνο θεωρία.  

Κατ’ αρχήν, η γραπτή έκφραση φέρνει γνωστικές αλλαγές κι αυτό συμβαίνει 

γιατί ενώ κάποιος άνθρωπος καλείται να γράψει για ένα γεγονός φορτισμένο 

συναισθηματικά, πολύ συχνά οδηγείται στο να το χαρακτηρίζει, να το μορφοποιεί και 

να το οργανώνει με τρόπους που ποτέ πριν δε χρειαζόταν να χρησιμοποιήσει. 

Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάσει τη πληροφορία σε μορφή κειμένου, συχνά για 

πρώτη φορά, τόσο σε κάποιον άγνωστο ακροατή όσο και στον ίδιο του τον εαυτό. Στη 

συνέχεια, έχει άμεσες συναισθηματικές αλλαγές, καθώς αμέσως μόλις αντιμετωπίσει 

μία συναισθηματική αναστάτωση οδηγείται σε μία διαδικασία κατά την οποία αρχίζει να 

συνηθίζει το γεγονός και να το εξαφανίζει σταδιακά από τη μνήμη του. Προχωρώντας 

λίγο παραπέρα, σύμφωνα με έρευνες των Klein και Boals (2001) μία επίδραση της 

συγγραφής γύρω από φορτισμένα συναισθηματικά θέματα είναι ότι ελευθερώνει τη 

μνήμη εργασίας κι αυτό συμβαίνει γιατί τις εβδομάδες που ακολουθούν οι άνθρωποι 

σκέφτονται λιγότερο τα θέματα που αφορούν τις τραυματικές τους εμπειρίες, οπότε 

μπορούν να αφοσιωθούν σε άλλες πλευρές της ζωής τους. Επίσης, σε έρευνες του 

Lepore (1997) φάνηκε ότι η άμεση συναισθηματική διέγερση που σχετίζεται με το 
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γράψιμο διασκορπίζεται κατά το πέρασμα του χρόνου, και μέσα σε κάποιες εβδομάδες 

οδηγεί σε λιγότερο συναισθηματικά φορτισμένες σκέψεις γύρω από τα θέματα για τα 

οποία έγραψαν.  

Το γράψιμο βοηθάει στη μείωση του άγχους ή άλλων δυσκολιών που μπορεί 

να σχετίζονται με την έλλειψη έκφρασης των συναισθημάτων, ενώ παράλληλα 

βοηθάει στο να βγάλουμε νόημα σε χαοτικές συναισθηματικές εμπειρίες. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της Γνωστικής Αλλαγής, το γράψιμο βοηθάει το άτομο να 

οργανώσει από την αρχή τα συναισθήματά του για εμπειρίες που το δυσκολεύουν και 

να εξάγει απ’ αυτές πιο κατανοητά και ουσιαστικά συμπεράσματα (Pennebaker, 1997, 

Pennebaker & Seagal, 1997, Graybeal et al, 2002). 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προηγούμενα, η Συναισθηματική Έκφραση φέρνει τόσο 

άμεσες όσο και πιο μακροπρόθεσμες αλλαγές και σε γνωστικό αλλά και σε 

συναισθηματικό επίπεδο. Όμως, αλλαγές έχουμε και σε κοινωνικό επίπεδο. Όταν οι 

άνθρωποι γράφουν για τραυματικές εμπειρίες γράφουν για κάποιο κοινωνικό ζήτημα, 

οπότε, η διαδικασία έχει αναμφισβήτητα επίδραση στον κοινωνικό κόσμο τους, αφού 

επηρεάζεται ο τρόπος που μιλάνε στους άλλους. Άνθρωποι που έχουν γράψει για 

κάποια τραυματική τους εμπειρία είναι πιο πιθανό να μιλήσουν στους άλλους γι’ αυτήν, 

να γελάσουν περισσότερο, ακόμα και να αλλάξουν με λεπτότητα τον κύκλο των φίλων 

τους. 

Αλλαγές έχουν παρατηρηθεί και σε βιολογικό επίπεδο όπως έδειξαν έρευνες 

των Smyth, Stone, Hurewitz και Kaeli (1999), όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολο ακόμα να 

καταδειχθεί που ακριβώς επιδρά η παρέμβαση αφού το σύστημα του ανθρώπινου 

οργανισμού είναι τρομακτικά πολύπλοκο.  

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το γράψιμο ωθεί τους 

ανθρώπους να σκεφτούν όσα τους αναστατώνουν συναισθηματικά αλλά και τη ζωή 

τους γενικότερα. Αλλάζει τους τρόπους σκέψης σχετικά με τα διάφορα γεγονότα τόσο 

άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτές οι αλλαγές προάγουν κοινωνικές και 

συναισθηματικές αλλαγές και αν το δούμε και λίγο πιο πέρα φέρνει και γνωστικές 

αλλαγές. Γίνεται φανερό λοιπόν ότι αυτή η μορφή παρέμβασης είναι κάτι περισσότερο 

από απλές περιόδους γραψίματος που διαρκούν 15’. Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά 

από το γράψιμο οι άνθρωποι σκέφτονται, μιλάνε και πολλές φορές ονειρεύονται 

σχετικά με το θέμα για το οποίο έγραψαν. Αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής τους. 

Πολλές κοινωνικές και ψυχολογικές διεργασίες είναι ενεργές τις μέρες και τις 

εβδομάδες γύρω από τη παρέμβαση οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 

κανείς δε μπορεί να συμφωνήσει σε μία και μοναδική θεωρία που να εξηγεί αυτά τα 

αποτελέσματα (Pennebaker, 2004). 
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Μεθοδολογία  
 

6. Προβληματική και Στόχοι της Έρευνας 
 

Με βάση λοιπόν την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι τα 

παιδιά βρίσκονται πολύ συχνά αντιμέτωπα με στρεσογόνους παράγοντες με συνέπεια 

να βιώνουν συχνά έντονο άγχος, το οποίο μπορεί να βλάψει πολλούς τομείς της ζωής 

τους, συμπεριλαμβανομένης και της σχολικής επίδοσης, 

Όπως έχουμε ήδη αναλύσει, το άγχος ασκεί μεγάλη επίδραση στις γνωστικές 

διεργασίες και ικανότητες του ατόμου. Οι απαιτήσεις του σχολείου αλλά και της 

οικογένειας για απόδοση στα μαθήματα προϋποθέτουν την αδιάσπαστη λειτουργία 

όλων των γνωστικών λειτουργιών (αντίληψη, πρόσληψη, αφομοίωση και επεξεργασία 

των πληροφοριών, μνήμη και συγκέντρωση προσοχής). 

Κατά συνέπεια λοιπόν, από τη στιγμή που το άγχος επιδρά στις γνωστικές 

λειτουργίες έχει άμεση επίδραση και στην επίδοση των παιδιών στο σχολείο.  

Για να βελτιωθεί λοιπόν η απόδοση των μαθητών/τριών είναι πολύ σημαντικό 

να μπορούν να προετοιμάζονται για το σχολείο τους απερίσπαστοι και χωρίς τις 

παρεμβολές που μπορεί να τους δημιουργούν οι διάφορες αγχογόνες καταστάσεις. 

Είναι λοιπόν σημαντικό να αναζητήσουμε και να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης του 

άγχους που θα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στα παιδιά. 
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Έρευνες που έχουν γίνει με αυτό το σκοπό τόσο σε παιδιά αλλά κατά κύριο 

λόγο σε ενήλικες έχουν δείξει ότι η Συναισθηματική Έκφραση (Emotional Disclosure) 

σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθεραπεία (Bibliotherapy) έχουν θετική επίδραση στη μείωση 

του άγχους. 

Βασικός σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διαπιστωθεί το 

κατά πόσο η Συναισθηματική Έκφραση σε συνδυασμό με τη Βιβλιοθεραπεία μπορεί να 

μειώσει το άγχος των μαθητών και να αυξήσει στη σχολική τους επίδραση. 

Απώτερος στόχος μας είναι να προτείνουμε μία μέθοδο αντιμετώπισης του 

άγχους εύχρηστη που να μπορεί να εφαρμοστεί από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές αγωνίες και 

ανησυχίες τους μέσα στα πλαίσια του σχολείου και συνακόλουθα να βελτιώσουν τη 

σχολική τους επίδοση. 

 

 

7. Διαμόρφωση Υποθέσεων και Ερευνητικά 

Ερωτήματα       
 

Στηριζόμενοι λοιπόν στα ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν τη σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στο άγχος και τη σχολική επίδοση καθώς επίσης και τη σχέση 

μεταξύ άγχους, Συναισθηματικής Έκφρασης και Βιβλιοθεραπείας, υποθέτουμε ότι:  

 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα άγχους και τη 

μειωμένη σχολική επίδοση των μαθητών. 

 Η παρέμβαση με Συναισθηματική Έκφραση σε συνδυασμό με τη 

Βιβλιοθεραπεία μπορεί να μειώσει το άγχος με συνέπεια τη βελτίωση της σχολικής 

επίδοσης. 

 Η παρέμβαση με Συναισθηματική Έκφραση σε συνδυασμό με τη 

Βιβλιοθεραπεία μπορεί να μειώσει τη γνωστική παρεμβολή με συνέπεια τη βελτίωση 

της σχολικής επίδοσης. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς 

το αποτέλεσμα της παρέμβασης. 

 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο τάξεις ως 

προς τα επίπεδα άγχους, 
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 Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο τάξεις ως 

προς τα αποτελέσματα της παρέμβασης. 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα άγχους και τα υψηλά 

επίπεδα γνωστικής παρεμβολής.. 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλά επίπεδα γνωστικής 

παρεμβολής και τη μειωμένη σχολική επίδοση των μαθητών.. 

 

Οι παραπάνω υποθέσεις μας οδηγούν στη διατύπωση ορισμένων ερευνητικών 

ερωτημάτων : 

 

 Βιώνουν τα παιδιά της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού άγχος σε σχέση 

με το σχολείο; 

 Μπορούν τα παιδιά να εκφράσουν τις ανησυχίες τους μέσω του 

γραπτού λόγου; 

 Ευνοούνται οι μαθητές από την παρέμβαση ώστε να μειώσουν το άγχος 

τους και να βελτιώσουν τη σχολική τους επίδοση; 

 Πόσο βοηθάει η παρέμβαση τα κορίτσια και πόσο τα αγόρια; 

 Τι λέξεις και εκφράσεις χρησιμοποιούν τα παιδιά για την έκφραση των 

συναισθημάτων τους; 

 Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη ποσότητα των λέξεων που χρησιμοποιούν 

τα παιδιά και την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης; 

 Τα αποτελέσματα της παρέμβασης έχουν διάρκεια; 
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8. Μεθοδολογία της Έρευνας 
 

Όπως γίνεται φανερό, η μελέτη των υποθέσεων και των ερωτημάτων που 

έχουμε θέσει στα πλαίσια της εργασίας μας, καθιστούν αναγκαία την υιοθέτηση μίας 

πολυμεθοδολογικής προσέγγισης που περιλαμβάνει τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές 

μεθόδους, ώστε να διασφαλιστεί μία όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη και έγκυρη 

εξέταση του προς διερεύνηση θέματος. 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε τόσο με ποσοτικά όσο και με ποιοτικά 

εργαλεία, ενώ για την ανάλυσή τους χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα στατιστικά 

κριτήρια του προγράμματος ανάλυσης δεδομένων S.P.S.S. (Δαφέρμος, 2005, Howitt & 

Cramer, 2004) καθώς και η ανάλυση περιεχομένου (Βάμβουκας, 2002). 

 

8.1 Το δείγμα της έρευνας  
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Η έρευνά μας  πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά σχολεία στην ευρύτερη 

περιοχή της Κρήτης (Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο). Στην παρούσα μελέτη 

συμμετείχαν αρχικά 228 εκ των οποίων όμως 14 έχασαν κάποια από τις μέρες της 

έρευνας λόγω απουσίας τους από το σχολείο. Κατά συνέπεια το δείγμα που 

αναλύθηκε τελικά αποτελείται από 214 άτομα, εκ των οποίων 106 (50,7%) με 

ηλικίαΜ.Ο= 11,42 και τ.α = 0,50 είναι κορίτσια και 108 (49,3%)  με ηλικίαΜ.Ο= 11,64 και 

τ.α = 0,57 είναι αγόρια (Πίνακας 1 & Γράφημα 1). Το δείγμα περιλαμβάνει 107 

μαθητές της E΄ και 107 της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές 

προέρχονται από 3 δημοτικά, ένα από κάθε νομό της Κρήτης (Ν. Χανιών, Ν. 

Ρεθύμνου και Ν. Ηρακλείου) (Πίνακας 2 & Γράφημα 2).  

Πίνακας 1. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητώ/τριώνν ως προς 
το φύλο και την ηλικία 

Φύλο   

Αγόρια  Κορίτσια Σύνολο Ηλικία 

f % f % f % 

11 χρονών 44 42,7 61 57,5 105 50,2 

12 χρονών 59 57,3 45 42,5 104 49,8 

Σύνολο 103 49,3 106 50,7 209 100 

 

Γράφημα 1. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών/τριών ως προς 
το φύλο και την ηλικία 
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Πίνακας 2. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών/τριών ως προς 
το σχολείο και την τάξη φοίτησης. 

Τάξη 

Ε’ Τάξη Στ’ Τάξη Σύνολο Σχολεία 

f % f % f % 

6ο Δ.Σ. Ρεθύμνου 34 31,8 36 33,6 70 32,7 

10ο Δ.Σ. Χανίων 33 30,8 33 30,8 66 30,8 

23ο Δ.Σ. Ηρακλείου 40 37,4 38 35,5 78 36,4 

Σύνολο 107 50 107 50 214 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 2. Κατανομή (απόλυτες και σχετικές συχνότητες) των μαθητών/τριών ως προς 
το σχολείο και την τάξη φοίτησης. 
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Ο λόγος που επιλέξαμε αυτές τις τάξεις είναι για να διασφαλίσουμε ότι τα 

παιδιά έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν ένα κείμενο, να μπορέσουν να το 

αναλύσουν και να το ερμηνεύσουν, καθώς βρίσκονται, σύμφωνα με τον Piaget, στο 

Στάδιο της Συγκεκριμένης Λογικής Νόησης. Σ’ αυτό το στάδιο τα παιδιά είναι ικανά για 

νοητικές ενέργειες και εσωτερικευμένη δράση που εντάσσεται σε ένα σύστημα λογικής. 

Η λειτουργική σκέψη τους επιτρέπει να συνδυάζουν, να ξεχωρίζουν, να κατατάσσουν 

και να μετασχηματίζουν αντικείμενα και πράξεις στο νου τους. Οι νοητικές αυτές 

ενέργειες θεωρούνται συγκεκριμένες γιατί πραγματοποιούνται παρουσία των 

αντικειμένων και των συμβάντων στα οποία αναφέρονται (Cole & Cole, 2001). 

Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες (Βασιλάκη & Βάμβουκας, 1997. Βασιλάκη 

1997) έχουν δείξει ότι ιδιαίτερα η Πέμπτη Δημοτικού είναι μία δύσκολη τάξη για τα 

παιδιά που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολα 

ζητήματα, ιδιαίτερα στα Μαθηματικά, σε συνδυασμό με αρκετή εργασία για το σπίτι. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι να αντιμετωπίζουν περισσότερες στρεσογόνες 

καταστάσεις που μπορούν να τους δημιουργήσουν άγχος, σε σύγκριση με άλλες τάξεις 

του Δημοτικού. 

