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Σο αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςτα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 

δυςκολίεσ 

 

 

Θ παροφςα εργαςία εξετάηει το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςτα παιδιά με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςτα τμιματα ζνταξθσ. Στο πρϊτο κεφάλαιο, επιχειρείται  

μια εννοιολογικι διαςαφινιςθ τθσ ζννοιασ τθσ μοναξιάσ (οριςμόσ, χαρακτθριςτικά τυπολογία, 

είδθ) κακϊσ και μια απόπειρα να ςυναρτθκεί θ μοναξιά με τα προβλιματα ςυμπεριφοράσ ι 

τισ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ που μπορεί να βιϊνει ζνα παιδί με μακθςιακζσ ι ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Στο δεφτερο κεφάλαιο, αναπτφςςεται ο ρόλοσ των ςθμαντικϊν άλλων 

ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ, ενϊ ςτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ 

ζρευνασ και αναλφονται τα ερευνθτικά δεδομζνα και τα αποτελζςματα, όπωσ προκφπτουν 

μζςα από τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία. Τζλοσ, παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα και 

ςυςτινονται προτάςεισ και προγράμματα που μποροφν να λειτουργιςουν αντιςτακμιςτικά για 

να βοθκιςουν τόςο τα παιδιά που βιϊνουν το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ όςο και το ςφνολο τθσ 

τάξθσ να ενδυναμωκεί ςτθ διαχείριςθ του ςυναιςκιματοσ αυτοφ αλλά και των ςυνοδϊν  του 

ζτςι ϊςτε να μποροφν όλοι να ςχετίηονται εποικοδομθτικά με τουσ άλλουσ. Καταλθκτικά, 

παρατίκεται θ ςχετικι με το κζμα βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο 1 

 
To   κεωρθτικό υπόβακρο τθσ μοναξιάσ 

 

Ο άνκρωποσ είναι ‘’φφςει πολιτικόν ηϊον’’  

( Αριςτοτζλθσ, Πολιτικά Α, 1253a, 1-5)  

Ο άνκρωποσ είναι ον κοινωνικό περιςςότερο και 
από κάκε μζλιςςα κι από κάκε ηϊο που ηει κατά 
ομάδεσ.   

           (Aριςτοτζλθσ, Πολιτικά Α,  1253a , 7-19) 

 

 

 

Τθν άποψθ του μεγάλου φιλόςοφου και ριτορα τθσ αρχαιότθτασ, Αριςτοτζλθ, φαίνεται 

ότι αςπάηονται ειδικοί από διάφορα επιςτθμονικά πεδία. Ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, 

ανκρωπολόγοι ςυνθγοροφν ότι ο άνκρωποσ είναι κοινωνικό ον κι ζχει ανάγκθ τθν υποςτιριξθ 

και τθ ςυντροφιά των άλλων ςε διαφορετικά ςτάδια τθσ ηωισ του.  Κατά ςυνζπεια, θ 

ανκρϊπινθ υπόςταςθ γίνεται αντιλθπτι μζςα από τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και τθ διάδραςθ 

με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Κατά καιροφσ, οι άνκρωποι χαρακτθρίηουν τισ ςχζςεισ τουσ 

άλλοτε ωσ καλζσ,  κακζσ, ςτενζσ, απόμακρεσ, ολοκλθρωμζνεσ, απογοθτευτικζσ. Αρκετοί είναι 

αυτοί που κάνουν λόγο για το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ, τθν αίςκθςθ εκείνθ του ανκρϊπου που 

εκφράηεται ωσ  εςωτερικι ικανοποίθςθ ι μθ, αναφορικά με τθν ποιότθτα και τθν ποςότθτα 

των διαπροςωπικϊν ςχζςεων που ςυνάπτουν. Γίνεται επομζνωσ αντιλθπτό ότι για να 

αποκτιςουμε μία καλι κεϊρθςθ αυτοφ που ονομάηεται μοναξιά και κοινωνικι απομόνωςθ, 

κα πρζπει να διερευνιςουμε τον ρόλο αυτϊν των εννοιϊν και τθ ςθμαςία των διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων ςτθν προαγωγι τθσ ευτυχίασ και ανάπτυξθσ του ατόμου. 

Πλοι οι άνκρωποι ανεξάρτθτου φφλου ι  θλικίασ βιϊνουν ςε κάποια περίοδο τθσ ηωισ 

τουσ μοναξιά, άλλοι λιγότερο, άλλοι περιςςότερο. Για κάποιουσ ανκρϊπουσ, θ μοναξιά και θ 

κοινωνικι απομόνωςθ είναι μία ςυνεχισ πραγματικότθτα τθσ κακθμερινότθτάσ τουσ, ενϊ για 
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κάποιουσ άλλουσ ανκρϊπουσ θ μοναξιά αποτελεί περιςταςιακό ι και ανφπαρκτο ςυναίςκθμα/ 

βίωμα  τθσ ηωι τουσ. 

Φιλόςοφοι και ποιθτζσ ζχουν επιχειριςει να προςδιορίςουν τθν υπαρξιακι ςθμαςία 

τθσ μοναξιάσ, ενϊ διάφοροι ερευνθτζσ και επιςτιμονεσ ζχουν προςπακιςει να ανακαλφψουν 

γιατί κάποια άτομα βιϊνουν το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ περιςςότερο κάποια άλλα, παρά το 

γεγονόσ ότι όλοι οι άνκρωποι ανικουν ι εκτίκενται ςε κοινωνικά δίκτυα από τθ ςτιγμι τθσ 

γζννθςθσ τουσ. Συναφζσ με το προθγοφμενο ερϊτθμα αποτελεί και ζνα ακόμθ που απαςχολεί 

τθν επιςτθμονικι κοινότθτα και ςυνοψίηεται ςτο γιατί κάποιοι άνκρωποι φαίνεται να 

διαχειρίηονται αυτά τα αιςκιματα πιο αποτελεςματικά ςε ςχζςθ με άλλουσ και αν αυτι θ 

διαχείριςθ ςχετίηεται με τα αναπτυξιακά ςτάδια του ανκρϊπου. 

Είναι επίςθσ αποδεκτό ότι οι άνκρωποι αποηθτοφν κάποια ςτιγμι κάποιο χρονικό 

διάςτθμα για να βρίςκονται μόνοι με τον εαυτό τουσ για διάφορουσ λόγουσ, χωρίσ αυτό να 

ςχετίηεται με μία κατάςταςθ που δθμιουργεί δυςφορία ι ςτεναχϊρια ςτουσ ανκρϊπουσ.  

 
Εννοιολογικι Διαςαφινιςθ του όρου μοναξιά 
 

Ωσ όροσ θ μοναξιά κεωρείται ζννοια με πολλαπλζσ προεκτάςεισ και ςε αυτό 

ςυνθγοροφν το πλικοσ των λζξεων και των εκφράςεων που υπάρχουν ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

για να τθν αποδϊςουν. Ζτςι, θ μοναξιά αποδίδεται και με τουσ όρουσ μοναχικότθτα, 

απομόνωςθ, απόςυρςθ, αποξζνωςθ, μοναχικόσ, περικωριοποιθμζνοσ, παρατθμζνοσ, 

απομονωμζνοσ, παρίασ και ζνα πλικοσ ακόμθ άλλων ςυναφϊν λζξεων.  Είναι επίςθσ γεγονόσ 

ότι υπάρχουν και αρκετοί οριςμοί ανάλογα με το πρίςμα και το πεδίο από το οποίο εξετάηεται 

θ μοναξιά. Το ςίγουρο πάντωσ είναι ότι θ μοναξιά είναι ζνα πανανκρϊπινο ςυναίςκθμα, μία 

βιωμζνθ ανκρϊπινθ εμπειρία, διαχρονικι. Στο λεξικό του Μπαμπινιϊτθ (1998: ς.1123) 

αποδίδεται ωσ: 1) θ κατάςταςθ του ανκρϊπου που ηει μόνοσ, απομονωμζνοσ από τουσ 

άλλουσ, χωρίσ επαφι και επικοινωνία με άλλουσ˙ 2) ωσ το ςυναίςκθμα που προκφπτει από τθν 

παραπάνω κατάςταςθ και 3) ωσ απουςία επικοινωνίασ με τουσ ςυνανκρϊπουσ, θ εςωτερικι 

κατάςταςθ του ανκρϊπου που δεν ζχει ουςιαςτικι επαφι με τουσ άλλουσ.  

Θ ποικιλία ςτον προςδιοριςμό  του οριςμοφ τθσ μοναξιάσ φαίνεται να αντικατοπτρίηει 

τισ διαφορζσ ςτθν φφςθ τθσ κοινωνικισ δυςκολίασ  που βιϊνουν τα άτομα αυτά ςτο 
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περιβάλλον τουσ, οικογενειακό, ςχολικό ι άλλο. Ο Woodward (1988), ςφμφωνα με ζναν 

οριςμό που επιχείρθςε να δϊςει  για τθν καταςκευι τθσ μοναξιάσ, είπε ότι αυτι ορίηεται ωσ το 

ςυναίςκθμα του να είςαι μόνοσ και αποκομμζνοσ ι περικωριοποιθμζνοσ από κετικοφσ 

ανκρϊπουσ, μζρθ ι και πράγματα.  

Ο Page (1991) ζχει διατυπϊςει ότι θ μοναξιά αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα για το 

αίςκθμα τθσ ανθμποριάσ και τθσ κατακλιπτικισ διάκεςθσ ςτα πρϊιμα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ του 

ανκρϊπου και υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ πρϊιμθσ αναγνϊριςθσ και διάγνωςισ τθσ, κακϊσ 

και τθν αναγκαιότθτα των παρεμβάςεων μζςα από διάφορα προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθ 

διαχείριςθ αυτοφ του αιςκιματοσ, με ςκοπό να εμποδιςτεί θ εδραίωςθ μιασ αίςκθςθσ 

απελπιςίασ και τα ςυνακόλουκα τθσ ςυναιςκιματα ςτο άτομο. Στόχοσ των παρεμβάςεων και 

προγραμμάτων αυτϊν αποτελεί θ πρόλθψθ και ενδυνάμωςθ τθσ ψυχο-ςυναιςκθματικισ 

υγείασ και ανάπτυξθσ του ατόμου.  Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται από τουσ ερευνθτζσ ςτα παιδιά 

εκείνα που ςτεροφνται φιλικϊν και διαπροςωπικϊν ςχζςεων και απομονϊνονται ςτο ςχολείο. 

Ζρευνεσ αναδεικνφουν ότι παιδιά που δεν ζχουν φιλικζσ ςχζςεισ και είναι απομονωμζνα ςτο 

ςχολικό πλαίςιο, ανικουν ςτισ ομάδεσ ‘’υψθλοφ κινδφνου’’ και μπορεί να παρουςιάςουν ςτο 

μζλλον χαμθλζσ ευκαιρίεσ για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ, κοινωνικοποίθςθ και ρφκμιςθ των 

προβλθμάτων κατά τθ διάρκεια τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ (Asher, Parkhurst, Hymel & Williams, 

1990˙ Luftig, 1987). Τζλοσ, τθν ζρευνα ζχουν απαςχολιςει και παιδιά που αντιμετωπίηουν 

γνωςτικζσ ι ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ και κατατάςςονται κι αυτά ςτισ ομάδεσ ‘’υψθλοφ 

κινδφνου’’ για μελλοντικι κοινωνικι δυςλειτουργία. Είναι γεγονόσ ότι παιδιά με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αναμζνεται να βιϊνουν μεγαλφτερθ αίςκθςθ τθσ 

μοναξιάσ ςε ςφγκριςθ με ςυνομθλίκουσ τουσ που δεν εμφανίηουν καμία δυςκολία (Margalit, 

1994). Ραρά τθν αναμενόμενθ εγγενι δυςκολία και απομόνωςθ των μακθτϊν με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ελάχιςτα ζχει διερευνθκεί θ ποιότθτα τθσ μοναξιάσ αυτϊν των 

ανκρϊπων που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ κοινωνικισ προςαρμογισ.  

Στθν πραγματικότθτα, θ ζρευνα για το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςτα παιδιά με ειδικζσ 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι ςτθν ουςία ζρευνα πάνω ςτισ κοινωνικζσ 

ςχζςεισ και ςτθ διάδραςθ τουσ με τον κοινωνικό τουσ περίγυρο, τθν αντίλθψθ ςε ςχζςθ με τον 

εαυτό τουσ ι ςε ςχζςθ με το πϊσ οι άλλοι τουσ αντιμετωπίηουν και πϊσ αιςκάνονται για αυτό. 
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Θ διερεφνθςθ αυτϊν των αντιλιψεων των παιδιϊν μπορεί να δϊςει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ 

όχι μόνο ςε ατομικό επίπεδο αλλά και ςε ευρφτερο, αναφορικά και με το κλίμα που μπορεί να 

επικρατεί ςτα διάφορα ςυςτιματα που αυτά τα παιδιά ανικουν (οικογενειακό, ςχολικό, 

επαγγελματικό, κοινωνικό και άλλα  (Peplau & Perlman, 1982). 

Κατανοεί επομζνωσ κανείσ τθν ανάγκθ να διερευνθκεί θ ζννοια τθσ μοναξιάσ μιασ και 

φαίνεται να παρουςιάηει διάφορεσ εκφάνςεισ και τφπουσ. Ερωτιματα του τφπου ‘’Ρϊσ 

ορίηεται θ μοναξιά;’’, ‘’Ροιοι παράγοντεσ μποροφν να πυροδοτιςουν το αίςκθμα αυτό ςε 

παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ;’’, ‘’Ροιοι παράγοντεσ 

μποροφν να ςυμβάλλουν ι να αποτρζψουν τθν εμφάνιςθ αυτϊν των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων;’’, αποτελοφν πτυχζσ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ. 

Σκοπόσ τθσ μελζτθσ αυτισ είναι να διερευνθκεί θ ζννοια τθσ μοναξιάσ από τθν πλευρά τθσ 

ψυχοπαιδαγωγικισ με ςκοπό να ενιςχυκεί θ γνϊςθ πάνω ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

ςχζςεων των παιδιϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ ι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και να επιχειρθκεί θ 

πρόβλεψθ μελλοντικϊν δυςκολιϊν τουσ ςτθν προςαρμογι, ϊςτε με κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ 

και κατευκφνςεισ/ προτάςεισ ςε πρϊιμο επίπεδο να ενδυναμωκοφν.  

Στθ βιβλιογραφία ςυχνά ςυναντοφμε τθ διάκριςθ ανάμεςα ςε κυριολεκτικι μοναξιά 

(aloneness), επϊδυνθ μοναξιά (loneliness) και ευεργετικι μοναξιά (solitude) (Γαλανάκθ,2006: 

16). Ωσ κυριολεκτικι μοναξιά αποδίδεται θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ο άνκρωποσ είναι μόνοσ 

του χωρίσ καμία ουςιαςτικι ςωματικι επαφι με άλλουσ. Ωσ επϊδυνθ μοναξιά περιγράφεται θ 

κατάςταςθ κατά τθν οποία ο άνκρωποσ είναι ι νιϊκει μόνοσ χωρίσ να το επικυμεί και θ ωσ 

ευεργετικι μοναξιά περιγράφεται θ κατάςταςθ τθσ εκοφςιασ απομόνωςθσ για διάφορουσ 

λόγουσ. Αυτι θ διάκριςθ αποδίδεται κυρίωσ ςτθ φφςθ τθσ μοναξιάσ που μπορεί να ζχει τόςο 

κετικζσ όςο και αρνθτικζσ πλευρζσ και λειτουργίεσ (Γαλανάκθ, 2006:17). Θ μοναξιά ςυνικωσ 

ςυγχζεται με το άγχοσ και με τθν κατάκλιψθ, ενϊ παρουςιάηεται να ζχει και μία θκικι 

διάςταςθ, κακϊσ ςχετίηεται με αξιολογικζσ κρίςεισ και πεποικιςεισ (Γαλανάκθ, 2006). Τζλοσ, 

φαίνεται να παρουςιάηει και αναπτυξιακά ςτάδια. Θ Γαλανάκθ ςτο βιβλίο τθσ Μοναξιά, Μια 

αναπτυξιακι προςζγγιςθ (2006) αναλφει διεξοδικά τθν αναπτυξιακι διάςταςθ τθσ μοναξιάσ, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ διάφορεσ επιςτθμονικζσ απόψεισ και ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα. 

Ζτςι, αναφζρει ότι ςτισ μικρζσ θλικίεσ θ μοναξιά ςυνδζεται με προβλιματα όπωσ χαμθλι 
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αυτοεκτίμθςθ, άγχοσ, ςχολικι αποτυχία, κακι φυςικι κατάςταςθ, απόρριψθ από τουσ 

ςυνομθλίκουσ, κυματοποίθςθ, ζλλειψθ δυαδικισ φιλίασ, επικετικότθτα και κοινωνικι 

απόςυρςθ (Asher & Paquette, 2003˙ Rotenberg & Hymel, 1999 ςτο Γαλανάκθ, 2006). Στθν 

εφθβικι θλικία ζχει ςυςχετιςτεί θ μοναξιά με παραβατικότθτα, εγκατάλειψθ του ςχολείου, 

κάπνιςμα, άγχοσ, (Page, 1991), κατάκλιψθ (Goossens & Marcoen, 1999 ˙ Μπίμπου & 

Κιοςζογλου, 2001) και αυτοκτονία (Berman & Schwartz, 1990). Τζλοσ, ςτουσ ενιλικεσ, θ 

μοναξιά μπορεί να ςυνδζεται με άλλα προβλιματα ςυνοδά τθσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ, 

όπωσ είναι θ κατάκλιψθ, το άγχοσ, θ κόπωςθ, οι διάφορεσ ψυχικζσ διαταραχζσ, θ κατανάλωςθ 

αλκοόλ ι φαρμακευτικισ αγωγισ, οι διαταραχζσ του φπνου και τθσ διατροφισ, τα προβλιματα 

μνιμθσ, τα υψθλά ποςοςτά αυτοκτονίασ (Cacioppo et al.,2002).  Αρκετζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει 

και ςτον ελλθνικό χϊρο που ςχετίηονται με τθ μοναξιά των ενθλίκων, ενϊ για τθ μοναξιά ςτθν 

παιδικι θλικία ζχει διενεργθκεί θ ζρευνα των Μόττθ-Στεφανίδθ, Κολαΐτθ, Richardson & 

Τςιάντθ (1999) για παιδιά που ζχουν παραπεμφκεί ςε δομζσ ψυχικισ υγείασ και τα οποία 

φάνθκε να δθλϊνουν ότι αιςκάνονται μοναξιά ςε ςχζςθ με ομθλίκουσ τουσ που δεν 

αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα.  

Κατανοεί επομζνωσ κανείσ ότι θ μοναξιά δεν είναι μία μονοδιάςτατθ ζννοια αλλά  

πολυςιμαντθ και πολφπλευρθ, μία πανανκρϊπινθ εμπειρία που εμφανίηεται ςε όλεσ τισ 

θλικίεσ.  

  Σθμαντικά βιβλία αναφοράσ για τθ μελζτθ τθσ μοναξιάσ ςε παιδιά και εφιβουσ 

αποτελοφν  ακόμα και ςιμερα οι ςυλλογικοί τόμοι των Malka Margalit (1994), Loneliness 

Among Children with Special Needs και το  Theory, Research, Coping and Interventions  των 

Rotenberg & Hymel (1999), Loneliness in Childhood and Adolescence, ςτο οποίο παρατίκενται 

διάφορεσ ζρευνεσ τόςο από τθν Αμερικι όςο από τθν Ευρϊπθ.  

 

Συπολογία και Προςεγγίςεισ  

 

Οι Peplau και Perlman (1982) πρότειναν τρεισ κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ προκειμζνου να 

γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ μοναξιάσ: α) τθν ανκρωπιςτικι προςζγγιςθ και τθν προςζγγιςθ 
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των ανκρϊπινων αναγκϊν, β) τθ γνωςτικι προςζγγιςθ και γ) τθ ςυμπεριφοριςτικι 

προςζγγιςθ.  

Επιγραμματικά,  κα αναφερκοφμε ςε κάκε μία από αυτζσ τισ προςεγγίςεισ. Ζτςι, θ 

πρϊτθ  προςζγγιςθ αντιμετωπίηει τθ μοναξιά μζςα ςε ζνα αναπτυξιακό πλαίςιο, όπωσ αυτό 

ςχετίηεται με απραγματοποίθτεσ ατομικζσ ανάγκεσ για διάφορουσ τφπουσ κοινωνικισ 

διάδραςθσ ςε διάφορα ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ. Αυτι θ προςζγγιςθ εντοπίηει τθν αιτία για τισ 

μελλοντικζσ διαπροςωπικζσ δυςκολίεσ ςτισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ (Sullivan, 1953).  Για τα 

παιδιά με δυςκολίεσ, αυτι θ προςζγγιςθ αναδεικνφει ωσ ρίηα τθσ δυςκολίασ τουσ τθν  ζλλειψθ 

τυπικισ ανάπτυξθσ και δίνει ζμφαςθ ςτισ οικογενειακζσ ςχζςεισ και ιδιαίτερα ςτθ ςχζςθ με 

τουσ γονείσ. Θ ανάγκθ αυτϊν των παιδιϊν για ανάπτυξθ ςτζρεων διαπροςωπικϊν και 

υποςτθρικτικϊν ςχζςεων είναι μεγαλφτερθ, εξαιτίασ τθσ ματαίωςθσ και του αιςκιματοσ 

αποτυχίασ που βιϊνουν ςε κακθμερινό επίπεδο λόγω των δυςκολιϊν τουσ. Θ προςζγγιςθ αυτι 

δίνει ζμφαςθ ςτισ κοινωνικζσ ανάγκεσ και ςτθ διάκεςθ του ατόμου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ανάπτυξθσ από τθν νθπιακι θλικία μζχρι και τθν εφθβικι να αποκτιςει τθν αίςκθςθ ‘’του 

ανικειν’’ ι να διαςφαλίςει τθν αποδοχι των ςυνομθλίκων και των γφρω ενθλίκων του.  

Θ  γνωςτικι προςζγγιςθ από τθν άλλθ υπογραμμίηει τθ διάκριςθ μεταξφ επικυμθτοφ 

και πραγματοποιιςιμου των κοινωνικϊν ςχζςεων. Oι Peplau και Perlman (1982) αναφζρουν 

ότι το άτομο βιϊνει μοναξιά, όταν αντιλαμβάνεται μία διαφορά ανάμεςα ςε δφο παράγοντεσ: 

το επικυμθτό και το πραγματοποιιςιμο ςχιμα των κοινωνικϊν ςχζςεων. Στθν 

πραγματικότθτα, θ διάκριςθ ανάμεςα ςτο πραγματικι και τθν επικυμθτι ποιότθτα και 

ποςότθτα των κοινωνικϊν ςχζςεων ςχετίηεται με τθ ςφγκριςθ τθσ αυτοαντίλθψθσ και των 

αντιλιψεων των άλλων.  Από τθν άποψθ αυτι, τα παιδιά με δυςκολίεσ μπορεί να βιϊνουν όχι 

μόνο διαφορετικοφσ τφπουσ γνωςτικϊν δυςκολιϊν που επθρεάηουν τισ κοινωνικζσ τουσ 

ςχζςεισ αλλά επίςθσ και μία ποικιλία δευτερευόντων κοινωνικϊν αντιλιψεων και εντάςεων 

που αντικατοπτρίηουν ςτθν πραγματικότθτα τθν αδυναμία τουσ να ανταποκρικοφν όπωσ οι 

άλλοι. Είναι κατανοθτό ότι οι ερευνθτζσ αυτισ τθσ προςζγγιςθσ δίνουν ζμφαςθ ςτθ γνωςτικι 

διαδικαςία και όχι ςτθν ανάγκθ εκπλιρωςθσ τθσ μοναξιάσ. Κατά ςυνζπεια, το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ δεν αποτυπϊνεται από αντικειμενικζσ ενδείξεισ  των πραγματικϊν κοινωνικϊν 

ςχζςεων του ατόμου (π.χ. αρικμόσ φίλων και κοινωνικϊν ςχζςεων/δικτφων) αλλά μάλλον από 
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μία διαφορά ανάμεςα ςτο πραγματικό και το επικυμθτό επίπεδο των ςχζςεων, όπωσ το 

αντιλαμβάνεται το άτομο. Μία κρίςιμθ ερϊτθςθ που αναδφεται από τθν προςζγγιςθ αυτι 

είναι κατά πόςο τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ αιςκάνονται 

πραγματικά μοναξιά ςε ςχζςθ με άλλα παιδιά με αντίςτοιχεσ ανάγκεσ ι αν αυτό το αίςκθμα 

τθσ μοναξιάσ αντικατοπτρίηει τθν επικυμία τουσ ςε ςχζςθ με παιδιά που δεν βιϊνουν καμία 

δυςκολία. 

