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Περιεχόμενα 
Περίληψη .................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

1.Εισαγωγή ..............................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.Θεωρητικό πλαίσιο ..............................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1Κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των βρεφών ... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1.1 Ψυχαναλυτική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

2.1.2 Συμπεριφοριστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών .......... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1.3 Γνωστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών .......... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

2.1.4 Κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών ... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1.5 Βιολογική και ηθολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών ..... Σφάλμα! Δεν 

έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1.6 Κριτική των πρώτων θεωριών για την ανάπτυξη των βρεφών ........... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.1.7 Η θεωρία της Διυποκειμενικότητας .............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.2 Η ύπαρξη θετικών και αρνητικών συναισθημάτων ................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

2.3 Βασικά συναισθήματα ......................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση των συναισθημάτων ....... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.5.1 Ο ρόλος των πολιτισμικών παραγόντων στην έκφραση του συναισθήματος . Σφάλμα! 

Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.5.2 Πέντε πολιτιστικά πλαίσια κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του συναισθήματος στα 

βρέφη .................................................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.5.3 Οι διαφορές φύλου επηρεάζουν το συναίσθημα .................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

2.5 Η κοινωνικοποίηση και η συμβολή της στην εξέλιξη του συναισθήματος. . Σφάλμα! Δεν 

έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ..............................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.1. Συναισθηματική ανάπτυξη ....................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.1.1 Οι γονείς και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του συναισθήματος Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.1.2 Ο ρόλος της μητέρας στη διαμόρφωση του συναισθήματος ......... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.1.3 Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση του συναισθήματος .......... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 
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3.1.4 Τα βρέφη και η διαμόρφωση του συναισθήματος ............ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

3.2. Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων από τους γονείς και τα 

παιδιά ......................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.2.1 Η αναγνώριση του συναισθήματος από τους γονείς: πρακτικές, τρόποι και 

παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνώριση ....... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.2.2. Γονεϊκοί  λεκτικοί και μη λεκτικοί τρόποι έκφρασης για το συναίσθημα. ..... Σφάλμα! 

Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.2.3 Γονεϊκοί τρόποι αντίδρασης και διαχείρησης του συναισθήματος .... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.3. Τρόποι αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων από τα παιδιά

 ..................................................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.3.1 Οι παιδικοί τρόποι αναγνώρισης του συναισθήματος ................................................ 60 

3.3.2 Οι παιδικές λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις για το συναίσθημα . Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.3.3 Οι παιδικοί τρόποι διαχείρισης του συναισθήματος .............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

3.4 Κοινωνικοποίηση του συναισθήματος .............Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.4.1 Στρατηγικές γονικής κοινωνικοποίησης του συναισθήματος Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

3.4.2 Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών .................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

3.5 Η παρούσα διπλωματική εργασία ...................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

3.5.1 Σκοπός και υποθέσεις ερευνητικής εργασίας…………………………………………………………….69 

4. Ερευνητικό μέρος ............................................................................................................... 71 

4.1 Μεθοδολογία της έρευνας ........................................................................................... 71 

4.2 Συμμετέχοντες ............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

4.3 Μέσα συλλογής δεδομένων ........................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

4.3.1 Ερωτηματολόγιο μητέρων ..................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

         4.3.2 Ερωτηματολόγιο 

παιδιών……………………………………………………………………………….Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων .............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5. Αποτελέσματα .....................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.1. Μέτρηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μητέρας ......... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.1.1.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου. .................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

5.2. Εκφραστικότητά των μητέρων  σε σχέση με το παιδί τους .................................... 89 

5.3 Ερωτηματολόγιο παιδιών ........................................................................................... 99 
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5.3.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου ............................................................ 99 

     5.4 Διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων .........Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.4.1. Μέτρηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μητέρας Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

     5.4.2. Αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων της μητέρας από τα παιδιά 

τους ..................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

     5.4.3 Οι πεποιθήσεις των μητέρων για την έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση των 

συναισθημάτων, επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

τους………………………………………………………………………………………….118 

6. Συζήτηση – Συμπεράσματα .................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6.4 Πρωτοτυπία - συμβολή παρούσας έρευνας ......................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

6.5 Περιορισμοί έρευνας .................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

6.6 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Βιβλιογραφικές αναφορές ......................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Παράρτημα ..............................................................Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα πινάκων 

 

Πίνακας 1: Συνοπτικός πίνακας δημογραφικών και περιγραφικών δεδομένων  των 

μητέρων του δείγματος σε σχέση με την τάξη φοίτησης του παιδιού ... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 1.1:Συνοπτικός πίνακας δημογραφικών και περιγραφικών δεδομένων  των 

παιδιών του δείγματος σε σχέση με την τάξη φοίτησης του παιδιού .... Σφάλμα! Δεν έχει 

οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 2: Δομή του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον 

αφορά τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα. ................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 2.2: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους 

συναισθήματα. ...................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 
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Πίνακας 2.3: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του 

Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και 

αρνητικά τους συναισθήματα. ............................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 2.4: Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) 

των απαντήσεων στην  Εκφραστικότητα των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και 

αρνητικά τους συναισθήματα (Ν = 92) ............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 3: Δομή του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση 

με το παιδί τους. .................................................................................................................... 91 

Πίνακας 3.1: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχείτων τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους, ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 3.2: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τεσσάρων υποκλιμάκων του 

Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους.

 ................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 3.3: Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) 

των απαντήσεων στην  Εκφραστικότητα των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους  (Ν 

= 92) ........................................................................................................................................ 97 

Πίνακας 4: Δομή του Ερωτηματολογίου των παιδιών .............................................. 100 

Πίνακας 4.1: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου των παιδιών

 ................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 4.2: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του 

Ερωτηματολογίου των παιδιών............................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 4.3: Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) 

των απαντήσεων των παιδιών(Ν = 92) ................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 5: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους 

συναισθήματα. ......................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 5.1: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και 

αρνητικά τους συναισθήματα. ............................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου των μητέρων σε 

σχέση με το παιδί τους. .......................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6.1: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6.2: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχείτων δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της 
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εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6.3: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους.

 ................................................................................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6.4: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της 

εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. ...... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 6.5: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους.

 ................................................................................ Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 7: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων («Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος» και «Ελεύθερη έκφραση 

αρνητικών συναισθημάτων μητέρας»). ............... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 7.1: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων(«Συζήτηση του 

παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος» και 

«Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας»). ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 7.2: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για 

τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την «Ελεύθερη έκφραση 

θετικών συναισθημάτων μητέρας». ..................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 7.3: Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του 

παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την 

«Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας». ......... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

Πίνακας 7.4: Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και 

περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για 

τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» και «Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα» Σφάλμα! Δεν έχει 
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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διερεύνησε την επίδραση της έκφρασης, 

αναγνώρισης και επεξήγησης των συναισθημάτων της μητέρας, στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών της. Σκοπός της εργασίας ήταν να 

διερευνηθεί η ελεύθερη έκφραση των μητέρων σχετικά με τα θετικά και αρνητικά 

τους συναισθήματα, καθώς και η ικανότητα των παιδιών τους να αναγνωρίζουν τις 

εκφράσεις των μητέρων τους, ανεξάρτητα από την στάση και τις πεποιθήσεις που 

διατηρούν οι ίδιες μπροστά σε διαφόρων ειδών συναισθήματα. Επιπλέον θέλαμε να 

διερευνήσουμε αν η έκφραση, η συζήτηση, αλλά και οι πεποιθήσεις των ίδιων των 

μητέρων για τα συναισθήματα επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη 

των παιδιών τους. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που διεξήχθη ήταν 92 μητέρες με 

τα παιδιά τους ηλικίας 4 έως 6 ετών από ιδιωτικό νηπιαγωγείο του νομού 

Ρεθύμνης.Τα ευρήματα που προέκυψαν μαρτυρούν την τάση των μητέρων για 

απόκρυψη, καθώς και την προκατάληψή τους, μπροστά στην έκφραση των 

αρνητικών συναισθημάτων. Οι μητέρες εκδηλώνουν με μεγαλύτερη ευκολία τα 

θετικά από τα αρνητικά τους συναισθήματα. Από την άλλη τα παιδιά εμφανίστηκαν 

ιδιαίτερα ικανά στο να αντιληφθούν την συναισθηματική κατάσταση των μητέρων 

τους, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις ή τις συζητήσεις των ίδιων για τα 

συναισθήματα. Τέλος η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών φάνηκε να 

επηρεάζεται από τις εκφράσεις, τις πεποιθήσεις και τις επεξηγήσεις των μητέρων 

τους. Τα παιδιά τα οποία συζητούν, εκφράζουν και δέχονται περισσότερες 

επεξηγήσεις για κάθε είδους συναίσθημα, είναι αντίστοιχα και πιο ικανά στην 

έκφραση, αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων που τους προκύπτουν. Τα 

ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να δώσουν νέες πληροφορίες και 

κατευθύνσεις τόσο στους επιστήμονες που ασχολούνται με το θέμα της ανάπτυξης 

των συναισθημάτων, όσο και στους γονείς και εκπαιδευτικούς που είναι σε επαφή με 

τα συναισθήματα και την ανάπτυξη των παιδιών, καθοδηγώντας τους και δίνοντάς 

τους νέες προοπτικές και λύσεις στα συναισθηματικά τους αδιέξοδα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: ανάπτυξη παιδιού, συναισθηματική εκφραστικότητα, σχέση μητέρας 

– παιδιού, συναισθηματική ανάπτυξη, ανάπτυξη βρεφών, η φύση των 
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συναισθημάτων, παράγοντες ανάπτυξης συναισθήματος, βρεφική ανταπόκριση στο 

συναίσθημα. 

Abstract  

The present dissertation investigated whether the effect of expression, recognition and 

explanation of the mother's feelings had an impact on the socio-emotional 

development of their children. The aim of the study was to explore mothers’ free 

expression of their positive and negative emotions, as well as their children's ability to 

recognize their mothers' expressions, regardless of their own attitudes and beliefs in 

the face of different kinds of emotions. . In addition, we wanted to investigate whether 

the expression, the discussion, but also the mothers' own beliefs about emotions affect 

the socio-emotional development of their children.The participants in the study were 

92 mothers with their children aged 4 to 6 years. The majority of mothers who 

participated were between 35 and 44 years old. The children come from a private 

kindergarten in the prefecture of Rethymno and the research was conducted in the 

year 2021.The findings show the tendency of mothers to hide, as well as their 

prejudice, in the face of the expression of negative emotions. Mothers are more likely 

to express positives than negative ones. On the other hand, their children appeared to 

be particularly capable of perceiving their mothers' emotional state, regardless of their 

own beliefs or discussions about emotions. Finally, children's socio-emotional 

development seemed to be influenced by their mothers' expressions, beliefs and 

explanations. Children who discuss, express and accept more explanations for each 

type of emotion are respectively more proficient in expressing, recognizing and 

managing the emotions that arise.The findings of the present study can provide new 

information and guidance to both scientists involved in emotion development and 

parents and educators who are in touch with children's emotions and development, 

guiding and giving them new prospects and solutions. 

Keywords: child development, emotional expressiveness, mother-child relationship, 

emotional development, infant development, nature of emotions, emotion 

development factors, infant response to emotion. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

   

1. Εισαγωγή 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία  διερευνάται ο ρόλος των συναισθημάτων των 

μητέρων στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Αναλυτικότερα, σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μας καθοδηγήσει σχετικά με το 

πως εξελίσσεται το συναίσθημα των παιδιών, αλλά και το πως αυτό επηρεάζεται ή όχι 

από τις εκφράσεις, τις πεποιθήσεις και τις επεξηγήσεις των μητέρων τους σχετικά με 

τα συναισθήματα. Πιο συγκεκριμένα η παρούσα εργασία διερεύνησε την ελεύθερη 

έκφραση των μητέρων σχετικά με τα αρνητικά και θετικά συναισθήματα, αλλά και 

την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει τα συναισθήματα της μητέρας του 

ανεξάρτητα από τις δικές τις εκφράσεις, συζητήσεις και πεποιθήσεις. Η πορεία της 

διερεύνησής μας, είχε ως τελικό σκοπό να τεκμηριώσει ή όχι την πεποίθηση ότι η 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, επηρεάζεται από τις εκφράσεις, 

πεποιθήσεις, συζητήσεις, αλλά και επεξηγήσεις των μητέρων τους. Η διπλωματική 

αυτή εργασία διαρθρώνεται σε επτά μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο Εισαγωγή 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα μέρη της εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο θεωρητικό πλαίσιο, παρουσιάζονται τόσο 

κλασικές όσο και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των παιδιών. Στο κεφάλαιο 

αυτό γίνεται αναφορά σε θεωρίες που αφορούν την ανάπτυξη των βρεφών και την 

σχέση τους με την μητέρα. Οι θεωρίες τοποθετούνται σε όσο το δυνατόν καλύτερη 

χρονολογική σειρά, με σκοπό να δείξουν την εξέλιξη τους στο χρόνο. 

Το ξεκίνημα των θεωριών για την ανάπτυξη του παιδιού έρχεται μέσω της 

ψυχαναλυτικής προσέγγισης με βασικό εκπρόσωπο τον Sigmund Freud (1856-1939) 

ο οποίος ανέλυσε την έννοια του ασυνειδήτου και της ηδονής, βασίζοντας την 

ανάπτυξη του παιδιού στην κάλυψη των ενστικτωδών αναγκών και ηδονών του, 

θεωρώντας το βρέφος ένα παθητικό, άβουλο ον. Ακολουθεί η συμπεριφοριστική 

προσέγγιση με βασικούς αντιπροσώπους τους John Watson, Ivan Pavlov και Skinner, 

οι οποίοι με τις θεωρίες τους περί ανάπτυξης των βρεφών, υποστήριξαν ότι όλη η 

συμπεριφορά των ατόμων είναι αποτέλεσμα δράσης – αντίδρασης. Η μίμηση, η 
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αμοιβή ή η τιμωρία είναι μερικές από τις πρακτικές που οι ίδιοι πίστευαν ότι ωθούν 

το άτομο στο να μάθει. Έπειτα με την γνωστική προσέγγιση, η οποία έχει ως βασικό 

εκπρόσωπο τον πρώτο ψυχολόγο που ασχολήθηκε με το παιδί, τον Jean Piaget, οι 

έρευνα στράφηκε στο πως μαθαίνει το παιδί και όχι στο τι μαθαίνει. Οι διαδικασίες 

της συμμόρφωσης και τις αφομοίωσης αποτελούν για τους ισχυριστές της γνωστικής 

προσέγγισης το κλειδιά προς την εξέλιξη και τη γνώση. Η επόμενη προσέγγιση που 

αναλύεται είναι η κοινωνικοπολιτισμική, με βασικό εκπρόσωπο τον Lev Vygotsky, ο 

οποίος υποστήριξε ότι η ανάπτυξη και η μάθηση του παιδιού οφείλεται σε 

κοινωνικοπολιτισμικούς παράγοντες. Τα βαβίσματα και οι πρώτοι ήχοι που τα βρέφη 

δημιουργούν, δηλώνουν την ανάγκη τους για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους 

ανθρώπους του περιβάλλοντός τους. Η γλώσσα και ο πολιτισμός αποτελούν βασικά 

στοιχεία στην πορεία της εξέλιξης ενός παιδιού. Η βιολογική και ηθολογική 

προσέγγιση της ανάπτυξης, με έναν από τους βασικούς αντιπροσώπους της τον 

Δαρβίνο, υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσω γενετικών και κληρονομικών 

χαρακτηριστικών, τα οποία μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Η αναδρομή αυτή στις 

θεωρίες που σχετίζονται με την μάθηση, ολοκληρώνεται με την θεωρία της έμφυτης 

διυποκειμενικότητας του Trevarthen, η οποία υποστηρίζει ότι τα βρέφη δεν είναι 

μωρά, αλλά έτοιμα με μια εκ γενετής ικανότητα για επικοινωνία και δημιουργία 

διαπροσωπικών σχέσεων. Το βρέφος προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση, συγχρονίζει 

χωροχρονικά τις κινήσεις του, τις επιθυμίες και τις σκέψεις του με την ίδια του την 

μητέρα. Η αλληλεπίδραση αυτή μητέρας – βρέφους, οδηγεί τελικά στην ανάπτυξη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο, βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρουσιάζονται 

σύγχρονες θεωρίες και μελέτες σχετικά με, την ύπαρξη θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων, αλλά και τον διαχωρισμό των συναισθημάτων σε βασικά 

συναισθήματα. Ακολουθούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την έκφραση των 

συναισθημάτων και οδηγούν στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, εξετάζοντας την 

συμβολή της μητέρας, του πατέρα και άλλων παραγόντων που εμπλέκονται στη 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, οδηγώντας μας τελικά, στην διαμόρφωση 

του συναισθήματος των βρεφών. Τέλος, υπό το πρίσμα σύγχρονων ερευνών 

κατονομάζουμε και επεξηγούμε τους τρόπους που αναγνωρίζουν, εκφράζουν και 

επεξηγούν τα συναισθήματα τόσο τα δικά τους, όσο και των παιδιών τους οι γονείς 

και κυρίως οι μητέρες. Οι τρόποι, οι πρακτικές, οι πεποιθήσεις, αλλά και οι 

συζητήσεις που χρησιμοποιούν οι γονείς για να εκφράσουν το συναίσθημα στα παιδιά 
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τους, τα οδηγούν στην κοινωνικκοσυναισθηματική ανάπτυξη. Στο τελευταίο μέρος 

του πρώτου κεφαλαίου, γίνεται μια συγκριτική ανάλυση των τρόπων που 

χρησιμοποιούν οι γονείς στην έκφραση των συναισθημάτων τους με τα παιδιά και 

πως τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται και αξιολογούν στη συνέχεια αυτούς τους 

τρόπους για να επικοινωνήσουν τα ίδια και να κοινωνικοποιηθούν. Οι τρόποι και 

πρακτικές των γονέων οδηγούν επαγωγικά την σκέψη μας στην κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, θέτοντας τους στόχους και τις υποθέσεις της 

έρευνας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο Ερευνητικό Μέρος, παρουσιάζεται ο τρόπος 

διεξαγωγής της έρευνας, τα στοιχεία των συμμετεχόντων μητέρων και παιδιών, τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν σε μητέρες και παιδιά, η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για την συλλογή των δεδομένων και οι στατιστικοί και περιγραφικοί 

τρόποι ανάλυσής τους. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία και εγκυρότητα των 

εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας που διεξήχθη. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται σχετικοί πίνακες και 

διαγράμματα οι οποίοι τεκμηριώνουν τα αποτελέσματά μας σχετικά με τον στόχο και 

σκοπό της έρευνας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και σχολιάζονται με αναλυτικό τρόπο τα 

ευρήματα της έρευνας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα άλλων παρόμοιων ερευνών. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι σχολιασμοί των υποθέσεων που είχαμε θέσει, 

καθώς και οι σχολιασμοί των συσχετίσεων που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή 

των συμπερασμάτων της έρευνας.  Στο κεφάλαιο αυτό επιβεβαιώνονται ή όχι τα 

ευρήματά μας με εκείνα άλλων ερευνητών, ανοίγοντας νέους δρόμους και προοπτικές 

για έρευνα. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η πρωτοτυπία που 

ακολούθησε ο σχεδιασμός και ο τρόπος υλοποίησης της έρευνας, οι περιορισμοί, 

καθώς και οι προτάσεις η μελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

2. Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συναίσθημα είναι μια έννοια που έχει ερευνηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, 

καθώς καθορίζει ως ένα μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά των ανθρώπων υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία η διερεύνηση των 

διαφορετικών εκφράσεων των συναισθημάτων θα γίνει με βασικό άξονα τις 

εκφράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας και πιο συγκεκριμένα 

τα συναισθήματα μητέρας και παιδιού. Κρίνεται, επομένως, σημαντικό να 

διερευνηθεί τόσο η φύση, όσο και η έκφραση των διαφορετικών πτυχών των 

συναισθημάτων, αλλά και οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκφραση ή όχι 

διαφορετικών συναισθημάτων στην οικογένεια. 

Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις κλασικές και 

σύγχρονες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανάπτυξη του ανθρώπινου 

οργανισμού και κατ’ επέκταση του συναισθήματος. Η ανάπτυξη στο πρώτο κεφάλαιο 

της εργασίας θα διερευνηθεί τόσο από ψυχαναλυτικής πλευράς, όσο και από 

συμπεριφοριστικής, ηθολογικής και γενετικής, καταλήγοντας στη θεωρία της 

διυποκειμενικότητας. 

  Έπειτα, θα διερευνηθεί η φύση των συναισθημάτων, η ύπαρξη ή όχι των 

αρνητικών συναισθημάτων, η σύνδεσή τους με τους εκάστοτε πολιτισμούς και την 

έννοια της κοινωνικοποίησης. Στο τελευταίο μέρος του θεωρητικού πλαισίου θα γίνει 

η σύνδεση του συναισθήματος με την κοινωνικοποίηση, εξηγώντας το πως 

καθιερώθηκε ο όρος «κοινωνικοποίηση του συναισθήματος». 

Οι ορισμοί και οι επεξηγήσεις που θα δοθούν στο πρώτο κεφάλαιο θα μας 

βοηθήσουν να αποκτήσουμε μια πιο συγκεκριμένη και επαγωγική σκέψη που θα μας 

οδηγήσει στην διαφορετική ανάπτυξη των συναισθημάτων στο πλαίσιο της 

οικογένειας, στηρίζοντας ταυτόχρονα το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας που θα 

διεξαχθεί. 
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2.1 Κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Ως είδος οι άνθρωποι είναι συναισθηματικά, κοινωνικά όντα. Βιολογικά 

καθοδηγούμενες διαδικασίες εξελίσσονται και συνεργάζονται με το εκάστοτε 

περιβάλλον ώστε να διαμορφώσουν το συναίσθημα. Το συναίσθημα επηρεάζεται, 

καθοδηγείται και αλλάζει ανάλογα με την συνθήκη και τις επιρροές που λαμβάνει 

(Camochan, 1990· Eisenberg, Spinrad, & Cumberland, 1998). Πρωταρχικό ρόλο στην 

διαμόρφωση του συναισθήματος παίζουν οι γονείς κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. 

Έπειτα όμως, έρχονται κι άλλοι παράγοντες να παίξουν το ρόλο τους στην 

διαμόρφωσή του, όπως, οι πολιτισμικοί, οι συνομήλικοι, η θρησκεία, το κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο κ.α. (Eisenberg, 

Spinrad, & Cumberland, 1998·  Klimes-Dougan, Brand, Zahn-Waxler, Usher, 

Hastings et al., 2007· Yap, Allen, & Ladouceur, 2008).  

Παρατηρώντας την εκδήλωση του συναισθήματος, θα αντιληφθούμε ότι το 

συναίσθημα γίνεται ορατό από την πρώτη κιόλας επαφή του βρέφους με τους 

ανθρώπους που έρχεται σε επαφή. Από τους πρώτους κιόλας μήνες ζωής τα βρέφη 

εκφράζουν συναισθήματα και αλληλοεπιδρούν με τον φροντιστή και τους ανθρώπους 

του άμεσου περιβάλλοντός τους, τόσο με λεκτικούς όσο και με μη λεκτικούς τρόπους 

(Dunn, Bretherton, & Munn, 1987· Klimes-Dougan et al., 2007). Η έκφραση γίνεται 

ως επί των πλείστων ασυνείδητα, αντιδρώντας σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα 

(Fischer, Wang, Kennedy, & Cheng, 1998). Ορίζοντας την έννοια των 

συναισθημάτων θα λέγαμε ότι, τα συναισθήματα είναι διοργανωτές της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και η εκάστοτε έκφρασή τους, κρύβει από πίσω της ένα σενάριο που 

καθορίζει τις συνθήκες και δραστηριότητες για αυτό το συναίσθημα (Fischer, et al., 

1998). 

Τα συναισθήματα ξεκινούν από την βρεφική ηλικία και τις σχέσεις που 

διαμορφώνει το βρέφος με τους φροντιστές του. Βασικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει 

ο δεσμός του βρέφους με την μητέρα του και τα παιδικά βιώματα του ίδιου. Το 

ζήτημα αυτό εξετάστηκε υπό το πρίσμα πολλών σκοπιών, όπως της ψυχαναλυτικής, 

της κοινωνικής, της ηθολογικής, της γνωστικής, αλλά και της εξελικτικής. Ο 

Sigmund Freud αποτελεί πρωτοπόρο στον τομέα αυτό, καθώς με την ψυχαναλυτική 
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του θεωρία κατέδειξε τον σημαντικό ρόλο των παιδικών βιωμάτων για την μετέπειτα 

πορεία και εξέλιξη του ατόμου στην ενήλικη ζωή.  

2.1.1 Ψυχαναλυτική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών  

 

Η ψυχοσεξουαλική θεωρία του Sigmund Freud (1856 – 1939). O Sigmund 

Freud ανέπτυξε την θεωρία του για την ανθρώπινη ύπαρξη μελετώντας περιπτώσεις 

ασθενών του. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι πολλές συμπεριφορές και προβλήματα που 

αφορούν ενηλίκους, πηγάζουν από την παιδική ηλικία. Εισήγαγε την έννοια του 

ασυνείδητου και της ηδονής, υποστηρίζοντας ότι οι συμπεριφορές των ανθρώπων και 

οι διαφορετικές αντιδράσεις τους, στηρίζονται στην κάλυψη των αναγκών που 

συνθέτουν την κάθε περίοδο ζωής του ανθρώπου (Cole & Cole, 2002). Η ισορροπία 

μεταξύ του εσωτερικού μας κόσμου και των κοινωνικών επιταγών, διασφαλίζουν την 

ολοκλήρωση της ανθρώπινης εξέλιξης και του στόχου του κάθε ανθρώπου. Οι τρόποι 

που χρησιμοποιούν οι γονείς για να καλύψουν  τις εσωτερικές (ενστικτώδεις) ανάγκες 

των παιδιών τους, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους 

(Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2012). 

Σύμφωνα με τον Freud ο ψυχισμός μας αποτελείται από τρία βασικά μέρη: το 

Εγώ, το Εκείνο και Υπερεγώ. Τα μέρη αυτά αναπτύσσονται ξεχωριστά και εν τέλη 

ενοποιούνται για να δώσουν την ολοκλήρωση της προσωπικότητας και του εαυτού. 

Το Εγώ, αποτελεί το συνειδητό μέρος και λειτουργεί με βάση την αρχή της 

πραγματικότητας. το άτομο καλείται να αντιληφθεί την πραγματικότητα που το 

περικλείει με βάση τη σκέψη, τις γνωστικές και γλωσσικές του ικανότητες, τη 

μάθηση κοκ. Το Εκείνο, αφορά την έννοια του ασυνείδητου και λειτουργεί βασισμένο 

στην αρχή της ευχαρίστησης. Το άτομο προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες του 

καλύπτοντας τα εσωτερικά ένστικτά του την ίδια στιγμή που αισθάνεται την ανάγκη 

αυτή. Τέλος, το Υπερεγώ, είναι το ηθικό μέρος της προσωπικότητας και 

διαμορφώνεται με βάσει τους κανόνες που επιτάσσει η κοινωνία. Ανάμεσα στο 

Εκείνο και το Υπερεγώ, υπάρχει το Εγώ το οποίο με την σειρά του προσπαθεί να 

διατηρήσει την ισορροπία, κατευνάζοντας τα ένστικτα του Εκείνου προσαρμόζοντάς 

τα ταυτόχρονα στις επιταγές της κοινωνίας και του πολιτισμικού πλαισίου που τα 

απαρτίζουν (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 2012). 
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O Sigmund Freud θεωρεί τα πέντε πρώτα χρόνια ζωής πολύ καθοριστικά για 

την μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του ατόμου. Για τον λόγο αυτό ανέπτυξε τρία 

ψυχοσεξουαλικά στάδια, στα οποία ο δεσμός μητέρα-βρέφους είναι για εκείνον 

καθοριστικής σημασίας. Το πρώτο στάδιο το ονόμασε στοματικό (γέννηση- 1
ο
 έτος), 

το δεύτερο πρωκτικό (1
ο
-3

ο
 έτος) και το τρίτο φαλλικό (3

ο
-6

ο
 έτος) (Cole & Cole, 

2002) (Cole & Cole, 2002).. 

Στο πρώτο στάδιο τα βρέφη αντλούν ευχαρίστηση διαμέσου του στόματος. Ο 

θηλασμός, το πιπίλισμα του δακτύλου και το μασούλημα αντικειμένων βοηθά τα 

βρέφη να ανακαλύψουν  τον κόσμο γύρω τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα 

σεξουαλικά τους ένστικτα, καθώς η περιοχή του στόματος μετατρέπεται σε 

ερωτογενή ζώνη για τον πρώτο περίπου χρόνο της ζωής.  Στο δεύτερο στάδιο 

ερωτογενής ζώνη γίνεται ο πρωκτός και οι σεξουαλικές ανάγκες του παιδιού 

καλύπτονται μέσω της ούρησης και της αφόδευσης. Χαρακτηριστικό του σταδίου 

αυτού είναι η τάση των παιδιών να συγκρατούν τα ούρα και τα κόπρανα τους, αφού 

μέσω αυτού αντλούν ευχαρίστηση και ηδονή. Στο τρίτο στάδιο, ερωτογενής ζώνη 

γίνεται η περιοχή των γεννητικών οργάνων και η ευχαρίστηση έρχεται μέσω της 

διέγερσης των γεννητικών και της αυτό-ικανοποίησης. Στο στάδιο αυτό έχουμε και 

την εμφάνιση του οιδιπόδειου συμπλέγματος με την έντονη αγάπη και προσκόλληση 

του παιδιού στο αντίθετο φύλο, ζηλεύοντας από την άλλη το ομόφυλο γονέα, 

αντιμετωπίζοντάς τον ως ερωτικό αντίζηλο μεταξύ εκείνου και του γονέα του 

αντίθετου φύλου.  Προς το τέλος του φαλλικού σταδίου έχουμε την ταύτιση του 

παιδιού με τον γονέα του ίδιου φύλου και την λήξη του συμπλέγματος, η οποία 

καλωσορίζει και το επόμενο στάδιο, αυτό της λανθάνουσας σεξουαλικότητας (7-11 

ετών). Στο στάδιο αυτό η σεξουαλικότητα του παιδιού ηρεμεί από την αναστάτωση 

που προκάλεσε το προηγούμενο στάδιο, αλλά και από την ταραχή που θα επιφέρει το 

επόμενο στάδιο με την έναρξη της ήβης. Διανύοντας το στάδιο αυτό, τα παιδιά 

αρκούνται σε παιχνίδι και δραστηριότητες με τους φίλους τους (Παπαδάκη-

Μιχαηλίδη, 2012). Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της ετερόφυλης σεξουαλικότητας ή 

γεννητικό στάδιο (12 έτη και άνω). Η έναρξη του σταδίου έρχεται με το ξεκίνημα της 

ήβης και περιέχει την ανάγκη κάλυψης των σεξουαλικών ορμών. Το άτομο σε αυτό 

το σημείο στρέφεται προς τα μέλη του αντίθετου φύλου προσπαθώντας να εκφράσει 

την σεξουαλικότητά του με αποδεκτά κοινωνικούς τρόπους (Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, 

2012). 
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Ο Freud στήριξε την θεωρία του στη σχέση γονιών -παιδιού, αλλά κυρίως στη 

σχέση μητέρας-βρέφους, θεωρώντας πως ο δεσμός αυτός και η διαχείριση από τη 

μητέρα στο παιδί σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, θα αποτελούσε και το κλειδί 

για τις μετέπειτα συνέπειες και συμπεριφορές (Cole & Cole, 2002). Ωστόσο η θεωρία 

του έχει λάβει αρκετές κριτικές κατά την διάρκεια των χρόνων. Αρκετοί ήταν οι 

ερευνητές που αμφισβήτησαν την έννοια των ενστίκτων και προσπάθησαν να 

αποδείξουν ότι οι δεσμοί που αναπτύσσονται δεν οφείλονται μόνο στην ύπαρξη 

ενστίκτων και στην παθητικότητα του βρέφους, αλλά στη συνεργασία βιολογικών και 

κοινωνικών παραγόντων (Erikson, 1968· Shaffer, 2004). 

 

2.1.2 Συμπεριφοριστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Από την πλευρά του συμπεριφορισμού η ανθρώπινη συμπεριφορά και 

ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα δράσης-αντίδρασης, είναι δηλαδή επίκτητη. Τα 

συναισθήματα, αλλά και η γενικότερη συμπεριφορά των ατόμων είναι αποτέλεσμα 

αντίδρασης μπροστά σε ένα ερέθισμα, το οποίο ώθησε το άτομο να δράσει με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο. Ισχυριστής της ιδέας αυτής αποτελεί ο John Watson  (Cole & 

Cole, 2002). Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε επίσης, με τα πειράματά του και ο  

Ivan Pavlov (1849 – 1936), αναπτύσσοντας την θεωρία του περί κλασικής 

εξαρτημένης μάθησης. Στη θεωρία αυτή βασικό ρόλο έπαιξε η σύνδεση ενός φυσικού 

ερεθίσματος (κλάμα σε μια πτώση επειδή προκλήθηκε πόνος) με ένα ουδέτερο 

ερέθισμα (το ποδήλατο που προκάλεσε την πτώση). Το άτομο στη συγκεκριμένη 

περίπτωση συνδέει το ποδήλατο ως μια πηγή που προκάλεσε πόνο και έχει ως 

αποτέλεσμα την αποφυγή ενασχόλησης με το αντικείμενο αυτό, το οποίο πριν την 

πτώση αποτελούσε ένα αγαπημένο αντικείμενο του παιδιού (Watson & Rayner, 

1920). 

Ένας ακόμη συμπεριφοριστής ο Skinner (1904-1990), ανέπτυξε τη θεωρία της 

συντελεστικής μάθησης. Με βάση αυτή τη θεωρία το άτομο δρα ανάλογα με την 

ενίσχυση (θετική ή αρνητική) που έχει δεχτεί για την επανεμφάνιση μιας επιθυμητής 

συμπεριφοράς ή αντίθετα για την εξάλειψη μιας ανεπιθύμητης. Ως ενίσχυση μπορεί 

να λειτουργήσει η αμοιβή, η τιμωρία ή και η μίμηση προτύπων και συμπεριφορών 

(Cole & Cole, 2002). 
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Tο βρέφος λοιπόν, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ακολουθεί 

κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές οι οποίες το έχουν ωθήσει στο να λειτουργεί με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο, με τον οποίο καταφέρνει το στόχο της ανταπόκρισης που 

επιθυμεί. Αυτή του η συμπεριφορά, σύμφωνα με τους συμπεριφοριστές αποτελεί τη 

σχέση δράσης – αντίδρασης μεταξύ μητέρας και νεαρού βρέφους. Οι συμπεριφορές 

και τα συναισθήματα που υιοθετεί το βρέφος αποτελούν μέρος αυτής της δυαδικής 

σχέσης. 

 

 

2.1.3 Γνωστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Ο κύριος εκπρόσωπος της κατεύθυνσης αυτής για τον ρόλο των γνωστικών 

διεργασιών στην ανάπτυξη, αποτελεί ο Ελβετός ψυχολόγος Jean Piaget (1896-1980). 

O Piaget, ανέπτυξε την θεωρία του με γνώμονα το πως μαθαίνουν τα παιδιά και όχι 

με τι μαθαίνουν. Σκοπός του ήταν να διερευνήσει τον τρόπο που τα παιδιά 

αφομοιώνουν και ενσωματώνουν τις νέες πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες, 

χρησιμοποιώντας τις διεργασίες της συμμόρφωσης και της αφομοίωσης. Για τον λόγο 

αυτό οργάνωσε την ανάπτυξη σε τέσσερα βασικά στάδια: α) το στάδιο της 

αισθησιοκινητικής περιόδου (γένησση-2
ο
 έτος), β) το προσυλλογιστικό στάδιο (3

ο
-6

ο
 

έτος), γ) το στάδιο της συγκεκριμένης σκέψης (7
ο
-11- έτος) και δ) το στάδιο της 

αφαιρετική σκέψης (12
ο
-16

ο
 έτος) (Piaget, 1954). 

Αξιοποιώντας τα δύο πρώτα στάδια τα οποία καλύπτουν το ηλικιακό εύρος 

της εργασίας μας θα λέγαμε ότι, στο πρώτο στάδιο μεγάλη βαρύτητα δίνεται στα 

αντανακλαστικά που αποτελούν τα πρώτα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος για την 

επιβίωση και προσαρμογή του στο περιβάλλον. Τα αντανακλαστικά είναι η βάση για 

τις εκούσιες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια αυτού του 

σταδίου. Οι αισθήσεις και η ικανότητα κίνησης που αποκτά το βρέφος είναι 

καθοριστικής επίσης σημασίας, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στο βρέφος να 

ξεχωρίσει τον εαυτό του από τους άλλους και να αναπτύξει την έννοια της 

μονιμότητας του αντικειμένου, η οποία αποτελεί σύμφωνα με τον Piaget ένας από τους 

σημαντικότερους στόχους αυτού του σταδίου.  Με την έννοια αυτή το βρέφος 
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αναπτύσσει την ικανότητα της αντίληψης ότι τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν, 

ακόμη και όταν το αντικείμενο χαθεί από το οπτικό του πεδίο (Piaget, 1954).  

Το προσυλλογιστικό στάδιο κύριο ρόλο παίζει η ικανότητα ανάπτυξης της 

γλώσσας, μέσω της οποίας τα παιδιά μπορούν να εξηγήσουν και να εκφράσουν τις 

εσωτερικές τους αναπαραστάσεις και σχήματα. Σε αυτή τη φάση τα παιδιά εξηγούν 

τον κόσμο τους με βάση το αντιληπτικά επικρατέστερο ερέθισμα, αγνοώντας άλλες 

παραμέτρους. Η εγωκεντρική τάση των παιδιών σε αυτό το στάδιο είναι ιδιαίτερα 

εμφανής και όλη η αναπαράσταση και γνώση του κόσμου γύρω τους γίνεται με βάση 

τον εαυτό. Τέλος, η αναγνώριση αντικειμένων από τα παιδιά γίνεται με βάση 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χωρίς να δίνεται προσοχή στη ευρύτερη έννοια και 

στο σύνολο των χαρακτηριστικών που απαρτίζουν τα αντικείμενα (Piaget, 1954, 

1977). 

Παρά την σπουδαία συμβολή του Piaget σχετικά με τον τρόπο που 

αναπτύσσονται τα βρέφη, αυτή φαίνεται να παρουσιάζει ελλείψεις. Μερικές από τις 

σημαντικότερες ελλείψεις της θεωρίας του ήταν η επικέντρωσή του στη μάθηση 

μέσω κινητικών δεξιοτήτων, παραβλέποντας άλλες σημαντικές δεξιότητες 

αντιληπτικής μάθησης. Επιπλέον ο ίδιος φάνηκε να υποτιμάει τις γνώσεις των 

βρεφών, καθώς νεότερες έρευνες έδειξαν πως τα βρέφη αντιλαμβάνονται πολλά 

περισσότερα από όσο μέχρι τότε πίστευαν. Τέλος, η θεωρία του δεν λάμβανε υπόψιν 

κοινωνικά και συναισθηματικά κριτήρια, όπως η επαφή με τους φροντιστές 

(αγγίγματα, συναισθηματική στήριξη κ.α.) (Shaffer, 2004). 

2.1.4 Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Ένας από τους κυριότερους αντιπροσώπους της κοινωνικο-πολιτισμικής 

ανάπτυξης είναι ο Lev Vygotsky (1896-1934), ο οποίος υποστήριξε ότι η μάθηση και 

ανάπτυξη των ικανοτήτων του παιδιού οφείλεται σε κοινωνικο-πολιτισμικούς 

παράγοντες. Ο ίδιος πίστευε ότι τα βρέφη μπορεί να μην διαθέτουν την ικανότητα 

λόγου, αλλά μπορούν να σκέφτονται. Οι ήχοι και τα βαβίσματα που κάνουν τον 

πρώτο χρόνο της ζωής έχουν ως στόχο την επικοινωνία τους με το περιβάλλον. Η 

σκέψη τους είναι προ-γλωσσική, ο λόγος τους μη-λογικός και η ανάπτυξη έρχεται 

μέσω της συναναστροφής με τους άλλους ανθρώπους του περιβάλλοντος. Για την 
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εξέλιξη της σκέψης βασική προϋπόθεση είναι η εμφάνιση της γλώσσας και του 

πολιτισμού (Lantolf, 1994· Mahn, 2003). 

Τα παιδιά αρχικά αναπτύσσουν εγωκεντρικό λόγο ο οποίος απευθύνεται στον 

εαυτό και είναι αποτέλεσμα συναναστροφής με τους συνομηλίκους στην αρχή της 

ζωής. Με το λόγο αυτό τα παιδιά προσπαθούν να μονολογήσουν, λύνοντας πιθανά 

προβλήματα ή στόχους, δίνοντας στο λόγο τους περισσότερο κοινωνικό, παρά 

εγωκεντρικό χαρακτήρα (Lantolf, 1994· Mahn, 2003). 

Κλείνοντας με την θεωρεία του Vygotsky περί ανάπτυξης, σημαντική έννοια 

η οποία υποστήριξε είναι εκείνη της επικείμενης ανάπτυξης. Ο Vygotsky με την 

εμφάνιση της έννοιας αυτής προσπάθησε να εξηγήσει τα βήματα της ανάπτυξης των 

παιδιών, θεωρώντας πως το παιδί μπορεί να βοηθηθεί από έναν εμπειρότερο ενήλικα, 

ώστε να καταφέρει να μάθει όσα μπορεί, αλλά και να κατακτήσει αυτά που 

ακολουθούν, τα οποία βρίσκονται στο επόμενο στάδιο από το τωρινό σημείο 

ανάπτυξης που βρίσκεται (Mahn, 2003). 

2.1.5 Βιολογική και ηθολογική προσέγγιση για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Οι υποστηρικτές της βιολογικής ανάπτυξης υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη 

έρχεται μέσω των γενετικών και κληρονομικών χαρακτηριστικών, τα οποία 

μεταδίδονται κληρονομικά από τη μια γενιά στην άλλη (Craig et al., 2007). O 

Δαρβίνος (1859) στηριγμένος στην έννοια της φυσικής επιλογής, μίλησε για την 

επιβίωση του επικρατέστερου. Στη θεωρία του υποστήριξε ότι κάθε διαφορετικό είδος 

ζωής εμφανίζει ξεχωριστά χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με το 

περιβάλλον. Η ηθολογία για παράδειγμα, αποτελεί ένα κλάδο που ασχολείται με τη 

συμπεριφορά των ζώων, παρατηρώντας τα σε φυσικό περιβάλλον. Η διαπίστωση της 

ηθολογίας ήταν ότι τα ζώα αναπτύσσονται και επικοινωνούν βάση των κινήτρων που 

αναπτύσσουν. Η διαπίστωση αυτή συνδέθηκε και με τους ανθρώπους, 

υποστηρίζοντας ότι τα κίνητρα σε συνεργασία με την κατάλληλη φροντίδα που θα 

δεχτεί ένα ανθρώπινο όν, είναι το συστατικό που χρειάζεται για να επιτευχθούν τα 

μέγιστα αποτελέσματα. 

Η ηθολογική προσέγγιση, υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος όπως και τα ζώα, έχουν 

βιολογικά προγραμματισμένες συμπεριφορές οι οποίες βοηθούν και έχουν γενετικά 

προδιαγεγραμμένη πορεία, ώστε να βοηθήσουν τον άνθρωπο στο ρόλο που καλείται 
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να αναλάβει. Η έμφυτη αντίδραση ενός μωρού με το κλάμα  ή την κραυγή του, έχει 

στόχο να καλέσει την φροντίδα και ανταπόκριση του φροντιστή, ο οποίος με τη σειρά 

του είναι βιολογικά προγραμματισμένος να ανταποκρίνεται στα καλέσματα (Lorenz, 

1970, 1985). 

Η ηθολογία ως επιστήμη ξεκίνησε από τη μελέτη της συμπεριφοράς ζώων στο 

φυσικό τους περιβάλλον και όχι σε εργαστηριακή συνθήκη, όπως συνέβαινε με τους 

συμπεριφοριστές. Η νέα αυτή κατεύθυνση έρευνας, εισήγαγε έναν νέο τρόπο 

παρατήρησης των ανθρώπων και έδωσε σπουδαία ευρήματα στην επιστήμη της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς και εξέλιξης (Καΐλα & Ξανθάκου, 1986). 

Οι ηθολογικές έρευνες και τα πειράματα σπουδαίων ηθολόγων (Harlows, 

Lorenz, Tinbergen) έφεραν στο φως της έρευνας που ασχολείται με την ανάπτυξη και 

τις σχέσεις των παιδιών με τους φροντιστές τους, σπουδαία ευρήματα, 

υπογραμμίζοντας την σχέση και τον δεσμό που αναπτύσσεται ανάμεσα σε μητέρα και 

παιδί. Οι δεσμοί αυτοί δεν αποτελούν μόνο πηγή κάλυψης των βιολογικών αναγκών 

του παιδιού, αλλά και πηγή θετικών και αρνητικών συναισθημάτων. Στο πλαίσιο των 

πρώτων δεσμών το παιδί βρίσκει την αγάπη, την φροντίδα, την τρυφερότητα από 

αναζητεί που πολλές φορές είναι σημαντικότερη από την παροχή βιολογικών 

αναγκών τροφής (Καΐλα & Ξανθάκου, 1986). 

2.1.6 Κριτική των πρώτων θεωριών για την ανάπτυξη των βρεφών 

 

Η σύντομη παρουσίαση των θεωριών που επικρατούσαν τις περασμένες 

δεκαετίες, έδωσε τροφή για σκέψη και αναθεώρησή τους, καθώς διάφορες ελλείψεις 

και ανάγκη για βελτίωση ήρθαν στην επιφάνεια των ερευνητών που ασχολούνταν με 

τον τομέα αυτό. Ο Freud παρά την σπουδαία συμβολή του με την ψυχαναλυτική του 

θεωρία, φάνηκε να εστιάζει περισσότερο στην ηλικία 3-7 ετών παραβλέποντας την 

βρεφική ηλικία. Το ενδιαφέρον για την έρευνα στη βρεφική ηλικία αναπτύχθηκε 

αργότερα, αναθεωρώντας τις μέχρι τότε απόψεις ότι το βρέφος είναι ένα ά-λογο, 

αβοήθητο ον έρμαιο των ενστίκτων του (Κουγιουμουτζάκης, 2001).  

Η διαδικασία της μίμησης δεν ξεκινά από τον 10
ο
 μήνα, όπως ο Piaget είχε 

υποστηρίξει, αλλά πολύ νωρίτερα. Τόσο ηθολόγοι, όσο και εξελικτικοί τόνισαν την 

ανάγκη που το βρέφος έχει για αγάπη, ζεστασιά και φροντίδα από την μητέρα. 

Χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται μόνο με τις βιολογικές του ανάγκες, αλλά και με 
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τις συναισθηματικές. Οι πεποιθήσεις του Piaget ότι το βρέφος δεν μπορεί να σκεφτεί 

και να επικοινωνήσει, αλλά και η πεποίθηση του ίδιου ότι οι λειτουργίες των βρεφών 

οφείλονται στη συμμόρφωση, απορρίπτονται. Οι νέες έρευνες αντιμετωπίζουν τους 

βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες ως παράλληλες διαδικασίες που 

συνεργάζονται για να επιτύχουν την ανάπτυξη και όχι ως ξεχωριστές διεργασίες του 

ανθρώπινου οργανισμού (Κουγιουμουτζάκης, 2001). 