Το δείγμα που επιλέξαμε είναι δείγμα ευκολίας και κατά συνέπεια δε μας 

επιτρέπει να γενικεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Αυτό όμως δε μας 

ανησυχεί καθώς η γενίκευση δεν είναι μέσα στους στόχους μας στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης έρευνας. 

8.2 Ερευνητικά Εργαλεία & Συλλογή Δεδομένων 

   
8.2.1. Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Για τη συλλογή των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια, 

γραπτές αναφορές από τα ίδια τα παιδιά και μία φόρμα αξιολόγησης συμπληρωμένη 

από τους εκπαιδευτικούς. 

Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήσαμε: 

1. Ερωτηματολόγιο Άγχους καταστάσεων και δομικού άγχους (βλ. 

Παράρτημα 1) του Spielberger (State – Trait Anxiety Inventory). Οι συγγραφείς του 

ερωτηματολογίου είναι οι C.D. Spielberger, R.L. Gorush και  R.E. Lushene (1970) και 

την προσαρμογή στα ελληνικά έκαναν οι Α. Λιάκος και Σ. Γιαννίτση (1984). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιείται για να μετρήσει το άγχος. Η κλίμακα αναφέρεται 

στο άγχος κατάστασης (A – State) και στο δομικό άγχος (A – Trait). 
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Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς που αποτελείται από 40 

θέματα. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν το βαθμό (καθόλου, κάπως, μέτρια και πάρα 

πολύ) στον οποίο τους χαρακτηρίζουν οι περιγραφές του κάθε θέματος.  

Το ερωτηματολόγιο του Spielberg, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να χωριστεί 

σε δύο επιμέρους παράγοντες ανάλογα με το άθροισμα των ερωτήσεων. Το άθροισμα 

των είκοσι πρώτων ερωτήσεων αναφέρεται στο άγχος κατάστασης (A - State) ενώ το 

άθροισμα των υπόλοιπων είκοσι παρουσιάζει το δομικό άγχος (A – Trait). Η 

συναισθηματική κατάσταση που προκύπτει από μία περίσταση αναφέρεται ως A -

State, η οποία μπορεί να είναι παροδική, ή να κρατήσει λεπτά, ώρες ή ακόμα και 

μέρες. Η υποκλίμακα A - Trait αναφέρεται σε σχετικά μόνιμες ατομικές διαφορές ως 

προς την τάση του ατόμου να εκδηλώσει συμπτώματα άγχους, και μετράει τις 

διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους στην τάση τους να αντιλαμβάνονται τις 

αγχογόνες καταστάσεις ως επικίνδυνες ή απειλητικές, καθώς και την αντίδρασή τους 

σε τέτοιες καταστάσεις με αύξηση στην ένταση του άγχους κατάστασης. Τα πρώτα 20 

θέματα αφορούν το πώς αισθάνεται κανείς τη στιγμή που απαντά στο ερωτηματολόγιο 

(το άγχος ως κατάσταση), ενώ τα υπόλοιπα 20 θέματα απαντώνται με βάση το πώς το 

άτομο αισθάνεται γενικά (δομικό άγχος). 

Για τη βαθμολόγηση υπάρχουν δύο υποκλίμακες: η  A – State (θέματα 1 – 20) 

και η  A – Trait (θέματα 21 – 40). Οι εξεταζόμενοι/ες απαντούν στα θέματα βάσει μίας 

κλίμακας 4 διαβαθμίσεων (από το 1 ως το 4). Οι ερωτήσεις 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 

18, 20, 21, 26, 27, 33, 36 και 39 βαθμολογούνται αντίστροφα (4 = 1), (3 =2), (2 = 3), (1 

= 4).η βαθμολόγηση γίνεται με την άθροιση όλων των ερωτήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζει ικανοποιητική εγκυρότητα εννοιολογικής 

κατασκευής και εγκυρότητα κριτηρίου. Επίσης, η αξιοπιστία εσωτερικές συνέπειας και 

η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων κρίνονται ικανοποιητικές. (Πίνακας 3) 

 

Πίνακας 3.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και δείκτες αξιοπιστίας των παραγόντων 
του STAI 
 STAI  

Παράγοντες Μ.Ο Τ.Α. Θέματα 
Cronbach 

A 

A- State 
49,69 7,59 1 έως 20 0,65 

A- Trait 46,83 8,11 21 έως 40 0,72 
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2. Κλίμακα Γνωστικής Παρεμβολής (βλ. Παράρτημα 1) του Sarason (CIQ). 

Ο συγγραφέας της κλίμακας είναι ο I. Sarason (1986) και την προσαρμογή στα 

ελληνικά έκανε η Ε. Βασιλάκη (2000). Η κλίμακα δημιουργήθηκε με σκοπό να 

μελετήσει την παρεμβολή σχετικών και άσχετων σκέψεων κατά τη διάρκεια επιτέλεσης 

ενός έργου. Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς τον οποίο περιλαμβάνει 

22 προτάσεις. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και καταγραφή της εμφάνισης σκέψεων 

σχετικών και ασχέτων προς το επιτελούμενο έργο. Οι πρώτες δέκα προτάσεις 

αναφέρονται σε διάφορες σκέψεις που κάνει το άτομο και είναι σχετικές με το 

επιτελούμενο έργο. Οι επόμενες έντεκα προτάσεις αναφέρονται στο πόσο συχνά το 

άτομο έχει σκέψεις που δεν σχετίζονται με το επιτελούμενο έργο. Οι δύο αυτές 

υποκλίμακες βαθμολογούνται με μία κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων για να καταγραφεί 

πόσο συχνά το άτομο έχει κάθε είδος σκέψης. Η τελευταία πρόταση αναφέρεται στο 

βαθμό στον οποίο το άτομο δηλώνει ότι περιφερόταν ο νους του κατά τη διάρκεια 

επιτέλεσης κάποιου έργου και βασίζεται σε μια κλίμακα επτά διαβαθμίσεων. Έτσι 

εξάγονται τρεις βαθμολογίες, Μία για τις σχετικές με το επιτελούμενο έργο σκέψεις, μία 

για τις άσχετες με το επιτελούμενο έργο σκέψεις και μία για την γενική περιφορά του 

νου (Σταλίκας, 2002) (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4.  Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις  και δείκτες αξιοπιστίας των παραγόντων 
του CIQ. 

 

 

STAI 46,00 18,78 1 έως 40 0,80 

 
CIQ 

 

Παράγοντες Μ.Ο Τ.Α. Θέματα 
Cronbach 

A 

CIQ σχετικών 

σκέψεων 3,51 0,63 1 έως 10 0,72 

CIQ άσχετων 

σκέψεων 1,88 0,56 11 έως 21 0,85 

CIQ  2,43 0,39 1 έως 21 0,84 
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3. Φόρμα Αξιολόγησης της Επίδοσης των μαθητών για το δάσκαλο.(βλ. 

Παράρτημα 1) 

Η φόρμα είχε τη μορφή του Ελέγχου Επίδοσης που παίρνουν οι μαθητές και 

ζητήθηκε από το/τη δάσκαλο/α να βαθμολογήσει τον κάθε μαθητή χωριστά με μία 

κλίμακα από 0 ως 10, αφού πρώτα τους διαβεβαιώσαμε ότι η βαθμολογία που θα 

έδιναν είναι εμπιστευτική και δε θα φτάσει ποτέ στα παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
 

Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο 

μέχρι και τον Ιούνιο του 2008 και οργανώθηκε στις δύο ακόλουθες φάσεις:  

 

• Πρώτη φάση 

Στην πρώτη φάση της έρευνάς μας οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν τα δύο ερωτηματολόγια μέτρησης του άγχους και της γνωστικής 

παρεμβολής, ενώ παράλληλα  ζητήθηκε από το/τη δάσκαλο/α της τάξης να 

συμπληρώσει μία φόρμα αξιολόγησης της επίδοσης για κάθε μαθητή/τρια χωριστά. 

Προτιμήσαμε να μην ελέγξουμε την επίδοση των μαθητών/τριων μέσω του Ελέγχου 

που πήραν για το τρίμηνο και να ζητήσουμε μία νέα βαθμολογία από τον δάσκαλο η 

οποία δε θα έφτανε στα χέρια των παιδιών για να πετύχουμε μία όσο το δυνατόν 

περισσότερο αντικειμενική βαθμολογία απαλλαγμένη από εξωγενείς παράγοντες και 
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επιδράσεις όπως μία πιθανή γνωριμία του δασκάλου με τους γονείς ή ακόμα και μία 

ενδεχόμενη πίεση από τους γονείς για πιο ελαστική αξιολόγηση του παιδιού τους. 

 

• Δεύτερη φάση 
 
Στη δεύτερη φάση της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά μία ιστορία σχετική με το 

άγχος (βλ. Παράρτημα 2) και ακολούθησε συζήτηση πάνω στην ιστορία για να 

βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά έχουν κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενό της. Στη 

συνέχεια ζητήσαμε από τα παιδιά να γράψουν ένα «Σκέφτομαι και Γράφω» για 

περίπου 15 λεπτά σχετικά με θέματα που τους δημιουργούν άγχος γύρω από το 

σχολείο. Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε για τρεις συνεχόμενες μέρες. Στο τέλος των 

τριών ημερών ζητήσαμε από τα παιδιά να συμπληρώσουν ξανά τα ερωτηματολόγια 

για το άγχος και τη γνωστική παρεμβολή, καθώς επίσης και από το/τη δάσκαλο/α να 

μας δώσει μία νέα βαθμολογία. Οι ίδιες μετρήσεις επαναλήφθηκαν για άλλες δύο 

φορές, μία ένα μήνα μετά την παρέμβαση και μία λίγο πριν το τέλος της σχολικής 

χρονιάς για να ελέγξουμε κατά πόσο τα αποτελέσματα της παρέμβασής μας έχουν 

διάρκεια. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το δείγμα μας χωρίστηκε σε δύο ομάδες, την 

πειραματική ομάδα και την ομάδα ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, το κάθε σχολείο είχε 

από δύο τουλάχιστον ισοδύναμα ως προς τον αριθμό των παιδιών τμήματα σε κάθε 

τάξη. Από αυτά τα τμήματα επιλέχθηκε τυχαία ένα τμήμα για να αποτελέσει την 

πειραματική ομάδα και ένα για την ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα ελέγχου διαβάστηκε 

μία ουδέτερη ιστορία γύρω από το σχολείο και τους ζητήθηκε να γράψουν κείμενα που 

να αφορούν το σχολείο γενικά. 

Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια  ήταν ανώνυμα για να διασφαλίσουμε όσο αυτό 

είναι δυνατόν ειλικρίνεια στις απαντήσεις των παιδιών και χρησιμοποιήθηκε 

κωδικοποίηση για να τα συνδέσουμε με τη βαθμολογία του δασκάλου. 
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Ανάλυση Δεδομένων και Αποτελέσματα 
 

 

9.  Αποτελέσματα 
 

Για την ανάλυση των ποσοτικών μας δεδομένων κάναμε χρήση του 

προγράμματος S.P.S.S. (Δαφέρμος, 2005, Howitt & Cramer, 2004) και των 

κατάλληλων, για το είδος των μεταβλητών μας, στατιστικών κριτηρίων. 

Για την ανάλυση των «Σκέφτομαι και Γράφω» που μας έδωσαν τα παιδιά 

χρησιμοποιήσαμε την Ανάλυση Περιεχομένου. Πιο συγκεκριμένα, μετά τη 

συγκέντρωση των ιστοριών δώσαμε τα κείμενα σε δύο κριτές με σκοπό να 

κατηγοριοποιήσουν το περιεχόμενό τους και να κάνουν καταμέτρηση του πλήθους και 

του είδους των λέξεων που χρησιμοποίησαν τα παιδιά για να εκφράσουν τις 
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ανησυχίες τους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων και κατηγοριοποιήσεων που έγιναν 

θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

9.1 Επίδραση Δημογραφικών Παραγόντων: t- test 
για ανεξάρτητα δείγματα 

 

9.1.1 Ερωτηματολόγιο Άγχους λόγω καταστάσεων και δομικού 
άγχους του Spielberger (State – Trait Anxiety Inventory) 

 

Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 

των μέσων όρων με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα πριν και στις 

επαναληπτικές μετρήσεις για το πώς κυμαίνονται τα επίπεδα άγχους των 

συμμετεχόντων. Στους πίνακες 5 και 6 και στα γραφήματα 3 και 4 σημειώνονται οι 

μέσοι όροι για την κλίμακα του Άγχους και των παραγόντων της ως προς την ομάδα 

(πειραματική  και ομάδα ελέγχου) και ως προς το φύλο. Δεν αναδείχτηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές και στις δύο αναλύσεις, αν και είναι αξιοσημείωτο πως υπάρχουν 

αισθητές διαφορές και φθίνουσα πορεία στα επίπεδα του άγχους και στις δυο 

περιπτώσεις (είτε πρόκειται για την ομάδα είτε μεταξύ του φύλου).  

Πίνακας 5. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο STAI, πριν και σε όλες 
τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την ομάδα. 

Ομάδα 
ΚΛΙΜΑΚΑ STAI MΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ MΕΛΕΓΧΟΥ T 
A-State πριν 50,25 48,95 1,31 
A-Trait πριν 47,18 46,43 0,66 
STAI πριν  82,34 81,10 0,47 
A-State μετά 47,59 48,69 -0,69 
A-Trait μετά 44,76 46,46 -1,05 
STAI μετά 76,92 80,46 -1,09 
A-State 1η 
επαναληπτική 

47,83 47,82 --- 

A-Trait 1η 
επαναληπτική  

44,78 45,06 -0,22 

STAI 1η επαναληπτική 76,31 80,72 -1,49 
A-State 2η 
επαναληπτική 

48,71 48,04 0,58 

A-Trait 2η 
επαναληπτική 

46,22 45,36 0,65 
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Γράφημα 3. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo STAI, πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την ομάδα. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo STAI, πριν και σε όλες 
τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς τo φύλο. 

Φύλο 
ΚΛΙΜΑΚΑ STAI MΑΓΟΡΙΑ MΚΟΡΙΤΣΙΑ T 
A-State πριν 49,66 49,72 -0,05 
A-Trait πριν 46,21 47,44 -1,07 
STAI πριν  81,34 82,16 -0,31 
A-State μετά 47,89 48,35 -0,28 
A-Trait μετά 45,63 45,52 0,06 
STAI μετά  79,99 77,23 0,86 
A-State 
1ηεπαναληπτική 

46,68 48,99 -1,86 

A-Trait 
1ηεπαναληπτική 

43,84 46,01 -1,71 

STAI 1η επαναληπτική 76,84 80,06 -1,09 
A-State 
2ηεπαναληπτική 

48,47 48,31 0,14 

A-Trait 
2ηεπαναληπτική 

45,24 46,39 -0,88 

STAI 2η επαναληπτική 79,42 81,66 -0,80 

STAI 2η επαναληπτική 80,33 80,74 -0,14 
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Γράφημα 4. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo STAI, πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς τo φύλο. 
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Αντίθετα, ο έλεγχος των μέσων όρων με το t- κριτήριο για ανεξάρτητα δείγματα 

έδειξε ότι τα επίπεδα άγχους σχετίζονται με την τάξη φοίτησης. Ειδικότερα, τα παιδιά 

της πέμπτης δημοτικού αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους από ότι οι μαθητές 

της έκτης δημοτικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα στάδια των 

επαναληπτικών μετρήσεων. Για παράδειγμα, στη 1η  μέτρηση μετά τη παρέμβαση, οι 

μαθητές της Ε΄ τάξης (Μ = 83,54) σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο από τους μαθητές 

της ΣΤ΄ τάξης (Μ = 73,70): t (200)  = 3,11, p<0,01 Δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές για τους επιμέρους παράγοντες του Ερωτηματολόγιου πριν ή 

στις επαναληπτικές μετρήσεις. (Πίνακας 7 & Γράφημα 5).  