Τζλοσ, θ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ αποδίδει τα αιςκιματα τθσ μοναξιάσ ςε 

ανεπάρκεια τθσ μθ κοινωνικισ ενδυνάμωςθσ.  Σφμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, οι 

κοινωνικζσ ςχζςεισ μποροφν να ειδωκοφν ωσ μία ιδιαίτερθ κατθγορία ενδυνάμωςθσ και τα 

αιςκιματα τθσ μοναξιάσ μποροφν να ειδωκοφν από μία άποψθ ωσ απάντθςθ ςτθν απουςία 

αυτϊν των ςχζςεων (Young, 1982). Θ ςυμπεριφοριςτικι προςζγγιςθ κάνει λόγο για κοινωνικι 

διάδραςθ και αλλθλεπιδράςεισ του ατόμου κακϊσ και για ενδυνάμωςθ του ατόμου μζςα ςτο 

περιβάλλον του. Τα παιδιά με δυςκολίεσ φαίνεται να βιϊνουν αρνθτικζσ κοινωνικζσ ςχζςεισ, οι 

οποίεσ πθγάηουν από τισ προκατειλθμμζνεσ αντιλιψεισ τθσ αδυναμίασ τουσ να ςυνάψουν 

κοινωνικζσ ςχζςεισ και διάδραςθ με άλλουσ. Υπό το πρίςμα αυτό, το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ 

προςδιορίηεται από τθν φπαρξθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων που αιςκάνεται το άτομο και 

εξθγεί τθν αδυναμία του να ςυνάψει κοινωνικζσ ςχζςεισ με άλλουσ.  

Ανεξάρτθτα όμωσ από τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που αναφζρκθκαν, αυτό που αξίηει 

να κρατιςουμε είναι τα ςθμεία ςφγκλιςισ τουσ που είναι τα εξισ: 

 Θ μοναξιά είναι μία βιωμζνθ αρνθτικι εμπειρία, όμοια με αρνθτικά ςυναιςκιματα 

όπωσ το άγχοσ και θ κατάκλιψθ. Φαίνεται μάλιςτα να ςχετίηεται με τθ κλίψθ, τθ 

ςτεναχϊρια, τον πόνο που ςυνοδεφει το ςυναίςκθμα αυτό, όπωσ αποτυπϊνεται ςε 

φράςεισ ατόμων που βιϊνουν αυτό το ςυναίςκθμα (‘’ Είμαι ςτενοχωρθμζνοσ/θ 

γιατί….’’, ‘’Αιςκάνομαι λφπθ γιατί….’’). 

 Θ μοναξιά είναι μία υποκειμενικι εμπειρία. Για παράδειγμα, ζνα παιδί μπορεί να 

αιςκάνεται μόνο του μζςα ςε μία ομάδα και να εκφράηει τθν ιδζα ότι όλοι 

διαςκεδάηουν εκτόσ από εκείνο, ι απεναντίασ να αιςκάνεται ικανοποιθμζνο και όχι 

απομονωμζνο.  Με άλλα λόγια το κριτιριο του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ είναι κακαρά 

υποκειμενικό. 
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 Τζλοσ το τρίτο ςθμείο ςφγκλιςθσ, είναι θ διάκριςθ του loneliness από το solitude (το να 

είναι δθλαδι κάποιοσ μόνοσ του) που είναι ευκρινζσ ςτθν αγγλοςαξονικι βιβλιογραφία 

με τθ χριςθ των δφο αυτϊν όρων. Ζτςι το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ αντικατοπτρίηει τθν 

προςωπικι υποκειμενικι αντίλθψθ των αδυναμιϊν ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο και 

διαφζρει από το να είμαι μόνοσ με τον εαυτό μου. Θ  υποκειμενικι αντίλθψθ μπορεί να 

εκτιμθκεί ποςοτικά (π.χ. πόςουσ φίλουσ ζχει κάποιοσ ι ςε πόςα κοινωνικά δίκτυα 

ανικει) και ποιοτικά, που είναι θ ζλλειψθ εγγφτθτασ με άλλουσ. Αντίκετα το solitude 

διαφζρει από το loneliness, κακϊσ υποδεικνφει μία ςκόπιμθ επιλογι του να μζνει 

κάποιοσ μόνοσ και μπορεί να απορρζει από τθν ανάγκθ για αναςτοχαςμό, 

ενδοςκόπθςθ, αυτοκριτικι ι απομόνωςθ με ςκοπό να αςχολθκεί με κάτι που τον 

ενδιαφζρει (π.χ. μουςικι, διάβαςμα, ηωγραφικι). Σε αντίκεςθ επομζνωσ με τθν 

αρνθτικι πλευρά τθσ μοναξιάσ, το solitude μπορεί να ιδωκεί ωσ ευχάριςτθ, κετικι και 

μερικζσ φορζσ επικυμθτι κατάςταςθ που μπορεί να προάγει μία δθμιουργικι ζκφραςθ 

του ατόμου και μία ευκαιρία να ξεκουραςτεί από τθν ςτρεςογόνο κακθμερινότθτα του 

(Marcoen & Goossens, 1993).  

Σθμαντικι είναι και θ ςυμβολι τθσ Weiss, θ οποία ςυναρτά το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ με το 

ζλλειμμα των ςχζςεων. Υποςτθρίηει δθλαδι, ότι όταν το άτομο δεν ζχει τθν ευκαιρία για 

παροχι φροντίδασ, μπορεί να νιϊκει ότι θ ηωι του δεν ζχει νόθμα, ότι δεν επιβεβαιϊνεται θ 

προςωπικι του αξία και κατά ςυνζπεια οδθγείται ςε χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, ςε ευαλωτότθτα. 

Στθ Weiss οφείλουμε και τθν εμπειρικά τεκμθριωμζνθ τυπολογία τθσ μοναξιάσ, τθ διάκριςθ 

δθλαδι ςε ςυναιςκθματικι μοναξιά και κοινωνικι μοναξιά, χωρίσ να απορρίπτει και άλλα 

είδθ. Για τθ Weiss θ ουςία είναι ότι θ ςυναιςκθματικι μοναξιά απορρζει από τθν απουςία 

ενόσ ςτενοφ ςυναιςκθματικοφ δεςμοφ, ενϊ θ κοινωνικι μοναξιά οφείλεται ςτθν απουςία 

διαπροςωπικϊν και κοινωνικϊν ςχζςεων. Εντοπίηει μάλιςτα τθν αφετθρία τόςο τθσ 

ςυναιςκθματικισ όςο και τθσ κοινωνικισ μοναξιάσ ςτθν παιδικι θλικία και κάνει λόγο για 

ανάγκεσ που πρζπει να ικανοποιοφνται τόςο ςε ςχζςεισ με τουσ γονείσ όςο και ςτισ ςχζςεισ με 

τουσ ςυνομθλίκουσ (Γαλανάκθ, 2006).   

Κακοριςτικι επίςθσ είναι και θ ςυμβολι του Sullivan, αμερικανοφ ψυχιάτρου και 

ψυχαναλυτι που ζκανε λόγο για τθν αναπτυξιακι πορεία τθσ μοναξιάσ. Ο Sullivan αναφζρει τα 
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εξισ ςτάδια: ςτθ βρεφικι και νθπιακι θλικία κεωρεί ότι κυριαρχεί θ ανάγκθ για ςτοργι, ςτθν 

παιδικι θλικία θ ανάγκθ για ςυμμετοχι των ενθλίκων ςε δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ, ενϊ 

ςτθν φςτερθ παιδικι θλικία κάνει λόγο για ζντονθ τθν ανάγκθ τθσ αναηιτθςθσ ςυνομθλίκων.  Θ 

εμφάνιςθ τθσ μοναξιάσ εντοπίηεται κυρίωσ ςτθν προεφθβικι θλικία, όταν δεν ικανοποιείται θ 

ανάγκθ για αποδοχι και εκδθλϊνεται ο φόβοσ τθσ απομάκρυνςθσ από τισ ομάδεσ.  Κατά τθν 

εφθβικι θλικία, θ ανάγκθ που ςχετίηεται με τθ μοναξιά είναι θ ανάγκθ για ςτενι 

αλλθλεπίδραςθ και ςχζςεισ οικειότθτασ με άλλα πρόςωπα. Εκείνο επομζνωσ που κρατάμε από 

τον Sullivan, είναι ότι κεωρεί τθ μοναξιά κινθτιριο δφναμθ ςτθ ηωι του ανκρϊπου.  Ο Βowlby 

πάλι κεωρεί ότι το άγχοσ του αποχωριςμοφ και τθσ μοναξιάσ βιϊνεται πολφ πιο νωρίσ από τθ 

βρεφικι και νθπιακι θλικία, ενϊ ο Erikson φαίνεται να καταλιγει ότι θ μοναξιά εμφανίηεται 

ςτο τζλοσ τθσ εφθβικισ θλικίασ (Γαλανάκθ, 2006). Σθμαντικι υπιρξε και θ ζρευνα των Hymel, 

Tarulli, Hayden Thomson και Terrel-Deustch (1999) για τα αναπτυξιακά ςτάδια και τισ 

διαςτάςεισ τθσ μοναξιάσ κακϊσ και θ αντίςτοιχθ ελλθνικι που διενεργικθκε ςτθ βάςθ του 

μοντζλου των Hymel et all (1999) αλλά ςε μεγαλφτερο εφροσ  θλικιϊν (8-13 ετϊν) που 

καλφπτει όλθ τθν παιδικι θλικία (Γαλανάκθ, 2004). Tζλοσ, το μοντζλο των δφο Αμερικανϊν 

ερευνθτϊν, των Parkhurst & Hopmeyer (1999) παρουςιάηει ζνα αναπτυξιακό μοντζλο των 

πθγϊν τθσ μοναξιάσ που καλφπτει τθν περίοδο από τθ βρεφικι μζχρι και τθν εφθβικι θλικία 

και εςτιάηει ςτισ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ ςτισ λειτουργίεσ και ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

λαμβάνουν χϊρα ςε αυτζσ, δεν ςυμπεριλαμβάνει όμωσ τθ μοναξιά που εκδθλϊνεται ςτθν 

οικογζνεια, ςθμαντικό ζλλειμμα μιασ και θ ςυμβολι τθσ οικογζνειασ ωσ ςθμαντικόσ άλλοσ 

ςτθν άρςθ του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ, κρίνεται κακοριςτικι, όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. 

Το πεδίο αυτό ζχει μελετιςει ο Rohner και οι ςυνεργάτεσ του οι οποίοι υποςτιριξαν ότι θ 

αποδοχι ι απόρριψθ των γονζων αποτελεί ιςχυρό προβλεπτικό παράγοντα για τθν 

ψυχολογικι λειτουργία και ανάπτυξθ του παιδιοφ και του εφιβου  (Khaleque & Rohner, 2002˙ 

Rohner, 1975, 1980, 2002, 2016˙ Rohner & Ali,2016˙  Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2014). 

Θ δικι μασ ζρευνα βαςίηεται ςτθ διερεφνθςθ και ανίχνευςθ των αντιλιψεων που 

αιςκάνεται ζνα παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ, μακθςιακζσ ι ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ και 

ανάγκεσ  αναφορικά με τθ ςχζςθ του που αναπτφςςει με τουσ γονείσ του, τουσ ςυμμακθτζσ 

του και τουσ εκπαιδευτικοφσ του. Για τα ςκοπό αυτό χρθςιμοποιικθκε θ ςυνοπτικι ζκδοςθ 
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του ερωτθματολογίου PARQ των Rohner & Khaleque (2005), όπωσ προςαρμόςτθκε από τουσ 

Γιοβαηολιά και Τςαοφςθ  που αφορά τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων που ζχει ζνα παιδί για τθ 

ςυμπεριφορά των γονζων του και βαςίηεται ςε μια τετράβακμθ κλίμακα likert (‘’Ράντα’’, 

‘’Μερικζσ φορζσ’’, ‘’Σπάνια’’, ‘’Ροτζ’’), κακϊσ επίςθσ και το ερωτθματολόγιο TARQ που αφορά 

τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων που ζχει ζνα παιδί για τθ ςυμπεριφορά του /τθσ δαςκάλου/ασ 

του. Τζλοσ, αξιοποιικθκε και θ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΥΣΑΕΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ 

ΡΑΙΔΙΩΝ (Asher et all, 1990) που περιλαμβάνει ερωτιςεισ αυτό-αναφοράσ ςχετικά με α) το 

ςυναίςκθμα τθσ μοναξιάσ που μπορεί να βιϊνει ζνα παιδί ςτο ςχολικό του περιβάλλον (π.χ. 

‘’Νιϊκω μόνοσ/θ ςτο ςχολείο’’), β) τθν εκτίμθςθ του παιδιοφ για τισ τρζχουςεσ ςχζςεισ με τουσ 

ςυνομιλικουσ του, γ) τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για το βακμό ςτον οποίο ικανοποιοφνται 

ςθμαντικζσ διαπροςωπικζσ του ανάγκεσ (π.χ. ‘’Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά για να ηθτιςω 

βοικεια όταν τθ χρειάηομαι ςτο ςχολείο’’ και δ) τθν  αντίλθψθ του παιδιοφ για τθν κοινωνικι 

του ικανότθτα (π.χ. ‘’Τα καταφζρνω να δουλεφω μαηί με τα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ μου ςε 

διάφορεσ εργαςίεσ’’).    

Στθ ςυμβολι τθσ οικογζνειασ ςτθ ςυναιςκθματικι πλθρότθτα και αςφάλεια του παιδιοφ, 

κα αναφερκοφμε παρακάτω διεξοδικά. Ζχουν διενεργθκεί αρκετζσ ζρευνεσ που ςυναρτοφν τθ 

ςχζςθ ανάμεςα ςτθ μοναξιά και ςτο δεςμό με τουσ γονείσ (Garcia-Perez et all, 2017 ˙ Li & 

Meier, 2017 ˙ Rohner et all., 2008, 2010, 2016 ˙ Sentse et all, 2010 ˙ Li & Meier, 2017). Το 

ζκδθλο ενδιαφζρον των γονζων, θ ενεργι εμπλοκι τουσ ςτθ ηωι του παιδιοφ και θ άνευ όρων 

αποδοχι του παιδιοφ από τουσ γονείσ φαίνεται ότι ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ψυχικι υγεία 

του παιδιοφ, ςτθ ςφυρθλάτθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αξίασ του, ςτθν αυτό-εικόνα του. 

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που μελετάται θ γονεϊκι ςυμπεριφορά ςε ςυνάρτθςθ με τθ μοναξιά 

του παιδιοφ ςτθν ζρευνά μασ, μιασ και οι δεςμοί τθσ ελλθνικισ οικογζνειασ με τα παιδιά τουσ 

είναι ακόμθ ιςχυροί.  

Σε ζρευνα που ζγινε ςτθν Ακινα ςε παιδιά ςχολικισ θλικίασ (Γαλανάκθ 2003) για το πϊσ τα 

ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται τθ ςχζςθ οικογζνειασ -μοναξιάσ, αναδείχκθκε ότι τα παιδιά 

αντιλιφκθκαν τθ μοναξιά ωσ ζνα πολυςφνκετο φαινόμενο και μία τραυματικι εμπειρία που 

ςχετίηεται με το ζλλειμμα ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μζςα ςτθν οικογζνεια. Επίςθσ, τα ίδια 

τα παιδιά ζκαναν λόγο για τουσ διαφορετικοφσ χειριςμοφσ και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων μζςα 
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ςτθν ίδια τθν οικογζνεια τόςο από τα ίδια τα παιδιά, τουσ γονείσ, τα αδζλφια και τα άλλα 

ςυγγενικά πρόςωπα. Γενικά, θ ςυμβολι των γονζων ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι τουσ ανάπτυξθ 

και κοινωνικοποίθςι των παιδιϊν είναι ςθμαντικι. Ζχει διατυπωκεί θ υπόκεςθ πωσ γονείσ 

που φζρνουν το παιδί τουσ ςε επαφι με ςυνομθλίκουσ και διευκολφνουν τθ ςυνεργαςία 

μεταξφ των παιδιϊν τουσ ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ, αναμζνεται να ζχουν πιο 

ικανοποιθμζνα παιδιά, με ανφπαρκτο το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ (Γαλανάκθ, 2006). 

Θ ζρευνα μασ υλοποιικθκε ςτθν Κριτθ ςε δείγμα 399 παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ (6-13 

ετϊν) που φοιτοφν ςε Τμιμα Ζνταξθσ και εςτιάηει ςτθ δυαδικι ςχζςθ μθτζρασ-παιδιοφ και 

πατζρασ- παιδιοφ, κακϊσ και ςτθ ςχζςθ με τον εκπαιδευτικό και τουσ ςυνομθλίκουσ, ωσ 

ςυςτιματα ανκρωπίνων ςχζςεων ςθμαντικά που αλλθλοεπθρεάηονται και αλλθλεξαρτϊνται. 

Μζνει ακόμα να διερευνθκοφν και άλλα υποςυςτιματα εντόσ οικογζνειασ όπωσ είναι θ ςχζςθ 

του παιδιοφ με τον παπποφ και τθ γιαγιά, θ ςχζςθ του παιδιοφ με τα αδζλφια ι με άλλα 

ςυγγενικά πρόςωπα, που αποτελοφν εξίςου ςθμαντικά πρόςωπα αναφοράσ για το παιδί.  

Θ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ αναδεικνφει ότι τα παιδιά που βιϊνουν το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ εμφανίηουν διάφορεσ ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, ντροπι/ 

ςυςτολι (Ashe & McCutcheon, 2001 ˙ Fits et all, 2009) και πικανόν να εκδθλϊςουν 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ. Μάλιςτα θ ντροπαλότθτα ςυςχετίηεται με τθ μοναξιά ςε ςθμείο 

που κάποιοι μελετθτζσ να ιςχυρίηονται ότι δεν είναι ευδιάκριτα τα όρια μεταξφ τουσ (Zhao, 

Kong &Wang, 2013). Αυτόσ είναι και ο λόγοσ για τον οποίο διερευνοφμε τθ ςυνάρτθςθ τθσ 

ςχζςθσ ςτα ςυςτιματα αυτά και πϊσ μποροφμε να επζμβουμε προλθπτικά μζςα από τθν 

ενδυνάμωςθ των παιδιϊν και τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων κοινωνικϊν και 

ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων προκειμζνου το παιδί να γίνει ψυχικά ανκεκτικό.   

Πςον αφορά τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, για να μπορζςει να ανταπεξζλκει ςτισ προκλιςεισ 

τθσ ηωισ ο άνκρωποσ, ζχει διαφανεί ότι, εάν υποςτθριχκεί και ενδυναμωκεί, μπορεί να 

ξεπεράςει το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και να το διαχειριςτεί μζςα από ςυγκεκριμζνεσ 

ςτρατθγικζσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ του.  

Διάφορεσ ζρευνεσ ζχουν γίνει αναφορικά με τισ ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ τθσ μοναξιάσ 

ςε παιδιά και εφιβουσ. Μερικζσ από αυτζσ ζχουν αςχολθκεί με τισ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ 

διαχείριςθσ τθσ μοναξιάσ ςτθν παιδικι θλικία κι αναφζρουν ότι παιδιά ςχολικισ θλικίασ 
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αντιμετϊπιηαν τθ μοναξιά με διάφορεσ δραςτθριότθτεσ (εναςχόλθςθ με τισ τζχνεσ, τον 

ακλθτιςμό, τθ φροντίδα κάποιου ηϊου, ζτςι ϊςτε να καταφζρουν να αλλάξουν τθν κατάςταςθ 

και να διαμορφϊςουν ςχζςεισ, ενϊ ζφθβοι ανζφεραν ότι προςπακοφςαν να κάνουν ςχζςθ με 

φίλουσ τόςο για να αιςκανκοφν αυτι τθν οικειότθτα όςο και για να απαςχολθκοφν με 

δραςτθριότθτεσ και να μπορζςουν να αλλάξουν κάτι εςωτερικά. Σε ζρευνα που διενεργικθκε 

ςτθν Ελλάδα από τουσ Μπεηεβζγκθσ και Γαλανάκθ(2001) ςε δείγμα 180 παιδιϊν θλικίασ 6 ζωσ 

12 ετϊν περίπου για το πϊσ αντιμετωπίηουν τθ μοναξιά, προζκυψαν δφο κατθγορίεσ 

ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ μοναξιάσ:  οι ςτρατθγικζσ εςτιαςμζνεσ ςτο πρόβλθμα / ι 

αλλιϊσ ενεργθτικζσ ςτρατθγικζσ (π.χ. αναηιτθςθ ςυντροφιάσ ςε ςθμαντικοφσ άλλουσ, 

προςπάκεια για προςωπικι βελτίωςθ, αναηιτθςθ επαγγελματικισ βοικειασ) και οι 

ςτρατθγικζσ αποφυγισ (π.χ. δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ ςπιτιοφ, μοναχικό παιχνίδι, 

πακθτικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ, γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ για ςυναιςκθματικι ρφκμιςθ)  

(Γαλανάκθ, 2006:337).  

Γενικά, κλειδί για τθν πρόλθψθ και μείωςθ του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ κεωρείται θ 

κοινωνικι υποςτιριξθ δικτφων (Jackson, Fritch, Nagasaka & Gunderson, 2002 ˙ Kandel & 

Merrick, 2007).  

Στθ δικι μασ ζρευνα κα προςπακιςουμε μετά από τθν ανάλυςθ των ερευνθτικϊν 

δεδομζνων να προτείνουμε κάποια προγράμματα πρόλθψθσ και ενδυνάμωςθσ παιδιϊν 

απζναντι ςτο αίςκθμα τθσ μοναξιάσ. 

 

Μακθςιακζσ δυςκολίεσ και αίςκθμα μοναξιάσ 

 

Το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ζχει ςυναρτθκεί και με τισ μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τισ 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αναπθρίεσ. Αν και λίγεσ ζρευνεσ ζχουν διενεργθκεί ςτο 

πεδίο αυτό, εντοφτοισ αναδεικνφεται ότι μακθτζσ με δυςκολίεσ βιϊνουν υψθλά επίπεδα 

μοναξιάσ, κακϊσ  νιϊκουν ότι απορρίπτονται από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ (Stone & La Greca, 

1990 ˙Vaughn Elbaum & Schumm, 1996) και απομονϊνονται (Sabornie, 1994). Κατά ςυνζπεια, 

το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ δεν είναι άγνωςτο ςτα παιδιά.  Ζρευνεσ ζχουν κατά καιροφσ 

αναδείξει ςθμαντικά ποςοςτά μοναχικότθτασ μζςα από τα ερωτθματολόγια τουσ (π.χ. 
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εκφράςεισ του τφπου αιςκάνομαι μόνοσ, δεν ζχω κανζναν να παίξω) τόςο ςτθν πρωτοβάκμια 

όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ (Iverson & Eichler, 1992, Luftig, 1987). Επίςθσ, παιδιά 

με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ι δυςκολίεσ αναμζνεται να βιϊνουν το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ περιςςότερο από ςυμμακθτζσ τουσ που δεν αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία 

(Lackaye et all, 2006 ˙Margalit, 1991a, 1991b ˙ Margalit & Ben –Dov, 1992˙ Margalit, 2004 ˙ 

Sabornie, ˙ Stone & La Greca, 1990 ˙ Vaughn Elbaum & Schumm, 1996).  Σε ζρευνεσ 

αναδείχκθκε ότι παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ φάνθκαν να βιϊνουν αιςκιματα μοναξιάσ 

και να είναι λιγότερα κοινωνικά αποδεκτά ςε ςχζςθ με ςυμμακθτζσ τουσ που δεν είχαν κάποια 

διάγνωςθ (Μόττθ-Στεφανίδθ, Κολαϊτθ, Richardson & Τςιάντθ, 1999).  Φαίνεται μάλιςτα ςτισ 

ζρευνεσ αυτζσ ότι κυρίαρχο ςυναίςκθμα είναι θ λφπθ, ενϊ ο κυμόσ και θ ανία καταγράφονται 

ςε μικρότερο βακμό (Margalit & Ben-Dov, 1992˙ Unger, 1992 ˙ Ηehavi, 1992). Ραρόμοια 

ευριματα ζχουν αναδειχκεί και ςε ζρευνα που ζγινε για παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, όπωσ αυτι των Murphy & Newlon (1987) που υλοποιικθκε ςε παιδιά με προβλιματα 

ακοισ και διαπιςτϊκθκε ότι αυτά τα παιδιά βίωναν μεγαλφτερο αίςκθμα μοναξιάσ, κάτι που 

επιβεβαίωςαν και άλλοι ερευνθτζσ ςτισ μελζτεσ τουσ (Luftig, 1988˙ Williams  & Asher, 1992). 