Από το 1974 ένα νέο ρεύμα με βασικό υποστηρικτή τον Trevarthen, φέρνει 

νέο φως στη μελέτη συμπεριφοράς και ανάπτυξης των βρεφών, υποστηρίζοντας πως 

τα βρέφη δεν είναι μωρά. Οι έρευνες λαμβάνουν χώρα σε φυσικά περιβάλλοντα, 

παρατηρώντας τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μητέρας βρέφους 

(Κουγιουμουτζάκης, 2001). Οι νέες έρευνες φέρνουν νέα δεδομένα για την φύση των 

βρεφών, μερικά από τα οποία είναι: η ικανότητα των βρεφών να αναγνωρίζουν τη 

φωνή της μητέρας τους αμέσως μετά τη γέννηση, η εμφανής προτίμησή τους σε αυτή 

τους πρώτους μήνες της ζωής (DeCasper, 1992) και η ικανότητά τους να 

αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο της πτώσης (πείραμα οπτικού γκρεμού) (Bremmer, 

Slater & Butterworth, 1997) κ.α. 

Σύμφωνα με τον Trevarthen  το βρέφος γεννιέται έτοιμο με την έμφυτη ικανότητα 

για επικοινωνία (ενσυναίσθηση) και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Η έμφυτη 

διυποκειμενικότητα  του Trevarthen αναφέρεται στην έμφυτη αυτή τάση του βρέφους 

να επικοινωνήσει, να ενεργήσει όπως αρμόζει σε κάθε περίσταση, να συγχρονίσει 

χωροχρονικά τις κινήσεις του, τις επιθυμίες, και τις σκέψεις του με την ίδια του την 

μητέρα (Κουγιουμουτζάκης, 2001). 

 

 

2.1.7 Η θεωρία της Διυποκειμενικότητας 

 

Ο Trevarthen όρισε τον όρο διυποκειμενικοτητα ή αλλιώς έμφυτη 

κοινωνικότητα, ως την ικανότητα των δύο συντρόφων (μητέρας-παιδιού) να 

επικοινωνούν και να μοιράζονται την υποκειμενική τους εμπειρία. Ο όρος αυτός 

σχετίζεται άμεσα με την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει ότι δεν είναι μόνος 

στον κόσμο (Trevarther, 1979, 1998, 2001, 2005). 
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O Trevarthen μελετά την επικοινωνία μέσα από την δυάδα μητέρα – παιδί και 

όχι στο άτομο. Επικεντρώνεται επίσης και σε περιπτώσεις που η επικοινωνία δεν 

γίνεται ομαλά λόγω περιβαλλοντικών, ψυχικών ή συναισθηματικών διαταραχών 

(κατάθλιψη μητέρας, αυτισμός κ.α.), προτείνοντας στους ερευνητές να εξετάσουν 

τόσο την παρουσία όσο και την απουσία της διυποκειμενικότητας. 

Σύμφωνα με εκείνον ο βρεφικός οργανισμός μπορεί να γεννιέται ανέτοιμος 

από βιολογικής και ψυχολογικής πλευράς, όμως η αναζήτηση της γονικής συντροφιάς 

είναι παρούσα για την κάλυψη τόσο των βιολογικών όσο και επικοινωνιακών 

αναγκών. Ο άνθρωπος γεννιέται από τη φύση του ον κοινωνικό (Eisenberg, 

Cumberland, & Spinrad, 1998· Klimes-Dougan et al., 2007· Τrevarthen, 2005· Yap, 

Allen, & Ladouceur, 2008). 

Οι απόψεις του Piaget για τον εγωκεντρισμό του βρέφους, μετατράπηκαν 

βάση των νέων θεωριών στην ενεργό συμμετοχή του παιδιού στη μάθηση. Βασικό 

συστατικό στοιχείο που βοήθησε στο να γίνει η ανακάλυψη αυτή είναι οι καθρεπτικοί 

νευρώνες, η διαδικασία της μίμησης και η μελέτη των συμπεριφορών των βρεφών 

κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής (Braten, 1998· Κουγιουμουτζάκης, 1985,1988· 

Kokkinaki & Kugiumutzakis, 2000· Κουγιουμουτζάκης, 2001 Κουγιουμουτζάκης, 

Μαρκοδημητράκη & Κοκκινάκη, 2007· Trevarthen 1979). 

Οι καθρεπτικοί νευρώνες αφορούν μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία 

σχετίζεται άμεσα με την ομιλία και τη νοητική αναπαράσταση των κινήσεων, καθώς 

η παρατήρηση της πράξης κάποιου μας βοηθά να αποτυπώσουμε την κίνηση αυτή και 

να την μάθουμε. Οι νευρώνες αυτοί, πέρα από την ικανότητα που έχουν να 

αποτυπώνουν και να θυμούνται την κίνηση αυτή, έχουν την ικανότητα να κατανοούν 

και το σκοπό της πράξης αυτής αποκτώντας ενσυναίσθηση με το άτομο που πράττει 

την πράξη αυτή (Gallese, 1998). 

Για τον Trevarthen τα βρέφη δεν είναι μωρά, αλλά σκεπτόμενα όντα που 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη. Οι μητέρες επίσης δεν είναι μόνο πρόσωπα 

που παρέχουν φροντίδα και κάλυψη των βιολογικών αναγκών του παιδιού, αλλά είναι 

φίλες, σύντροφοι, καθοδηγητές, πρόσωπα που μεταδίδουν ασφάλεια, τρυφερότητα 

και συναισθήματα στα παιδιά τους, μαθαίνοντάς τα να επικοινωνούν. Οι μητέρες 

είναι το πρώτο πρόσωπο που το παιδί αποκτά ισχυρούς δεσμούς, το πρόσωπο εκείνο 

που αναγνωρίζει πρώτο όταν έρχεται στη ζωή, αλλά και το πρόσωπο που παρέχει την 
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ασφάλεια που το παιδί αναζητά (Τrevarthen, 1979), προκειμένου να ενεργοποιήσει 

την έμφυτη ικανότητα του για επικοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται με το πέρασμα 

του χρόνου (Κουγιουμουτζάκης, Μαρκοδημητράκη & Κοκκινάκη, 2007). 

Ο Trevarthen (1982), χωρίζει την ανάπτυξη σε τέσσερις περιόδους: α) τη 

νεογνική περίοδο (γέννηση-6 εβδομάδες), β) την περίοδο της πρωτογενούς 

διυποκειμενικότητας (2
ος

 και 3
ος

 μήνας), γ) την περίοδο των παιχνιδιών (4
οσ

-8
ος

 μήνας) 

και δ) την περίοδο της δευτερογενούς διυποκειμενικότητας (9
ος

-12
ος

 μήνας). Επιπλέον, 

χωρίζει τη διυποκειμενική επικοινωνία σε τρία στάδια: το πρώτο είναι αυτό της 

πρωτογενούς διυποκειμενικότητας (0-9
ο
 μήνα): οι αυθόρμητες, ρυθμικές, πρώτες 

συνομιλίες μεταξύ μητέρας και βρέφους, που σκοπό έχουν την επικοινωνία. Το 

βρέφος προσπαθεί μέσα από τις κινήσεις του σώματος και των ματιών, αλλά και 

μέσω των πρώτων ήχων, να επικοινωνήσει με τη μητέρα ανταλλάσσοντας μηνύματα 

και συναισθήματα. Η πορεία αυτή είναι εξελισσόμενη και εμπλουτίζεται καθώς το 

βρέφος μεγαλώνει με περισσότερα σχήματα, αντιδράσεις και πιο περίπλοκες εικόνες 

(Trevarthen, 2005). Η δεύτερη κατηγορία διυποκειμενικής επικοινωνίας είναι η 

δευτερογενής διυποκειμενικότητα (9
ο
 μήνα-1

ος
 έτος): κυριαρχεί η τριάδα πρόσωπο-

πρόσωπο-αντικέιμενο. Το βρέφος επιτυγχάνει τη μάθηση μέσα από τις διαδικασίες 

μίμησης ενεργειών και του χειρισμού αντικειμένων (Braten & Trevarthen, 2007). 

Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα αντικείμενα έχουν διαθεσιμότητα, χρήση και 

ενδιαφέρον και γίνονται το μέσω επικοινωνίας και κοινό σημείο αναφοράς με την 

μητέρα. Το βρέφος εξετάζει τις κινήσεις της μητέρας και τις αντιδράσεις της 

προκειμένου να εξερευνήσει και να αντιδράσει στα συναισθήματά της, αυτή η 

ανάγνωση των συναισθημάτων αποτελεί σημάδι μη λεκτικής διυποκειμενικής 

επικοινωνίας (Trevarthen, 2005).  Το τρίτο στάδιο επικοινωνίας είναι αυτό της 

τριτογενούς διυποκειμενικότητας (2
ο
 έτος- 6

ο
 έτος): το βρέφος στο στάδιο αυτό 

παρατηρεί τους άλλους και τις λέξεις που χρησιμοποιούν και προσπαθεί να τις 

αντιγράψει. Η διαδικασία αυτή φέρνει για πρώτη φορά την εμφάνιση 

ολοκληρωμένων λέξεων, οι οποίες εξελίσσονται έως ότου το παιδί συνθέτει 

ολοκληρωμένες προτάσεις και επικοινωνεί κανονικά μέσω της γλώσσας του με τους 

άλλους. Στη περίοδο αυτή πέρα από την ανάπτυξη της γλώσσας και του συμβολικού 

λόγου, έχουμε και την ανάπτυξη σύνθετων γνωστικών λειτουργιών όπως, η  θεωρία 

του νου και η ικανότητα αντίληψης των συναισθημάτων και της οπτικής γωνίας των 

άλλων (Braten & Trevarthen, 2007). Στο πλαίσιο αυτή της ανάπτυξης των 
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λειτουργιών και των σύνθετων διαδικασιών που αρχίζει να αποκτά το παιδί, έρχεται 

και η εμφάνιση και ανάπτυξη των συναισθημάτων (Fischer et al., 1998). Το βρέφος 

μέσα από τις αλληλεπιδράσεις εκφράζεται, λαμβάνει μηνύματα και προσπαθεί να 

εξηγήσει συμπεριφορές που του παρουσιάζονται. Τα συναισθήματα που 

αναπτύσσονται καθώς και η καθοδήγηση τους από την πλευρά των γονιών και 

ιδιαίτερα της μητέρας επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες όπως, τις 

πεποιθήσεις, τους πολιτισμικούς παράγοντες, το φύλο κ.α. 

Σημαντικό στοιχείο σ’ αυτή την αλληλεπίδραση μητέρας και παιδιού είναι η 

ύπαρξη ή όχι αρνητικών συναισθημάτων, καθώς πολλά συναισθήματα λαμβάνουν 

διαφορετικής μεταχείρισης και καθοδήγησης ανάλογα με τη φύση και τα 

χαρακτηριστικά που το πλαισιώνουν (Keller & Otto, 2009·  Marshall, 2010). Η 

ύπαρξη ή όχι θετικών και αρνητικών συναισθημάτων εξετάζεται υπο το πρίσμα 

πολλών διαφορετικών κατευθύνσεων τα τελευταία χρόνια. 

Στο επόμενο υποκεφάλαιο θα αναλύσουμε τη φύση και τον διαχωρισμό των 

συναισθημάτων σε θετικά και αρνητικά, προκειμένου να γίνουν πιο 

εμπεριστατωμένες οι γνώσεις μας γύρω από το θέμα αυτό. Οι γνώσεις αυτές στη 

συνέχεια θα μας βοηθήσουν, να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε καλύτερα τις 

πεποιθήσεις και τα κριτήρια των μητέρων, απέναντι σε συγκεκριμένα συναισθήματα 

(Malatesta & Haviland, 1982). 

2.2 Τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα 

Εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς αν υπάρχουν ή όχι θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα, αλλά και πως αυτά κυμαίνονται προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση. 

Μια διάκριση που μελετάται εδώ και πολλά χρόνια σε διαφορετικά πλαίσια και 

επιστήμες, όπως η ιατρική, η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, προσπαθεί 

να δώσει απάντηση στο παραπάνω ερώτημα (Solomon & Stone, 2002). Ωστόσο μια 

σαφής και γενικευμένη ερμηνεία για την ύπαρξη ή όχι της διάκρισης των 

συναισθημάτων, δεν είναι εύκολο να δοθεί, καθώς πολλές φορές ακόμη και το ίδιο το 

άτομο το οποίο ξέρει τον εαυτό του καλύτερα από τον καθένα και το οποίο εκφράζει 

ένα συγκεκριμένο συναίσθημά του είναι δύσκολο να το ορίσει και να το εξηγήσει. Η 

δυσκολία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν άλλοι εξωτερικοί παρατηρητές 

προσπαθούν να ερμηνεύσουν και να διαχωρίσουν τα συναισθήματα (Society, 2013). 
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Ο διαχωρισμός των συναισθημάτων σύμφωνα με Camochan (1990), γίνεται 

με βάση τρία κριτήρια: α) τη διαδικασία δημιουργίας συναισθημάτων με αφορμή την 

εκτίμηση γεγονότων, β) τη δημιουργία συναισθημάτων ιεραρχημένα και 

κατηγοριοποιημένα από τα οικογενειακά βασικά συναισθήματα και γ) τον 

χαρακτηρισμό συναισθημάτων με μέτρο αναφοράς το σενάριο του συμβάντος που 

εμφανίστηκαν.  

Η ανάγκη διαχωρισμού και εξέτασης της ύπαρξης ή όχι αρνητικών και 

θετικών συναισθημάτων δημιουργήθηκε με γνώμονα τα αποτελέσματα που επιφέρει 

το εκάστοτε συναίσθημα στο οργανισμό. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο αρνητικά 

χαρακτηρίστηκαν τα συναισθήματα εκείνα τα οποία προκαλούν στον οργανισμό και 

την υγεία μας αρνητικές συνέπειες είτε με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο (π.χ αύξηση 

καρδιακών παλμών και διαταραχές άγους) (Brosschot & Thayer, 2003· Solomon & 

Stone, 2002).  

Από την άλλη, θετικά χαρακτηρίστηκαν τα συναισθήματα που προσδίδουν 

στον άνθρωπο ευχαρίστηση, ηρεμία και ψυχική υγεία, χαρίζοντάς του την ευτυχία 

στη ζωή (Kuppens, Realo, & Diener, 2008· Solomon & Stone, 2002). Αυτός όμως, 

δεν παύει να είναι ένα απλοϊκός, περισσότερο λειτουργικός τρόπος, για να κάνουμε 

τον διαχωρισμό όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα. 

Μια πιο συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη άποψη είναι, ότι τα 

συναισθήματα δεν πρέπει να διαχωρίζονται αυθαίρετα και μεμονωμένα, αλλά πρέπει 

να συνοδεύονται από τις αιτίες και τις συνέπειες που τα προκαλούν (Vázquez & 

Hervás, 2010). Αν δούμε τον διαχωρισμό σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση θα 

παρατηρήσουμε ότι ένα επιφανειακά θετικό συναίσθημα, όπως για παράδειγμα η 

αγάπη, μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε αρνητικό όταν συνοδεύεται από σχέσεις 

εξάρτησης, ζήλειας και κτητικότητας (Solomon & Stone, 2002). Από την άλλη ένα 

άλλο συναίσθημα, ο φόβος, που με μια πρώτη ματιά θα χαρακτηριζόταν ως ένα 

«αρνητικό» συναίσθημα (διότι ο φόβος καταστέλλει το συναίσθημα και οδηγεί στην 

αποθάρρυνση), θα μπορούσε να μετατραπεί σ’ ένα θετικό συναίσθημα διότι μπορεί 

να γίνει η αφορμή να αποφύγουμε μια επικίνδυνη για την ζωή μας αποστολή. Τα ίδια 

αντιφατικά συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν από μια πληθώρα 

συναισθημάτων. Επομένως, το συναίσθημα για να διαχωριστεί σωστά πρέπει να 
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συνοδεύεται τόσο από τις αιτίες, όσο και από τις συνέπειες που το προκάλεσαν 

(Solomon & Stone, 2002). 

Στη συνέχεια, θα καταγράψουμε επιγραμματικά και όσο γίνεται 

αντικειμενικότερα, τα κριτήρια εκείνα που θα μας βοηθήσουν στην συνέχεια να 

διαχωρίσουμε τα συναισθήματα ερμηνεύοντάς τα. Πριν γίνει αυτή η καταγραφή των 

στοιχείων που θα φανούν χρήσιμα για την συνέχεια της εργασίας, είναι εξίσου 

σημαντικό να σημειωθεί, ότι όσα κριτήρια παρουσιαστούν αλλάζουν ερμηνεία και 

διάσταση ανά πολιτισμό και έθνος (Kuppens, el al., 2008). Το κάθε συναίσθημα 

ανάλογα με τον πολιτισμό που ανήκει παίρνει και μια άλλη διαφορετική μορφή και 

ερμηνεία, η οποία θα αναλυθεί στην συνέχεια αναλυτικότερα. 

Ξεκινώντας από μια πρώτη ερμηνεία των θετικών συναισθημάτων, θα λέγαμε 

ότι, ένα θετικό συναίσθημα προσδίδει ικανοποίηση (π.χ η αγάπη, η οποία ικανοποιεί 

τους ανθρώπους τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο) (Solomon & Stone, 

2002). Το συναίσθημα της χαράς και ευχαρίστησης βοηθά τους ανθρώπους να έχουν 

ψυχική και σωματική υγεία, να είναι ευδιάθετοι και αισιόδοξοι για την ζωή.  

Σε μια  άλλη ερμηνεία, ένα θετικό συναίσθημα είναι αυτό που παρακινεί τους 

ανθρώπους να είναι νομοταγής και υπάκουοι (π.χ ο σεβασμός εμπνέει τους 

ανθρώπους να ενεργούν ηθικά, περισσότερο απ’ ότι το μίσος) (Solomon & Stone, 

2002).  Το συναίσθημα της καλοκαγαθίας βοηθά τους ανθρώπους να είναι φιλικοί, 

υπάκουοι και ευγενικοί. Να αγαπούν το δίκαιο και να σέβονται τους άλλους.  

Σε μια τρίτη ερμηνεία, ένα θετικό συναίσθημα είναι αυτό που αποτελεί 

παράδειγμα προς μίμηση, όπως η αρετή, η δοτικότητα και η προσφορά, 

συναισθήματα που δίνουν στοιχεία μιας πολύ καλής προσωπικότητας (Solomon & 

Stone, 2002). Άνθρωποι που είναι εφοδιασμένοι με το συναίσθημα της δοτικότητας 

προσφέρουν στους άλλους ανθρώπους αγάπη, αλλά και υλικά αγαθά, χωρίς να 

περιμένουν να δεχτούν την αντίστοιχη προσφορά από τους άλλους. Τα συναισθήματά 

τους είναι πλημμυρισμένα από ανιδιοτέλεια και προσφορά. 

Από την άλλη, ερμηνεύοντας τα αρνητικά συναισθήματα θα λέγαμε ότι τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κριτήριων τους είναι περισσότερο αποθαρρυντικά, 

παρά ενθαρρυντικά. Μια πρώτη ερμηνεία, η οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει το 

«αρνητικό» συναίσθημα κινούμενη προς τον χώρο της υγείας, υποστηρίζει ότι ένα 

«αρνητικό» συναίσθημα χαρακτηρίζεται από περισσότερο έντονη διάρκεια σε σχέση 
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με ένα θετικό, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους καρδιακούς παλμούς και την διέγερση 

του οργανισμού (Brosschot & Thayer, 2003). 

Μια άλλη ερμηνεία που επικρατεί, προέρχεται από τον μεγάλο Ολλανδό 

φιλόσοφο Spinoza, ο οποίος, στην προσπάθειά του να εξηγήσει την διαφορά θετικών 

και αρνητικών συναισθημάτων μέσω της κοινής λογικής, υποστήριξε ότι μια 

ευδιάκριτη και βασική διαφορά ανάμεσα στο αρνητικό και θετικό συναίσθημα είναι 

ότι το πρώτο προκαλεί μια αναστάτωση, σε σύγκριση με τα θετικά συναισθήματα, 

που δεν συμβαίνει το ίδιο (Solomon & Stone, 2002). 

Σε απάντηση της παραπάνω ερμηνείας ο Fredrickon (1998), αναιρεί την 

στήριξη του αρνητικού συναισθήματος, στην αναστάτωση για δύο λόγους: αρχικά 

ενστερνίζεται την άποψη ότι «αναστάτωση» είναι μια έννοια διφορούμενη, διότι 

συχνά ταυτίζεται με την «διέγερση» και η πολυπλοκότητά της δεν της επιτρέπει να 

είναι μονόπλευρη προς την μια ή την άλλη πλευρά (Solomon & Stone, 2002). Από 

την άλλη η αναστάτωση είναι μια έννοια που ταυτίζεται πολλές φορές τόσο με 

αρνητικό όσο και με θετικό πρόσημο (π.χ αναστάτωση νιώθει και ένας πολύ 

ερωτευμένος άνθρωπος σε μια νέα ερωτική σχέση). Σύμφωνα με τον Fredrickon 

(1998), η αναστάτωση είναι μέρος κάθε συναισθήματος και ο διαχωρισμός των 

αρνητικών από τα θετικά συναισθήματα θα πρέπει να γίνεται με βασικό γνώμονα τα 

προβλήματα υγείας που τα αρνητικά συναισθήματα προκαλούν τόσο στο σώμα όσο 

και την ψυχή των ατόμων (ψυχολογικά προβλήματα) (Solomon & Stone, 2002). 

Μια ακόμη ερμηνεία που χαρακτηρίζει το αρνητικό συναίσθημα είναι η τάση 

των ανθρώπων να το καταστέλλουν όταν αυτό εμφανιστεί, κάτι το οποίο δεν 

συμβαίνει με την ύπαρξη θετικών συναισθημάτων (Nezlek & Kuppens, 2008). Ο 

θυμός και η θλίψη είναι δύο από τα πιο χαρακτηριστικά συναισθήματα που δέχονται 

καταστολή όταν εμφανιστούν. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπους να 

καταλαγιάσουν τον θυμό και να μην οδηγηθούν σε υπερβολικές ή τιμωρητικές 

αντιδράσεις. Αντίστοιχα για την θλίψη, προσπαθούν να εφεύρουν τρόπους οι οποίοι 

θα βοηθήσουν το άτομο να αισθανθεί καλύτερα και να καταλαγιάσει την θλίψη που 

νιώθει. Τα αρνητικά συναισθήματα συνοδεύονται από την πεποίθηση ότι όταν 

εμφανιστούν προκαλούν πλήθος αρνητικών αντιδράσεων και συμπεριφορών. 

Με άλλα λόγια τα θετικά συναισθήματα προσδίδουν χαρά, ευχαρίστηση, 

σωματική και ψυχική υγεία, ενώ τα αρνητικά προσδίδουν δυσάρεστα συναισθήματα, 
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ασθένειες και κακή ψυχική υγεία. Κανένα όμως συναίσθημα δεν πρέπει να 

χαρακτηρίζεται ως θετικό ή αρνητικό αν δεν λάβει υπόψιν του και το πλαίσιο το οποίο 

εμφανίζεται το εκάστοτε συναίσθημα. Ο πολιτισμός, οι πεποιθήσεις, οι σύσταση των 

κοινωνιών, οι θρησκείες, είναι τέσσερις από τους βασικότερους παράγοντες που 

καθορίζουν την ταξινόμηση, έκφραση και αναγνώριση του συναισθήματος σε κάθε 

κοινωνία και πολιτισμό (Solomon & Stone, 2002). Η χρήση περισσότερων αρνητικών 

λέξεων απο ότι θετικών στους περισσότερους πολιτισμούς είναι κάτι αποδεδειγμένο 

και εξηγεί την μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα που δίνεται στα αρνητικά 

συναισθήματα ανεξάρτητα από τους τέσσερις καθοριστικούς παράγοντες που 

αναφέρθηκαν (Shimanoff, 1985). 

Ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα που έχει τεθεί κατά καιρός από τους 

ερευνητές της φύσης των συναισθημάτων είναι αυτό της ύπαρξης ή όχι βασικών 

συναισθημάτων. Συναισθημάτων δηλαδή, που κατά την γενική παραδοχή αποτελούν 

την βάση για την δημιουργία των υπόλοιπων συναισθημάτων. 

2.3 Βασικά συναισθήματα 

Παρά την συμφωνία των περισσότερων ερευνητών με τον Δαρβίνο, ότι τα 

συναισθήματα είναι διακριτά, έμφυτα, λειτουργικά, βιολογικά συστήματα που 

διαμορφώνουν την συμπεριφορά των ανθρώπων, οι απόψεις τους για το ποια 

ορίζονται ως βασικά συναισθήματα διαφέρουν (Camochan, 1990). Ο Μowrer (1960) 

πρότεινε το συναίσθημα της ευχαρίστησης, του πόνου, της ελπίδας, του φόβου, της 

ανακούφησης και της απογοήτευσης ως βασικά συναισθήματα. Ο Watson (1930) 

περιέλαβε μόνο ένα από τα παραπάνω στα συναισθήματα που εκείνος θεωρούσε ως 

τα τρία του βασικά, τον φόβο, την αγάπη και την οργή. Ο Panksepp (1982) προτείνει 

4 βασικά συναισθήματα, την προσδοκία, τον φόβο, την οργή και τον πανικό (Desmet, 

2002). 

Οι Friedlmeier, Corapci και Cole (2011), ορίζουν επτά συναισθήματα ως 

βασικά για να εξηγήσουν την εμπειρία, την συναισθηματική εκφραστικότητα και την 

ετοιμότητα κάποιου. Τα συναισθήματα αυτά είναι, η χαρά, ο θυμός, η θλίψη, η 

ντροπή, ο φόβος, η ενοχή και η αηδία. Στο άλλο άκρο οι Lazarus και Cohen-Charash 

(2001), προτείνουν 15 συναισθήματα ως βασικά και αυτά είναι: ο θυμός, το άγχος, ο 

φόβος, η ενοχή, η ντροπή, η θλίψη, η ζήλια, ο φθόνος, η χαρά, η υπερηφάνεια, η 
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ανακούφιση, η ελπίδα, η αγάπη, η ευγνωμοσύνη και η συμπόνια. Ενώ κάποιοι άλλοι 

ερευνητές όρισαν ως βασικά, συναισθήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί από 

άλλους, όπως ο Plutchik (1980), με το συναίσθημα της αποδοχής και της προσδοκίας 

(Desmet, 2002). 

Ψάχνοντας για την ύπαρξη των βασικών συναισθημάτων, αντιλαμβανόμαστε 

ότι ο ορισμός τους και οι κατηγορίες συναισθημάτων διαφέρουν ανάμεσα σε πλήθος 

ερευνητών. Παρόλα αυτά, αν εστιάσουμε περισσότερο σ’ αυτά τα συναισθήματα που 

συμφωνούν οι ερευνητές και όχι σ’ αυτά που διαφωνούν, θα διαπιστώσουμε ότι το 

συναίσθημα του θυμού, της ευτυχία, της θλίψης και του φόβου, συμπεριλαμβάνονται 

στη λίστα των περισσότερων ερευνητών και κάποια απ’ αυτά είναι παραλλαγές τους 

(Desmet, 2002). 

Στην παρούσα εργασία αυτά τα τέσσερα συναισθήματα θα ληφθούν ως 

βασικά και θα εξεταστούν στη σχέση μητέρας – παιδιού. Τα συναισθήματα αυτά 

φαίνεται να είναι καθολικά στους πολιτισμούς, στους ανθρώπους αλλά και σε 

ανώτερα ζώα. Οι εκφράσεις του προσώπου και η συμπεριφορά των ανθρώπων ανά 

τον κόσμο αναδεικνύουν αυτά τα βασικά συναισθήματα ως εκείνα που καθορίζουν 

και εξυπηρετούν βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς σκοπούς (Desmet, 

2002). Σκοπός αυτής της διάκρισης ήταν η καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία των 

ρόλων του κάθε συναισθήματος (Gottman, Coan, Carrere, & Swanson, 1998).  

2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκφραση των συναισθημάτων 

Η έκφραση του συναισθήματος είναι μια έμφυτη ιδιότητα του ανθρώπου, που 

σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες οδηγούν σε διαφορετικές συναισθηματικές 

εκφράσεις. Σ’ αυτή την υποενότητα θα εξετάσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες 

που φαίνεται να επηρεάζουν την έκφραση των συναισθημάτων ανά τους αιώνες, οι 

οποίοι θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε με 

περισσότερη σαφήνεια τα όσα θα προκύψουν στο πλαίσιο της έρευνας μας.  

2.5.1 Ο ρόλος των πολιτισμικών παραγόντων στην έκφραση του συναισθήματος 

 

Αρχικά θα εξετάσουμε τους πολιτισμικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν 

το συναίσθημα, καθώς φαίνεται ότι ο ρόλος των πολιτιστικών παραγόντων είναι 

κυρίαρχος όταν συζητάμε για συναίσθημα (Trommsdorff & Friedlmeier, 2010). Ο 
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κάθε πολιτισμός φέρει μαζί του κάποιες αρχές και αξίες οι οποίες καθορίζουν τον 

τρόπο που δρουν οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία (Durbin & Wilson, 2012·  Yap et al., 

2008). Οι θρησκείες, οι πεποιθήσεις και οι αξίες που διέπουν την κάθε κοινωνία 

ανάλογα με την σύσταση και την δομή της, καθορίζουν και τον τρόπο που οι 

άνθρωποι αντιδρούν και διαχειρίζονται διάφορα συναισθήματα ( Halberstadt, 

Cassidy, Stifter, Parke, & Fox, 1995· Imai Masaaki, 2001). Τα πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά της Γερμανίας χαρακτηρίζονται από την ανεξαρτησία και την 

ατομική ικανότητα εξέλιξης, αντίθετα, στη Κίνα επικρατεί το μοντέλο της 

πολιτισμικής αλληλεξάρτησης. Τα δύο αυτά διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 

επηρεάζουν ανάλογα τους ανθρώπους στη διαμόρφωση και έκφραση των 

συναισθημάτων τους.(Trommsdorff & Friedlmeier, 2010) 

Ιδιαίτερα εμφανείς είναι οι διαφορές πολιτισμικών πλαισίων όσον αφορά 

Δυτικές και Ανατολικές κοινωνίες. Θα δούμε αυτές τις διαφορές πιο συγκεκριμένα, 

παίρνοντας ως παράδειγμα τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ Γερμανίας και Ιαπωνίας. 

Οι μεν χαρακτηρίζονται από ένα πολιτισμικό μοντέλο ανεξαρτησίας και οι δε από ένα 

μοντέλο αλληλεξάρτησης. Παρά την κοινή ανοδική κοινωνικο–οικονομική πορεία 

που σημειώνουν οι δύο χώρες και πολιτισμοί, οι διαφορές στα περιβάλλοντα 

κοινωνικοποίησης και έκφρασης των συναισθημάτων διαφέρουν. Η Ιαπωνία 

χαρακτηρίζεται από ένα συμβιωτικό χαρακτήρα, αλληλεξάρτησης, ενώ η Γερμανία 

τονίζει την αυτονομία, τις διαπροσωπικές διαπραγματεύσεις και την ανεξαρτησία 

(Friedlmeier et al., 2011). Ακόμη και στη σχέση που αφορά την μητέρα και το παιδί, 

η Ιαπωνία ενθαρρύνει μια σχέση έντονα συναισθηματικά δεμένη, με αμοιβαία 

αισθήματα εξάρτησης μεταξύ των δύο, κάτι που δεν συμβαίνει στη Γερμανία. Οι 

σχέσεις που διαμορφώνονται ανάλογα με τις πολιτιστικά δοσμένες αρχές, καθορίζουν 

στην συνέχεια την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και της ιδιοσυγκρασίας 

τους, γεγονός που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά στους απογόνους (Trommsdorff & 

Friedlmeier, 2010). 

Στις ασιατικές χώρες επίσης, η έκφραση αρνητικών συναισθημάτων δεν είναι 

αποδεκτή και τα αρνητικά συναισθήματα δεν εκφράζονται. Αντίθετα στους δυτικούς 

πολιτισμούς, όπως στη Γερμανία η βάση για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παιδιού 

είναι να δέχεται επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις, ώστε να υπάρχει η ανάγκη 

συνεχούς αυτοβελτίωσης και ανάπτυξης (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· 

Trommsdorff & Friedlmeier, 2010).  
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Η έκφραση ή όχι κάποιων συναισθημάτων ανάλογα με τον εκάστοτε 

πολιτισμό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ελεύθερη έκφραση, τον αυθορμητισμό, την 

συζήτηση, την διαχείριση και την αντιμετώπιση διάφορων συναισθημάτων 

(Dunsmore & Karn, 2001). Για τους πολίτες των ανατολικών χωρών (Κίνα, Ιαπωνία, 

Κορέα, Ινδία) θωρείται ντροπιαστικό και μη αποδεκτό να εκθειάζουν τον εαυτό τους, 

τα έργα τους ή το επίπεδο ευφυίας τους, δημόσια. Γεγονός που μεταδίδει στους 

ανθρώπους συγκρατημένα συναισθήματα και πεποιθήσεις για τον εαυτό (Raval & 

Martini, 2001· Fischer et al., 1998), η ύπαρξη της συζήτησης αυτής δεν βοηθά να 

αναδείξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους, όπως αντίστοιχα σε άλλες χώρες και 

πολιτισμούς (π.χ. δυτικές χώρες).  

Τα συναισθήματα και η προκατάληψη ως προς την έκφραση τους αλλάζει ανά 

πολιτισμό και δεν είναι συγκεκριμένα. Στην πλειοψηφία τους φαίνεται να είναι 

συναισθήματα που τις περισσότερες φορές φορτώνονται με αρνητικό πρόσημο 

(θυμός, άγχος, θλίψη, φόβος), αλλά και άλλα όπως η έκφραση της αγάπης με λέξεις 

όπως η λέξη: σ’αγαπώ, που σε κάποιους πολιτισμούς δεν υπάρχει καν στο λεξιλόγιό 

τους. Στην Κίνα η λέξη σ’αγαπώ δεν υπάρχει, ενώ οι λέξεις που σχετίζονται με την 

ντροπή ξεπερνούν τις 110 ( Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· Fischer et al., 1998).  

Αυτές οι εμφανείς διαφορές που υπάρχουν μεταξύ δυτικών και ανατολικών 

χωρών, ως προς τον τρόπο έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων, εξηγούν 

τις εκφράσεις των ανθρώπων του κάθε πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι ένα πλαίσιο 

ρύθμισης των πεποιθήσεων των γονέων και της συμπεριφοράς κοινωνικοποίησης. Ο 

τρόπος με τον οποίο η κουλτούρα εισέρχεται σε κάθε πτυχή της ζωής, οδηγεί και σε 

διαφορετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη της συναισθηματικής εμπειρίας, 

έκφρασης και κατανόησης των ανθρώπων και παιδιών (Halberstadt & Lozada, 2011). 

2.5.2 Πέντε πολιτιστικά πλαίσια κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του 

συναισθήματος στα βρέφη 

 

 Οι Halberstadt και Lozada (2011), διαμόρφωσαν πέντε πολιτιστικά πλαίσια τα 

οποία επηρεάζουν την κοινωνικοποίηση της ανάπτυξης του συναισθήματος στα 

βρέφη, καθώς και εκείνοι υποστήριξαν ότι οι αποφάσεις κοινωνικοποίησης των 

γονέων είναι ενσωματωμένες στον πολιτισμό. Το πρώτο πλαίσιο το οποίο ξεχώρισαν 

και είναι και αυτό που διαφέρει μεταξύ των πολιτισμών είναι αυτό του 
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κολεκτιβιστικού πολιτισμού και του ατομικιστικού πολιτισμού. Οι κολεκτιβιστικοί 

πολιτισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι τονίζουν την έννοια της αλληλεξάρτησης, της 

ομάδας, του ενιαίου πλαισίου, των κοινών στόχων και της διαπροσωπικής αρμονίας. 

Στους κολεκτιβιστικούς πολιτισμούς τα συναισθήματα πλαισιώνουν έναν άνθρωπο σε 

σχέση με άλλα μέλη της ομάδας ή τον κόσμο. Τα συναισθήματα των ατόμων σε 

κολεκτιβιστικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από αυτοέλεγχο, ώστε να προωθηθεί η 

διαπροσωπική αρμονία και οι ομαδικοί στόχοι. Τα συναισθήματα του ατόμου 

προσδιορίζονται με βάση τα συναισθήματα και των άλλων μελών της ομάδας που 

ανήκει κάποιος. Ατομικιστικοί από την άλλη, χαρακτηρίζονται οι πολιτισμοί εκείνοι οι 

οποίοι τονίζουν την ανεξαρτησία, την ατομική ταυτότητα, την προσωπική αρμονία 

και εξέλιξη. Τα συναισθήματα στο πλαίσιο τον ατομικιστικών πολιτισμών 

θεωρούνται μοναδικά για το κάθε άτομο. Ο Kusserow (2004) αναγνώρισε δύο είδη 

ατομικισμών: τον «μαλακό» ατομικισμό και τον «σκληρό» ατομικισμό. Ο «μαλακός» 

εμφανίζεται στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις της Αμερικανικής ζωής. Τονίζει την 

ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και τον ατομικών ικανοτήτων κάποιου. Ο 

«σκληρός» ατομικισμός  είναι χαρακτηριστικό της χαμηλότερης κοινωνικά τάξης της 

Αμερικής και τονίζει την ανεξαρτησία και την ανάγκη για διεκδίκηση των όσων μας 

ανήκουν.  

Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε πόσες διαφορετικές αξίες μεταφέρουν οι 

γονείς στα παιδιά τους, ανάλογα με την κουλτούρα που ανήκουν, καθώς και πόσο 

διαφορετικά κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους. Για παράδειγμα οι γονείς σε 

ατομικιστικές κοινωνίες είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως μια 

μέθοδο απόσπασης της προσοχής σε καταστάσεις συναισθηματικής διέγερσης, ενώ 

σε κολεκτιβιστικές κοινωνίες τα μέλη της οικογένειας μπορεί να είναι οι κύρια πηγή 

ρύθμισης των συναισθημάτων (Halberstadt & Lozada, 2011·  Keller, Abels, Borke, 

Lamm, Su, et al.,2007). 

Η δεύτερη διάσταση-πλαίσιο που περιγράφει ο Hofstede (1980, 2001), το 

οποίο δίνει εξηγήσεις για τους διαφορετικούς τρόπους κοινωνικοποίησης του 

συναισθήματος στο πλαίσιο την οικογένειας, αλλά και των κοινωνιών, είναι η 

απόσταση ισχύος. Με τον όρο αυτό εξηγεί την δομή-διαμοιρασμό της δύναμης μέσα 

σε πολιτισμούς και κοινωνίες. Ονομάζει κάθετες τις κοινωνίες οι οποίες αποδέχονται 

τις ανισότητες και τις ιεραρχίες σε μια κοινωνία, καθώς και την αξία της υπακοής, 

του σεβασμού στην εξουσία και της τήρησης των κανόνων. Από την άλλη ονομάζει 
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οριζόντιες τις κοινωνίες που διακατέχονται από ισότητα, δημοκρατικές αξίες και 

συζητήσεις. Οι γονείς των κάθετων κοινωνιών συχνά δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους 

να εκφράσουν θυμό ή διαφωνία σε ενηλίκους, καθώς κάτι τέτοιο είναι πέρα από το 

πλαίσιο σεβασμού της ιεραρχικής κοινωνίας. Από την άλλη, οι γονείς των οριζόντιων 

κοινωνιών συμμετέχουν σε περισσότερες συζητήσεις και δημοκρατικές διαδικασίες 

με τα παιδιά τους. Τα παιδιά θεωρούνται ίσα ως προς την μεταχείριση και τα 

δικαιώματά τους με τους ενήλικες (Hostede, 1980, 2001). 

Το τρίτο πλαίσιο, δεν περιλαμβάνει οργανισμούς και έθνη όπως τα δύο 

προηγούμενα πλαίσια, αλλά επικεντρώνεται στο οικογενειακό πλαίσιο και το ρόλο 

των παιδιών στην οικογένεια ( Hofstede, 1980). Τα παιδία φαίνεται να εκτιμώνται σε 

σχεδόν όλους τους πολιτισμούς, όμως ο λόγος για τον οποίο εκτιμώνται διαφέρει. 

Υπάρχουν κοινωνίες που τα παιδιά θεωρούνται σπουδαία διότι με την εργασία τους 

επιφέρουν οικονομικά στην οικογένεια και άλλες κοινωνίες που τα παιδιά 

θεωρούνται σπουδαία για άλλους ψυχολογικούς λόγους ή ακόμη και λόγους θεϊκούς, 

όπως η πίστη ότι τα παιδιά είναι ένα δώρο των θεών στους ανθρώπους. Και σ’ αυτό 

το σημείο η αντιμετώπιση των γονιών απέναντι στα παιδιά διαφέρει σημαντικά. Στην 

πρώτη περίπτωση οι γονείς κοινωνικοποιούν τα παιδιά τους με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αντέξουν την σκληρή δουλεία και τις περισσότερες φορές τα συναισθήματα γι’ αυτές 

τις οικογένειες δεν χρίζουν καμίας σημασίας. Από την άλλη στις κοινωνίες όπου τα 

παιδιά θεωρούνται «δώρο θεού»  είναι πολύ πιθανό να εμπλέκονται διαδικασίες 

κοινωνικοποίησης που ενθαρρύνουν την ίδια την ύπαρξη του παιδιού, ενισχύοντας 

τους οικογενειακούς δεσμούς και την ευημερία όλων των μελών της οικογένειας (π.χ 

Έλληνες) (Keller, & Otto, 2009) . 

Το τέταρτο πολιτισμικό πλαίσιο αφορά τις πολλές πεποιθήσεις που 

σχετίζονται με την μάθηση στα παιδιά. Κινείται ανάμεσα σε τέσσερα βασικούς 

άξονες: πότε, εάν, ποιος, πώς (Halberstadt & Lozada, 2011). Στο πότε αντανακλάται η 

άποψη για το πότε, σε ποια ηλικία τα παιδιά είναι ικανά να μάθουν. Αυτό το χρονικό 

όριο, αλλά και το τι μπορούν τα παιδιά να μάθουν ( ανάπτυξη γλώσσας, κοινωνικού 

χαμόγελου, κανόνες συμπεριφοράς κ.α) αλλάζει ανά τους πολιτισμούς. Άλλοι 

θεωρούν ότι τα παιδιά μέχρι και τα δύο τους χρόνια δεν είναι ικανά να μάθουν πολλά 

πράγματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η μάθηση ξεκινάει από την στιγμή που το παιδί 

έρχεται στον κόσμο (Halberstadt & Lozada, 2011). 



Διπλωματική εργασία 38 

Στο «εάν» κρύβεται αυτή η υποκειμενική δομή στην οποία αναπτύσσονται οι 

ικανότητες και αφορά το εάν τα παιδιά αποκτούν γνώσεις και ικανότητες μέσω της 

μάθησης ή μέσω της ωρίμανσης (Miller et al., 2009). Σε χώρες κυρίως της Ανατολής 

οι γονείς πιστεύουν ότι η μάθηση έρχεται φυσικά, ενώ στους δυτικούς πολιτισμούς 

είναι πιο συχνή η πεποίθηση ότι η μάθηση είναι αποτέλεσμα διδασκαλίας (Keller, 

2003). Στο ποιος είναι υπεύθυνος για την μάθηση επίσης είναι κάτι που αλλάζει ανά 

πολιτισμό. Κάποιοι πολιτισμοί θεωρούν ότι οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι να διδάξουν τα παιδιά τους. Ενώ άλλοι θεωρούν ότι «άλλοι» είναι 

υπεύθυνο για την μάθηση των παιδιών τους. Στην λέξη άλλοι εννοούνται όλοι εκείνοι 

οι οποίοι μπορούν να εμπλακούν στη μάθηση όπως, αδέρφια, παππούδες,  

συμμαθητές, δάσκαλοι και μέλη της ευρύτερης κοινωνίας (Halberstadt & Lozada, 

2011). Το τελευταίο στοιχείο αφορά το πώς μαθαίνει κάποιος. Το θέμα αυτό το 

καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών θεωριών που είναι πέρα από το πεδίο αυτής 

της εργασίας.  Ωστόσο θα δώσουμε κάποια από τα βασικά στοιχεία που αφορούν 

κάποιες από τις διαδικασίες μάθησης όπως, η πειθαρχία για καθοδήγηση, όπου λέμε 

στα παιδιά τι να κάνουν και περιμένουμε στην συνέχεια να το πράξουν, σ’ ένα 

πλαίσιο που ο ρόλος των παιδιών είναι ενεργός (Halberstadt & Lozada, 2011). 

Σημαντικό επίσης στοιχείο για τις θεωρίες μάθησης είναι και το επίπεδο που 

βρίσκεται το κάθε παιδί και η παροχή βοήθειας-ικρίωμα που θα του δοθεί, 

προκειμένου να κατακτήσει γνώσεις ανεβαίνοντας «σκαλοπάτι». Ένας ακόμη 

βασικός τρόπος εκμάθησης είναι η δημιουργία γνώσεων μέσω της συζήτησης 

(Halberstadt & Lozada, 2011). Ο Hofstede (2001), φέρνει μια σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στο «πώς» των κολεκτιβιστικών κοινωνιών και στο «πώς» των 

ατομικιστικών. 

 Στις κολεκτιβιστικές κοινωνίες κυριαρχεί η πεποίθηση ότι λίγα χρειάζεται να 

ειπωθούν σχετικά με την μάθηση, καθώς όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο 

πλαίσιο. Ενώ στις ατομικιστικές θεωρούν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο καθώς ο 

καθένας είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Όσον αφορά όμως την έρευνα τους 

συναισθήματος η παραπάνω διαφορά μεταξύ κολεκτιβιστικών και ατομικιστικών 

πολιτισμών καταρρίπτεται, καθώς έχει αποδειχθεί αρκετά συχνά το συναίσθημα να 

χρίζει προσοχής και συζήτησης ακόμα και σε κοινωνίες που ίσως να μην γίνονται 

συζητήσεις για άλλα θέματα (Halberstadt & Lozada, 2011). Στους κολεκτιβιστικούς 

πολιτισμούς τα συναισθήματα που επικρατούν αφορούν τον άνθρωπο και τη σχέση 
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του με άλλα μέλη της ομάδας ή τον κόσμο. Τα συναισθήματα χαρακτηρίζονται από 

τον αυτοέλεγχο, προωθούν την διαπροσωπική αρμονία και τους ομαδικούς στόχους. 

Τα συναισθήματα  μπορούν να προσδιοριστούν βάση των άλλων μελών της ομάδας. 

 Αντίθετα, στους ατομικιστικούς πολιτισμούς τα συναισθήματα και η 

έκφρασή τους θεωρούνται μοναδικά για τον άνθρωπο και εντοπίζονται μόνο στις 

ενδοπροσωπικές σχέσεις. Οι άνθρωποι τόσο των κολεκτιβιστικών, όσο και των 

ατομικιστικών εκφράζουν και μιλούν στα παιδιά τους για συναισθήματα, επιλέγοντας 

κάθε φορά εκείνοι το πλαίσιο το οποίο θα τους βοηθήσει να το κάνουν αυτό (μέσω 

δυαδικών σχέσεων και επικοινωνία, τροποποιώντας την διέγερση των βρεφών 

αυξάνοντας ή μειώνοντας το βλέμμα των ματιών, με τη συμμετοχή ή όχι σε 

δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη θετική επίδραση) (Halberstadt & Lozada, 

2011). 