 
Πίνακας 7. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo STAI, πριν και σε όλες 
τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την τάξη φοίτησης.  

Τάξη 
ΚΛΙΜΑΚΑ STAI MΕ’ ΤΑΞΗ MΣΤ’ ΤΑΞΗ t 
A-State πριν 49,63 49,75 -0,12 
A-Trait πριν 48,32 45,28 2,71 
STAI πριν  86,78 76,52 4,02*** 
A-State μετά 49,27 46,98 1,43 
A-Trait μετά 47,08 44,08 1,85 
STAI μετά  83,54 73,70 3,11** 
A-State 
1ηεπαναληπτική 

48,00 47,65 0,27 
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A-Trait 
1ηεπαναληπτική 

45,85 43,98 1,47 

STAI 1η επαναληπτική 83,02 73,85 3,16** 
A-State 
2ηεπαναληπτική 

48,89 47,88 0,89 

A-Trait 
2ηεπαναληπτική 

46,78 44,84 1,48 

STAI 2η επαναληπτική 84,21 76,84 2,66*** 
Σημείωση. ** p< .01 *** p<.001 

 
Γράφημα 5. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo STAI, πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την τάξη φοίτησης. 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Κλίμακα Γνωστικής Παρεμβολής του Sarason (CIQ) 
 

Ακολούθως, εμφανίζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο των μέσων όρων 

με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα πριν και στις επαναληπτικές μετρήσεις για τα 

επίπεδα Γνωστικής Παρεμβολής των συμμετεχόντων. Στους πίνακες 8 και 9 

σημειώνονται οι μέσοι όροι για την κλίμακα του Sarason ως  προς την ομάδα 

(πειραματική  και ομάδα ελέγχου) και ως προς το φύλο.  

Δεν αναδείχτηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές στην πρώτη ανάλυση 

(Πίνακας 8 & Γραφήματα 6 και 7). 

 

Πίνακας 8. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo CIQ, πριν και σε όλες 
τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την ομάδα. 
 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑ CIQ MΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ MΕΛΕΓΧΟΥ T 

Σχετικές σκέψεις πριν  2,88 2,95 -0,78 
Άσχετες σκέψεις πριν  2,21 2,25 -0,30 
CIQ πριν  2,56 2,68 -1,23 
Σχετικές σκέψεις μετά  2,61 2,74 1,10 
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Άσχετες σκέψεις μετά  2,06 2,17 -0,86 
CIQ μετά  2,36 2,55 -1,66 
Σχετικές σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,57 2,60 -0,25 

Άσχετες σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,08 2,11 -0,22 

CIQ 1η επαναληπτική 2,35 2,46 -0,98 
Σχετικές σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,58 2,62 -0,36 

Άσχετες σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,10 2,21 0,85 

CIQ 2η επαναληπτική 2,35 2,50 -1,49 
 

 

 

 

Γράφημα 6. Μέσοι όροι της υποκλίμακας των σχετικών με το επιτελούμενο έργο 
σκέψεων, πριν και σε όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την ομάδα. 
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Γράφημα 7. Μέσοι όροι της υποκλίμακας των άσχετων με το επιτελούμενο έργο 
σκέψεων, πριν και σε όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την ομάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με το φύλο και την γνωστική παρεμβολή, βρέθηκε ότι τα κορίτσια (Μ 

=3,07, T.A.= 0,71) εμφάνισαν μεγαλύτερο μέσο όρο πριν την παρέμβαση στο πόσο 

συχνά κάνουν συγκεκριμένες σκέψεις αναφορικά με το επιτελούμενο έργο, σε 

αντίθεση με τα αγόρια (Μ= 2,76, T.A.=0,69) που σημείωσαν χαμηλότερα (Πίνακας 9 & 

Γράφημα 8).  

 
Πίνακας 9. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στο CIQ,  πριν και σε όλες 
τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς τo φύλο. 

ΦΥΛΟ 
ΚΛΙΜΑΚΑ CIQ MΑΓΟΡΙΑ MΚΟΡΙΤΣΙΑ t 

Σχετικές σκέψεις πριν  2,76 3,07 -3,07** 
Άσχετες σκέψεις πριν  2,22 2,24 -0,20 
CIQ πριν 2,54 2,69 -1,57 
Σχετικές σκέψεις μετά  2,61 2,73 -0,95 
Άσχετες σκέψεις μετά  2,11 2,12 -0,09 
CIQ μετά 2,43 2,47 -0,36 
Σχετικές σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,48 2,69 -1,80 

Άσχετες σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,05 2,14 -0,69 

CIQ 1η επαναληπτική 2,34 2,46 -1,13 
Σχετικές σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,51 2,70 -1,62 
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Άσχετες σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,12 2,18 -0,50 

CIQ 2η επαναληπτική 2,34 2,48 -1,04 
Σημείωση. ** p< .01  
 

Γράφημα 8. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo CIQ,  πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς τo φύλο. 
 

 

 

 

 

 

Αντίθετα, ο έλεγχος των μέσων όρων με το t- κριτήριο για ανεξάρτητα δείγματα 

έδειξε ότι η γνωστική παρεμβολή σχετίζεται με την τάξη. Ειδικότερα, τα παιδιά της 

πέμπτης δημοτικού αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα γνωστικής παρεμβολής 

γενικότερα από ότι οι μαθητές της έκτης δημοτικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό 

συμβαίνει σε όλα τα στάδια των επαναληπτικών μετρήσεων. Για παράδειγμα, στην 

δεύτερη μέτρηση μετά της παρέμβαση, οι μαθητές της Ε΄ τάξης (Μ = 2,62, T.A. = 

0,82) σημείωσαν υψηλότερο μέσο όρο από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης (Μ = 2,28, 

T.A. = 0,88): t (212)  = 2,99, p<0,01 (Πίνακας 10 & Γράφημα 9). Εδώ να σημειώσουμε 

πως τα παιδιά της πέμπτης τάξης παρόλο που στο γενικό μέσο όρο και στον 

παράγοντα των σχετικών σκέψεων με το επιτελούμενο έργο σημείωσαν υψηλότερα, 

υπάρχει μια αισθητή πτώση ανάμεσα στους δυο παράγοντες. Ακόμη όμως και έτσι 

συνεχίζουν να έχουν υψηλότερο μέσο όρο σε σύγκριση με την έκτη τάξη.  

 
Πίνακας 10. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo CIQ, πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την τάξη φοίτησης.  

ΤΑΞΗ 
ΚΛΙΜΑΚΑ CIQ MΠΕΜΠΤΗ MΕΚΤΗ t 

Σχετικές σκέψεις πριν  3,12 2,69 4,45*** 
Άσχετες σκέψεις πριν  2,34 2,11 1,93* 
CIQ πριν  2,78 2,45 3,58*** 
Σχετικές σκέψεις μετά  2,86 2,48 3,15** 
Άσχετες σκέψεις μετά  2,25 1,97 2,11* 
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Σημείωση. * p< .05 ** p< .01 *** p<.001 
 

 

 

 

Γράφημα 9. Μέσοι όροι των απαντήσεων των συμμετεχόντων στo CIQ, πριν και σε 
όλες τις επαναληπτικές μετρήσεις, ως προς την τάξη φοίτησης.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIQ μετά  2,62 2,28 2,99** 
Σχετικές σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,76 2,40 3,06** 

Άσχετες σκέψεις 1η 
επαναληπτική 

2,26 1,93 2,70** 

CIQ 1η επαναληπτική 2,58 2,21 3,54*** 
Σχετικές σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,78 2,42 3,11** 

Άσχετες σκέψεις 2η 
επαναληπτική 

2,26 2,05 1,69 

CIQ 2η επαναληπτική 2,57 2,27 2,93** 

 

C
IQ

 π
ρι
ν 

C
IQ

 μ
ετ
ά 

C
IQ

 1
η

επ
αν
αλ
ηπ

τικ
ή

C
IQ

 2
η

επ
αν
αλ
ηπ

τικ
ή

ΠΕΜΠΤΗ
ΕΚΤΗ0

0.5
1

1.5

2

2.5

3

ΠΕΜΠΤΗ
ΕΚΤΗ



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Συγκρίσεις των επιπέδων άγχους πριν και στις 
επαναληπτικές μετρήσεις : t- test για εξαρτημένα 
δείγματα 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για εξαρτημένα δείγματα για τα 

διάφορα στάδια των επαναληπτικών μετρήσεων. Ο μέσος όρος του άγχους που 

εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες είναι μικρότερος μετά την παρέμβαση (Μ  =78,48) σε 

σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο πριν την παρέμβαση (Μ  = 81,75): ): t (201)  = 

2,11, p<0,05 (Πίνακας 11). Για τους επιμέρους παράγοντες δεν βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές. Όσο αναφορά ξεχωριστά σε κάθε ομάδα, (Πίνακες 12 & 13) 

στην ομάδα ελέγχου δεν σημειώθηκαν διαφορές ενώ στην πειραματική οι μέσοι όροι 

ήταν σαφώς μικρότεροι μετά την παρέμβαση και έφτασαν σε επίπεδα στατιστικής 

σημαντικότητας. 

 

Πίνακας 11. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών πριν 
και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης (n  =214).. 

Πριν τη παρέμβαση
Μετά τη 

παρέμβαση 
T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 213) 

A-State 49,69 7,59 48,13 12,00 1,92 

A-Trait 46,83 8,11 45,57 12,09 1,47 

STAI   81,75 18,79 78,48 24,01 2,11* 
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Σημείωση.  *p<.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών πριν 
και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης (για την πειραματική ομάδα, 
n=106). 
 

Πριν τη παρέμβαση
Μετά τη 

παρέμβαση 
T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 105) 

A-State 50,35 8,20 47,40 12,84 2,30* 

A-Trait 47,19 8,41 44,47 12,82 2,09* 

STAI   82,34 17,28 76,19 23,86 2,70** 

Σημείωση.  *p<.05, ** p<. 01 

 

Πίνακας 13. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών πριν 
και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης (για την ομάδα ελέγχου, n =103). 

Πριν τη παρέμβαση
Μετά τη 

παρέμβαση 
T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 102) 

A-State 48,96 6,82 48,93 11,01 0,03 

A-Trait 46,44 7,79 46,79 11,18 -0,33 

STAI   81,10 20,40 81,01 24,04 0,05 
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Στον πίνακα 14 παρατηρούμε πως δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο μετά τη παρέμβαση (Μ = 78,48) και στο μέσο όρο της 

1ης επαναληπτικής μέτρησης ( Μ = 78,43): t (213)  = 0,17, p= 0,91. Αυτό σημαίνει πως 

τα επίπεδα άγχους μετά την μέθοδο παρέμβασης παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. 

Στους πίνακες 15 και 16 αναφέρονται οι αντίστοιχες τιμές για κάθε ομάδα ξεχωριστά 

αλλά δεν σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

 

 
 Πίνακας 14. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών μετά 
τη παρέμβαση και μετά  έναν μήνα της εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης (1η 
επαναληπτική) 

Μετά τη 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 213) 

A-State 48,13 11,71 47,83 9,10 0,34 

A-Trait 45,58 11,89 44,92 9,34 0,76 

STAI  78,48 24,01 78,43 21,66 0,17 

 

 
Πίνακας 15. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών μετά 
τη παρέμβαση και μετά  έναν μήνα της εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης (1η 
επαναληπτική) (για την πειραματική ομάδα, n=106). 

Μετά τη 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 105) 

A-State 47,59 12,61 47,83 9,97 -0,17 

A-Trait 44,76 12,67 44,78 9,81 -0,01 

STAI  76.92 23,71 76,31 20,31 0,23 
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Πίνακας 16. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών μετά 
τη παρέμβαση και μετά  έναν μήνα της εφαρμογής του προγράμματος παρέμβασης (1η 
επαναληπτική) (για την ομάδα ελέγχου,  n=103). 
 

Μετά τη 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M ΤΑ M ΤΑ (df = 102) 

A-State 48,70 10,70 47,82 8,12 0,85 

A-Trait 46,47 10,97 45,07 8,86 1,32 

STAI  80,46 23,47 80,72 22,91 -,014 

 

 

Επίσης, στον πίνακα 17, σημειώνονται οι μέσοι όροι μεταξύ της 1ης 

επαναληπτικής μέτρησης και της τελευταίας επαναληπτικής (μετά από δύο μήνες). 

Δεν σημειώθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στο μέσο όρο της 1ης 

επαναληπτικής μέτρησης  (Μ = 78,43) και στο μέσο όρο της 2ης επαναληπτικής 

μέτρησης ( Μ = 80,52):  t (213)  = -1,61, p= 0,18. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στα 

επίπεδα άγχους αλλά όχι τόση ώστε να φτάσει στα αρχικά επίπεδα πριν την 

παρέμβαση. Συνεπώς και μετά το διάστημα των 2 μηνών τα επίπεδα άγχους 

παρουσιάζονται να είναι σε ύφεση.  

 

 Πίνακας 17. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών στις 
δύο επαναληπτικές μετρήσεις 

1η επαναληπτική 2η επαναληπτική T  

M ΤΑ M ΤΑ (df = 213) 
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A-State 47,83 9,10 48,39 8,25 -0,89 

A-Trait 44,92 9,34 45,81 9,60 -1,22 

STAI  78,43 21,66 80,52 20,55 -1,61 

 

 

Συγκεκριμένα, στην πειραματική ομάδα (Πίνακας 18) βρέθηκε πως ο μέσος 
όρος κατά την δεύτερη επαναληπτική μέτρηση αυξήθηκε (Μ = 80,33) από εκείνον της 
πρώτης επαναληπτικής (Μ = 76,31) : t (105) = -2,48, p < 0,05. Στην ομάδα ελέγχου 
δεν παρουσιάστηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ούτε στον συνολικό μέσο όρο 
ούτε και στους επιμέρους παράγοντες (Πίνακας 19) 

 

Πίνακας 18. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών στις 
δύο επαναληπτικές μετρήσεις (για την πειραματική ομάδα, n=106). 
 

1η επαναληπτική 2η επαναληπτική T  

M ΤΑ M ΤΑ (df = 105) 

A-State 47,83 9,97 48,71 7,76 -1,06 

A-Trait 44,78 9,80 46,22 9,63 -1,47 

STAI  76,31 20,31 80,33 18,78 -2,48* 

Σημείωση.  *p<.05 

 

Πίνακας 19. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις του επιπέδου άγχους των παιδιών στις 

δύο επαναληπτικές μετρήσεις (για την ομάδα ελέγχου,  n=103). 

1η επαναληπτική 2η επαναληπτική T  

M ΤΑ M ΤΑ (df = 102) 

A-State 47,82 8,11 48,04 8,78 -0,23 

A-Trait 45,07 8,86 45,37 9,59 -0,27 
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STAI  80,72 22,91 80,74 22,84 -0,01 

 
  
 

9.3 Συγκρίσεις των επιπέδων γνωστικής παρεμβολής 
πριν και στις επαναληπτικές μετρήσεις : t- test 
για εξαρτημένα δείγματα 

 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έλεγχος για εξαρτημένα δείγματα για τα 

διάφορα στάδια των επαναληπτικών μετρήσεων. Ο συνολικός μέσος όρος της 

γνωστικής παρεμβολής που εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες είναι μικρότερος μετά την 

παρέμβαση (Μ = 2,44, Τ.Α. = 0,88) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο πριν την 

παρέμβαση (Μ  = 2,62, Τ.Α. = 0,66): t (201)  = 3,89, p<0,001 (Πίνακας 20). Το ίδιο 

ακριβώς συμβαίνει και με τους δύο παράγοντες της κλίμακας. 