Επιπλζον,  ερευνθτικά και κλινικά δεδομζνα αποδεικνφουν ότι χαμθλζσ μακθςιακζσ επιδόςεισ 

ιδιαίτερα ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του ςχολείου ςυνδζονται με προβλιματα ςυμπεριφοράσ ςτισ 

επόμενεσ τάξεισ με αποτζλεςμα κάποια ςτιγμι τθν απόςυρςθ και απομόνωςθ (Lean & Colucci, 

2013). Ακόμθ, μακθτζσ με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ που δυςκολεφονται ςτον ακαδθμαϊκό τομζα 

βιϊνουν ςυναιςκιματα απογοιτευςθσ, κατωτερότθτασ, ματαίωςθσ, κυμοφ και κάποιεσ φορζσ 

επικετικότθτασ που ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ παράγοντεσ μποροφν να οδθγιςουν ςε 

απόςυρςθ ι  ςτθν εκδιλωςθ αντικοινωνικϊν ςτάςεων μζςα και ζξω από το ςχολείο (Al –Yagon 

& Margalit, 2006 ˙Conduct Problems Prevention Research Group ςτο Κουρκοφτασ, 2017). 

Φαίνεται επομζνωσ ότι θ ςχολικι αποτυχία ι θ αδυναμία εκπλιρωςθσ μακθςιακϊν 

ςτόχων  μπορεί να επιδεινϊςει ι να ενδυναμϊςει αιςκιματα ματαίωςθσ, τάςεισ απομόνωςθσ 

και αποςταςιοποίθςθσ από το ςχολικό πλαίςιο, άγχοσ και κατάκλιψθ (Maughan et all, 2003) με 

αρνθτικζσ πολλζσ φορζσ επιπτϊςεισ ςτθ ςυμπεριφορά ςτο μζλλον. Γενικά, οι αρνθτικζσ 

προςδοκίεσ απζναντι ςτουσ μακθτζσ με χαμθλι επίδοςθ κεωρείται παράγοντασ κινδφνου για 

τθν ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ των παιδιϊν αυτϊν (Lean & Colucci, 2013 ˙ O;Brennan et all, 2014). 
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Επίςθσ, το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςχετίηεται και με τα προςωπικά χαρακτθριςτικά και τισ 

αδυναμίεσ των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κάτι που κακιςτά δφςκολθ τθ 

διαχείριςι του. Επιπλζον, θ κοινωνικι κατάςταςθ των παιδιϊν με δυςκολίεσ επιβάλλει τθν 

αναγκαιότθτα περαιτζρω διερεφνθςθσ, ϊςτε να ξεκακαριςτεί θ φφςθ και το είδοσ τθσ 

μοναξιάσ, δεδομζνου ότι θ φφςθ τθσ μοναξιάσ μπορεί να είναι αποτζλεςμα τθσ 

προςωπικότθτασ και των ατομικϊν χαρακτθριςτικϊν και δεξιοτιτων του ατόμου. Τζλοσ, θ 

μελζτθ του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ ςτα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ επιβάλλει όχι μόνο τθ διερεφνθςθ των προςωπικϊν ιςτοριϊν και 

χαρακτθριςτικϊν αλλά και τθν εξζταςθ των χαρακτθριςτικϊν των περιβαλλόντων όπου ηουν 

και αναπτφςςονται τα παιδιά αυτά, όπωσ είναι το οικογενειακό περιβάλλον και το ςχολικό 

περιβάλλον.  

  Τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ εκ προοιμίου βρίςκονται ςε μία πιο αδφναμθ 

κζςθ, κακϊσ ζχουν να διαχειριςτοφν τθ δυςκολία τουσ ςε κάποιο τομζα και ταυτόχρονα να 

κατορκϊςουν να διαχειριςτοφν και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα που απορρζουν από αυτι τθ 

δυςκολία. Θ ταξινομικι κατθγορία των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν και μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν περιλαμβάνει ζνα πολφ μεγάλο φάςμα δυςκολιϊν. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ όπου τα 

παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ χριηουν ιδιαίτερθσ υποςτιριξθσ. Από τθ βιβλιογραφικι 

αναςκόπθςθ ςυνάγεται ότι όταν τα παιδιά αυτά υποςτθρίηονται ςωςτά και ζγκαιρα, 

ξεπερνοφν πολφ εφκολα τισ δυςκολίεσ, και μποροφν κάλλιςτα να επιτφχουν και ςε άλλα 

επίπεδα (ακαδθμαϊκά, κοινωνικά, επαγγελματικά) (Τηουριάδου-Αναγνωςτοποφλου, 2011). 

Αντίκετα, μακθτζσ με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί από το 

περιβάλλον τουσ, διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να αναπτφξουν χαμθλι αυτoεκτίμθςθ και 

διάφορα κοινωνικό-ςυναιςκθματικά προβλιματα ι να πζςουν κφματα εκφοβιςμοφ (Pepler & 

Craig, 1995). Ωσ εκ τοφτου, αυτοί οι μακθτζσ ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ να αναπτφξουν 

κοινωνικζσ ςχζςεισ και κατά ςυνζπεια αυξανόμενθ πικανότθτα να βιϊςουν το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ (Margalit & Al-Yagon, 2002 ˙ Montague et al., 2008 ˙ Nelson & Harwood, 2011), κακϊσ 

λόγω τθσ χαμθλισ αυτοπεποίκθςθσ και τθσ αρνθτικισ αυτό-εικόνασ, ςταδιακά αποςφρονται 

από τισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ με κίνδυνο τθν απομόνωςθ και τθν απόςυρςθ (Nelson & 

Harwood, 2011˙ Orr & Goodman, 2010). Οι μακθτζσ επομζνωσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
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ανάγκεσ ι και μακθςιακζσ δυςκολίεσ διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να τφχουν αρνθτικισ 

αντιμετϊπιςθσ εκ μζρουσ των άλλων (Kaufmann & Landrum, 2013) και να βιϊςουν αρνθτικά 

αιςκιματα (Μπότςασ, 2007) ι αιςκιματα μοναξιάσ γι’ αυτό και χριηουν πολυεπίπεδων 

παρεμβάςεων (Bender & Wall, 1994) και ςυμπεριλθπτικϊν πρακτικϊν (Pavri & Monda –

Amaya, 2010˙ Wiener & Tardif, 2004).   

Θ ςφναψθ φιλικϊν ςχζςεων και θ δθμιουργία κοινωνικϊν ςχζςεων ςυναρτάται με τισ 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Οι μακθτζσ  με μακθςιακζσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ φαίνεται 

ότι ςπάνια ξεκινοφν μια κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ με ςυνομθλίκουσ (Milne & Smidt, 1996 ˙ 

Wong, 1996) και βαςικι αιτία για αυτό κεωρείται θ δυςκολία τουσ να ερμθνεφουν τα 

ερεκίςματα που εμφανίηονται ςε κάκε κοινωνικι περίςταςθ (Kavale & Forness, 1996 ˙ Most & 

Greenback, 2000).  Θ δυςκολία αυτι μπορεί να απορρζει από προβλιματα προςοχισ, κακϊσ 

και οπτικισ και ακουςτικισ διάκριςθσ που επθρεάηουν τθν αναγνϊριςθ και κατανόθςθ τθσ μθ 

λεκτικισ επικοινωνίασ (Sharan & Sharan, 1996) ι από προβλιματα κωδικοποίθςθσ και 

αποκωδικοποίθςθσ των πλθροφοριϊν (Most & Greenback, 2000). Θ αδυναμία τθσ ομάδασ 

αυτισ παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ να αντιλθφκοφν και 

να ερμθνεφςουν ορκά τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά των άλλων, αποτελεί βαςικι αιτία που τα 

παιδιά αυτά παραμζνουν μόνα και δίχωσ φιλίεσ (Margalit & Levin-Alyagon, 1994) ι αν 

ςυνάψουν φιλίεσ, ςυνικωσ το κάνουν με παιδιά που εμφανίηουν επίςθσ δυςκολίεσ και δεν 

είναι πάντα ςτακερζσ (Weiner & Schneider, 2002).  

Καταδεικνφεται επομζνωσ ότι θ αποδοχι ι θ απόρριψθ από τουσ ςθμαντικοφσ άλλουσ 

ζχει κακοριςτικι επίδραςθ ςτθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ, τθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ, τθν 

ζνταξθ ςτο κοινωνικό πλαίςιο και ςτισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ (Mash & Wolfe, 2013). 

Θ προςζγγιςθ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ που ζχει αναπτυχκεί τα τελευταία χρόνια 

αξιοποιείται και για τθν κατανόθςθ των παιδιϊν με δυςκολίεσ κι επιτρζπει μια πολυεπίπεδθ 

αντιμετϊπιςθ (Al-Yagon & Margalit, 2006). Αρχικά, αναγνωρίηει τθν επίδραςθ του 

περιβάλλοντοσ για τθν ομάδα αυτι παιδιϊν (Donahue & Pearl, 2003) και παρζχει ζνα 

πολυπαραγοντικό μοντζλο ερμθνείασ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ με ζμφαςθ ςτισ κετικζσ 

δυνατότθτεσ υπζρβαςθσ των προβλθμάτων και ςτουσ υποςτθρικτικοφσ παράγοντεσ του 

περιβάλλοντοσ (Wong, 2003). Τζτοιοσ παράγοντασ αποτελεί θ ςτιριξθ τθσ οικογζνειασ 
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(Cosden, Brown & Elliot, 2002 ˙ Werner & Smith, 2001) και οι υψθλισ ποιότθτασ αμοιβαίεσ 

φιλικζσ ςχζςεισ (Sentse et Laird, 2010 ˙Wiener, 2002), κακϊσ και ο υποςτθρικτικόσ ρόλοσ του 

εκπαιδευτικοφ (Birch & Ladd, 1997 ˙ Galanaki, 2004) και του ςχολείου (Mashen et all, 2008˙ 

Murray, 2003).   

Γενικά, θ ψυχικι ανκεκτικότθτα κεωρείται πολφ ςθμαντικι, κακϊσ εφοδιάηει ζνα παιδί 

με ςτρατθγικζσ και δεξιότθτεσ για να μπορεί να διαχειρίηεται δυναμικά αντίξοεσ και 

ςτρεςςογόνεσ καταςτάςεισ ςτο πλαίςιο που αναπτφςςεται. Αποτελεί επομζνωσ μια δυναμικι 

διαδικαςία ςτθν οποία κάποιεσ εςωτερικζσ ικανότθτεσ, όπωσ για παράδειγμα το υψθλό 

νοθτικό του παιδιοφ, χάρθ και ςτθν επίδραςθ ςυγκεκριμζνων εξωτερικϊν κετικϊν παραγόντων 

(π.χ. καλι γονεϊκι φροντίδα), μπορεί να επιτφχουν ςθμαντικά ι κετικά αναπτυξιακά 

αποτελζςματα ακόμθ και ςε ζνα αντίξοο πλαίςιο (Fergusson & Horwood, 2003· Yates et al., 

2003). Θ παρουςία των κετικϊν εξωγενϊν παραγόντων/ενιςχφςεων (π.χ., θ φπαρξθ μιασ 

ςτακερισ ςχζςθσ με ζνα περιποιθτικό/προςτατευτικό και ςυναιςκθματικά ςτακερό πρόςωπο 

αναφοράσ, ομιλικο ι ενιλικα) φαίνεται να είναι ουςιαςτικι και να αντιςτακμίηει τισ όποιεσ 

δυςκολίεσ ι αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ. Θ ςτιριξθ των ςυμμακθτϊν και οι φιλίεσ ςτθν 

πρϊιμθ παιδικι θλικία φαίνεται, επίςθσ, να αντιςτακμίηουν τισ επιπτϊςεισ τθσ δυςχερισ 

γονικισ φροντίδασ ςτθν ανάπτυξθ διαταραχϊν ςυμπεριφοράσ (Avramidis, 2010 ˙ Sentse & 

Laird, 2010). Αυτό, βζβαια, παραπζμπει και ςτισ ικανότθτεσ του παιδιοφ να αναπτφςςει και να 

διατθρεί επαρκείσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ 

που το ςχολείο οφείλει να μεριμνά προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι μζςα από τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων (Χατηθχριςτου, 2004). 
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Κεφάλαιο 2 

Οι ςθμαντικοί άλλοι ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ - Δίκτυα /Συςτιματα ςυναιςκθματικισ και 

Κοινωνικισ υποςτιριξθσ για το παιδί 

 

Αναφζρκθκε και παραπάνω ότι για τθν καλφτερθ ενδυνάμωςθ του παιδιοφ, τθν 

ολόπλευρθ ανάπτυξι του, τθν υγιι και ςτακερι ψυχοςυναιςκθματικι του υγεία και αςφάλεια 

κακοριςτικό ρόλο παίηουν οι ςθμαντικοί άλλοι και τα δίκτυα κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ 

υποςτιριξθσ για το παιδί. Λζγοντασ δίκτυα ι ςυςτιματα κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ 

υποςτιριξθσ εννοοφμε πρωτίςτωσ τθν οικογζνεια και το ςχολείο, τουσ (ςυν)ομθλίκουσ και 

δευτερευόντωσ οποιοδιποτε άλλο δίκτυο μπορεί να ανικει το παιδί (ακλθτικό, καλλιτεχνικό, 

κ.λ.π.). Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρωταρχικι ανάγκθ του ανκρϊπου που είναι θ ανάγκθ του 

ανικειν, φαίνεται ότι θ αίςκθςθ αυτι του ανικειν αποτελεί κεμελιϊδεσ κίνθτρο για να 

αναπτφξουν οι άνκρωποι κετικζσ ςχζςεισ με νόθμα και ψυχικι ανκεκτικότθτα (Patrick et all., 

2007).  

Φαίνεται επίςθσ ότι το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςχετίηεται με τισ ανάγκεσ, τισ επικυμίεσ 

και τισ ικανότθτεσ να ςυνάψουμε κοινωνικζσ επαφζσ και ςχζςεισ ι τθν αντίλθψθ που ζχουμε 

εμείσ από τα διάφορα περιβάλλοντα ςτα οποία ζχουμε μεγαλϊςει. Στο κεφάλαιο αυτό κα 

ανατρζξουμε ςτα πιο ςθμαντικά περιβάλλοντα που επιδροφν ςτθν ψυχοςφνκεςθ και 

κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ: τθν οικογζνεια, το ςχολείο, τουσ ςυνομθλίκουσ.  

 

2.1 Η ςθμαςία τθσ οικογζνειασ ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ 

 

 Οικογζνεια και παιδί 

Είναι γνωςτό ότι θ οικογζνεια αποτελεί τον πρϊτο κεμζλιο λίκο τθσ κοινωνικοποίθςθσ 

ενόσ παιδιοφ. Θ επικοινωνία και οι ςχζςεισ γονζων - παιδιοφ αποτελεί ζνα δίπολο με 

ςθμαντικζσ προεκτάςεισ ςτθν ανάπτυξθ των παιδιϊν (Li et Meier, 2017). Θ αποδοχι, θ 

υποςτιριξθ, οι ηεςτζσ ςχζςεισ, θ εμπιςτοςφνθ που δείχνει μία οικογζνεια ςτο παιδί αποτελοφν 

τισ βάςεισ για μία υγιι προςωπικότθτα με αυτοπεποίκθςθ και αςφάλεια. Ψυχολόγοι και 
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ψυχαναλυτζσ υποςτθρίηουν ότι παιδιά που δεν ανζπτυξαν ικανοποιθτικοφσ δεςμοφσ με τθν 

οικογζνειά τουσ ςτθν εφθβεία ι ςτθ μετζπειτα ηωι, ανζπτυξαν μθ υγιείσ ςχζςεισ και 

επικετικότθτα (Urquhart, 2009) . 

Oι Rohner et all, ςτθ γνωςτι ζρευνα για τθν αποδοχι-απόρριψθ των γονζων (Parental 

Acceptance- Rejection) που ζχει διενεργθκεί ςε πλείςτεσ χϊρεσ, ευρωπαϊκζσ και μθ,  ανζδειξε  

ότι θ αποδοχι των γονζων αποτελεί κλειδί ςτθν υγιι ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του 

παιδιοφ κι ότι παιδιά και ενιλικεσ ςε όλο τον κόςμο, ανεξαρτιτωσ πολιτιςμικϊν διαφόρων, 

γλϊςςασ, κρθςκείασ ι γζνουσ επιηθτοφν τθν αποδοχι από τουσ γονείσ. 

  Θ κεωρία του Rohner για τθν επίδραςθ που ζχουν οι γονεϊκζσ ςχζςεισ ςτθ μετζπειτα 

ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ αποτελεί μια τεκμθριωμζνθ κεωρία και τα 

πορίςματα των ερευνϊν αυτϊν εμπλουτίηουν διαρκϊσ τθν επιςτθμονικι ζρευνα. Θ γονικι 

απόρριψθ ζχει ςυνδεκεί με πλικοσ αρνθτικϊν αποτελεςμάτων ςε παιδιά, όπωσ προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ και κατάκλιψθ (Bradford et all., 2003; Khaleque & Rohner, 2002a, 2012; Rohner 

& Britner, 2002; Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 2003). Αντίκετα, θ αποδοχι από τουσ γονείσ, 

θ ζμπρακτθ αγάπθ τουσ, θ υποςτιριξθ και θ ςυναιςκθματικι τουσ διακεςιμότθτα αποτελοφν 

εχζγγυα για τθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και υγεία κακϊσ και για τθν ομαλι και 

ιςορροπθμζνθ ενθλικίωςθ του παιδιοφ.  

Οι λειτουργικζσ ςχζςεισ επομζνωσ μζςα ςτθν οικογζνεια αποτελοφν εχζγγυα για τθν 

υγιι ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ (Al-Yagon & Margalit, 2006) και τθ 

λειτουργία του ςε όλα τα επίπεδα (π.χ. γνωςτικό, ςυναιςκθματικό, κοινωνικό, κ.ά.). Αντίκετα, 

ζχει ερευνθκεί ότι υπάρχει ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν ςυναιςκθματικι αναςτάτωςθ και τθν 

κακι ψυχολογικι κατάςταςθ με τθν απόρριψθ των γονζων (Rohner, Khaleque, & Cournoyer, 

2012). 

  Θ ζρευνα γφρω από τθν ψυχικι ανκεκτικότθτα ζχει αναδείξει ότι οι κετικοί δεςμοί με 

ζνα κετικό πρόςωπο αναφοράσ αναπτφςςει ςτο παιδί τθν αίςκθςθ τθσ αξίασ και το βοθκάει να 

χτίςει τισ απαραίτθτεσ αυτζσ κοινωνικό -ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ που κα το βοθκιςουν 

ςτισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ. Αντίκετα, όταν οι γονείσ, θ μθτζρα ι ο πατζρασ αποτφχουν να 



24 
 

ςυνάψουν μία υγιι ςχζςθ με το παιδί τουσ φαίνεται ότι αυτό επθρεάηει δραματικά τα επίπεδα 

τθσ ψυχολογικισ λειτουργίασ του (Li & Meier, 2017˙ Sentse & Laird, 2010).  

Θ γονικι επομζνωσ αποδοχι  αναφζρεται ςτθν αγάπθ, ςτθν φροντίδα, ςτθν υποςτιριξθ 

που προςφζρουν οι γονείσ ςτα παιδιά τουσ, ενϊ αντίκετα θ γονικι απόρριψθ αναφζρεται ςτθν 

απουςία κάκε εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ηεςταςιάσ, ςτοργισ. Σφμφωνα με ερευνθτικά 

δεδομζνα υπάρχουν διάφοροι τρόποι να εκδθλϊςουν οι γονείσ το ενδιαφζρον τουσ, τθν 

αγάπθ τουσ ι τθν απόρριψι τουσ προσ ζνα παιδί. Θ ςτάςθ τουσ μπορεί να είναι εχκρικι, 

αδιάφορθ, ουδζτερθ, αποφςα ι αντίκετα, ηεςτι, ςτοργικι, υποςτθρικτικι. Θ εμπειρία 

αναφζρει ότι παιδιά τα οποία ζχουν ειςπράξει απόρριψθ ι αδιαφορία από τουσ γονείσ τουσ, 

εμφανίηουν αντίςτοιχθ εικόνα ςε άλλα περιβάλλοντα, υιοκετοφν αρνθτικι ςτάςθ ςε πιο 

αδφναμα παιδιά (Rohner, 2010) και φαίνεται ότι ζχουν δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ των 

ςυναιςκθμάτων τουσ και ςτθ ςφναψθ υγιϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων, ενϊ δεν αποκλείεται να 

εμπλακοφν ςε καταςτάςεισ εκφοβιςμοφ προσ άλλουσ. 

Κακίςταται επομζνωσ φανερό ότι οι οικογζνειεσ αποτελοφν δυναμικά λειτουργικά 

ςυςτιματα ςτακερότθτασ και ιςορροπίασ ςτθν ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ. Ιδιαίτερα, οι γονείσ 

αποτελοφν τισ βαςικζσ πθγζσ φροντίδασ, ανατροφισ, εκπαίδευςθσ και εποπτείασ των παιδιϊν 

τουσ. Ρολφ δε περιςςότερο, όταν ζχουν παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ/αναπθρία ι 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ (Beveridge, 2004 ˙ Caldin, 2007b˙ Caldin & Cavalluzzo, 2008 ˙ Dishion & 

Stormshack, 2007). Θ ςτάςθ τουσ, ο ρόλοσ τουσ και θ ςυμβολι τουσ είναι κακοριςτικι ςτθ 

ςτιριξθ και υποςτιριξθ του παιδιοφ (γνωςτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι, κεραπευτικι) 

(Kandel & Merrick, 2007). Ιδιαίτερα ο ρόλοσ του πατζρα ζχει βρεκεί ότι ςυμβάλλει κακοριςτικά 

ςτθν ομαλι ψυχοκοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ (Coley, 2001, Martin, 

Ryan & Brookis-Gunn, 2010).  

  Το ςτακερό επομζνωσ οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί προςτατευτικό παράγοντα 

για τθν ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ των παιδιϊν, ενϊ αντίκετα ζνα φορτιςμζνο αρνθτικά 

οικογενειακό περιβάλλον (π.χ. ςυγκροφςεισ, εντάςεισ, βία κ.τ.λ.) δθμιουργεί αρνθτικζσ 

εμπειρίεσ ςτθν παιδικι θλικία και ςχετίηεται με τθν ανάπτυξθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ 

ςτθ μετζπειτα ηωι (Carr, 2001 ˙ Davis & Sturge- Apple, 2014 ˙ Golmaryami & Frick, 2016 ˙ 

Hughes et all., 2008 ˙Κουρκοφτασ, 2017). 
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Τα παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ και προβλιματα 

ςυμπεριφοράσ αποτελοφν μία ομάδα αρκετά ευάλωτθ και ετερογενι εξαιτίασ τθσ 

ςοβαρότθτασ, τθσ ζνταςθσ, τθσ διάρκειασ, τθσ δυςκολίασ που αντιμετωπίηουν και αν οι 

ςυνκικεσ ςτθν οικογζνεια δεν είναι ομαλζσ, ιςορροπθμζνεσ, κετικζσ, ςτακερζσ, υγιείσ, 

δυςκολεφονται ακόμθ περιςςότερο. Μθ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ μζςα ςτο 

οικογενειακό περιβάλλον δθμιουργοφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για τθν εκδιλωςθ 

προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν (Κουρκοφτασ, 2017: 107). 

  Επιπλζον θ μθ ικανότθτα των γονζων να επιβάλουν όρια ξεκάκαρα κατά τθ 

διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν, υπερβολικζσ, αυςτθρζσ ι χαλαρζσ και αντιφατικζσ πρακτικζσ 

πεικαρχίασ, μθ ςτακερι ςυμπεριφορά και ςυναιςκθματικι απομάκρυνςθ εκ μζρουσ τουσ προσ 

τα παιδιά κεωροφνται παράγοντεσ κινδφνου για τθν ανάπτυξθ ςυμπεριφορικϊν διαταραχϊν 

τόςο ςτθ ςχολικι όςο και ςτθν εφθβικι θλικία (Dishion, 2014).  Διάφορα ερευνθτικά δεδομζνα 

ζρχονται να ςυνεπικουριςουν τθν άποψθ αυτι και να τθν επιβεβαιϊςουν.  Ζτςι, ζχει βρεκεί 

υψθλι ςυςχζτιςθ ςτθ χριςθ ςωματικϊν τιμωριϊν από τθν πλευρά των γονζων και τθσ 

επικετικότθτασ των παιδιϊν (Kauffman & Landrum, 2012˙ Κουρκοφτασ, 2017 ˙Vanzomeren- 

Dohm et all., 2016), κακϊσ και ςτθν ζλλειψθ γονικισ φροντίδασ και τρυφερότθτασ εκ μζρουσ 

των γονζων και τθσ αντιδραςτικισ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν (Dishion, 2014 ˙Smith, 2011). 