 

 

2.5.3 Οι διαφορές φύλου επηρεάζουν το συναίσθημα  

 

 Οι πολιτισμικές διαφοροποιήσεις φαίνεται να επηρεάζουν την έκφραση του 

συναισθήματος ανά τον κόσμο σε όλα τα επίπεδα. Τόσο όσον αφορά την έκφραση 

των διάφορων συναισθημάτων και των προκαταλήψεων που υπάρχουν γύρω απ’ 

αυτά, όσο και την συζήτηση, αντιμετώπιση και καθοδήγηση των συναισθημάτων από 

τους ίδιους τους γονείς (Halberstadt, el al., 1995). Οι γονείς οι οποίοι πιστεύουν ότι 

τα βρέφη είναι συναισθηματικά ικανά, τότε παρέχουν σε εκείνα όλα τα εφόδια που 

χρειάζονται για να επιτύχουν τους γονικούς και κοινωνικούς στόχους, νωρίτερα από 

τους γονείς που πιστεύουν το αντίθετο. 

Οι γονικές πεποιθήσεις δεν απέχουν μόνο σε ότι αφορά τις πεποιθήσεις και τις 

κοινωνικές επιταγές που επιτάσσει η κάθε κοινωνία.  Οι  προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα σχετίζονται επίσης το φύλο των γονιών, αλλά και των ίδιων των παιδιών, 

μάλιστα οι διαφορές αυτές καθορίζουν την αντιμετώπιση και διαχείριση των 

συναισθημάτων από τους ίδιους τους γονείς (Coplan, 2009· McClure, 2000· Kuebli, 

Fivush & Universio, 1992· Mazzone & Nader-Grosbois, 2016).  
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Ξεκινώντας από το φύλο των ίδιων των γονιών οι ερευνητές έχουν 

παρατηρήσει σημαντικές διαφορές. Ενώ και οι δυο γονείς (πατέρας και μητέρα) 

εμπλέκονται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης και συναισθηματικής ωριμότητας των 

παιδιών τους, φαίνεται αυτή τους η εμπλοκή να διαφέρει (Cheung, Boise, Cummings, 

& Davies, 2018·  Halberstadt, el a., 1995· Melorose, Perroy, & Careas, 2015). Οι 

μητέρες εμφανίζονται περισσότερο προστατευτικές και σε μεγαλύτερη 

συναισθηματική επαγρύπνηση (συναισθηματικός φύλακας) σε σχέση με τους πατέρες, 

με τις ίδιες να παρέχουν ιδιαίτερα υποστηρικτική κοινωνικοποίηση συναισθημάτων 

στα παιδιά τους. Ο ρόλος τους στα συναισθήματα των κορών τους έχει φανεί να είναι 

πολύ συγκεκριμένος, κάτι το οποίο απουσιάζει από τους πατέρες, οι οποίοι δεν 

θεωρούν τον εαυτό τους βασικό κοινωνικοποιητή για τα συναισθήματα των γιών 

τους. Αποτέλεσμα των διαφορών που εμφανίζουν τα δύο φύλα στην αντιμετώπιση 

και τον ρόλο τους ως προς την διαχείριση των συναισθημάτων, είναι και η 

διαφορετική συναισθηματική καθοδήγηση που ασκούν στα παιδιά τους. 

Οι μητέρες εμπλέκονται πιο συναισθηματικά, καθοδηγούμενα και 

παρεμβατικά σε ο,τι αφορά τον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού τους (Brand & 

Klimes-Dougan, 2010). Είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες απέναντι σε 

ανησυχητικές ή στρεσογόνες για το παιδί καταστάσεις ειδικότερα στην προσχολική 

ηλικία των παιδιών (Bryan & Dix, 2009). Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο ρόλος του 

πατέρα δεν είναι εξίσου σημαντικός (Baker, Fenning, & Crnic, 2011). Οι μητέρες 

εμφανίζουν πιο έντονο άγχος αποχωρισμού κατά την διάρκεια έναρξης του σχολείου 

του παιδιού τους, σε σχέση με τους πατέρες. Η αποχώριση αυτή τους δημιουργεί 

ανασφάλεια και συναισθήματα ενοχής, κάτι το οποίο δεν είναι το ίδιο συχνό στους 

πατέρες (Baker et al., 2011). 

Ειδικότερα οι μητέρες οι οποίες πάσχουν από κατάθλιψη ή άλλες ψυχολογικές 

ασθένειες, φαίνεται να βρίσκονται σε περισσότερη επαγρύπνηση όσον αφορά τα 

αρνητικά συναισθήματα των παιδιών τους, ίσως διότι οι ίδιες είναι περισσότερο 

εξοικειωμένες μ’ αυτά τα συναισθήματα λόγω του ότι τα έχουν βιώσει και εκείνες 

(Brockington et al., 2001). Οι υγιείς και μη ψυχικά διαταραγμένες μητέρες είναι 

περισσότερο θετικά προσκείμενες προς τα παιδιά τους, αναγνωρίζοντάς τους με 

ευκολία τα θετικά χαρακτηριστικά που τα ίδια έχουν. Δεν συμβαίνει όμως, το ίδιο και 

για τα αρνητικά συναισθήματα. Στα αρνητικά συναισθήματα οι μητέρες δεν δίνουν 

την ίδια βαρύτητα και αρκετές φορές προσπερνούν τις συναισθηματικές κρίσεις και 
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δυσκολίες των  παιδιών τους, θεωρώντας ότι αυτά τα συναισθήματα πρέπει να 

ξεπεραστούν από το ίδιο το παιδί ή δεν πρέπει να εξωτερικευτούν (Brand & Klimes-

Dougan, 2010).  

Οι μητέρες παρόλες τις διαφοροποιήσεις που μπορεί εμφανίζουν ανά τους 

πολιτισμούς (σχετικά με την διάκριση ή διαχείριση των αρνητικών κυρίως 

συναισθημάτων) διακρίνονται για τον υποστηρικτικό και καθοδηγητικό τους 

χαρακτήρα (Garner et al., 1997). Σ’ αυτό το σημείο έρχεται και η βασική τους 

διαφορά με τους πατέρες. Οι πατέρες στις περισσότερες κοινωνίες και πολιτιστικά 

πλαίσια δεν έχουν το ίδια συμμετοχή με το παιδί, όπως αντίστοιχα οι μητέρες τα 

πρώτα χρόνια της ζωής του, κάτι που αλλάζει αργότερα στην εφηβεία (Brand & 

Klimes-Dougan, 2010). Ο ρόλος του πατέρα έχει αλλάξει από παλιότερα και έχει 

πάψει να είναι μονάχα υποστηρικτικός και βασικός όσον αφορά την οικονομική 

στήριξη της οικογένειας. Η συμμετοχή του και η επίδραση που ασκεί στα παιδιά, 

είναι εξίσου σημαντική με της μητέρας με την διαφορά ότι επίδραση που ασκεί στα 

παιδιά έρχεται περισσότερο στην εφηβεία (Cheung et al., 2018· Root & Rubin, 2010).  

Λόγω του έντονου δεσμού που εμφανίζει η σχέση μητέρας και παιδιού αλλά 

και η ηλικιακή ομάδα, που είναι κυρίως η προσχολική όταν ερευνούμε 

συναισθήματα, ο φακός των ερευνητών έχει στραφεί προς τις μητέρες, χωρίς όμως 

αυτό να σημαίνει ότι ο πατέρας, δεν προσφέρει αντίστοιχα στην οικογένεια και την 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η μητέρα όμως λόγου του περισσότερου 

χρόνου , αλλά και της ποιότητας της σχέσης που έχει με το παιδί ιδίως τα πρώτα 

χρόνια της ζωής του, κατέχει ένα πιο σπουδαίο ρόλο, όσον αφορά την κοινωνικό 

συναισθηματική ανάπτυξη (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998). 

Πέρα όμως από το φύλο των γονιών, οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές που 

υιοθετούν στην ανατροφή των παιδιών τους εξαρτώνται από το φύλο των ίδιων των 

παιδιών. Αγόρια και κορίτσια φαίνονται να αντιμετωπίζονται διαφορετικά ανάλογα 

με την φύση του συναισθήματος που εκδηλώνουν (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· 

Garner, et al., 1997· Mazzone & Nader-Grosbois, 2016· Zahn-Waxler, 2010). Το 

συναίσθημα του θυμού είναι περισσότερο αποδεκτό στα αγόρια, αλλά όχι στα 

κορίτσια, κυρίως στις δυτικές κοινωνίες. Ενώ το συναίσθημα της θλίψης είναι πιο 

αποδεκτό στα κορίτσια απ’ ότι στα αγόρια. Αυτή η ανεκτικότητα στο θύμο των 

αγοριών έχει παρατηρηθεί τόσο από τους πατέρες, όσο και από τις μητέρες των 
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παιδιών (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998·  Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, 

Murphy, & et al., 1999· Fabes et al., 200· Trommsdorff & Friedlmeier, 2010).  

Οι γονείς δεν ανέχονται το κλάμα ή το θυμό των αγοριών, με αποτέλεσμα να 

καταφεύγουν σε ακραίες συμπεριφορές, τιμωρητικές ή ιδιαίτερα καθοδηγητικές, 

θέλοντας να βοηθήσουν και να κατευθύνουν τα παιδιά τους στη διαμόρφωση του 

αποδεκτού τρόπου να διαχειριστούν τα δύο αυτά συναισθήματα. Η μη ανεκτικότητα 

στο κλάμα και στο θυμό των αγοριών οδηγεί τους γονείς σε περισσότερο «αυστηρές» 

μεθόδους αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων όσον αφορά τα αγόρια, με 

αποτέλεσμα τα αγόρια αρκετές φορές να μαθαίνουν πως το αρνητικό τους 

συναίσθημα δεν πρέπει να εκφράζεται και πρέπει να καταστέλλεται (Garner et al., 

1997). Η καταστολή και μη ενθάρρυνση έκφρασης του αρνητικού συναισθήματος 

φέρνει ποικίλες αντιδράσεις στα παιδιά που δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικές για την 

ζωή τους (θα αναλυθεί στη συνέχεια) (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· 

Eisenberg, Spinrad, et al., 1998). 

Τα κορίτσια έχουν χαρακτηριστεί πιο ευαίσθητα στην θλίψη και τον φόβο και 

αγαπούν περισσότερο από τα αγόρια. Τα αγόρια από την άλλη διακρίνονται και 

ξεχωρίζουν από τα κορίτσια για το αυξημένο επίπεδο θυμού ( Plant, Hyde, Keltner, & 

Devine, 2000 ).  Οι Maccoby και Jacklin (1974), (στο Malatesta & Haviland, 1982) 

διατύπωσαν την άποψη ότι η πεποίθηση του θέλει τα κορίτσια περισσότερο 

κοινωνικά από τα αγόρια να οφείλεται στην περισσότερη εκφραστικότητα που 

εμφανίζει το πρόσωπο των κοριτσιών κατά την αλληλεπίδρασή τους με άλλους (π.χ 

άνοιγμα ματιών, ανασήκωμα φρυδιών). Οι εκφράσεις των κοριτσιών δίνουν 

ταυτόχρονα και άλλο μήνυμα στον αποδέκτη, ο οποίος θα επηρεαστεί απ’ αυτό και 

πιθανόν να δράσει διαφορετικά, σε σχέση με τα αγόρια. Για τον λόγο αυτό πολλές 

φορές οι μητέρες θεωρούν τα αγόρια περισσότερα ευαίσθητα και απαρηγόρητα σε 

σχέση με τα κορίτσια, αντιμετωπίζοντάς τα με περισσότερα χαμόγελα και επιείκεια 

από το αντίθετο φύλο (Malatesta & Haviland, 1982). 

Πέρα από τις αντιδράσεις και οι συζητήσεις σχετικά με το συναίσθημα 

διαφέρουν ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια. Οι μητέρες φαίνεται να μιλούν 

περισσότερο στα κορίτσια, παρά στα αγόρια τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, κάτι που 

μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην κατανόηση, την έκφραση και τη ρύθμιση των 

συναισθημάτων (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Ersay, 2014· Garner et al., 
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1997). Οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις επηρεάζουν επίσης την κοινωνικοποίηση και 

τον τρόπο εξέλιξης και διαχείρισης των συναισθημάτων των παιδιών. 

2.5 Η κοινωνικοποίηση και η συμβολή της στην εξέλιξη του συναισθήματος. 

Σπουδαίο ρόλο για την ανάπτυξη και εξέλιξη του συναισθήματος 

διαδραματίζει και η έννοια της κοινωνικοποίησης, η οποία βέβαια, είναι συνδεδεμένη 

με όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν. Οι πεποιθήσεις των ατόμων, ο πολιτισμός, το 

φύλο του παιδιού και του γονιού, είναι παράγοντες που καθορίζουν και 

διαμορφώνουν τόσο τον τρόπο, όσο και τη διαδικασία που ακολουθείται για την 

κοινωνικοποίηση ενός ατόμου (Abrantes, 2013· Cumberland, et al., 1998· Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998· Klimes-Dougan et al., 2007). Η κοινωνικοποίηση είναι μια 

διαδικασία συνεργασίας βιολογικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, η οποία 

διαμορφώνει τα μονοπάτια της συναισθηματικής ανάπτυξης (Fischer et al., 1998). 

Παίρνοντας τα πράγμα από την αρχή, προσπαθώντας να δώσουμε έναν 

ορισμό για το τι είναι κοινωνικοποίηση, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει ένας 

ενιαίος και περιεκτικός ορισμός για το τι είναι κοινωνικοποίηση (Abrantes, 2013). 

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην αναζήτηση της έννοιας, παρατηρούμε ότι 

βρισκόταν στο επίκεντρο των αναζητήσεων την δεκαετία ‘60 και ’70, ενώ μεταξύ των 

δεκαετιών ’80 και ’90 το ενδιαφέρον για την έννοια μειώθηκε αισθητά (εκτός από 

πολιτικά ή εργασιακά παρακλάδια της κοινωνικοποίησης). Περίπου στο 2000 το 

ενδιαφέρον διάφορων επιστημών επανήλθε, εξετάζοντας την έννοια της 

κοινωνικοποίησης μέσα από διάφορους φορείς (σχολείο, οικογένεια, πολιτισμό κλπ) 

(Abrantes, 2013). 

Οι επιστήμες που άρχισαν ξανά να ασχολούνται με την έννοια της 

κοινωνικοποίησης την όρισαν ως «μια διαρκή διαδικασία συμμετοχής των ατόμων 

στη κοινωνία, που συμβαίνει ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του εαυτού. Η ανάπτυξη 

αυτή αποτελείται από αξίες, ιδεολογίες, πληροφορίες, οπου όλες μαζί συνδράμουν 

και ενθαρρύνουν την συμμετοχή αυτή» (Abrantes, 2013, σελ.393). 

Οι Raval και Martini (2011), έδωσαν έναν ακόμη ορισμό για την 

κοινωνικοποίηση, ορίζοντας την ως μια διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά 

μαθαίνουν να παραιτούνται από τις επιθυμίες τους και να τροποποιούν την 

συμπεριφορά τους ως απάντηση στα σιωπηρά μηνύματα των άλλων, αντί της χρήσης 
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ρητών απαντήσεων. Βασικά στοιχεία για την εξέλιξη της κοινωνικοποίησης αφορούν 

το πώς οι εμπειρίες επιλέγονται, ερμηνεύονται και χρησιμοποιούνται, αλλά και με 

ποιο τρόπο οι πολιτισμικοί παράγοντες ασκούν την δύναμή τους πάνω στο άτομο και 

το επηρεάζουν. Οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης είναι κεντρικές για τη βρεφική 

ανάπτυξη με τους γονείς να διαδραματίζουν ένα σπουδαίο ρόλο ως η πρώτη πηγή 

επιρροής των παιδιών κατά τα πρώτα βρεφικά και προσχολικά χρόνια (Halberstadt & 

Lozada, 2011). Απόδειξη της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάγκης που έχουν τα 

βρέφη, πέρα από την κάλυψη των βιολογικών τους αναγκών, αποτελούν τα 

πειράματα των ηθολόγων Harlows. Oι Harlows με τα πειράματά τους σε πιθήκους 

απέδειξαν την μεγάλη ανάγκη των βρεφών για χάδια και συναισθηματική κάλυψη 

των αναγκών τους, δημιουργώντας ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς με την 

μητέρα, η οποία αποτελεί και το πρωταρχικό πρόσωπο που το βρέφος σχηματίζει 

τους πρώτους του δεσμούς (Καΐλα & Ξανθάκου, 1986).  

Παρά την συμβολή και των δύο γονιών στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης 

οι μητέρες φαίνεται να ασκούν μια μεγαλύτερη επιρροή ανά τους πολιτισμούς, λόγω 

του ρόλου τους ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά 

αλληλεπιδρούν περισσότερο με την μητέρα τους και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη 

ταύτιση με εκείνη από ότι με τον πατέρα. Ο ρόλος λοιπόν, και οι πεποιθήσεις των 

μητέρων, καθώς και οι κοινωνικές προκαταλήψεις που μπορεί εκείνες να έχουν 

καθοδηγούν και διαμορφώνουν το συναίσθημα των παιδιών τους. Οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις κοινωνικοποίησης μπορεί να επηρεάσουν τα διαφορετικά είδη 

συναισθημάτων με αποτέλεσμα και τα ίδια τα παιδιά να δρουν μετέπειτα με 

διαφορετικούς τρόπους (αγόρια από κορίτσια) ανάλογα με το συναίσθημα που 

αντιμετωπίζουν (Zahn-Waxler, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Στο συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα 

άλλων ερευνών σχετικά με τον ρόλο του συναισθήματος στην οικογένεια. 

Συγκεκριμένα θα διερευνήσουμε τους τρόπους που οι γονείς κοινωνικοποιούν το 

συναίσθημα στα παιδιά τους, δίνοντας περισσότερη έμφαση στο ρόλο της μητέρας. Η 

ίδια η φύση των συναισθημάτων (θετικά ή αρνητικά), αλλά και οι τρόποι γονικής 

κοινωνικοποίησης θα μας οδηγήσουν στην κοινωνικοποίηση και τους τρόπους 

διαχείρισης των συναισθημάτων από τα παιδιά ως παραλήπτες των γονικών 

συμπεριφορών. 

3.1. Συναισθηματική ανάπτυξη 

3.1.1 Οι γονείς και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του συναισθήματος 
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 Οι γονείς και το περιβάλλον του παιδιού αποτελούν βασικό φορέα 

κοινωνικοποίησης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Οι σχέσεις με τους γονείς θέτουν 

τις βάσεις για την εφηβεία και την ενήλικη ζωή, όπου οι γονείς συνεχίζουν να ασκούν 

σημαντική επιρροή για τα παιδιά τους (Dunsmore & Karn, 2001· Mirabile, 2014· Yap 

et al., 2008). Έρευνες δείχνουν ότι όταν οι γονικές απαντήσεις χαρακτηρίζονται από 

αποδοχή, καθοδήγηση, εύρεση λύσεων, συζητήσεις, τότε αντίστοιχα και τα παιδιά 

είναι ικανά στη διαχείριση των συναισθημάτων τους και την ψυχική τους ισορροπία. 

Οι αντίθετες συμπεριφορές των γονιών, προσδίδουν στα παιδιά ανασφάλεια, άγχος 

και αρνητικές επιπτώσεις στην διαχείριση καταστάσεων, οι οποίες δεν τα βοηθούν 

στην ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη (Marshall, 2010; Yap et al., 2008). Οι 

συμπεριφορές των γονέων και η αντιμετώπισή τους μπροστά σε διαφορετικών ειδών 

συναισθήματα επηρεάζουν ανάλογα και τα παιδιά. Οι σχέσεις και τα συναισθήματα 

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας είναι αμφίδρομες (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998· Nader-Grosbois 2016· Morelen, & Suveg, 2012· Melorose, 

Perroy, & Careas, 2015). 

Οι γονικές πρακτικές κοινωνικοποίησης του συναισθήματος διαχωρίζονται σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες: τις θετικές πρακτικές και αρνητικές πρακτικές, οι οποίες με 

την σειρά τους διαχωρίζουν δύο ακόμη κατηγορίες υποστηρικτικές πρακτικές 

προώθησης του συναισθήματος και μη υποστηρικτικές πρακτικές (Cheung, Boise, 

Cummings, & Davies, 2018). Οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης μπορεί να είναι 

ενεργές σκόπιμες στρατηγικές ή αυθόρμητες έμμεσες εκφράσεις (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998). 

Στο πλαίσιο της οικογένειας δημιουργούνται διάφοροι τρόποι έκφρασης του 

συναισθήματος. Μερικοί από τους οποίους είναι: η μίμηση, η ενίσχυση, η 

επισήμανση, η διερμηνεία και η καθοδήγηση των συναισθημάτων (Halberstadt et al., 

1995). Σκοπός του κάθε τρόπου έκφρασης είναι να βοηθήσει τα παιδιά στην 

καλύτερη εσωτερίκευση ή εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους, αλλά και να 

δημιουργήσει στα παιδιά ικανότητες ερμηνείας και κατανόησης των άλλων 

(Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Halberstadt et al., 1995). Οι αντιδράσεις στα 

συναισθήματα των παιδιών, οι συζητήσεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι 

γονείς για την κοινωνικοποίηση των συναισθημάτων είναι βασικοί και θεμελιώδεις 

τρόποι έκφρασης του συναισθήματος ανάμεσα σε παιδιά κι γονείς. Τα παιδιά μέσα 
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από τις γονικές συναισθηματικές εκφράσεις διαμορφώνουν τα συναισθήματα τα δικά 

τους και των άλλων (Dunsmore & Karn, 2001· Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). 

Οι θετικές πρακτικές κοινωνικοποίησης προωθούν την θετική και υγιής 

ανατροφή των παιδιών, ενισχύουν την ζεστασιά και το υποστηρικτικό κλίμα στην 

οικογένεια ((Meyer et al., 2014). Οι γονείς μέσω επαίνων, φυσικών εκφράσεων 

στοργής, συζητήσεων και επεξηγήσεων για τα διάφορα συναισθήματα που μπορεί να 

αισθάνονται τα παιδιά τους ή οι ίδιοι (είτε αρνητικά, είτε θετικά), ενισχύουν την 

αίσθηση ασφάλειας και φροντίδας που τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώσουν στην αρχή 

της ζωής (Cheung et al., 2018). Επίσης οι γονείς δίνουν στα παιδιά με άμεσο ή και 

έμμεσο τρόπο την καθοδήγηση που χρειάζονται για το πως πρέπει να διαχειριστούν 

πρωτόγνωρα γι’ αυτά συναισθήματα. Με την συμπεριφορά και τις πρακτικές που 

ακολουθούν γίνονται πρότυπο για τα ίδια τα παιδιά τους (Eisenberg et al., 1998· 

Meyer et al., 2014).  

Από την άλλη, οι αρνητικές πρακτικές κοινωνικοποίησης, χαρακτηρίζονται 

από μη υποστηρικτικό κλίμα ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Οι γονείς δεν 

αντιμετωπίζουν όλα τα συναισθήματα με τον ίδιο τρόπο. Το φύλο των παιδιών, οι 

δικές τους κληροδοτημένες πεποιθήσεις  αλλά και η φύση του συναισθήματος (θετικό 

ή αρνητικό), που καλούνται να διαχειριστούν, καθορίζει και τον τρόπο διαχείρισής 

του (Marshall, 2010· Fäsche, Gunzenhauser, Friedlmeier, & Von Suchodoletz, 2015· 

Halberstadt et al., 1995). Οι πρακτικές που υιοθετούν οι γονείς στο πλαίσιο των μη 

υποστηρικτικών αντιδράσεων προκαλούν ανασφάλεια, απόρριψη και αίσθημα 

ντροπής για τα ίδια τα παιδιά. Μερικά συναισθήματα, όπως για παράδειγμα ο θυμός, 

ή ο φόβος, δεν επιτρέπονται να εκφράζονται σε μερικά οικογενειακά πλαίσια. Τα 

παιδιά των οικογενειών αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προβλήματα στην 

έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, τα οποία με την σειρά τους φέρνουν 

κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. Τα παιδιά δεν ξέρουν πως να 

διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις και οδηγούνται σε αναποτελεσματικές 

πρακτικές και λύσεις (Imai Masaaki, 2001· Mirabile, 2014).  

3.1.2 Ο ρόλος της μητέρας στη διαμόρφωση του συναισθήματος 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο ρόλος και των δύο γονέων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του συναισθήματος των παιδιών. Το 
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οικογενειακό περιβάλλον και οι γονικές πρακτικές συνδράμουν στην καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο στις 

εμπειρικές έρευνες που έχουν γίνει, οι μητέρες φαίνεται να παίζουν ένα πιο σπουδαίο 

και αποτελεσματικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του συναισθήματος των παιδιών. Η 

συμβολή τους έχει μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλο άτομο του οικογενειακού 

περιβάλλοντος (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). 

Η μητέρα αποτελεί για το παιδί τον πρώτο σημαντικό δεσμό, τον πρώτο 

άνθρωπο που δημιουργεί μαζί μια σχέση αγάπης. Ο δεσμός μεταξύ μητέρας και 

παιδιού είναι ο ισχυρότερος μεταξύ των μελών της οικογένειας, καθώς ξεκινάει από 

την κύηση και την σχέση που διαμορφώνεται από όταν το παιδί είναι έμβρυο. Για 

τους λόγους αυτούς η έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο στις ιδιότητες αυτής της 

σχέσης (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Tronick, 1989). Οι ερευνητές θεωρούν 

ότι οι πληροφορίες που θα πάρουν είναι περισσότερες και πιο θεμελιώδης, 

εξετάζοντας αυτή την σχέση. Η μητέρα κατέχει μια ιδιαίτερη θέση σε διάφορους 

ερευνητικούς τομείς των επιστημών της ψυχολογίας, εκπαίδευσης και κοινωνιολογίας 

(Ispa, Carlo, Palermo, Su-Russell, Harmeyer, et al., 2015 ·  Yap et al., 2008). 

Σπουδαία είναι η θέση της μητέρας στην κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών της, καθώς η ίδια ασκεί έντονη επίδραση και επιρροή στα 

παιδιά της (Dunsmore & Karn, 2001). Η αντιδράσεις, οι συζητήσεις, οι πεποιθήσεις 

και η αντιμετώπιση των συναισθημάτων από κείνη, παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

και καθοδηγητικό ρόλο στη διαμόρφωση των κοινωνικών και συναισθηματικών 

εκφράσεων των παιδιών (Dunsmore & Karn, 2001· Eisenberg, Cumberland, et al., 

1998· Mirabile, 2014). 

Οι μητρικές πεποιθήσεις διαφέρουν από μητέρα σε μητέρα, ωστόσο οι 

μητέρες φαίνεται να χρησιμοποιούν συναισθηματική γλώσσα από την πολύ νεαρή, 

βρεφική κιόλας ηλικία των παιδιών τους, περισσότερο από τους πατέρες (Mazzone et 

al., 2017). Μέσα από την υψηλή θετική εκφραστικότητά τους προσφέρουν στα παιδιά 

ευκαιρίες να αναπτύξουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους ικανότητες. Τα 

παιδιά αποκτούν δεξιότητες σκέψεις και διαχείρισης, παίρνοντας τις συμπεριφορές 

των μητέρων τους ως παράδειγμα και εφόδιο για την μετέπειτα ζωή (Dunsmore & 

Karn, 2001· Mirabile, Scaramella, Sohr-Preston, & Robison, 2009)).  
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Παρά την ικανότητα των βρεφών για αυτορρύθμιση των συναισθημάτων τους, 

η μητέρα και οι φροντιστές αποτελούν για αυτά κύριους ρυθμιστές της 

συναισθηματικής τους διάθεσης. Οι πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις κατά την 

διάρκεια του πρώτου χρόνου ζωής, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στους γονείς να 

προωθήσουν τη συναισθηματική εκφραστικότητα των βρεφών τους, διευκολύνοντας 

και βελτιώνοντας την συναισθηματική τους ρύθμιση (Malatesta & Haviland, 1982· 

Raval & Martini, 2011). 

Οι έρευνες όμως, δεν έχουν επικεντρωθεί μόνο στη θετική εκφραστικότητα 

των μητέρων, αλλά και στην αρνητική. Οι μητέρες που πάσχουν από κατάθλιψη, 

αποτελούν μια κατηγορία μητέρων οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι μητέρες αυτές δεν αλληλοεπιδρούν 

θετικά με τα παιδιά τους και είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές στην όψη θετικών 

χαρακτηριστικών των παιδιών τους. Η επαγρύπνηση που εμφανίζουν μπροστά στα 

αρνητικά συναισθήματα των παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των θετικών, 

μάλλον λόγω της οικειότητας και εξοικείωσης που έχουν στην αναγνώριση των 

αρνητικών συναισθημάτων ( Brockington, Oates, George, Turner, &Vostanis, 2001) 

3.1.2.1. Συνέπειες έκφρασης συναισθημάτων των μητέρων 

Τόσο οι θετικές, όσο και οι αρνητικές εκφράσεις των μητέρων, φαίνεται να ασκούν η 

κάθε μια την δικιά της διαφορετική επιρροή στην διαμόρφωση των συναισθημάτων 

του παιδιού (Imai Masaaki, 2001· Mirabile et al., 2009). Η διαφορά φύλου ανάμεσα 

στους γονείς, με τις μητέρες να εμφανίζονται περισσότερο συναισθηματικές από τους 

άνδρες, φαίνεται να παίζει τον ρόλο του και σε σχέση με το φύλο των παιδιών 

(Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Imai Masaaki, 2001). Οι μητέρες 

αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα κορίτσια από τα αγόρια σε ό,τι αφορά τις 

συναισθηματικές τους εκφράσεις. Η τάση των μητέρων να συζητούν περισσότερο με 

τα κορίτσια για συναισθήματα ντροπής, χαράς, ευτυχίας και θλίψης είναι κάτι που 

έχει εμφανιστεί σε αρκετά ερευνητικά ευρήματα (Fabes et al., 2001· Trommsdorff & 

Friedlmeier, 2010). Από την άλλη οι συζητήσεις για τον θυμό και τον φόβο βρίσκουν 

τις μητέρες πιο κοντά στα αγόρια από ότι στα κορίτσια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι 

διαφορές μεταξύ των φύλων στις συναισθηματικές συζητήσεις, καλλιεργούν 

στερεότυπα φύλου στα παιδιά για την έκφραση των συναισθημάτων (Ersay, 2014· 

Hastings, 2018· Kuebli et al., 1992).  



Διπλωματική εργασία 50 

Ο τρόπος αντιμετώπισης των συναισθημάτων τόσο από την μητέρα, όσο και 

από όλους όσους συμμετέχουν στο οικογενειακό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του συναισθήματος. Η αμέλεια, τιμωρία ή καταστολή των 

αρνητικών συναισθημάτων, όταν αυτά εκφράζονται από τα παιδιά, οδηγεί σε 

αρνητικό οικογενειακό κλίμα και λάθος τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων από 

τα παιδιά (Melorose, Perroy, & Careas, 2015· Shewark & Blandon, 2015). Τα παιδιά 

προσπαθούν να διαχειριστούν και να αποκρύψουν τα μη αποδεκτά συναισθήματα, 

γεγονός που τα οδηγεί αρκετές φορές σε δυσάρεστες για εκείνα συνέπειες, όπως 

άγχος, επιθετικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Η καταστολή και μη έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων δημιουργεί στα 

παιδιά προβλήματα εξωτερίκευσης, άγχος και ενοχές. Η εμφάνιση των αρνητικών 

συναισθημάτων εντείνεται κατά την περίοδο της εφηβείας, παίρνοντας νέες μορφές 

(επιθετικότητα, καταχρήσεις, διαταραχή στις φιλικές και ερωτικές σχέσεις, έλλειψη 

αυτοπεποίθησης κ.α.), οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις τόσο με τους 

γονείς, όσο και με τους συνομηλίκους (Melorose et al., 2015· Yap et al., 2008). 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι όσο περισσότερο οι γονείς και οι μητέρες 

προσπαθούν με θετικούς τρόπους να ενισχύσουν στα παιδιά τους τρόπους 

διαχείρησης των συναισθημάτων τους, είτε αυτά είναι θετικά είτε αρνητικά, τόσο και 

τα παιδιά τα διαχειρίζονται καλύτερα (Lange & Evers, 2002). Οι υποστηρικτικές 

στρατηγικές αντιμετώπισης του συναισθήματος από τους γονείς, ωθούν τα παιδιά σε 

λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς και καλύτερη εξωτερίκευση. Οι γονείς πρέπει 

να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα των παιδιών τους με επικοδομητικούς τρόπους, 

ώστε να έχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα (Shewark & Blandon, 2015). Ο ρόλος της 

μητέρας είναι το ίδιο επικοδομιτικός με εκείνον του πατέρα. Οι δύο γονείς από 

κοινού συνεισφέρουν στην καλύτερη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών τους. 

 3.1.3 Ο ρόλος του πατέρα στη διαμόρφωση του συναισθήματος 

Η συμβολή της μητέρας στη διαμόρφωση του συναισθήματος των παιδιών 

της, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ερευνηθεί αρκετά στη διάρκεια των χρόνων. Η 

διαμόρφωση της σχέσης της με το παιδί, οι πρακτικές που η ίδια χρησιμοποιεί 

προκειμένου να ενισχύσει και να καθοδηγήσει το συναίσθημα του παιδιού της, αλλά 
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και οι συνέπειες σχετικά με την κακή διαχείριση των συναισθημάτων, 

διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο για την συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών καθ’ όλη την διάρκεια της ζωή τους. Ωστόσο η σχέση μητέρας και παιδιού, 

δεν είναι η μόνη που μπορεί να ερμηνεύσει και να καθοδηγήσει την σκέψη των 

ερευνητών σχετικά με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Όλοι 

όσοι συμμετέχουν στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη παίζουν τον δικό 

τους ξεχωριστό ρόλο. Το περιβάλλον σε συνεργασία με τους βιολογικούς παράγοντες 

συνδράμουν στη συναισθηματική και κοινωνική διαμόρφωση και εξέλιξη (Mirabile, 

2014).  

Χωρίς να παραβλέπουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που σχετίζονται και 

επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, θα στραφούμε 

στο ρόλο του πατέρα. Ο πατέρας συμμετέχει με πιο έμμεσο τρόπο στην 

κοινωνικοποίηση των συναισθημάτων, χρησιμοποιεί λιγότερο συναισθηματική 

γλώσσα από τις μητέρες και φαίνεται περισσότερο προσαρμοσμένος και 

επηρεασμένος από τα πολιτισμικά πρότυπα της κοινωνίας (Hastings, 2018). Ο ρόλος 

του πατέρα φαίνεται να ενισχύεται κατά την διάρκεια της εφηβικής περισσότερο 

ηλικίας, όμως είναι εξίσου σημαντικός και καθοριστικός για την συναισθηματική 

ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών (Cheung et al., 2018· Melorose et al., 

2015· Root & Rubin, 2010).  

Η διερεύνηση του σημαντικού ρόλου του πατέρα στην ανάπτυξη των παιδιών, 

άρχισε να λαμβάνει περισσότερο ενεργό ερευνητικό ρόλο από την δεκαετία του ’70 

και έπειτα. Μέχρι τότε η σχέση μητέρας και παιδιού κατείχε τον πρώτο και βασικό 

άξονα διερεύνησης (Frodi, 1980). Το ενδιαφέρον για την περαιτέρω μελέτη του 

πατέρα και του ρόλου του στην ανάπτυξη των παιδιών, έφεραν οι αλλαγές που 

έλαβαν μέρος στο πλαίσιο της κοινωνίας. Οι μητέρες ανέλαβαν περισσότερη δράση 

εκτός της οικογένειας, με μεγαλύτερη συμμετοχή στο τομέα της εργασίας. Ο πατέρας 

σταμάτησε να είναι ο κουβαλητής και η μοναδική πηγή οικονομικής βοήθειας για το 

σπίτι, αναλαμβάνοντας πλέον ενεργή δράση εξίσου μοιρασμένη με εκείνη της 

μητέρας. Τέλος, η αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών αποτέλεσε ακόμη ένα 

σημαντικό λόγο για να αλλάξει η σύσταση και η δομή της οικογένειας και ο πατέρας 

να αναλάβει ενεργό και ποιοτικό χρόνο στο σπίτι (Lamp,1997· Parke,1996). 
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O Palkovitz (1997) διέκρινε 15 διαστάσεις ενασχόλησης του πατέρα με το 

παιδί του, μεταξύ των οποίων είναι: η επικοινωνία, η διδασκαλία (μέσα από παιχνίδια 

και καθοδήγηση του ίδιου προς το παιδί του), η επίβλεψη (βοήθεια στο παιδί όπου 

είναι αναγκαία και γνωριμία με τους φίλους του), τη εξάσκηση του παιδιού στην 

ικανότητα να σκέφτεται, την εκπλήρωση των θελημάτων, την κάλυψη των βασικών 

τους αναγκών (τροφή, στέγη, οικογενειακή θαλπωρή), τα κοινά ενδιαφέροντα, την 

οργάνωση σχεδίων (π.χ οργάνωση διακοπές ή πάρτυ),την προστασία, την 

συναισθηματική στήριξή και την τρυφερότητα. Οι διαστάσεις αυτές, αποτελούν 

μερικές μόνο από εκεινες που εμπλέκεται ο πατέρας με το παιδί και φανερώνουν την 

πολυδιάστατη σχέση τους. 

Η ενεργός συμμετοχή του πατέρα στην ανάπτυξη των παιδιών και η 

κατάλληλη και άμεση ανταπόκρισή του, σχετίζονται με την συναισθηματική ρύθμιση 

και ασφάλεια του βρέφους, καθώς και με την μετέπειτα γλωσσική του ανάπτυξη. Η 

ανταπόκριση στις ανάγκες του παιδιού από τον πατέρα είναι το ίδιο ευεργετικές, 

όπως αντίστοιχα της μητέρας (Crockenberg & Leerkes, 2000· Shannon, Tamis-

LeMonda, London & Cabrera, 2002).  

Από την άλλη πλευρά η απουσία του έχει συνδεθεί με διάφορων ειδών 

προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά, τόσο στη συναισθηματική τους ανάπτυξη, 

όσο και στις κοινωνικές τους ικανότητες. Προβλήματα συμπεριφοράς, επιθετικότητα 

και ανασφάλεια, είναι από τα πιο εμφανή συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά με 

απουσία του πατρικού προτύπου ή της πατρικής εμπλοκής στην οικογενειακή συνοχή 

της οικογένειας (Franscapolo, 2004· Petit, Brown, Mize & Lindsey, 1998). Βέβαια, 

υπάρχουν και έρευνες που απορρίπτουν τον παραπάνω ισχυρισμό, καθώς 

υποστηρίζουν ότι η απουσία του πατέρα δεν είναι αυτή που επηρεάζει αυτή καθ’ αυτή 

την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά διαφορετικά 

προβλήματα που συνοδεύουν την απουσία αυτή όπως,  οι οικονομικές δυσκολίες που 

πιθανόν να αντιμετωπίζει μια μονογονεϊκή οικογένεια, η έλλειψη υποστηρικτικού 

πλαισίου και οι δυσμενείς σχέσεις ανάμεσα στο ζευγάρι των γονιών (Αmato, 2000· 

Dunn, 2008· Pryor & Rodgers, 2001). H παραπάνω υπόθεση αποκτά περισσότερη 

ισχύ ερευνώντας παιδιά ομοφυλόφιλων οικογενειών, τα οποία δεν φάνηκε να 

αντιμετωπίζουν περισσότερα συναισθηματικά ή κοινωνικά προβλήματα, σε σχέση με 

τα παιδιά ετερόφυλων οικογενειών (Golombok & Badger, 2009).  
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Η αλληλεπίδραση των δύο γονιών με τα παιδιά τους χαρακτηρίζεται από μια 

σχέση αμοιβαίων και αμφίδρομων αλληλεπιδράσεων. Η ανάγκη του παιδιού για 

κάλυψη των αναγκών του, αλλά και ο τρόπος που οι γονείς θα ανταποκριθούν κάθε 

φορά στο κάλεσμα αυτό, φέρει και τα ανάλογα αποτελέσματα από πλευράς του 

παιδιού. Η δημιουργία και τα θεμέλια της σχέσης τους ξεκινούν ήδη από την βρεφική 

ηλικία με τους πρώτους δεσμούς αγάπης που διαμορφώνονται. 

3.1.4 Τα βρέφη και η διαμόρφωση του συναισθήματος 

Τα βρέφη από την πολύ μικρή τους κιόλας ηλικία έχουν έντονη ανάγκη για 

αλληλεπίδραση με τους φροντιστές τους και την κάλυψη των συναισθηματικών τους 

αναγκών. Ιδιαίτερα η σχέση που αναπτύσσει το παιδί με τη μητέρα του, έχει 

αποδειχτεί (τόσο σε παλιές, αλλά και σε σύγχρονες θεωρίες) ότι είναι καθοριστικής 

σημασίας για την μετέπειτα πορεία και ανάπτυξη του παιδιού (Spitz, 1946). Τα βρέφη 

έρχονται στη ζωή προικισμένα με την ικανότητα για επικοινωνία και δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων με τους ανθρώπους τους περιβάλλοντός τους. Τα ίδια 

αναγνωρίζουν το συναίσθημα, αλλά και την φωνή της μητέρας τους από τις πρώτες 

μέρες του ερχομού τους στο φυσικό περιβάλλον (Bruner,1983· Jaffe, Beebe, 

Feldstein, Crown & Jasnow, 2001).  

Τόσο οι αντιδράσεις τους όσο και τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους 

φροντιστές, τα βοηθούν στο να διαμορφώσουν την δικιά τους συμπεριφορά, τον δικό 

τους χαρακτήρα, καθώς και τα συναισθήματά τους. H ικανότητα πρόβλεψης των 

συναισθημάτων των άλλων, βοηθά τα βρέφη να καταλάβουν την αιτία των 

συμπεριφορών των φροντιστών τους. Η ικανότητα αυτή τα βοηθά να γνωρίζουν πως 

θα συμπεριφερθούν οι φροντιστές τους μπροστά σε ένα ερέθισμα (Gergeley & 

Watson,1997). Με την διαδικασία της μίμησης και παρατήρησης συνδέουν τα 

συναισθήματα και τις πράξεις τους, με τα συναισθήματα και τις πράξεις τους 

συντρόφου τους. Οι αντιδράσεις τους, οι κινήσεις, τα συναισθήματά τους, συνδέονται 

και ταιριάζουν με εκείνα των φροντιστών τους, δημιουργώντας ένα κοινό κώδικα 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης (Reddy, 1989· Uzgiris,1984). 

Σύμφωνα με τον Trevarthen (1982),  τα βρέφη έχουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο 

συναισθηματικών εκφράσεων, το οποίο τα βοηθά να αναπτύξουν επικοινωνία και να 

αντιληφθούν τα συναισθήματα των ανθρώπων που συναναστρέφονται, 
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καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν και να ακολουθήσουν κοινούς κώδικες 

επικοινωνίας (DeCasper & Fifer, 1980). Ο Trevarthen επίσης, στην θεωρία τους περί 

διυποκειμενικότητας, ανέπτυξε και την ανάγκη των βρεφών να δέχονται 

συγκεκριμένης ανταπόκρισης στις ανάγκες που προκύπτουν, ιδίως κατά τον τρίτο 

μήνα ζωής (περίοδο πρωτογενούς διυποκειμενικότητας). Στη συνέχεια οι ανάγκες 

αλλάζουν, διαμορφώνονται και η σχέση από δυαδική, μετατρέπεται σε τριαδική 

(περίοδο δευτερογενούς διυποκειμενικότητας). Στη σχέση φροντιστή (μητέρας) και 

παιδιού έρχεται τώρα και το παιχνίδι αντικείμενο. Σε αυτή τη φάση το παιδί 

αναπτύσσει συναισθήματα πιο περίπλοκα από πριν, ανταλλάζοντας ταυτόχρονα 

λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα με τον σύντροφό του (Trevarthen,1982). Το βρέφος 

δεν αποτελεί ένα παθητικό αποδέκτη συμπεριφορών στις σχέσεις του με τα πρόσωπα 

που το φροντίζουν, αλλά ένα ενεργό συνομιλητή με ιδιαίτερες αναπτυξιακές ανάγκες, 

οι οποίες χρειάζονται ανταπόκριση, προκειμένου να βοηθήσουν τα βρέφος να 

αναπτυχθεί σωστά. 

Η ικανότητα αυτή των βρεφών για αναγνώριση και αμοιβαία ανταπόκριση 

στα συναισθήματα των συντρόφων του, δεν εμφανίζεται μόνο στη βρεφική ηλικία, 

αλλά ακολουθεί το παιδί καθ΄ όλη την διάρκεια της πορεία του στη ζωή. Τα παιδιά 

διακρίνονται για την αντικειμενικότητα και την αμοιβαία αντίδραση στις 

συμπεριφορές και τα συναισθήματα των γονιών τους. Οι σχέσεις τους επηρεάζονται 

άμεσα από τα μηνύματα που δέχονται με τους ανθρώπους που συναναστρέφονται και 

καθορίζουν και τις δικές τους συμπεριφορές. Τα πρότυπα που υιοθετούν στο πλαίσιο 

της οικογένειας κατά τα πρώτα χρόνια ζωής, γίνονται έπειτα ο καθοδηγητής και το 

παράδειγμά τους, ώστε να ανταπεξέλθουν σε κάθε περίσταση (Reddy, 1989· 

Uzgiris,1984).  

3.2. Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων από τους γονείς 

και τα παιδιά 

 3.2.1 Η αναγνώριση του συναισθήματος από τους γονείς: πρακτικές, τρόποι και 

παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνώριση 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τους τρόπους και στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν οι γονείς για να ενισχύσουν την συναισθηματική κοινωνικοποίηση 

των παιδιών τους. Οι γονικές και μητρικές στρατηγικές παρέμβασης τις περισσότερες 
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φορές γίνονται ασυνείδητα, με έμμεσο τρόπο. Υπάρχουν όμως και γονείς οι οποίοι 

συνηδειτά χρησιμοποιούν τεχνικές και πρακτικές προκειμένου να κοινωνικοποιήσουν 

το συναίσθημα στα παιδιά τους (Lange & Evers, 2002). Παρακάτω θα αναλυθούν 

τρείς τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούν οι γονείς στην κοινωνικοποίηση του 

συναισθήματος στα παιδιά τους. Η ανάλυση των πρακτικών αυτών θα μας βοηθήσει 

στη συνέχεια της έρευνας, καθώς αποτελούν μέρος διερεύνησης της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι μέσω των οποίων οι γονείς μπορούν να 

αναγνωρίσουν το συναίσθημα στα παιδιά τους. Η αναγνώριση των συναισθημάτων 

των παιδιών μπορεί να γίνει μεσω των λεκτικών μηνυμάτων που στέλνουν τα παιδιά 

στους γονείς τους, είτε μέσω των κινήσεων του σώματος και των πράξεών τους 

(Cheung et al., 2018). 