 
Πίνακας 20. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση. 

Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση  
T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 213) 

Σχετικές Σκέψεις 2,91 0,72 2,65 0,91 5,06*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,23 0,84 2,10 0,99 2,42* 

CIQ 2,62 0,66 2,44 0,88 3,89*** 

Σημείωση. * p< .05 *** p<.001 

 

Στους Πίνακες 21 και 22 παρουσιάζονται ξεχωριστά οι μέσοι όροι και οι 

τυπικές αποκλίσεις του Ερωτηματολογίου CIQ και των υποκλιμάκων του για την 

πειραματική και την ομάδα ελέγχου. Στην πειραματική ομάδα, ο γενικός μέσος όρος 

της γνωστικής παρεμβολής που εκδήλωσαν οι συμμετέχοντες είναι μικρότερος μετά 

την παρέμβαση (Μ = 2,34, Τ.Α. = 0,90) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο πριν 

την παρέμβαση (Μ  = 2,56, Τ.Α. = 0,69): t (105)  = 3,17, p<0,01 (Πίνακας 21). Το ίδιο 

συμβαίνει και με τους μέσους όρους των υποκλιμάκων. Στην ομάδα ελέγχου, 
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παρατηρούμε μια πτώση στον μέσο όρο της υποκλίμακας των «Σχετικών με το 

επιτελούμενο έργο σκέψεις» σε δεύτερο χρόνο μετά την παρέμβαση που έγινε στην 

πειραματική ομάδα (Πίνακας 22) 

Πίνακας 21. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (για την πειραματική ομάδα, n = 106) 

Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση  
T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 105) 

Σχετικές Σκέψεις 2,88 0,71 2,59 0,91 3,40*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,21 0,86 2,04 0,99 2,23* 

CIQ 2,56 0,69 2,34 0,90 3,17** 

Σημείωση. * p< .05 ** .01  *** p<.001 

 

Πίνακας 22. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (για την ομάδα ελέγχου, n = 103) 

Σημείωση. *** p<.001 

Στον πίνακα 23 παρατηρούμε πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στο μέσο όρο πριν τη παρέμβασης (Μ = 2,62, Τ.Α. = 0,66) και στο μέσο όρο 

της 1ης επαναληπτικής μέτρησης ( Μ = 2,40, Τ.Α. = 0,77): t (213)  = 6,04, p< 0,001. 

Αυτό σημαίνει πως τα επίπεδα γνωστικής παρεμβολής μετά την μέθοδο παρέμβασης 

παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα και μάλιστα συνέχισαν να μειώνονται ακόμη και ένα 

μήνα μετά την παρέμβαση.  Ακολούθως, παρατηρούμε πως και στην πειραματική 

ομάδα  συμβαίνει το ίδιο τόσο για τον γενικό μέσο όρο της κλίμακας όσο και για τις 

υποκλίμακές της (Πίνακας 24).Μια παρόμοια πτώση παρουσιάζεται και στην ομάδα 

Πριν την 

παρέμβαση 

Μετά την 

παρέμβαση  
T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 102) 

Σχετικές Σκέψεις 2,97 0,72 2,78 0,78 3,32*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,25 0,84 2,22 0,94 0,46 

CIQ 2,69 0,64 2,60 0,77 1,74 
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ελέγχου αλλά μόνο για την υποκλίμακα των «Σχετικών με το επιτελούμενο έργο 

σκέψεων» και στον συνολικό μέσο όρο της κλίμακας CIQ (Πίνακας 25). 

Πίνακας 23. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από ένα μήνα). 

Πριν την 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 213) 

Σχετικές Σκέψεις 2,91 0,72 2,58 0,85 6,96*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,23 0,84 2,10 0,90 3,00** 

CIQ 2,62 0,66 2,40 0,77 6,04*** 

Σημείωση. ** p< .01 *** p<.001 

 

Πίνακας 24. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από ένα μήνα) μόνο για την πειραματική ομάδα (n = 
106). 

Σημείωση. * p< .05 *** p<.001 

 

 

 

 

 

 

Πριν την 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 105) 

Σχετικές Σκέψεις 2,88 0,71 2,57 0,87 4,31*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,21 0,86 2,09 0,91 2,11* 

CIQ 2,56 0,69 2,35 0,80 4,03*** 
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Πίνακας 25. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από ένα μήνα) μόνο για την ομάδα ελέγχου (n = 103). 

Σημείωση. *** p<.001 

 

Επίσης, στον πίνακα 26, σημειώνονται οι μέσοι όροι μεταξύ της πρώτης 

μέτρησης πριν την παρέμβαση και της τελευταίας επαναληπτικής (μετά από δύο 

μήνες). Δεν βρέθηκαν όλες οι διαφορές στατιστικώς σημαντικές. Υπάρχει μια μικρή 

αύξηση στα επίπεδα γνωστικής παρεμβολή των άσχετων με το προς εκτέλεση έργο 

αλλά είναι σχεδόν μηδαμινή και δεν ήταν αρκετή για να φτάσει στα αρχικά επίπεδα 

πριν την παρέμβαση. Συνεπώς και μετά το διάστημα των 2 μηνών τα επίπεδα 

γνωστικής παρεμβολής παρουσιάζονται να είναι σε ύφεση. Στους πίνακες 27 και 28 

εμφανίζεται ακριβώς το ίδιο φαινόμενο τόσο για την πειραματική όσο και την ομάδα 

ελέγχου αντιστοίχως.  

 
 
Πίνακας 26. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από δύο μήνες). 

Πριν την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α M Τ.Α (df = 213) 

Σχετικές Σκέψεις 2,91 0,72 2,60 0,86 6,10*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,23 0,84 2,15 0,91 1,42 

CIQ 2,62 0,66 2,42 0,77 4,71*** 

Πριν την 

παρέμβαση 
1η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α M Τ.Α (df = 102) 

Σχετικές Σκέψεις 2,97 0,72 2,61 0,79 5,63*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,25 0,84 2,14 0,87 1,88 

CIQ 2,69 0,64 2,48 0,70 4,62*** 



77 
 

Σημείωση. *** p<.001 

 Πίνακας 27. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από δύο μήνες) για την πειραματική ομάδα (n = 106). 

Πριν την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α M Τ.Α (df = 105) 

Σχετικές Σκέψεις 2,88 0,71 2,56 0,88 4,60*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,21 0,86 2,09 0,87 1,90 

CIQ 2,56 0,69 2,33 0,76 4,72*** 

Σημείωση. *** p<.001 
 
 
Πίνακας 28. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ πριν και μετά την 
παρέμβαση (επανέλεγχος μετά από δύο μήνες) για την ομάδα ελέγχου (n = 103)). 

Πριν την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 103) 

Σχετικές Σκέψεις 2,97 0,72 2,69 0,80 3,38*** 

Άσχετες Σκέψεις 2,25 0,84 2,23 0,94 0,28 

CIQ 2,69 0,64 2,55 0,74 2,05* 

Σημείωση. * p< .05 *** p<.001 

 

Στον πίνακα 29, σημειώνονται οι μέσοι όροι μεταξύ της πρώτης μέτρησης μετά 

την παρέμβαση και της τελευταίας επαναληπτικής (μετά από δύο μήνες). Δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. ανάμεσα στο μέσο όρο της μέτρησης 

μετά τη παρέμβαση  (Μ = 2,44, Τ.Α. = 0,88) και στο μέσο όρο της 2ης επαναληπτικής 

μέτρησης (Μ = 2,42, Τ.Α.= 0,86 ):  t (213)  = 0,55, p= 0,58. Υπάρχει μια μικρή αύξηση 

στα επίπεδα παρεμβολής των άσχετων με το προς εκτέλεση έργο αλλά δεν ήταν 

αρκετή για να φτάσει στα αρχικά επίπεδα. Συνεπώς και μετά το διάστημα των 2 

μηνών τα επίπεδα γνωστικής παρεμβολής παραμένουν σταθερά χαμηλότερα. Το ίδιο 
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ακριβώς παρατηρούμε τόσο στην πειραματική ομάδα (Πίνακας 30) ξεχωριστά όσο και 

στην ομάδα ελέγχου. (Πίνακας 31) 

Πίνακας 29. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ μετά την παρέμβαση και 
στην επαναληπτική των δύο μηνών. 

Μετά την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 213) 

Σχετικές Σκέψεις 2,65 0,91 2,60 0,86 1,12 

Άσχετες Σκέψεις 2,10 0,99 2,15 0,90 -0,58 

CIQ 2,44 0,88 2,42 0,86 0,55 

 
 
Πίνακας 30. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ μετά την παρέμβαση και 
στην επαναληπτική των δύο μηνών για την πειραματική ομάδα (n = 106). 

Μετά την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 105) 

Σχετικές Σκέψεις 2,59 0,91 2,56 0,88 0,26 

Άσχετες Σκέψεις 2,04 0,99 2,09 0,87 -0,50 

CIQ 2,34 0,90 2,33 0,76 0,13 

 
 
Πίνακας 31. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για το CIQ μετά την παρέμβαση και 
στην επαναληπτική των δύο μηνών για την ομάδα ελέγχου (n = 103) 

Μετά την 

παρέμβαση 
2η επαναληπτική T 

 

M Τ.Α. M Τ.Α. (df = 103) 

Σχετικές Σκέψεις 2,78 0,78 2,69 0,80 1,69 

Άσχετες Σκέψεις 2,22 0,94 2,23 0,94 0,12 
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CIQ 2,60 0,77 2,55 0,74 1,04 

 

9.4 Ενδοσυσχετίσεις  
 

Υπολογίστηκαν οι δείκτες συσχέτισης r του Pearson ανάμεσα στην Κλίμακα 

Γνωστικής Παρεμβολής και της Κλίμακας Άγχους. Όλοι οι δείκτες είναι θετικής 

κατεύθυνσης και στατιστικώς σημαντικοί (με εξαίρεση τη συσχέτιση ανάμεσα στον 

συνολικό μέσο όρο της κλίμακας του άγχους και του παράγοντα για το δομικό άγχος 

που είναι σταστιστικώς ασήμαντη). Το μέγεθος των δεικτών κυμαίνεται από 0,25 

(«Δομικό άγχος» Χ «Σχετικές σκέψεις με το επιτελούμενο έργο»)  έως 0,58 

(«Συνολικός μέσος όρος στην Γνωστική παρεμβολή» Χ «άγχος λόγω κατάστασης») 

(Πίνακας 32).  

 
Πίνακας 32. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία πριν την 
παρέμβαση. 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Δομικό 
άγχος 

1,00      

2. Άγχος 
λόγω 
κατάστασης 

0,55** 1,00     

3.STAI 0,10 0,51** 1,00    

4.Σχετικές 
Σκέψεις 

0,25** 0,51** 0,48** 1,00   

5.Άσχετες 
Σκέψεις 

0,37** 0,50** 0,53** 0,50** 1,00  

6.CIQ 0,36** 0,58** 0,59** 0,82** 0,89** 1,00 
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9.5  Συσχετίσεις 
 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι δείκτες συσχέτισης ανάμεσα στα δύο 

εργαλεία μέτρησης και την επίδοση των μαθητών/τριών στο σχολείο. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 33, υπάρχει συστηματική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές πριν την 

παρέμβαση.  Όλοι οι δείκτες συσχέτισης είναι αρνητικής κατεύθυνσης και στατιστικώς 

σημαντικοί. Το μέγεθος των δεικτών κυμάνθηκε από -0, 15 («Α-Trait» Χ «Νεοελληνική 

Γλώσσα») μέχρι 0,30 («Άσχετες σκέψεις για το επιτελούμενο έργο» Χ «Νεοελληνική 

Γλώσσα») (Πίνακας 33).  

Πίνακας 33. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  πριν την παρέμβαση (για το σύνολο, n 
=214). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.21** -.26** -.22** -.29** -.21** 

A- Trait -.15* -.16* -.16* -.20** -.12 

SΤΑΙ -.21** -.18** -.19** -.21** -.14* 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.24** -.29** -.24** -.26** -.23** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.30** -.28** -26** -.28** -.24** 

CIQ -.31** -.31** -.26** -.29** -.25** 

Σημείωση. ** p< .01 

 
 Υπολογίστηκαν ακόμη οι δείκτες συσχέτισης τόσο για την πειραματική ομάδα 

όσο και για την ομάδα ελέγχου πριν την παρέμβαση. Ενώ στην ομάδα ελέγχου 

(Πίνακας 35) δεν εμφανίζονται και πολλές συσχετίσεις, στην πειραματική ομάδα 

(Πίνακας 34) έχουν αρνητικής κατεύθυνσης και στατιστικά σημαντικούς όλους τους 

δείκτες. Μάλιστα έχουμε συσχετίσεις που κατορθώνουν να φτάσουν με καλά επίπεδα 

όπως μεταξύ της Νεοελληνικής Γλώσσας και του δεύτερου παράγοντα του CIQ 

(άσχετες σκέψεις με το επιτελούμενο έργο) (r = 0,46, p < .01). Αυτό σημαίνει πως οι 
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μαθητές που δεν είναι συγκεντρωμένοι με το επιτελούμενο έργο στο μάθημα της 

Νεοελληνικής Γλώσσας βαθμολογούνται και πιο αρνητικά από τους καθηγητές τους.  
Πίνακας 34. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  πριν την παρέμβαση (για την 
πειραματική ομάδα, n =106). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.22* -.33** -.26** -.30** -.24* 

A- Trait -.25* -.24* -.25* -.25** -.19 

SΤΑΙ -.33** -.20* -.30** -.33** -.24* 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.29** -.35** -.29** -.31** -.26** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.46** -.40** -.43** -.44** -.45** 

CIQ -.44** -.41** -.41** -.42** -.41** 

Σημείωση. * p < .05, ** p< .01 

 

Πίνακας 35. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  πριν την παρέμβαση (για την ομάδα 
ελέγχου, n =103). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.17 -.15 -.14 -.26* -.19 

A- Trait -.03 -.06 -.03 -.10 -.01 

SΤΑΙ -.07 -.16 -.07 -.07 -.03 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.18 -.24* -.19 -.23* -.21* 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.09 -.14 -.05 -.08 .10 

CIQ -.15 -.19 -.11 -.16 -.08 

Σημείωση. * p < .05 
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Είναι φανερό πως μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης οι 

στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στο άγχος, τη γνωστική παρεμβολή και 

την επίδοση μειώθηκαν αισθητά. Να σημειωθεί πως ειδικά στην ομάδα ελέγχου όλες 

οι συσχετίσεις βρέθηκαν στατιστικώς ασήμαντες (Πίνακας 38). Ειδικότερα, τόσο για το 

σύνολο όσο και για την πειραματική ομάδα ξεχωριστά, οι πιο δυνατές αλλά χαμηλές 

αρνητικής κατεύθυνσης συσχετίσεις σημειώθηκαν ξανά ανάμεσα στην Νεοελληνική 

Γλώσσα και τον δεύτερο παράγοντα της Κλίμακας γνωστικής παρεμβολής (r = 0,20, p 

< .01 και  r = 0,24, p < .01 αντιστοίχως) (Πίνακας 36, Πίνακας 37). 