Δυςλειτουργίεσ επομζνωσ μζςα ςτθν οικογζνεια (π.χ. ψυχοπακολογία, αμφιλεγόμενεσ αξίεσ 

αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, βία) ςυνδζονται με τθν εμφάνιςθ εςωτερικευμζνων ι 

εξωτερικευμζνων  διαταραχϊν ςτα παιδιά (Davis & Sturge- Apple, 2014 ςτο  Κουρκοφτασ  2017 

Κourkoutas, 2012) και  με αρνθτικζσ  ςυμπεριφορζσ ςτθν ενιλικθ ηωι (Tolan et all., 2013). 

Είναι επίςθσ φανερό ότι παιδιά που υπόκειται ςε ςυναιςκθματικι ι ςωματικι 

κακομεταχείριςθ αδυνατοφν τα ίδια να εςωτερικεφςουν κετικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ, 

κακϊσ τα παιδιά αυτά δεν ζχουν κετικά πρότυπα αλλθλεπίδραςθσ και ςτακεροφσ κανόνεσ 

ςυμπεριφοράσ (Κουρκοφτασ, 2017:110). Το αςτακζσ επομζνωσ και αναςφαλζσ 

ςυναιςκθματικό περιβάλλον που προςφζρουν κάποιοι γονείσ δεν βοθκοφν τα παιδιά τουσ να 

υιοκετιςουν ι να αφομοιϊςουν ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ (Steele & Steele, 2014).   

Τα παιδιά με δυςκολίεσ μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ χριηουν ιδιαίτερθσ υποςτιριξθσ 

και ςυςτθματικϊν δομθμζνων παρεμβάςεων που εςτιάηουν ςτθ ρφκμιςθ και  τροποποίθςθ 
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τθσ ςυμπεριφοράσ ςε ςυνδυαςμό με μια ςυςτθμικι παρζμβαςθ ςτθν οικογζνεια, ςτο ςχολικό 

και κοινωνικό πλαίςιο πζρα από τθν ατομικι υποςτιριξθ. Για να μπορζςει το παιδί να 

διαχειριςτεί τα αρνθτικά του ςυναιςκιματα/ βιϊματα κα πρζπει  να μπορζςει να εμπιςτευτεί 

και να ςυνδεκεί με τουσ ςυνομθλίκουσ του, να αναπτφξει κοινωνικζσ ςχζςεισ, επανακτϊντασ  

πρωτίςτωσ τθν εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό του και ςτουσ άλλουσ (Κουρκοφτασ 2011, 2017:110). 

Θα πρζπει επίςθσ να ςθμειϊςουμε ότι υπάρχουν και περιπτϊςεισ, όπου κάποια παιδιά μπορεί 

να αποςφρονται ι να εκδθλϊνουν κάποιεσ ςυμπεριφορζσ απομόνωςθσ όχι επειδι το 

οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι υποςτθρικτικό, αλλά επειδι τα όρια δεν είναι ξεκάκαρα 

(Κουρκοφτασ, 2017). Τζλοσ, υπάρχουν γονείσ, οι οποίοι δείχνουν υπερ-προςτατευτικότθτα και 

ανεκτικότθτα με αποτζλεςμα τα παιδιά να ζχουν διαμορφϊςει μια εγωιςτικι και 

παντοδφναμθ προςωπικότθτα, χωρίσ δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ με αποτζλεςμα να δθμιουργοφν 

προβλιματα ςτο ςχολικό περιβάλλον. Τα παιδιά αυτά φαίνεται και μακθςιακά να υςτεροφν 

και να μθν μποροφν να παρακολουκιςουν το ρυκμό τθσ τάξθσ με αποτζλεςμα να προκαλοφν 

διαρκϊσ αναςτάτωςθ, αφινοντασ ελάχιςτα περικϊρια ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ για μια κανονικότθτα ςτθ μακθςιακι διαδικαςία και κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ (Κουρκοφτασ, 2017).  

Συνοψίηοντασ, αναφζρουμε όλουσ εκείνουσ τουσ παράγοντεσ που μποροφν να δράςουν 

αναςταλτικά και να νιϊςει ζνα παιδί αιςκιματα μοναξιάσ εξαιτίασ του οικογενειακοφ 

περιβάλλοντοσ: αδυναμία εκπλιρωςθσ του γονεϊκοφ ρόλου και διατιρθςθσ ενόσ ςτακεροφ 

ςυναιςκθματικοφ κλίματοσ μζςα ςτθν οικογζνεια, αντιφατικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ και 

ακατάλλθλεσ πρακτικζσ, ζλλειψθ ορίων, εγωκεντρικι ςυμπεριφορά γονζων, αδυναμία 

κατανόθςθσ των αναγκϊν του παιδιοφ, αναςφαλι πρότυπα δεςμοφ με τα παιδιά, αδυναμία 

ελζγχου ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν, επικετικά πρότυπα ςυμπεριφοράσ ι αυταρχικϊν 

εκδθλϊςεων, απουςία ι μθ εμπλοκι των γονζων είναι μερικά από τα αίτια που μπορεί να 

ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία του αιςκιματοσ μοναξιάσ του παιδιοφ (Carr, 2006˙ Davis & 

Sturge- Apple, 2014 ˙ Elliot & Place, 2012 ˙ Κουρκοφτασ, 2017). Σε περιπτϊςεισ δυςλειτουργιϊν 

ςτο οικογενειακό ςφςτθμα/δίκτυο ςυςτινεται αναηιτθςθ ςυμβουλευτικισ, ατομικά ςτο παιδί 

και ςυμβουλευτικι ςτθν οικογζνεια, καλι κατανόθςθ των αιτιϊν και τθσ ψυχολογίασ και 

επικυμιϊν και αναγκϊν του παιδιοφ και ςυςτθμικι παρζμβαςθ ςε όλα τα επίπεδα .  
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χολείο και παιδί 

Ζνασ δεφτεροσ ςθμαντικόσ πυλϊνασ κοινωνικοποίθςθσ του παιδιοφ αποτελεί το 

ςχολείο. Το ςχολικό πλαίςιο ςυμβάλλει ςθμαντικά ςε αυτό που ονομάηουμε ζνταξθ, 

κοινωνικοποίθςθ, ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν μζςα από το αναλυτικό του πρόγραμμα, 

το ανκρϊπινο δυναμικό, τθ διδαςκαλία και τα προγράμματα, τισ τεχνικζσ και τουσ 

μθχανιςμοφσ που αναπτφςςει για τθν καλλιζργεια ςθμαντικϊν δεξιοτιτων και τθν υγιι 

ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ και προετοιμαςία των μακθτϊν, ϊςτε να καταςτοφν οι μελλοντικοί 

ενεργοί πολίτεσ τθσ κοινωνίασ.  

Μιασ και το ςχολείο αποτελεί μία μικρογραφία τθσ κοινωνίασ με ςυγκεκριμζνθ δομι, 

οργάνωςθ και κανόνεσ οφείλουμε να ποφμε ότι το ςχολείο δρα ςυμπλθρωματικά με τθν 

οικογζνεια για τθν ανάπτυξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ ψυχοκοινωνικισ ταυτότθτασ του παιδιοφ και 

τθν κοινωνικοποίθςι του,  γι’ αυτό είναι ςθμαντικι και θ ςυνεργαςία ςχολείου και οικογζνειασ 

προσ πάςα κατεφκυνςθ. 

 

χζςθ εκπαιδευτικοφ -μακθτι 

Αναφορικά με το ρόλο του εκπαιδευτικοφ και τθ ςχεςιοδυναμικι που μπορεί να 

αναπτυχκεί με τουσ μακθτζσ, θ μελζτθ τθσ βιβλιογραφίασ βρίκει αναφορϊν. Αρκετά παιδιά 

ζχουν βρει ανταπόκριςθ και υποςτιριξθ ςτο πρόςωπο του εκπαιδευτικοφ, που αποτελεί 

βαςικό πρόςωπο αναφοράσ μιασ και οι μακθτζσ/τριεσ  περνοφν αρκετζσ ϊρεσ ςτο ςχολείο, το 

οποίο για αρκετοφσ/ζσ από αυτοφσ/ζσ αποτελεί δεφτερθ οικογζνεια/ςπίτι. Ρολλά παιδιά 

αιςκάνονται τον εκπαιδευτικό ωσ πθγι αςφάλειασ και ανακοφφιςθσ, ωσ πρόςωπο 

περιςςότερο διακζςιμο που δεν κα τουσ απορρίψει (Al-Yagon & Margalit, 2006).  Ρλικοσ 

ερευνϊν ζχουν αναδείξει τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςυμβολισ του εκπαιδευτικοφ ςτθν ενίςχυςθ 

των κινιτρων για μάκθςθ και ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ (Catalano et 

all., 2004 ˙ Kourkoutas, 2001˙ Murray, 2001 ˙ Pianta, 1999). Υπάρχουν μελζτεσ περίπτωςθσ ςτισ 

οποίεσ υπογραμμίηεται ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαχείριςθ και υπζρβαςθ διαφόρων 

ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν που βίωναν μακθτζσ μζςω τθσ ενκάρρυνςθσ, τθσ παρότρυνςθσ, 

τθσ υποςτιριξθσ και τθσ ςυναιςκθματικισ τουσ διακεςιμότθτασ να εμπλακοφν και να 

ςτθρίξουν τουσ μακθτζσ τουσ (Christenson, 2004˙ Κουρκοφτασ & Parmar, 2012). Και είναι 
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πράγματι μεγάλο το ποςοςτό των ευαιςκθτοποιθμζνων εκπαιδευτικϊν ςτθ διαχείριςθ 

ςυναιςκθματικϊν δυςκολιϊν, οι οποίοι καταβάλλουν προςπάκειεσ, όχι μόνο ςε γνωςτικό 

επίπεδο αλλά και ςτθν παροχι ςυναιςκθματικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια 

κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων μζςα από πολλαπλά προγράμματα που 

υλοποιοφν με τθν κακοδιγθςθ ςυμβοφλων και ειδικϊν. Αυτόσ εξάλλου είναι ζνασ από τουσ 

ςτόχουσ τθσ παροφςθσ ζρευνασ: να αναδείξει τθ ςθμαντικι ςχζςθ εκπαιδευτικοφ μακθτϊν και 

μακθτϊν μεταξφ τουσ, ϊςτε να υποδείξει τρόπουσ βελτίωςθσ των ςχζςεων αυτϊν μζςα από 

προτάςεισ. 

Ο δάςκαλοσ επομζνωσ αποτελεί το διαμεςολαβθτικό κρίκο, τθ γζφυρα για να βοθκιςει 

το παιδί να ςυνάψει ορκζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ. Τα δεδομζνα φανερϊνουν πωσ παιδιά που 

υποςτθρίηονται από τον εκπαιδευτικό, νιϊκουν πιο αςφαλι και τυγχάνουν μεγαλφτερθσ 

αποδοχισ υποςτιριξθσ και από τουσ ςυνομθλίκουσ (Blankemeyer, Flannery & Vazsonyl, 2002˙ 

Davis, 2003 ˙ Pavri & Luftig, 2001), επιτυγχάνουν τθ ςχολικι προςαρμογι, αποκτοφν κίνθτρα 

και βιϊνουν περιςςότερο αιςκιματα ευχαρίςτθςθσ για το ςχολείο και τθν ακαδθμαϊκι 

πρόοδο (Fiorin, 2007˙ Weare, 2000).    

Είναι γεγονόσ ότι ςτα ςχολεία πλζον φοιτά ζνα αυξανόμενο ποςοςτό παιδιϊν με 

ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ ι και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που χριηουν υποςτιριξθσ 

όχι μόνο ςε γνωςτικό επίπεδο αλλά και ςε κοινωνικό και ςυναιςκθματικό. Το ςχολείο αποτελεί 

το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν εφαρμογι παιδαγωγικϊν παρεμβάςεων και προγραμμάτων 

υποςτιριξθσ (Adelman & Taylor, 2010 ˙ Kourkoutas 2012) βάςει και τθσ ςφγχρονθσ 

ψυχοπαιδαγωγικισ προςζγγιςθσ που προωκείται ςτα ςφγχρονα ςχολεία και θ οποία κάνει 

λόγο για ενταξιακι κουλτοφρα και φιλοςοφία (Ainscow et all., 2006 ˙ Unesco, 2005). Τα 

ςχολεία του 21ου αιϊνα αποτελοφν πλαίςια όπου μακθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοί 

αλλθλεπιδροφν, ςυνεργάηονται και μακαίνουν μζςα από ςυνεργατικζσ πρακτικζσ, 

εποικοδομθτικό διάλογο και αλλθλό-υποςτιριξθ με ςτόχο τθν απρόςκοπτθ μάκθςθ χωρίσ 

εμπόδια, αποκλειςμοφσ και ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ.    

Ερευνθτικά δεδομζνα αποδεικνφουν τθ ςθμαντικότθτα του δεςμοφ ανάμεςα ςε 

εκπαιδευτικό και μακθτζσ για τθν ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ του παιδιοφ, ιδιαίτερα των παιδιϊν 

με μακθςιακά προβλιματα, ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ και αναπθρίεσ (Murray, 2003). 
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Διαχρονικι ζρευνα που διενεργικθκε ςχετικά πρόςφατα αναφορικά με τισ ςχζςεισ μακθτι και 

δαςκάλου παρουςιάηει ενδιαφζροντα πορίςματα αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ ςχζςθσ 

αυτισ ςτθ ςυμπεριφορά των μακθτϊν. Ζτςι, τα πορίςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι οι 

αρνθτικζσ ςχζςεισ που πικανόν μπορεί να αναπτυχκοφν μεταξφ μακθτι και δαςκάλου, 

αυξάνουν ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ να αναπτφξουν τα παιδιά αυτά ωσ ζφθβοι μία 

αντικοινωνικι ςυμπεριφορά ςτο μζλλον (Rudasill et all., 2010). Αυτόσ είναι και ο λόγοσ των 

ςτρατθγικϊν παρεμβάςεων ςτο ςχολικό πλαίςιο με ςκοπό να ςπάςει ο φαφλοσ κφκλοσ των 

αρνθτικϊν αντιδράςεων που μποροφν να προκαλζςουν πόνο και απομόνωςθ ςτο παιδί. Θ 

εμπειρία ζχει αναδείξει ότι πολλζσ φορζσ οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί δεν ςυνειδθτοποιοφν 

πωσ με το να απαντοφν αρνθτικά ςε ζνα παιδί που αντιδρά, ενιςχφουν ζμμεςα τα αρνθτικά 

πρότυπα και δίνουν τροφι ςτα δικά του αρνθτικά ςυναιςκιματα, τα οποία φαίνεται να 

παγιϊνονται (Κουρκοφτασ, 2017). 

Διεκνείσ μελζτεσ καταγράφουν ότι πολλζσ φορζσ παιδιά με ιδιαίτερεσ δυςκολίεσ 

αιςκάνονται άγχοσ και ανθςυχία για τουσ εκπαιδευτικοφσ (Collie et all., 2012˙ Kourkoutas 2011˙ 

Margalit & Al Yagon, 2002).  Αλλά και οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αιςκάνονται ότι δεν είναι 

επαρκϊσ καταρτιςμζνοι να αντιμετωπίςουν διάφορεσ δυςκολίεσ μζςα ςτθν τάξθ.  Βιϊνουν κι 

αυτοί αρνθτικά ςυναιςκιματα και ανθςυχία που μπορεί να οφείλονται είτε ςτθν 

επαγγελματικι τουσ εξουκζνωςθ (burn out) είτε ςτισ αρνθτικζσ ςυμπεριφορζσ κάποιων 

παιδιϊν με τα οποία νιϊκουν ότι χάνουν τον ζλεγχο τθσ τάξθσ (kourkoutas & Giovazolias, 2015˙ 

˙Kourkoutas & Mouzaki, 2007). Αυτι θ ανθςυχία εκατζρωκεν φαίνεται ότι δθμιουργεί ζναν 

φαφλο κφκλο (Oberle & Schonert-Reichl, 2016). Συχνά οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν ότι θ 

βαςικι τουσ εκπαίδευςθ δεν τουσ προετοιμάηει κατάλλθλα για τθ διαχείριςθ δφςκολων 

περιπτϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ, ϊςτε να μποροφν να εφαρμόηουν κάκε φορά κατάλλθλεσ 

και αποτελεςματικζσ τεχνικζσ (Kern et all, 2016 ˙ kourkoutas et all. 2011 ˙ Thanos, Kourkoutas & 

Vitalaki, 2006).  Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι εκπαιδευτικοί χρειάηονται ςυχνά 

ςυμβουλευτικι και ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ (Kourkoutas & Giovazoliaσ, 2015). Από τθν 

άλλθ πλευρά πρζπει να ςθμειωκεί ότι καταρτιςμζνοι και ευαιςκθτοποιθμζνοι εκπαιδευτικοί 

που εφαρμόηουν παρεμβάςεισ με κακοδιγθςθ και ςε ςυνεργαςία με φορείσ, πετυχαίνουν 

ικανοποιθτικά αποτελζςματα ςτθν γνωςτικι και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ του παιδιοφ.  
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Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ κρίνεται επομζνωσ κακοριςτικόσ για τθ δθμιουργία ενόσ 

κετικοφ κλίματοσ μζςα ςτθν τάξθ, γεγονόσ που αποτελεί κετικό παράγοντα ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

μακθςιακισ πορείασ όλων των μακθτϊν. Εκπαιδευτικοί που ζχουν μάκει να διαχειρίηονται 

δφςκολεσ περιςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςτθν τάξθ με αποτελεςματικότθτα,  ζχουν ςυμβάλλει 

ςτθ μείωςθ των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ αλλά και ςτθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των 

μακθτϊν για τθ ςχολικι εργαςία (Simpson & Mundschenk, 2012 ςτο Κουρκοφτασ 2017). Ζτςι, 

ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ και ςτα ενδιαφζροντα των παιδιϊν, 

κατάλλθλεσ εκπαιδευτικζσ προςεγγίςεισ και ςτρατθγικζσ αυτορρφκμιςθσ  (Κουρκοφτασ, 2012 ˙ 

Ραντελιάδου, 2011) που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν, θ 

υλοποίθςθ δυναμικϊν ψυχοπαιδαγωγικϊν προγραμμάτων και βιωματικϊν δράςεων που δίνει 

φωνι ςε όλα τα παιδιά και ενιςχφουν τισ ψυχοκοινωνικζσ τουσ δεξιότθτεσ - ιδιαίτερα ςτα 

παιδιά με προβλιματα, θ προαγωγι τθσ ζνταξθσ ςτθν ομάδα, όλα αυτά ςυμβάλλουν ςτθ 

διαμόρφωςθ ενόσ κετικοφ ςχολικοφ κλίματοσ το οποίο επιδρά τόςο ςτθν ακαδθμαϊκι όςο και 

ςτθν ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ των παιδιϊν. Αυτό ςθμαίνει αλλαγι ςτάςθσ και κουλτοφρασ και 

διδαςκαλία προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν. 

Διαφαίνεται επομζνωσ ότι απαιτείται από τθν πλευρά του εκπαιδευτικοφ και του 

ςχολείου ςυνεχισ κατάρτιςθ, ενθμζρωςθ και επαγγελματιςμό, ευελιξία, κατάλλθλθ 

αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν, γνϊςθ του προφίλ όλων των μακθτϊν, κατάλλθλθ δόμθςθ του 

περιβάλλοντοσ και τθσ διδαςκαλίασ, ειςαγωγι μιασ ενταξιακισ κουλτοφρασ και πολιτικισ από 

τθν πλευρά τθσ ςχολικισ μονάδασ (Uuicke, 2008), κακϊσ και ςυνεργαςία τόςο με τθν 

οικογζνεια όςο και με ειδικοφσ για τθ ςυμβουλευτικι πλαιςίωςθ και διαχείριςθ δφςκολων 

περιπτϊςεων. 

 

χζςεισ με ςυνομθλίκουσ 

Ζρευνεσ ζχουν αναδείξει ότι μερικζσ από τισ αιτίεσ δθμιουργίασ του αιςκιματοσ 

μοναξιάσ που αναπτφςςεται ςε παιδιά  ςχετίηεται με κοινωνικά και ςυναιςκθματικά 

προβλιματα (π.χ. άγχοσ, φόβοσ, κατάκλιψθ, κ.τ.λ.) (Lake et all. 2012), με χαμθλι 

αυτοεκτίμθςθ, με απόρριψθ από τουσ ςυνομθλίκουσ (Carr, 2009), με κυματοποίθςθ (Heward, 

2003), με απουςία ποιοτικϊν φιλικϊν ςχζςεων ι κοινωνικϊν δικτφων (Asher & Paquette, 2003 
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˙Ladd & Troop –Gordon, 2003). Θ αποδοχι/απόρριψθ μάλιςτα από τουσ ςυνομθλίκουσ ζχει 

ερευνθκεί ςυςχετιςτικά με τθν αποδοχι και απόρριψθ των γονζων και τα ευριματα είναι 

εντυπωςιακά, κακϊσ αναδεικνφεται ότι θ αποδοχι των ςυνομθλίκων αποτελεί ιςχυρό 

προςτατευτικό παράγοντα, ειδικά αν υπάρχουν δυςλειτουργίεσ ςτο οικογενειακό περιβάλλον  

(Sentse et all., 2010). 

Οι ςυνομιλικοι/ ςυμμακθτζσ αποτελοφν  το πιο ςθμαντικό κοινωνικό δίκτυο τθσ ηωισ 

των παιδιϊν και ζχει πολφ ψθλι προβλεπτικι ςθμαςία για τθ μετζπειτα κοινωνικι και 

ςυναιςκθματικι του ηωι του παιδιοφ (Galanaki & Klantzi-Azizi, 1999).  Ζχει διερευνθκεί ότι 

μζχρι τθν θλικία των 11 ετϊν ςχεδόν το 50% των παιδικϊν δραςτθριοτιτων ζχει να κάνει με τθ 

διάδραςθ, αλλθλεπίδραςθ και ςυναναςτροφι με  τουσ ςυνομθλίκουσ (Grusec & Lytton, 1988 ˙ 

Reijntjes et all., 2006). Επομζνωσ, θ αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυνομθλίκουσ βοθκάει ςτθ 

διαμόρφωςθ μιασ κοινωνικισ αντίλθψθσ και διευκολφνει τθν ανάπτυξθ ςυνεργατικότθτασ 

(Avramidis, 2010). 

Επιπρόςκετα, θ απόρριψθ από τουσ ςυνομθλίκουσ μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό 

παράγοντα κινδφνου για τθν ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ ενόσ παιδιοφ, ιδιαίτερα αν ζχει 

αντιμετωπίςει δυςκολίεσ (Asher & Paquett, 2003˙ Bierman, 2004˙ Criss et all, 2002˙ Dishion et 

all, 2016˙ Kourkoutas et all, 2011). Το μζγεκοσ και θ ζνταςθ τθσ αντίδραςθσ των παιδιϊν που 

δζχονται τθν απόρριψθ των ςυμμακθτϊν τουσ ποικίλλει από παιδί ςε παιδί (Dodge et all, 

2003˙ Downey et all, 1998˙ Sandstorm et all, 2003). Θ ςυνεχόμενθ απόρριψθ από τουσ 

ςυνομθλίκουσ δθμιουργεί εςωτερικευμζνα προβλιματα, όπωσ κατάκλιψθ, ςτρεσ και 

κοινωνικό άγχοσ (Reijntjes et all, 2006) και οι ειδικοί κάνουν λόγο για πολυδιάςτατεσ 

ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ που δίνουν ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ του ςυναιςκιματοσ κι όχι του 

προβλιματοσ. Τζλοσ, θ απόρριψθ από τουσ ςυνομθλίκουσ φαίνεται να ςχετίηεται πζρα από 

τθν κοινωνικι επάρκεια και τα αρνθτικά ςυναιςκιματα (άγχοσ, μοναξιά, κατάκλιψθ) και με το 

φφλο, κακϊσ φαίνεται ότι θ απόρριψθ επθρεάηει περιςςότερο τα αγόρια, ενϊ ςτα κορίτςια 

προκαλεί αιςκιματα κατάκλιψθσ (Reijntjes et all, 2006). 

Μακθτζσ επομζνωσ που τυγχάνουν αρνθτικισ αντιμετϊπιςθσ από τουσ ςυνομθλίκουσ ι 

τον εκπαιδευτικό, διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να απομονωκοφν και να βιϊςουν 

αιςκιματα μοναξιάσ (Al –Yagon & Mikulincer, 2004b ˙Margalit & Levin-Al-Yagon, 1994 ˙Murray 
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& Greenberg, 2002). Αντίκετα, όταν γίνουν αποδεκτοί ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ ςτο να 

αναπτφξουν υγιείσ ψυχοκοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ ςχζςεισ και ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ 

(Adams, 2000 ˙ Criss et all, 2002 ˙ Rohner, 2010). Ιδιαίτερα θ απόρριψθ από τουσ ςυνομθλίκουσ 

και τον εκπαιδευτικό ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εικόνα που δθμιουργεί το παιδί για τον 

εαυτό του και ςτθν ανάπτυξθ των διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων (Κουρκοφτασ, 2017:24). 