Η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων των παιδιών δεν είναι πάντα μια έυκολη 

υπόθεση. Η δυσκολία για την αναγνώριση των συναισθημάτων των παιδιών 

δημιουργείται απο μια ποικιλία παραγόντων οι οποίοι είναι στενά και άρικτα 

συνεδεμένοι με τους γονείς: Η έλλειψη αντικειμενικότητας και καθαρής σκέψης των 

γονιών για τα παιδιά τους, πολλές φορές τους κλείνει τα μάτια μπροστά σε εμφανή 

συναισθήματα και καταστάσεις που τα παιδιά έχουν ανάγκη να λύσουν. Η έλλειψη 

αυτή συνοδεύει τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα που μπορεί να 

εμφανίζουν τα παιδιά, με τις μητέρες να δείχνουν περισσότερο θετικά προσκήμενες 

απέναντι στην αναγνώριση των συναισθημάτων των παιδιών τους (Durbin & Wilson, 

2012· Seijas, Servera, García-banda, Barry, & Burns, 2018). Οι μητέρες στα 

ευρήματα των Youngstrom, Izard και Ackerman (1999), ανέφεραν υψηλότερα 

επίπεδα θετικών συναισθημάτων απ’ ότι στην πραγματικότητα τα παιδιά τους είχαν. 

Αυτό το εύρημα συμφωνεί και με άλλες μελέτες που έχουν γίνει και θέλουν τις 

μητέρες θετικά προσκείμενες ως προς τα θετικά συναισθήματα των παιδιών τους 

(Durbin & Wilson, 2012). Από την άλλη οι μητρικές αναφορές στα συναισθήματα 

θλίψης και θυμού, φαίνεται να συμφωνούν με τα πραγματικά συναισθήματα των 

παιδιών τους (Durbin & Wilson, 2012). 

Οι πολιτισμικές πεποιθήσεις και η κουλτούρα των γονιών παίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των συναισθημάτων, καθώς όπως είδαμε πολλά 

συναισθήματα, ανάλογα με τον πολιτισμό δεν χρείζουν καμίας σημασίας 
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παρατήρησης και διερεύνησης (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Oι λέξεις που 

χρησιμοποιούνται ανά πολιτισμό για δηλώσουν ή να περιγράψουν ένα συναίσθημα 

είναι επίσης ένας δείκτης που φανερώνει και την εκάστοτε σημασία και αναγνώριση 

που δίνει ο λαός και κατά συνέπεια οι γονείς, μπροστά σε ποικίλα συναισθήματα 

(Fischer et al., 1998). 

Πολιτισμός και βιολογία συνεργάζονται για την αναγνώριση και ύπαρξη 

συναισθημάτων. Οι δύο αυτοί τομείς δεν μπορούν να διαχωριστούν και να 

διερευνηθούν ξεχωριστά, καθώς οι άνθρωποι από την πολύ μικρή, βρεφική κιόλας 

ηλικία φαίνεται να φέρουν χαρακτηριστικά και προκαταλήψεις που τείνει να κλείνουν 

προς τα αρνητικά συναισθήματα. Από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά φαίνονται 

προκαταλημένα απέναντι στις αρνητικές εκφράσεις και συναισθήματα του 

περιβάλλοντος (στέφοντας το βλεμμα  τους μπροστά σε ένα δυσάρεστο πρόσωπο ή 

κατάσταση), αλλα και τα ίδια τα βρέφη προσπαθούν να ρυθμίσουν τα αρνητικά τους 

συναισθήματα με τεχικές αυτορύθμισης (π.χ πιπίλισμα του δακτύλου τους) (Dunn et 

al., 1987). 

Το φύλο των παιδιών, όπως και το φύλο των γονέων είναι ακόμη ένας 

παράγοντας που συμμετέχει στην αναγνώριση των συναισθημάτων (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998).  Παραδείγματος χάρη, η εμφάνιση θυμού στα κορίτσια 

είναι ένα συναίσθημα που φαίνεται να αναγνωρίζουν αμέσως οι γονείς, δίνοντάς του 

περισσότερη προσοχή και ενδιαφέρον απο ότι η εμφάνιση θυμού στα αγόρια, 

ειδικότερα τα αγόρια μεγαλύτερων ηλικιών (Klimes-Dougan et al., 2007). Οι γονείς 

μερικών αγοριών, ιδιαίτερα οι πατέρες, θεωρούν ότι ο θυμός των αγοριών είναι ένα 

σύνηθες συναίσθημα του φύλου και η αναγνώρισή του ως σημαντικό μειώνεται. Ο 

θυμός των αγοριών περνάει περισσότερο απαρατήρητος σε σχέση με τα κορίτσια, 

ακριβώς λόγω των πεποιθήσεων του φύλου (Sanders et al., 2015). Σε μια άλλη 

έρευνα (van der Pol et al.,2015 in Hastings, 2018) οι γονείς καθώς ξεφύλιζαν ένα 

βιβλίο με τα παιδιά τους, ονόμασαν ετικέτες που έδειχναν θυμό με αρσενικά ονόματα 

και ετικέτες που έδειχναν θλίψη ή φόβο με θηλυκά, τονίζοντας για ακόμη μια φορά 

τις προκαταλήψεις που αφορούν το φύλο. 

Η ηλικία είναι επίσης ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες 

αναγνώρισης των συναισθημάτων  (Klimes-Dougan et al., 2007). Το συναίσθημα της 

ντροπής δεν αναγνωρίζεται το ίδιο από τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, με 
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τους γονείς παιδιών στη σχολική και μετέπειτα ηλικία (Perry et al., 2020). Η ντροπή 

των μικρών παιδιών είναι για τους γονείς ένα συναίσθημα περισσότερο σύνηθες, το 

οποίο δεν δημιουργεί κατά την γνώμη τους προβλήματα στην μικρή ηλικία, οπότε δεν 

το αναγνωρίζουν ως σημαντικό. Αντίθετα, η ντροπή σε μεγαλύτερες ηλικίες 

αναγνωρίζεται ως σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για διάφορουν τομείς, 

γεγονός που κάνει το συναίσθημα να χρίζει ιδιαίτερης αναγνώρισης και διαχείρισης 

από τους γονείς (Perry et al., 2020). 

Το περιβάλλον - πλαίσιο εμφάνισης κάποιου συναισθήματος, καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό αν αυτό θα αναγνωριστεί ως σημαντικό ή όχι από τους γονείς 

(Kochanska & Aksan, 1995). Για παράδειγμα η εμφάνιση του συναισθήματος του 

φόβου μπροστά σε ένα κίνδυνο είναι κάτι αποδεκτό και χρίζει αναγνώρισης από τους 

γονείς. Ενώ η εμφάνιση του φόβου χωρίς αιτία είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα 

απορριπτικό συναίσθημα, χωρίς λογική βασή και εξήγηση (Eisenberg, Cumberland, 

et al., 1998) 

Οι τρόποι γονικής κοινωνικοποίησης του συναισθήματος φαίνεται να είναι 

μια διαδικασία αμφίδρομη μετάξυ γονιών και παιδιού. Η υποστηρικτικές ή όχι 

πρακτικές των γονέων έχουν άμεση επίδραση στη συναισθηματική και κοινωνική 

ικανότητα των παιδιών (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). Σε παρόμοια 

αποτελέσματα κατέληξε (Denham, 1993) όπου τα παιδιά φάνηκαν να επηρεάζονται 

από τα συναισθήματα των μητέρων τους, ιδάιτερα τα συναισθήματα της θλίψης, του 

θυμού, του φόβου, έκαναν τα παιδιά ανήσυχα και τους προκαλούσαν αρνητικά 

συναισθήματα, παρόμοια με εκείνα των μητέρων. Αυτή η διαπύστωση όμως, δεν 

φαίνεται να υποστηρίζει την γενίκευσή της, καθώς άλλες έρευνες έχουν αποδείξει την 

μη αμφίδρομη σχέση μεταξύ πρακτικών των γονέων και των παιδιών (Shewark & 

Blandon, 2015). 

3.2.2. Γονεϊκοί  λεκτικοί και μη λεκτικοί τρόποι έκφρασης για το συναίσθημα 

 

Οι γονείς χρησιμοποιούν συχνά λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, για να συζητήσουν 

με το παιδί τους για τις αιτίες κι τις συνέπειες των συναισθηματικών τους εκφράσεων. 

Οι συζητήσεις των γονιών άλλωτε αφορούν δικά τους συναισθήματα, τα οποία 

μοιράζονται και εξηγούν στα παιδιά μέσα από συζητήσεις, άλλωτε αφορούν τα 

συναισθήματα των παιδιών τους. Οι συνομιλίες για τα συναισθήματα είναι ένας 
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βασικός, αποτελεσματικός και καθοδηγητικός τρόπος ρύθμισης των συναισθημάτων. 

Οι καλοι συνομηλιτές προπονούν τα παιδιά τους σε κάθε είδους συζητήσεις, ειδικά 

εκείνες που εξηγούν τα αρνητικά τους συναισθήματα. Οι γονείς που προσπαθούν να 

επιτύχουν επικοδομητικές συζητήσεις με τα παιδιά τους, τα βοηθούν στην απόκτηση 

ρύθμισης του συναισθήματος και τα καθιστούν ικανότερα στο να αντιληφθούν τα 

συναίσθηματα των άλλων (Cheung et al., 2018· Melorose et al., 2015).  

Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας, φαίνονται να ρυθμίζουν καλύτερα τα 

συναισθήματά τους, όταν οι μητέρες ή οι πατέρες τους συζητούσαν μαζί τους για τις 

εμπειρίες και τα συναισθήματα που ένιωθαν. Η υποστήριξη που παρέχουν οι γονείς 

βοηθά ποικιλοτρόπως το παιδί. Βασικό στοιχείο απόκτησης είναι και η ικανότητά του 

να συζητά και να επεξηγεί το ίδιο τα συναισθήματά του. Η ικανότητα αυτή έχει 

εξελικτική πορεία όταν καλλιεργείτε απο την παιδική ηλικία. Τα παιδιά 

μεγαλώνοντας πέρα από την προσωπική ικανότητα ρύθμισης των συναισθημάτων 

τους, μαθαίνουν να συζητούν και τα προβλήματα των άλλων (Melorose et al., 2015). 

Αντίθετα, υπάρχουν γονείς οι οποίοι «τιμωρούν» τα παιδιά τους για την εμφάνιση ή 

απορία τους σχετικά με τα συναισθήματα, αποφεύγουν να συζητούν ή απορρίπτουν 

εντελώς το θέμα των συναισθημάτων. Αυτές οι προσεγγίσεις δεν διευκολύνουν 

καθόλου τα παιδιά στην απόκτηση δεξιοτήτων ρύθμισης του συναισθήματος. 

Εμπειρικές ενδείξεις διαπύστωσαν ότι η μη χρήση των προφορικών λεξιλόγιων 

εκφράσεων επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια και χρήση του 

συναισθήματος (Lunkenheimer et al., 2007· Melorose et al., 2015· Roe, 2016). 

Τόσο το περιεχόμενο, όσο η μορφή και η ποιότητα των συζητήσεων των γονιών, είναι 

ένα δυνατό εφόδιο που το παιδί κατακτά και κατέχει σε όλη του την ζωή 

(Lunkenheimer, Shields, & Cortina, 2007). Tο κάθε περιβάλλον προσφέρει 

διαφορετικές εμπειρίες για την συναισθηματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των 

παιδιών. Το κάθε πλαίσιο παίζει τον δικό του λειτουργικό ρόλο και παρέχει 

διαφορετικές ευκαιρίες για την έκφραση των συναισθημάτων (Coplan, 2009). 

3.2.2.1. Μητρικά πλαίσια συζήτησης για τα συναισθήματα 

 

Oι Crain-Thoreson, Dahlin και Powell, (2002) διαμόρφωσαν τρία πλαίσια-

περιβάλλοντα στα οποία δίνεται η ευκαιρία στις μητέρες να συζητήσουν με τα παιδιά 

τους παραγωγικά: Το πρώτο πλαίσιο αφορά το βιβλίο και τις συζητήσεις που 
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προκύπτουν μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών. Οι μητέρες μέσα από την 

ανάγνωση είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με τους χαρακτήρες και τα 

συναισθήματα των ηρώων, να σχολιάσουν την εξέλιξη και τις εικόνες του βιβλίου. Το 

δεύτερο πλαίσιο αφορά το στήσιμο μια φανταστικής, αυτοσχέδιας (προφορικής) 

ιστορίας. Οι μητέρες μέσα από το φανταστικό παιχνίδι έχουν την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν εικονικά συναισθήματα και διλήμματα, τα οποία μπορούν να 

συζητήσουν με το παιδί. Οι φανταστικές ιστορίες ενδυναμώνουν την χρήση μη 

τυποποιημένου και αυθόρμητου λόγου. Το τρίτο πλαίσιο αφορά αναμνήσεις του 

παρελθόντος και συζήτηση για γεγονότα που προκάλεσαν συναίσθημα. Τα παιδιά σε 

αυτό το πλαίσιο έχουν την ευκαιρία να ανακαλέσουν μνήμες και να συζητήσουν 

προσπαθώντας να δώσουν εξηγήσεις για συναισθήματα που βίωσαν, ενώ ταυτόχρονα 

αναζητούν τις συνέπειες και τις αιτίες των συναισθημάτων αυτών. 

Οι Curenton και Craig (2011), διαπίστωσαν ότι οι μητέρες μιλούσαν 

περισσότερο για θετικά συναισθήματα στο πλαίσιο ανάγνωσης ιστοριών, παρά στις 

αναμνηστικές ιστορίες, όπου τα αρνητικά συναισθήματα ήταν πιο εμφανή. Επιπλέον 

οι Ziv, Smadja, και Aram (2012), παρατήρησαν ότι οι μητέρες είχαν περισσότερο 

ελεύθερη και μη γνωστική προσέγγιση κατά την διάρκεια ελεύθερων αφηγήσεων 

(χωρίς την χρήση γραπτών λέξεων), παρά όταν διάβαζαν ιστορίες. Η ανάγνωση των 

ιστοριών της κατεύθυνε σε ποιο γνωστικά και τυποποιημένα μονοπάτια, απ’ ότι η 

ελεύθερη έκφραση στο φανταστικό παιχνίδι με τα παιδιά τους.  

Τα βιβλία μέσα από την ανάγνωση, την προφορική συνομιλία με τον 

σχολιασμό των εικόνων, ή την δημιουργία φανταστικής ιστορίας με αφορμή την 

ανάγνωση, δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να ταυτίσουν προσωπικές τους εμπειρίες 

με εκείνες των ηρώων. Τα βοηθούν να ανακαλέσουν δικές τους μνήμες και να 

συζητήσουν με μεγαλύτερη ευκολία (Coplan, 2009). 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι το κάθε περιβάλλον και διαφορετικό πλαίσιο στο 

οποίο εκτίθεται ένα παιδί του δίνει διαφορετικές δυνατότητες και ευκαιρίες για 

συνομιλίες και συναισθηματικές εκφράσεις. Ένα πλούσιο περιβάλλον με πολλά 

διαφορετικά πλαίσια συζήτησης, σίγουρα θα δώσει στο παιδί τα βέλτιστα (Coplan, 

2009). 

Ο Coplan (2009), παρατήρησε επίσης, ότι  οι μητέρες και τα παιδιά είχαν 

περισσότερη άνεση να μιλήσουν για τα συναισθήματα των άλλων, παρά για τα δικά 

τους, σε συγκεκριμένα πλαίσια, όπως ο σχολιασμός εικόνων ή τα φανταστικά 

παιχνίδια. Οι εικόνες είναι ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει αφορμή για συζήτηση, 
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χωρίς την χρήση λέξεων. Από την άλλη, η χρήση των εικόνων περιορίζει την 

πιθανότητα να «βγούμε έξω» από το πλαίσιο που μας παρουσιάζουν, μειώνοντας την 

φαντασία και την δυνατότητα γενίκευσης. Μητέρες και παιδιά επικεντρώνονται 

περισσότερο στο σχολιασμό των συναισθημάτων των πρωταγωνιστών της ιστορίας ή 

εικόνας και όχι στα δικά τους συναισθήματα. Τα παιδιά μιλούν με περισσότερη 

ευκολία για τα συναισθήματα των ηρώων, παρά για τα συναισθήματα των μητέρων 

τους (Coplan, 2009). 

3.2.3 Γονεϊκοί τρόποι αντίδρασης και διαχείρησης του συναισθήματος 

Η διαχείριση του συναισθήματος από τους γονείς δεν αρκείται μόνο σε 

συζητήσεις, αλλά και σε μη λεκτικους τρόπους έκφρασης. Οι αντιδράσεις στα 

συναισθήματα που εμφανίζονται κυοφορούν διάφορα μηνύματα τα οποία πολλές 

φορές δεν είναι λεκτικά. Οι κινήσεις του σώματος (γλώσσα του σώματος), οι 

εκφράσεις του προσώπου, οι πράξεις, προσφέρουν μια ποικιλία μηνυμάτων στα 

παιδιά. Αυτοί οι μη λεκτικοί τρόποι κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του 

συναισθήματος, είναι εξίσου σημαντικοί με τους λεκτικούς (Melorose et al., 2015). 

Οι θετικές αντιδράσεις, όπως η ανοχή, η άνεση, η υποστήριξη, δείχνουν ότι τα 

συναισθήματα είναι χρήσιμα και διαχειρίσιμα. Οι θετικές αντιδράσεις δεν είναι 

τιμωρητικές και δεν έχουν διάθεση να βλάψουν τους άλλους. Διακρίνονται από 

ενσυναίσθηση, αγάπη και συμπόνια. Τα παιδιά που λαμβάνουν υποστηρικτικές 

γονεικές αντιδράσεις φαίνονται στην πλειοψηφία των ερευνών να είναι ικανότερα και 

αποτελεσματικότερα στη ρύθμιση τους συναισθήματος και την κοινωνικο-

συναισθηματική τους ανάπτυξη (Perry et al., 2020· Shewark & Blandon, 2015). 

Η ενθάρρυνση της συναισθηματικής έκφρασης (άμεση ή έμμεση) είναι 

προγνωστικός δείκτης της ρύθμισης των συναισθημάτων στην παιδική ηλικία 

(Melorose et al., 2015). Υπάρχουν βέβαια και έρευνες, όπως αυτή των Spinrad, 

Stifter, Donelan-McCall, και Turner (2004), η οποία δεν έδειξε να σχετίζεται η 

αντίδραση και διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών με τις εκφράσεις των 

μητέρων τους. 

Οι αρνητικές αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από απόρριψη, μη υποστηρικτικές 

πρακτικές και τιμωρίες. Συνήθως ξεκινούν από την νηπιακή ηλικία και επεκτείνονται 

έως την εφηβεία. Η έρευνα των Luebbe, Kiel και Buss (2011), έδειξε ότι τα παιδιά 

που έχουν λάβει απορριπτικές και αρνητικές αντιδράσεις, προβλέπουν μεταγενέστερη 
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εσωτερική συναισθηματική δυσκολία. Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξε και η 

έρευνα των Engle και Mcelwain, (2011). Οι αντιδράσεις των γονιών στα 

συναισθήματα εξακολουθούν να φαίνονται σημαντικές στη σχολική και εφηβική ζωή. 

Τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, συνεχίζουν να περιμένουν από τους γονείς τους 

ανταπόκριση, υποστήριξη και θετικές αντιδράσεις, παρά την σπουδαία συμβολή και 

των συνομηλίκων αυτής της ηλικίας. Η μη υποστηρικτικές αντιδράσεις, φαίνονται να 

λειτουργούν δυσλειτουργικά και κατά την διάρκεια της εφηβικής ηλικίας (Eisenberg 

et al., 1999· Shaffer et al., 2012· Yap et al., 2008).  

H ενθάρρυνση ή η αποθάρρυνση των συναισθημάτων από τους γονείς είναι 

καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη και ανάπτυξη των συναισθημάτων των 

παιδιών. Το γονικό φύλο, η ηλικία και το φύλο των παιδιών, οι πεποιθήσεις, αλλά και 

ο πολιτισμός είναι βασικά στοιχεία τα οποία ενθαρρύνουν ή όχι διάφορες αντιδράσεις 

στο συναίσθημα των παιδιών (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Eisenberg et al., 

1999· Chaplin, Cole, & Zahn-Waxler 2005).  

3.3. Τρόποι αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων από τα 

παιδιά 

Τα παιδιά αντιδρούν στα ερεθίσματα και τις συμπεριφορές του περιβάλλοντός 

τους, ανάλογα με τις συμπεριφορές που εκτίθενται. Οι συμπεριφορές και οι 

αντιδράσεις τους χαρακτηρίζονται από αμοιβαιότητα και κοινά τις περισσότερες 

φορές χαρακτηριστικά. Στην ενότητα αυτή θα δούμε ευρήματα ερευνών σχετικά με 

τους τρόπους που τα ίδια τα παιδιά αναγνωρίζουν, εκφράζουν και διαχειρίζονται τα 

συναισθήματα τόσο του περιβάλλοντος, όσο και δικά τους. Στο τελευταίο μέρος της 

ενότητας θα αναλύσουμε τη σημασία της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των 

παιδιών. 

3.3.1 Οι παιδικοί τρόποι αναγνώρισης του συναισθήματος 

Η αναγνώριση του συναισθήματος του εαυτού και των συναισθημάτων των 

άλλων, είναι η πρώτη δοκιμασία που τα παιδιά καλούνται να διαχειριστούν όταν 

έρχονται στον κόσμο. Τα παιδιά προσπαθούν να αναγνωρίσουν και ταυτόχρονα να 

μάθουν να διαχειρίζονται συναισθήματα που νιώθουν. Οι πρακτικές που ακολουθούν 

είτε έρχονται εν γένη από τα παιδιά (π.χ πιπίλισμα δακτύλου, συντροφιά από 

αντικέιμενο μετάβασης) χωρίς κάποιος να τους τις δείξει, είτε αποτελούν διαδικασία 
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μάθησης και καθοδήγησης (π.χ δώσε μπουνιές σε ένα μαξιλάρι για να σου φύγει ο 

θυμός). Πριν όμως από την διαδικασία έκφρασης και διαχείρισης υπάρχει η 

διαδικασία αναγνώρισης του συναισθήματος από τα ίδια τα παιδιά (Eisenberg, 

Spinrad, et al., 1998· Mirabile et al., 2009). 

Η δυνατότητα αναγνώρισης υπάρχει έμφυτη στα παιδιά και εξελίσσεται σε 

συνεργασία με το περιβάλλον (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998). Από την πολύ μικρή 

ηλικία τα παιδιά είναι ικανά να αναγνωρίσουν το συναίσθημα που νιώθουν τόσο 

εκείνα, όσο και οι άμεσοι φροντιστές τους (π.χ μητέρα) (Leveille, & Cossette, 1983). 

Τι γίνεται όμως μετά την αναγνώριση των συναισθημάτων από το παιδί; 

Στο σημείο αυτό έρχεται ο ρόλος του περιβάλλοντος ο οποίος είτε θα 

ενισχύσει το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα που έχει είτε θα το κατευθύνει προς 

την αντίθετή κατεύθυνση με άμεσους ή με έμμεσους τρόπους. Η συμβουλή των 

γονιών για την κάλυψη των αρνητικών συναισθημάτων των παιδιών τους θα τα 

οδηγήσει σε συμπεριφορές μη έκφρασης και καταπίεσης των συναισθημάτων που 

έχουν διδαχτεί ότι δεν είναι καλό να εκφράζονται και να εξωτερικέυονται  

(Eisenberg, Spinrad, et al., 1998). Επιπλέον, η έμφυτη ικανότητα αναγνώρισης του 

συναισθήματος, εξασθενεί όταν το περιβάλλον δεν την ενισχυέι και προσπαθεί να 

καλύψει συναισθήματα που θεωρεί ότι δεν πρέπει να εκφράζονται. Η κάλυψη των 

συναισθημάτων ξεκινά από τους γονείς, τις πεποιθήσεις, τα στερεότυπα και τις 

προκαταλήψεις που έχουν, μπροστα στην εμφάνιση ή όχι κάποιων συναισθημάτων 

(Fischer et al., 1998). 

Η συστηματική και μακροχρόνια μη έκφραση των συναισθημάτων των ίδιων 

των γονιών (ειδικά των αρνητικών), δυσκολεύει το παιδί στο να διακρίνει τα 

συναισθήματα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα το ίδιο να περιορίζει τις 

ικανότητες αναγνώρισης συναισθημάτων που διαθέτει. Βέβαια το παίδί 

αντιλαμβάνεται την συναισθηματική κατάσταση των γονιών του είτε εκείνοι την 

εκφράζουν είτε όχι (Imai Masaaki, 2001). 

Σημαντικό είναι το εύρημα των Durbin και Wilson (2012), οι οποίοι 

αναγνωρίζουν τα παιδιά ως αντικειμενικότερους παρατηρητές σε ότι αφορά τα 

συναισθήματά που βιώνουν οι γονείς τους σε σχέση με το πως οι ίδιοι οι γονείς τα 

αντιλαμβάνονται. Όταν οι γονείς, προσπαθούν να μην δείξουν τα συναισθήματά τους 



Διπλωματική εργασία 63 

στο παιδί, εκείνο παίρνει το μήνυμα ότι τα συγκεκριμένα συναισθήματα δεν πρέπει 

να εκφράζονται και αυτό λειτουργεί αντίστοιχα και σε κείνο. Όταν το παιδί 

αναγνωρίσει στον εαυτό του συναισθήματα που οι ίδιοι οι γονείς του δεν εκφράζουν 

και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τα «προσπεράσουν», το παιδί θεωρεί ότι 

κάνει λάθος και ακολουθεί παρόμοιες πρακτικές (Fabes, Leonard, Kupanoff, & 

Martin, 2001). Οι πρακτικές «κάλυψης» ή «προσπέρασης» των συναισθημάτων από 

τα παιδιά δεν βοηθούν στην αποτελεσματική κοινωνικο-συναισθηματική τους 

ανάπτυξη, καθώς δεν μαθαίνουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματα 

τα δικά τους και των άλλων (Imai Masaaki, 2001).  

3.3.2 Οι παιδικές λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις για το συναίσθημα 

Τα παιδιά όπως και οι ενήλικες χρησιμοποιούν λεκτικές και μη λεκτικές 

εκφράσεις για να δηλώσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Τα πρώτα 

χρόνια της ζωής τους τα παιδιά δεν έχουν ακόμη την δυνατότητα παραγωγής λέξεων 

και ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν είναι οι εκφράσεις του 

προσώπου και του σώματος. Οι αντιδράσεις στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, οι 

εκφράσεις των ματιών, αλλά και των εκφράσεων του προσώπου φανερώνουν στους 

φροντιστές των βρεφών πληροφορίες για τα συναισθήματα και τις ανάγκες τους. 

Αντίστοιχα μηνύματα λαμβάνουν τα βρέφη και από την πλευρά των φροντιστών 

τους, καθώς εκείνα αποκριπτογραφούν και προσπαθούν να εξηγήσουν τις εκφράσεις 

που λαμβάνουν προκειμένου να επικοινωνήσουν και να ανταποκριθούν κατάλληλα. 

Αυτή η ανταλλάγη σημάτων οδηγεί τα βρέφη στην ανάπτυξη του κοινωνικου και 

συναισθηματικού τους κόσμου (Dunn et al., 1987). 

Από την πολύ μικρή, βρεφική ηλικία τα παιδιά εκφράζονται και δείχνουν τα 

συναισθήματά τους, κυρίως χρησιμοποιώντας πρακτικές «μοντελοποίησης» και 

«προβολής» των συναισθημάτων των φροντιστών τους (Kochanska & Aksan, 1995). 

Πέρνωντας ως παράδειγμα και γνώμονα τις εκφράσεις των φροντιστών τους, 

ιδιαίτερα της μητέρας, παραδειγματίζονται, αντιγράφουν και υιοθετούν συμπεριφορές 

και εκφράσεις, στην προσπάθειά τους να επικοινωνήσουν (Halberstadt et al., 1995· 

Tronick, 1989).  

Περίπου στην ηλικία των δύο ετών, τα παιδιά αρχίζουν να παράγουν τις 

πρώτες τους λέξεις και οι εκφράσεις τους τώρα είναι πιο ολοκληρωμένες και 
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περίπλοκες. Με τον συνδιασμό λεκτικών και σωματικών εκφράσεων επικοινωνούν 

και ανταλλάσουν μηνύματα, εκφράζοντας τόσο λεκτικά όσο και σωματικά τα 

συναισθήματα που νιώθουν (Dunn et al., 1987). Τα μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά 

στους φροντιστές τους είναι φορτωμένα με συναισθήματα. Οι αναγνώριση και 

διαχείριση των συναισθημάτων τους από τους γονείς τους δίνει την ευκαιρία να 

αναπτύξουν ή όχι την συναισθηματική τους ικανότητα και έκφραση (Dunn et al., 

1987· Mirabile et al., 2009). 

Οι υποστηρικτικές αντιδράσεις των γονεών βοηθούν τα παιδιά να εκφραστούν 

καλύτερα, ελέυθερα, χωρίς άγχος και ντροπή. Οι αντιδράσεις αυτές τα ενθαρρύνουν 

να εκφραστούν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα τους. Τα παιδιά που 

λαμβάνουν υποστηρικτικές αντιδράσεις, κυρίως όσον αφορά τα αρνητικά 

συναισθήματα, είναι καλύτερα στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των 

συναισθημάτων τους και των συναισθημάτων των άλλων (Meyer et al., 2014· 

Melorose et al., 2015). 

Από την άλλη, η μη υποστηρικτικές αντιδράσεις των γονεών σχετίζονται με 

την μειωμένη ικανότητα ρύθμισης της συμπεριφοράς (Eisenberg, Spinrad, et al., 

1998). Τα παιδιά δεν αποκτούν κατάλληλα, αποτελεσματικά εργαλεία τα οποία θα τα 

βοηθήσουν στη ρύθμιση και έκφραση των συναισθημάτων των δικών τους και των 

άλλων. Η μη υποστηρικτικές αντιδράσεις δεν βοηθούν στην εσωτερίκευση και 

εξωτερίκευση των συναισθημάτων των παιδιών (Halberstadt et al., 1995· Perry et al., 

2020). Η χρήση γλώσσας και η αναπτυγμένη ικανότητα του παιδιού για παραγωγή 

λόγου, είναι ένα ακόμη σημαντικό εφόδιο για την έκφραση και εξέλιξη της 

συναισθηματικής ικανότητας του παιδιού. Η έρευνα των Stansbury και Zimmermann 

(1999), έδειξε ότι η κακή ή περιορισμένη χρήση της γλώσσας είναι ένας 

ανασταλτικός παράγοντας έκφρασης του συναισθήματος για τα παιδιά. 

 

3.3.3 Οι παιδικοί τρόποι διαχείρισης του συναισθήματος 

Η ικανότητα των παιδιών να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα συναισθήματά 

τους, κυρίως τα αρνητικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στήριξη που έχουν 

λάβει από τους γονείς τους. Οι παράγοντες που έχουν αναλυθεί παραπάνω (φύλο, 

ηλικία, πεποιθήσεις, πολιτισμός), είναι καθοριστικής σημασίας για τον τρόπο που τα 
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παιδιά εν τέλη θα διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Η σωστή και υποστηρικτική 

αντιμετώπιση των γονιών βοηθά και προσφέρει στα παιδιά, όλα εκείνα τα εφόδια που 

θα χρειαστούν για να διαχειριστούν στη συνέχεια της ζωής τους καταστάσεις και 

συναισθήματα. 

Τα παιδιά που χρησιμοποιούν αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των 

συναισθημάτων τους, έχουν λάβει υποστηρικτικών πρακτικών από τους γονείς τους. 

Τα παιδιά αυτά από την μικρή τους ηλικία εκτέθηκαν σε ποικιλία συναισθημάτων, 

μαθαίνοτας να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να 

αποκτήσουν τα εργαλεία και τις ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης και 

συναισθηματικής ανάπτυξης. Το περιβάλλον ενίσχυε την έκφραση των 

συναισθημάτων με κάθε τρόπο (συζήτησεις, μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, 

φανταστικό παιχνίδι, συζήτησεις για τα συναισθήματα των γονιών κλπ) (Eisenberg et 

al., 1999). 

Από την άλλη, παιδιά τα οποία δεν έλαβαν υποστηρικτικών πρακτικών κατά 

την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας (όπου τα συναισθήματα και ο χαρακτήρας 

ακόμη διορθώνονται), εμφανίζονται λιγότερο ικανά και έτοιμα να διαχειριστούν 

πολύπλοκες και στρεσογόνες καταστάσεις κατά την διάρκεια της μετέπειτα ζωής 

τους. Ο συναισθηματικός τους κόσμος δεν βρίσκεται σε ισορροπία και η διαχείριση 

δύσκολων καταστάσεων και συναισθημάτων αποτελεί για αυτούς μια ιδιαίτερα 

απαιτητική και πολλές φορές όχι αποτελεσματική διαδικασία (Eisenberg et al., 1999). 

Η μη σωστή ρύθμιση των συναισθημάτων των παιδιών τα οδηγεί σε αδιέξοδα, 

ενώ παράλληλα επιφέρει προβλήματα εσωτερικοποίησης και εξωτερίκευσης των 

συναισθημάτων, αλλα και την εμφάνιση επιθετικών και μη τυπικών συμπεριφορών 

στην μετέπειτα ζωή και πορεία. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν μάθει να διαχειρίζονται τα 

συναισθήματά τους με αποτελεσματικό τρόπο, κάτι το οποίο τα δυσκολεύει και στην 

διαχείριση και αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων (Eisenberg et al., 1999· 

Fabes et al., 2001). 

Στο σημείο αυτό έρχεται και η έννοια της αμοιβαιότητας του συναισθήματος 

ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Τα παιδιά φαίνεται να έχουν κοινό συναισθηματικό 

κόσμο με εκείνο των γονιών τους και η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμφίδρομα 

συναισθήματα (Dunsmore & Karn, 2001· Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· (Fabes et 
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al., 2001)· Meyer et al., 2014). Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες έχουν δείξει αυτή 

την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα σε παιδιά και γονείς, χωρίς όμως τα αποτελέσματα 

αυτά να έχουν γενικευτεί, δίοτι άλλα ευρήματα υποστήριξαν την μη ύπαρξη 

αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα σε παιδιά και γονείς. Οι έρευνες αυτές παρατήρησαν ότι 

πρακτικές που υιοθετούν οι γονείς, ειδκότερα οι μητέρες για να κοινωνικοποιήσουν 

το συναίσθημα στα παιδιά τους, δεν συμβαδίζουν πάντα με την ύπαρξη ή όχι 

αποτελεσματικών πρακτικών και αργότερα στα παιδιά τους. Οι μη συνεπείς σχέσεις 

αμοιβαιότητας στηρίζονται όχι μόνο στην ικανότητα ή όχι διαχείρισης των 

συναισθημάτων από τα παιδιά, αλλα και σε διαφορετικές πρακτικές ανάμεσα σε 

γονείς και παιδιά, οι οποίες με την σειρά τους αποδεικνύουν ότι τα παιδιά μπορούν να 

αποκτήσουν διαφορετικούς τρόπους και πρακτικές κοινωνικοποίησης του 

συναισθήματος (Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Eisenberg et al., 1999· Shewark 

& Blandon, 2015). 

3.4 Κοινωνικοποίηση του συναισθήματος 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του αποτελέσματος της συνεργασίας 

μεταξύ κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, αλλα και της αναπτυξιακής 

ψυχολογίας, δημιουργήθηκε ο όρος κοινωνικοποίηση του συναισθήματος. Με τον όρο 

αυτό, διερευνούμε την δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ πρακτικών που αφορούν την 

κοινωνικοποίηση των συναισθημάτων με γνώμονα τον πολιτισμό και την 

συναισθηματική ανάπτυξη μέσω της μετάδοσης των κοινωνικών αξιών και κανόνων 

στα παιδιά. Η προέλευση της έννοιας της κοινωνικοποίησης του συναισθήματος, 

προέχεται από προσεγγίσεις της αναπτυξιακής ψυχολογίας και εσωτερίκευσης της 

συναισθηματικής ανάπτυξης, αλλά και από την κοινωνική και πολιτισμική 

ανθρωπολογία (Röttger-Rössler, Scheidecker, Funk, & Holodynski, 2015). 

 Οι  Lunkenheimer, Hamby, Lobo, Cole, και Olson (2020), διατύπωσαν και 

ακόμη έναν ορισμό για την κοινωνικοποίηση του συναισθήματος, παρμένο από την 

Eisenberg και τους συναδέλφους της (1998): «η κοινωνικοποίηση του συναισθήματος 

αφορά τις συμπεριφορές που εφαρμόζουν οι κοινωνικοποιητές για να επηρεάσουν 

την μάθηση, την έκφραση και την ρύθμιση του συναισθήματος και της συμπεριφοράς 

του παιδιού, που σχετίζεται με το συναίσθημα. Αυτές οι πρακτικές αναμένεται να 

επηρεάσουν τη συναισθηματική εμπειρία του παιδιού και είναι άμεσα συνδεδεμένες 
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με τις πεποιθήσεις, τους στόχους και τις αξίες που ορίζει η κοινωνία στους γονείς» 

(Chaplin et al., 2005).  

Καθοριστικοί παράγοντες για την κοινωνικοποίηση των παιδιών αποτελούν: ο 

πολιτισμός, το φύλο των γονέων, το φύλο του παιδιού και τα συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά της οικογένειας. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στο πώς, πότε και 

γιατί οι γονείς ασχολούνται με την κοινωνικοποίηση των συναισθημάτων των 

παιδιών τους και είναι καθοριστικοί για την κοινωνικο-συναισθηματική τους 

ανάπτυξη (Chaplin et al., 2005· Hastings, 2018· Wong et al., 2009) 

Η κοινωνικοποίηση του συναισθήματος είναι μια αμφίδρομη διαδικασία 

επιρροής μεταξύ γονέων και παιδιών. Η παιδική ιδιοσυγκρασία, οι βιολογικοί 

παράγοντες, οι κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες, συμβάλλουν για την διαμόρφωση 

του κοινωνικο– συναισθηματικού κόσμου του παιδιού είτε με άμεσο (π.χ «οι άντρες 

δεν κλαίνε») είτε με έμμεσο τρόπο, μέσα από τις αντιδράσεις των γονιών στα 

συναισθήματα των παιδιών (π.χ υποβολή κάποιας ποινής, επειδή το παιδί θύμωσε) 

(Chaplin et al., 2005· Denham, 1993· Eisenberg, Cumberland, et al., 1998). 

3.4.1 Στρατηγικές γονικής κοινωνικοποίησης του συναισθήματος  

 

Οι γονείς, στην προσπάθεια τους να κοινωνικοποιήσουν το συναίσθημα στα 

παιδιά τους χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ο οποίες τις περισσότερες φορές δεν 

γίνονται αντιληπτές από τους ίδιους, αφού αποτελούν μέρος των ελεύθερων 

καθημερινών αλληλεπιδράσεων που δεν στοχεύουν στην κοινωνικοποίηση ή την 

καλλιέργεια των συναισθημαάτων. Οι τεχνικές αυτές μερικές φορές, δεν αποφέρουν 

επιθυμητά αποτελέσματα (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· Mazzone & Nader-

Grosbois, 2016). 

Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να διαχωρίσουμε τις τεχνικές των γονέων σε 

άμεσες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μάθηση, την κλασική και διδακτική διδασκαλία 

και έμμεσες οι οποίες περιλαμβάνουν περισσότερο πολύπλοκες και ανεξερεύνητες 

διαδικασίες, όπως η διαδικασία ταυτοποίησης, μίμησης, της κοινωνικής μάθησης 

(Brand & Klimes-Dougan, 2010· Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· Halberstadt & 

Lozada, 2011· Hastings, 2018), της γονικής ψυχικής υγείας, της συζυγικής 

σύγκρουσης κ.α. Οι έμμεσες διαδικασίες κοινωνικοποίησης λόγω της 



Διπλωματική εργασία 68 

πολυπλοκότητας και πολυδιάστατης φύσης τους, χρήζουν περισσότερης εμπειρικής 

έρευνας και προσοχής (Zahn-Waxler, 2010). 

O Quinn’s (2005) μετά την σύγκριση και ανάλυση εθνογραφικών μελετών, 

διατύπωσε τέσσερις εκπαιδευτικές βασικές στρατηγικές κοινωνικοποίησης του 

συναισθήματος: 

α. Η προκαταρκτική προετοιμασία: Στην πρώτη αυτή στρατηγική 

περιλαμβάνονται πολιτιστικά πρότυπα φροντίδας και αλληλεπίδρασης, τα οποία 

προετοιμάζουν το παιδί για την επόμενη φάση που θα ακολουθήσει. 

β. Η βιωματική σταθερότητα: Σ’ αυτή την φάση σταθεροποιούνται οι στρατηγικές 

και η εμπειρία του παιδιού γύρω από την εκμάθηση σημαντικών μαθημάτων. 

γ. Η συναισθηματική διέγερση: Στην τρίτη φάση συμπεριλαμβάνονται όλες 

εκείνες οι τεχνικές πειθαρχίας που χρησιμοποιούν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί ή 

άλλοι κοινωνικοποιητές, προκειμένου να προκαλέσουν συναίσθημα στο παιδί και 

να το κάνουν μέσα από αυτή την συναισθηματική διέγερση να μάθει. 

δ. Η αξιολόγηση: Στο τελικό αυτό στάδιο συμπεριλαμβάνονται οι στάσεις των 

ενηλίκων που εκφράζουν την αποδοχή ή αποδοκιμασία της συμπεριφοράς του 

παιδιού κάνοντάς το να νιώθει ασφάλεια ή ανασφάλεια μέσα στο κοινωνικό 

πλαίσιο το οποίο ανήκει. 

Οι στρατηγικές αυτές φαίνονται ιδιαίτερα αποτελεσματικές και καθοδηγητικές, 

ώστε να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τους τρόπους και τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται για την κοινωνικοποίηση του συναισθήματος στα παιδιά (Quinn, 

2005). 

Η μίμηση επίσης, είναι μια στρατηγική εκμάθησης του συναισθήματος που 

υιοθετούν τα βρέφη κατά την διάρκεια της πρώιμης, πρόσωπο με πρόσωπο 

αλληλεπίδρασης με τους φροντιστές τους. Τα βρέφη αναπτύσσουν την ικανότητα 

προβολής των συναισθημάτων τους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού τους, κάτι το 

οποίο συνεχίζουν να εξελίσσουν κατά την διάρκεια της ζωής τους (Malatesta & 

Haviland, 1982).  

Στην πορεία και εξέλιξη της πορείας του παιδιού η δυσκολία στη χρήση της 

γλώσσας φαίνεται να είναι επίσης ένας παράγοντας που επιφέρει δυσκολίες στην 
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κοινωνικό–συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις 

κάποιων ερευνητών ότι η χρήση της γλώσσας και η λεκτική επικοινωνία ανάμεσα 

στους ανθρώπους (βλ.Trevarthen), βοηθά την κοινωνικοποίηση και έκφραση του 

συναισθήματος με καλύτερους και αποτελεσματικότερους τρόπους (Stansbury & 

Zimmermann, 1999). 

Όλες οι στρατηγικές κοινωνικοποίησης του συναισθήματος  που ακολουθούνται 

από τους γονείς, άμεσες ή έμμεσες, λεκτικές ή μη λεκτικές, υποστηρικτικές ή όχι, 

έχουν πολιτισμικό ή εθνικό υπόβαθρο και όλες έχουν στόχο να κοινωνικοποιήσουν το 

παιδί και να το προετοιμάσουν τόσο συναισθηματικά όσο και κοινωνικά για την 

ομαλή ένταξή του στην κοινωνία και τον πολιτισμό που θα ζήσει (Brown, Craig, & 

Halberstadt, 2015· Sanders, Zeman, Poon, & Miller, 2015) 

3.4.2 Κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή των ερευνητικών ευρημάτων, καταλείγουμε 

στην έννοια της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης. Η κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη αφορά την εξέλιξη του ατόμου σε δύο επίπεδα, τα οποία 

κυλούν  παράλληλα. Από την μία έχουμε την κοινωνική εξέλιξη του ατόμου, η οποία 

αφορά τις ικανότητες: ανάπτυξης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, την ικανότητα 

αντίληψης και εξήγησης των συμπεριφορών των ανθρώπων γύρω μας, αλλα και την 

ικανότητα του ίδιου του ατόμου να εξελίσει και να αναπτύσσει τις κοινωνικές του 

ικανότητες και δεξιότητες (Melorose et al., 2015·  Röttger-Rössler, Scheidecker, 

Funk, & Holodynski, 2015).  

Από την άλλη η συναισθηματική δίασταση της έννοιας, φανερώνει την 

ικανότητα του ατόμου να εξελίσσεται συναισθηματικά, να ρυθμίζει τα συναισθήματά 

του, να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται συναισθηματικές καταστάσεις που του 

προκύπτουν και τέλος την ικανότητα του ατόμου να εκφράζει τα συναισθήματά του 

με αποτελεσματικό τρόπο (Melorose et al., 2015). Η σωστή και αποτελεσματική 

συναισθηματική ρύθμιση και ανάπτυξη, η οποία ξεκινά να διαμορφώνεται από την 

βρεφική και παιδική ηλικία και αναπτύσεται καθ΄ολη την διάρκεια της ζώης του 

ατόμου, αποτελεί το κλειδί στη ανάπτυξη του εαυτού και των διαπροσωπικών 

σχέσεων των ανθρώπων (Coplan, 2009· Perry et al., 2020).  
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Η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη ξεκινά από το πλαίσιο της 

οικογένειας, όπου τίθενται και οι βάσεις της και έπειτα συνεχίζει να εξελίσσεται σε 

διάφορα περιβάλλοντα εξίσου σημαντικά για την κοινωνικο-συναισθηματική 

διαμόρφωση, όπως αυτά των συνομηλίκων κατά την διάρκεια της εφηβείας, όπου οι 

σχέσεις με τους συνομήλικους γίνεται το βασικό σημείο αναφοράς και επιρροής της 

προσωπικότητας (Fabes et al., 2001· Sanders et al., 2015). 

Η παιδική ηλικία κλείνοντας την ενότητα αυτή, θα λέγαμε ότι αποτελεί το κλειδί 

και την βάση της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης, μέσω των πρακτικών που 

τα παιδιά υιοθετούν απο τους γονείς τους, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τα ερεθίσματα και τις συνθήκες που θα τους εμφανιστούν στην 

πορεία της ζωής (Yap et al., 2008).. Η παρούσα ερευνητική μελέτη 

3.5 Η παρούσα ερευνητική εργασία  

 

Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των 

συναισθημάτων των παιδιών σε σχέση με την μητέρα τους και τις δικές της 

εκφράσεις, εξετάζοντας ταυτόχρονα τους παράγοντες που επηρεάζουν και 

αναδιαμορφώνουν το συναίσθημα των παιδιών. Οι παράγοντες που εξετάσαμε 

παραπάνω και οι οποίοι φαίνεται να ασκούν την δικιά τους επιρροή την κοινωνικό-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών είναι, το φύλο των γονέων και των παιδιών, ο 

πολιτισμός, η ηλικία των παιδιών, οι πεοιθήσεις, αλλά και οι τρόποι που οι γονείς 

αναγνωρίζουν, συζητούν και διαχειρίζονται τα συναισθήματα τα δικά τους και των 

παιδιών, αποτελούν τους βασικούς άξονες που κυνούνται οι μέχρι τώρα έρευνες 

(Eisenberg et al., 1998· Halberstadt & Lozada, 2011). Η συλλογή δεδομένων από τα 

παιδιά γίνεται συνήθως μέσω της παρατήρησης (πχ φανταστικά παιχνίδια με σκοπό 

να ελέγξουν το συναίσθημα των παιδιών) ή άλλων έμμεσων τρόπων και 

πειραματικών διαδικασιών (Bryan & Dix, 2009· Durbin & Wilson, 2012). 