Πίνακας 36. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους μετά το πρόγραμμα παρέμβαση (για το 
σύνολο, n =214). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.03 .02 -.02 -.02 .04 

A- Trait -.04 -.02 -.04 -.03 -.01 

SΤΑΙ -.07 -.05  -.06 -.06 --- 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.11 -.10 -.07 -.12 -.07 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.20** -.16* -.13 -.17** -.11 

CIQ -.18** -.15* -.11 -.16* -.09 

Σημείωση. * p < .05, ** p< .01 
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Πίνακας 37. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους μετά το πρόγραμμα παρέμβαση (για την 
πειραματική ομάδα, n =106). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State .06 .14 .02 .04 .11 

A- Trait .01 .06 -.05 -.02 .05 

SΤΑΙ -.05 .04 -.07 --- .02 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.12 -.12 -.14 -.15 -.10 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.24* -.16 -.22** -.23* -.19* 

CIQ -.22* -.16 -.20* -.21* -.16 

Σημείωση. * p < .05 

 

Πίνακας 38. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους μετά το πρόγραμμα παρέμβαση (για την 
ομάδα ελέγχου, n =103 ). 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.18 -.14 -.09 -.15 -.09 

A- Trait -.12 -.14 -.04 -.08 .-.07 

SΤΑΙ σύνολο -.12 -.16 -.06 -.15 -.06 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.10 -.08 -.01 -.11 -.05 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.16 -.17 -.04 -.13 -.02 

CIQ σύνολο -.14 -.14 -.03 -.14 -.03 
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 Στους ακόλουθους τρεις πίνακες παρουσιάζονται οι συσχετίσεις αναφορικά με 

τα αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών μετά από ένα μήνα από την εφαρμογή 

του προγράμματος παρέμβασης. Για την ομάδα ελέγχου τα αποτελέσματα βρέθηκαν 

στατιστικώς ασήμαντα όπως λίγο ή πολύ θα ήταν αναμενόμενο (Πίνακας 41). Τώρα 

τόσο για το σύνολο όσο και για την πειραματική ομάδα τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το δείγμα των παιδιών παρουσίασε στατιστικώς 

ασήμαντες συσχετίσεις ανάμεσα στην επίδοσή του στα μαθήματα και το άγχος εκτός 

από το συνολικό σκορ που σημείωσαν στο ερωτηματολόγιο του άγχους που βρέθηκε 

στατιστικώς σημαντικό ( r = .23, p< .01 (STAIT- σύνολο Χ Φυσική ), r = .38, p<.01 

(STAI- σύνολο Χ Φυσική ) αντιστοίχως). Αυτό υπαγορεύει μια μόνο γενικευμένη 

αίσθηση του άγχους και όχι κάτι συγκεκριμένο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 

αρνητικής κατεύθυνσης και στατιστικώς σημαντικοί σημειώθηκαν όλοι οι δείκτες 

συνάφειας μεταξύ της Κλίμακας Γνωστικής Παρεμβολής και της επίδοσης των παιδιών 

(Πίνακας 39 και Πίνακας 40) 

 

Πίνακας 39. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  έναν μήνα μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για το σύνολο, n = 214) 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.03 --- .09 -.11 -.02 

A- Trait -.04 .07 .03 -.06 -.02 

SΤΑΙ -.20** -.15* -.15* -.23** -.20** 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.21** -.18** -.14* -.29** -.19** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.26** -.23** -.18** -.27** -.20** 

CIQ -.27** -.24** -.17* -.31** -.21** 

Σημείωση. * p < .05, ** p< .01 
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Πίνακας 40. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  έναν μήνα μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για την πειραματική ομάδα,, n =106 ) 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.04 -.04 -.04 -.17 -.08 

A- Trait -.14 -.07 -.09 -.20* -.12 

SΤΑΙ -.30** -.23** -.28** -.34** -.30** 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.34** -.29** -.25** -.38** -.30** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.36** -.31** -.28** -.38** -.31** 

CIQ -.39** -.34** -.30** -.42** -.34** 

Σημείωση. * p < .05, ** p< .01 

 

Πίνακας 41. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους  έναν μήνα μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για την ομάδα ελέγχου, n =103 ) 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.09 -.05 .11 --- .06 

A- Trait .10 .12. .20* .15 .13 

SΤΑΙ -.11 -.10 -.04 -.17 -.13 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.03 -.04 .01 -.15 -.04 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.15 -.14 -.06 -.14 -.07 

CIQ -.11 -.10 -.02 -.16 -.06 

Σημείωση. * p < .05 
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 Τέλος, στους πίνακες 42, 43 και 44 εμφανίζονται τα αποτελέσματα από την 

ανάλυση συσχέτισης αναφορικά με τα αποτελέσματα εντός δύο μηνών από το 

πρόγραμμα παρέμβασης. Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές. Τα πράγματα είναι διαφορετικά για το σύνολο των παιδιών και για την 

πειραματική ομάδα ξεχωριστά. Σημειώνονται μόνο για το συνολικό άθροισμα και την 

Κλίμακα Γνωστικής Παρεμβολής αρνητικής κατεύθυνσης συσχετίσεις που μάλιστα 

φτάνουν από χαμηλά έως μέτρια επίπεδα μεγέθους. Για την πειραματική ομάδα, όσο 

πιο άσχετες με το επιτελούμενο έργο σκέψεις έχει το άτομο τόσο πιο χαμηλή επίδοση 

έχει για το μάθημα της φυσικής (r = - .39, p<.01). Αντιστοίχως, για το σύνολο ο δείκτης 

συσχέτισης κυμαίνεται στο 0,25 για επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0,01. 

 

Πίνακας 42. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους δύο μήνες μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για το σύνολο, n =214 ) 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.11 -.15* -.11 -.10 -.12 

A- Trait -.05 -.06 --- -.06 -.04 

SΤΑΙ -.19** -.17* -.17** -.21** -.17** 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.24** -.26** -.21** -.26** -.21** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.22** -.23** -.18** -.25** -.21** 

CIQ -.26** -.29** -.22** -.28** -.24** 

Σημείωση.  * p< . 05, ** p< .01 

 

 

 

 

 

Πίνακας 43. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους δύο μήνες μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για την πειραματική ομάδα, n =106 ) 
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 Νεοελληνική 
Γλώσσα 

Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.12 -.14 -.13 -.18 -.15 

A- Trait -.11 -.09 -.05 -.16 -.10 

SΤΑΙ -.31** -.30** -.31** -.34** -.33** 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.36** -.33** -.28** -.37** -.31** 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.36** -.34** -.30** -.39** -.36** 

CIQ -.41** -.39** -.34** -.44** -.39** 

Σημείωση. ** p< .01 

Πίνακας 44. Συσχετίσεις (pearson r) ανάμεσα στα δύο μεθοδολογικά εργαλεία και την 
επίδοση των μαθητών/τριών στα μαθήματα τους δύο μήνες μετά το πρόγραμμα 
παρέμβασης (για την ομάδα ελέγχου, n =103 ) 
 Νεοελληνική 

Γλώσσα 
Μαθηματικά Ιστορία  Φυσική  Γεωγραφία 

Α-State -.10 -.16 -.08 -.01 -.08 

A- Trait -.06 --- -.05 .13 .06 

SΤΑΙ -.06 -.05 -.03 -.09 --- 

Σχετικές 
Σκέψεις 

-.07 -.18 -.13 -.20 -.08 

Άσχετες 
Σκέψεις 

-.07 -.13 -.07 -.08 -.07 

CIQ -.10 -.19 -.11 -.11 -.09 

 

Αναλύσεις συσχέτισης πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην ποσότητα των 

λέξεων των ιστοριών των παιδιών (για τις τρεις μέρες) και των αποτελεσμάτων που 

σημείωσαν στα μεθοδολογικά εργαλεία μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. Δεν 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές καθώς δεν υπήρχε συστηματική 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.  

9.6. Συχνότητες - Ποιοτικά Δεδομένα 
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Στις προηγούμενες ενότητες αναφέρθηκαν τα ευρήματα της ανάλυσης των 

δεδομένων που προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα ευρήματα από την ποιοτική 

ανάλυση των ιστοριών που έγραψαν τα ίδια τα παιδιά. Από την ανάλυση των ιστοριών 

προέκυψαν: 

 Για τη πειραματική ομάδα, πέντε μεγάλες ομάδες με τις υποομάδες 

τους. 

• Κατηγορίες 

• Αρνητικά Συναισθήματα 

• Θετικά Συναισθήματα 

• Συμπτώματα Άγχους 

• Αντιμετώπιση Άγχους 

 Για την ομάδα ελέγχου, τρεις μεγάλες ομάδες με τις υποομάδες τους: 

• Κατηγορίες 

• Αρνητικά Συναισθήματα 

• Θετικά Συναισθήματα 

 

Πιο αναλυτικά, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ομάδες που 

προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών με τις υποομάδες τους.  

Στον πίνακα 45 παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες αναφέρθηκαν τα 

παιδιά της πειραματικής ομάδας ως προς το τι τους δημιουργεί ανησυχία, 

ακολουθούμενες από χαρακτηριστικά παραδείγματα – εκφράσεις των ίδιων των 

παιδιών. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής τους 

δημιουργούν στα παιδιά άγχος.    

Αναλύοντας περισσότερο αυτές τις κατηγορίες για κάθε ημέρα χωριστά 

μπορούμε να δούμε ότι (Πίνακας 46) το σχολείο ( 62,2%) καθώς και οι εξετάσεις και οι 

βαθμοί (72,1) είναι τα θέματα που ανησυχούσαν περισσότερο τα παιδιά κατά τη 

πρώτη μέρα της έρευνας. Επιπλέον μεγάλα ποσοστά συγκεντρώνουν τόσο οι 

εξωσχολικές δραστηριότητες και η διασκέδαση όσο και τα διάφορα οικογενειακά 

θέματα. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι τα ποσοστά αναφοράς στις κατηγορίες που 

προαναφέραμε έπεσαν αισθητά τις επόμενες μέρες της έρευνας, ενώ παράλληλα 

αυξήθηκαν τα ποσοστά του τρόπου αντιμετώπισης του άγχους και των συμπτωμάτων 

του. 

Πίνακας 45: Οι κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών των παιδιών 
της πειραματικής ομάδας και χαρακτηριστικές εκφράσεις των ίδιων των παιδιών. 
Κατηγορίες Εκφράσεις παιδιών 
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Test – βαθμοί «ανησυχώ όταν γράφουμε ένα test στο σχολείο» 

«ανησυχώ όταν παίρνουμε ελέγχους στο σχολείο» 
Περιβάλλον  «ανησυχώ όταν κάνει σεισμό μη καταστραφεί η γη» 

«ανησυχώ για το μέλλον του κόσμου» 
Μεταφυσικές 
ανησυχίες 

«ανησυχώ όταν πεθάνω τι θα γίνει» 
«ανησυχώ ότι κάποια μέρα οι άνθρωποι που αγαπώ θα πεθάνουν» 

Εξωσχολικές 
δραστηριότητες 

«όταν στο χορό που πηγαίνω δε κάνω μία άσκηση σωστά ανησυχώ πολύ» 
«ανησυχώ όταν παίζω θέατρο» 

Υγεία «ανησυχώ αν για παράδειγμα είμαι στο νοσοκομείο» 
«με κάνει να αγχώνομαι η επίσκεψη στο γιατρό» 
«ανησυχώ αν ποτέ στο μέλλον έχω ξανά αυτό το πρόβλημα στο στομάχι» 

Παιχνίδια – 
Διασκέδαση 

«ανησυχώ πολύ όταν παίζω ποδόσφαιρο μη κάνω καμία βλακεία και η αντίπαλη 
ομάδα βάλει γκολ» 
«ανησυχώ όταν παίζω στον υπολογιστή και χάνω» 
«ανησυχώ αν η αγαπημένη μου ομάδα κερδίσει ή χάσει το κύπελλα» 
«μια μέρα πήγα στη φίλη μου να παίξουμε πολλά παιχνίδια και είχα άγχος ποιος 
θα κερδίσει» 

Φίλοι «ανησυχώ όταν δε με παίζουν οι φίλοι μου» 
«αισθάνομαι πολύ άγχος όταν οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν» 

Αισθηματικά – 
Εμφάνιση  

«ανησυχώ πολύ αν θα αρέσω στα κορίτσια» 
«ανησυχώ όταν έχω πάρει κιλά και πάω να βάλω το παντελόνι και δε μου κάνει» 

Σχολείο – 
μαθήματα 

«εμένα με ανησυχούν ιδιαίτερα τα μαθήματα» 
«ανησυχώ όταν πρέπει να λύσω μία άσκηση στο πίνακα» 
«ανησυχώ όταν μου φωνάζει ο δάσκαλος» 
«ανησυχώ όταν έχω πολλά μαθήματα και έχω και φροντιστήριο»  

Οικογένεια «μία μέρα είχα άγχος γιατί έπρεπε να συγυρίσω το δωμάτιό μου και η μαμά μου 
φώναζε» 
«ανησυχώ για τους λογαριασμούς που δεν έχουμε πληρώσει» 
Με ανησυχούν τα προβλήματα της οικογένειάς μου» 
«ξέρω ότι δεν υπάρχει λόγος να έχω άγχος αλλά οι γονείς μου είναι πολύ 
αυστηροί» 
«ένα από τα πράγματα που με κάνουν να ανησυχώ είναι ο χωρισμός των γονιών 
μου»  

Τρόποι 
αντιμετώπισης 
άγχους 

«για να διώξω το άγχος παίρνω βαθιές ανάσες» 
«για να μου περάσει το άγχος γράφω αυτά που με ανησυχούν σε χαρτάκια και τα 
βάζω σε μία γυάλα» 

Συμπτώματα 
άγχους 

«όταν έχω άγχος η καρδιά μου χτυπάει σα τρελή» 
«όταν αισθάνομαι άγχος πονάει το στομάχι μου» 

Ανησυχίες για το 
μέλλον 

«αγχώνομαι για το αν θα περάσω στο Πανεπιστήμιο» 
«ανησυχώ για πολλά πράγματα όπως όταν θα παντρευτώ» 

Γενικευμένο 
άγχος 

«Ανησυχώ για πολλά πράγματα» 
«Αγχώνομαι σχεδόν με τα πάντα» 

Εγκληματικότητα «ανησυχώ όταν νομίζω ότι θα μπουν κλέφτες στο σπίτι» 
«ανησυχώ όταν νομίζω ότι κάποιος με ακολουθεί» 
«ανησυχώ όταν βλέπω ειδήσεις και ακούω για παιδιά που δολοφονούνται ή 
εξαφανίζονται» 

 

Πίνακας 46: Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των υποκατηγοριών από τις ιστορίες 
της πειραματικής ομάδας για κάθε μέρα της έρευνας. 
 

 Εκφράσεις παιδιών 
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Κατηγορίες  1η μέρα      2η μέρα      3η μέρα 
  f         %       f         %        f        % 

Test – βαθμοί 80 72,1 57 51,4 58 50,5 
Περιβάλλον 5 4,5 6 5,4 11 9,9 

Μεταφυσικές ανησυχίες 6 5.4 3 2,7 2 1,8 
Εξωσχολικές δραστηριότητες 47 42,3 34 30,6 34 30,6 

Υγεία 26 23,4 23 20,7 18 16,2 
Παιχνίδια - Διασκέδαση 49 44,1 60 54,1 51 45,9 

Φίλοι 25 22,5 17 15,3 17 15,3 
Αισθηματικά – Εμφάνιση 5 4,5 6 5,4 5 4,5 
Σχολείο – μαθήματα 69 62,2 53 47,4 54 48,6 

Οικογένεια 34 30,6 36 32,4 28 25,2 
Τρόποι αντιμετώπισης άγχους 14 12,6 15 13,5 55 49,5 

Συμπτώματα άγχους 11 9,9 25 22,5 21 18,9 
Ανησυχίες για το μέλλον 7 6,3 12 10,8 9 8,1 

Γενικευμένο άγχος 19 17,1 14 12,6 12 10,8 
Εγκληματικότητα 7 6,3 11 9,9 10 9 

 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιπες ομάδες τις πειραματικής ομάδας με 

τις υποομάδες τους. Στον πίνακα 47 βλέπουμε ποιες λέξεις χρησιμοποίησαν τα παιδιά 

για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Επιπλέον, 

μπορούμε να δούμε πώς τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται το άγχος καθώς μας 

περιγράφουν τα συμπτώματα που έχουν όταν θεωρούν ότι είναι αγχωμένα. Στο τέλος 

του πίνακα καταγράφονται οι τρόποι που δηλώνουν τα παιδιά ότι χρησιμοποιούν για 

να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα δυσάρεστα συμπτώματα του άγχους. 