 Ραιδιά με ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που δεν διακζτουν επαρκείσ 

διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ αλλά οφτε και τθν ικανότθτα να διατθριςουν ςχζςεισ με 

ςυνομθλίκουσ τουσ, αντιμετωπίηουν ςθμαντικό κίνδυνο απόςυρςθσ αλλά και μθ κετικισ 

εξζλιξθσ ςτθν εφθβικι και ενιλικθ ηωι τουσ, κακϊσ διακατζχονται από αρνθτικά ι αμφικυμικά 

ςυναιςκιματα (π.χ. κυμό, αίςκθμα αδικίασ, απομόνωςθ), ςυναιςκθματικι αςτάκεια, 

ευερεκιςτότθτα, εντάςεισ με τουσ άλλουσ (Baumeister & Bushman, 2007). Θ εξζλιξι τουσ 

μπορεί να είναι αρνθτικι εξαιτίασ του ότι δεν δζχονται παρεμβάςεισ (Κουρκοφτασ, 2017) ι 

απομονϊνονται από τα διάφορα κοινωνικά πλαίςια (Simpson & Mundschenk, 2012). Απζναντι 

ςε αυτά τα παιδιά οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δρουν με ςυςτθματικότθτα και με 

μεγαλφτερθ προςοχι εξαιτίασ των αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων που μπορεί να βιϊνουν (π.χ. 

ματαίωςθσ,  απελπιςίασ, αδυναμίασ να τα προςεγγίςουν οι άλλοι).  

Θ μθ λειτουργικι ανάπτυξθ και εδραίωςθ ςχζςεων με τουσ ςυνομθλίκουσ προκαλεί μια 

ςωρεία άλλων δυςκολιϊν, όπωσ δυςκολία ςυγκζντρωςθσ εντόσ τάξθσ, δυςκολίεσ μάκθςθσ και 

ανάπτυξθσ εςωτερικϊν κινιτρων, δυςκολία να διεκδικιςουν ζνα ρόλο μζςα ςτθν τάξθ, 

δυςκολία να δθμιουργιςουν ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ, δυςκολία να εμφανίςουν μία 

ςυναιςκθματικι ςτακερότθτα (Kauffman & Landrum, 2013, Κουρκοφτασ, 2012). Σε κάκε 

περίπτωςθ φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά δεν μποροφν να διατθριςουν ςτακερζσ και 

ικανοποιθτικζσ φιλίεσ οφτε να αναπτφξουν ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, 

γεγονόσ που ςθματοδοτεί τθ μετζπειτα εξζλιξθ, κακϊσ ωσ γνωςτόν θ απουςία διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων και φιλιϊν ιςοδυναμεί με μία ςυναιςκθματικι αςτάκεια και γενικότερεσ δυςκολίεσ 

ςχολικισ και κοινωνικισ ζνταξθσ (Kourkoutas et al. 2015 ˙ Place & Elliott, 2914). Δεδομζνο είναι  

το γεγονόσ ότι τα παιδιά που δεν υποςτθρίηονται ςωςτά, ϊςτε να ξεπεράςουν τα προβλιματά 

τουσ και να αναπτφξουν αποδεκτζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, παρουςιάηουν προβλιματα ςτθν 

εφθβικι και ενιλικθ ηωι τουσ, όπωσ είναι θ ςχολικι διαρροι (Rudolf et all. 2006), πικανζσ 
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παραβατικζσ ςυμπεριφορζσ, αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, προβλιματα ςτθ διατιρθςθ 

αρμονικϊν ςχζςεων με ςυναδζλφουσ και ςυνεργάτεσ ςτο μζλλον (Κουρκοφτασ, 2017). Σε κάκε 

περίπτωςθ κακίςταται φανερό ότι οι ςχζςεισ που αναπτφςςει ζνα παιδί τόςο ςε ςχολικά όςο 

και ςε κοινωνικά πλαίςια με ςυνομιλικουσ είναι πάρα πολφ ςθμαντικζσ και εξαρτϊνται κάκε 

φορά και από τθν εικόνα που ζχει για τον εαυτό του και από τισ διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ 

που ζχει αναπτφξει, οι οποίεσ είναι φυςικά ςθμαντικζσ και για τθ ςχολικι και κοινωνικι του 

ζνταξθ, αλλά και για τθ μετζπειτα ψυχοκοινωνικι του ανάπτυξθ (Rohner, 2010). Αντίκετα, θ  

απουςία διαπροςωπικϊν ςχζςεων με ςυνομιλικουσ αποτελεί ζναν ςθμαντικό παράγοντα 

κινδφνου για τθν εξζλιξθ τθσ μετζπειτα ηωισ του παιδιοφ, το οποίο μπορεί να αναπτφξει 

εςωτερικευμζνα προβλιματα ι  εξωτερικευμζνα προβλιματα (Place & Elliot, 2014). 

Το ςφγχρονο ςχολείο μπορεί να αποτελζςει χϊρο όχι μόνο τθσ γνωςτικισ αλλά και τθσ 

ςυναιςκθματικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των παιδιϊν (Χατηθχριςτου 2004) μζςα από 

δομθμζνα, ευζλικτα και λειτουργικά προγράμματα, ολιςτικι ςυμβουλευτικι και δθμιουργικζσ 

ψυχοπαιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και προγράμματα ενίςχυςθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων για 

όλα τα παιδιά.  Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν οικολογικι ςυςτθμικι προςζγγιςθ, θ ενίςχυςθ των 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων και αυτό που ειςπράττουν οι μακθτζσ μζςα από αυτζσ ςυμβάλλουν 

ςτθν ομαλι κοινωνικοποίθςθ όλων των παιδιϊν τόςο αυτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

και αδυναμίεσ όςο και των τυπικά αναπτυςςόμενων παιδιϊν.   
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Κεφάλαιο 3ο 

Παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ 

 

Θ ζρευνα υλοποιικθκε ςτθν Κριτθ ςε μακθτζσ ςχολικισ θλικίασ αςτικϊν και 

περιαςτικϊν περιοχϊν όλων των νομϊν. Το δείγμα αποτζλεςαν 399 μακθτζσ (αγόρια και 

κορίτςια) θλικίασ 6 ζωσ 13 ετϊν, οι οποίοι φοιτοφςαν ςε κάποια τάξθ του δθμοτικοφ. Κάποιοι 

από αυτοφσ φοιτοφςαν και ςε τμιματα ζνταξθσ ι δζχονταν τθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ 

τμιματοσ ζνταξθσ λόγω δυςκολιϊν που αντιμετϊπιηαν (γνωςτικζσ ι ςυναιςκθματικζσ). Από 

αυτοφσ τουσ μακθτζσ άλλοι είχαν κάποια διάγνωςθ ι είχαν παραπεμφκεί ςτο ΚΕΔΔΥ/ ΚΕΣΥ για 

αξιολόγθςθ. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ αξιοποιικθκε θ ςυνοπτικι ζκδοςθ του ερωτθματολογίου 

PARQ των Rohner & Khaleque (2005), όπωσ προςαρμόςτθκε από τουσ Γιοβαηολιά και 

Τςαοφςθ(2010)  και  αφορά τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων που ζχει ζνα παιδί για τθ 

ςυμπεριφορά των γονζων του. Το ερωτθματολόγιο βαςίηεται ςε μια τετράβακμθ κλίμακα 

likert (Ράντα, Μερικζσ φορζσ, Σπάνια Ροτζ). Επίςθσ, αξιοποιικθκε και το ερωτθματολόγιο 

TARQ που αφορά τθ διερεφνθςθ των αντιλιψεων που ζχει ζνα παιδί για τθ ςυμπεριφορά του 

/τθσ δαςκάλου/ασ του, επίςθσ με τετράβακμθ κλίμακα likert. Τζλοσ, αξιοποιικθκε και θ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΔΥΣΑΕΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ που περιλαμβάνει 

ερωτιςεισ αυτό-αναφοράσ ςχετικά με α) το ςυναίςκθμα τθσ μοναξιάσ που μπορεί να βιϊνει 

ζνα παιδί ςτο ςχολικό του περιβάλλον (π.χ. Νιϊκω μόνοσ/θ ςτο ςχολείο), β) τθν εκτίμθςθ του 

παιδιοφ για τισ τρζχουςεσ ςχζςεισ με τουσ ςυνομιλικουσ του, γ) τθν αντίλθψθ του παιδιοφ για 

το βακμό ςτον οποίο ικανοποιοφνται ςθμαντικζσ διαπροςωπικζσ του ανάγκεσ (π.χ. ‘’Δεν 

υπάρχουν άλλα παιδιά για να ηθτιςω βοικεια όταν τθ χρειάηομαι ςτο ςχολείο’’ και δ) τθν  

αντίλθψθ του παιδιοφ για τθν κοινωνικι του ικανότθτα (π.χ. ‘’Τα καταφζρνω να δουλεφω μαηί 

με τα άλλα παιδιά τθσ τάξθσ μου ςε διάφορεσ εργαςίεσ’’).    

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ είναι θ διερεφνθςθ και ανίχνευςθ των αντιλιψεων που αιςκάνεται 

ζνα παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ, μακθςιακζσ ι ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ και ανάγκεσ  
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αναφορικά με τθ ςχζςθ που αναπτφςςει με τουσ γονείσ του, τουσ ςυμμακθτζσ του και τουσ 

εκπαιδευτικοφσ του.  

Βαςικι μασ υπόκεςθ είναι ότι τα παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ αναμζνεται να βιϊνουν μεγαλφτερθ αίςκθςθ τθσ μοναξιάσ ςε ςχζςθ με τουσ 

ςυνομθλίκουσ τουσ και τα παιδιά χωρίσ καμία δυςκολία, όταν δεν ζχουν αναπτφξει 

ικανοποιθτικοφσ δεςμοφσ και ςχζςεισ με ςθμαντικά πρόςωπα αναφοράσ (γονείσ, 

εκπαιδευτικοφσ, ςυμμακθτζσ, κ.ά) ι δεν αιςκάνονται αποδεκτά. Θεωροφμε ότι κακοριςτικι 

ςυμβολι ςτθ δθμιουργία του αιςκιματοσ μοναξιάσ ζχει θ ςυμπεριφορά των ςθμαντικϊν 

άλλων και κυρίωσ τθσ οικογζνειασ (πατζρα και μθτζρασ), των φίλων και των εκπαιδευτικϊν. 

Ιδιαίτερα ςε παραδοςιακζσ κοινωνίεσ όπωσ είναι θ κρθτικι κοινωνία, αναμζνουμε θ ςτάςθ του 

πατζρα να επθρεάηει περιςςότερο το αίςκθμα μοναξιάσ των παιδιϊν με δυςκολίεσ.  Από τθ 

βαςικι αυτι υπόκεςθ απορρζουν και τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα: 

Ε1 Θ αποδοχι από τουσ γονείσ, θ υποςτιριξθ και θ ανάπτυξθ κετικϊν ςυναιςκθμάτων μειϊνει 

το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςε παιδιά με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

και αναπθρίεσ. Αντίκετα, θ μθ αποδοχι από τουσ γονείσ τθσ δυςκολίασ του παιδιοφ και θ μθ 

επαρκισ ςτιριξθ αυξάνει τα ποςοςτά ανάπτυξθσ του αιςκιματοσ μοναξιάσ. 

Ε2 Ραιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ βιϊνουν περιςςότερο 

το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ, όταν δεν ζχουν αναπτφξει υγιείσ και ςτζρεεσ ςχζςεισ με τουσ 

ςυνομιλικουσ. 

Ε3 Θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του αιςκιματοσ μοναξιάσ ςτα 

παιδιά με δυςκολίεσ.  

Ε4 Υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των κετικϊν ςχζςεων και τθσ φπαρξθσ ιςχυρϊν κοινωνικϊν 

δικτφων ςτθ ηωι ενόσ παιδιοφ με δυςκολίεσ και του αιςκιματοσ μοναξιάσ που μπορεί να 

βιϊςει. 

Από τθν ζρευνα φάνθκε ότι το 90,5 % των παιδιϊν του δείγματοσ φοιτοφν ςτισ τρεισ 

μεγαλφτερεσ τάξεισ του δθμοτικοφ (4θ, 5θ,6θ) με τα περιςςότερα να ανικουν ςτθν 5θ τάξθ 

(38,6%.) Τα αγόρια του δείγματοσ είναι 206 (51,6%) και τα κορίτςια 193 (41,6%). Από τα 
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ςφνολο των παιδιϊν του δείγματοσ, τα 233 (58,4%) είναι μακθτζσ/τριεσ τυπικισ ανάπτυξθσ 

που δεν αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα, ενϊ τα υπόλοιπα 166 (41,6%) αντιμετωπίηουν 

κάποιο πρόβλθμα ι δυςκολία. Θ κατανομι των παιδιϊν ανά φφλο και θ φπαρξθ ι όχι 

προβλιματοσ/δυςκολίασ παρουςιάηεται ςτο Γράφθμα 1.1. 

 

 
Γράφθμα 1.1  

Παιδιά του δείγματοσ με φπαρξθ ι όχι προβλιματοσ κατά φφλο και ςτο ςφνολο 
 

Οι κατθγορίεσ των προβλθμάτων του ποςοςτοφ των παιδιϊν που αντιμετωπίηουν κάποια 

δυςκολία είναι οι εξισ και αποτυπϊνονται ςτο γράφθμα 1.2:  

 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ (LD) 38,6% 

 Κοινωνικά-ςυναιςκθματικά-ςυμπεριφορικά προβλιματα (SEBP) 21,1% 

 Ραιδιά με πρόβλθμα που αναμζνεται θ επίςθμθ διάγνωςθ 17,5% 

 ΔΕΡΥ/Διαςπαςτικζσ ςυμπεριφορζσ  (ADHD/DB) 12,7% 

 Αναπτυξιακζσ διαταραχζσ DD' 10,2%  
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Γράφθμα 1.2  
Ποςοςτιαία κατανομι των παιδιϊν με πρόβλθμα  ανά κατθγορία προβλιματοσ 

 

Αξιοπιςτία των ερωτθματολογίων 

 

Το Test αξιοπιςτίασ (Cronbach's alpha) για τισ μεταβλθτζσ τθσ  μοναξιάσ τθσ κοινωνικισ 

δυςφορίασ και τουσ παράγοντεσ των ερωτθματολογίων PARQ_F πατζρα , PARQ_M  μθτζρασ 

και TARQ εκπαιδευτικοφ δίνει πολφ καλά αποτελζςματα ςε όλεσ ςχεδόν τισ  μεταβλθτζσ (πάνω 

από 0,7) εκτόσ μιασ και μόνθσ εξαίρεςθσ που αφορά τθ μεταβλθτι ‘’ζλεγχο του 

εκπαιδευτικοφ’’, γεγονόσ που μασ επιτρζπει να προχωριςουμε ςτισ αναλφςεισ μασ με 

εγκυρότθτα και αξιοπιςτία. 
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Ρίνακασ  1.1 :  Test αξιοπιςτίασ (Cronbach's alpha) για τθν μοναξιά τθν κοινωνικι δυςφορία και τουσ  

παράγοντεσ των ερωτθματολογίων PARQ_F πατζρα , PARQ_M  μθτζρασ και TARQ εκπαιδευτικοφ . 

Μεταβλθτζσ - Ραράγοντεσ Crodbach’s alpha 

Μοναξιά 0,927 

Κοινωνικι δυςφορία 0,747 

PARQ_F ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟΓΘ 0,792 

PARQ_F ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 0,950 

PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 0,750 

PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΑΡΟΙΨΘ 0,887 

PARQ_F_ΣΥΝΟΛΟ 0,928 

PARQ_M ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟΓΘ 0,715 

PARQ_M ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 0,958 

PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 0,823 

PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΑΡΟΙΨΘ 0,893 

PARQ_M_ΣΥΝΟΛΟ 0,940 

TARQ ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟΓΘ 0,769 

TARQ ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΑΡΟΙΨΘ 0,846 

TARQ ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 0,935 

TARQ ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 0,869 

TARQ ΕΛΕΓΧΟΣ 0,471 

TARQ_ΣΥΝΟΛΟ 0,888 

Πίλαθαο  1.1 :  Test αξιοπιζηίαρ (Cronbach's alpha) για ηην μοναξιά ηην κοινωνική δςζθοπία και ηοςρ  παπάγονηερ 

ηων επωηημαηολογίων PARQ_F παηέπα , PARQ_M  μηηέπαρ και TARQ εκπαιδεςηικού . 
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1. τατιςτικι επεξεργαςία  - περιγραφικά ςτοιχεία 

Κατά τθ διερεφνθςθ του ελζγχου φπαρξθσ ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν μεταξφ των 

μεταβλθτϊν φφλου, διάγνωςθσ και τάξθσ φοίτθςθσ αναφορικά με τισ μεταβλθτζσ τθσ μοναξιάσ 

και τθσ κοινωνικισ δυςφορίασ ςτα ερωτθματολόγια  PARQ_F πατζρα, PARQ_M  μθτζρασ και 

TARQ εκπαιδευτικοφ, διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

 

1.1 Φύλο  

Αναφορικά με τθ μεταβλθτι φφλο και το αν οι απαντιςεισ των αγοριϊν διαφζρουν 

ςθμαντικά από εκείνεσ των κοριτςιϊν, θ ςτατιςτικι διερεφνθςθ για τθν επιλογι του 

κατάλλθλου ελζγχου μασ οδιγθςε ςτθ χρθςιμοποίθςθ του μθ παραμετρικοφ τεςτ των Man-

Whitney, το οποίο είναι αντίςτοιχο του t test για ανεξάρτθτα δείγματα. (Ρίνακασ 1.1). 

 
 
Ρίνακασ 1.1 
 

Μθ παραμετρικό τεςτ Mann-Whitney για τισ διαφορζσ των  μεταβλθτϊν κατά φφλο 

 

Μοναξιά Κοινωνικι δυςφορία 

    Διάμεςοσ 
Αγόρια 13,00 37,00 

    Διάμεςοσ 
Κορίτςια 12,00 37,00 

    U 18778,00 19499,00 
    p 0,327    0,741    
    r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,05 -0,02         
PARQ_F ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟ

ΓΘ 
ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

PARQ_F_ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

Διάμεςοσ 
Αγόρια 12,00 21,00 17,00 13,00 63,00 

 Διάμεςοσ 
Κορίτςια 10,00 21,00 17,00 13,00 65,00 

 U 16096,50 18594,50 19085,00 19480,00 19133,00 
 p 0,003 ** 0,427    0,721    0,994    0,754    
 r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,15 -0,04 -0,02 0 -0,02   
PARQ_M ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟ

ΓΘ 
ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 

ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΑΔΙΑΦΟΙΑ 

/ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 
ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

PARQ_M_ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 Διάμεςοσ 
Αγόρια 11,00 21,00 18,00 13,00 64,00 

 Διάμεςοσ 
Κορίτςια 9,00 21,00 17,00 13,00 64,00 
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U 16392,00 19624,00 19273,50 19732,50 18639,00 
 p 0,003 ** 0,823    0,659    0,969    0,281    
 r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,15 -0,01 -0,02 0,00 -0,05   
TARQ ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ΣΤΟ

ΓΘ 
ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ 
/ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 

ΕΛΕΓΧΟΣ TARQ_ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Διάμεςοσ 
Αγόρια 15,50 11,00 19,00 14,00 10,00 71,50 
Διάμεςοσ 
Κορίτςια 15,00 12,00 20,00 15,00 11,00 75,00 

U 18514,50 19002,50 18588,00 19234,00 16592,00 18751,00 

p 0,235    0,444    0,259    0,574    0,004 ** 0,327    
r μζγεκοσ 
επίδραςθσ -0,06 -0,04 -0,06 -0,03 -0,14 -0,05 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Σφμφωνα με τον πίνακα, ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ ζχουμε ςτισ μεταβλθτζσ  : 

 Ηεςταςιά/Στοργι του πατζρα (αντίςτροφθ κλίμακα)  

 Ηεςταςιά/Στοργι τθσ μθτζρασ (αντίςτροφθ κλίμακα) 

 όπου  και ςτισ δυο μεταβλθτζσ τα αγόρια παρουςιάηουν ςτατιςτικά υψθλότερεσ τιμζσ  

(p<0,01). 

Αυτό ςθμαίνει ότι τα αγόρια αιςκάνονται περιςςότερο τθν απουςία ηεςταςιάσ και ςτοργισ 

και από τουσ δφο γονείσ από ό, τι τα κορίτςια, γεγονόσ που πικανότατα να ςχετίηεται με το 

πολιτιςτικό πλαίςιο και τα κλειςτά παραδοςιακά κοινωνικά ςυςτιματα .  

 
 

1.2 Διάγνωςη (2 κατηγορίεσ παιδιά με δυςκολία/πρόβλημα ή χωρίσ)  
 

Στθ μεταβλθτι διάγνωςθ προζκυψαν δφο κατθγορίεσ:  παιδιά που αντιμετωπίηουν 

κάποια δυςκολία και παιδιά χωρίσ κάποια δυςκολία/πρόβλθμα. Κατά τθ διερεφνθςθ  για το αν 

οι δυο κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ που εξετάηουμε εδϊ, ζχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ 

μεταξφ τουσ, επιλζχκθκε το μθ παραμετρικό τεςτ των Man-Whitney με τα ακόλουκα 

αποτελζςματα όπωσ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.2. 
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Ρίνακασ 1.2 
 

Μθ παραμετρικό τεςτ Mann-Whitney για τισ διαφορζσ των  μεταβλθτϊν μεταξφ παιδιϊν με πρόβλθμα και χωρίσ 

 

Μοναξιά Κοινωνικι 
δυςφορία 

    Διάμεςοσ Ραιδιά 
χωρίσ πρόβλθμα 15,00 39,00 

    Διάμεςοσ Ραιδιά με 
πρόβλθμα 8,00 31,00 

    U 5388,00 10469,50 
    P 0 *** 0 *** 
    r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,63 -0,39         
PARQ_F ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ 

ΣΤΟΓΘ 

ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

PARQ_F_ΣΥΝ
ΟΛΟ 

 

Διάμεςοσ Ραιδιά 
χωρίσ πρόβλθμα 11,00 23,00 19,00 15,00 67,50 

 Διάμεςοσ Ραιδιά με 
πρόβλθμα 10,00 8,00 12,00 6,00 40,00 

 U 18074,00 3767,50 5080,00 4162,50 4553,50 
 P 0,452    0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 
 r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,04 -0,68 -0,62 -0,67 -0,64   
PARQ_M ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ 

ΣΤΟΓΘ 
ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

PARQ_M_ΣΥ
ΝΟΛΟ 

 Διάμεςοσ Ραιδιά 
χωρίσ πρόβλθμα 10,00 23,00 19,00 15,00 66,00 

 Διάμεςοσ Ραιδιά με 
πρόβλθμα 9,00 8,00 11,00 6,00 34,50 

 U 16926,00 4616,50 5370,00 4340,00 5285,50 
 p 0,038 * 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 
 r μζγεκοσ 

επίδραςθσ -0,10 -0,65 -0,62 -0,67 -0,62   
TARQ ΗΕΣΤΑΣΙΑ/ 

ΣΤΟΓΘ 
ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΑΡΟΙΨΘ 

ΕΧΘΟΤΘΤΑ/ 
ΕΡΙΘΕΤΙΚΟΤΘΤΑ 

ΑΔΙΑΦΟΙΑ/ 
ΡΑΑΜΕΛΘΣΘ 

ΕΛΕΓΧΟΣ TARQ_ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Διάμεςοσ Ραιδιά 
χωρίσ πρόβλθμα 16,00 13,00 22,00 17,00 9,00 78,00 
Διάμεςοσ Ραιδιά με 
πρόβλθμα 13,00 6,00 8,00 9,00 13,00 52,50 

U 13334,50 5193,50 4281,50 5355,50 9001,00 5698,00 

p 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 0 *** 
r μζγεκοσ 
επίδραςθσ -0,27 -0,63 -0,67 -0,62 -0,46 -0,60 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Από τον πιο πάνω πίνακα ςυνάγεται το ςυμπζραςμα ότι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν που αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία (τα οποία παρουςιάηουν 

χαμθλότερεσ τιμζσ ) και εκείνων χωρίσ καμία δυςκολία ι πρόβλθμα ζχουμε ςχεδόν ςε όλεσ τισ 

εξεταηόμενεσ  μεταβλθτζσ (p<0,001), εκτόσ από δφο που αφοροφν τισ μεταβλθτζσ PARQ_F 
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Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ κλίμακα)  του πατζρα, όπου δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι 

διαφορά μεταξφ παιδιϊν με πρόβλθμα και χωρίσ και του TARQ Ζλεγχοσ του εκπαιδευτικοφ, 

όπου εδϊ υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά (p<0,001) μεταξφ των παιδιϊν με πρόβλθμα 

και εκείνων χωρίσ, αλλά εδϊ τα πρϊτα ζχουν υψθλότερεσ τιμζσ. 