Τα παιδιά συχνά απουσιάζουν από την διαδικασία της έρευνας και μόνο οι 

μητέρες τους ή οι πατέρες συμμετείχαν στην έρευνα (Brockington et al., 2001· 

Dunsmore & Karn, 2001·  Halberstadt et al., 1995·  Leerkes & Qu, 2020· Mazzone et 

al., 2017· Mazzone & Nader-Grosbois, 2016). Επιπλέον, οι ομάδες των 

συμμετεχόντων αποτελούνταν από μητέρες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ 

κατάθλιπτικές μητέρες, τελειομανείς, παχύσαρκες κ.α) και ερευνούσαν την επιρροή 
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που τα χαρακτηριστικά αυτά ασκούσαν στα παιδιά τους(Bergmann et al., 2016·Clark 

& Coker, 2009· Eisenberg et al., 1998· Halberstadt & Lozada, 2011· Shenoy et al., 

2019· Spruijt-Metz et al., 2002). Τέλος, η επιλογή ηλικιακής ομάδας αποτελεί για 

τους ερευνητές σημαντικό σημείο αναφοράς, με αρκετούς ερευνητές να επιλέγουν 

παιδιά σχολικής και εφηβικής ηλικίας, προκειμένου να διερευνήσουν τα 

συναισθήματά τους, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά προσχολικής και μικρότερης 

ηλικίας είναι δύσκολα ερμηνεύσιμα (Patihis et al., 2020· Roe, 2016). 

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί όχι μόνο να εξετάσει τους παράγοντες 

εκείνους που διαμορφώνουν το συναίσθημα των παιδιών, αλλά και να ελέγξει την 

έκφραση των συναισθημάτων μέσα από τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών για τα 

συναίσθήματα τα δικά τους, αλλά και των μητέρων τους. Με την διερεύνηση των 

συναισθημάτων (αναγνώριση, έκφραση, διαχείριση) τόσο των συναισθημάτων των 

ίδιων των μητέρων, όσο και αντίστοιχα των παιδιών τους, καταφέρνουμε να έχουμε 

μια πιο γενικευμένη και ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την επορροή που τα 

συναισθήματα των μητέρων ασκούν στα ίδια τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Η επιλογή των μητέρων χωρίς την προϋπόθεση τήρησης συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών (πχ παχύσαρκες μητέρες), προσδίδει αντικειμενικότητα και 

μεγαλύτερη ευελιξία γενίκευσης των αποτελεσμάτων στο γενικό πολιτισμό. Η 

διερεύνηση επίσης, του τρόπου που τα ίδια τα παιδιά διαχειρίζονται τα συναισθήματά 

τους και κατά πόσο αυτά επηρεάζονται ή όχι από τις εκφράσεις των μητέρων τους, 

μας πληροφορεί και μας δίνει μια πιο γενικευμένη και εμπεριστατωμένη γνώση στον 

τομέα αυτό. Τέλος, η σύνδεση των πληροφοριών των μητέρων και των παιδιών τους 

για τον τρόπο που εκφράζουν, αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματα, 

μας βοηθούν να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών επηρεάζεται από τις αντίστοιχες εκφράσεις των μητέρων τους. 

Η πρωτοτυπία της ερευνητικής αυτής δράσης να εξετάσει τα συναισθήματα από 

τις μητέρες και τα παιδιά τους, δίνει νέες προοπτικές και μια πιο ολοκληρωμένη και 

αντικειμενική εικόνα των συναισθημάτων που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της 

οικογένειας και συγκεκριμένα στη σχέση μητέρας και παιδιού. Η αναγνώριση των 

συναισθημάτων, η διαχείρισή τους, αλλά και οι τρόποι έκφρασής τους, τόσο από την 

πλευρά των γονιών όσο και από την πλευρά των παιδιών αποτελούν τα σημεία 

κλειδιά της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών που ακόμα 
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διαμορφώνεται (Sanders et al., 2015) και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, κάτι που 

επιχειρεί η παρούσα εργασία. 

3.5.1 Σκοπός και υποθέσεις ερευνητικής εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει την 

εκφραστικότητα (μέσω της συζήτησης, αναγνώρισης και διαχείρισης των 

συναισθημάτων) των μητέρων όσον αφορά τα συναισθήματα χαράς, θλίψης, θυμού, 

φόβου και ευτυχίας και έπειτα να ελεγχθεί το αν και κατά πόσο αυτές οι εκφράσεις 

σχετίζονται με την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Ταυτόχρονα ελέγχεται η αντικειμενικότητα των απαντήσεων των μητέρων σχετικά με 

τα όσα οι ίδιες πιστεύουν για τον εαυτό τους, αλλά και όσα τα παιδιά τους 

αντιλαμβάνονται για εκείνες. 

Ερευνητικές υποθέσεις  

Υποθέτουμε ότι: 

1. Οι μητέρες συζητούν με τα παιδιά τους με μεγαλύτερη ευκολία για τα θετικά 

συναισθήματα (χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση) τα δικά τους και των παιδιών 

τους, από ότι για τα αρνητικά (θυμό, φόβο, λύπη). 

2.  Τα παιδιά αναγνωρίζουν με μεγάλη ευκολία την συναισθηματική 

εκφραστικότητα των μητέρων τους, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και 

συζητήσεις των ίδιων για τα συναισθήματά τους. 

3.  Οι  πεποιθήσεις των μητέρων για την έκφραση, συζήτηση και διαχείριση των 

συναισθημάτων των ίδιων,  επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών τους. 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να μας δώσει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις πεποιθήσεις των μητέρων για τα συναισθήματα 

(αρνητικά και θετικά), τους τρόπους που αναγνωρίζουν, συζητούν και διαχειρίζονται 

τα συναισθήματα χαράς, θλίψης, θυμού, φόβου και ευτυχίας με τα παιδιά τους. 

Επιπλέον διερευνήσαμε την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν την 

συναισθηματική εκφραστικότητα των μητέρων τους, ανεξάρτητα από τις εκφράσεις 

και πεποιθήσεις των μητέρων. Τέλος, καταλήξαμε, στο αν οι πεποιθήσεις, οι 

συζητήσεις και οι εκφράσεις των μητέρων για τα συναισθήματα, επηρεάζουν την 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 
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Σημαντικό στοιχείο της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι ότι τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν αφορούσαν μητέρες και παιδιά, με τα παιδιά να απαντούν εκείνα σε 

ερωτήσεις που αφορούν τα όσα εξετάζουμε. Το γεγονός ότι δεν απαντά κάποιος 

άλλος για χάρη των παιδιών, αλλά απαντούν τα ίδια, προσδίδει περισσότερη 

αντικειμενικότητα και αξιοπιστία στις απαντήσεις που τα αφορούν.  

Με τις απαντήσεις των παιδιών στοχεύουμε να διερευνήσουμε αν υπάρχει σχέση 

μεταξύ των απαντήσεων των μητέρων, σχετικά με την αναγνώριση, έκφραση, 

συζήτηση και διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών και των δηλώσεων των 

ίδιων τους των μητέρων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την αντικειμενικότητα των 

απαντήσεων των μητέρων. Ένας ακόμη στόχος μας ήταν να εξετάσουμε πώς και με 

ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, 

εξετάζοντας την σχέση παιδιού και μητέρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

  

4. Ερευνητικό μέρος 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας θα γίνει η παρουσίαση 

της έρευνας όπως αυτή υλοποιήθηκε. 
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4.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Η έρευνα έχει γίνει με στόχο τη διερεύνηση της πιθανής σχέσης της 

συζήτησης, της αναγνώρισης και της διαχείρισης των συναισθημάτων των μητέρων, 

σε παιδιά ηλικίας 5 και 6 ετών, με την κοινωνικο-συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η 

προσέγγιση της έρευνας είναι ποσοτικός συσχετιστικός σχεδιασμός. Με τον τρόπο 

αυτό τα δεδομένα μας ελέγχονται στατιστικά, εξετάζοντας αν υπάρχουν συσχετισμοί 

ανάμεσα στις δηλώσεις και πεποιθήσεις των παιδιών και των μητέρων τους 

αντίστοιχα (Creswell, 2016). Στην έρευνα αυτή τα δεδομένα συλλέχθηκαν ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και οι συμμετέχοντες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη 

ομάδα. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση  των δεδομένων ήταν ποσοτική και 

ο τρόπος συλλογής των δεδομένων έγινε με την χρήση ερωτηματολογίων σε μητέρες 

και παιδιά. Η χρήση και ηλεκτρονική χορήγηση του ερωτηματολογίου ως εργαλείου 

συλλογής δεδομένων μας παρέχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα: δίνει την 

δυνατότητα συμμετοχής στην έρευνα μεγάλου τμήματος του πληθυσμού, είναι 

οικονομικό, παρέχει την δυνατότητα τήρησης ανωνυμίας, και εμπιστευτικότητας και 

μας δίνει την ευκαιρία οι ερωτώμενοι να απαντήσουν με λιγότερο δισταγμό σε πιο 

ευαίσθητες ερωτήσεις. Επίσης με τη χρήση ερωτήσεων ελέγχου στο στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS μπορεί να επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία των απαντήσεων 

(Newby,2019). 

 

4.2 Συμμετέχοντες 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 92 μητέρες και τα παιδιά τους ηλικίας 4 έως 6 ετών. Τα 

παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά νηπιαγωγείο του νομού Ρεθύμνης κατά την διάρκεια του 

σχολικού έτους 2020-2021. Οι μητέρες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο ήταν 

μητέρες παιδιών που φοιτούν στην προνηπιακή ή νηπιακή τάξη ιδιωτικών σχολείων 

του νομού Ρεθύμνης. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου έγινε αρχικά σε 70 μητέρες 

που τα παιδιά τους φοιτούν σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.  Στη συνέχεια οι 70 μητέρες 

προώθησαν το ερωτηματολόγιο σε άλλες 22 μητέρες του κύκλου τους των οποίων τα 

παιδιά ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων παιδιών της έρευνας, 4 έως 
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6 ετών και σπουδάζουν σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο του νομού Ρεθύμνης, για να 

συμμετάσχουν εκείνες και τα παιδιά τους στην έρευνα. Η μέθοδος δειγματοληψίας 

ήταν βολική-χιονοστιβάδα. Η επιλογή των 70 μητέρων έγινε με την μέθοδο της 

δειγματοληψίας ευκολίας, (καθώς η ερευνήτρια γνώριζε τις μητέρες από προσωπική 

εργασία στο χώρο του σχολείου). Η μέθοδος της ευκαιριακής δειγματοληψίας 

προσδίδει την ευκαιρία πρόσβασης σε ομάδες πληθυσμών οι οποίες σε διαφορετική 

περίπτωση θα ήταν δύσκολα προσβάσιμες, καθώς επίσης παρέχει ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη στους συμμετέχοντες (Newby,2019). Η μέθοδος της χιονοστιβάδας 

βασίζεται στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι με τις πεποιθήσεις και τα κριτήρια που μας 

ενδιαφέρουν είναι πιθανό να γνωρίζουν και άλλα άτομα που τηρούν αυτά τα κριτήρια 

και στα οποία ο ίδιος ο ερευνητής δεν θα είχε άμεση ή και καθόλου πρόσβαση. Η 

μέθοδος της χιονοστιβάδας μας δίνει επίσης την ευκαιρία να αυξήσουμε των αριθμό 

των συμμετεχόντων μας (Newby,2019). 

Η ηλεκτρονική χορήγηση του ερωτηματολογίου στο εργαλείο που αφορούσε τις 

μητέρες, διευκολύνει την διαδικασία καθώς είναι πιο εύκολο για τους ερωτώμενους 

να εμπιστευτούν και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και τους σκοπούς της 

έρευνας, αλλά και να γνωρίσουν τον ίδιο τον ερευνητή (Newby, 2019). 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα φοιτούν όλα σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία του 

νομού Ρεθύμνης και η χορήγηση του δικού τους ερωτηματολογίου έγινε από την ίδια 

την ερευνήτρια σε ειδικά διαμορφωμένη και ήρεμη τάξη ενός από τα ιδιωτικά 

νηπιαγωγεία. 

 

4.3 Μέσα συλλογής δεδομένων 

 

Σχετικά με την περιγραφή των εργαλείων, θα ξεκινήσουμε από το 

ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε μητέρες παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών. 

4.3.1 Ερωτηματολόγιο μητέρων 

 

4.3.1.1 Δημογραφικά στοιχεία μητέρας 
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Το ερωτηματολόγιο των μητέρων συντάχθηκε στο περιβάλλον της google 

(forms), ώστε να είναι εύκολη η ηλεκτρονική διαμοίρασή του. Το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σύντομο και ευχάριστο, κερδίζοντας την 

θετική και ειλικρινή ανταπόκριση των συμμετεχόντων. Ξεκινά με ένα εισαγωγικό 

σημείωμα στο οποίο εξηγείται ο στόχος διεξαγωγής της έρευνας και η ανάγκη 

συμπλήρωσής του. Έπειτα δίνονται εξηγήσεις και λεπτομέρειες για την πενταβάθμια 

κλίμακα μέτρησης. 

Σε συνέχεια του εισαγωγικού σημειώματος, ξεκινά η πρώτη ενότητα η οποία 

αποτελείται από 6 ερωτήσεις που αφορούσαν δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία 

της μητέρας (ηλικία, όνομα, επάγγελμα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, 

μόρφωση, ώρες εργασίας, περιοχή κατοικίας, αριθμός παιδιών κοκ) και 2 ερωτήσεις 

που αφορούν το παιδί της. Από τα 92 παιδιά του δείγματος τα 49 (53,3%) είναι 

αγόρια και τα 43 (46,7%) είναι κορίτσια. Μέση ηλικία των παιδιών του δείγματος 

είναι 64,1 μήνες. Από το 92 παιδιά του δείγματος, τα 41 (44,6%) ήταν προνήπια και 

τα 51 (55,4%) νήπια. 

Η πλειονότητα των μητέρων (57 μητέρες) 62,0% ανήκαν στην ηλικιακή 

ομάδα των 35-44 ετών και ακολουθούν οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των 25-

34 ετών (30 μητέρες) σε ποσοστό 32,6%. Η διάμεση ηλικία της μητέρας ήταν τα 37,8 

έτη. 

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των μητέρων, παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό 37,0% παρουσιάζουν οι απόφοιτες Α.Ε.Ι. και ακολουθούν όσες 

κατέχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών με ποσοστό 23,9%. Στην 

τρίτη θέση συναντούμε τις αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων σχολών με ποσοστό 

16,3%. Ο αριθμός των ωρών εργασίας των μητέρων την ημέρα που κατέχει το 

μεγαλύτερο ποσοστό 29,3%  είναι οι 8 ώρες. Στην δεύτερη θέση είναι οι 6-7 ώρες με 

ποσοστό 25,0% και ακολουθούν οι 1-5 ώρες με ποσοστό 20,7%. 

Οι μισές ακριβώς μητέρες του δείγματος (46) σε ποσοστό 50% έχουν 

αποκτήσει 2 παιδιά συνολικά, οι 32  μητέρες με ποσοστό 34,8% έχουν ένα παιδί και 

οι υπόλοιπες 14 (15,2%) έχουν 3. Περισσότερα από τα μισά παιδιά του δείγματος της 

έρευνας (49) με ποσοστό 53,3% ξεκίνησαν να φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση 

από την ηλικία των 2 ετών ενώ τα (38) 41,3% ξεκίνησαν από την ηλικία των 3 ετών. 
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Από τις ηλικίες του ενός και τεσσάρων ετών ξεκίνησαν αντίστοιχα τα 3,3%  και 

2,2%.  

Η συντριπτική πλειονότητα των οικογενειών των παιδιών (95,7%) κατοικεί σε 

αστικές περιοχές και μόλις τι (4,3%)  σε ημιαστικές. Τέλος το ίδιο ποσοστό (95,7%) 

των οικογενειών παρατηρείται ότι ανήκει στην μεσαία κοινωνικο-οικονομική τάξη 

και το υπόλοιπο (4,3%) ανήκει στην αντίστοιχη υψηλή (Πίνακας 1). Οι ερωτήσεις 

που αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία της μητέρας συμπεριλάμβαναν ερωτήσεις 

σχετικά: 

 Ηλικιακή ομάδα  

 Επίπεδο εκπαίδευσης της  μητέρας 

 Μέσος αριθμός ωρών εργασίας της μητέρας (ομάδες) 

 Αριθμός παιδιών ανά μητέρα 

 Βαθμός αστικότητας τόπου μόνιμης κατοικίας 

 Κατάταξη της οικογένειας με βάση το ετήσιο εισόδημα της 
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Πίνακας 1 

Συνοπτικός πίνακας δημογραφικών και περιγραφικών δεδομένων  των μητέρων του δείγματος 

σε σχέση με την τάξη φοίτησης του παιδιού 

  

Τάξη φοίτησης παιδιού     

Προνήπιο 

(N=41) 

Νήπιο 

(N=51) χ
2
 (df) 

p 

    N % N  %     

Ομάδες ηλικιών της 

μητέρας 

25-34 ετών 8 19,5% 22 43,1% 6,16(2) 0,046* 

35-44 ετών 31 75,6% 26 51,0%     

45-54 ετών 2 4,9% 3 5,9%     

Επίπεδο εκπαίδευσης 

της  μητέρας 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 2 4,9% 5 9,8% 2,17(4) 0,704 

Μετα-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή φοίτηση σε ΑΕΙ 

χωρίς πτυχίο 
7 17,1% 7 13,7%     

Α.Τ.Ε.Ι. 8 19,5% 7 13,7%     

Α.Ε.Ι. 13 31,7% 21 41,2%     

Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό 11 26,8% 11 21,6%     

Μέσος αριθμός ωρών 

εργασίας της μητέρας 

(ομάδες) 

0 ώρες 5 12,2% 6 11,8% 3,76(4) 0,440 

1-5 ώρες 8 19,5% 11 21,6%     

6-7 ώρες 14 34,1% 9 17,6%     

8 ώρες 10 24,4% 17 33,3%     

9 και πάνω ώρες 4 9,8% 8 15,7%     

Αριθμός παιδιών ανά 

μητέρα 

1 παιδί 18 43,9% 14 27,5% 5,33(2) 0,070 

2 παιδιά 15 36,6% 31 60,8%     

3 παιδιά 8 19,5% 6 11,8%     

Βαθμός αστικότητας 

τόπου μόνιμης 

κατοικίας 

Ημιαστική (μεταξύ 2.001 – 9.999 κατοίκων) 2 4,9% 2 3,9% 0,05(1) 0,823 

Αστική (10.000 κατοίκων και άνω) 39 95,1% 49 96,1%     

Κατάταξη της 

οικογένειας με βάση 

το ετήσιο εισόδημα 

της 

Μεσαίας κοινωνικο-οικονομικής τάξης 40 97,6% 48 94,1% 0,64(1) 0,421 

Υψηλής κοινωνικο-οικονομικής τάξης 1 2,4% 3 5,9% 
  

  

. 

 

Οι ερωτήσεις που διερευνούσαν τα προσωπικά στοιχεία του παιδιού αφορούσαν: 
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 Φύλο του παιδιού 

 Ηλικία κατά την οποία το παιδί ξεκίνησε να φοιτά στην προσχολική 

εκπαίδευση (παιδικός σταθμός ή νηπιαγωγείο). (Πίνακας 1.1) 

 

Πίνακας 1.1 

Συνοπτικός πίνακας δημογραφικών και περιγραφικών δεδομένων  των παιδιών του δείγματος 

σε σχέση με την τάξη φοίτησης του παιδιού. 

  

Τάξη φοίτησης παιδιού     

Προνήπιο 

(N=41) 

Νήπιο 

(N=51) χ
2
 (df) 

p 

    N % N  %     

Φύλο του παιδιού 
Αγόρι 24 58,5% 25 49,0% 0,82(1) 0,363 

Κορίτσι 17 41,5% 26 51,0%     

Ηλικία κατά την 

οποία το παιδί 

ξεκίνησε να φοιτά 

στην προσχολική 

εκπαίδευση (παιδικός 

σταθμός ή 

νηπιαγωγείο) 

από 1 έτους 0 0,0% 3 5,9% 2,56(3) 0,465 

από 2 ετών 22 53,7% 27 52,9%     

από 3 ετών 18 43,9% 20 39,2%     

από 4 ετών 1 2,4% 1 2,0% 
  

  

 

 

4.3.1.2. Θετικά και αρνητικά συναισθήματα μητέρας. 
 

Στην πρώτη υποενότητα του ερωτηματολογίου οι μητέρες απαντούσαν σε 14 

προσωπικές δηλώσεις οι οποίες σκοπό είχαν να διερευνήσουν τον αυθορμητισμό 

της μητέρας εξετάζοντας την ελεύθερη έκφραση τόσο των θετικών (πχ: Εκφράζω 

ελεύθερα την ευχαρίστησή μου μια όμορφη μέρα), όσο και των αρνητικών 

συναισθημάτων της (πχ: Δείχνω στην οικογένειά μου πόσο αναστατωμένη είμαι 

μετά από μία κακή μέρα). Στην πρώτη αυτή υποενότητα η ερευνήτρια ήθελε να 

σχηματίσει μια πρώτη εικόνα για τις μητέρες και την εκφραστικότητά τους όσον 

αφορά τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα. 

Για την σύνταξη του ερωτηματολογίου που αφορούσε τις προσωπικές δηλώσεις των 

μητέρων χρησιμοποιήθηκε το «The Self-Expressiveness in the Family Questionnaire» 
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των Halberstadt, Cassidy, Stifter, Parke, και Fox (1995). Απο τις δοσμένες δηλώσεις 

του ερωτηματολογίου επιλέχθηκαν, μεταφράστηκαν και προσαρμόσηκαν στην 

ελληνική γλώσσα 14, οι οποίες ταιριάζαν περισσότερο στις απαιτήσεις της 

παρούσας έρευνας και μάς παρείχαν συγκεκριμένα στοιχεία για τις υπό εξέταση 

πτυχές της προσωπικότητας των μητέρων. Οι δηλώσεις αφορούσαν την έκφραση 

συναισθημάτων ευγνωμοσύνης και συγχώρεσης ( "Ευχαριστώ τα μέλη της 

οικογένειάς μου για κάτι που έχουν κάνει", "Ζητώ συγνώμη, όταν συνειδητοποιώ ότι 

έκανα ένα λάθος"), ευχαρίστησης και χαράς ("Συζητώ με την οικογένειά μου πόσο 

χαρούμενη είμαι¨), αυθόρμητης έκφρασης αγάπης ( "Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε 

κάποιον που φαίνεται όμορφος", "Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για κάποιον", 

"Αγκαλιάζω αυθόρμητα ένα μέλος της οικογένειας", "Κάνω συχνά εκπλήξεις σε 

κάποιον με ένα μικρό δώρο ή  μια χάρη"), αλλά και της ελεύθερης έκφρασης θυμού, 

θλίψης και δυσαρέσκειας, ("Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την συμπεριφορά 

κάποιου", " Εκφράζω θυμό για την απροσεξία κάποιου άλλου", "Κλαίω μετά από μια 

δυσάρεστη διαφωνία", "Εκφράζω ελεύθερα την θλίψη μου, όταν πεθάνει ένα 

κατοικίδιο", "Έρχομαι συχνά σε αντιπαράθεση με μέλος της οικογένειας", "Δείχνω 

στην οικογένεια μου πόσο αναστατωμένος είμαι μετά από μια κακή μέρα"). 

Οι 14 αυτές δηλώσεις μεταφράστηκαν και προσαρμόστηκαν στην ελληνική 

γλώσσα σε πενταβάθμια κλίμακα Likert. Οι μητέρες καλούνταν να επιλέξουν 

ανάμεσα στις παραπάνω δηλώσεις, την δήλωση εκείνη η οποία τις αντιπροσώπευε 

καλύτερα, σκεπτόμενες πάντα τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Οι δηλώσεις της 

κλίμακας αξιολογούνταν ως εξής: 0 (=δεν έδρασα όπως αναφέρεται), 1-2 ( =1-2 

φορές), 3-4 ( =3-4 φορές), 5 ή περισσότερο  (5 φορές και πάνω), ''Δεν ισχύει" (=Δεν 

με αντιπροσωπεύει καθόλου η δήλωση). 

4.3.1.3.Εκφραστικότητα των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους 

 

Η δεύτερη υποενότητα δηλώσεων εξέταζε την εκφραστικότητα των μητέρων σε 

σχέση με το παιδί τους. Οι μητέρες καλούνταν να απαντήσουν σε 25 δηλώσεις οι 

οποίες διερευνούσαν την σχέση τους με το παιδί τους. συγκεκριμένα τις 

πεποιθήσεις, τις συζητήσεις, τις εκφράσεις, τις επεξηγήσεις, την ικανότητα 

αναγνώρισης συναισθημάτων από τα παιδιά, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης 

της θλίψης, θυμού, ευχαρίστησης και φόβου. 
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Για τις δηλώσεις της δεύτερης υποενότητας η ερευνήτρια βασίστηκε στο "The 

Questionnaire of Parent-Child Conversations about Emotions΄΄ (QPCCE), των 

Mazzone, Roskam, Mikolajczak και Nader-Grosbois, (2017).Το ερωτηματολόγιο 

μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα και όλες του οι δηλώσεις 

συμπεριλήφθησαν αυτούσιες, εκτός τις τελευταίας ερώτησης ("Ποιες λέξεις 

χρησιμοποιείτε συχνότερα όταν μιλάτε για συναισθήματα με το παιδί σας;") η οποία 

δεν χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Μια ακόμη διαφορά με το πρωτότυπο 

ερωτηματολόγιο "συνομιλιών γονέα-παιδιού για τα συναισθήματα" (QPCCE), ήταν 

ότι στην παρούσα έρευνα ερωτήθηκαν μόνο οι μητέρες και όχι οι πατέρες των 

παιδιών. 

  Η κλίμακα του ερωτηματολογίου ήταν πενταβάθμια κλίμακα Likert. Οι 

μητέρες καλούνταν να επιλέξουν από πέντε δηλώσεις εκείνη που τις αντιπροσώπευε 

καλύτερα, με βάση πάντα τι ένιωθαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Οι δηλώσεις της 

κλίμακας βαθμολογούνταν ως εξής: 0 (=δεν έδρασα όπως αναφέρεται), 1-2 ( =1-2 

φορές), 3-4  (=3-4 φορές), 5 ή περισσότερο  (= 5 φορές και πάνω), ''Δεν ισχύει' (=Δεν 

με αντιπροσωπεύει καθόλου η δήλωση). 

Οι δηλώσεις της δεύτερης υποενότητας του ερωτηματολογίου αφορούν τις σχέσεις 

ανάμεσα σε μητέρα και παιδί. συγκεκριμένα διερευνούσαν: τις πεποιθήσεις των 

γονέων ( " Οι άνθρωποι είναι καλύτεροι γονείς εάν δεν συζητούν με τα παιδιά τους 

για τα συναισθήματα που νιώθουν εκείνα", "Είναι καλό για έναν γονέα να 

ενημερώνει τα παιδιά του όταν αισθάνεται θυμωμένος ", "Οι γονείς δεν πρέπει να 

διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες που μπορεί να τα στεναχωρούν ή να τους δημιουργούν 

ανησυχία ", "Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να αγγίζουμε στοργικά τα παιδιά μας 

όλη την ημέρα  "Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα συναισθήματά τους «έξω» από το 

σπίτι ", " Όταν είμαι αναστατωμένη με την συμπεριφορά των παιδιών μου, προσπαθώ 

πολύ να μην το δείξω", " Όταν το παιδί μου βίωσε θετικά συναισθήματα, δεν ήταν 

απαραίτητο να μιλήσω μαζί του για αυτά"), τις συζητήσεις ("Εάν πέθαινε το 

κατοικίδιο της οικογένειάς μας, δεν θα το έλεγα στο παιδί μου για να μην 

στεναχωρηθεί", "Περνάω πολύ χρόνο με το παιδί μου μιλώντας για το πως αισθάνεται 

όταν κάνει κάτι ", "Το παιδί μου είναι πολύ μικρό για να συζητάω μαζί του τις αιτίες 

των συναισθημάτων του", "Όταν το παιδί μου επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενο (από 

το σχολείο, από έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, κ.λπ.), μιλήσαμε μαζί για τα 

συναισθήματά του"), τις εκφράσεις ( "Δείχνω συνεχώς στο παιδί μου πόσο πολύ το 
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αγαπώ "), τις επεξηγήσεις ( "Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται κάτι, τού 

ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε", "Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, τού 

ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε ", "Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, 

τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε", "Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που 

είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν λυπημένο. Παράδειγμα: "Ο 

φίλος σου είναι λυπημένος επειδή έχασε το αρκουδάκι του", "Όταν το παιδί μου 

μίλησε για κάποιον που είναι χαρούμενος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν 

χαρούμενο. Παράδειγμα: ''Ο Νίκος είναι χαρούμενος γιατί τον πήρε από το σχολείο ο 

παππούς του'', "Όταν το παιδί μου είπε ότι ο αδερφός / η αδελφή / ο φίλος του είναι 

θυμωμένος/η, του εξήγησα γιατί το άτομο αυτό ήταν θυμωμένο. Παράδειγμα: ''Ο 

αδερφός σου είναι θυμωμένος, επειδή δεν επιτρέπεται να πάει στο πάρτι γενεθλίων 

του φίλου του'', "Όταν το παιδί μου μίλησε για την αντίδραση κάποιου άλλου, του 

εξήγησα ότι το άτομο αυτό είχε αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν χαρούμενος / θυμωμένος / 

λυπημένος", "Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που φοβάται, του εξήγησα γιατί 

αυτό το άτομο φοβόταν. Παράδειγμα: ''Η αδερφή σου φοβήθηκε, επειδή είδε μια 

αράχνη'', "Όταν το παιδί μου μού έκανε ερωτήσεις για κάποιον που είναι χαρούμενος 

/ λυπημένος / θυμωμένος / φοβισμένος, μπόρεσα να αφιερώσω χρόνο για να 

απαντήσω. Παράδειγμα: ''Ο μπαμπάς είναι λυπημένος, επειδή πρέπει να εργαστεί το 

Σάββατο'') και την ικανότητα αναγνώρισης συναισθημάτων από τα παιδιά ( " Όταν 

διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / κόμικ, του έκανα 

ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / θυμός. 

Παράδειγμα: ''Ω, κοίτα, ο Γιώργος έχει χάσει το αρκουδάκι του. Πώς αισθάνεται;'', 

"Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / ένα κόμικ, 

το ρωτούσα πώς ένιωθαν οι ήρωες της ιστορίας. Παράδειγμα: ΄΄Ω, κοίτα, η Μαρία 

πήρε ένα δώρο. Πώς αισθάνεται;''), αλλά και τους τρόπους διαχείρισης ("Μίλησα με 

το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του 

θυμού. Παράδειγμα: '' Όταν φοβάσαι στο κρεβάτι τη νύχτα, μπορείς να ανάψεις ένα 

φως'', "Όταν το παιδί μου ήταν θυμωμένο, τον ενθάρρυνα να ηρεμήσει, ώστε να μην 

δείξει τα συναισθήματά του", "Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους 

διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του θυμού. Παράδειγμα: '' Όταν φοβάσαι στο 

κρεβάτι τη νύχτα, μπορείς να ανάψεις ένα φως'').  

4.3.2 Ερωτηματολόγιο παιδιών 
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Το ερωτηματολόγιο των παιδιών κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια 

προκειμένου οι δηλώσεις του να ταιριάξουν με τις αντίστοιχες δηλώσεις/απαντήσεις 

των μητέρων (πχ: όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη για κάτι, το 

καταλαβαίνεις αν δεν στο πει;). Οι ερωτήσεις κατασκευάστηκαν με τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι σύντομες και περιεκτικές και να μην κουράσουν τα παιδιά κατά την 

διεκπεραίωσή τους. Πηγή έμπνευσης για τις ερωτήσεις των παιδιών ήταν τα δύο 

προηγούμενα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή εργαλείου 

των μητέρων. 

Οι ερωτήσεις των παιδιών σκοπό είχαν να διερευνήσουν την ικανότητα 

αντίληψης από τα παιδιά των συναισθημάτων των μητέρων τους όταν οι ίδιες 

δεν τα εκφράζουν λεκτικά ("Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το καταλαβαίνεις 

αν δεν στο πει; ", " Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη, το καταλαβαίνεις αν 

δεν στο πει;", " Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη για κάτι, το καταλαβαίνεις αν δεν 

στο πει;"), την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα 

συναισθήματα των μητέρων τους από τις εξωτερικές τους αντιδράσεις ("Πώς 

είναι η μητέρα σου, όταν νιώθει χαρούμενη;", " Πώς είναι η μητέρα σου όταν 

στεναχωριέται;", " Πώς είναι η μητέρα σου, όταν θυμώνει;")τα δικά τους, καθώς και   
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, αλλά και  την ύπαρξη ή όχι συζήτησης για τα συναισθήματα των μητέρων τους 

("Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, σου λέει γιατί χαίρεται;", " Όταν η μητέρα σου 

είναι στεναχωρημένη για κάτι, σου λέει τι την στεναχώρησε;", " Όταν η μητέρα σου 

είναι θυμωμένη, σου λέει γιατί θύμωσε;") Έπειτα οι ερωτήσεις αφορούσαν τα παιδιά 

και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα συναισθήματα του φόβου, της θλίψης 

και του θυμού ("Φοβάσαι κάτι; Έχεις συζητήσει με την μητέρα σου τι μπορείς να 

κάνεις για να νικήσεις (διαχειριστείς) αυτό τον φόβο σου; (πχ: να ανάψουμε ένα μικρό 

φωτάκι την νύχτα, για να μην φοβάμαι)", " Τι κάνεις όταν είσαι στεναχωρημένος, για 

να νιώσεις καλύτερα;", " Τι κάνεις όταν είσαι θυμωμένος για να αισθανθείς 

καλύτερα;", " Τι κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, όταν φοβάσαι;". Οι ερωτήσεις 

διερευνούσαν επίσης, την ύπαρξη ή όχι συζητήσεων μεταξύ μητέρων και παιδιών ( " 

Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε έκανε να 

χαρείς;", " Όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που 

σε στεναχώρησε;", " Όταν είσαι θυμωμένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό 

που σε θύμωσε;", " Όταν είσαι φοβισμένος, λες στη μητέρα σου τι φοβήθηκες;", "Μιλάς 

με τη μητέρα σου για τα πράγματα που φοβάσαι;".  

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 8 κατηγορηματικές - ποιοτικές ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου και 10 ποσοτικές ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις των 

παιδιών μπόρεσαν να κωδικοποιηθούν και να περαστούν στο στατιστικό πρόγραμμα 

SPSS, προκειμένου να γίνει ποσοτικός διερευνητικός έλεγχος συσχετίσεων, όπως και 

στο ερωτηματολόγιο των μητέρων. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν στο 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS, σε συνέχεια των απαντήσεων των μητέρων, ώστε 

μητέρα και παιδί να φέρουν τον ίδιο κωδικό ID στο στατιστικό έλεγχο. 

 

4.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 

Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων ξεκίνησε στην 1 Φεβρουαρίου του 

έτους 2021 και ολοκληρώθηκε στις 3 Μαρτίου του ίδιου έτους. Για την συλλογή των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις μητέρες και 

ένα το οποίο αφορούσε τα παιδιά. Το ερωτηματολόγιο των μητέρων χορηγήθηκε 

ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο τρόπος αυτός προσδίδει 

αμεσότητα, ευελιξία, αντικειμενικότητα απαντήσεων, ανωνυμία, εύκολη συλλογή 
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και επεξεργασία δεδομένων, αλλά και οικονομική ευελιξία, καθώς δεν απαιτεί 

χρήματα (Newby, 2019). Η συγκέντρωση και των 92 ερωτηματολογίων διήρκησε 

περίπου ένα μήνα. Ένας ακόμη λόγος ο οποίος κατέστησε υποχρεωτική την 

χορήγηση ερωτηματολογίου, ήταν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε εν μέσω της 

πανδημίας Covid-19, οπότε η ηλεκτρονική χορήγησή ήταν ο πιο ασφαλής και 

γρήγορος τρόπος συλλογής δεδομένων. (He et al., 2020· Mertens et al., 2021). 

Σημαντικό είναι, να διευκρινιστεί ότι εξασφαλίστηκε στις συμμετέχουσες μητέρες η 

διατήρηση της ανωνυμίας των απαντήσεών τους και της προστασίας των 

προσωπικών τους δεδομένων. Η ερευνήτρια εξ΄ αρχής ενημέρωσε τις ερωτώμενες 

μητέρες τόσο προφορικά, όσο και γραπτά (στο εισαγωγικό μέρος του 

ερωτηματολογίου), ότι η έρευνα είναι ανώνυμη και για την αντιστοιχία μητέρας – 

παιδιού θα χρησιμοποιηθεί ένα κοινός κωδικός. 

Για να διαπιστωθεί η σαφήνεια και κατανόηση των ερωτημάτων τόσο στο 

ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε στις μητέρες, όσο και στο ερωτηματολόγιο των 

παιδιών, έγιναν έξι πιλοτικές δοκιμές αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε 

η καταλληλόλητα και η σωστή δομή των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων, καθώς 

επίσης και τυχόν δυσκολίες ή λάθη που πιθανόν να είχαν προκύψει.  

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο των μητέρων δεν παρουσιάστηκε καμία 

ανάγκη αλλαγής ή αναδιατύπωσης κάποιας ερώτησης. Το ερωτηματολόγιο 

χαρακτηρίστηκε ως ευχάριστο, σύντομο και ενδιαφέρον. Οι μητέρες τόνισαν την 

ανάγκη χορήγησης του ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή για οικολογικούς 

σκοπούς, καθώς επίσης και για σκοπούς αμεσότητας και ευκολίας. Ήταν πιο εύκολο 

για εκείνες να απαντήσουν ηλεκτρονικά στις ερωτήσεις σε οποιοδήποτε χώρο και 

χρόνο κατά την διάρκεια της ημέρας τους. 

Όσον αφορά τον πιλοτικό έλεγχο που έγινε στο ερωτηματολόγιο των 

παιδιών επίσης δεν παρουσιάστηκε κάποια δυσκολία στην κατανόηση ή το 

περιεχόμενο. Στη συνέχεια με βάση τις μητέρες που είχαν απαντήσει στα 

ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, επιλέγονταν τα παιδιά τους για να απαντήσουν 

προφορικά σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Τα παιδιά μαζί με την ερευνήτρια οδηγούνταν 

σε μια ήσυχη αίθουσα του ιδιωτικού νηπιαγωγείου. Η ερευνήτρια έκανε τις 

ερωτήσεις στα παιδιά και εκείνα απαντούσαν. Οι απαντήσεις σημειώνονταν γραπτά 
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στο ερωτηματολόγιο που αφορούσε το κάθε παιδί. Η διαδικασία διεξαγωγής 

διαρκούσε περίπου δέκα λεπτά. 

Η χορήγηση του ερωτηματολογίου έγινε από την ίδια την ερευνήτρια στα 

παιδιά. Η ίδια απομόνωνε τα παιδιά σε μια ήσυχη γωνιά του νηπιαγωγείου και τους 

διάβαζε τις ερωτήσεις, σημειώνοντας κάθε φορά την απάντηση που της έδιναν τα 

παιδιά. Οι απαντήσεις των παιδιών καταγράφηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι απαντήσεις των παιδιών που ήταν ναι, όχι και δεν 

ξέρω, κωδικοποιήθηκαν και περάστηκαν στο SPSS σε συνέχεια των απαντήσεων των 

μητέρων ώστε να φέρουν τον ίδιο κωδικό ID. Οι υπόλοιπες απαντήσεις λόγω της 

ποικιλίας που παρουσίασαν, καθώς ήταν ερωτήσεις ανοιχτού τύπου («Πώς είναι η 

μητέρα σου, όταν νιώθει χαρούμενη;», «Πώς είναι η μητέρα σου όταν 

στεναχωριέται;», «Πώς είναι η μητέρα σου, όταν θυμώνει;», «Έχεις συζητήσει με την 

μητέρα σου τι μπορείς να κάνεις για να νικήσεις (διαχειριστείς) αυτό τον φόβο σου; 

(πχ: να ανάψουμε ένα μικρό φωτάκι την νύχτα, για να μην φοβάσαι)», «Τι κάνεις 

όταν είσαι στεναχωρημένος, για να νιώσεις καλύτερα;», «Τι κάνεις όταν είσαι 

θυμωμένος για να αισθανθείς καλύτερα;», «Τι κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, όταν 

φοβάσαι;», «Πότε νιώθεις ευτυχισμένος;»). Οι παραπάνω ερωτήσεις λόγω του ότι 

ήταν (κατηγορικές/ονομαστικές) αξιοποιήθηκαν μόνο περιγραφικά και τα 

αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στη συνέχεια μέσα από σχετικές (%) αναλύσεις 

που έγιναν. Η επιλογή των παιδιών γινόταν αμέσως μετά την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου από τις μητέρες. 

4.5 Μέθοδοι ανάλυσης  δεδομένων 

Προκειμένου να διερευνηθούν και να περιγραφούν οι ποσοτικές μεταβλητές, 

χρησιμοποιήθηκαν οι μέσες τιμές (mean), οι τυπικές αποκλίσεις (Standard 

Deviation=SD) και οι διάμεσοι (median). Επιπλέον, στις αναλύσεις παρουσιάζεται το 

εύρος  τιμών,  η ελάχιστη τιμή (minimun), η μέγιστη τιμή η (Maximun), η 

δεσπόζουσα τιμή (mode), η διακύμανση (variance) καθώς και η ασσυμετρία 

(Skewness) μαζί με την  κύρτωση (Kyrtosis) και τα τυπικά τους σφάλματα (Standard 

Errors). Οι απόλυτες (Ν) και οι σχετικές (%) συχνότητες χρησιμοποιήθηκαν για την 

περιγραφή των ποιοτικών μεταβλητών. Για τον έλεγχο της κανονικότητας των 

μεταβλητών έγινε χρήση του  στατιστικού κριτηρίου Shapiro-Wilk. Για τη σύγκριση 

ποσοτικών μεταβλητών μεταξύ δυο εξαρτημένων μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε μη 
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παραμετρικό τεστ Wilcoxon (T). Για τον έλεγχο της σχέσης δυο ποσοτικών 

μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του rho του Spearman. Η 

εσωτερική αξιοπιστία των ερωτηματολογίων ελέγχθηκε με τη χρήση του συντελεστή 

Cronbach’s-α (Κάτσης, Σιδερίδης, & Εμβαλωτής, 2010). 

Στη συνέχεια των ελέγχων, για καθένα από τα ερωτηματολόγια μητέρων και 

παιδιών έγινε διερευνητική παραγοντική αφού πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την 

εκτέλεσή της. Οι μεταβλητές είναι διακριτές, το κριτήριο KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) είναι >0,500, το Bartlett's Test of Sphericity  είναι 

στατιστικά σημαντικό (p<0,05) και το ποσοστό της διακύμανσης που ερμηνεύεται 

από τους παράγοντες είναι >50%) (Κάτσης, Σιδερίδης, & Εμβαλωτής, 2010).. 

Χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση με διαδικασία 

μέγιστης πιθανοφάνειας για τον έλεγχο της εγκυρότητας δομής και την επιβεβαίωση 

των παραγόντων των δυο ερωτηματολογίων (Παιδιού και μητέρας – 2 υπο-ενότητες). 

Χρησιμοποιήθηκαν πολλές προσεγγίσεις για την εκτίμηση της προσαρμογής των 

μοντέλων της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των 

δεικτών καλής προσαρμογής CFI (comparative fit index), GFI (goodness of fit index) 

και RMSEA (root mean square error of approximation). Υπάρχουν πολλές 

κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία της προσαρμογής ενός μοντέλου με βάση 

αυτούς τους δείκτες. Οι δείκτες CFI και GFI μπορούν να πάρουν τιμές από 0 έως 1 

και θεωρείται ότι υπάρχει καλή προσαρμογή στα δεδομένα, όταν είναι κοντά ή πάνω 

από 0,9 ή με ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια, όταν είναι πλησίον ή πάνω του 0,95 (Hu & 

Bentler, 1999). Ο δείκτης CFI θεωρείται πιο κατάλληλος για την εκτίμηση μοντέλων 

καθώς λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του δείγματος. Επίσης, για το δείκτη GFI έχει 

προταθεί το όριο του 0,8 για καλή προσαρμογή. Τιμές του δείκτη RMSEA 

μικρότερες από 0.05 δείχνουν καλή προσαρμογή και τιμές μέχρι 0.08 δείχνουν 

αποδεκτή προσαρμογή. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και η 

στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05 (Κάτσης, Σιδερίδης, & Εμβαλωτής, 2010). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

  

5. Αποτελέσματα 

5.1. Μέτρηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μητέρας  

5.1.1.1 Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου. 

 

Για να διερευνηθεί η παραγοντική δομή των εκφράσεων που αφορούν την 

πρώτη υποενότητα δηλώσεων από το ερωτηματολόγιο των μητέρων, οι οποίες 

αφορούσαν την εκφραστικότητα των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά 

τους συναισθήματα, διενεργήθηκε ανάλυση παραγόντων (factor analyses) με τη 

μέθοδο των κύριων συνιστωσών (principal components) και με ορθογώνια 

περιστροφή των αξόνων (μέθοδο varimax) στο δείγμα της ομάδας των μητέρων, ώστε 
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να εντοπιστούν οι παράγοντες που το συνθέτουν. Στην ανάλυση αυτή 

συμπεριελήφθησαν και οι 14 ερωτήσεις. 

Για αυτήν την υπο-ενότητα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διερευνητική 

παραγοντική πληρούνται γιατί οι μεταβλητές είναι διακριτές, το κριτήριο KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) είναι 0,682 (>0,500), το 

Bartlett's Test of Sphericity έχει τιμή 431,09 και είναι στατιστικά σημαντικό 

(p=0,000<0,05). Από τον έλεγχο των ιδιοτιμών ώστε αυτές να είναι μεγαλύτερες από 

1 προέκυψαν 4 παράγοντες από το σύνολο των μεταβλητών, κάτι που επαληθεύεται 

και από το γράφημα Scree plot ( Γράφημα 1) Το σύνολο των τεσσάρων παραγόντων 

ερμήνευσαν το 64,34% διακύμανσης (>50%).  

Γράφημα 1 

Scree plot- Εκφραστικότητά των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους 

συναισθήματα. 

 

 

Από την παραγοντική ανάλυση των αρχικών μεταβλητών προκύπτουν λοιπόν 

τέσσερις παράγοντες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: 
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Πίνακας 2 

Δομή του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και 

αρνητικά τους συναισθήματα. 