Στους πίνακες 48 & 49 μπορούμε να δούμε τη συχνότητα με την οποία 

δηλώνουν τα παιδιά ότι νιώθουν το κάθε συναίσθημα και βλέπουμε την πορεία που 

έχουν κατά τη διάρκεια της έρευνας Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι αισθητά λιγότερα 

τα παιδιά που αναφέρονται σε θετικά συναισθήματα κατά τη πρώτη μέρα της έρευνας 

αλλά τα ποσοστά αυτά παρουσιάζουν μία μικρή αύξηση με τη πάροδο των ημερών. 

Στα αρνητικά συναισθήματα το σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει το 

συναίσθημα του άγχους, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 47: Οι ομάδες που προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών των παιδιών της 
πειραματικής ομάδας και οι υποκατηγορίες τους. 
Αρνητικά 
Συναισθήματα 

Θετικά 
Συναισθήματα 

Συμπτώματα 
Άγχους 

Αντιμετώπιση Άγχους

Αγχωμένος Χαρούμενος  Ταχυπαλμία  Θετικές σκέψεις 
Χωρίς Με Προβλήματα Παίζω με φίλους 
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αυτοπεποίθηση αυτοπεποίθηση μνήμης 
Λυπημένος Νιώθει αγάπη  Δυσκολία 

συγκέντρωσης 
Μιλάω σε άτομο 
εμπιστοσύνης 

Κατάπληκτος  Ήρεμος  Ανημποριά Ζητάω βοήθεια 
Χωρίς όρεξη Χαλαρός Αϋπνίες Αθλούμαι/χορεύω 
Φοβισμένος Κεφάτος  Δε νιώθω καλά Πάω βόλτα 
Ευέξαπτος Ανακουφισμένος Στομαχικές 

διαταραχές 
Ασχολούμαι με τα 
χόμπι μου 

Νευρικός  Όχι αγχώδης Κόμπος στο λαιμό Μουσική/ζωγραφική 
Λογοτεχνία 

Κουρασμένος  Ευτυχισμένος Ζαλάδες/τρεμούλες Ξαπλώνω/κοιμάμαι 
Τρομοκρατημένος Ενθουσιασμένος Παραίτηση Υπερκινητικότητα 

Κάνω δουλειές 
Ντροπαλός   Επιθετικότητα Ξεσπάω άσχημα/κλαίω 
Απογοητευμένος   Υπερκινητικότητα Επιθετικότητα/ψέματα 
Πιεσμένος   Αρνητικές σκέψεις Προσποιούμαι 
Ανασφαλής   Νευρικότητα Απομονώνομαι 
  Κλάμα Βλέπω τηλεόραση 
   Προτάσεις έρευνας 

(ασκήσεις χαλάρωσης, 
γυάλα με χαρτάκια, 
ημερολόγιο) 

 
Πίνακας 48. Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των θετικών συναισθημάτων για την 
πειραματική ομάδα για όλες τις μέρες της έρευνας 

 

Πειραματική Ομάδα 

1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 

 

Θετικά 

Συναισθήματα  
F % F % f % 

Χαρούμενος 2 0,9 4 1,9 1 0,5 
Χαλαρός  2 0,9 4 1,9 10 4,7 
Νιώθει αγάπη 3 1,4 4 1,9 1 0,5 
Ήρεμος 1 0,5 1 0,5 6 2,8 
Με 
αυτοπεποίθηση 

2 0,9 1 0,5 1 0,5 

Κεφάτος 1 0,5 -- -- - - 
Ανακουφισμένος 1 0,5 4 1,9 2 0,9 
Χωρίς άγχος 6 0,8 4 1,9 2 0,9 
Ευτυχισμένος  -- -- 1 0,5 - - 
Ενθουσιασμένος -- -- 2 0,9 - - 
 
Πίνακας 49. Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αρνητικών συναισθημάτων για 
την πειραματική ομάδα για όλες τις μέρες της έρευνας 

 

Πειραματική Ομάδα 

1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 

 

Αρνητικά 

Συναισθήματα 
F % F % f % 
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Αγχωμένος 101 47,2 98 45,8 100 46,7 
Χωρίς 
αυτοπεποίθηση 

2 0,9 4 1,9 -- -- 

Λυπημένος 5 2,3 6 2,8 5 2,3 
Κατάπληκτος 1 0,5 1 0,5 1 0,5 
Χωρίς όρεξη 2 0,9 5 2,3 7 3,3 
Φοβισμένος  16 7,5 17 7,9 9 4,2 
Ευέξαπτος 2 0,9 4 1,9 8 3,7 
Νευρικός 2 0,9 5 2,3 10 4,7 
Κουρασμένος 2 0,9 -- -- 2 0,9 
Τρομοκρατημένος  1 0,5 4 1,9 2 0,9 
Ντροπαλός 2 0,9 8 3,7 5 2,3 
Απογοητευμένος 3 1,4 -- -- 6 2,8 
Πιεσμένος  4 1,9 4 1,9 2 0,9 
Ανασφαλής  2 0,9 1 0,5 -- - 
 

 

Οι ίδιες αναλύσεις έγιναν και για την ομάδα ελέγχου. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, στον πίνακα 50 παρουσιάζονται οι κατηγορίες στις οποίες 

αναφέρθηκαν τα παιδιά της ομάδας ελέγχου γράφοντας με θέμα «Το σχολείο μου», 

ακολουθούμενες από χαρακτηριστικά παραδείγματα – εκφράσεις των ίδιων των 

παιδιών.    

Αναλύοντας περισσότερο αυτές τις κατηγορίες για κάθε ημέρα χωριστά 

μπορούμε να δούμε ότι (Πίνακας 51) παρόλο που δε τους ζητήθηκε τα παιδιά 

αυθόρμητα αναφέρθηκαν σε θέματα συναισθηματικά φορτισμένα όπως οι σχέσεις με 

τους φίλους, την οικογένεια και τους δασκάλους τους. Επιπλέον, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι έστω και σε μικρό βαθμό αναφέρθηκαν σε θέματα που τους 

δημιουργούν άγχος, έκαναν κάποια έκκληση για βοήθεια καθώς επίσης έκαναν και 

κάποιου είδους αυτοκριτική. 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι με το πέρασμα των ημερών αυξήθηκαν τα 

αρνητικά σχόλια που έκαναν οι μαθητές για την έρευνα, στοιχείο που μας δείχνει ότι τα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου μάλλον κουράστηκαν από τη διαδικασία, καθώς δεν είχαν 

να πάρουν κάτι παραπάνω από αυτήν. 

 
 
Πίνακας 50: Οι κατηγορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών των 
παιδιών της ομάδας ελέγχου και χαρακτηριστικές εκφράσεις των ίδιων των παιδιών. 

Κατηγορίες Εκφράσεις Παιδιών 

Σχέσεις με προσωπικό 
σχολείου 

«το σχολείο μου έχει πάρα πολλούς καλούς δασκάλους» 
«θα ήθελα να αλλάξουν όλοι οι δάσκαλοι» 
«κατηγορώ όλους τους δασκάλους γιατί δε προσπαθούν να 
κάνουν το μάθημα πιο ευχάριστο» 
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«η καθαρίστρια είναι πολύ καλή» 
«η κυρία μας έχει σπάσει τα νεύρα» 

Σχέσεις με φίλους/ 
συμμαθητές 

«έχω πολλούς φίλους αλλά μερικές φορές με προδίδουν» 
«τα παιδιά δε σέβονται αυτά που έχουν και χαλάνε το σχολείο» 
«με τις φίλες μου μοιραζόμαστε τα μυστικά μας» 
«εγώ θα άλλαζα τους συμμαθητές μου» 
«εγώ θέλω να κάθομαι μόνη μου γιατί οι φίλοι δε σου φέρονται 
καλά» 

Απόψεις για σχολικό 
χώρο 

«το σχολείο μου έχει πολλές τάξεις και τρεις ορόφους» 
«στο σχολείο μου θα ήθελα να αλλάξω τις τουαλέτες» 
«το σχολείο μου είναι πολύ βρώμικο» 
«θα ήθελα το σχολείο μου να ήταν πιο σύγχρονο» 

Λειτουργία του σχολείου «οι δάσκαλοι και ο διευθυντής διοργανώνουν σχολικές 
εκδρομές» 
«τα μαθήματα έχουν δυσκολέψει» 

Θετικά συναισθήματα για 
το σχολείο 

«το σχολείο μου είναι πολύ ωραίο» 
«χάρη στο σχολείο μου έχω κάνει πολλούς φίλους και γι ’αυτό 
το αγαπώ πολύ» 
«αγαπώ το σχολείο μου και δε θέλω να πάω στο Γυμνάσιο» 

Αρνητικά συναισθήματα 
για το σχολείο 

«στο σχολείο μου θα ήθελα να αλλάξω τα πάντα» 
«βαριέμαι πάλι να πάω σχολείο» 
«σε κανένα παιδί δεν αρέσει το σχολείο» 

Βία/Εγκληματικότητα στο 
σχολείο 

«η βία δεν είναι ότι καλύτερο για τον άνθρωπο» 
«κάποια παιδιά κοροϊδεύουν τα άλλα παιδιά και τα χτυπάνε» 
«το σχολείο μου κλάπηκε πριν λίγες μέρες» 

Άγχος για σχολείο «ο μικρός Νικόλας φοβόταν για τους βαθμούς» 
«όταν ήρθα σ’ αυτό το σχολείο είχα πολύ άγχος» 
«πολλές φορές το σχολείο μου δημιουργεί άγχος» 

Σχόλια για την έρευνα «δε θέλω να γράψω γιατί είναι η τελευταία μέρα» 
«πάλι κυρία… δε μπορώ να θυμηθώ τίποτα» 
«δε μπορώ να γράψω πάλι για το ίδιο θέμα» 

Σχέσεις με οικογένεια «οι γονείς δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα πράγματα» 
Αναζήτηση βοήθειας «μερικές φορές τα πράγματα στη ζωή δεν έρχονται όπως τα 

θέλουμε, γι’ αυτό βοηθήστε μας» 
Κρίσεις σε σχέση με τον 
εαυτό 

«δεν ήμουν και τόσο καλός στη συμπεριφορά» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 51: Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των υποκατηγοριών από τις ιστορίες 
της πειραματικής ομάδας για κάθε μέρα της έρευνας. 
 

 
Κατηγορίες 

Εκφράσεις παιδιών 
 1η μέρα      2η μέρα      3η μέρα 
  f         %       f         %        f        % 

Σχέσεις με προσωπικό 55 53,4 38 36,9 19 18,4 
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σχολείου 
Σχέσεις με φίλους/ συμμαθητές 43 41,7 23 22,3 23 22,3 

Απόψεις για σχολικό χώρο 75 72.8 53 51.5 45 43,7 
Λειτουργία του σχολείου 49 47,6 58 56,3 30 29,1 

Θετικά συναισθήματα για το 
σχολείο 

33 32 22 21,4 20 19,4 

Αρνητικά συναισθήματα για το 
σχολείο 

19 18,4 19 18,4 19 18,4 

Βία/Εγκληματικότητα στο σχολείο 4 3,9 6 5,8 4 3,9 
Άγχος για σχολείο 7 6,8 8 7,8 2 1,9 
Σχόλια για την έρευνα -- -- 2 1,9 13 12,6 
Σχέσεις με οικογένεια 4 3,9 2 1,9 1 1 
Αναζήτηση βοήθειας 1 1 1 1 -- -- 

Κρίσεις σε σχέση με τον εαυτό 4 3,9 3 2,9 -- -- 
 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιπες ομάδες της ομάδας ελέγχου με τις 

υποομάδες τους. Στον πίνακα 52 βλέπουμε ποιες λέξεις χρησιμοποίησαν τα παιδιά 

για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τόσο αρνητικά όσο και θετικά. Εδώ πρέπει 

να τονίσουμε ότι ζητήθηκε από τα παιδιά να γράψουν ένα κείμενο στο οποίο να 

αναφέρονται στο σχολείο τους, στοιχείο που κάνει αξιοσημείωτη την έστω και μικρή 

παρουσία στα κείμενά τους λέξεων οι οποίες περιέγραφαν τη συναισθηματική τους 

κατάσταση. Στους πίνακες 53 & 54 μπορούμε να δούμε τη συχνότητα με την οποία 

δηλώνουν τα παιδιά ότι νιώθουν το κάθε συναίσθημα και βλέπουμε την πορεία που 

έχουν κατά τη διάρκεια της έρευνας και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκφραση 

αρνητικών συναισθημάτων είναι μεγαλύτερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 52: Οι ομάδες που προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών των παιδιών της 
ομάδας ελέγχου και οι υποκατηγορίες τους. 
Αρνητικά Συναισθήματα Θετικά συναισθήματα 

Ευέξαπτος Ευχαριστημένος 

Απογοητευμένος Αγάπη 

Κουρασμένος Χαρούμενος 
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Πιεσμένος Ενθουσιασμένος  

Λυπημένος Ευτυχισμένος 

Αηδιασμένος Ήρεμος 

Χωρίς όρεξη Ευγνώμων 

Εγκαταλειμμένος Χαλαρός 

Φοβισμένος Με αυτοπεποίθηση 

Αγχωμένος Θαρραλέος 

Περιφρονητικός Περήφανος 

Αίσθημα αδικίας Κεφάτος 

Αίσθημα αβοηθησίας  

Θυμωμένος με τον εαυτό του  

Σε εχθρική διάθεση  

Αποστροφή προς το σχολείο  

Αποφασισμένος  

Αίσθημα Ανίας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 53. Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αρνητικών  συναισθημάτων για 
την ομάδα ελέγχου για όλες τις μέρες της έρευνας. 

 

Ομάδα Ελέγχου 

1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 

 

Αρνητικά 
Συναισθήματα  

f % f % f % 
Ευέξαπτος 2 0,9 2 0,9 3 1,4 
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Απογοητευμένος 10 4,7 10 4,7 8 3,7 
Κουρασμένος 1 0,5 1 0,5 3 1,4 
Πιεσμένος 3 1,4 3 1,4 1 0,5 
Λυπημένος  7 3,3 7 3,3 4 1,9 
Αηδιασμένος 4 1,9 4 1,9 4 1,9 
Χωρίς όρεξη 2 0,9 2 0,9 - - 
Αίσθηση εγκατάλειψης 2 0,9 2 0,9 - - 
Φοβισμένος 2 0,9 2 0,9 - - 
Αγχωμένος 2 0,9 9 4,2 2 0,9 
Αίσθημα περιφρόνησης 1 0,5 1 0,5 2 0,9 
Αίσθημα αδικίας  1 0,5 1 0,5 1 0,5 
Αίσθημα αβοηθησίας  1 0,5 1 0,5 - - 
Θυμωμένος με τον εαυτό  1 0,5 1 0,5 - - 
Σε εχθρική διάθεση _ -- -- -- - - 
Αποστροφή προς το 
σχολείο 

2 0,9 2 0,9 2 0,9 

Αποφασισμένος 1 0,5 1 0,5 3 1,4 
Αίσθημα ανίας 1 0,5 1 0,5 4 1,9 
 
Πίνακας 54. Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των θετικών  συναισθημάτων για την 
ομάδα ελέγχου για όλες τις μέρες της έρευνας. 