1.3 Διάγνωςθ (4+2 κατθγορίεσ )  

 
Σε αυτι τθν παράγραφο εξετάηουμε αν οι  μεταβλθτζσ τθσ  μοναξιάσ, τθσ κοινωνικισ 

δυςαρζςκειασ, και οι  παράγοντεσ των ερωτθματολογίων PARQ_F πατζρα , PARQ_M  μθτζρασ 

και TARQ εκπαιδευτικοφ κακϊσ και τα ςφνολά τουσ ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι ςε 

ςχζςθ με τθν διάγνωςθ. Οι κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ που εξετάηουμε είναι : 

 Ραιδιά χωρίσ προβλιματα 

 Αναπτυξιακζσ διαταραχζσ DD' 

 ΔΕΡΥ/Διαςπαςτικζσ ςυμπεριφορζσ  (ADHD/DB) 

 Κοινωνικά-ςυναιςκθματικά-ςυμπεριφορικά προβλιματα (SEBP) 

 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ (LD) 

 Ραιδιά με πρόβλθμα που αναμζνεται θ επίςθμθ διάγνωςθ  

Τα αποτελζςματα των ελζγχων κανονικότθτασ δείχνουν ότι ςτθν πλειονότθτά τουσ δεν 

ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι, γιατί τα ςχετικά tests (Kolmogorov-Smirnov και Shapiro-

Wilk) είναι ςτατιςτικά ςθμαντικά, πράγμα που ςθμαίνει ότι οι κατανομζσ των μεταβλθτϊν 

αυτϊν διαφζρουν από τθν κανονικι κατανομι.  Επομζνωσ, για να εξετάςουμε αν οι 

απαντιςεισ των παιδιϊν χωρίσ πρόβλθμα διαφζρουν ςθμαντικά από εκείνεσ των  παιδιϊν με 

πρόβλθμα, κα χρθςιμοποιιςουμε το μθ παραμετρικό τεςτ των Kruskal_Wallis που είναι 

ιςοδφναμο με τθν ανάλυςθ διακφμανςθσ ANOVA. Τα αποτελζςματα που προκφπτουν  ανά 

μεταβλθτι είναι τα ακόλουκα : 

 

 Θ Μοναξιά φαίνεται να επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ 

(Θ(5)=170,99, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι τα παιδιά χωρίσ 

πρόβλθμα ζχουν μεγαλφτερεσ τιμζσ από όλεσ τισ άλλεσ κατθγορίεσ των παιδιϊν με 

πρόβλθμα με τισ διαφορζσ να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικζσ. Επιπλζον, τα παιδιά με 
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δυςκολίεσ που αναμζνουν τθν επίςθμθ διάγνωςθ, παρουςιάηουν χαμθλότερθ τιμι 

με τθν διαφορά να είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι  τιμι ςε ςχζςθ με τα παιδιά που 

ζχουν Μακθςιακζσ δυςκολίεσ (LD). 

 

  Θ Κοινωνικι δυςαρζςκεια και αυτι επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ 

(Θ(5)=70,02, p=0,000<0,001).  

 

Αναφορικά με το ερωτθματολόγιο PARQ_F του πατζρα ςθμειϊνονται τα εξισ 

αποτελζςματα: 

 

 Θ Ηεςταςιά/Στοργι του πατζρα (αντίςτροφθ κλίμακα) δεν επθρεάηεται από τισ 

κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=5,50, p=0,358>0,05).  

 Θ PARQ_F Εχκρότθτα/Επικετικότθτα του πατζρα φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=197,72, p=0,000<0,001). Ομοίωσ και θ PARQ_F 

Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ του πατζρα φαίνεται να επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ 

τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=162,00, p=0,000<0,001), κακϊσ και θ PARQ_F 

Αδιαφορία/Απόρριψθ του πατζρα (Θ(5)=193,49, p=0,000<0,001). Τζλοσ, Τζλοσ, θ 

ςυνολικι ςυμπεριφορά του πατζρα PARQ_F φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=177,97, p=0,000<0,001).  

 

Αναφορικά με το ερωτθματολόγιο τθσ μθτζρασ  PARQ_M αναδεικνφονται τα εξισ 

αποτελζςματα: 

 Θ PARQ_M Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ κλίμακα) τθσ μθτζρασ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=13,21, p=0,022<0,05). Ομοίωσ 

και θ PARQ_M Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ μθτζρασ φαίνεται να επθρεάηεται από 

τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=189,92, p=0,000<0,001), κακϊσ και θ  PARQ_M 

Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ τθσ μθτζρασ (Θ(5)=168,06, p=0,000<0,001) και θ  PARQ_M 

Αδιαφορία/Απόρριψθ τθσ μθτζρασ (Θ(5)=194,26, p=0,000<0,001). Τζλοσ, θ ςυνολικι 

ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ PARQ_M φαίνεται να επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ 

τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=174,91, p=0,000<0,001).  
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Αναφορικά με το ερωτθματολόγιο του δαςκάλου TARQ, παρατθροφνται τα εξισ: 

 Θ TARQ Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ κλίμακα) του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=33,18, p=0,022<0,05). Από τα 

post hoc tests προκφπτει ότι τα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα ζχουν μεγαλφτερεσ τιμζσ 

από παιδιά με πρόβλθμα που αναμζνεται θ επίςθμθ διάγνωςθ με τθ διαφορά να 

είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι. Επίςθσ από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ επθρεάηονται 

και οι TARQ Αδιαφορία/Απόρριψθ του εκπαιδευτικοφ(Θ(5)=169,69, p=0,000<0,001). 

θ TARQ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα του εκπαιδευτικοφ (Θ(5)=190,86, p=0,000<0,001), 

θ μεταβλθτι TARQ Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ του εκπαιδευτικοφ (Θ(5)=190,86, 

p=0,000<0,001), θ TARQ Ζλεγχοσ του εκπαιδευτικοφ (Θ(5)=94,59, p=0,000<0,001), 

κακϊσ και θ ςυνολικι του ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ κατθγορίεσ τθσ διάγνωςθσ (Θ(5)=157,03, p=0,000<0,001).  

1.4. Σάξθ φοίτθςθσ  (6 Σάξεισ )  

Σε αυτι τθ παράγραφο εξετάηουμε αν οι  μεταβλθτζσ τθσ  μοναξιάσ, τθσ κοινωνικισ 

δυςαρζςκειασ, και οι  παράγοντεσ των ερωτθματολογίων PARQ_F πατζρα , PARQ_M  μθτζρασ 

και TARQ εκπαιδευτικοφ κακϊσ και τα ςφνολά τουσ ακολουκοφν τθν κανονικι κατανομι ςε 

ςχζςθ με τθν τάξθ φοίτθςθσ (1θ, 2α, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ). Ο ςτατιςτικόσ ζλεγχοσ ανζδειξε τα εξισ:  

 

 Θ Μοναξιά φαίνεται να επθρεάηεται από τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=56,77, 

p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ διαφορά είναι ςτατιςτικά 

ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 

 5θ και  

 6θ τάξθ. 
o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ. 
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  Θ Κοινωνικι δυςαρζςκεια και αυτι επθρεάηεται από τισ από τισ τάξεισ φοίτθςθσ 

(Θ(5)=22,85, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ διαφορά είναι 

ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 

5θ  τάξθ. 

 

 Θ Ηεςταςιά/Στοργι του πατζρα (αντίςτροφθ κλίμακα) δεν επθρεάηεται από τισ από 

τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=6,17, p=0,290>0,05).  

 

 Θ PARQ_F Εχκρότθτα/Επικετικότθτα του πατζρα φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=62,33, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

 H PARQ_F Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ του πατζρα φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=52,88, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ   

 5θ και  
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 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ  

 

 Θ PARQ_F Αδιαφορία/Απόρριψθ του πατζρα φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=70,13, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 1θσ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 
o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με θ 5θ τάξθ. 
 

 

 Θ ςυνολικι ςυμπεριφορά του πατζρα PARQ_F φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=70,90, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων : 

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 

 5θ και  

 6θ τάξθ. 

o 4θσ    (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  

 6θ τάξθ. 
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 Θ PARQ_M Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ κλίμακα) τθσ μθτζρασ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=13,51, p=0,019<0,05). Ωςτόςο από τα 

post hoc tests δεν προκφπτει ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορϊν ςε κάποιο ηεφγοσ 

τάξεων.  

 
 

 Θ PARQ_M Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ μθτζρασ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=63,99, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 

 Θ PARQ_M Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ τθσ μθτζρασ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=68,93, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ.  
 

 Θ PARQ_M Αδιαφορία/Απόρριψθ τθσ μθτζρασ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=62,33, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
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 6θ τάξθ. 
o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 
 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ.  

 Θ ςυνολικι ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ PARQ_M φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=73,30, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 

 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ.  

 Θ TARQ Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ κλίμακα) του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=20,56, p=0,000<0,001). Από τα post hoc 

tests προκφπτει ότι θ διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 

 Θ TARQ Αδιαφορία/Απόρριψθ του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=68,84, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 1θσ    (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
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 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 

 Θ TARQ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα  του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να επθρεάηεται από 

τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=70,15, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει 

ότι θ διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 1θσ    (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ. 

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 4θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ.  
 

 Θ μεταβλθτι TARQ Αδιαφορία/Ραραμζλθςθ του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να 

επθρεάηεται από τισ τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=55,87, p=0,000<0,001). Από τα post hoc 

tests προκφπτει ότι θ διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 1θσ    (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ. 

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 
o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 

 Θ μεταβλθτι TARQ Ζλεγχοσ του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=42,33, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 1θσ    (υψθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τθν 5θ τάξθ. 
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o 2ασ   (υψθλότερεσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (υψθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

 

 Θ ςυνολικι ςυμπεριφορά του εκπαιδευτικοφ φαίνεται να επθρεάηεται από τισ 

τάξεισ φοίτθςθσ (Θ(5)=61,18, p=0,000<0,001). Από τα post hoc tests προκφπτει ότι θ 

διαφορά είναι ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταξφ των τάξεων  

o 2ασ   (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  

 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 

o 3θσ (χαμθλότερεσ τιμζσ) ςε ςχζςθ με τισ  
 4θ 
 5θ και  
 6θ τάξθ. 
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Συμπεραςματικά, διαπιςτϊνουμε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ διαφορζσ μεταξφ των κατθγοριϊν 

των μεταβλθτϊν φφλου, διάγνωςθσ και τάξθσ φοίτθςθσ. Ριο αναλυτικά, 

 αναφορικά με τθ μεταβλθτι του φφλου και τθ Ηεςταςιά/ ςτοργι του πατζρα και 

τθσ μθτζρασ (αντίςτροφθ κλίμακα) φαίνεται ότι τα αγόρια παρουςιάηουν 

ςτατιςτικά υψθλότερεσ τιμζσ ((p<0,01), βιϊνουν δθλαδι λιγότερο τθ ηεςταςιά και 

ςτοργι του πατζρα ςε ςχζςθ με τα κορίτςια που δζχονται περιςςότερο τθν 

εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και ηεςταςιάσ. 

 Αναφορικά με τθ μεταβλθτι τθσ διάγνωςθσ ζχουμε ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

διαφορζσ μεταξφ των παιδιϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ι κάποιο πρόβλθμα 

και των παιδιϊν χωρίσ κανζνα πρόβλθμα. Ζτςι, μεγαλφτερθ μοναξιά βιϊνουν τα 

παιδιά που δεν ζχουν κανζνα πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τα παιδιά που 

αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ και που φαίνεται να τυγχάνουν μεγαλφτερθσ προςοχισ 

και από τουσ γονείσ και από το δάςκαλο. Κδια ευριματα παρατθροφμε και ςτθν 

κλίμακα τθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ. Επίςθσ, οι μακθτζσ με μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ βιϊνουν αιςκιματα μοναξιάσ περιςςότερο από παιδιά που δεν ζχουν 

ακόμθ διάγνωςθ αλλά αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. Οι παρεμβάςεισ που λαμβάνουν 

από τον ειδικό παιδαγωγό φαίνεται ότι τουσ καλφπτει ψυχοςυναιςκθματικά.       

 Αναφορικά με τθ ςτάςθ του πατζρα ςε ςχζςθ με τθ διάγνωςθ διαπιςτϊνονται 

όμοια ευριματα με τα παραπάνω. Ζτςι, τα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα βιϊνουν 

περιςςότερο τθ μοναξιά από ό,τι τα παιδιά που ζχουν κάποια διάγνωςθ, ενϊ το 

ίδιο παρατθρείται μεταξφ των μακθτϊν με Μ.Δ. και των παιδιϊν που αναμζνεται θ 

διάγνωςι τουσ. 
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 Αναφορικά με τθ ςτάςθ τθσ μθτζρασ παρατθρείται ότι εκδθλϊνει μεγαλφτερθ 

ηεςταςιά και ςτοργι ςτα παιδιά που αναμζνουν κάποια διάγνωςθ και φαίνεται να 

διάκειται κετικότερα ςτα παιδιά με δυςκολίεσ ι διαταραχζσ. Επίςθσ τα παιδιά με 

Μ.Δ. νιϊκουν μοναξιά εξαιτίασ τθσ αρνθτικισ ςτάςθσ τθσ μθτζρασ ςε μεγαλφτερο 

βακμό από ό,τι τα παιδιά που αναμζνουν κάποια διάγνωςι ι ζχουν κοινωνικά και 

ςυμπεριφορικά προβλιματα. Μοναξιά από τθν απορριπτικι ςτάςθ τθσ μθτζρασ 

νιϊκουν παιδιά χωρίσ πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τα διαγνωςμζνα παιδιά κι επίςθσ τα 

παιδιά με Μ.Δ. ςε ςχζςθ με αυτά που αναμζνουν διάγνωςθ. Τα ίδια ευριματα 

ςυναντάμε και ςτθ ςυςχζτιςθ τθσ μοναξιάσ με τθν εκδιλωςθ αδιαφορίασ και 

παραμζλθςθσ εκ μζρουσ τθσ μθτζρασ, κακϊσ και ςτθ ςυνολικι ςυμπεριφορά τθσ 

μθτζρασ . 

 Αναφορικά με τθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ και τθν επίδραςθ του αιςκιματοσ 

μοναξιάσ παρατθροφμε τα εξισ: Τα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα βιϊνουν λιγότερθ  

ηεςταςιά ςε ςχζςθ με τα διαγνωςμζνα παιδιά. Θ διάγνωςθ φαίνεται ότι κακορίηει 

τθ ςτάςθ του δαςκάλου κι ζτςι παιδιά χωρίσ πρόβλθμα αιςκάνονται μεγαλφτερθ 

μοναξιά από τα παιδιά με δυςκολίεσ, κακϊσ φαίνεται να μθν αςχολείται πολφ μαηί 

τουσ ο εκπαιδευτικόσ, να τουσ φωνάηει περιςςότερο και να μθν τουσ δίνει 

ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε ςχζςθ με τα παιδιά που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. Το ίδιο 

ςυμβαίνει μεταξφ των παιδιϊν με Μ.Δ. κι όςα αναμζνουν τθ διάγνωςι τουσ.   Αυτό 

διαφοροποιείται ωσ προσ τθ μεταβλθτι Ζλεγχοσ του εκπαιδευτικοφ.     

 Θ μόνθ μεταβλθτι όπου δεν παρατθρείται ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά μεταξφ 

παιδιϊν με πρόβλθμα και χωρίσ είναι θ PARQ_F Ηεςταςιά/Στοργι (αντίςτροφθ 

κλίμακα), όπου θ ςτάςθ του πατζρα δεν φαίνεται να αλλάηει είτε το παιδί ζχει 

κάποια δυςκολία είτε όχι. 

 Αυτό δεν ιςχφει  μεταξφ παιδιϊν με Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ DD και παιδιϊν 

χωρίσ προβλιματα ςτθν κλίμακα κοινωνικι δυςαρζςκειασ όπου δεν υπάρχει 

ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά .  
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 Αναφορικά με τθν τάξθ φοίτθςθσ φαίνεται ότι ςτισ μικρζσ τάξεισ δεν βιϊνεται το 

αίςκθμα μοναξιάσ όποια ςτάςθ κι αν ζχουν τα πρόςωπα αναφοράσ. Πςο όμωσ 

μεγαλϊνει το παιδί, αιςκάνεται μοναξιά .  

 

 2. Διερευνϊντασ τθν αποδοχι του πατζρα, τθσ μθτζρασ και του εκπαιδευτικοφ παιδιϊν με ι 

χωρίσ πρόβλθμα ςε ςχζςθ με τθν μοναξιά, και τθν κοινωνικι δυςαρζςκεια, διαπιςτϊκθκαν οι 

παρακάτω ςυςχετίςεισ, όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα (2.1.1) . 

Ζτςι, ςτο ςφνολο του δείγματοσ ζχουμε 27 ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ. 
 

Ρίνακασ 2.1.1 
υςχετίςεισ (ρ Spearman) μεταξφ τθσ μοναξιάσ τθσ κοινωνικισ δυςφορίασ κακϊσ  των 
παραγόντων τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ του πατζρα και του εκπαιδευτικοφ (φνολο του 
δείγματοσ) 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 . Μοναξιά - 
        

2 . Κοινωνικι δυςφορία ,589** - 
       

3 . PARQ_F ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ -,000 ,99* - 
      

4 . PARQ_F ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,693** 434* -,002 - 
     

5 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,669** ,460** ,15 780* - 
    

6 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,676** ,09** -,035 ,793** 759* - 
   

7 . PARQ_F_ΤΝΟΛΟ ,62** ,478** ,315** 841* 840* 817* - 
  

8 . PARQ_M ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,58 ,95 570* 089 ,16* ,074 ,275** - 
 

9 . PARQ_M ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,57** 406* ,028 ,819** 681* 738* ,734** ,072 - 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,664** ,434** ,041 ,46** ,763** 709* ,751** ,109* ,778** 

11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,628** ,401** ,015 ,35** 682* ,801** ,733** ,061 ,790** 

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,639** ,425** ,90** 770* ,732** 45* ,835** ,351** ,857** 

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,152** ,133** ,413** ,42** 217* ,238** 363* ,432** ,262** 

14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,629** 426* ,006 ,746** 680* 714* ,702** ,115* ,715** 

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,649** ,430** -,010 ,767** ,663** 746* ,701** ,072 ,761** 

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,584** ,423** -,001 ,718** ,655** ,683** ,658** ,061 ,690** 

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ -,388** -,212** -,013 -,383** -,362** -,414** -,343** 0,05 -,462** 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,562** ,423** ,45** ,706** ,625** ,675** ,721** 216* ,676** 

   

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ - 

 
     

  11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,748** - 
       

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,859** ,837** - 
      

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,246** ,245** ,336** - 
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14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,679** ,684** ,690** ,297** - 
    

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,704** ,744** ,718** ,253** ,815** - 
   

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,704** ,683** ,670** ,249** ,779** ,833** - 
  

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ -,412** -,420** -,387** ,000 -,322** -,407** -,392** - 
 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,647** ,665** ,700** ,576** ,837** ,831** ,819** -,118* - 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05" 

Στα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα παρατθροφνται οι λιγότερεσ ςτατιςτικά ςθμαντικζσ 

ςυςχετίςεισ, ςυνολικά 20. 

Ρίνακασ 2.1.2 
υςχετίςεισ (ρ Spearman) μεταξφ τθσ μοναξιάσ τθσ κοινωνικισ δυςφορίασ κακϊσ  των παραγόντων τθσ 
ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ του πατζρα και του εκπαιδευτικοφ (Παιδιά χωρίσ δυςκολίεσ) 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 . Μοναξιά - 
        

2 . Κοινωνικι δυςφορία ,334** - 
       

3 . PARQ_F ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ -,182** ,36 - 
      

4 . PARQ_F ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,231** 174* -,302** - 
     

5 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,270** ,213** -337* 491* - 
    

6 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,227** ,90** -,378** ,420** 430* - 
   

7 . PARQ_F_ΤΝΟΛΟ ,79** ,306** ,252** 583* 607* ,498** - 
  

8 . PARQ_M ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ -207* -037 ,579** ,248 -222* -,294** 0,1 - 
 

9 . PARQ_M ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,75** ,100 -,229** ,560** 336* ,326** ,352** -,314** - 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,191** ,205** -,234** ,70** ,503** ,273** ,353** -,299** ,391** 

11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,097 ,079 -,274** ,01** 334* ,512** ,314** -,378** ,394** 

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,111 ,164* ,50 418* ,430** 351* ,602** ,163* ,623** 

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ -,211** ,001 ,430** -164* ,178 -,153* ,081 ,338** -,109 

14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,214** 221* -,232** ,431** 372* ,304** ,335** -,186** ,350** 

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,240** ,210** -,273** ,446** ,315** ,371** ,297** -,285** ,399** 

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,136* ,177** -,209** ,378** ,297** ,267** ,244** -,282** ,338** 

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ ,002 ,010 ,158* ,102 ,036 ,038 ,182** ,249** -,017 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,106 ,222** ,017 ,374** ,244** ,253** ,405** -,001 ,319** 

   

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ - 
        

11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,337** - 
       

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,601** ,527** - 
      

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ -,148* -,179** -,007 - 
     

14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,315** ,259** ,310** -,139* - 
    

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,329** ,368** ,327** -,247** ,547** - 
   

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,402** ,275** ,267** -,249** ,540** ,611** - 
  

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ -,016 -,007 ,119 ,401** ,145* ,024 -0,1 - 
 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,235** ,223** ,348** ,382** ,621** ,585** ,551** ,484** _ 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05" 
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 Οι πιο πολλζσ (28) ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ  ανάμεςα ςτισ 30 ςυςχετίςεισ των 

μεταβλθτϊν τθσ μοναξιάσ και τθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ με τισ μεταβλθτζσ αποδοχισ 

γονζων και εκπαιδευτικοφ παρατθροφνται ςτα παιδιά με πρόβλθμα, όπωσ φαίνεται από τον 

πίνακα που ακολουκεί. 

Ρίνακασ 2.1.3 
υςχετίςεισ (ρ Spearman) μεταξφ τθσ μοναξιάσ τθσ κοινωνικισ δυςφορίασ κακϊσ  των παραγόντων τθσ 
ςυμπεριφοράσ τθσ μθτζρασ του πατζρα και του εκπαιδευτικοφ (Παιδιά με δυςκολίεσ) 

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 . Μοναξιά - 
        

2 . Κοινωνικι δυςφορία ,757** - 
       

3 . PARQ_F ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,175* ,69* - 
      

4 . PARQ_F ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,608** 378* ,393** - 
     

5 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,546** ,434** ,86** 715* - 
    

6 . PARQ_F ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,525** ,73** ,330** ,733** 667* - 
   

7 . PARQ_F_ΤΝΟΛΟ ,87** ,403** ,646** 882* 879* ,811** - 
  

8 . PARQ_M ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,74* ,53* ,529** 412* ,10** ,378** ,533** - 
 

9 . PARQ_M ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,29** ,350** ,346** ,785** 583* ,698** ,746** ,467** - 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,464** ,300** ,348** ,83** ,663** ,646** ,731** ,533** ,802** 

11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,417** ,276** ,258** ,32** 509* ,732** ,642** ,445** ,738** 

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,483** ,337** ,36** 748* ,639** 709* ,785** ,688** ,898** 

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,159* ,056 ,397** ,27** 367* ,396** ,466** ,502** ,435** 

14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,499** 313* ,237** ,658** 569* ,701** ,658** ,351** ,683** 

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,441** ,298** ,250** ,701** ,544** ,646** ,666** ,400** ,714** 

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,412** ,320** ,170* ,617** ,548** ,584** ,581** ,335** ,655** 

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ -,203** -,072 -,212** -,250** -,212** -,296** -,332** -,331** -,301** 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,414** ,284** ,262** ,665** ,551** ,637** ,642** ,431** ,688** 

   

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ - 
        

11 . PARQ_M ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,650** - 
       

12 . PARQ_M_ΤΝΟΛΟ ,916** ,803** - 
      

13 . TARQ ΗΕΣΑΙΑ/ΣΟΡΓΘ ,393** ,435** ,504** - 
     

14 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΑΠΟΡΡΙΨΘ ,597** ,648** ,666** ,565** - 
    

15 . TARQ ΕΧΘΡΟΣΘΣΑ/ΕΠΙΘΕΣΙΚΟΣΘΣΑ ,642** ,680** ,715** ,604** ,804** - 
   

16 . TARQ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΕΛΘΘ ,637** ,632** ,674** ,572** ,755** ,829** - 
  

17 . TARQ ΕΛΕΓΧΟ -,297** -,305** -,343** -,206** -,206** -,244** -,134 - 
 

18 . TARQ_ΤΝΟΛΟ ,626** ,662** ,711** ,759** ,857** ,904** ,888** -,053 _ 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05" 
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2.2. Γραμμικέσ παλινδρομήςεισ με εξαρτημένεσ μεταβλητέσ την μοναξιά και 

την κοινωνική δυςφορία και ανεξάρτητεσ τουσ παράγοντεσ τησ αποδοχήσ 

τησ μητέρασ, του πατέρα και του εκπαιδευτικού : 

2.2.1.1 Αποδοχή του πατέρα ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ μοναξιάσ. 
Πίνακασ 2.2.1.1 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 1,20 0,50 
  

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,28 0,04 0,44*** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,19 0,06 0,2*** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 0,17 0,07 0,18* 

ημείωση : R
2
=0,61 , ΓR=0,61 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι)  Μοναξιά (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 7,00 1,29   
PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,16 0,06 0,19** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,16 0,07 0,17* 

ημείωση : R
2
=0,1 , ΓR=0,09 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 
 B SE B β 

ταθερά 1,13 0,72  

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,30 0,05 0,46*** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,25 0,08 0,27** 

ημείωση : R
2
=0,46 , ΓR=0,45 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 
Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πίνακα ςτο ςφνολο του δείγματοσ θ μοναξιά μπορεί να 

προβλεφκεί ςε ποςοςτό 61% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα 

Αδιαφορία/Παραμζλθςθ και Αδιαφορία/Απόρριψθ του πατζρα. Το ποςοςτό αυτό πζφτει 

ςτο 10% ςτα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα και ανζρχεται ςτο 46% ςτα παιδιά με πρόβλθμα. Θ 

γραμμικι παλινδρόμθςθ παρουςιάηει ότι θ αρνθτικι ςτάςθ του πατζρα επθρεάηει το 

αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και μάλιςτα ςε μεγάλο ποςοςτό. Ιδιαίτερα όταν τα παιδιά 

παρουςιάηουν κάποια δυςκολία, θ αρνθτικι αυτι ςτάςθ αυξάνεται.   
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2.2.1.2 Αποδοχή τησ μητέρασ ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ μοναξιάσ. 
 