  

Παρά-

γοντας 1 

Παρά-

γοντας 2 

Παρά-

γοντας 3 

Παρά-

γοντας 4 

ΜΥΠ1.09 Έρχομαι συχνά σε αντιπαράθεση με μέλος της 

οικογένειας. 
,823       

ΜΥΠ1.03 Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την 

συμπεριφορά κάποιου. 
,784       

ΜΥΠ1.04 Εκφράζω θυμό για την απροσεξία κάποιου άλλου. ,772       

ΜΥΠ1.11 Δείχνω στην οικογένεια μου πόσο αναστατωμένος 

είμαι μετά από μια κακή μέρα. 
,727     

ΜΥΠ1.05 Κλαίω μετά από μια δυσάρεστη διαφωνία. ,441     

ΜΥΠ1.07 Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε κάποιον που 

φαίνεται όμορφος. 
  ,782     

ΜΥΠ1.02 Εκφράζω ελεύθερα την ευχαρίστησή μου μια 

όμορφη μέρα. 
  ,781     

ΜΥΠ1.01 Ευχαριστώ τα μέλη της οικογένειάς μου για κάτι 

που έχουν κάνει. 
  ,738     

ΜΥΠ1.12 Συζητώ με την οικογένειά μου πόσο χαρούμενη 

είμαι. 
  ,703     

ΜΥΠ1.14 Ζητώ «συγνώμη» όταν συνειδητοποιώ ότι έκανα 

ένα λάθος. 
    ,336   

ΜΥΠ1.08 Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για κάποιον.     ,685   

ΜΥΠ1.10 Αγκαλιάζω αυθόρμητα ένα μέλος της οικογένειας.   ,474   

ΜΥΠ1.06 Εκφράζω ελεύθερα την θλίψη μου όταν πεθάνει 

ένα κατοικίδιο. 
      ,364 

ΜΥΠ1.13 Κάνω συχνά εκπλήξεις σε κάποιον με ένα μικρό 

δώρο ή  μια χάρη. 
      ,389 

 

Προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική δομή του εργαλείου η οποία 

επιβεβαιώνεται από επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση οι ερωτήσεις 

ομαδοποιούνται σε τρεις παράγοντες (CFI=0,9 , GFI=0,9, RMSEA=0,08). Οι 

ερωτήσεις 6, 13 και 14 αφαιρέθηκαν από τους παράγοντες διότι δεν φόρτιζαν όπως 

αναμενόταν. Οι παράγοντες είναι : 

Παράγοντας 1 - Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας. 
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ΜΥΠ1.03 Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την συμπεριφορά κάποιου. 

ΜΥΠ1.04 Εκφράζω θυμό για την απροσεξία κάποιου άλλου. 

ΜΥΠ1.05 Κλαίω μετά από μια δυσάρεστη διαφωνία. 

ΜΥΠ1.09 Έρχομαι συχνά σε αντιπαράθεση με μέλος της οικογένειας. 

ΜΥΠ1.11 Δείχνω στην οικογένεια μου πόσο αναστατωμένος είμαι μετά από μια κακή μέρα. 

Παράγοντας 2 - Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας 

ΜΥΠ1.01 Ευχαριστώ τα μέλη της οικογένειάς μου για κάτι που έχουν κάνει. 

ΜΥΠ1.02 Εκφράζω ελεύθερα την ευχαρίστησή μου μια όμορφη μέρα. 

ΜΥΠ1.07 Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε κάποιον που φαίνεται όμορφος. 

ΜΥΠ1.12 Συζητώ με την οικογένειά μου πόσο χαρούμενη είμαι. 

Παράγοντας 3- Αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων αγάπης μητέρας. 

ΜΥΠ1.08 Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για κάποιον. 

ΜΥΠ1.10 Αγκαλιάζω αυθόρμητα ένα μέλος της οικογένειας. 

 

Δεδομένου, ότι δημιουργούνται σαφείς ενότητες ερωτήσεων, που 

χρησιμοποιούν κοινή κλίμακα μέτρησης και οδηγούν στη μέτρηση ενός 

χαρακτηριστικού με βάση τις υποενότητες, όπως αυτές χωρίζονται από τους τρεις 

παράγοντες, ελέγχεται ο δείκτης αξιοπιστίας. 

Στον Πίνακα 2.2 και 2.3 παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τις τρεις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους 

συναισθήματα, που είναι η 1) Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας, 

2) Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας και 3)  Αυθόρμητη έκφραση 

συναισθημάτων αγάπης μητέρας. Επίσης, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία 

των τριών υποκλιμάκων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M), οι 

τυπικές αποκλίσεις (SD), οι διάμεσοι (Median), το εύρος (Range), οι ελάχιστες 

(Minimum) και οι μέγιστες (Maximum) τιμές. 

Όπως φαίνεται, οι τρεις υποκλίμακες έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης αξιοπιστίας είναι υψηλός σε όλες τις υποκλίμακες καθώς η 

τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 0,6 θεωρείται αξιόπιστη. Αυτό σημαίνει ότι η 

ομαδοποίηση που προέκυψε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Επίσης, σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν το σύνολο των 

ερωτήσεων, που συνθέτουν τους παράγοντες.  
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Πίνακας 2.2 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά 

τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα. 

  

Cronbach's 

alpha M SD Median  Range Minimum Maximun 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. ,78 2,25 0,73 2,20 3,80 0,00 3,80 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας ,77 3,10 0,67 3,00 3,50 0,50 4,00 

Αυθόρμητη έκφραση 

συναισθημάτων αγάπης μητέρας. ,60 3,60 0,54 4,00 2,00 2,00 4,00 

 

 

Πίνακας 2.3 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα. 

  

Δεσπόζου-

σα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewn

ess 

Std. Error of 

Skewness 

Kurt

osis 

Std. Error of 

Kurtosis 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. 2,20 0,54 -0,48 0,25 0,81 0,00 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας 2,50 0,45 -0,61 0,25 1,03 4,00 

Αυθόρμητη έκφραση 

συναισθημάτων αγάπης μητέρας. 4,00 0,29 -1,40 0,25 1,49 0,00 

 

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται οι απόλυτες (f) και οι σχετικές (%) 

συχνότητες των απαντήσεων των μητέρων στην υποενότητα που αφορά την 

εκφραστικότητα των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους 

συναισθήματα, για το σύνολο (Ν = 92). Επίσης, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) 

και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) όλων των δηλώσεων της υποκλίμακας. 

Αναλυτικότερα, εξετάζοντας τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά: Από τις πέντε δηλώσεις 

του πρώτου παράγοντα με τίτλο ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 
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μητέρας την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=2,85),  ψηλότερη από το μέσον της κλίμακας 

που είναι 2,0, την παρουσιάζει η δήλωση «Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την 

συμπεριφορά κάποιου» όπου οι απαντήσεις της οι οποίες δηλώνουν ότι έχει συμβεί το 

γεγονός από 1 έως 5 φορές και πάνω τις τελευταίες 15 ημέρες, συγκεντρώνουν 

συνολικά ποσοστό 93,5%. Η ομάδα απαντήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι αυτή των 3-4 φορές (35,9%). Στον αντίποδα το ερώτημα που 

παρουσιάζει την χαμηλότερη μέση τιμή (Μ=1,38) σε αυτόν τον παράγοντα είναι 

«Κλαίω μετά από μια δυσάρεστη διαφωνία» παράλληλα εδώ οι απαντήσεις του ότι 

έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες 

συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 39,1%. 

Όσον αφορά τον δεύτερο παράγοντα με τίτλο: «Η ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας», από τα τέσσερα ερωτήματα αυτού του παράγοντα την 

μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=3,30) πολύ ψηλότερα από το μέσον της κλίμακας που 

είναι 2,0, την παρουσιάζει το ερώτημα «Ευχαριστώ τα μέλη της οικογένειάς μου για 

κάτι που έχουν κάνει», όπου οι απαντήσεις ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 

και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες, συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 98,9%. 

Η ομάδα  που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 5 και άνω 

(46,7%).  Στην δεύτερη θέση έχουμε το ερώτημα «Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε 

κάποιον που φαίνεται όμορφος» (Μ=3,23). Τέλος το ερώτημα που παρουσιάζει την 

χαμηλότερη μέση τιμή (Μ=2,91) σε αυτόν τον παράγοντα είναι η δήλωση «Συζητώ με 

την οικογένειά μου πόσο χαρούμενη είμαι», παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις που 

αφορούν το ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 

15 ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 92,4%. 

  Ο τρίτος παράγοντας με τίτλο: «Αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων αγάπης 

μητέρας», συνίσταται από δυο ερωτήματα όπου την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=3,47), 

πολύ ψηλότερα από το μέσον της κλίμακας που είναι 2,0, την παρουσιάζει το 

ερώτημα  «Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για κάποιον», όπου οι απαντήσεις του ότι 

έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες 

συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 98,9%. Η ομάδα απαντήσεων που συγκεντρώνει 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 5 και άνω (41,3%).  Το δεύτερο ερώτημα 

αυτού του παράγοντα είναι το «Ζητώ συγνώμη όταν συνειδητοποιώ ότι έκανα ένα 

λάθος» με Μ=2,99. Εδώ παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις του ότι έχει συμβεί το 
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γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν 

συνολικά ποσοστό 94,6%. 

Πίνακας 2.4 

Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των απαντήσεων στην  

Εκφραστικότητα των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα (Ν = 92) 

Ερωτήσεις 

''Δεν ισχύει 

(δεν έχει 

συμβεί τις 

τελευταίες 

δύο εδομάδες) 

'' 

''Δεν έδρασα 

όπως 

αναφέρεται 

'' 

''1-2 

(φορές) '' 

''3-4 

(φορές) '' 

''5+ 

(φορές) '' M SD 

f(%) f(%) f(%) f(%) f(%) 

   09 Έρχομαι συχνά σε αντιπαράθεση με 

μέλος της οικογένειας. 10 (10,9 ) 6 (6,5 ) 

44 (47,8 

) 

25 (27,2 

) 7 (7,6 ) 2,14 1,03 

 03 Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την 

συμπεριφορά κάποιου. 1 (1,1 ) 5 (5,4 ) 

27 (29,3 

) 

33 (35,9 

) 

26 (28,3 

) 2,85 0,94 

 04 Εκφράζω θυμό για την απροσεξία 

κάποιου άλλου. 7 (7,6 ) 4 (4,3 ) 

33 (35,9 

) 35 (38 ) 

13 (14,1 

) 2,47 1,04 

11 Δείχνω στην οικογένεια μου πόσο 

αναστατωμένος είμαι μετά από μια κακή 

μέρα. 6 (6,5 ) 2 (2,2 ) 

42 (45,7 

) 

31 (33,7 

) 11 (12 ) 2,42 0,96 

05 Κλαίω μετά από μια δυσάρεστη 

διαφωνία. 17 (18,5 ) 39 (42,4 ) 

25 (27,2 

) 6 (6,5 ) 5 (5,4 ) 1,38 1,04 

07 Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε κάποιον 

που φαίνεται όμορφος. 1 (1,1 ) 0 (0 ,0) 

19 (20,7 

) 

29 (31,5 

) 

43 (46,7 

) 3,23 0,85 

02 Εκφράζω ελεύθερα την ευχαρίστησή μου 

μια όμορφη μέρα. 0 (0 ) 3 (3,3 ) 

29 (31,5 

) 

30 (32,6 

) 

30 (32,6 

) 2,95 0,88 

01 Ευχαριστώ τα μέλη της οικογένειάς μου 

για κάτι που έχουν κάνει. 1 (1,1 ) 0 (0 ,0) 12 (13 ) 

36 (39,1 

) 

43 (46,7 

) 3,30 0,78 

12 Συζητώ με την οικογένειά μου πόσο 

χαρούμενη είμαι. 1 (1,1 ) 6 (6,5 ) 23 (25 ) 

32 (34,8 

) 

30 (32,6 

) 2,91 0,97 

14 Ζητώ «συγνώμη» όταν συνειδητοποιώ 

ότι έκανα ένα λάθος. 4 (4,3 ) 1 (1,1 ) 

25 (27,2 

) 

24 (26,1 

) 

38 (41,3 

) 2,99 1,06 

08 Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για 

κάποιον. 1 (1,1 ) 0 (0,0 ) 

10 (10,9 

) 

25 (27,2 

) 

56 (60,9 

) 3,47 0,78 

 

5.2. Εκφραστικότητά των μητέρων  σε σχέση με το παιδί τους 
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Για να διερευνηθεί η παραγοντική δομή της δεύτερης υπο-ενότητας του 

ερωτηματολογίου των μητέρων, η οποία αφορούσε την εκφραστικότητα των 

μητέρων σε σχέση με το παιδί τους , διενεργήθηκε ανάλυση παραγόντων (factor 

analyses) με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών (principal components) και με 

ορθογώνια περιστροφή των αξόνων (μέθοδο varimax) στο δείγμα της ομάδας 

ελέγχου, ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες που το συνθέτουν. Στην ανάλυση αυτή 

η συμπεριελήφθησαν και οι 25 ερωτήσεις της υπο-ενότητας δύο. 

Επίσης και για αυτήν την υπο-ενότητα πληρούνται οι προϋποθέσεις  για την 

διερευνητική παραγοντική πληρούνται γιατί οι μεταβλητές είναι διακριτές, το 

κριτήριο KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) είναι 0,764 

(>0,500), το Bartlett's Test of Sphericity έχει τιμή 1336,53 και είναι στατιστικά 

σημαντικό (p=0,000<0,05). Από τον έλεγχο των ιδιοτιμών ώστε αυτές να είναι 

μεγαλύτερες από 1, προέκυψαν 4 παράγοντες από το σύνολο των μεταβλητών κάτι 

που επαληθεύεται και από το γράφημα Scree plot ( Γράφημα 2) Το σύνολο των 

τεσσάρων παραγόντων ερμήνευσαν το 56,58% διακύμανσης (>50%).  

 

Γράφημα 2  

Scree plot- Εκφραστικότητά των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 
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Από την παραγοντική ανάλυση των αρχικών μεταβλητών προκύπτουν λοιπόν 

τέσσερις παράγοντες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί: 

Πίνακας 3 

Δομή του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 

  Παρά-γοντας 1 

Παρά-

γοντας 

2 

Παρά-

γοντας 

3 

Παρά-

γοντας 

4 

ΜΥΠ2. 19 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που φοβάται, 

του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο φοβόταν. Παράδειγμα: «Η 

αδερφή σου φοβήθηκε, επειδή είδε μια αράχνη». 

,893       

ΜΥΠ2.15 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι 

λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν λυπημένο. 

Παράδειγμα: "Ο φίλος σου είναι 

,880       

ΜΥΠ2.17  Όταν το παιδί μου είπε ότι ο αδερφός / η αδελφή / ο 

φίλος του είναι θυμωμένος/η, του εξήγησα γιατί το άτομο αυτό 

ήταν θυμωμένο. Παράδειγμα: ''Ο αδερφός σου είναι θυμωμένος, 

επειδή δεν επιτρέπεται να πάει στο πάρτι γενεθλίων του φίλου 

του' 

,863       

ΜΥΠ2.16 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι 

χαρούμενος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν χαρούμενο. 

Παράδειγμα: ''Ο Νίκος είναι χαρούμενος γιατί τον πήρε από το 

σχολείο ο παππούς του''. 

,844       
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ΜΥΠ2.18 Όταν το παιδί μου μίλησε για την αντίδραση κάποιου 

του εξήγησα οτι ήταν  χαρούμενος / θυμωμένος / λυπημένος 
,810       

ΜΥΠ2.13 Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, τού ζήτησα 

να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 
,757       

ΜΥΠ2.12 Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται κάτι, τού 

ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 
,712       

ΜΥΠ2.22 Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους 

διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του θυμού 
,692       

ΜΥΠ2.14 Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, τού 

ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 
,596       

ΜΥΠ2.23 Όταν το παιδί μου ήταν θυμωμένο, τον ενθάρρυνα να 

ηρεμήσει, ώστε να μην δείξει τα συναισθήματά του. 
,432       

ΜΥΠ2.03 Οι γονείς δεν πρέπει να διαβάζουν στα παιδιά 

ιστορίες που μπορεί να τα στεναχωρούν ή να τους δημιουργούν 

ανησυχία 

  ,739     

ΜΥΠ2.07 Εάν πέθαινε το κατοικίδιο της οικογένειάς μας, δεν 

θα το έλεγα στο παιδί μου για να μην στεναχωρηθεί. 
  ,732     

ΜΥΠ2.05 Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα συναισθήματά τους 

«έξω» από το σπίτι. 
  ,639     

ΜΥΠ2.10 Το παιδί μου είναι πολύ μικρό για να συζητάω μαζί 

του τις αιτίες των συναισθημάτων του. 
  ,605     

ΜΥΠ2.06 Όταν είμαι αναστατωμένη με την συμπεριφορά των 

παιδιών μου, προσπαθώ πολύ να μην το δείξω. 
  ,402     

ΜΥΠ2.08 Δείχνω συνεχώς στο παιδί μου πόσο πολύ το αγαπώ.     ,702   

ΜΥΠ2. 11 Όταν το παιδί μου επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενο 

(από το σχολείο, από έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, κ.λπ.), 

μιλήσαμε μαζί για τα συναισθήματά του 

    ,679   

ΜΥΠ2.04 Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να αγγίζουμε 

στοργικά τα παιδιά μας όλη την ημέρα. 
    ,646   

ΜΥΠ2. 24 Όταν το παιδί μου βίωσε θετικά συναισθήματα, δεν 

ήταν απαραίτητο να μιλήσω μαζί του για αυτά. 
    -,379   

ΜΥΠ2. 25  Όταν το παιδί μου μού έκανε ερωτήσεις για κάποιον 

που είναι χαρούμενος / λυπημένος / θυμωμένος / φοβισμένος, 

μπόρεσα να αφιερώσω χρόνο 

    -,351   

ΜΥΠ2.02 Είναι καλό για έναν γονέα να ενημερώνει τα παιδιά 

του όταν αισθάνεται θυμωμένος. 
      ,611 

ΜΥΠ2. 20 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε 

ένα γελοιογραφία / κόμικ, του έκανα ερωτήσεις σχετικά με τα 

συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / θυμός. 

Παράδειγμα: ''Ω, κοίτα, ο Γιώργος έχει χάσει το αρκουδάκι του. 

Πώς αισθάνεται;''  

      ,610 

ΜΥΠ2. 20 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε 

ένα γελοιογραφία / κόμικ, του έκανα ερωτήσεις σχετικά με τα 

συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / θυμός. 

Παράδειγμα: ''Ω, κοίτα, ο Γιώργος έχει χάσει το αρκουδάκι του. 

Πώς αισθάνεται;''  

      ,595 

ΜΥΠ2.01 Οι άνθρωποι είναι καλύτεροι γονείς εάν δεν συζητούν 

με τα παιδιά τους για τα συναισθήματα που νιώθουν εκείνα. 
      -,495 
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ΜΥΠ2.09 Περνάω πολύ χρόνο με το παιδί μου μιλώντας για το 

πως αισθάνεται όταν κάνει κάτι. 
      ,443 

 

 Προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική δομή του εργαλείου η οποία 

επιβεβαιώνεται από επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση οι ερωτήσεις 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις παράγοντες  (CFI=0,8 , GFI=0,8 RMSEA=0,1). Οι 

ερωτήσεις 1, 2, 8, 9, 23, 24  και 25 αφαιρέθηκαν από τους παράγοντες διότι δεν 

φόρτιζαν όπως αναμενόταν Οι παράγοντες είναι : 

ΜΥΠ2ΠΑΡ1 Επεξήγηση από την μητέρα προς το παιδί και από το παιδί προς τη μητέρα των 

συναισθημάτων θλίψης, χαράς, θυμού, φόβου και τρόποι διαχείρισής τους. 

ΜΥΠ2.12 Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται κάτι, τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 

ΜΥΠ2.13 Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 

ΜΥΠ2.14  Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 

ΜΥΠ2.15 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό το 

άτομο ήταν λυπημένο. Παράδειγμα: "Ο φίλος σου είναι 

ΜΥΠ2.16 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι χαρούμενος, του εξήγησα γιατί αυτό το 

άτομο ήταν χαρούμενο. Παράδειγμα: ''Ο Νίκος είναι χαρούμενος γιατί τον πήρε από το σχολείο ο 

παππούς του''. 

ΜΥΠ2.17 Όταν το παιδί μου είπε ότι ο αδερφός / η αδελφή / ο φίλος του είναι θυμωμένος/η, του 

εξήγησα γιατί το άτομο αυτό ήταν θυμωμένο. Παράδειγμα: ''Ο αδερφός σου είναι θυμωμένος, επειδή 

δεν επιτρέπεται να πάει στο πάρτι γενεθλίων του φίλου του''. 

ΜΥΠ2.18  Όταν το παιδί μου μίλησε για την αντίδραση κάποιου άλλου, του εξήγησα ότι είχε 

αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν χαρούμενος / θυμωμένος / λυπημένος. 

ΜΥΠ2.19  Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που φοβάται, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο 

φοβόταν. Παράδειγμα: ''Η αδερφή σου φοβήθηκε, επειδή είδε μια αράχνη''. 

ΜΥΠ2.22 Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / 

του θυμού 

ΜΥΠ2ΠΑΡ2 Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να 

εκφράζονται 

ΜΥΠ2.03 Οι γονείς δεν πρέπει να διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες που μπορεί να τα στεναχωρούν ή να 

τους δημιουργούν ανησυχία 

ΜΥΠ2.05 Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα συναισθήματά τους «έξω» από το σπίτι. 

ΜΥΠ2.06 Όταν είμαι αναστατωμένη με την συμπεριφορά των παιδιών μου, προσπαθώ πολύ να μην το 

δείξω. 

ΜΥΠ2.07 Εάν πέθαινε το κατοικίδιο της οικογένειάς μας, δεν θα το έλεγα στο παιδί μου για να μην 

στεναχωρηθεί. 

ΜΥΠ2.10 Το παιδί μου είναι πολύ μικρό για να συζητάω μαζί του τις αιτίες των συναισθημάτων του. 

ΜΥΠ2ΠΑΡ3 Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να 

συζητιούνται ελεύθερα  

ΜΥΠ2.04 Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να αγγίζουμε στοργικά τα παιδιά μας όλη την ημέρα. 
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ΜΥΠ2. 11 Όταν το παιδί μου επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενο (από το σχολείο, από έξοδο με φίλους ή 

την οικογένεια, κ.λπ.), μιλήσαμε μαζί για τα συναισθήματά του 

ΜΥΠ2ΠΑΡ4 Συζήτηση για τα συναισθήματα με αφορμή του χαρακτήρες των ηρώων των 

ιστοριών 

ΜΥΠ2.20 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε ένα γελοιογραφία / κόμικ, του έκανα 

ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / θυμός. Παράδειγμα: ''Ω, 

κοίτα, ο Γιώργος έχει χάσει το αρκουδάκι του. Πώς αισθάνεται;''  

ΜΥΠ2.21 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / ένα κόμικ, το 

ρωτούσα πώς ένιωθαν οι ήρωες της ιστορίας. Παράδειγμα: ΄΄Ω, κοίτα, η Μαρία πήρε ένα δώρο. Πώς 

αισθάνεται;''  

 

Δεδομένου, ότι δημιουργούνται σαφείς ενότητες ερωτήσεων, που 

χρησιμοποιούν κοινή κλίμακα μέτρησης και οδηγούν στη μέτρηση ενός 

χαρακτηριστικού με βάση τις υπο-ενότητες, όπως αυτές χωρίζονται από τους 

τέσσερις παράγοντες, ελέγχεται ο δείκτης αξιοπιστίας. 

Στον Πίνακα 3.1 και 3.2, παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τις τέσσερις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου της 

εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους, που είναι η 1) Επεξήγηση 

από την μητέρα προς το παιδί και από το παιδί προς τη μητέρα των συναισθημάτων 

θλίψης, χαράς, θυμού, φόβου και τρόποι διαχείρισής τους, 2) Πεποίθηση των μητέρων 

ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται, 3) Πεποίθηση 

μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα και 

4) Συζήτηση για τα συναισθήματα με αφορμή του χαρακτήρες των ηρώων των 

ιστοριών. Επίσης, παρουσιάζονται τα περιγραφικά στοιχεία των τεσσάρων 

υποκλιμάκων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (M), οι τυπικές 

αποκλίσεις (SD), οι διάμεσοι (Median), το εύρος (Range), οι ελάχιστες (Minimum) 

και οι μέγιστες (Maximum) τιμές. 

Όπως φαίνεται, οι τέσσερις υποκλίμακες έχουν ικανοποιητική εσωτερική 

συνοχή. Συγκεκριμένα, ο δείκτης αξιοπιστίας είναι υψηλός σε όλες τις υποκλίμακες 

καθώς η τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 0,6 θεωρείται αξιόπιστη. Αυτό σημαίνει ότι 

η ομαδοποίηση που προέκυψε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Επίσης, σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν το σύνολο των 

ερωτήσεων, που συνθέτουν τους παράγοντες.  
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Πίνακας 3.1 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με 

το παιδί τους, 

  

Cronbac

h's alpha M SD 

Med

ian  

Ran

ge 

Mini

mum 

Maxi

mun 

Επεξήγηση από την μητέρα προς το παιδί και 

από το παιδί προς τη μητέρα των 

συναισθημάτων θλίψης, χαράς, θυμού, φόβου 

και τρόποι διαχείρισής τους    ,93 2,96 0,90 3,22 3,22 0,78 4,00 

Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, 

ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται ,68 1,14 0,78 1,00 3,20 0,00 3,20 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει 

να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα ,60 3,42 0,75 3,50 4,00 0,00 4,00 

Συζήτηση για τα συναισθήματα με αφορμή του 

χαρακτήρες των ηρώων των ιστοριών ,86 2,76 1,00 3,00 4,00 0,00 4,00 

 

 

 

 

Πίνακας 3.2 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τεσσάρων υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της 

Εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 

 

  

Δεσπό-

ζουσα 

τιμή 

Δια-

κύμα

νση 

Skew

ness 

Std. 

Error 

of 

Skewn

ess 

Kurt

osis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Επεξήγηση από την μητέρα προς το 

παιδί και από το παιδί προς τη μητέρα 

των συναισθημάτων θλίψης, χαράς, 

θυμού, φόβου και τρόποι διαχείρισής 

τους. 4,00 0,80 -0,57 0,25 -0,79 0,00 

Πεποίθηση των μητέρων ότι τα 
1,00 0,62 0,54 0,25 -0,39 4,00 
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συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν 

πρέπει να εκφράζονται. 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται 

και να συζητιούνται ελεύθερα.  4,00 0,56 -2,33 0,25 8,04 0,00 

Συζήτηση για τα συναισθήματα με 

αφορμή του χαρακτήρες των ηρώων των 

ιστοριών. 3,00 0,99 -0,87 0,25 0,47 0,00 

 

Στον Πίνακα 3.3 παρουσιάζονται οι απόλυτες (f) και οι σχετικές (%) 

συχνότητες των απαντήσεων των μητέρων στην υποενότητα που αφορά την 

εκφραστικότητα των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους, για το σύνολο (Ν = 92). 

Επίσης, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) όλων των 

ερωτήσεων της υποκλίμακας. 

Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τον πρώτο παράγοντα με τίτλο: « Επεξήγηση 

από την μητέρα προς το παιδί και από το παιδί προς τη μητέρα των συναισθημάτων 

θλίψης, χαράς, θυμού, φόβου και τρόποι διαχείρισής τους», από τα εννέα ερωτήματα 

αυτού του παράγοντα την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=3,24) πολύ ψηλότερα από το 

μέσον της κλίμακας που είναι 2,0, την παρουσιάζει η δήλωση «Όταν το παιδί μου 

φαινόταν θυμωμένο, τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε» όπου οι απαντήσεις του 

ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες 

συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 96,7%. Η ομάδα φορών που συγκεντρώνει το 

μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 5 και άνω (50,0%).  Στην δεύτερη θέση 

τοποθετείται η δήλωση «Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, τού ζήτησα να 

μου εξηγήσει τι ένιωθε» (Μ=3,21). Στην βάση της κατάταξης  συναντούμε δυο 

ερωτήματα με την ίδια μέση τιμή (Μ=2,74). Αυτά τα ερωτήματα είναι το «Όταν το 

παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο 

ήταν λυπημένο. Παράδειγμα: "Ο φίλος σου είναι λυπημένος επειδή έχασε το 

αρκουδάκι του"» και « Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι χαρούμενος, 

του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν χαρούμενο. Παράδειγμα: ''Ο Νίκος είναι 

χαρούμενος γιατί τον πήρε από το σχολείο ο παππούς του''». Εδώ παρατηρούμε ότι οι 

απαντήσεις του ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις 

τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν αντίστοιχα  ποσοστά 83,7% και 85,9%. 
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Όσον αφορά τον δεύτερο παράγοντα, με τίτλο: «Πεποίθηση των μητέρων ότι 

τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται», από τα πέντε 

ερωτήματα αυτού του παράγοντα την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=1,45),  χαμηλότερα 

από το μέσον της κλίμακας που είναι 2,0, την παρουσιάζει η δήλωση «Όταν είμαι 

αναστατωμένη με την συμπεριφορά των παιδιών μου, προσπαθώ πολύ να μην το 

δείξω», όπου οι απαντήσεις του ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω 

φορές τις τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 48,9%. Η ομάδα 

απαντήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 1-2 φορές 

(30,4%). Στην δεύτερη θέση από πλευράς μέσης τιμής συναντούμε τη δήλωση «Οι 

γονείς δεν πρέπει να διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες που μπορεί να τα στεναχωρούν ή 

να τους δημιουργούν ανησυχία» (Μ=1,34).  Στον αντίποδα το ερώτημα που 

παρουσιάζει την χαμηλότερη μέση τιμή (Μ=0,84) σε αυτόν τον παράγοντα είναι 

«Εάν πέθαινε το κατοικίδιο της οικογένειάς μας, δεν θα το έλεγα στο παιδί μου για να 

μην στεναχωρηθεί».  

Στις δηλώσεις του παράγοντα τρία, με τίτλο: «Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα», ο παράγοντας 

αποτελείται από δυο ερωτήματα όπου την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=3,58) πολύ 

ψηλότερα από το μέσον της κλίμακας που είναι 2,0, την παρουσιάζει το ερώτημα  

«Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να αγγίζουμε στοργικά τα παιδιά μας όλη την 

ημέρα». Οι απαντήσεις στη δήλωση αυτή που αφορά το ότι έχει συμβεί το γεγονός 

από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά 

ποσοστό 96,7%. Η ομάδα απαντήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 

είναι αυτή των 5 και άνω (75,0%).  Η δεύτερη δήλωση του παράγοντα αυτού: «Όταν 

το παιδί μου επέστρεψε στο σπίτι χαρούμενο (από το σχολείο, από έξοδο με φίλους ή 

την οικογένεια, κ.λπ.), μιλήσαμε μαζί για τα συναισθήματά του» έχει μ.τιμή Μ=3,26. 

Οι απαντήσεις του ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις 

τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά το ίδιο ποσοστό 96,7%. 

Τέλος, όσον αφορά τον παράγοντα τέσσερα με τίτλο: «Συζήτηση για τα 

συναισθήματα με αφορμή του χαρακτήρες των ηρώων των ιστοριών», αποτελείται 

επίσης από δυο ερωτήματα όπου την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=2,87) ψηλότερα από 

το μέσον της κλίμακας που είναι 2,0, την παρουσιάζει η δήλωση «Όταν διάβαζα μια 

ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / κόμικ, του έκανα ερωτήσεις 

σχετικά με τα συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / θυμός. Παράδειγμα: 
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''Ω, κοίτα, ο Γιώργος έχει χάσει το αρκουδάκι του. Πώς αισθάνεται;», όπου οι 

απαντήσεις που αφορούν το ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές 

τις τελευταίες 15 ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά ποσοστό 88,0%. Η ομάδα 

απαντήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτή των 5 και άνω 

(35,9%).  Η δεύτερη δήλωση αυτού του παράγοντα είναι η δήλωση: «Όταν διάβαζα 

μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / ένα κόμικ, το ρωτούσα πώς 

ένιωθαν οι ήρωες της ιστορίας. Παράδειγμα: ΄΄Ω, κοίτα, η Μαρία πήρε ένα δώρο. 

Πώς αισθάνεται;»  με Μ=2,64. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι οι απαντήσεις 

του ότι έχει συμβεί το γεγονός από μία έως 5 και πάνω φορές τις τελευταίες 15 

ημέρες συγκεντρώνουν συνολικά  ποσοστό 89,1%. 

Πίνακας 3.3 

Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των απαντήσεων στην  

Εκφραστικότητα των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους  (Ν = 92) 

Ερωτήσεις 

''Δεν 

ισχύει (δεν 

έχει 

συμβεί τις 

τελευταίες 

δύο 

εδομάδες) 

'' 

''Δεν έδρασα 

όπως 

αναφέρεται 

'' 

 

 

''1-2 

(φορές) '' 

 

 

 

 

''3-4 

(φορές) '' 

 

 

 

 

''5+ 

(φορές) '' 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

SD 

 

 

 

 

f(%) f(%) f(%) f(%) f(%) 

  19 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον 

που φοβάται, του εξήγησα γιατί αυτό το 

άτομο φοβόταν. Παράδειγμα: ''Η αδερφή 

σου φοβήθηκε, επειδή είδε μια αράχνη''. 5 (5,4 ) 3 (3,3 ) 24 (26,1 ) 23 (25 ) 37 (40,2 ) 2,91 1,14 

15 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον 

που είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί 

αυτό το άτομο ήταν λυπημένο. 

Παράδειγμα: "Ο φίλος σου είναι. 12 (13 ) 3 (3,3 ) 15 (16,3 ) 29 (31,5 ) 33 (35,9 ) 2,74 1,33 

17 Όταν το παιδί μου είπε ότι ο αδερφός / η 

αδελφή / ο φίλος του είναι θυμωμένος/η, 

του εξήγησα γιατί το άτομο αυτό ήταν 

θυμωμένο. Παράδειγμα: ''Ο αδερφός σου 

είναι θυμωμένος, επειδή δεν επιτρέπεται. 11 (12 ) 2 (2,2 ) 16 (17,4 ) 27 (29,3 ) 36 (39,1 ) 2,82 1,31 

16 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον 

που είναι χαρούμενος, του εξήγησα γιατί 

αυτό το άτομο ήταν χαρούμενο. 

Παράδειγμα: ''Ο Νίκος είναι χαρούμενος 
10 (10,9 ) 3 (3,3 ) 18 (19,6 ) 31 (33,7 ) 30 (32,6 ) 2,74 1,26 
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γιατί τον πήρε από το σχολείο ο παππούς 

του''. 

18 Όταν το παιδί μου μίλησε για την 

αντίδραση κάποιου του εξήγησα οτι ήταν  

χαρούμενος / θυμωμένος / λυπημένος 7 (7,6 ) 2 (2,2 ) 15 (16,3 ) 34 (37 ) 34 (37 ) 2,93 1,15 

13 Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, 

τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 1 (1,1 ) 2 (2,2 ) 17 (18,5 ) 26 (28,3 ) 46 (50 ) 3,24 0,91 

12 Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται 

κάτι, τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 0 (0 ) 2 (2,2 ) 25 (27,2 ) 23 (25 ) 42 (45,7 ) 3,14 0,90 

22 Μίλησα με το παιδί μου για 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του 

φόβου / της θλίψης / του θυμού 4 (4,3 ) 1 (1,1 ) 24 (26,1 ) 31 (33,7 ) 32 (34,8 ) 2,93 1,03 

14 Όταν το παιδί μου φαινόταν 

ευχαριστημένο, τού ζήτησα να μου εξηγήσει 

τι ένιωθε. 2 (2,2 ) 3 (3,3 ) 12 (13 ) 32 (34,8 ) 43 (46,7 ) 3,21 0,94 

03 Οι γονείς δεν πρέπει να διαβάζουν στα 

παιδιά ιστορίες που μπορεί να τα 

στεναχωρούν ή να τους δημιουργούν 

ανησυχία. 30 (32,6 ) 21 (22,8 ) 28 (30,4 ) 6 (6,5 ) 7 (7,6 ) 1,34 1,22 

11. 07 Εάν πέθαινε το κατοικίδιο της 

οικογένειάς μας, δεν θα το έλεγα στο παιδί 

μου για να μην στεναχωρηθεί. 48 (52,2 ) 25 (27,2 ) 10 (10,9 ) 4 (4,3 ) 5 (5,4 ) 0,84 1,13 

05 Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα 

συναισθήματά τους «έξω» από το σπίτι. 39 (42,4 ) 21 (22,8 ) 16 (17,4 ) 9 (9,8 ) 7 (7,6 ) 1,17 1,29 

10 Το παιδί μου είναι πολύ μικρό για να 

συζητάω μαζί του τις αιτίες των 

συναισθημάτων του. 43 (46,7 ) 31 (33,7 ) 8 (8,7 ) 5 (5,4 ) 5 (5,4 ) 0,89 1,12 

06 Όταν είμαι αναστατωμένη με την 

συμπεριφορά των παιδιών μου, προσπαθώ 

πολύ να μην το δείξω. 25 (27,2 ) 22 (23,9 ) 28 (30,4 ) 13 (14,1 ) 4 (4,3 ) 1,45 1,16 

11 Όταν το παιδί μου επέστρεψε στο σπίτι 

χαρούμενο (από το σχολείο, από έξοδο με 

φίλους ή την οικογένεια, κ.λπ.), μιλήσαμε 

μαζί για τα συναισθήματά του 3 (3,3 ) 0 (0,0 ) 13 (14,1 ) 30 (32,6 ) 46 (50 ) 3,26 0,94 

04 Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να 

αγγίζουμε στοργικά τα παιδιά μας όλη την 

ημέρα. 2 (2,2 ) 1 (1,1 ) 8 (8,7 ) 12 (13 ) 69 (75 ) 3,58 0,87 

20 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου 

ή κοιτάζαμε ένα γελοιογραφία / κόμικ, του 

έκανα ερωτήσεις σχετικά με τα 

συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / 

θλίψη / θυμός. Παράδειγμα: ''Ω, κοίτα, ο 

Γιώργος  4 (4,3 ) 7 (7,6 ) 19 (20,7 ) 29 (31,5 ) 33 (35,9 ) 2,87 1,12 

21 Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου 

ή κοιτάζαμε μια γελοιογραφία / ένα κόμικ, 

το ρωτούσα πώς ένιωθαν οι ήρωες της 
4 (4,3 ) 6 (6,5 ) 26 (28,3 ) 39 (42,4 ) 17 (18,5 ) 2,64 1,00 
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ιστορίας. Παράδειγμα: ΄΄Ω, κοίτα, η Μαρία 

πήρε ένα δώρο. Πώς αισθάνεται;''  

 

5.3 Ερωτηματολόγιο παιδιών 

5.3.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου 

Για να διερευνηθεί η παραγοντική δομή του ερωτηματολογίου των παιδιών, 

διενεργήθηκε ανάλυση παραγόντων (factor analyses) με τη μέθοδο των κύριων 

συνιστωσών (principal components) και με ορθογώνια περιστροφή των αξόνων 

(μέθοδο varimax) στο δείγμα της ομάδας των παιδιών της έρευνας, ώστε να 

εντοπιστούν οι παράγοντες που το συνθέτουν. Στην ανάλυση αυτή η 

συμπεριελήφθησαν οι 12 ερωτήσεις που ελέγχθηκαν με ποσοτικό έλεγχο, καθώς οι 7 

ερωτήσεις που ήταν ονομαστικές-κατηγορικές, ελέγχθηκαν μόνο περιγραφικά. 

Για αυτήν την ενότητα πληρούνται οι προϋποθέσεις  για την διερευνητική 

παραγοντική πληρούνται γιατί οι μεταβλητές είναι διακριτές, το κριτήριο KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) είναι 0,522 (>0,500), το 

Bartlett's Test of Sphericity έχει τιμή 164,80  είναι δε στατιστικά σημαντικό 

(p=0,000<0,05). Από τον έλεγχο των ιδιοτιμών ώστε αυτές να είναι μεγαλύτερες από 

1 προέκυψαν  3 παράγοντες από το σύνολο των μεταβλητών κάτι που επαληθεύεται 

και από το γράφημα Scree plot ( Γράφημα 3) Το σύνολο των τεσσάρων παραγόντων 

ερμήνευσαν το 52,09% διακύμανσης (>50%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 3  
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Scree plot- Ερωτηματολογίου παιδιών 

 

Από την παραγοντική ανάλυση των αρχικών μεταβλητών προκύπτουν λοιπόν 

τρεις παράγοντες, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί 

Πίνακας 4 

Δομή του Ερωτηματολογίου των παιδιών 

Rotated Component Matrix
a
 

 

  Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 

Παράγοντας 

3 

Π.3 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, σου λέει 

γιατί χαίρεται; 
,774     

Π.6 Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη για 

κάτι, σου λέει τι την στεναχώρησε; 
,687     

Π.9 Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, σου λέει 

γιατί θύμωσε; 
,643     

Π.1 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το 

καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 
  ,884   

Π.4 Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη, το 

καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 
  ,882   
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Π.16 Όταν είσαι φοβισμένος, λες στη μητέρα σου 

τι φοβήθηκες; 
    ,581 

Π.14 Όταν είσαι θυμωμένος για κάτι, λες στη 

μητέρα σου τι είναι αυτό που σε θύμωσε; 
    ,569 

Π.12 Όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, λες 

στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 

στεναχώρησε; 

    ,551 

Π.7 Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη για κάτι, 

το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 
    ,351 

Π.11 Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες στη 

μητέρα σου τι είναι αυτό που σε έκανε να χαρείς; 
    ,502 

 

Προκειμένου να διατηρηθεί η αρχική δομή του εργαλείου η οποία 

επιβεβαιώνεται από επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση οι ερωτήσεις 

ομαδοποιούνται σε τρεις παράγοντες (CFI=0,9 , GFI=0.8, RMSEA=0.09). Η ερώτηση 

7 αφαιρέθηκε από τους παράγοντες διότι δεν φόρτιζε όπως αναμενόταν. Οι 

παράγοντες είναι: 

Π1 Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη 

δεν το εκφράζει λεκτικά. 

Π.1 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 

Π.4 Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 

Π2 Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα συναισθήματά της. 

Π.3 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, σου λέει γιατί χαίρεται; 

Π.6 Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη για κάτι, σου λέει τι την στεναχώρησε; 

Π.9 Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, σου λέει γιατί θύμωσε; 

 Π3 Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

Π.11 Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε έκανε να χαρείς; 

Π.12 Όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε στεναχώρησε; 

Π.14 Όταν είσαι θυμωμένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε θύμωσε; 

Π.16 Όταν είσαι φοβισμένος, λες στη μητέρα σου τι φοβήθηκες; 

 

Δεδομένου, ότι δημιουργούνται σαφείς ενότητες ερωτήσεων, που 

χρησιμοποιούν κοινή κλίμακα μέτρησης και οδηγούν στη μέτρηση ενός 

χαρακτηριστικού με βάση τις υποενότητες, όπως αυτές χωρίζονται από τους τρεις 

παράγοντες, ελέγχεται ο δείκτης αξιοπιστίας. 
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Στον Πίνακα 4.1 και 4.2, παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τις τρεις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου των 

παιδιών που είναι η 1) Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και 

θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά, 2) Συζήτηση της μητέρας με το 

παιδί για τα συναισθήματά της και 3) Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος). Επίσης, παρουσιάζονται τα 

περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι 

μέσοι όροι (M), οι τυπικές αποκλίσεις (SD), οι διάμεσοι (Median), το εύρος (Range), 

οι ελάχιστες (Minimum) και οι μέγιστες (Maximum) τιμές. 

Όπως φαίνεται, οι τρεις υποκλίμακες έχουν ικανοποιητική εσωτερική συνοχή. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης αξιοπιστίας είναι υψηλός σε όλες τις υποκλίμακες καθώς η 

τιμή του δείκτη μεγαλύτερη του 0,6 θεωρείται αξιόπιστη. Αυτό σημαίνει ότι η 

ομαδοποίηση που προέκυψε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς δίνει αξιόπιστα 

αποτελέσματα. Επίσης, σημαίνει ότι μπορούν να αξιοποιηθούν το σύνολο των 

ερωτήσεων, που συνθέτουν τους παράγοντες.  

 

Πίνακας 4.1 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου των παιδιών 

  

Cronbac

h's alpha M SD Median  Range 

Minim

um 

Maxim

un 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας 

όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά. ,74 1,81 0,44 2,00 2,00 0,00 2,00 

Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα 

συναισθήματά της. ,62 1,54 0,52 1,67 2,00 0,00 2,00 

 Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για 

τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός 

φόβος). ,60 1,83 0,33 2,00 1,75 0,25 2,00 
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Πίνακας 4.2 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των τριών υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου των παιδιών 

 

  

Δεσπόζο

υσα τιμή 

Διακ

ύμαν

ση 

Skew

ness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurto

sis 

Std. Error 

of 

Kurtosis 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί 

της χαράς, θλίψης και θυμού της 

μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει 

λεκτικά. 2,00 0,19 -2,89 0,25 8,63 0,50 

Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για 

τα συναισθήματά της. 2,00 0,28 -1,34 0,25 1,47 0,50 

 Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη 

θυμός φόβος). 2,00 0,11 -2,27 0,25 5,71 0,50 

 

Στον Πίνακα 4.3, παρουσιάζονται οι απόλυτες (f) και οι σχετικές (%) 

συχνότητες των απαντήσεων των μητέρων στην υποενότητα που αφορά την 

εκφραστικότητα των παιδιών τόσο σε σχέση με την μητέρα όσο και σε σχέση με 

τον εαυτό τους. Για το σύνολο (Ν = 92). Επίσης, παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ) 

και οι τυπικές αποκλίσεις (SD) όλων των ερωτήσεων της υποκλίμακας 

Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από τον πρώτο παράγοντα, με τίτλο: «η ικανότητα 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το 

εκφράζει λεκτικά», αποτελείται από δυο ερωτήματα όπου την μεγαλύτερη μέση τιμή 

(Μ=1,86) πολύ ψηλότερα από το μέσον της κλίμακας που είναι 1,0, την παρουσιάζει 

το ερώτημα  «Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο 

πει;». Η απάντηση ναι συγκεντρώνει ποσοστό 90,2%. Το δεύτερο ερώτημα αυτού του 

παράγοντα: «Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο 

πει;» με Μ=1,76 και ποσοστό ναι 80,4%.  

Ο δεύτερος παράγοντας με τίτλο: «Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα 

συναισθήματά της», από τα τρία ερωτήματα αυτού του παράγοντα την μεγαλύτερη 

μέση τιμή (Μ=1,67) πολύ ψηλότερα από το μέσον της κλίμακας που είναι 1,0, την 

παρουσιάζει το ερώτημα  «Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, σου λέει γιατί 

χαίρεται;», όπου η απάντηση ναι συγκεντρώνει ποσοστό 73,9%. Στην δεύτερη θέση 
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έχουμε το ερώτημα «Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, σου λέει γιατί θύμωσε;» 

(Μ=1,49), το ποσοστό απάντησης ναι είναι 64,1%. Στη τρίτη θέση κατατάσσεται το 

ερώτημα «Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη για κάτι, σου λέει τι την 

στεναχώρησε;» (Μ=1,47) και ποσοστό ναι 60,9%. 

Τέλος, στον τρίτο παράγοντα, με τίτλο «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για 

τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)», παρατηρούμε ότι και τα τέσσερα 

ερωτήματα αυτού του παράγοντα έχουν μέσες τιμές πολύ κοντινές (από 1,80 έως 

1,85) και την μεγαλύτερη μέση τιμή (Μ=1,85) πολύ ψηλότερα από το μέσον της 

κλίμακας που είναι 1,0, την παρουσιάζει το ερώτημα  «Όταν είσαι στεναχωρημένος 

για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε στεναχώρησε;» όπου η απάντηση 

ναι συγκεντρώνει ποσοστό 91,3%. Το ερώτημα με την χαμηλότερη μέση τιμή σε 

αυτόν τον παράγοντα είναι το ερώτημα «Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες στη 

μητέρα σου τι είναι αυτό που σε έκανε να χαρείς;» (Μ=1,80) και ποσοστό ναι 87,0%. 