 

Ομάδα Ελέγχου 

1η μέρα 2η μέρα 3η μέρα 

 

Θετικά 

Συναισθήματα  f % f % f % 

Ευχαριστημένος  10 4,7 10 4,7 7 3,3 
Αίσθημα αγάπης  6 2,8 6 2,8 5 2,3 
Χαρούμενος 2 0,9 2 0,9 3 1,4 
Ενθουσιασμένος 1 0,5 1 0,5 - - 
Ευτυχισμένος - - - - - - 
Ήρεμος  - - - - - - 
Ευγνώμων 1 0,5 1 0,5 - - 
Χαλαρός - - - - - - 
Με αυτοπεποίθηση - - - - - - 
Θαρραλέος - - - - - - 
Περήφανος  - - - - - - 
Κεφάτος 2 0,9 2 0,9 2 0,9 

Συμπεράσματα  

 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάσαμε την ανάλυση όλων των δεδομένων 

μας τόσο των ποσοτικών όσο και των ποιοτικών. 
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Αναλύθηκαν όλες οι υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε και 

επαληθεύθηκαν τα περισσότερα από αυτά. 

Πιο αναλυτικά, βρήκαμε ότι τα επίπεδα άγχους των παιδιών του δείγματός μας 

παρουσιάζουν μία χαμηλή αρνητική συσχέτιση με την επίδοσή τους στο σχολείο, 

στοιχείο που μας δείχνει ότι όσο πιο αυξημένα είναι τα επίπεδα του άγχους τόσο 

μειώνεται η επίδοση τους (1η Υπόθεση), συμπέρασμα που βρίσκεται σε συμφωνία και 

με τη διεθνή βιβλιογραφία (Sarason, 1988, Hembee, 1988, Tryon,1980, Eysenck, 

1992). 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα χαμηλά επίπεδα της συνάφειας πιθανών να 

οφείλονται στον τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών από τους δασκάλους τους. 

Ίσως το πιο σημαντικό μας εύρημα είναι ότι το πρόγραμμα παρέμβασης που 

εφαρμόσαμε κατάφερε να μειώσει τα επίπεδα άγχους των παιδιών (2η Υπόθεση). Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε μία αισθητή μείωση του άγχους ανάμεσα στις δύο 

ομάδες. Μία πιο βαθειά ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα άγχους των παιδιών της 

πειραματικής ομάδας κατέγραψαν σαφέστατη μείωση σε αντίθεση με τα ποσοστά της 

ομάδας ελέγχου που παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Τα επίπεδα αυτά παρέμειναν 

μειωμένα και στις επαναληπτικές μετρήσεις με εξαίρεση μία μικρή αύξηση που 

παρατηρήθηκε στη 2η επαναληπτική μέτρηση, η οποία δεν ήταν αρκετή ώστε να 

φτάσει τα αρχικά επίπεδα. Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι η παρέμβασή μας είχε 

διάρκεια αλλά θα ήταν πιο αποτελεσματική αν εφαρμοζόταν στη σχολική τάξη 

περίπου κάθε δύο μήνες. (7ο διερευνητικό ερώτημα) 

Πέρα από τα επίπεδα του άγχους, η παρέμβαση είχε επίδραση και στα 

επίπεδα της γνωστικής παρεμβολής. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε μία αισθητή 

μείωση ανάμεσα στη πειραματική και την ομάδα ελέγχου όχι όμως τόση ώστε να 

διαφέρουν σημαντικά. Η ομάδα ελέγχου σημείωσε αρχικά πιο υψηλά επίπεδα 

γνωστικής παρεμβολής όμως στην τελευταία μέτρηση η πειραματική ομάδα βρισκόταν 

σε χαμηλότερα επίπεδα στοιχείο που μας δείχνει ότι η παρεμβολή μειώθηκε 

περισσότερο στην πειραματική ομάδα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι 

και η γνωστική παρεμβολή έχει αρνητική συσχέτιση με την επίδοση των μαθητών, 

πράγμα που σημαίνει ότι όσο μειώνεται η παρεμβολή τόσο αυξάνεται η επίδοση των 

παιδιών, στοιχείο που συμφωνεί και με τα ευρήματα των Heinrich & Spielberger 

(Eysenck, 1992). Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι η παρέμβασή μας είχε 

αποτελέσματα και στη μείωση της γνωστικής παρεμβολής αν και όχι τόσο ουσιαστικά 

όσο στο άγχος. (3η Υπόθεση) 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στα επίπεδα άγχους των αγοριών και των κοριτσιών. Πιο συγκεκριμένα, τα αγόρια 

εμφάνισαν ελαφρώς πιο χαμηλά επίπεδα άγχους σε σχέση με τα κορίτσια, ενώ 
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παράλληλα παρουσίασαν και μία πιο σταδιακή μείωση του άγχους τους σε αντίθεση 

με τα κορίτσια που παρουσίασαν μία απότομη μείωση του άγχους τους αμέσως μετά 

τη παρέμβαση και μία αντίστοιχη αύξηση στη 1η επαναληπτική που όμως δεν ήταν 

τέτοια ώστε να επανέρθουν οι αρχικές τιμές  Έτσι, στην τελευταία μέτρηση παρ’ όλο 

που υπήρξε μείωση των επιπέδων άγχους και στα αγόρια και στα κορίτσια τα 

τελευταία συνέχισαν να έχουν πιο υψηλά επίπεδα. Επιπλέον ούτε στα επίπεδα της 

γνωστικής παρεμβολής υπήρξε διαφορά ως προς τα δύο φύλο, παρόλο που τα 

κορίτσια σημείωσαν μεγαλύτερη μείωση στο σύνολο παρά τις υψηλές τιμές τους στις 

συγκεκριμένες με το προς εκτέλεση έργο σκέψεις. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά 

μας αναγκάζουν να απορρίψουμε την υπόθεσή μας ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα 

δύο φύλα ως προς την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.(4η Υπόθεση) 

Αντίθετα με τα δύο φύλα, παρατηρούμε ότι τα επίπεδα άγχους σχετίζονται 

άμεσα με την τάξη φοίτησης. (6η Υπόθεση). Αναλύοντας περισσότερο βλέπουμε ότι η 

Ε’ Τάξη σημειώνει υψηλότερες τιμές στα επίπεδα άγχους σε σχέση με τη ΣΤ’ Τάξη. 

Αυτό το εύρημα βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με το γεγονός ότι η Ε’ τάξη αποτελεί 

σήμερα ίσως την πιο δύσκολη τάξη στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς περιλαμβάνει 

πολλές εργασίες για το σπίτι, δύσκολα θέματα στα Μαθηματικά και πολλά 

επαναληπτικά διαγωνίσματα. Με αυτή την άποψη συμφωνούν και τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών (Βασιλάκη & Βάμβουκας, 1997˙ Βασιλάκη, 1997˙ Βασιλάκη, 

2006). Την ίδια ακριβώς πορεία ακολούθησαν και οι τιμές της γνωστικής παρεμβολής, 

με τα παιδιά της Ε’ Τάξης να σημειώνουν μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με τη ΣΤ’ 

Τάξη. Κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε διαφορά ανάμεσα στις δύο 

τάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα της έρευνας (5η Υπόθεση) 

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι βρήκαμε μία σημαντική θετική συνάφεια 

ανάμεσα στο άγχος και τη γνωστική παρεμβολή, στοιχείο που μας δείχνει ότι όσο 

αυξάνεται το άγχος, αυξάνεται μαζί του και η παρεμβολή σχετικών ή/και άσχετών 

σκέψεων την ώρα που τα παιδιά προσπαθούν να ολοκληρώσουν κάποια εργασία 

τους. (7η Υπόθεση) Και τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία 

(Eysenck, 1992. Βασιλάκη, 1997. Fisher, 1984. Comunian, 1993 & Taha, 2001). 

 

 

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε ότι τα παιδιά βιώνουν έντονο άγχος σε 

σχέση με το σχολείο τους στοιχείο που φαίνεται και από τα θέματα στα οποία 

αναφέρθηκαν στις ιστορίες τους. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δήλωσαν ότι αυτά που 

τα κάνει να ανησυχούν περισσότερο είναι το σχολείο τους, οι εξετάσεις και οι βαθμοί, 

στοιχείο με το οποίο συμφωνεί και ο Muris  με τους συνεργάτες του (1998). Τα πιο 

εντυπωσιακό όμως εύρημα είναι ότι πέρα από τα αναμενόμενο άγχος που νιώθουν τα 
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παιδιά για το σχολείο τους αναφέρουν συστηματικά ότι ανησυχούν τόσο στις 

εξωσχολικές τους δραστηριότητες και τα παιχνίδια όσο και για διάφορα οικογενειακά 

προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ζωή των παιδιών τελικά είναι γεμάτη από 

αγχογόνες καταστάσεις. Παρατηρούμε ότι τα παιδιά δηλώνουν ότι αγχώνονται ακόμα 

και σε στιγμές που θα έπρεπε να διασκεδάζουν όπως για παράδειγμα την ώρα που 

παίζουν με τους φίλους τους. Το γεγονός αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική την εύρεση 

μία μεθόδου παρέμβασης που να καταφέρνει να μειώνει τα επίπεδα άγχους των 

παιδιών. 

Τα κείμενα που μας έδωσαν τα παιδιά μας έδειξαν ότι μπορούν να εκφράσουν 

τις ανησυχίες τους μέσα από τον γραπτό λόγο. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται 

τόσο από το πλήθος των κατηγοριών που προέκυψαν από την ανάλυση των ιστοριών 

της πειραματικής ομάδας, όσο και από το γεγονός ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, 

παρ’ όλο που δε τους ζητήθηκε έγραψαν αυθόρμητα για συναισθηματικά φορτισμένα 

θέματα όπως τις σχέσεις τους με τους φίλους τους και την οικογένειά τους ή το άγχος 

που τους δημιουργεί το σχολείο. Επιπλέον, κάποια παιδιά της ομάδας ελέγχου 

βρήκαν την ευκαιρία να εκφράσουν την ανάγκη τους για βοήθεια ή να κάνουν 

αυτοκριτική. 

Τέλος, κρίνοντας από τη μείωση τόσο του άγχους όσο και της γνωστικής 

παρεμβολής μπορούμε να πούμε ότι η παρέμβαση ευνόησε τα παιδιά και η  βελτίωση 

αυτή ήταν η ίδια τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Στο σημείο αυτό δε θα 

πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι δε μπορέσαμε να βρούμε κάποια άλλη 

έρευνα που να εφαρμόζει το συγκεκριμένο παράδειγμα σε παιδιά οπότε και δεν 

έχουμε μέτρο σύγκρισης των αποτελεσμάτων μας. 
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Ερωτηματολόγιο Άγχους 
 

 Οδηγίες:   Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις που οι άνθρωποι συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διάβασε κάθε φράση και μετά βάλε 
σε κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό για να δείξεις πώς αισθάνεσαι τώρα, δηλαδή αυτή τη 
στιγμή. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μη ξοδεύεις πολύ ώρα για κάθε μία 
φράση, αλλά δώσε την απάντηση που φαίνεται να ταιριάζει πιο καλά σε αυτό που 
αισθάνεσαι τώρα.  

1  2  3  4 
καθόλου  κάπως  μέτρια  πάρα πολύ 

 

1 Αισθάνομαι ήρεμος/η 1 2 3 4 

2 Αισθάνομαι ασφαλής 1 2 3 4 

3 Νιώθω μία εσωτερική ένταση 1 2 3 4 

4 Έχω αγωνία 1 2 3 4 

5  Αισθάνομαι άνετα 1 2 3 4 

6 Αισθάνομαι αναστατωμένος/η 1 2 3 4 

7 Ανησυχώ αυτή τη στιγμή για ενδεχόμενες αποτυχίες  1 2 3 4 

8 Αισθάνομαι αναπαυμένος/η 1 2 3 4 

9 Αισθάνομαι άγχος 1 2 3 4 

10 Αισθάνομαι βολικά 1 2 3 4 

11 Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση 1 2 3 4 

12 Αισθάνομαι νευρικότητα 1 2 3 4 

13 Αισθάνομαι ήσυχος/η 1 2 3 4 

14 Βρίσκομαι σε διέγερση 1 2 3 4 

15 Είμαι χαλαρωμένος/η 1 2 3 4 

16 Αισθάνομαι ικανοποιημένος/η 1 2 3 4 

17 Ανησυχώ  1 2 3 4 

18 Αισθάνομαι έξαψη και ταραχή 1 2 3 4 

19 Αισθάνομαι υπερένταση 1 2 3 4 

20 Αισθάνομαι ευχάριστα 1 2 3 4 
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Οδηγίες:   Πιο κάτω υπάρχουν φράσεις που οι άνθρωποι συνηθίζουν να 
χρησιμοποιούν για να περιγράψουν τον εαυτό τους. Διάβασε κάθε φράση και μετά βάλε 
σε κύκλο τον αντίστοιχο αριθμό για να δείξεις πώς αισθάνεσαι συνήθως. Δεν υπάρχουν 
σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μη ξοδεύεις πολύ ώρα για κάθε μία φράση, αλλά δώσε την 
απάντηση που φαίνεται να ταιριάζει πιο καλά σε αυτό που αισθάνεσαι γενικά.  

1 2 3 4 
σχεδόν ποτέ μερικές φορές Συχνά σχεδόν πάντα 

 

Σε ευχαριστώ πολύ 

21 Αισθάνομαι ευχάριστα 1 2 3 4 

22 Κουράζομαι εύκολα 1 2 3 4 

23 Βρίσκομαι σε συνεχή αγωνία 1 2 3 4 

24 Εύχομαι να μπορούσα να είμαι τόσο ευτυχισμένος/η όσο οι άλλοι 
φαίνονται να είναι 

1 2 3 4 

25  Μένω πίσω στις δουλειές μου, γιατί δε μπορώ να αποφασίσω 
αρκετά γρήγορα 

1 2 3 4 

26 Αισθάνομαι αναπαυμένος/η 1 2 3 4 

27 Είμαι ήρεμος/η, ψύχραιμος/η και συγκεντρωμένος/η 1 2 3 4 

28 Αισθάνομαι πως οι δυσκολίες συσσωρεύονται ώστε να μη μπορώ 
να τις ξεπεράσω 

1 2 3 4 

29 Ανησυχώ πάρα πολύ για κάτι που στη πραγματικότητα δεν έχει 
σημασία 

1 2 3 4 

30 Βρίσκομαι σε συνεχή υπερένταση 1 2 3 4 

31 Έχω την τάση να βλέπω τα πράγματα δύσκολα 1 2 3 4 

32 Μου λείπει η αυτοπεποίθηση 1 2 3 4 

33 Αισθάνομαι ασφαλής 1 2 3 4 

34 Προσπαθώ να αποφεύγω την αντιμετώπιση μίας κρίσης ή 
δυσκολίας 

1 2 3 4 

35 Βρίσκομαι σε υπερδιέγερση 1 2 3 4 

36 Είμαι ικανοποιημένος/η 1 2 3 4 

37 Κάποια ασήμαντη σκέψη μου περνά από το μυαλό και μ’ ενοχλεί 1 2 3 4 

38 Παίρνω τις απογοητεύσεις τόσο πολύ στα σοβαρά ώστε δε μπορώ 

να τις διώξω από τη σκέψη μου 

1 2 3 4 

39 Είμαι ένας σταθερός χαρακτήρας 1 2 3 4 

40 Έχω ένταση ή αναστάτωση όταν σκέφτομαι τις ασχολίες και τα 
ενδιαφέροντά μου 

1 2 3 4 
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Κλίμακα Γνωστικής Παρεμβολής 
  

Οδηγίες:   Αυτό το ερωτηματολόγιο αναφέρετε στις σκέψεις που περνούν από το 
μυαλό των ανθρώπων σε συγκεκριμένες στιγμές, όπως για παράδειγμα όταν εργάζονται 
σε ένα συγκεκριμένο έργο. Παρακάτω έχουμε μερικές σκέψεις τις οποίες μπορεί να έχεις 
κι εσύ την ώρα που γράφεις ένα επαναληπτικό τεστ. Θα σε παρακαλούσαμε να 
δηλώσεις περίπου πόσο συχνά έρχεται σε εσένα κάθε σκέψη ενώ εργάζεσαι σε ένα 
επαναληπτικό τεστ με το να κυκλώσεις το πιο κατάλληλο γράμμα δίπλα σε κάθε 
πρόταση.   