Πίνακασ 2.2.1.2 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 2,26 0,46 
  

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,33 0,04 0,54*** 

PARQ_M ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,20 0,06 0,23*** 

ημείωση : R
2
=0,56 , ΓR=0,56 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 8,03 1,09 
  

PARQ_M ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,29 0,06 0,31*** 

ημείωση : R
2
=0,1 , ΓR=0,09 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 3,49 0,50  

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,37 0,04 0,61*** 

ημείωση : R
2
=0,37 , ΓR=0,36 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 
Το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ αυξάνεται όταν θ ςτάςθ τθσ μθτζρασ είναι αρνθτικι. Στο 

ςφνολο του δείγματοσ θ μοναξιά  μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 56% με βάςθ τισ 

μεταβλθτζσ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα, Αδιαφορία/Παραμζλθςθ τθσ μθτζρασ. Το ποςοςτό 

αυτό πζφτει ςτο 10% ςτα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα, ενϊ ςτα παιδιά με πρόβλθμα το 

ποςοςτό πρόβλεψθσ ανζρχεται ςτο 37% με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ μθτζρασ. Και εδϊ ςυμπεραίνεται ότι θ αδιαφορία ι 

εχκρότθτα τθσ μθτζρασ ευκφνεται για το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ που βιϊνουν τα παιδιά, 

είναι δε μεγαλφτερο για τα παιδιά που αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία ι 

ςυναιςκθματικά προβλιματα. 
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2.2.1.3 Αποδοχή του πατέρα και τησ μητέρασ ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα 

τησ μοναξιάσ. 
 
Πίνακασ 2.2.1.3 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 1,74 0,60 
  

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,22 0,05 0,35*** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,22 0,05 0,24*** 

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,15 0,04 0,25*** 

PARQ_M ΕΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ -0,07 0,04 -0,06* 

ημείωση : R
2
=0,62 , ΓR=0,61 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 5,69 1,35 
  

PARQ_M ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,23 0,06 0,24*** 

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,16 0,06 0,19** 

ημείωση : R
2
=0,13 , ΓR=0,12 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 1,16 0,72  

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,29 0,05 0,46*** 

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,25 0,08 0,27** 

ημείωση : R
2
=0,46 , ΓR=0,45 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 
Από τον πίνακα ςυνάγεται ότι ςτο ςφνολο του δείγματοσ το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ 

μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 62% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα, 

Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του πατζρα και Εχκρότθτα/Επικετικότθτα, Ηεςταςιά/τοργι 

(αντίςτροφθ κλίμακα) τθσ μθτζρασ. Αναφορικά με τα παιδιά που δεν αντιμετωπίηουν καμία 

δυςκολία το ποςοςτό αυτό ανζρχεται ςτο 13% με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα του πατζρα και τθν  Αδιαφορία/Παραμζλθςθ τθσ μθτζρασ. 

Σθμαντικό εφρθμα αποτελεί το ποςοςτό για τα παιδιά με δυςκολίεσ το οποίο κυμαίνεται 

ςτο 46% - ζνα αρκετά υψθλό ποςοςτό -με μεταβλθτζσ πρόβλεψθσ τθν 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα και Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του πατζρα.  
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2.2.1.4 Αποδοχή του εκπαιδευτικού ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ 

μοναξιάσ. 
 

Πίνακασ 2.2.1.4 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 5,92 0,83 
  

TARQ ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,24 0,05 0,38*** 

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 0,29 0,07 0,29*** 

TARQ ΔΛΔΓΥΟ -0,17 0,05 -0,14*** 

ημείωση : R
2
=0,52 , ΓR=0,52 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτιΜοναξιά)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 13,03 0,97   
TARQ ΕΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ -0,11 0,03 -0,23*** 

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 0,18 0,06 0,21** 

ημείωση : R
2
=0,11 , ΓR=0,1 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι  Μοναξιά)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 4,43 0,77  

TARQ ΕΔΣΑΗΑ/ΣΟΡΓΖ -0,13 0,06 -0,17** 

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 0,36 0,13 0,34** 

ημείωση : R
2
=0,35 , ΓR=0,34 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 
Με βάςθ τα αποτελζςματα του πίνακα ςθμαντικό εφρθμα αναδεικνφεται ότι θ 

αρνθτικι ςτάςθ του δαςκάλου αυξάνει τα ποςοςτά του αιςκιματοσ μοναξιάσ. Στο ςφνολο 

του δείγματοσ θ μοναξιά  μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 52% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα, Αδιαφορία/Απόρριψθ και Ζλεγχο του εκπαιδευτικοφ. Σθμαντικό 

επίςθσ είναι ότι το ποςοςτό των παιδιϊν που αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα ι 

δυςκολία αιςκάνονται μεγαλφτερθ μοναξιά (ποςοςτό 35%) εξαιτίασ τθσ αδιαφορίασ 

/απόρριψθσ του δαςκάλου, ενϊ πολφ λιγότερο φαίνεται να επθρεάηονται από αυτιν τθν 

αρνθτικι ςτάςθ τα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα( 11%). 
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2.2.1.5 Συνολική αποδοχή του πατέρα, τησ μητέρασ και του εκπαιδευτικού 

ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ μοναξιάσ. 
 

Πίνακασ 2.2.1.5 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B Β 

ταθερά -0,44 0,53 
  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,13 0,02 0,49*** 

PARQ_M_ΤΝΟΛΟ 0,07 0,02 0,28*** 

ημείωση : R
2
=0,57 , ΓR=0,57 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολία) 

  B SE B β 

ταθερά 7,42 1,90 
  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,09 0,03 0,2** 

ημείωση : R
2
=0,04 , ΓR=0,04 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Μοναξιά)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 0,65 0,73  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,16 0,02 0,63*** 

ημείωση : R
2
=0,4 , ΓR=0,39 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 
Ππωσ διαπιςτϊνεται από τον πίνακα, θ γραμμικι παλινδρόμθςθ αναδεικνφει ότι ςτο  

ςφνολο του δείγματοσ θ μοναξιά  μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 57% με βάςθ τισ 

μεταβλθτζσ τθσ ςυνολικισ αποδοχισ του πατζρα και τθσ μθτζρασ. Ιδιαίτερα για τθ ςτάςθ 

του πατζρα, το ποςοςτό αυτό κυμαίνεται περίπου ςτα ίδια επίπεδα  για τα παιδιά με (40%) 

και χωρίσ δυςκολίεσ (41%) με ζνα ανεπαίςκθτο προβάδιςμα για τθν τελευταία κατθγορία, 

αναφορικά με τθ ςυνολικι αποδοχι του πατζρα. Το αποτζλεςμα επαλθκεφει αυτό που και 

θ βιβλιογραφία αναφζρει ότι δθλαδι θ αποδοχι του πατζρα επθρεάηει το αίςκθμα τθσ 

μοναξιάσ των παιδιϊν.   
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2.2.2.1 Αποδοχή του πατέρα ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ κοινωνικήσ 

δυςαρέςκειασ. 
 
Πίνακασ 2.2.2.1 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 20,35 1,38 
  

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,62 0,14 0,32*** 

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,27 0,09 0,22** 

ημείωση : R
2
=0,26 , ΓR=0,26 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 28,63 2,51 
  

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,50 0,14 0,24*** 

ημείωση : R
2
=0,06 , ΓR=0,05 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 19,08 2,29  

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,96 0,18 0,39*** 

ημείωση : R
2
=0,16 , ΓR=0,15 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δεδομζνων αναφορικά με τθ μεταβλθτι τθσ κοινωνικισ 

δυςαρζςκειασ ανζδειξε ότι ςτο ςφνολο του δείγματοσ, αυτι  μπορεί να προβλεφκεί ςε 

ποςοςτό 26% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ Εχκρότθτα/Επικετικότθτα και 

Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του πατζρα, ποςοςτό που χαμθλϊνει ςτο  6% ςτα παιδιά χωρίσ 

δυςκολίεσ με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του πατζρα και ςτο 16% 

ςτα παιδιά με δυςκολίεσ.  
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2.2.2.2 Αποδοχή τησ μητέρασ ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ κοινωνικήσ 

δυςαρέςκειασ. 
 
Πίνακασ 2.2.2.2 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B Β 

ταθερά 24,73 1,03 
  

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,58 0,05 0,47*** 

ημείωση : R
2
=0,22 , ΓR=0,22 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B Β 

ταθερά 27,11 2,53 
  

PARQ_M ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,58 0,14 0,27*** 

ημείωση : R
2
=0,07 , ΓR=0,07 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B Β 

ταθερά 24,73 1,52  

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,55 0,12 0,35*** 

ημείωση : R
2
=0,12 , ΓR=0,12 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 
Πςον φορά τθ ςτάςθ τθσ μθτζρασ, ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ κοινωνικι 

δυςαρζςκεια/δυςφορία  όταν αυτι θ ςτάςθ διζπεται από εχκρότθτα και επικετικότθτα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, ςτο ςφνολο του δείγματοσ θ κοινωνικι δυςαρζςκεια/δυςφορία μπορεί να 

προβλεφκεί ςε ποςοςτό 22% με βάςθ τθ μεταβλθτι Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ μθτζρα, 

ποςοςτό που πζφτει ςτο 7% ςτα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν 

Αδιαφορία/Παραμζλθςθ τθσ μθτζρασ, ενϊ για τα παιδιά με πρόβλθμα το ποςοςτό 

πρόβλεψθσ ανζρχεται ςτο  12% με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ 

μθτζρασ. 

 
 
 

 



63 
 

2.2.2.3 Αποδοχή του πατέρα και τησ μητέρασ ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα 

τησ κοινωνικήσ δυςαρέςκειασ. 
 

Πίνακασ 2.2.2.3 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 20,22 1,37 
  

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,63 0,13 0,33*** 

PARQ_M ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,27 0,08 0,22** 

ημείωση : R
2
=0,27 , ΓR=0,26 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 23,33 3,16 
  

PARQ_M ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,47 0,15 0,22** 

PARQ_F ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,26 0,13 0,13* 

ημείωση : R
2
=0,09 , ΓR=0,08 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 19,13 2,30  

PARQ_F ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,96 0,18 0,39*** 

ημείωση : R
2
=0,16 , ΓR=0,15 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 
Αν κελιςουμε να δοφμε ςυγκριτικά τι ςυμβαίνει με τθν αρνθτικι ςτάςθ και των δφο 

γονζων  ςε ςχζςθ με το αίςκθμα τθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ/δυςφορίασ, τότε 

διαπιςτϊνουμε τα εξισ:  

Στο ςφνολο του δείγματοσ θ κοινωνικι δυςαρζςκεια  μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 

27% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του πατζρα και 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα τθσ μθτζρασ. Το ποςοςτό αυτό πζφτει ςτο 9% ςτα παιδιά χωρίσ 

πρόβλθμα με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν Εχκρότθτα/Επικετικότθτα του πατζρα και 

Αδιαφορία/Παραμζλθςθ τθσ μθτζρασ. Τζλοσ, ςτα παιδιά με πρόβλθμα το ποςοςτό 

πρόβλεψθσ πθγαίνει ςτο 16% με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του 

πατζρα. 
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2.2.2.4 Αποδοχή του εκπαιδευτικού ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ 

κοινωνικήσ δυςαρέςκειασ. 
 

 
Πίνακασ 2.2.2.4. 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 24,47 1,08 
  

TARQ ΔΥΘΡΟΣΖΣΑ/ΔΠΗΘΔΣΗΚΟΣΖΣΑ 0,33 0,11 0,27** 

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,36 0,15 0,22* 

ημείωση : R
2
=0,22 , ΓR=0,21 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B Β 

ταθερά 32,06 1,69 
  

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΑΠΟΡΡΗΦΖ 0,45 0,13 0,22*** 

ημείωση : R
2
=0,05 , ΓR=0,05 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B Β 

ταθερά 23,72 1,80  

TARQ ΑΓΗΑΦΟΡΗΑ/ΠΑΡΑΜΔΛΖΖ 0,74 0,17 0,33*** 

ημείωση : R
2
=0,11 , ΓR=0,1 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 
Σθμαντικό είναι να δοφμε και πϊσ επθρεάηει θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ το αίςκθμα 

τθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ. Ζτςι, βρζκθκε ότι ςτο ςφνολο του δείγματοσ θ κοινωνικι 

δυςαρζςκεια μπορεί να προβλεφκεί ςε ποςοςτό 22% με βάςθ τισ μεταβλθτζσ 

Εχκρότθτα/Επικετικότθτα, και Αδιαφορία/Απόρριψθ του εκπαιδευτικοφ. 

 Το ποςοςτό αυτό πζφτει ςτο 5% ςτα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα με μεταβλθτι πρόβλεψθσ 

τθν Αδιαφορία/Απόρριψθ του εκπαιδευτικοφ, ενϊ ςτα παιδιά με πρόβλθμα το ποςοςτό 

πρόβλεψθσ ανζρχεται ςτο 11% με μεταβλθτι πρόβλεψθσ τθν Αδιαφορία/Παραμζλθςθ του 

εκπαιδευτικοφ. Θ αρνθτικι και αδιάφορθ επομζνωσ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ επθρεάηει 

ςθμαντικά τθν κοινωνικι δυςφορία των μακθτϊν που βιϊνουν ι αντιμετωπίηουν κάποια 

δυςκολία. 
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2.2.2.5 Συνολική αποδοχή του πατέρα, τησ μητέρασ και του εκπαιδευτικού 

ςε ςχέςη με τα ςυναιςθήματα τησ κοινωνικήσ δυςαρέςκειασ. 
 
 

Πίνακασ 2.2.2.5 
 

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία) (φνολο δείγματοσ) 

  B SE B β 

ταθερά 19,31 1,41 
  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,27 0,02 0,5*** 

ημείωση : R
2
=0,25 , ΓR=0,25 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    

Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)  (Παιδιά χωρίσ Δυςκολίεσ) 

  B SE B β 

ταθερά 15,08 4,36 
  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,26 0,07 0,25*** 

ημείωση : R
2
=0,11 , ΓR=0,1 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

    Πολλαπλι παλινδρόμθςθ (Εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Κοινωνικι δυςφορία)   (Παιδιά με Δυςκολίεσ) 

 B SE B β 

ταθερά 20,81 2,25  

PARQ_F_ΤΝΟΛΟ 0,23 0,05 0,35*** 

ημείωση : R
2
=0,12 , ΓR=0,12 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 
Στο ςφνολο του δείγματοσ, θ κοινωνικι δυςαρζςκεια  μπορεί να προβλεφκεί ςε 

ποςοςτό 25% με βάςθ τθ μεταβλθτι τθσ ςυνολικισ αποδοχισ του πατζρα. Το ποςοςτό αυτό 

πζφτει ςτο 11% ςτα παιδιά χωρίσ πρόβλθμα, ενϊ ανζρχεται ςτο 12% για τα παιδιά με 

πρόβλθμα.  

Συμπεραςματικά, οι ςυμπεριφορζσ τόςο των γονζων όςο και των εκπαιδευτικϊν 

φαίνεται ότι επθρεάηουν το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ και τθσ κοινωνικισ δυςαρζςκειασ ιδιαίτερα 

ςτα παιδιά που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςε υψθλά ποςοςτά, όπωσ φαίνονται 

ςυγκεντρωμζνα ςτο πίνακα που ακολουκεί:   
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Ρίνακασ 2.2.3.1 
      Ποςοςτά πρόβλεψθσ των μεταβλθτϊν τθσ μοναξιάσ και τθσ κοινωνικισ δυςφορίασ από τουσ 

παράγοντεσ των ςυμπεριφορϊν των γονζων και του εκπαιδευτικοφ (Γραμμικι παλινδρόμθςθ) 

Ανεξάρτθτεσ 
μεταβλθτζσ 

Εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ 

Μοναξιά Κοινωνικι Δυςφορία 

Σφνολο 
Δείγματοσ 

Ραιδιά  
χωρίσ 

πρόβλθμα 

Ραιδιά  με 
πρόβλθμα 

Σφνολο 
Δείγματοσ 

Ραιδιά  χωρίσ 
πρόβλθμα 

Ραιδιά  με 
πρόβλθμα 

Συμπεριφορζσ του 
πατζρα 

61% 10% 46% 26% 6% 16% 

Συμπεριφορζσ τθσ 
μθτζρασ 

56% 10% 37% 22% 7% 12% 

Συμπεριφορζσ των 
γονζων 

62% 13% 46% 27% 9% 16% 

Συμπεριφορζσ του 
εκπαιδευτικοφ 

52% 11% 35% 22% 5% 11% 

Συνολικζσ 
ςυμπεριφορζσ 
των γονζων και 
του εκπαιδευτικοφ 

57% 4% 40% 25% 11% 12% 

 

 
Ζτςι, από τα ποςοςτά του πίνακα διαπιςτϊνεται ότι θ ςτάςθ γονζων  και 

εκπαιδευτικϊν αποτελεί ιςχυρό προβλεπτικό παράγοντα για τθν ανάπτυξθ του αιςκιματοσ 

μοναξιάσ ςτα παιδιά με δυςκολίεσ, κακϊσ το ποςοςτό ανζρχεται ςτο 40%, ενϊ για τθν 

κοινωνικι δυςαρζςκεια το ποςοςτό είναι χαμθλό (12%). Ιδιαίτερα θ ςτάςθ του πατζρα 

αποτελεί ιςχυρό προβλεπτικό παράγοντα για το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ, ενϊ και θ ςτάςθ τθσ 

μθτζρασ και του εκπαιδευτικοφ επθρεάηουν επίςθσ ςθμαντικά τθ μοναξιά που νιϊκουν τα 

παιδιά με προβλιματα.  

 

3. υηιτθςθ 

Θ ζρευνα επαλικευςε αρκετζσ από τισ υποκζςεισ που είχαμε κάνει ςτθν αρχι. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, επιβεβαιϊκθκε ότι τα παιδιά με δυςκολίεσ και ιδιαίτερα τα παιδιά με 
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κοινωνικο-ςυναιςκθματικά προβλιματα, ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ- βιϊνουν ςε μεγαλφτερο βακμό το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά 

που δεν αντιμετωπίηουν καμία δυςκολία (Lackaye et all, 2006 ˙Margalit, 1991a, 1991b˙ Margalit 

& Ben –Dov, 1992˙ 1996˙ Margalit & Al-Yagon, 2002 ˙ Margalit, 2004 ˙ Montague et al., 2008 ˙ 

Nelson & Harwood, 2011˙ Sabornie, 1994 ˙ Stone & La Greca, 1990 ˙Vaughn Elbaum & Schumm, 

1996). Είναι γεγονόσ ότι παιδιά με διάφορεσ δυςκολίεσ (γνωςτικζσ, κοινωνικζσ, 

ςυναιςκθματικζσ) βιϊνουν τθ μθ αποδοχι των άλλων και τθν απόςυρςθ από κάκε είδουσ 

δραςτθριότθτα, κακϊσ και τα ίδια είναι εγκλωβιςμζνα ςτθν χαμθλι εικόνα που ζχουν για τον 

εαυτό τουσ (Carr, 2009), με αποτζλεςμα τθ βίωςθ αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων, όπωσ ο φόβοσ, 

θ κατάκλιψθ και άλλα (Lake et all. 2012), ενίοτε και τθ  κυματοποίθςθ (Heward, 2003) και τθν 

απουςία ποιοτικϊν φιλικϊν ςχζςεων. 

Θ ςχζςθ επίςθσ παιδιοφ–γονζων και ιδιαίτερα παιδιοφ-πατζρα φάνθκε ότι επθρεάηει 

το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ (Collins & Russel, 1991 ˙ Κουρκοφτασ, 2009˙ Lamb, 2004), ιδιαίτερα 

ςτα παιδιά που αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία. Θ ζρευνα ανζδειξε ζνα μεγάλο ποςοςτό των 

παιδιϊν του δείγματόσ μασ (46%) αναφορικά με τθν αδιαφορία, τθν παραμζλθςθ, τθν 

επικετικότθτα και τθν εχκρότθτα που ειςπράττουν από τον πατζρα. Τα ςτατιςτικά δεδομζνα 

ανζδειξαν ότι μακθτζσ με προβλιματα αντιλαμβάνονται τον ρόλο του πατζρα πιο απόμακρο, 

πιο αδιάφορο, πιο επικετικό, από ό,τι οι ςυμμακθτζσ τουσ που δεν αντιμετωπίηουν καμία 

δυςκολία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από τθ βιβλιογραφία (Beveridge, 2004 ˙ Caldin, 

2007b˙ Caldin & Cavalluzzo, 2008˙ Dishion & Stormshack, 2007 ˙ Kandel & Merrick, 2007). 