Πίνακας 4.3 

Κατανομές συχνότητας, μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (SD) των απαντήσεων των 

παιδιών(Ν = 92) 

Ερωτήσεις ''Όχι '' 

''Μερικές 

φορές '' ''Ναι '' M SD 

f(%) f(%) f(%) 

   3 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, 

σου λέει γιατί χαίρεται; 6 (6,5 ) 18 (19,6 ) 68 (73,9 ) 1,67 0,60 

6 Όταν η μητέρα σου είναι 

στεναχωρημένη για κάτι, σου λέει τι την 

στεναχώρησε; 13 (14,1 ) 23 (25 ) 56 (60,9 ) 1,47 0,73 

 9 Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, 

σου λέει γιατί θύμωσε; 14 (15,2 ) 19 (20,7 ) 59 (64,1 ) 1,49 0,75 

1 Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το 

καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 4 (4,3 ) 5 (5,4 ) 83 (90,2 ) 1,86 0,46 

4 Όταν η μητέρα σου είναι 

στεναχωρημένη, το καταλαβαίνεις αν δεν 

στο πει; 4 (4,3 ) 14 (15,2 ) 74 (80,4 ) 1,76 0,52 

16 Όταν είσαι φοβισμένος, λες στη μητέρα 

σου τι φοβήθηκες; 4 (4,3 ) 8 (8,7 ) 80 (87 ) 1,83 0,48 

14 Όταν είσαι θυμωμένος για κάτι, λες 

στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 
6 (6,5 ) 4 (4,3 ) 82 (89,1 ) 1,83 0,53 
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θύμωσε; 

12 Όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, 

λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 

στεναχώρησε; 6 (6,5 ) 2 (2,2 ) 84 (91,3 ) 1,85 0,51 

7 Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη για 

κάτι, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 10 (10,9 ) 14 (15,2 ) 68 (73,9 ) 1,63 0,67 

11 Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες 

στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε έκανε 

να χαρείς; 6 (6,5 ) 6 (6,5 ) 80 (87 ) 1,80 0,54 

 

5.4 Διερεύνηση ερευνητικών υποθέσεων 

5.4.1. Μέτρηση θετικών και αρνητικών συναισθημάτων μητέρας 

 

Προκειμένου να διερευνηθεί αν και κατά πόσον οι μητέρες εκφράζουν με 

μεγαλύτερη ευκολία τα θετικά συναισθήματα, τα δικά τους και των παιδιών, από ότι 

τα αρνητικά, έγιναν οι παρακάτω ποσοτικοί έλεγχοι, εξετάζοντας τους παράγοντες: 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας και Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. Αρχικά από τα μέτρα θέσης παρατηρούμε ότι η μέση τιμή  

της ελεύθερη έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων μητέρας είναι Μ.Τ.=2,25  

ενώ της ελεύθερης έκφρασης των θετικών συναισθημάτων της μητέρας είναι αρκετά 

υψηλότερη (Μ.Τ.=3,09).  

Για την σύγκριση των τιμών των δυο μεταβλητών: Ελεύθερη έκφραση 

αρνητικών συναισθημάτων μητέρας και Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων 

μητέρας πραγματοποιούμε το μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon (T), διότι οι δύο 

μεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Η μηδενική μας υπόθεση είναι ότι 

οι κατανομές των δυο μεταβλητών δεν διαφέρουν μεταξύ τους και η ενναλακτική 

υπόθεση  ότι διαφέρουν. Το αποτέλεσμα του μη παραμετρικού τεστ Wilcoxon (T) για 

εξαρτημένα δείγματα είναι Τ(92)=-6,47 , p<0,001, δηλαδή στατιστικά σημαντικό. 

Άρα,  απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι κατανομές των 

δυο μεταβλητών είναι ίδιες και δεχόμαστε την εναλλακτική που αναφέρει ότι διαφέρουν 

και η διαφορά στις κατανομές των δυο μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντική. 

Στον πίνακα 5 και 5.1 παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας 

αξιοπιστίας Cronbach’s alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο 
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υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά 

την έκφραση των θετικών και αρνητικών τους συναισθημάτων. 

 

 

Πίνακας 5 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας των μητέρων όσον αφορά τα θετικά 

και αρνητικά τους συναισθήματα. 

  

Cronbach's 

alpha M SD Median  Range Minimum Maximun 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. ,78 2,25 0,73  2,20 3,80 0,00 3,80 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. ,77 3,10 0,67 3,00 3,50 0,50 4,00 

 

Πίνακας 5.1 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου της Εκφραστικότητας 

των μητέρων όσον αφορά τα θετικά και αρνητικά τους συναισθήματα. 

  

Δεσπόζου-

σα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewn

ess 

Std. Error of 

Skewness 

Kurt

osis 

Std. Error of 

Kurtosis 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. 2,20 0,54 -0,48 0,25 0,81 0,00 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. 2,50 0,45 -0,61 0,25 1,03 4,00 

 

Το γράφημα που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης των δυο μεταβλητών αποκλίνουν μεταξύ τους, με την έκφραση των 

θετικών συναισθημάτων να έχει πολύ υψηλότερες τιμές από εκείνη της έκφρασης των 

αρνητικών. 

 

Γράφημα 4 
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Διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις μεταβλητές: «Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων 

μητέρας» και «Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας». 

 

5.4.2. Αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων της μητέρας από τα παιδιά 

τους 

  Προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν την 

συναισθηματική εκφραστικότητα των μητέρων τους, με μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα απ’ ότι οι ίδιες την αντιλαμβάνονται για τον εαυτό τους, 

προχωρήσαμε σε τρείς διαφορετικούς ελέγχους μεταξύ των δηλώσεων που δείχνουν 

την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα της μητέρας τους. 

Αρχικά, εξετάσαμε τις απαντήσεις των παιδιών που αφορούν την αντίληψης τους για 

την έκφραση των συναισθημάτων της μητέρας στα τρία ερωτήματα: «Πώς είναι η 

μητέρα σου, όταν νιώθει χαρούμενη;», «Πώς είναι η μητέρα σου όταν 

στεναχωριέται;», «Πώς είναι η μητέρα σου, όταν θυμώνει;». Η διερεύνηση των 

παραπάνω μεταβλητών θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον τρόπο, αλλά και την 

ικανότητα των παιδιών να περιγράφουν τα συναισθήματα χαράς, θλίψης και θυμού 

της μητέρας τους. 

Τα παραπάνω ερωτήματα εξετάστηκαν περιγραφικά, καθώς η ποσοτική τους 

ανάλυση δεν ήταν δυνατή, διότι πρόκειται για κατηγορικές, ονομαστικές μεταβλητές. 

Από τις απαντήσεις στο ερώτημα: «Πώς είναι η μητέρα σου, όταν νιώθει 
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χαρούμενη;» παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση 

«χαμογελαστή» (70,7%), ακολουθούν οι απαντήσεις «με παίρνει αγκαλιές»  (9,8%) 

και «ευτυχισμένη στο πρόσωπο» (7,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της 

απάντησης δεν ξέρω είναι μόλις 4,3%. Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται με 

ποσοστό % οι απαντήσεις των παιδιών στα παραπάνω ερωτήματα. (Γράφημα 6) 

 

Γράφημα 5 

Απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα: «Πώς είναι η μητέρα σου, όταν νιώθει χαρούμενη;» 

(ποσοστά %) 

 

 

Το υψηλότερο ποσοστό στην απάντηση που έδωσαν τα παιδιά στο ερώτημα 

«Πώς είναι η μητέρα σου όταν στεναχωριέται;», συγκεντρώνει η απάντηση 

«λυπημένη» (42,4%), ακολουθεί η απάντηση «κλαίει»  (27,2%). Σε αυτό το ερώτημα 

το ποσοστό της απάντησης δεν ξέρω είναι αρκετά υψηλό 18,5%. (Γράφημα 6.1) 
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Γράφημα 5.1 

Απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα: «Πώς είναι η μητέρα σου όταν στεναχωριέται;» 

(ποσοστά %). 

 

 

Στο τρίτο ερώτημα «Πώς είναι η μητέρα σου, όταν θυμώνει;»  το μεγαλύτερο 

ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση «φωνάζει» (48,9%) και ακολουθεί η απάντηση 

«έχει έκφραση θυμού στο πρόσωπο» (28,3%). Σε αυτό το ερώτημα το ποσοστό της 

απάντησης δεν ξέρω είναι  9,8%. (Γράφημα 6.2) 

Από τις πιο πάνω απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν πιο 

εύκολα τα συναισθήματα της μητέρας τους όταν αυτή είναι χαρούμενη (95,7%) στην 

συνέχεια όταν αυτή είναι θυμωμένη (90,2%) και τέλος όταν είναι στενοχωρημένη 

(81,5%). Σε όλες όμως τις περιπτώσεις το ποσοστό αναγνώρισης είναι αρκετά υψηλό. 
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Γράφημα 5.2 

Απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα: «Πώς είναι η μητέρα σου όταν θυμώνει;» (ποσοστά %). 

 

Σε δεύτερη φάση  της διερεύνηση της υπόθεσης αυτής εξετάζουμε τους 

παράγοντες : Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της 

μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά, με τον παράγοντα συζήτηση της μητέρας 

με το παιδί για τα συναισθήματά της. Με την διερεύνηση της συσχέτισης αυτής, 

θέλαμε να δούμε την ύπαρξη ή όχι συσχέτισης ανάμεσα στην ικανότητα αναγνώρισης 

από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει 

λεκτικά με την συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα συναισθήματά της.  

Αρχικά από τα μέτρα θέσης παρατηρούμε ότι η μέση τιμή  της ικανότητας 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν 

το εκφράζει λεκτικά είναι Μ.Τ.=1,81  ενώ της συζήτησης της μητέρας με το παιδί για 

τα συναισθήματά της είναι χαμηλότερη (Μ.Τ.=1,54).  
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Για την σύγκριση των τιμών των δυο μεταβλητών («Ικανότητα αναγνώρισης από το 

παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά» 

με τον παράγοντα « Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα συναισθήματά της»), 

χρησιμοποιήσαμε το μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon (T) διότι οι κατανομές δεν 

ακολουθούν την κανονική κατανομή. Η μηδενική μας υπόθεση είναι ότι οι κατανομές 

των δυο μεταβλητών δεν διαφέρουν μεταξύ και η ενναλακτική υπόθεση  ότι 

διαφέρουν.  Το αποτέλεσμα του μη παραμετρικού τεστ Wilcoxon (T) για 

εξαρτημένα δείγματα είναι Τ(92)=-3,84, p<0,001 δηλαδή στατιστικά σημαντικό. 

Άρα, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε ότι οι κατανομές των δυο 

μεταβλητών είναι ίδιες και δεχόμαστε την εναλλακτική που αναφέρει ότι διαφέρουν. 

Η ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας 

του, όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά, σχετίζεται με τις συζητήσεις της ίδιας για 

τα συναισθήματά της. Στον πίνακα 6 και 6.1, παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με 

το παιδί τους. 

 

Πίνακας 6 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 

  

Cronbac

h's alpha M SD Median  Range 

Minim

um 

Maxim

un 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν 

εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά  ,74 1,81 0,44 2,00 2,00 0,00 2,00 

Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα 

συναισθήματά της  ,62 1,54 0,52 1,67 2,00 0,00 2,00 

 

 

Πίνακας 6.1 
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Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου των μητέρων σε 

σχέση με το παιδί τους. 

 

  

Δεσπόζο

υσα τιμή 

Διακ

ύμαν

ση 

Skew

ness 

Std. Error 

of 

Skewness 

Kurto

sis 

Std. Error 

of 

Kurtosis 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί 

της χαράς, θλίψης και θυμού της 

μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει 

λεκτικά  2,00 0,19 -2,89 0,25 8,63 0,50 

Συζήτηση της μητέρας με το παιδί για 

τα συναισθήματά της  2,00 0,28 -1,34 0,25 1,47 0,50 

 

Το γράφημα 7 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης των δυο μεταβλητών αποκλίνουν μεταξύ τους, με την ικανότητα 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν 

το εκφράζει λεκτικά να έχει υψηλότερες τιμές από εκείνη της συζήτηση της μητέρας 

με το παιδί για τα συναισθήματά της. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο τιμών. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Γράφημα 6 
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Διαστημάτων εμπιστοσύνης για τις μεταβλητές: Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά με την συζήτηση της 

μητέρας με το παιδί για τα συναισθήματά της. 

 

Τέλος εξετάσαμε αν υπάρχει συσχέτιση  μεταξύ των τιμών της  μεταβλητής 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν 

εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά με κάθε μια από τις μεταβλητές: Πεποίθηση των 

μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται και 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται 

ελεύθερα. Η διερεύνηση αυτή μας βοήθησε να ελέγξουμε αν η ικανότητα 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν 

το εκφράζει λεκτικά, σχετίζεται ή όχι με τη πεποίθηση των μητέρων ότι τα 

συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται και το αντίθετο, δηλ. 

τη πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να 

συζητιούνται ελεύθερα. 

  Για το πρώτο ζεύγος μεταβλητών («Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά» με τη 

μεταβλητή: «Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν 

πρέπει να εκφράζονται»), ελέγξαμε την ύπαρξη ή όχι συσχετίσεων με τον συντελεστή 

συσχέτισης Spearman rho, επειδή οι μεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική 
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κατανομή. Η μηδενική μας υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών, ενώ η ενναλακτική υπόθεση είναι  ότι υπάρχει συσχέτιση. 

  Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho για το πρώτο ζεύγος συσχετίσεων (« 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν 

εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά» - « Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, 

ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται.») είναι  rho(92)=0,04, p-value 0, 

671>0,05 δηλαδή στατιστικά μη σημαντικό. Μετά από αυτό δεχόμαστε την μηδενική 

υπόθεση η οποία έλεγε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο 

μεταβλητών. Στον πίνακα 6.3 και 6.4, παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με 

το παιδί τους (Πίνακας 6.2) 

Πίνακας 6.2 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το 

παιδί τους. 

  

Cronbac

h's alpha M SD 

Med

ian  

Ran

ge 

Mini

mum 

Maxi

mun 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν 

εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά  

,74 1,81 2,00 0,44 2,00 0,00 2,00 

Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, 

ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται ,68 1,14 1,00 0,78 3,20 0,00 3,20 

  

Πίνακας 6.3 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας 

των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 

  

Δεσπό-

ζουσα 

τιμή 

Δια-

κύμα

νση 

Skew

ness 

Std. 

Error 

of 

Skewn

ess 

Kurt

osis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί 

της χαράς, θλίψης και θυμού της 

μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει 

λεκτικά. 

2,00 0,19 -2,89 0,25 8,63 0,50 
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Πεποίθηση των μητέρων ότι τα 

συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν 

πρέπει να εκφράζονται. 1,00 0,62 0,54 0,25 -0,39 0,50 

 

Το γράφημα 7.1 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών («Ικανότητα 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν 

το εκφράζει λεκτικά» με την «Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά 

τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται») διότι οι κατανομές δεν είναι συμμετρικές 

ως προς το διαγώνιο άξονα, αλλά απλωμένες και ασύμμετρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6.1 
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Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών: Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, 

θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά και πεποίθηση των μητέρων 

ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται. 

 

Για το δεύτερο ζεύγος μεταβλητών: Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά  και  

Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται 

ελεύθερα   χρησιμοποιήσαμε επίσης τον συντελεστή συσχέτισης Spearman rho, 

επειδή οι μεταβλητές δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Η τιμή του δείκτη είναι 

rho(92)= -0,16 , p-value 0,125>0,05 δηλαδή στατιστικά μη σημαντικό. Μετά από 

αυτό δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. Στον πίνακα 6.5 και 6.6, 

παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha 

καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της 

εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους (Πίνακας 6.5) 

 

Πίνακας 6.4 
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Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το 

παιδί τους. 

  

Cronbac

h's alpha M SD 

Med

ian  

Ran

ge 

Mini

mum 

Maxi

mun 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της 

χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν 

εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά. 

,74 1,81 0,44 2,00 2,00 0,00 2,00 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει 

να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. ,60 3,42 0,75 3,50 4,00 0,00 4,00 

 

Πίνακας 6.5 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας 

των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους. 

  

Δεσπό-

ζουσα 

τιμή 

Δια-

κύμα

νση 

Skew

ness 

Std. 

Error 

of 

Skewn

ess 

Kurt

osis 

Std. 

Error of 

Kurtosis 

Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί 

της χαράς, θλίψης και θυμού της 

μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει 

λεκτικά. 

2,00 0,19 -2,89 0,25 8,63 0,50 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται 

και να συζητιούνται ελεύθερα. 4,00 0,56 -2,33 0,25 8,04 0,50 

 

Το γράφημα 7.2 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών («Ικανότητα αναγνώρισης από το 

παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά» 

με την «Πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα, πρέπει να εκφράζονται και να 

συζητιούνται ελεύθερα») διότι οι κατανομές δεν είναι συμμετρικές ως προς το 

διαγώνιο άξονα, αλλά απλωμένες και ασύμμετρες. 

 

 

Γράφημα 6.2 
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Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών: Ικανότητα αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, 

θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν το εκφράζει λεκτικά και Πεποίθηση μητέρων ότι 

τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. 

 

 

 

5.4.3. Οι πεποιθήσεις των μητέρων για την έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση 

των συναισθημάτων, επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των 

παιδιών τους 

Προκειμένου να διερευνήσουμε το αν οι πεποιθήσεις των μητέρων για την 

έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση των συναισθημάτων, επηρεάζουν την 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους, προχωρήσαμε σε έξι 

διαφορετικούς ελέγχους. 

Αρχικά εξετάσαμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των τιμών της  μεταβλητής 

«Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός 

φόβος)» με κάθε μία από τις τρεις μεταβλητές που αφορούν την μητέρα δηλαδή: 

«Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας», «Ελεύθερη έκφραση 

θετικών συναισθημάτων μητέρας» και «Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα 

πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα». Με την διερεύνηση των 
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παραπάνω παραγόντων θέλαμε να ελέγξουμε αν η συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος), σχετίζεται με την 

ελεύθερη έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων της μητέρας, με την ελεύθερη 

έκφραση των θετικών συναισθημάτων της μητέρας, αλλά και την πεποίθηση των 

μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. 

Επειδή οι εν λόγω μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, για 

τον έλεγχο της ύπαρξης ή όχι συσχετίσεων χρησιμοποιούμε τον συντελεστή 

συσχέτισης Spearman rho. Για το πρώτο ζεύγος συσχετίσεων χρησιμοποιήσαμε τις 

μεταβλητές: Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη 

θυμός φόβος)  και Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας. Η μηδενική 

μας υπόθεση είναι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. Η ενναλακτική υπόθεση ότι 

υπάρχει συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho για αυτό το πρώτο 

ζεύγος συσχετίσεων είναι rho(92)=0,134, p-value 0,201>0,05, δηλαδή στατιστικά μη 

σημαντικό. Μετά από αυτό δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. Στον πίνακα 

7 και 7.1 παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s 

alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους 

(Πίνακας 7) 

Πίνακας 7 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων («Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη 

θυμός φόβος» και «Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας»). 

  

Cronbach's 

alpha M SD Median  Range Minimum Maximun 

 Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος).  

,60 1,83 0,33 2,00 1,75 0,25 2,00 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. ,78 2,25 0,73 2,20 3,80 0,00 3,80 
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Πίνακας 7.1 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων(«Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος» και «Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας»). 

  

Δεσπόζου-

σα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewn

ess 

Std. Error of 

Skewness 

Kurt

osis 

Std. Error of 

Kurtosis 

 Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

2,00 0,11 -2,27 0,25 5,71 0,50 

Ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. 2,20 0,54 -0,48 0,25 0,81 0,50 

 

Το γράφημα 8 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών («Συζήτηση του 

παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την 

«Ελεύθερη έκφραση αρνητικών συναισθημάτων μητέρας») διότι οι κατανομές δεν 

είναι συμμετρικές ως προς το διαγώνιο άξονα, αλλά απλωμένες και ασύμμετρες 
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Γράφημα 7 

Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών:Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος» και ελεύθερη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας. 

 

Για το δεύτερο ζεύγος συσχετίσεων χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές: 

Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός 

φόβος) και Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας. Η μηδενική μας 

υπόθεση είναι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους. Η ενναλακτική υπόθεση ότι 

υπάρχει συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho για αυτό το δεύτερο 

ζεύγος συσχετίσεων είναι rho(92)=0,033, p-value 0,756>0,05 δηλαδή στατιστικά μη 

σημαντικό. Μετά από αυτό δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. Στον πίνακα 

7.2 και 7.3 παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s 

alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους 

(Πίνακας 7.2). 
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Πίνακας 7.2 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά 

θλίψη θυμός φόβος)» με την «Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας». 

  

Cronbach's 

alpha M SD Median  Range Minimum Maximun 

 Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

,60 1,83 0,33 2,00 1,75 0,25 2,00 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. ,77 3,10 0,67 3,00 3,50 0,50 4,00 

 

Πίνακας 7.3 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την «Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας». 

  

Δεσπόζου-

σα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewn

ess 

Std. Error of 

Skewness 

Kurt

osis 

Std. Error of 

Kurtosis 

Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

2,00 0,11 -2,27 0,25 5,71 0,50 

Ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. 2,50 0,45 -0,61 0,25 1,03 0,50 

 

Το γράφημα 8.1 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών («Συζήτηση του 

παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την 

«Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας») διότι οι κατανομές δεν είναι 

συμμετρικές ως προς τη διαγώνια γραμμή, αλλά απλωμένες και ασύμμετρες 
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Γράφημα 7.1 

Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών:Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος) με την ελεύθερη έκφραση θετικών 

συναισθημάτων μητέρας. 

 

Για το τρίτο ζεύγος συσχετίσεων χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές: Συζήτηση 

του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος) και 

πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται 

ελεύθερα. Η μηδενική μας υπόθεση είναι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ η 

ενναλακτική υπόθεση ότι υπάρχει συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman 

rho για αυτό το τρίτο ζεύγος συσχετίσεων είναι rho(92)= -0,077, p-value 0,461>0,05 

δηλαδή στατιστικά μη σημαντικό. Άρα, δεχόμαστε την μηδενική υπόθεση η οποία 

έλεγε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. 
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Στον πίνακα 7.4 και 7.5 παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας 

Cronbach alpha’s καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων του 

ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με το παιδί τους 

(Πίνακας 7.4 και 7.5) 

 

Πίνακας 7.4 

Δείκτες εσωτερικής συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha και περιγραφικά στοιχεία 

των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά 

θλίψη θυμός φόβος)» και «Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται 

και να συζητιούνται ελεύθερα» 

  

Cronbach's 

alpha M SD Median  Range Minimum Maximun 

 Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

,60 1,83 0,33 2,00 1,75 0,25 2,00 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να 

εκφράζονται και να συζητιούνται 

ελεύθερα. 

,60 3,42 0,75 3,50 4,00 0,00 4,00 

 

 

Πίνακας 7.5 

Λοιπά περιγραφικά στοιχεία των δυο υποκλιμάκων «Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» και «Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα 

πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα». 

  

Δεσπόζου-

σα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewn

ess 

Std. Error of 

Skewness 

Kurt

osis 

Std. Error of 

Kurtosis 

 Συζήτηση του παιδιού με τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

2,00 0,11 -2,27 0,25 5,71 0,50 

Πεποίθηση μητέρων ότι τα 

συναισθήματα πρέπει να 

εκφράζονται και να συζητιούνται 

ελεύθερα. 

4,00 0,56 -2,33 0,25 8,04 0,50 
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Το γράφημα 8.2 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών («Συζήτηση του 

παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος)» με την 

«Ελεύθερη έκφραση θετικών συναισθημάτων μητέρας») διότι οι κατανομές δεν είναι 

συμμετρικές ως προς τη διαγώνια γραμμή, αλλά απλωμένες και ασύμμετρες. 

Γράφημα 7.2 

Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών: Συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος) και Πεποίθηση μητέρων ότι τα συναισθήματα 

πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. 

 

 

Στην συνέχεια της διερεύνησής μας συγκρίνουμε τις απαντήσεις οι οποίες 

δόθηκαν στη δήλωση που αφορούσε την συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τους 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου, θλίψη και θυμού του ίδιου: («Μίλησα 

με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του 

θυμού. Παράδειγμα: '' Όταν φοβάσαι στο κρεβάτι τη νύχτα, μπορείς να ανάψεις ένα 

φως''» με το μέσο. όρο των δηλώσεων: «Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται κάτι, 

τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε», «Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, τού 
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ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε» και «Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, 

τού ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε». Με την διερεύνηση αυτή θέλαμε να 

εξετάσουμε κατά πόσο η συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τους διαφορετικούς 

τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του θυμού, σχετίζεται ή όχι με την 

ικανότητα του ίδιου του παιδιού να εξηγήσει τον φόβο, θυμό και ευχαρίστησή του. 

Με το μέσο όρο των μεταβλητών δημιουργήσαμε μια νέα μεταβλητή που την 

ονομάσαμε «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα συναισθήματά φόβου, 

θυμού και ευχαρίστησης του ίδιου». Επειδή η μεταβλητή αυτή δεν ακολουθεί την 

κανονική κατανομή για την συσχέτισή με την μεταβλητή «Μίλησα με το παιδί μου για 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του θυμού»  

πραγματοποιήσαμε τον τεστ Spearman rho. Σε αυτήν την συσχέτιση η μηδενική μας 

υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ η ενναλακτική υπόθεση  

ότι υπάρχει συσχέτιση. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho για αυτό το δεύτερο 

ζεύγος συσχετίσεων είναι rho(92)=0,593 p=0,000<0,001,  δηλαδή στατιστικά  

σημαντικό. Οπότε, απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών και δεχόμαστε την 

ενναλακτική που λέει ότι υπάρχει θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

των δυο μεταβλητών. Στον πίνακα 7.6 και 7.7, παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με 

το παιδί τους (Πίνακας 7.6 και 7.7). 

Πίνακας 7.6 

Περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του» και  «Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του 

φόβου / της θλίψης / του θυμού». 

  M SD Median  Range 

Mini

mum Maximun 

Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του. 3,20 0,79 3,17 3,33 0,67 4,00 

Μίλησα με το παιδί μου για 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του 

φόβου / της θλίψης / του θυμού. 2,93 1.03 3,00 4,00 0,00 4,00 
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Πίνακας 7.7 

Περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα συναισθήματά 

του» και  «Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του 

θυμού». 

  

Δεσπό 

ζουσα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewness Std. Error 

of 

Skewness 

Kurto

sis 

Std. Error 

of 

Kurtosis 

Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του. 4,00 0,62 -0,70 0,25 -0,21 0,50 

Μίλησα με το παιδί μου για 

διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του 

φόβου / της θλίψης / του θυμού. 4,00 1,05 -0,93 0,25 0,84 0,50 

 

Το γράφημα 8.3 που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του» και  «Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς 

τρόπους διαχείρισης του φόβου / της θλίψης / του θυμού», διότι οι κατανομές είναι 

συμμετρικές ως προς το διαγώνιο άξονα. 
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Γράφημα 7.3 

Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών:Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του και μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του 

φόβου / της θλίψης / του θυμού . 

 

 

Στο τέταρτο μέρος της διερεύνησής μας, συσχετίσαμε την μεταβλητή: 

«Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα συναισθήματά φόβου, θυμού και 

ευχαρίστησης του ίδιου» με το μ.όρο των μεταβλητών: «Όταν το παιδί μου μίλησε 

για κάποιον που είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό το άτομο ήταν λυπημένο», 

και της δήλωσης «Όταν το παιδί μου μίλησε για την αντίδραση κάποιου άλλου, του 

εξήγησα ότι είχε αντιδράσει έτσι, γιατί ήταν χαρούμενος / θυμωμένος / λυπημένος». 

Την μεταβλητή που προέκυψε την ονομάσαμε «Εξήγηση από την μητέρα 

προς το παιδί για τα συναισθήματα θλίψης, θυμού και χαράς». Επειδή η 
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μεταβλητή αυτή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή για την συσχέτισή της με την 

μεταβλητή  «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα συναισθήματά 

φόβου, θυμού και ευχαρίστησης του ίδιου» πραγματοποιήσαμε τον τεστ Spearman 

rho. Σε αυτήν την συσχέτιση η μηδενική μας υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ τους, ενώ η ενναλακτική υπόθεση  ότι υπάρχει συσχέτιση. Ο 

συντελεστής συσχέτισης Spearman rho για αυτό το ζεύγος συσχετίσεων είναι 

rho(92)=0,744 p=0,000<0,001, δηλαδή στατιστικά  σημαντικό. Μετά από αυτό 

απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση η οποία έλεγε δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών και δεχόμαστε την ενναλακτική που 

υποστηρίζει την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής θετικής συσχέτιση μεταξύ των δυο 

μεταβλητών. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας αξιοπιστίας Cronbach’s alpha καθώς και τα περιγραφικά στοιχεία των δυο 

υποκλιμάκων του ερωτηματολογίου της εκφραστικότητας των μητέρων σε σχέση με 

το παιδί τους (Πίνακας 7.8,7.9). 

Πίνακας  7.8 

Περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του» και « Εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί για τα συναισθήματα θλίψης, 

θυμού και χαράς». 

  M SD Median  Range 

Mini

mum Maximun 

Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του. 3,20 0,79 3,17 3,33 0,67 4,00 

Εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί 

για τα συναισθήματα θλίψης, θυμού και 

χαράς. 2,84 1,17 3,00 4,00 0,00 4,00 

 

 

 

 

      Πίνακας 7.9 

Περιγραφικά στοιχεία των μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του» και « Εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί για τα συναισθήματα θλίψης, 
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θυμού και χαράς». 

  

Δεσπό 

ζουσα τιμή 

Διακύ-

μανση 

Skewness Std. Error 

of 

Skewness 

Kurto

sis 

Std. Error 

of 

Kurtosis 

Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα 

για τα συναισθήματά του. 4,00 0,62 -0,70 0,25 -0,21 0,50 

Εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί 

για τα συναισθήματα θλίψης, θυμού και 

χαράς. 4,00 1,36 -0,96 0,25 0,00 0,50 

 

Το γράφημα που ακολουθεί, επαληθεύει το εύρημα ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών «Εξηγήσεις από το παιδί προς τη 

μητέρα για τα συναισθήματά του» και « Εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί για τα 

συναισθήματα θλίψης, θυμού και χαράς». διότι οι κατανομές είναι συμμετρικές ως 

προς το διαγώνιο άξονα και συγκεντρωμένες στο κέντρο του. 

 

Γράφημα 7.4 

Διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών: Εξηγήσεις από το παιδί προς τη μητέρα για τα 

συναισθήματά του και εξήγηση από την μητέρα προς το παιδί για τα συναισθήματα 

θλίψης, θυμού και χαράς.
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Στο τελευταίο στάδιο της διερεύνησής μας, εξετάζουμε τις 

αντιδράσεις/διαχείριση των παιδιών στα συναισθήματά τους. Για την διερεύνηση 

αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι εξής δηλώσεις: «Τι κάνεις όταν είσαι στεναχωρημένος, 

για να νιώσεις καλύτερα;», «Τι κάνεις όταν είσαι θυμωμένος για να αισθανθείς 

καλύτερα;» και «Τι κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, όταν φοβάσαι;». 

Στο ερώτημα «Τι κάνεις όταν είσαι στεναχωρημένος, για να νιώσεις 

καλύτερα;»,   η δημοφιλέστερη απάντηση είναι «παίζω με τα παιχνίδια μου» (17,4%), 

ακολουθούν «το λέω στη μαμά» (14,1%) και το πηγαίνω στο δωμάτιό μου (10,9%). 

Οι απαντήσεις «κοιμάμαι», «αγκαλιάζω και φυλάω την μαμά» έχουν και οι δυο το 

ίδιο ποσοστό (9,8%). Οι υπόλοιπες απαντήσεις έχουν μικρότερα ποσοστά (Πίνακας 

5). 

Στο ερώτημα «Τι κάνεις όταν είσαι θυμωμένος, για να αισθανθείς καλύτερα;» η 

απάντηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η «παίζω» (19,6%) και 

ακολουθεί η απάντηση μένω μόνος (18,5%). Στην τρίτη θέση βρίσκουμε το «δεν 

ξέρω» (12,0%) και στην τέταρτη το «κοιμάμαι» (10,9%). 

Τέλος στο ερώτημα «Τι κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, όταν φοβάσαι;» η πιο 

συχνή απάντηση είναι το «ανοίγω το φως» (18,5%) και ακολουθεί η λέξη «τίποτα» με 

16,3%. Εδώ η απάντηση «κοιμάμαι» είναι τρίτη στην σειρά (13,0%). Στην τέταρτη 

θέση συναντάμε το «παίζω» με ποσοστό 9.8%. (πίνακας 7.10) 

Πίνακας 7.10 

Απαντήσεις των παιδιών για τις ενέργειες που κάνουν όταν νοιώθουν θλίψη , θυμό και 

φόβο (Συχνότητες f -ποσοστά %) 

Τι κάνεις όταν είσαι 

στεναχωρημένος, για να νιώσεις 

καλύτερα; 

Τι κάνεις όταν είσαι 

θυμωμένος για να αισθανθείς 

καλύτερα; 

Τι κάνεις για να νιώσεις 

καλύτερα, όταν φοβάσαι; 

  f(%)   f(%)   f(%) 

παίζω με τα 

παιχνίδια μου 16 (17,4) Παίζω 18 (19,6) ανοίγω το φως 

17 

(18,5) 

το λέω στη μαμά 13 (14,1) 

μένω μονός στο 

δωμάτιο μου 17 (18,5) Τίποτα 

15 

(16,3) 

πηγαίνω στο 

δωμάτιο μου 10 (10,9) δεν ξέρω 11 (12) Κοιμάμαι 12 (13) 

κοιμάμαι 9 (9,8) κοιμάμαι 10 (10,9) Παίζω 9 (9,8) 
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αγκαλιάζω και 

φιλάω τη μαμά 9 (9,8) δεν κάνω τίποτα 7 (7,6) 

το λέω στη μαμά και 

το μπαμπά 8 (8,7) 

δεν κάνω τίποτα 6 (6,5) 

δίνω μπουνιές σ’ενα 

μαξιλάρι 4 (4,3) 

πάω στο κρεβάτι της 

μαμάς και του 

μπαμπά 6 (6,5) 

ζητάω από τη μαμά 

να παίξει μαζί μου 5 (5,4) 

προσπαθώ να το 

ξεπεράσω μόνο μου 4 (4,3) 

παίρνω αγκαλιά τη 

μαμά 6 (6,5) 

ζωγραφίζω 5 (5,4) τρώω 3 (3,3) δεν ξέρω 5 (5,4) 

τρώω 3 (3,3) αγκαλιάζω τη μαμά 3 (3,3) 

δεν σκέφτομαι αυτό 

που με φοβίζει 3 (3,3) 

χοροπηδάω 3 (3,3) 

φωνάζω σ αυτόν που 

με θύμωσε 3 (3,3) πηγαίνω μια βόλτα 3 (3,3) 

δεν ξέρω 3 (3,3) 

πετάω τα παιχνίδια 

μου παντού 2 (2,2) κλαίω 2 (2,2) 

βγαίνω σε εξωτερικό 

χώρο 2 (2,2) τραγουδάω 2 (2,2) διαβάζω εάν βιβλίο 1 (1,1) 

κλαίω 2 (2,2) δεν θυμώνω 2 (2,2) μένω μονή 1 (1,1) 

αγκαλιάζω και 

φιλάω τον μπαμπά 2 (2,2) παίρνω βαθιά ανάσα 1 (1,1) 

κρύβομαι στο 

κρεβάτι μου 1 (1,1) 

λέω στον αδερφό 

μου τι με πείραξε 2 (2,2) 

τσιρίζω και σπρώχνω 

τον τοίχο 1 (1,1) 

παίρνω αγκαλιά τον 

Πλούτο 1 (1,1) 

χαμογελάω και μου 

φεύγει 1 (1,1) 

παίρνω το κινητό της 

μαμάς 1 (1,1) 

κάνω δουλείες για να 

το ξεχάσω 1 (1,1) 

βλέπω παιδικά 1 (1,1) βλέπω την 1 (1,1) μένω μονή 1 (1,1) 

  

ζητάω από τη μαμά 

να παίξω 1 (1,1) 

  

  

αγκαλιάζω εάν 

αρκουδάκι σφιχτά 1 (1,1) 

  Σύνολο 92 (100) Σύνολο 92 (100) Σύνολο 92 (100) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο

  

6. Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι σχολιασμοί των 

αποτελεσμάτων της έρευνας, συγκρίνοντας τα παρόντα ευρήματα με εκείνα άλλων 

παρόμοιων ερευνών. Η στάση και προκατάληψη των μητέρων απέναντι στα αρνητικά 

συναισθήματα, αλλά και οι τρόποι που οι ίδιες χρησιμοποιούν για να ενισχύσουν το 

συναίσθημα στα παιδιά τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

διαμόρφωση του συναισθήματος των παιδιών και της κοινωνικο-συναισθηματικής 

τους ανάπτυξης (Lange & Evers, 2002).  

Το περιβάλλον και τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί, ταυτόχρονα με τους 

βιολογικούς παράγοντες, συνεργάζονται για να επιτύχουν τα μέγιστα αποτελέσματα. 

Τα ευρήματα ερευνών σχετικά με τον κυρίαρχο ρόλο των συναισθημάτων της 

μητέρας και την επίδρασή που τα ίδια ασκούν στα παιδιά, έγινε η αφορμή της 

διερεύνησης που ακολούθησε (Melorose et al., 2015). Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά 

δεν μένουν ανεπηρέαστα σε σχέση με τις συναισθηματικές εκφράσεις, πεποιθήσεις 

και επεξηγήσεις των μητέρων τους σχετικά με τα συναισθήματα. Η διαχείριση των 

συναισθημάτων των παιδιών, οι συζητήσεις τους, αλλά και οι τρόποι που τα ίδια 

αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τα συναισθήματα, σχετίζονται άμεσα με τις 

αντίστοιχες εκφράσεις των μητέρων τους (Melorose et al., 2015). 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσουμε αν οι μητέρες 

συζητούν με τα παιδιά τους με μεγαλύτερη ευκολία για τα θετικά συναισθήματα 

(χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση) τα δικά τους και των παιδιών τους, από ότι τα αρνητικά 

(θυμό, φόβο, λύπη), αλλά και την πεποίθηση ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν με μεγάλη 

ευκολία την συναισθηματική εκφραστικότητα των μητέρων τους, ανεξάρτητα από τις 
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πεποιθήσεις και εκφράσεις των ίδιων για τα συναισθήματά τους (Shewark & 

Blandon, 2015). Τέλος, σκοπεύαμε να διερευνήσουμε αν οι πεποιθήσεις των μητέρων 

για την έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση των συναισθημάτων επηρεάζουν την 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους. 

 Οι στόχοι της έρευνάς μας επιτεύχθηκαν με τις μητέρες να φαίνονται 

περισσότερο άνετες στην έκφραση των θετικών από ότι των αρνητικών τους 

συναισθημάτων. Τα ίδια τα παιδιά από την άλλη εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ικανά στην 

αναγνώριση των συναισθηματικών εκφράσεων των μητέρων τους, ανεξάρτητα από 

τις πεποιθήσεις και εκφράσεις  των μητέρων τους. Τέλος η κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών φάνηκε να σχετίζεται με τις πεποιθήσεις, 

συζητήσεις και επεξηγήσεις των μητέρων τους. Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν 

γίνεται εκτενής ανάλυση, περιγραφή και συζήτηση των αποτελεσμάτων μας. 

 Ξεκινώντας από την πρώτη υπόθεση, η οποία διερευνούσε αν οι μητέρες 

εκφράζουν περισσότερο και με μεγαλύτερη ευκολία τα θετικά από τα αρνητικά τους 

συναισθήματα, διαπιστώσαμε ότι η έκφραση των θετικών συναισθημάτων είναι πιο 

σύνηθες και εκφράζεται με μεγαλύτερη ευκολία από τις μητέρες. Το εύρημα αυτό 

επαληθεύτηκε κι από άλλους μελετητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι μητέρες είναι 

περισσότερο θετικά προσκείμενες ως προς τα θετικά συναισθήματα, σε αντίθεση με 

την έκφραση των αρνητικών. Τα θετικά συναισθήματα φαίνονται πιο αποδεκτά και 

με λιγότερα στοιχεία προκατάληψης, απ’ ότι τα αρνητικά, εύρημα που είναι πιθανό 

να συνοδεύεται με τα στοιχεία του πολιτισμού και τις πεποιθήσεις της χώρας μας 

σχετικά με τα αρνητικά συναισθήματα (Dunsmore & Karn, 2001). 

Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας μελέτης, το οποίο σχετίζεται με την 

έκφραση των θετικών συναισθημάτων ήταν αυτό το οποίο έδειξε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στην έκφραση της αυθόρμητης αγάπης της μητέρας, ανάλογα 

με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί (Klimes-Dougan et al., 2007). Οι 

συμμετέχουσες μητέρες φάνηκαν να προσφέρουν στα παιδιά μικρότερης ηλικίας 

(προνήπια) περισσότερες εκδήλωσης αυθόρμητης αγάπης, από ότι οι μητέρες των 

παιδιών της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας (νήπια). Το φύλο των παιδιών ήταν 

επίσης ένας παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει τις εκφράσεις των μητέρων 

(Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· Garner, et al., 1997· Mazzone & Nader-Grosbois, 

2016· Zahn-Waxler, 2010). Όπως  φάνηκε οι μητέρες εκδηλώνουν τα θετικά τους 



Διπλωματική εργασία 142 

συναισθήματα σε μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια, απ’ ότι στα κορίτσια, στο ίδιο 

αποτέλεσμα προχώρησε και η αυθόρμητη έκφραση αγάπης τους (αγκαλιές, λόγια 

αγάπης κλπ), η οποία ήταν πιο συχνή στα αγόρια, απ’ ότι αντίστοιχα στα κορίτσια. Το 

εύρημα αυτό συμπίπτει με το αντίστοιχο των Malatesta και Haviland (1982) με τις 

μητέρες να θεωρούν τα αγόρια περισσότερα ευαίσθητα και απαρηγόρητα σε σχέση με 

τα κορίτσια, αντιμετωπίζοντάς τα με περισσότερα χαμόγελα και επιείκεια από το 

αντίθετο φύλο. 

Οι διαφορές στην έκφραση των συναισθημάτων ανάλογα με το φύλο είναι 

εμφανείς σε αρκετές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα (Eisenberg, Cumberland, 

et al., 1998·  Eisenberg, Fabes, Shepard, Guthrie, Murphy, & et al., 1999· Coplan, 

2009· Fabes et al., 2000· McClure, 2000· Kuebli, Fivush & Universio, 1992· 

Mazzone & Nader-Grosbois, 2016· Trommsdorff & Friedlmeier, 2010).  

Περνώντας στη διερεύνηση της δεύτερης υπόθεσης, θέλαμε να διερευνήσουμε 

την ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίσει και να περιγράφει τα συναισθήματα της 

μητέρας του, όταν εκείνη δεν τα εκφράζει λεκτικά. Με άλλα, λόγια θέλαμε να 

διερευνήσουμε αν τα παιδιά είναι αντικειμενικότεροι και πιο αξιόπιστοι κριτές από 

τις ίδιες τους τις μητέρες σε ότι αφορά τα συναισθήματά τους. Η ικανότητα του 

παιδιού να αναγνωρίζει την συναισθηματική κατάσταση της μητέρας του, όταν εκείνη 

δεν εκφράζει λεκτικά το πως νιώθει, έχει αποδειχτεί κατά καιρούς και από άλλους 

ερευνητές (Cheung et al., 2018· Melorose et al., 2015). 

Στην παρούσα έρευνα τα παιδιά φάνηκαν ιδιαίτερα ικανά στην αναγνώριση 

των συναισθημάτων της μητέρας τους, ειδικά στα συναισθήματα που αφορούν την 

χαρά, την θλίψη και τον θυμό της. Τα παιδιά περιέγραψαν με ένα πλήθος 

διαφορετικών περιγραφών και χαρακτηριστικών, την συναισθηματική κατάσταση της 

μητέρας τους όταν εκείνη είναι χαρούμενη, θλιμμένη ή θυμωμένη. Οι πιο δημοφιλείς 

απαντήσεις που δόθηκαν για την περιγραφή της χαράς της μητέρας, ήταν η απάντηση 

των παιδιών η οποία περιέγραφε την μητέρα ως «χαμογελαστή» (70,7%). Ακολουθεί 

η απάντηση «με παίρνει αγκαλιές» και «ευτυχισμένη στο πρόσωπο». Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το ποσοστό της απάντησης δεν ξέρω είναι μόλις 4,3%. Το υψηλότερο 

ποσοστό στην απάντηση που έδωσαν τα παιδιά στο ερώτημα για το πώς είναι η 

μητέρα τους όταν στεναχωριέται, συγκεντρώνει η απάντηση « είναι λυπημένη» 

(42,4%), ενώ ακολουθεί η απάντηση «κλαίει». Το ποσοστό της απάντησης «δεν 
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ξέρω» είναι υψηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της ίδιας απάντησης στο 

ερώτημα που αφορούσε την περιγραφή της χαράς της μητέρας. Γεγονός που 

επιβεβαιώνει το εύρημα ότι οι μητέρες προσπαθούν να «καλύψουν» την θλίψη τους, 

σε σχέση με την χαρά τους, διότι θεωρούν ότι είναι ένα συναίσθημα που δεν πρέπει 

να έρχεται αντιμέτωπο με το παιδί τους. Τα παιδιά από την άλλη, φαίνονται να 

δυσκολεύονται να διακρίνουν την θλίψη της μητέρας τους, σε αντίθεση με την χαρά 

της, καθώς αδυνατούν να αναγνωρίσουν το συναίσθημα αυτό και να το περιγράφουν 

με ευκολία. Η κάλυψη των συναισθηματικών εκφράσεων της ίδιας της μητέρας σε 

συναισθήματα που η ίδια θεωρεί ότι δεν πρέπει να εξωτερικεύονται (π.χ συναίσθημα 

της θλίψης), προκαλούν στο παιδί ανικανότητα στην αναγνώριση των 

συναισθημάτων αυτών (Imai Masaaki, 2001). 

  Όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού, τα παιδιά φάνηκαν πιο ικανά να το 

αναγνωρίσουν, σε αντίθεση με το συναίσθημα της θλίψης. Η συνηθέστερη απάντηση 

στο ερώτημα πώς είναι η μητέρα τους όταν θυμώνει, συγκεντρώνει η απάντηση 

«φωνάζει» (48,9%) και ακολουθεί η απάντηση «έχει έκφραση θυμού στο πρόσωπο» 

(28,3%). Σε αυτό το ερώτημα το ποσοστό της απάντησης δεν ξέρω είναι μικρότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό στην κατάσταση της θλίψης της μητέρας. Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν συμπεραίνουμε ότι τα παιδιά αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα 

συναισθήματα της μητέρας τους όταν αυτή είναι χαρούμενη (95,7%), στην συνέχεια 

όταν αυτή είναι θυμωμένη (90,2%) και τέλος όταν είναι θλιμμένη (81,5%). Το 

εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την προκατάληψη των μητέρων ως προς την έκφραση των 

αρνητικών τους συναισθημάτων, το οποίο αντίστοιχα σηματοδοτεί και την δυσκολία 

των παιδιών τους στο να αναγνωρίζουν τα αρνητικά τους συναισθήματα, σε σχέση 

πάντα με εκείνη των θετικών (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· Mirabile et al., 2009). 