 

1  2  3  4  5 
ποτέ  μία φορά  μερικές φορές  συχνά  ποτέ 

 

1 Σκεφτόμουν πόσο χάλια θα τα πήγαινα 1 2 3 4 5 

2 Σκεφτόμουν τι θα σκεφτόταν ο/η δάσκαλος/α για μένα 1 2 3 4 5 

3 Σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να διαβάσω πιο 

προσεκτικά 

1 2 3 4 5 

4 Σκεφτόμουν πόσος χρόνος μου απομένει 1 2 3 4 5 

5  Σκεφτόμουν πώς τα πήγαν οι συμμαθητές μου 1 2 3 4 5 

6 Σκεφτόμουν τη δυσκολία του επαναληπτικού τεστ 1 2 3 4 5 

7 Σκεφτόμουν το επίπεδο των ικανοτήτων μου 1 2 3 4 5 

8 Σκεφτόμουν το σκοπό του επαναληπτικού τεστ 1 2 3 4 5 

9 Σκεφτόμουν πώς θα ένιωθα αν μου έλεγαν πώς τα 

πήγα 

1 2 3 4 5 

10 Σκεφτόμουν πόσες φορές μπερδεύτηκα 1 2 3 4 5 

11 Σκεφτόμουν άλλα πράγματα (φροντιστήριο, διάβασμα) 1 2 3 4 5 

12 Σκεφτόμουν την οικογένειά μου 1 2 3 4 5 

13 Σκεφτόμουν τους φίλους μου 1 2 3 4 5 

14 Σκέφτηκα κάτι που με έκανε να νιώσω τύψεις 1 2 3 4 5 
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15 Σκέφτηκα δικές μου ανησυχίες 1 2 3 4 5 

16 Σκέφτηκα κάτι που με έκανε να νιώσω ένταση 1 2 3 4 5 

17 Σκέφτηκα κάτι που με έκανε να νιώσω θυμό 1 2 3 4 5 

18 Σκέφτηκα κάτι που συνέβη νωρίτερα τη μέρα του 

επαναληπτικού τεστ 

1 2 3 4 5 

19 Σκέφτηκα κάτι που έγινε στο πρόσφατο παρελθόν 1 2 3 4 5 

20 Σκέφτηκα κάτι που έγινε στο μακρινό παρελθόν 1 2 3 4 5 

21 Σκέφτηκα κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον 1 2 3 4 5 

 

 

Σε  παρακαλώ  κύκλωσε  έναν  αριθμό  στη  παρακάτω  κλίμακα  που  να  δείχνει 
καλύτερα το βαθμό που εσύ ένιωσες ότι δε μπορούσες να συγκεντρωθείς κατά τη 
διάρκεια του ερωτηματολογίου που μόλις συμπλήρωσες. 

 

καθόλου  1  2  3  4  5  6  7  πάρα πολύ 
 

 

Σε ευχαριστώ πολύ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Φόρμα Αξιολόγησης  
 

Κωδικός Μαθητή:                                                                 Έτος Γέννησης : 

Φύλο:  Αγόρι                 Κορίτσι                       Ημερομηνία Συμπλήρωσης: 

Τάξη :                                                                    Σχολείο:  

Επάγγελμα Πατέρα :    

 

Επάγγελμα Μητέρας:  

 

 

Αξιολόγηση Μαθητή 
 

      Διδασκόμενα Μαθήματα         Βαθμολογία  Σχόλια 
         Νεοελληνική Γλώσσα 

 
 

            Μαθηματικά 
 

 

            Ιστορία 
 

 

            Φυσικά 
 

 

             Γεωγραφία 
 

 

 

Θεωρείτε ότι το παιδί: 

‐ Δε μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα:    ναι                       όχι 

‐ Αγχώνεται όταν πρόκειται να εξεταστεί ή να γράψει τεστ :    ναι                      όχι                    

‐ Σας λέει ότι πονάει το κεφάλι του ή η κοιλιά του πριν από κάποια εξέταση:   ναι                      όχι 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 
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Παράρτημα 2 
 

 

 

 



115 
 

 

Ιστορία πρώτης μέρας Πειραματικής Ομάδας 
                                                                                                                                                                    

Μία  ηλιόλουστη  μέρα  η  κυρία  Σοφία 
πήρα τα δυο της παιδιά,  τη Κατερίνα και  το 
Στέφανο για να πάνε μία βόλτα στην εξοχή. 
Θα  περνούσαν  να  πάρουν  και  τον  μπαμπά, 
τον  κύριο  Χρίστο,  από  το  γραφείο  για  να 
πάει  μαζί  τους  αφού  σήμερα  δεν  είχε  τόση 
δουλεία! 

Στη  διαδρομή  για  το  γραφείο  είδαν 
μία μεγάλη αφίσα με την επιγραφή « Πώς να 
καταπολεμήσετε  το  Άγχος  σας  ».  Η  αφίσα 
ήταν πολύ εντυπωσιακή και τράβηξε αμέσως 
τη  προσοχή  των  παιδιών.  Πρώτη  ρώτησε  η 
Κατερίνα «μαμά τι είναι το άγχος?». Η κυρία 
Σοφία  αφού  σκέφτηκε  για  λίγο  άρχισε  να 

λέει… 

«  Όταν  έχεις  άγχος  νιώθεις  σαν  ένα  σκυλάκι  που  έχει  χάσει  το  κόκαλό 
του,  σαν  ένα  λουλούδι  που  έχει  μαραθεί,  σαν  ένα  σπουργίτι  που  ξέρει  ότι 
κάπου  κοντά  του  παραμονεύει  η  γάτα  ».  Ο  Στέφανος  όμως  είχε  κάτι  να 
προσθέσει… 

«Δηλαδή  μαμά  όταν  έχεις  άγχος  στο  στομάχι  σου  φτερουγίζουν 
πεταλούδες…? » 

Η κυρία Σοφία εντυπωσιάστηκε από τη περιγραφή του γιού της και είπε 
χαμογελώντας… «Ακριβώς έτσι είναι όπως το λες…!!! » και συμπλήρωσε «όταν 
έχεις άγχος δε μπορείς να καθίσεις ήσυχα και δε μπορείς να συγκεντρωθείς στα 
μαθήματα του σχολείου…» 

Όταν η κυρία Σοφία ρώτησε αν κατάλαβαν ο Στέφανος της απάντησε…  

«  μαμά εγώ νομίζω ότι  έχω άγχος όταν οι φίλοι μου δε μ’ αφήνουν να 
παίξω μαζί τους κι εγώ δε ξέρω τι έχω κάνει που τους έχει πειράξει ». Η μαμά 
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του  τότε  αφού  τον  κοίταξε  τρυφερά  του  είπε…  «  Εκείνες  τις  φορές  έχεις 
προσπαθήσει να βρεις κάποιον άλλο να παίξεις μαζί του…?» 

Η Κατερίνα που τόση ώρα παρακολουθούσε τη συζήτηση ξαφνικά λέει… 
«εγώ μαμά νιώθω πως έχω άγχος όταν πρέπει να πω το ποίημα μου στη γιορτή 
του σχολείου κι όλοι να με κοιτάζουν! Όταν όμως αρχίζω να λέω τους πρώτους 
στίχους αρχίζω να το διασκεδάζω…!!! » 

Μπράβο!!!  Είπε  η  κυρία  Σοφία  χαμογελώντας,  μάλλον  Κατερίνα  μου 
έχεις βρει έναν τρόπο να νιώθεις λιγότερο άγχος… 

Είχαν  φτάσει  έξω  από  το  κολυμβητήριο  της  γειτονιάς  τους  όταν  ο 
Στέφανος  είπε δυνατά… «Λοιπόν μαμά,  όταν φτάνει  η μέρα  των αγώνων στο 
κολυμβητήριο  η  καρδιά  μου  χτυπάει  πιο  γρήγορα,  όμως  όταν  αρχίζω  να 
κολυμπάω  και  ακούω  τις  φωνές  των  άλλων  να  ζητωκραυγάζουν  νιώθω  πιο 
ήρεμος  και  πιο  δυνατός!!!  Και  τότε  που  είχε  αρρωστήσει  το  σκυλάκι  μας. 
Θυμάσαι?,  ανησύχησα  πάρα  πολύ,  όταν  όμως  η  κτηνίατρος  μας  είπε  να  μη 
στεναχωριόμαστε  γιατί  σε  μια  δυο  μέρες  θα  γινόταν  καλά,  ένιωσα  πολύ 
καλύτερα…» 

Η  Κατερίνα  συμφώνησε  κουνώντας  το  κεφάλι  και  συμπλήρωσε 
κατσουφιασμένα «  εγώ ανησυχώ πολύ όταν η δασκάλα στο σχολείο μας λέει 
ότι στο επόμενο μάθημα θα γράψουμε επαναληπτικό τεστ στα μαθηματικά…., 
εσύ μαμά νιώθεις ποτέ ότι έχεις άγχος?» 

Βέβαια  αγάπη  μου!  Της  απάντησε  η  κυρία  Σοφία…  και  οι  μεγάλοι 
νιώθουν  άγχος  αλλά  για  άλλα  πράγματα  από  ότι  τα  παιδιά…  Ανησυχώ  πάρα 
πολύ όταν εσύ κι ο αδερφός σου διασχίζεται  το δρόμο χωρίς να προσέχετε ή 
όταν έρχονται πολλοί λογαριασμοί και πρέπει να τους πληρώσουμε…» 

Και τι κάνεις μαμά για να μην έχεις άγχος? ρώτησε με ανυπομονησία ο 
Στέφανος… 

«Προσπαθώ  να  σκέφτομαι  κάτι  ευχάριστο  ή  ακούω  ήρεμη  μουσική… 
εσάς παιδιά τι σας κάνει να νιώθετε πιο ήρεμα?» 

Όταν έρχονται οι φίλοι μας για να παίξουμε ή όταν παίζουμε επιτραπέζια 
παιχνίδια  όλοι  μαζί,  είπε  χαρούμενη  η  Κατερίνα  ή  κάποιο  παιχνίδι  στον 
υπολογιστή, συμπλήρωσε ο Στέφανος…. 
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Είχαν  φτάσει  σχεδόν  στο  γραφείο  του  κυρίου  Χρίστου  όταν  η  κυρία 
Σοφία είπε στα παιδιά… 

«  Την  επόμενη  φορά  που  θα  νιώσετε  άγχος  ή  ανησυχία  για  κάτι 
δοκιμάστε να μιλήσετε σε κάποιον γι’ αυτό… 

Και  να  θυμάστε  πάντα  ότι  οι  ανησυχίες  έρχονται  και  φεύγουν  το  ίδιο 
ξαφνικά  όπως  τα  σύννεφα  που  τα  παρασέρνει  ο  αέρας  μακριά…  να  κοιτάτε 
ψηλά στον ουρανό και να μη κατσουφιάζετε… ένα χαμόγελο δίνει πάντα χαρά 
σε όλους!!! » 

Εκείνη  την  ώρα  βγήκε  και  ο  κύριος  Χρίστος  από  το  γραφείο  του 
κρατώντας  τα  κλειδιά  του  αυτοκινήτου  τους  στο  χέρι…  μπήκαν  όλοι  μέσα, 
έβαλαν τις ζώνες τους και πήγαν μία ωραία βόλτα στη θάλασσα…    
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Ιστορία δεύτερης μέρας Πειραματικής Ομάδας 
 

Τη δεύτερη μέρα της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά της Πειραματικής ομάδας 

ένα απόσπασμα από το βιβλίο των Ρομέιν και Βέρντικ (2002) που εξηγούσε με απλά 

και κατανοητά για τα παιδιά λόγια τι είναι το άγχος (σελ. 17 – 51) 

 

Ιστορία τρίτης μέρας Πειραματικής Ομάδας 
 

Τη τρίτη και τελευταία μέρα της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά της 

Πειραματικής ομάδας ένα δεύτερο απόσπασμα από το ίδιο βιβλίο στο οποίο 

περιγράφονται τρόποι που μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν 

το άγχος τους (σελ. 53 - 99). 

 

Ιστορία πρώτης μέρας Ομάδας Ελέγχου 
 

Την πρώτη μέρα της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά της ομάδας ελέγχου μία 

ιστορία από το ανθολόγιο της τάξης τους (ΟΕΔΒ, 2007). Πιο συγκεκριμένα, διαβάσαμε 

ένα απόσπασμα του βιβλίου της Έλλης Αλεξίου Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή με 

τίτλο «Η Βαγγελίτσα» (σελ. 105 – 107). 

 

Ιστορία δεύτερης μέρας Ομάδας Ελέγχου 
 

Τη δεύτερη μέρα της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά της ομάδας ελέγχου άλλη 

μία ιστορία από το ανθολόγιο της τάξης τους (ΟΕΔΒ, 2007). Πιο αναλυτικά, διαβάσαμε 

ένα απόσπασμα από το διήγημα του Παντελή Καλιότσου Ένα σακί μαλλιά (σελ. 112 - 

114). 
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Ιστορία τρίτης μέρας Ομάδας Ελέγχου 
 

Την τρίτη και τελευταία μέρα της έρευνας διαβάσαμε στα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου  μία τελευταία ιστορία από το ανθολόγιο της τάξης τους (ΟΕΔΒ, 2007). Πιο 

αναλυτικά, διαβάσαμε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Φιλίπ Μπαρμπώ Η 

Βιβλιοθήκη μας (σελ. 120 - 122). 
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Παρουσιάσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια 
Συνέδρια  
 

 

29th Stress and Anxiety Research Society Conference, 16th to 18th of July 
2008, School of Psychology, Birkbeck, University of London. 

 

 

BRITISH PSYCHOLOGICAL SOCIETY, SGCP 1st EUROPEAN COACHING 
PSYCHOLOGY CONFERENCE 2008, 17th – 18th DECEMBER  2008; 
University of Westminster, Regents Campus, London. 

 

 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Κλάδου Γνωστικής Ψυχολογίας της ΕΛΨΕ, 
Γνωστική Ψυχολογία : Από το Εργαστήριο στην Κοινωνία, 6 – 9 Νοέμβρη 
2008, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. 

 

 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων 
σε Παιδιά και Εφήβους, 3 – 5 Απριλίου 2009, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
Αθήνα. 

 