Σε συνέχεια της διερεύνησής μας για την ικανότητα αναγνώρισης των 

παιδιών, των συναισθημάτων των μητέρων τους, συσχετίσαμε την ικανότητα 

αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν 

τα εκφράζει λεκτικά, με την συζήτηση της μητέρας με το παιδί για τα συναισθήματά 

της. Με την συσχέτιση αυτή θέλαμε να εξετάσουμε αν η ικανότητα αναγνώρισης από 

το παιδί της χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας του, όταν εκείνη δεν τα εκφράζει 

λεκτικά, σχετίζεται με τις συζητήσεις της ίδιας για τα συναισθήματά της. Τα 

ευρήματα έδειξαν ότι η ύπαρξη συζήτησης από την μητέρα προς το παιδί για τα 

συναισθήματά της, επηρεάζει και την ικανότητα του ίδιου του παιδιού να 
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αναγνωρίζει τα συναισθήματα χαράς, θλίψης και θυμού της μητέρας του. Το εύρημα 

αυτό συμπίπτει με εκείνα άλλων ερευνητών (Cheung et al., 2018· Melorose et al., 

2015), οι οποίοι έδειξαν ότι οι συζητήσεις των μητέρων για τα συναισθήματά τους, 

βοηθά τα ίδια τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν καλύτερα τόσο τα δικά 

τους συναισθήματα, όσο και τα συναισθήματα των άλλων (Abrantes, 2013· 

Cumberland, et al., 1998· Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Klimes-Dougan et al., 

2007). Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα οι μητέρες φάνηκε να συζητούν περισσότερο 

στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια για τα συναισθήματά τους, εύρημα που δεν 

συμφωνεί με εκείνα άλλων ερευνητών, οι οποίοι έδειξαν ότι οι μητέρες μιλούν 

περισσότερο στα κορίτσια, παρά στα αγόρια τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, 

(Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Ersay, 2014· Garner et al., 1997). Ο αριθμός 

αποκτηθέντων παιδιών φάνηκε να είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την 

ύπαρξη ή όχι συζήτησης από την μητέρα προς το παιδί. Οι μητέρες οι οποίες έχουν 

αποκτήσει ένα παιδί, φάνηκε να συνομιλούν περισσότερο μαζί του από ότι οι μητέρες 

που έχουν δύο παιδιά και πάνω. 

Ένα ακόμη στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση της δεύτερης 

υπόθεσής μας ήταν η συσχέτιση της ικανότητας αναγνώρισης από το παιδί της χαράς, 

θλίψης και θυμού της μητέρας όταν εκείνη δεν τα εκφράζει λεκτικά με την πεποίθηση 

των μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά, δεν πρέπει να εκφράζονται 

και το αντίθετο, δηλαδή την πεποίθηση των μητέρων ότι τα συναισθήματα πρέπει να 

εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. Εξετάζοντας την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ της πεποίθησης των μητέρων ότι τα συναισθήματα, ειδικά τα αρνητικά δεν 

πρέπει να εκφράζονται, αλλά και την πεποίθηση των μητέρων για το αντίθετο, με την 

ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει την χαρά, θλίψη και θυμό της μητέρας, δεν 

φάνηκαν να έχουν στατιστικά σημαντική σχέση. Οι πεποιθήσεις των μητέρων για την 

έκφραση ή όχι των συναισθημάτων, δεν σχετίζονται με την ικανότητα των παιδιών 

τους να αναγνωρίσουν ή όχι τα συναισθήματά τους (Eisenberg, Spinrad, et al., 1998· 

Mirabile et al., 2009). Το εύρημα αυτό υποστηρίζουν και οι Shewark και Blandon 

(2015), καθώς τα παιδιά (όπως είδαμε και στη διερεύνηση της πρώτης υπόθεσης), 

εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανά να αναγνωρίσουν οποιαδήποτε συναισθηματική 

έκφραση των μητέρων τους, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις ή συζητήσεις των ίδιων 

των μητέρων. Η πεποίθηση αυτή φέρει αντίθετους υποστηρικτές οι οποίοι έδειξαν ότι 

η μη χρήση των προφορικών λεκτικών εκφράσεων επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις 
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στην καλλιέργεια και χρήση του συναισθήματος (Lunkenheimer et al., 2007· 

Melorose et al., 2015· Roe, 2016). Ενώ, οι Melorose και συνεργάτες  (2015), 

αποφεύγοντας ακραίες δηλώσεις, υποστήριξαν ότι τόσο οι λεκτικοί, όσο και οι μη 

λεκτικοί τρόποι κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του συναισθήματος, είναι εξίσου 

σημαντικοί για την ικανότητα αναγνώρισης των συναισθημάτων από τα παιδιά 

(Melorose et al., 2015). 

Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στις πεποιθήσεις 

των μητέρων για τη μη έκφραση των αρνητικών τους συναισθημάτων, ανάλογα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης τους. Οι μητέρες απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

παρουσιαστήκαν περισσότερο θετικές σε αυτή την πεποίθηση της μη έκφρασης των 

αρνητικών συναισθημάτων, σε σχέση με τις μητέρες των υπόλοιπων βαθμίδων 

εκπαίδευσης. Το μορφωτικό λοιπόν επίπεδο των μητέρων, φάνηκε να επηρεάζει την 

έκφραση ή όχι των αρνητικών τους συναισθημάτων. 

Τα παιδιά από την άλλη πλευρά, από πολύ μικρή ηλικία εμφανίζονται ικανά 

να αναγνωρίζουν και να αλληλεπιδρούν με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος, καθώς 

έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τα ερεθίσματα και τις 

απαντήσεις του περιβάλλοντός τους, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να 

αλληλεπιδράσουν, να απαιτήσουν την ικανοποίηση των αναγκών τους (Eisenberg, 

Spinrad, et al., 1998). Η ικανότητα αυτή των παιδιών για αναγνώριση και επεξήγηση 

των συναισθηματικών εκφράσεων των φροντιστών τους, έρχεται άλλωστε, πολύ πριν 

την παραγωγή λόγου και την ικανότητα ανάλυσης πολύπλοκων διαδικασιών σκέψης 

(όπως εκείνη της αναγνώρισης των πεποιθήσεων των μητέρων για τα συναισθήματα). 

Για την διερεύνηση της τρίτης υπόθεσης προβήκαμε σε διάφορες συσχετίσεις, 

οι οποίες μας καθοδήγησαν στο να εξετάσουμε το θέμα της κοινωνικο-

συναισθηματικής ανάπτυξης πιο σφαιρικά. Αναλυτικότερα εξετάσαμε τις παρακάτω 

μεταβλητές: 

Περνώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορούσε το πως και αν 

οι πεποιθήσεις των μητέρων για την έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση των 

συναισθημάτων επηρεάζουν την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

τους, εξετάσαμε αν η συζήτηση του παιδιού με τη μητέρα για τα συναισθήματά του 

(χαρά θλίψη θυμός φόβος), σχετίζεται με την έκφραση των θετικών και αρνητικών 

συναισθημάτων μητέρας, αλλά και με την πεποίθηση των ίδιων των μητέρων ότι τα 
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συναισθήματα πρέπει να εκφράζονται και να συζητιούνται ελεύθερα. Μετά τον 

έλεγχο καθεμίας από τις παραπάνω καταστάσεις που αφορούν τόσο τις συζητήσεις, 

όσο και τις πεποιθήσεις των μητέρων για τα συναισθήματα τους, διαπιστώσαμε ότι 

δεν σχετίζονται με την ύπαρξη από πλευράς του παιδιού συζήτησης, για τα 

συναισθήματα του. Η συζήτηση του παιδιού για τα δικά του συναισθήματα, φάνηκε 

να κινείται ανεξάρτητα από τις εκφράσεις και πεποιθήσεις των μητέρων για τα 

συναισθήματα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με εκείνο των Spinrad, Stifter, Donelan-

McCall, και Turner (2004), οι οποίοι έδειξαν ότι τα παιδιά συζητούν, αντιδρούν και 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις και τις 

εκφράσεις των μητέρων τους. Ωστόσο, στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι η 

ηλικία του παιδιού (προνήπιο, νήπιο) διαδραμάτισε ένα σημαντικό ρόλο, όσον αφορά 

την συζήτησή του με τη μητέρα για τα συναισθήματά του (χαρά θλίψη θυμός φόβος). 

Τα προνήπια φάνηκαν να διαφέρουν από τα νήπια στο βαθμό που συζητούν με την 

μητέρα τους για τα συναισθήματά τους, με τα προνήπια να εμφανίζονται περισσότερο 

ομιλητικά (Klimes-Dougan et al., 2007). 

Επιπλέον, διερευνήσαμε κατά πόσο η συζήτηση της μητέρας με το παιδί για 

τους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του φόβου, της θλίψης, του θυμού, αλλά και 

η επεξηγήσεις που η ίδια δίνει στο παιδί για τα συναισθήματα της θλίψης, του θυμού 

και της ευχαρίστησης σχετίζονται ή όχι με την ικανότητα του ίδιου του παιδιού να 

εξηγήσει τον φόβο, το θυμό, την θλίψη και την ευχαρίστησή του, αναζητώντας μια 

αμφίδρομη σχέση ανάμεσά τους, αλλά και μια σχέση αιτίας-αιτιατού. Ο έλεγχος που 

έγινε έδειξε ότι υπάρχει έντονα θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που 

αφορούν την συζήτηση από την μητέρα προς το παιδί για την διαχείριση του φόβου, 

της θλίψης , του θυμού του παιδιού, με την ικανότητα του ίδιου να διαχειρίζεται τα 

παραπάνω συναισθήματα. Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν με εκείνα άλλων 

ερευνητών οι οποίοι υποστήριξαν αμοιβαιότητα στη σχέση μητέρας-παιδιού 

(Eisenberg, Cumberland, et al., 1998· Nader-Grosbois 2016· Morelen, & Suveg, 

2012· Melorose, Perroy, & Careas, 2015). Η ίδια θετική σχέση βρέθηκε και ανάμεσα 

στις επεξηγήσεις που η ίδια η μητέρα δίνει στο παιδί για τα συναισθήματα της 

θλίψης, του θυμού και της ευχαρίστησης, με την ικανότητα του ίδιου του παιδιού να 

εξηγεί τον φόβο, θυμό, την θλίψη και την ευχαρίστησή του.  Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνει και τα ευρήματα άλλων ερευνητών (Eisenberg, Cumberland, et al., 

1998· Nader-Grosbois 2016· Morelen, & Suveg, 2012· Melorose, Perroy, & Careas, 
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2015), τα οποία υποστηρίζουν ότι όσο περισσότερο οι γονείς προετοιμάζουν, 

συμβουλεύον και επεξηγούν στα παιδιά τους τα συναισθήματα που νιώθουν τόσο οι 

ίδιοι, όσο και τα παιδία τους, τόσο πιο ικανά αντίστοιχα εμφανίζονται και τα παιδιά 

τους στο να διαχειρίζονται τα συναισθήματά που νιώθουν. Με άλλα λόγια, το πως τα 

παιδιά θα διαχειρίζονται και θα λύνουν τις εκάστοτε συναισθηματικές τους εκφράσεις 

και ανάγκες, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξηγήσεις και τους τρόπους που 

έχουν διδαχθεί, ώστε να τα αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (Eisenberg 

et al., 1999· Shaffer et al., 2012· Yap et al., 2008).  

Ένα ακόμη εύρημα που αφορά τις επεξηγήσεις από την μητέρα προς το παιδί 

και από το παιδί προς τη μητέρα των συναισθημάτων θλίψης, χαράς, θυμού, φόβου 

καθώς και τους τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων, σχετίζεται με την ηλικία 

του παιδιού. Τα προνήπια φάνηκαν να διαφέρουν από τα νήπια, ως προς τις 

επεξηγήσεις που λαμβάνουν από τις μητέρες τους για τα συναισθήματα θλίψης, 

χαράς, θυμού, φόβου και τους τρόπους διαχείρισής τους. Οι μητέρες φάνηκε να 

επεξηγούν περισσότερο στα νήπια από ότι στα προνήπια τα παραπάνω 

συναισθήματα. Οι τρόποι διαχείρισης που προτείνουν επίσης επηρεάζονται από την 

ηλικία των παιδιών, με τα νήπια να δέχονται περισσότερες συμβουλές από τα 

προνήπια. Αντίστοιχα, τα παιδιά που φοιτούν στο νήπιο, φάνηκε να επεξηγούν 

περισσότερο στις μητέρες τους τα συναισθήματά τους, απο ότι εκείνα που φοιτούν 

στο προνήπιο (Chaplin et al., 2005· Hastings, 2018· Wong et al., 2009).  

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι οι μητέρες που εργάζονται από οκτώ ώρες και πάνω 

συζητούν περισσότερο με τα παιδιά τους για να συναισθήματά τους, από τις μητέρες 

που δεν εργάζονται ή εργάζονται λίγες ώρες (4 ώρες). Οι εργαζόμενες μητέρες 

συζητούν, επεξηγούν και έχουν ποιοτικά καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά τους, σε 

σχέση με τις μη εργαζόμενες (Crockenberg & Litman, 1991· Hoffman, 1984). Σε 

αντίθετα αποτελέσματα κατέληξε η έρευνα των Schubert, Bradley-Johnson και Nuttal 

(1980), οι οποίοι δεν βρήκαν αρνητικές επιπτώσεις ανάμεσα στην επικοινωνία του 

παιδιού με την εργαζόμενη ή μη εργαζόμενη μητέρα. 

Στο τελικό στάδιο της διερεύνησής μας και θέλοντας να δώσουμε παραπάνω 

στοιχεία προκειμένου να τεκμηριώσουμε το παραπάνω εύρημα περί ικανότητας 

διαχείρισης των παιδιών, ανάλογα με τις συζητήσεις και επεξηγήσεις που δέχονται 

από την μητέρα τους, εξετάσαμε τον τρόπο που τα παιδιά διαχειρίζονται τρία βασικά 
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συναισθήματα: της θλίψης, του θυμού και του φόβου. Για την διερεύνησή μας 

ρωτήσαμε τα παιδιά τι κάνουν για να νιώσουν καλύτερα όταν αισθάνονται καθένα 

από αυτά τα συναισθήματα. Οι απαντήσεις που πήραμε μας βοηθήσαν να 

καταλάβουμε τον τρόπο που έχουν υιοθετήσει τα παιδιά ώστε να διαχειρίζονται το 

καθένα από αυτά τα συναισθήματα, αλλά και να παρατηρήσουμε τους μηχανισμούς 

που τα ίδια αναπτύσσουν μπροστά στη διαχείριση των συγκεκριμένων 

συναισθημάτων.  

Αναλυτικότερα, στο πρώτο ερώτημα που αφορούσε το τι κάνει το παιδί για να 

νιώσει καλύτερα όταν αισθάνεται θλίψη, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν η 

ενασχόλησή του με τα παιχνίδια («παίζω με τα παιχνίδια μου») (17,4%), ακολουθεί η 

απάντηση κατά την οποία το παιδί ζητά την βοήθεια της μητέρας του, μοιράζοντας 

μαζί της το συναίσθημα του («το λέω στη μαμά»), ενώ η απάντηση όπου το παιδί 

αναζητά ηρεμία μέσα από την απομόνωσή του σε ένα ιδιωτικό χώρο («πηγαίνω στο 

δωμάτιό μου»), ήρθε τρίτη σε σειρά απάντησης. Ακολουθούν οι απαντήσεις 

«κοιμάμαι», «αγκαλιάζω και φυλάω την μαμά», ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις 

εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά, 

όσον αφορά την διαχείριση της θλίψης τους, φανερώνουν ότι τα παιδιά επιλέγουν να 

απασχοληθούν με κάτι που θα τους προσδώσει χαρά και ευχαρίστηση, προκειμένου 

να νιώσουν καλύτερα. Επίσης το αίσθημα της ασφάλειας και ζεστασιάς είναι κάτι 

που εξίσου ηρεμεί τα παιδιά σε καταστάσεις θλίψης (Cheung et al., 2018). Η αγκαλιά 

και τα χάδια της μαμάς, η εύρεση ηρεμίας σε κάποιο χώρο του σπιτιού, αλλά και η 

συζήτηση των όσων αισθάνονται με την μητέρα, τους προσδίδει ηρεμία και γαλήνη, 

παίρνοντας σταδιακά τη θλίψη μακριά (Eisenberg et al., 1998· Meyer et al., 2014).  

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι πολύ μικρό ποσοστό των παιδιών (3,3%) δήλωσε 

ότι δεν γνωρίζει τι να κάνει για να διαχειριστεί την θλίψη του. Το γεγονός αυτό 

υποστηρίζει προηγούμενα ευρήματα (Bryan & Dix, 2009), στα οποία οι μητέρες είναι 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένες ως προς την θλίψη των παιδιών τους και για τον λόγο 

αυτό βοηθούν και κατευθύνουν τα παιδιά τους ως προς το πως θα διαχειριστούν το 

συναίσθημα αυτό, περισσότερο από ότι άλλα συναισθήματα (π.χ. θυμό, βλ. 

παρακάτω) (Bryan & Dix, 2009). 

Προχωρώντας στη διερεύνηση των τρόπων διαχείρισης του θυμού από τα 

παιδιά, διαπιστώσαμε ότι η απάντηση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό 
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στην ανάλογη ερώτηση που τους τέθηκε, είναι και πάλι εκείνη της ενασχόλησης του 

παιδιού με τα παιχνίδια  («παίζω») (19,6%), ενώ έπειτα ακολουθεί η απάντηση 

(«μένω μόνος»), η οποία όπως και με το συναίσθημα της θλίψης, φανερώνει την 

ανάγκη του παιδιού να ηρεμίσει και να στοχαστεί μόνο. Σημαντικό είναι το εύρημα 

που ακολουθεί την απάντηση των παιδιών μπροστά στη διαχείριση του θυμού, το 

οποίο εμφανίζεται πιο συχνά από ότι στην διαχείριση της θλίψης, και αυτό 

αποκαλύπτεται μέσα από την απάντηση «δεν ξέρω», η οποία εμφανίστηκε σε 

μεγαλύτερο ποσοστό στο θυμό (12%) από ότι στη θλίψη. Η απάντηση αυτή μας 

δείχνει την έλλειψη ενασχόλησης των μητέρων με το συναίσθημα του θυμού, καθώς 

όπως έχει και παλιότερα αποδειχτεί από άλλους ερευνητές, ο θυμός γίνεται πιο 

εύκολα αποδεκτός και δικαιολογημένος σε σχέση με το συναίσθημα της θλίψης 

(Brand & Klimes-Dougan, 2010), ειδικά όταν ο θυμός εμφανίζεται στα αγόρια 

(Sanders et al., 2015). Η αποδοχή του θυμού, ή η μη ενασχόληση των μητέρων με το 

συναίσθημα αυτό, μπορεί να οφείλεται τόσο στη πεποίθηση των ίδιων των μητέρων 

ότι πρέπει να αγνοούν τον θυμό των παιδιών τους όταν εμφανίζεται, όσο και στη 

πεποίθηση που κυριαρχεί ότι το συναίσθημα αυτό πρέπει να κατευνάζεται και να 

εξαφανίζεται, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τρόπους διαχείρισης από την ίδια την 

μητέρα προς το παιδί (Brand & Klimes-Dougan, 2010). 

Ένας ακόμη πιθανός λόγος κατά τον οποίο το συναίσθημα του θυμού 

παραμένει άγνωστο ως προς την διαχείρισή του από τα παιδιά, μπορεί να έχει σχέση 

και με το φύλο των παιδιών. Καθώς είδαμε ότι τα αγόρια είναι περισσότερο 

ευνοημένα στο να εκφράζουν θυμό από ότι τα κορίτσια. Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

που δόθηκαν σχετικά με την διαχείριση του θυμού εμφανίστηκαν με μικρότερη 

συχνότητα από τις τρεις προηγούμενες και αφορούν τις απαντήσεις των παιδιών που 

δηλώνουν την ανάγκη για ηρεμία και απομόνωση, το ξέσπασμα σε ένα άψυχο 

αντικείμενο, αλλά και την ανάγκη στοργής, αγκαλιάς και συμπαράστασης. Η άγνοια 

των παιδιών σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης μπορεί να οδηγήσει τα ίδια σε 

αναποτελεσματικές πρακτικές και λύσεις, οι οποίες δεν θα τα βοηθήσουν να 

επιλύσουν αποτελεσματικά το συναίσθημα αυτό (Imai Masaaki, 2001· Mirabile, 

2014). 

Θέλοντας να διερευνήσουμε τους τρόπους διαχείρισης του φόβου από τα 

παιδιά, θέσαμε το ερώτημα στο παιδία τι κάνουν για να νιώσουν καλύτερα όταν 

φοβούνται. Το ερώτημα αυτό μας έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πως 
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διαχειρίζονται τα παιδιά το συναίσθημα του φόβου, με την πιο συχνή απάντηση να 

είναι ότι φοβούνται το σκοτάδι και αυτό που κάνουν είναι να ανοίξουν το φως 

(18,5%). Η απάντηση αυτή μας κατευθύνει προς το συμπέρασμα ότι ο μεγαλύτερος 

φόβος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι το σκοτάδι. Η απάντηση που ακολουθεί, η 

οποία δηλώνεται μέσα από την απάντηση «τίποτα», εξηγεί την ανικανότητα και μη 

γνώση των παιδιών στη διαχείριση του φόβου, γεγονός που δηλώνει ότι το 

συναίσθημα αυτό δεν εμφανίζει μεγάλης προσοχής από τις μητέρες. Ο λόγος που τα 

παιδιά μένουν άπραγα μπροστά στο φόβο τους, είναι διότι δεν γνωρίζουν τι να 

κάνουν (Garner et al., 1997). Επιπλέον οι μητέρες, αλλά και τα παιδιά δεν συζητούν 

και δεν μοιράζονται τις ανησυχίες τους για τον φόβο, αναζητώντας λύσεις και 

τρόπους διαχείρισης, όπως αντίστοιχα συνέβη με το συναίσθημα της θλίψης και του 

θυμού.  

Ένας ακόμη πιθανώς λόγος που τα παιδιά δηλώνουν ότι δεν κάνουν τίποτα για 

να διαχειριστούν τον φόβο τους είναι και η πεποίθηση που κυριαρχεί ότι ο φόβος 

είναι ένα συναίσθημα που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο, καθώς τον προστατεύει 

από διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις, οπότε δεν χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης ή 

εξάλειψης (Eisenberg et al., 1999· Fabes et al., 2001). Επιπλέον, η εμφάνιση του 

φόβου χωρίς αιτία είναι σε πολλές περιπτώσεις ένα απορριπτικό συναίσθημα από 

πλευράς των μητέρων, το οποίο δεν έχει λογική βασή και εξήγηση (Eisenberg, 

Cumberland, et al., 1998), οπότε και δεν λαμβάνει προσοχής.  Οι απαντήσεις που 

ακολουθούν δηλώνουν την ανάγκη του παιδιού για απομόνωση, χαλάρωση 

(«κοιμάμαι»), ενασχόληση με τα παιχνίδια («παίζω») καθώς και την ανάγκη ένδειξης 

στοργής, αγάπης και γονικής ανταπόκρισης.  

Σημαντικό είναι το εύρημα που αφορά τον φόβο και σχετίζεται με την 

απάντηση «δεν ξέρω» των παιδιών. Το ποσοστό των παιδιών που απάντησαν δεν 

γνωρίζω τι να κάνω ήταν πολύ μικρό και διαχωρίζεται από την απάντηση «δεν κάνω 

τίποτα» που εξηγήσαμε παραπάνω. Η διαφορά μεταξύ των δύο δηλώσεων έγκειται 

στο εξής: με την απάντηση δεν γνωρίζω, τα παιδιά δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν 

γνωρίζουν τι να κάνουν ώστε ένα διαχειριστούν τον φόβο τους, γεγονός που δηλώνει 

ότι δεν τους έχουν δοθεί εξηγήσεις και τρόποι διαχείρισης για τον φόβο (Eisenberg et 

al., 1999· Fabes et al., 2001) και αυτό τους καθιστά αναποτελεσματικούς μπροστά 

στη διαχείριση του συναισθήματος. Ο φόβος σε αυτή την περίπτωση μένει ένα 

συναίσθημα ανεξιχνίαστο και μη συζητήσιμο. Από την άλλη με την απάντηση δεν 
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κάνω τίποτα, δεν συμπεραίνουμε αυτόματα ότι τα παιδιά δεν έχουν δεχτεί την 

κατάλληλη κατεύθυνση για την διαχείριση του φόβου τους, αλλά περισσότερο 

αντιλαμβανόμαστε την πεποίθηση των παιδιών για αδράνεια μπροστά στο 

συναίσθημα αυτό, καθώς θεωρείται από τα ίδια ένα φυσιολογικό, αποδεκτό 

συναίσθημα που δεν χρήζει ειδικής μεταχείρισης και προσοχής. Ο φόβος επίσης, 

είναι ένα συναίσθημα που δεν χαρακτηρίζει τα παιδιά μικρών ηλικιών, αφού τα ίδια 

έχουν άγνοια κινδύνου σε πολλές καταστάσεις και αποστολές που καλούνται να 

διεκπεραιώσουν στην προσχολική ηλικία (Melorose, Perroy, & Careas, 2015· 

Shewark & Blandon, 2015). 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε, στο ότι τα παιδιά σε μεγαλύτερο ποσοστό 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν πως να διαχειριστούν το συναίσθημα του θυμού, έπειτα 

του φόβου και τελευταίο το συναίσθημα της θλίψης. Ιεραρχικά τοποθετώντας τα, 

παρατηρούμε ότι ο θυμός είναι το πρώτο σε συχνότητα συναίσθημα που τα παιδιά δεν 

γνωρίζουν πως να διαχειριστούν, έπειτα ακολουθεί το συναίσθημα του φόβου και 

τελευταίο το συναίσθημα της θλίψης. Αυτή η κατάταξη μας πληροφορεί ότι η θλίψη 

στην παρούσα έρευνα είναι το πρώτο συναίσθημα που δουλεύεται και προσπαθεί να 

διαχειριστεί ένα παιδί, με τις μητέρες να δίνουν αρκετά μεγάλη βαρύτητα στους 

τρόπους που προτείνουν για την διαχείριση της θλίψης. Το συναίσθημα του φόβου 

από την άλλη, δεν δέχεται αντίστοιχης βαρύτητας και προσοχής, καθώς δεν θεωρείται 

από τις μητέρες υπαίτιο για επιβλαβής για το παιδί τους συνέπειες. Ο φόβος είναι ένα 

αποδεκτό και κατασταλτικό συναίσθημα που αρκετές φορές βοηθά και αποτρέπει τα 

παιδιά από επικίνδυνες καταστάσεις και αποστολές, ειδικά στη προσχολική ηλικία 

όπου ο φόβος δεν είναι ένα συναίσθημα που χαρακτηρίζει τα παιδιά της ηλικίας 

αυτής (Solomon & Stone, 2002). Τέλος, το συναίσθημα του θυμού, φαίνεται να μην 

λαμβάνει την απαραίτητη προσοχή από τις μητέρες, ούτε την κατάλληλη διαχείριση, 

καθώς πρόκειται για ένα συναίσθημα το οποίο γίνεται αποδεκτό ανάλογα με το φύλο, 

την περίσταση, τον πολιτισμό ή τις πεποιθήσεις των μητέρων για αυτό όταν 

εμφανίζεται (Kuppens, el al., 2008). 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, ότι οι πεποιθήσεις των μητέρων για 

την έκφραση, διαχείριση και αναγνώριση των συναισθημάτων των ίδιων, επηρεάζουν 

την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους, καθώς επίσης και ότι οι 

εξηγήσεις των μητέρων διαφέρουν ανάλογα με την φύση και το πλαίσιο που 

εμφανίζεται το κάθε συναίσθημα. Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται επίσης και από 
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άλλους ερευνητές (Keller & Otto, 2009· Malatesta & Haviland, 1982· Marshall, 

2010).  

Συγκεκριμένα φάνηκε ότι όσο περισσότερο οι γονείς προετοιμάζουν, 

συμβουλεύουν και επεξηγούν στα παιδιά τους τα συναισθήματα που νιώθουν τόσο οι 

ίδιοι, όσο και τα ίδια τα παιδιά, τόσο πιο ικανά θα εμφανίζονται και τα παιδιά τους 

στο να διαχειρίζονται τα συναισθήματά που νιώθουν (Melorose, Perroy, & Careas, 

2015· Shewark & Blandon, 2015). Οι συζητήσεις των παιδιών για τα συναισθήματά 

τους, κινούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι συζήτησης από τους γονείς για τα 

δικά τους συναισθήματα. Όμως η συζήτηση των γονιών για την διαχείριση των 

συναισθημάτων, σχετίζεται άμεσα με την καλύτερη διαχείριση των παιδιών στα 

συναισθήματα που προκύπτουν (Dunsmore & Karn, 2001· Eisenberg, Spinrad, et al., 

1998· Fabes et al., 2001· Meyer et al., 2014). Τα παιδιά όσο καλύτερα 

προετοιμασμένα είναι από το οικογενειακό τους περιβάλλον για την έκφραση, 

διαχείριση, αναγνώριση και συζήτηση των συναισθημάτων, τόσο καλύτερα 

προετοιμασμένα είναι για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα συναισθήματα που 

τους προκύπτουν (Melorose et al., 2015· Yap et al., 2008). Η κοινωνικο-

συναισθηματική τους ανάπτυξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα εφόδια που θα 

αποκτήσουν τα ίδια μέσα από το οικογενειακό πλαίσιο, με το ρόλο της μητέρας να 

διαδραματίζει ένα σπουδαίο ρόλο σε αυτό, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής 

του παιδιού (Fabes et al., 2001· Sanders et al., 2015). 

6.4 Πρωτοτυπία - συμβολή παρούσας έρευνας 

Η παρούσα έρευνα πρωτοτυπεί σε σχέση με άλλες αντίστοιχες έρευνες στο 

γεγονός ότι για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων της χρησιμοποιήθηκαν αναφορές 

μητέρων και παιδιών, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά σε άλλες έρευνες, όπου η 

διεξαγωγή των συμπερασμάτων έρχεται εξ΄ ολοκλήρου από την απάντηση των 

γονέων για χάρη των παιδιών. Στην παρούσα έρευνα μητέρες και παιδιά από κοινού 

απάντησαν σε ερωτήσεις οι οποίες στη συνέχεια συσχετίστηκαν για να καταλήξουμε 

σε συμπεράσματα. Η ερευνήτρια επίσης χορήγησε η ίδια το ερωτηματολόγιο στα 

παιδιά και δεν ανέθεσε την χορήγησή του σε κάποιο τρίτο πρόσωπο, γεγονός που 

προσδίδει περισσότερη αξιοπιστία και συνέπεια στα αποτελέσματα της έρευνας 

(Brockington et al., 2001· Dunsmore & Karn, 2001·  Halberstadt et al., 1995·  

Leerkes & Qu, 2020· Mazzone et al., 2017· Mazzone & Nader-Grosbois, 2016).  
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6.5 Περιορισμοί έρευνας 

Ωστόσο, η έρευνα που διεξήχθη έγκειται σε κάποιους περιορισμούς οι οποίοι 

δεν επιτρέπουν την γενίκευση των συμπερασμάτων της. Αρχικά, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν περιορισμένος (92 μητέρες με τα παιδιά τους) γεγονός που δεν 

προσφέρει την δυνατότητα γενίκευσης στον πληθυσμό. Η έρευνα διεξήχθη σε 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα παιδιών (ηλικίας 4 έως 6 ετών) και σε συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, συγκεκριμένα της Κρήτης. Οι μητέρες και τα 

παιδιά του δείγματος προέρχονται από μεσαία και υψηλά, κατά κύριο λόγο 

κοινωνικοοικονομικά επίπεδα. Το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων ήταν για την 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων υψηλό. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα 

προέρχονται από ιδιωτικά νηπιαγωγεία του νομού Ρεθύμνης. Η επανάληψη της 

έρευνας σε διαφορετικό πολιτισμό, κοινωνικοικονομικά και μορφωτικά επίπεδα, ίσως 

δώσει νέα ευρήματα στον τομέα αυτό. Ένας ακόμη σημαντικός περιορισμός που 

χρειάζεται να τεθεί σοβαρά υπόψιν, τόσο για τον τρόπο και τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, όσο και για τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν, είναι το γεγονός ότι η έρευνα έγινε το χρονικό διάστημα ύπαρξης του 

Covid-19, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να ήταν επηρεασμένοι ψυχολογικά σε 

σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε. 

Τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά την κοινωνικο-συναισθηματική 

ανάπτυξη των παιδιών, δεν μπορούν να καλύψουν όλο εκείνο το ευρύ φάσμα των 

συναισθηματικών εκφράσεων των παιδιών, ούτε η διερεύνηση των εκφράσεων των 

μητέρων μπορούν από μόνες τους να εξηγήσουν τις αντίστοιχες εκφράσεις των 

παιδιών. 

6.6 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η μελλοντική διερεύνηση όλων εκείνων των προσώπων του οικογενειακού, 

αλλά και κοντινού περιβάλλοντος των παιδιών, μπορούν να προσδώσουν σημαντικές 

πληροφορίες για την έρευνα των συναισθημάτων και της κοινωνικο-συναισθηματικής 

ανάπτυξης. Επίσης, η διερεύνηση διαφορετικών ηλικιακών ομάδων παιδιών, θα 

προσθέσει νέες προοπτικές και κατευθύνσεις τόσο στην έρευνα των συναισθημάτων, 

όσο και στην πορεία που ακολουθεί το άτομο προκειμένου να φτάσει σε 

ικανοποιητικά επίπεδα γνώσης και διαχείρισης των συναισθημάτων του. Η 

μακροχρόνια μελέτη των διάφορων ηλικιακών ομάδων ξεκινώντας από την βρεφική 
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έως και την εφηβική και ενήλικη ζωή θα δώσει την ευκαιρία στους ερευνητές να 

εξετάσουν εξελικτικά το ζήτημα των συναισθημάτων. 
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο μητέρων.  

 Αγαπητή μητέρα, 

Ονομάζομαι Γκούνα Μικαέλα και φοιτώ στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 

΄΄Αναπτυξιακή ψυχολογία και παιδαγωγικές εφαρμογές΄΄ του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας εκπονώ μια μελέτη με τίτλο ΄΄η 

επίδραση της αναγνώρισης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθημάτων των 

μητέρων στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών τους ηλικίας 5 και 6 

ετών΄΄. 

Σκοπός της  μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει την  μητρική εκφραστικότητα και 

την εξωτερίκευση των συναισθημάτων του φόβου, του θυμού, της λύπης, της χαράς, 

της ευχαρίστησης, της ευτυχίας και αν η έκφραση αυτή επηρεάζει την κοινωνικο-

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο. Το όνομα το δικό σας και του 

παιδιού, είναι απαραίτητα μόνο για να γίνει αντιστοιχία μητέρας-παιδιού στη 

συνέχεια της έρευνας και έπειτα θα κωδικοποιηθούν ανώνυμα. Τα παιδιά θα κληθούν 

να απαντήσουν σε ανάλογες ερωτήσεις προκειμένου να διερευνηθεί η δική τους 

συναισθηματική ανάπτυξη, η αντικειμενικότητα των απαντήσεών σας καθώς και αν η 

κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξή τους, σχετίζεται με τις δικές σας εκφράσεις. 

Παρακαλούμε, απαντήστε αυθόρμητα και με ειλικρίνεια σ’ όλες τις ερωτήσεις, 

σημειώνοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Είναι σημαντικό 

να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις, ακόμη και αν κάποιες δεν σας ταιριάζουν 

καθόλου. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. 

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και σημαντική. Μπορείτε να διακόψετε τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε, χωρίς να 

αποθηκευτούν οι απαντήσεις σας. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά. 
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Με εκτίμηση, 

Γκούνα Μικαέλα, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

*Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου ηλεκτρονικά 

στο παρόν e-mail: ptpep478@edc.uoc.gr 

 

Απαντήστε σε καθεμία από τις παρακάτω δηλώσεις, αναφέροντας πόσες φορές έχετε 

βιώσει αυτού του είδους κατάσταση με το παιδί σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δύο εβδομάδων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω 

απαντήσεων: 

    0    = (δεν έδρασα όπως αναφέρεται) 

   1-2  = (1-2 φορές) 

   3-4  = (3-4 φορές)  

   5 ή περισσότερο  = (5 φορές και πάνω) 

  ΄΄δεν ισχύει΄΄. 

Επιλέξτε το πλαίσιο της επιλογής σας μετά από κάθε δήλωση. 

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα πλαίσιο ανά δήλωση. 

Εάν η κατάσταση δεν έχει συμβεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, επιλέξτε ΄΄δεν 

ισχύει΄΄. 

Εάν η κατάσταση έχει συμβεί, αλλά δεν είχατε την ευκαιρία να δράσετε 

όπως περιγράφεται, επιλέξτε "0". 

Υποδείξτε τη συχνότητα της πραγματικής σας αλληλεπίδρασης με το παιδί σας. Δεν 

υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όνομα μητέρας: 

Ηλικία μητέρας 

o 25-35 ετών 

o 35-45 ετών 

o 45-55 ετών 

o 55 ετών και άνω 
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Σημειώστε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει: 

o Απόφοιτη δημοτικού σχολείου ή φοίτηση σε κάποιες τάξεις του δημοτικού 

σχολείο. 

o Απόφοιτη γυμνασίου 

o Απόφοιτη λυκείου 

o Απόφοιτη μεταδευτεροβάθμιας σχολής (π.χ ΙΕΚ, Κέντρο Ελεύθερων 

Σπουδών) 

o Φοίτηση σε μερικά έτη Ανώτερης ή Ανώτατης σχολής. 

o Απόφοιτη Τ.Ε.Ι ή Ανώτερης Τεχνικής Σχολής. 

o Απόφοιτη Α.Ε.Ι. 

o Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος. 

 

Επάγγελμα μητέρας: 

Μέσος όρος ωρών εργασίας σας καθημερινά: ….. 

Σημειώστε το όνομα του παιδιού σας: …. 

Σημειώστε το έτος γέννησης του παιδιού σας: …. 

Σημειώστε τον αριθμό των παιδιών που έχετε αποκτήσει: 

o 1 παιδί 

o 2 παιδιά 

o 3 ή περισσότερα 

Πότε άρχισε το παιδί σας να φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση (παιδικό 

σταθμό ή νηπιαγωγείο) 

o Από 1 έτους 

o Από 2 ετών 

o Από 3 ετών 

o Από 4 ετών 

o Από 5 ετών 

o Άλλο: 

Περιοχή κατοικίας: 
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o Αγροτική (κάτω από 2000 κατοίκους) 

o Ημιαστική (μεταξύ 2.001 – 9.999 κατοίκων) 

o Αστική (10.000 κατοίκων και άνω) 

Θα κατατάσσατε την οικογένεια σας με βάση το ετήσιο εισόδημά σας: 

o Χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης 

o Μεσαίας κοινωνικοοικονομικής τάξης 

o Υψηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης 

 

 

Προσωπικά στοιχεία για εσάς τα οποία σας χαρακτηρίζουν ως άτομο.. 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων… 

Ευχαριστώ τα μέλη της οικογένειάς μου για κάτι που έχουν κάνει. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εκφράζω ελεύθερα την ευχαρίστησή μου μια όμορφη μέρα. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εκφράζω την δυσαρέσκειά μου για την συμπεριφορά κάποιου. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εκφράζω θυμό για την απροσεξία κάποιου άλλου.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 
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ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Κλαίω μετά από μια δυσάρεστη διαφωνία.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εκφράζω ελεύθερα την θλίψη μου όταν πεθάνει ένα κατοικίδιο.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Κάνω συχνά θετικά σχόλια σε κάποιον που φαίνεται όμορφος. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εκφράζω βαθιά στοργή ή αγάπη για κάποιον.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Έρχομαι συχνά σε αντιπαράθεση με μέλος της οικογένειας. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 Αγκαλιάζω αυθόρμητα ένα μέλος της οικογένειας.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 
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Δείχνω στην οικογένεια μου πόσο αναστατωμένος είμαι μετά από μια κακή μέρα.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Συζητώ με την οικογένειά μου πόσο χαρούμενη είμαι.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Κάνω συχνά εκπλήξεις σε κάποιον με ένα μικρό δώρο ή  μια χάρη.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ζητώ «συγνώμη» όταν συνειδητοποιώ ότι έκανα ένα λάθος.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Σχετικά με εσάς και το παιδί σας.. 

 

Οι άνθρωποι είναι καλύτεροι γονείς εάν δεν συμμετέχουν συναισθηματικά με τα 

παιδιά τους. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Είναι καλό για έναν γονέα να ενημερώνει τα παιδιά του όταν αισθάνεται θυμωμένος. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 
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Οι γονείς δεν πρέπει να διαβάζουν στα παιδιά ιστορίες που μπορεί να τους κάνουν 

λυπημένους ή ανήσυχους. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Είναι καλό να αγκαλιάζουμε και να αγγίζουμε στοργικά τα παιδιά όλη την ημέρα. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Οι γονείς πρέπει να αφήνουν τα συναισθήματά τους «έξω» από το σπίτι. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν είμαι αναστατωμένος με την συμπεριφορά των παιδιών μου, προσπαθώ σκληρά 

να μην το δείξω. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Εάν  ένα οικογενειακό κατοικίδιο πέθαινε, δεν θα το έλεγα στο παιδί μου για να μην 

αναστατωθεί ή στεναχωρηθεί. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Δείχνω συνεχώς στο παιδί μου πόσο πολύ το αγαπώ. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 
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Περνάω πολύ χρόνο με το παιδί μου μιλώντας για το πως αισθάνεται όταν κάνει κάτι. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Το παιδί μου είναι πολύ μικρό για να συζητάω μαζί του τις αιτίες των συναισθημάτων 

του. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν το παιδί μου ήρθε στο σπίτι χαρούμενο αφού βγήκε (από το σχολείο, με φίλους 

ή οικογένεια, κ.λπ.), μιλήσαμε μαζί για τα συναισθήματά του. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Όταν το παιδί μου φαινόταν να φοβάται κάτι, του ζήτησα να το εξηγήσει τι ένιωθε. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν το παιδί μου φαινόταν θυμωμένο, του ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Όταν το παιδί μου φαινόταν ευχαριστημένο, του ζήτησα να μου εξηγήσει τι ένιωθε. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 
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Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι λυπημένος, του εξήγησα γιατί αυτό 

το άτομο ήταν λυπημένο. Παράδειγμα: Ο φίλος σου είναι λυπημένος επειδή έχει 

έχασε το αρκουδάκι του. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που είναι χαρούμενος, του εξήγησα γιατί αυτό 

το άτομο ήταν χαρούμενο. Παράδειγμα: Ο Τομ είναι χαρούμενος γιατί τον πήρε από 

το σχολείο ο παππούς του. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν το παιδί μου μίλησε για τον αδερφό / αδελφή / φίλο του, ότι είναι θυμωμένος, 

του εξήγησα γιατί το άτομο αυτό ήταν θυμωμένο. Παράδειγμα: Ο αδερφός σου είναι 

θυμωμένος επειδή δεν μπορεί να πάει στο πάρτι γενεθλίων του φίλου. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν το παιδί μου μίλησε για την αντίδραση κάποιου άλλου, του εξήγησα 

ότι είχε αντιδράσει έτσι γιατί ήταν χαρούμενος / θυμωμένος / λυπημένος. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Όταν το παιδί μου μίλησε για κάποιον που φοβάται, του εξήγησα γιατί αυτό το 

άτομο φοβόταν Παράδειγμα: Η αδερφή σου φοβήθηκε επειδή είδε μια αράχνη. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



Διπλωματική εργασία 177 

Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε ένα γελοιογραφία / κόμικ, του 

έκανα ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα των χαρακτήρων φόβος / θλίψη / 

θυμός Παράδειγμα: Ω, κοίτα, ο Τσούπη έχει χάσει το αρκουδάκι του. Πώς 

αισθάνεται?  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Όταν διάβαζα μια ιστορία στο παιδί μου ή κοιτάζαμε ένα γελοιογραφία / κόμικ, του 

έκανα ερωτήσεις σχετικά με τα συναισθήματα των χαρακτήρων της ευτυχίας. 

Παράδειγμα: Ω, κοίτα, στον Τσούπη δόθηκε δώρο. Πώς αισθάνεται?  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5+ 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Μίλησα με το παιδί μου για διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του / της φόβου / 

θλίψης / θυμού. Παράδειγμα: Όταν φοβάσαι στο κρεβάτι τη νύχτα, μπορείς να 

ανάψεις ένα φως για να φοβάσαι λιγότερο.  

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 Όταν το παιδί μου ήταν θυμωμένο, τον ενθάρρυνα να ηρεμήσει ώστε να μην δείξει 

τα συναισθήματά του. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5 
 

 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

 

Όταν το παιδί μου βίωσε θετικά συναισθήματα, δεν ήταν απαραίτητο μιλήστε μαζί 

του για αυτά. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5 
 

δεν 
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ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Όταν το παιδί μου μου έκανε ερωτήσεις για κάποιον που είναι χαρούμενος / 

λυπημένος / θυμωμένος / φοβισμένος, μπόρεσα να αφιερώσω χρόνο για να 

απαντήσω. Παράδειγμα: Ο μπαμπάς είναι λυπημένος επειδή πρέπει να εργαστεί το 

Σάββατο. 

0 
 

1-2 
 

3-4 
 

5 
 

δεν 

ισχύει 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Ερωτηματολόγιο παιδιών.  

1) Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει;  

2) Πώς είναι η μητέρα σου, όταν νιώθει χαρούμενη; 

3) Όταν η μητέρα σου είναι χαρούμενη, σου λέει γιατί χαίρεται; 

4) Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 

5) Πώς είναι η μητέρα σου όταν στεναχωριέται; 

6) Όταν η μητέρα σου είναι στεναχωρημένη για κάτι, σου λέει τι την 

στεναχώρησε; 

7) Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη για κάτι, το καταλαβαίνεις αν δεν στο πει; 

8) Πώς είναι η μητέρα σου, όταν θυμώνει; 

9) Όταν η μητέρα σου είναι θυμωμένη, σου λέει γιατί θύμωσε; 

10) Φοβάσαι κάτι; Έχεις συζητήσει με την μητέρα σου τι μπορείς να κάνεις για να 

νικήσεις (διαχειριστείς) αυτό τον φόβο σου; (πχ: να ανάψουμε ένα μικρό 

φωτάκι την νύχτα, για να μην φοβάμαι) 

11) Όταν είσαι χαρούμενος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 

έκανε να χαρείς; 

12) Όταν είσαι στεναχωρημένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 

στεναχώρησε; 

13) Τι κάνεις όταν είσαι στεναχωρημένος, για να νιώσεις καλύτερα; 
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14) Όταν είσαι θυμωμένος για κάτι, λες στη μητέρα σου τι είναι αυτό που σε 

θύμωσε;  

15) Τι κάνεις όταν είσαι θυμωμένος για να αισθανθείς καλύτερα; 

16) Όταν είσαι φοβισμένος, λες στη μητέρα σου τι φοβήθηκες; 

17) Μιλάς με τη μητέρα σου για τα πράγματα που φοβάσαι; 

18) Τι κάνεις για να νιώσεις καλύτερα, όταν φοβάσαι; 

19) Πότε νιώθεις ευτυχισμένος; 

 

 

 

 

 

 

 

 