Φαίνεται ότι τόςο θ κοινωνικο-οικονομικι κρίςθ όςο και οι ςτενζσ ςτερεοτυπικζσ αντιλιψεισ 

των παραδοςιακϊν κοινωνικϊν, ςυμβάλλουν ςτθ μθ αποδοχι τυχόν δυςκολιϊν που μπορεί να 

εμφανίςει ζνα παιδί. κάτι που είναι πιο εμφανζσ από τθ μεριά των πατζρων. Γενικά, θ ςτάςθ 

του πατζρα ςτο κοινωνικό πλαίςιο του δείγματόσ μασ  φαίνεται ότι δεν είναι κετικι κακϊσ και 

το ςφνολο του δείγματοσ (62%) δθλϊνει ότι βιϊνει μοναξιά από τθν απουςία, αδιαφορία ι τθν 

εχκρότθτα του πατζρα, ποςοςτό αρκετά υψθλό και ανθςυχθτικό για τισ οικογενειακζσ ςχζςεισ 

των ςυςτθμάτων αυτϊν, ενϊ το 46% των παιδιϊν με δυςκολίεσ δθλϊνουν ότι ειςπράττουν τθν 

αδιαφορία ι παραμζλθςθ ακόμθ και τθν εχκρότθτα του πατζρα. Αναδεικνφεται ότι ακόμθ και 

ςιμερα ςτον 21ο αιϊνα υφίςτανται κλειςτζσ κοινωνίεσ με αυςτθρι πατριαρχικι δομι και 
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ςτερεοτυπικά δεδομζνα αναφορικά με τουσ ρόλουσ των φφλων (Howe, 2011). Ζτςι, οι άντρεσ 

ςτθν Κριτθ κεωροφνται ακόμθ το ιςχυρό φφλο που μεριμνοφν για τα προσ το ηθν τθσ 

οικογζνειασ, δεν εκδθλϊνουν κανενόσ είδουσ ςυναίςκθμα αλλά οφτε και  αναπτφςςουν 

ιςχυροφσ ςυναιςκθματικοφσ δεςμοφσ με τα παιδιά τουσ, κακϊσ δεν ςυνάδει με τα πολιτιςτικά 

τουσ κριτιρια και τισ ςτερεοτυπικζσ τουσ αντιλιψεισ. Θ ζκφραςθ οποιαδιποτε ςυναιςκιματοσ 

κεωρείται είτε αδυναμία είτε ωσ λανκαςμζνο  πρότυπο για τθν ανατροφι των παιδιϊν, ιδίωσ 

των αγοριϊν. Αυτό αναδείχκθκε και ςτθν ζρευνα μασ, κακϊσ τα αγόρια φάνθκε ότι 

αιςκάνονται ςε μεγαλφτερο βακμό τθν απουςία ηεςταςιάσ ι ςτοργισ του πατζρα, γεγονόσ που 

επιβεβαιϊνεται και από τθ βιβλιογραφία, κακϊσ αναδεικνφεται ότι θ αποδοχι ι θ απόρριψθ 

ςχετίηεται και με το φφλο (Reijntjes, Stegge, & Terwogt, 2006). Φάνθκε μάλιςτα ότι όταν 

υπάρχει παιδί με διάγνωςθ θ ςτάςθ του πατζρα κρίνεται αδιάφορα ζωσ και εχκρικι, γεγονόσ 

που επαλθκεφεται και ςτθν κακθμερινότθτα μιασ και θ μθτζρα φαίνεται να μεριμνά για τα του 

οίκου ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανατροφισ των παιδιϊν, τθν οποία επωμίηεται 

εξολοκλιρου. Αυτι ίςωσ είναι μια εξιγθςθ για τθν απουςία οποιουδιποτε ςυναιςκιματοσ εκ 

μζρουσ του πατζρα απζναντι ςτα παιδιά τουσ με αποτζλεςμα αυτά να βιϊνουν τθν μοναξιά 

από τθν αδιαφορία ι τθ μθ εναςχόλθςθ του πατζρα μαηί τουσ ακόμθ και τθ μθ αποδοχι τουσ 

(41%), είτε αντιμετωπίηουν ι δεν αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία. Ωςτόςο, θ ενεργι εμπλοκι 

των γονζων και κυρίωσ του πατζρα φαίνεται ότι κεωρείται ιςχυρόσ προβλεπτικόσ παράγων για 

τθν υγιι και ομαλι ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ του παιδιοφ (Scourfield, YiCheung & Macdonald, 

2014) είτε αυτό αντιμετωπίηει κάποια δυςκολία (Scourfield, Allely, Coffey &Yates, 2016) είτε 

όχι  και ςυμβάλλει ςτθ μετζπειτα ςυναιςκθματικι του εξζλιξθ  (Opondo, Redshaw, Quigley, 

2017). 

Θ εχκρότθτα ι θ αδιαφορία του πατζρα επθρεάηει όμωσ πζρα από το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ 

και τθν κοινωνικι δυςαρζςκεια (Sentse & Laird, 2010). Θ εχκρικι/αδιάφορθ ςτάςθ του πατζρα 

φαίνεται να εξθγεί το 26% τθσ διακφμανςθσ του δείγματοσ.  Ιδιαίτερα, τα παιδιά με δυςκολίεσ 

επθρεάςτθκαν αρκετά (16%) από τθ ςυμπεριφορά του πατζρα, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται 

και από τθ βιβλιογραφία (Rohner, 2010), ενϊ ελάχιςτα επθρεάςτθκαν τα παιδιά χωρίσ καμία 

δυςκολία (6%). Το πρότυπο του πατζρα επομζνωσ φαίνεται ότι επιδρά και αναπαράγεται ςε 

άλλα περιβάλλοντα γι’ αυτό κι είναι ςθμαντικι θ ςυμβουλευτικι και θ κετικι εμπλοκι του 
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πατζρα ςτθ ηωι του παιδιοφ (Li & Meier, 2017). Ζρευνεσ που αφοροφν προγράμματα τθσ 

πατρικισ εμπλοκισ ςτθν ανάπτυξθ του παιδιοφ αναφζρουν πολφ κετικά αποτελζςματα (Fagan 

& Iglesias, 1999˙ Li & Meier, 2017).   

 Θ ζρευνα όμωσ ανζδειξε ζνα εξίςου μεγάλο ποςοςτό του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ 

που βιϊνει το ςφνολο του δείγματοσ (56%) ςε ςχζςθ με τθ μθτζρα και κυρίωσ με τθν 

εχκρότθτα, αδιαφορία, παραμζλθςθ τθσ μθτζρασ. Το ποςοςτό αυτό είναι μικρό για παιδιά που 

δεν αντιμετωπίηουν κάποιο πρόβλθμα ι δυςκολία, ενϊ ανζρχεται ςτο 37% για τα παιδιά με 

δυςκολίεσ ιδιαίτερα ςτθν εξζταςθ τθσ μεταβλθτισ εχκρότθτα/επικετικότθτα τθσ μθτζρασ. 

Ρρόκειται για εφρθμα που είναι άξιο διερεφνθςθσ κακϊσ μζχρι τϊρα θ φιγοφρα τθσ μθτζρασ 

ςχετιηόταν με μια πολφ κετικι εικόνα μιασ και παρουςιαηόταν πάντα ωσ το πρόςωπο ςτοργισ,  

φροντίδασ και αναφοράσ ανεξαρτιτου δυςκολίασ ι μθ (Al-Yagon, 2007). Θ αρνθτικι ςτάςθ τθσ 

μθτζρασ όμωσ επιδρά και ςε κοινωνικό επίπεδο ςτθ ηωι του παιδιοφ και φαίνεται να εξθγεί το 

22% τθσ διακφμανςθσ του δείγματοσ. Θ ςυςχζτιςθ του αιςκιματοσ μοναξιάσ και τθσ 

κοινωνικισ δυςαρζςκειασ με τθν επικετικότθτα τθσ μθτζρασ ςυναρτάται ςε ποςοςτό 22% επί 

του ςυνόλου των παιδιϊν και ςε ποςοςτό 12 % ςτα παιδιά με δυςκολίεσ, ενϊ ελάχιςτα 

επθρεάηονται τα παιδιά χωρίσ προβλιματα.   

Φαίνεται ότι οι μεταςχθματιςμοί τθσ κοινωνίασ και οι ςυνκικεσ που ζχουν αλλάξει, οι 

ςφγχρονοι ρυκμοί κακϊσ και αλλαγζσ ςτισ αξίεσ ζχουν επθρεάςει το ρόλο τθσ  μθτζρασ. Το 

γεγονόσ ότι και εκείνθ ζχει βγει ςτθν αγορά εργαςίασ, ζχει πικανϊσ επθρεάςει και τισ 

οικογενειακζσ ςχζςεισ (Brown, McBridge, Bost &Shin, 2011). Θ κοφραςθ, το άγχοσ (Al Yagon, 

2007) και οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ μαηί με τισ οικογενειακζσ ευκφνεσ ζχουν φαίνεται 

επθρεάςει τθ ςυμπεριφορά τθσ μθτζρασ μειϊνοντασ τα ποςοςτά τθσ ψυχικισ τθσ 

ανκεκτικότθτασ και τθσ υπομονισ. Φαίνεται ότι θ μθτζρα παρουςιάηεται λιγότερο 

υποςτθρικτικι, να αντιδρά πιο ζντονα εξαιτίασ των δυςκολιϊν ι τθσ δφςκολθσ ςυμπεριφοράσ 

που μπορεί να εμφανίηει ζνα παιδί με δυςκολίεσ (Κουρκοφτασ 2012). Το γεγονόσ ότι το ςφνολο 

του δείγματοσ ζχει εκφράςει ότι ζχει βιϊςει μοναξιά εξαιτίασ τθσ επικετικότθτασ/εχκρότθτασ 

και τθσ αποςταςιοποίθςισ τθσ μθτζρασ ςυμφωνεί και με βιβλιογραφικζσ ζρευνεσ (Al Yagon, 

2007). Ιδιαίτερα μακθτζσ με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ δθλϊνουν ότι βιϊνουν κοινωνικο- 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885200699000083#!
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ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ και μεγαλφτερθ μοναξιά εξαιτίασ του χαλαροφ δεςμοφ και τθσ 

ζλλειψθσ ςτοργισ (Al Yagon & Mikulincer, 2004a, 2004b ˙Al Yagon, 2007). Επίςθσ το 13% των 

παιδιϊν χωρίσ καμία δυςκολία αναφζρουν ότι αιςκάνκθκαν κάποια ςτιγμι αδιαφορία ι 

παραμζλθςθ από τθ μθτζρα τουσ, γεγονόσ που μπορεί να ςχετίηεται με τισ αυξθμζνεσ 

υποχρεϊςεισ πια τθσ μθτζρασ. Σθμαντικό επίςθσ εφρθμα είναι ότι δεν αναφζρεται πουκενά 

ςτθν ζρευνα από τα παιδιά που αντιμετωπίηουν κάποια δυςκολία αρνθτικό ςχόλιο για τθ 

μθτζρα. Αυτό, αν ςυνδυαςτεί με το 62% που δθλϊνει το δείγμα για τθν ζκφραςθ ςτοργισ και 

ηεςταςιάσ εκ μζρουσ τθσ μθτζρασ, γίνεται κατανοθτό ότι το πρότυπο τθσ μθτζρασ εξακολουκεί 

να είναι κετικό. Είναι το πρόςωπο που επωμίηεται τθν ανατροφι των παιδιϊν και εκείνθ θ 

οποία αντιμετωπίηει κυρίωσ τθν όποια δυςκολία του παιδιοφ από τθ ςτιγμι τθσ γζννθςθσ του 

μζχρι τθν εφθβεία.  

Τζλοσ, ςθμαντικό εφρθμα κεωρείται και θ ςυςχζτιςθ αποδοχισ/απόρριψθσ των γονζων 

με το φφλο του παιδιοφ. Ερευνθτικά ζχει αποδειχκεί ότι τα κορίτςια είναι πιο ευαίςκθτα από 

τα αγόρια ςτθν αρνθτικι διαπροςωπικι επικοινωνία και ςτθν κατάκλιψθ, ενϊ δίνουν 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ φιλίεσ από ό,τι τα αγόρια (Sentse & Laird, 2010). Oι διαφορζσ αυτζσ 

ςτο γζνοσ/φφλο υποδεικνφουν ότι το γζνοσ μπορεί να αλλθλεπιδρά ςτισ ςχζςεισ των ατόμων 

και κυρίωσ των μακθτϊν. Είναι επίςθσ γνωςτό ότι εξωτερικευμζνα και εςωτερικευμζνα 

προβλιματα ςυμπεριφοράσ διαφοροποιοφνται ανάλογα με το φφλο με τα κορίτςια να είναι 

πιο επιρρεπι ςτο άγχοσ ςτθν και ςτθν κατάκλιψθ και τα αγόρια να εμφανίηουν ςυμπεριφορζσ 

που ςχετίηονται με εξωτερικευμζνα προβλιματα (Broidy et all, 2003 ˙ Sentse & Laird, 2010 

˙Twenge & Nolen-Hoeksema, 2002). Ζρευνεσ ζχουν αποδείξει ότι θ πατρικι αποδοχι πολλζσ 

φορζσ αποτελεί ιςχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα για τθν ομαλι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ 

του παιδιοφ  ςε ςχζςθ με τθ μθτζρα (Li & Meier, 2017). Επίςθσ, μελζτεσ που ζχουν διεξαχκεί ςε 

αςιατικζσ χϊρεσ αναδεικνφουν τθ διαφοροποίθςθ μεταξφ πατρικισ και μθτρικισ  αποδοχισ 

(Dwairy, 2010 ˙Lloyd et all, 2014 ˙Lowe & Dotterer, 2013).  Επιπλζον, ζχει διερευνθκεί θ φπαρξθ 

διαφοροποίθςθσ ςτθ ςχζςθ πατζρα-κόρθσ από αυτι πατζρα- υιοφ και μθτζρασ –κόρθσ ςε 

ςχζςθ με αυτι μθτζρασ –υιοφ. Ζτςι, θ ςχζςθ πατζρα- κόρθσ  μπορεί να είναι καλφτερθ ςε 

ςχζςθ με τθ ςχζςθ μθτζρασ-κόρθσ και το ανάποδο, θ ςχζςθ μθτζρασ-γιου πολλζσ φορζσ είναι 

πολφ καλφτερθ από τθ ςχζςθ πατζρα-γιου (Li & Meier, 2010), κάτι που αναδείχκθκε και ςτθν 
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ζρευνά μασ. Ακόμθ, θ πατρικι αποδοχι ζχει ςυςχετιςτεί με μείωςθ των προβλθμάτων τθσ 

ςυμπεριφοράσ ςε ςχζςθ με τθ μθτρικι αποδοχι, ενϊ θ μθτρικι αποδοχι ςυςχετίηεται με 

κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνικο-ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ, τθν αποτελεςματικότθτα, τθν 

αυτοεκτίμθςθ και τθν αυταξία των παιδιϊν (Li & Meier, 2010). Τζλοσ, θ μθτρικι υποςτιριξθ 

ςχετίηεται με τθν μείωςθ κατακλιπτικϊν ςυναιςκθμάτων ςτα κορίτςια από ό,τι ςτα αγόρια 

(Rueger et all, 2014) , αν και ζχει αναδειχκεί ότι υπάρχει μεγαλφτερθ εγγφτθτα των τελευταίων 

ςτθ μθτζρα (Amato, 1994), κάτι που αναδείχκθκε και ςτθ δικι μασ ζρευνα. 

Γενικά, θ ςτάςθ και των δφο γονζων ζχει διαφανεί ότι ςχετίηεται με τθν υγιι 

ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν (Rohner, 2010) και νευροφυςιολογικά (Whittle et all, 

2014). Επίςθσ, οι κετικζσ ςχζςεισ γονζων –παιδιϊν κακορίηουν και ρυκμίηουν τθν εξζλιξθ ςτθν 

εφθβεία (Qu et all, 2015), ενϊ πολφ ςθμαντικζσ φαίνεται ότι είναι και οι μεταξφ των δφο 

γονζων ςχζςεισ για τθν υγιι ψυχοκοινωνικι εξζλιξθ παιδιϊν και εφιβων (Collins & Russel, 

1991, Day & Padilla-Walker, 2009). Θ γονικι απόρριψθ ζχει ςυνδεκεί με πλικοσ αρνθτικϊν 

αποτελεςμάτων ςε παιδιά, όπωσ προβλιματα ςυμπεριφοράσ και κατάκλιψθ (Bradford et all., 

2003; Khaleque & Rohner, 2002a, 2012; Rohner & Britner, 2002; Rohner, Khaleque, & 

Cournoyer, 2003). Αντίκετα, θ αποδοχι από τουσ γονείσ, θ ζμπρακτθ αγάπθ τουσ, θ 

υποςτιριξθ και θ ςυναιςκθματικι τουσ διακεςιμότθτα αποτελοφν εχζγγυα για τθν 

ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ και υγεία κακϊσ και για τθν ομαλι και ιςορροπθμζνθ 

ενθλικίωςθ του παιδιοφ. Γενικά, θ ςτάςθ των γονζων, πατζρα ι μθτζρασ αποτελεί ιςχυρό 

προβλεπτικό παράγοντα για τθν εκδιλωςθ και ανάπτυξθ αιςκιματοσ μοναξιάσ ςτα παιδιά με 

δυςκολίεσ. 

Ζνα ακόμθ ςθμαντικό εφρθμα ςτθν ζρευνά μασ αφορά τθ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ 

απζναντι ςτουσ μακθτζσ και το πϊσ αυτι κακορίηει ι επθρεάηει το ςυναίςκθμα τθσ μοναξιάσ. 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αναδεικνφει ζνα ποςοςτό ςθμαντικό (52%) που αφορά το 

ςφνολο του δείγματοσ και ςχετίηεται με τισ μεταβλθτζσ τθσ Αδιαφορίασ και Απόρριψθσ του 

δαςκάλου, Εχκρότθτασ/Επικετικότθτασ και Ελζγχου του εκπαιδευτικοφ. Σθμαντικό είναι ότι 

παιδιά χωρίσ καμία δυςκολία δεν ειςπράττουν τθν εχκρότθτα ι αδιαφορία του εκπαιδευτικοφ, 

ενϊ απεναντίασ παιδιά με προβλιματα ειςπράττουν τθν απόρριψθ ςε ποςοςτό 35%. Αυτό 

ζρχεται ςε ςυμφωνία με τθ βιβλιογραφικι ζρευνα κακϊσ ζχει διερευνθκεί ότι οι εκπαιδευτικοί 
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φαίνεται να μθν μποροφν να διαχειριςτοφν παιδιά με δυςκολίεσ μζςα ςτθν τάξθ ι με  

ελλείμματα ςε γνωςτικό, κοινωνικό και ςυναιςκθματικό επίπεδο, να αιςκάνονται ότι δεν είναι 

επαρκϊσ καταρτιςμζνοι και να βιϊνουν κι αυτοί αρνθτικά ςυναιςκιματα και ανθςυχία που 

μπορεί να οφείλονται είτε ςτθν επαγγελματικι τουσ εξουκζνωςθ (burn out) είτε ςτισ αρνθτικζσ 

ςυμπεριφορζσ κάποιων παιδιϊν με τα οποία νιϊκουν ότι χάνουν τον ζλεγχο τθσ τάξθσ 

(kourkoutas & Giovazolias, 2015 ˙Kourkoutas & Mouzaki, 2007 ˙Simpson & Mundscheck, 2012). 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί κατακζτουν ότι θ βαςικι τουσ εκπαίδευςθ δεν τουσ προετοιμάηει 

κατάλλθλα για τθ διαχείριςθ δφςκολων περιπτϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ, ϊςτε να μποροφν 

να εφαρμόηουν κάκε φορά κατάλλθλεσ και αποτελεςματικζσ τεχνικζσ (Kern et all, 2016 ˙ 

kourkoutas et all. 2011 ˙ Thanos, Kourkoutas & Vitalaki, 2006). Θ ελλιπισ κατάρτιςι τουσ δεν 

τουσ επιτρζπει να προςεγγίςουν ςωςτά τα παιδιά που δυςκολεφονται με αποτζλεςμα να 

κρατοφν μια ουδζτερθ και απόμακρθ ςτάςθ, τθν οποία τα παιδιά εκλαμβάνουν αρνθτικά, 

προκαλϊντασ και ςε αυτά αρνθτικά ςυναιςκιματα. Ζτςι, δθμιουργείται ζνα φαφλοσ κφκλοσ 

που προκαλεί αιςκιματα δυςκυμίασ και ςτισ δφο πλευρζσ (Oberle & Schonert-Reichl, 2016). 

Τα αποτελζςματα ανζδειξαν ότι θ αδιάφορθ/ εχκρικι ςτάςθ του Δαςκάλου αποτελεί ιςχυρό 

προβλεπτικό παράγοντα για τθ δθμιουργία του αιςκιματοσ τθσ μοναξιάσ κυρίωσ ςτα παιδιά 

που βιϊνουν κάποιεσ δυςκολίεσ και τα επθρεάηουν και ςε κοινωνικό επίπεδο (11%). Το 

αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ αναφορικά με τθ ςυμπεριφορά του Δαςκάλου κα πρζπει να λθφκεί 

υπόψθ και να καταρτιςτοφν προγράμματα ενδυνάμωςθσ και ενίςχυςθσ του ρόλου του 

εκπαιδευτικοφ (Rieser, 2013), κακϊσ όπωσ και θ βιβλιογραφία αναφζρει, θ κετικι ςτάςθ του 

δαςκάλου ςτθ ςχολικι θλικία είναι αυτι που κακορίηει και τθν καλι κοινωνικοποίθςθ των 

παιδιϊν, τθ διαχείριςθ και διατιρθςθ των καλϊν ςχζςεων μζςα ςτθν τάξθ, τθν ακαδθμαϊκι 

πρόοδο (Doll, 2013, ˙Fiorin, 2007˙ Ofiesh & Mather, 2013 ˙ Weare, 2000). Θ ςχζςθ μακθτι- 

εκπαιδευτικοφ είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν υγιι ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των 

μακθτϊν.  

 Είναι γνωςτό ότι τα παιδιά που βιϊνουν κάποιεσ δυςκολίεσ χρειάηονται μεγαλφτερο 

βακμό υποςτιριξθσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ αλλά και από τουσ γονείσ τουσ ςε όλα τα 

επίπεδα τθσ κακθμερινότθτασ τουσ, κακϊσ ζχουν να διαχειριςτοφν τισ δικζσ τουσ εςωτερικζσ 

αδυναμίεσ, τα ελλείμματά τουσ και τθν απορριπτικι ςυμπεριφορά των ςυνομθλίκων τουσ 
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εξαιτίασ των αδυναμιϊν αυτϊν (Murray, 2003). Ο ρόλοσ του δαςκάλου είναι ςθμαντικόσ 

ιδιαίτερα ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ, όπου το ςχολείο και ο δάςκαλοσ αποτελεί πόλο ανακοφφιςθσ 

και υποςτιριξθσ για να ενδυναμωκοφν, να προετοιμαςτοφν και να αντιμετωπίςουν τισ 

προκλιςεισ τθσ ηωισ. Το ςχολείο εξάλλου αποτελεί το κατάλλθλο πλαίςιο για τθν εφαρμογι 

παρεμβάςεων και προγραμμάτων υποςτιριξθσ βάςει και τθσ ςφγχρονθσ ψυχοπαιδαγωγικισ 

προςζγγιςθσ που προωκείται ςτα ςφγχρονα ςχολεία και θ οποία κάνει λόγο για ενταξιακι 

κουλτοφρα και φιλοςοφία και ςυμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ (Ainscow et all., 2006 ˙Norwich, 

2000 ˙  Sebba & Ainscow, 2009). 

Περιοριςμοί ζρευνασ  

Είναι ςθμαντικό θ ζρευνα να εξαπλωκεί και εκτόσ περιοχισ Κριτθσ και να επιχειρθκεί 

μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ που να λαμβάνει υπόψθ δείγμα και από άλλεσ περιοχζσ τθσ 

Ελλάδοσ, ϊςτε να αναδειχκεί θ επίδραςθ του πολιτιςτικοφ πλαιςίου/περιβάλλοντοσ και να 

διερευνθκοφν τα κοινωνικο-πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τουσ δείγματοσ ςε μεγαλφτερο εφροσ 

και ςε όλα τα επίπεδα. Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να ολοκλθρωκοφν οι διαγνϊςεισ όλων των 

παιδιϊν, κακϊσ αρκετά παιδιά του δείγματοσ ανζμεναν τθν αξιολόγθςι τουσ. Κατά ςυνζπεια, 

απαιτείται εκτενζςτερθ ζρευνα με μεγαλφτερθ δείγμα  και διαχρονικζσ αναλφςεισ που κα 

δϊςουν μια πιο ςφαιρικι και εισ βάκοσ διερεφνθςθ του φαινομζνων. Τζλοσ, κρίνεται ςκόπιμθ 

θ διερεφνθςθ επίδραςθσ κι άλλων ςθμαντικϊν προςϊπων (π.χ. αδζλφια, γιαγιάδεσ και 

παπποφδεσ, φίλοι) ςτθν ανάπτυξθ αιςκιματοσ μοναξιάσ, κακϊσ και ο αυςτθρόσ 

προςδιοριςμόσ του τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά ωσ μοναξιά, ενϊ ςθμαντικι κρίνεται θ 

περαιτζρω διερεφνθςθ του φαινομζνου μζςα από ποιοτικζσ και ποςοτικζσ ζρευνεσ που να 

εςτιάηουν ςτθν γονεϊκι αντίλθψθ των δυςκολιϊν των παιδιϊν τουσ και τθσ επίδραςθσ του 

ρόλου τουσ ςε αυτζσ, τθν αντίλθψθ των γονζων για το ρόλο του εκπαιδευτικοφ, τθν 

παρατιρθςθ τθσ ζνταςθσ που βιϊνουν γονείσ και εκπαιδευτικοί ςε κρίςιμεσ περιόδουσ 

εκδιλωςθσ δφςκολων ςυμπεριφορϊν των παιδιϊν, κακϊσ και τθν παρατιρθςθ τθσ είςπραξθσ 

από τα παιδιά τθσ ςτάςθσ των ςθμαντικϊν άλλων  από ουδζτερο παρατθρθτι.     
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Κεφάλαιο 4ο 

Παρεμβάςεισ- προτάςεισ 

 

Θ μοναξιά αποτελεί φαινόμενο που όπωσ ζχει ιδθ διαφανεί από τθ μζχρι τϊρα 

παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ, ζχει απαςχολιςει τθ διεκνι ζρευνα και τθ βιβλιογραφία τα 

τελευταία χρόνια. Ζχει αναγνωριςτεί ωσ πολυπαραγοντικό και ςφνκετο πρόβλθμα που 

απαςχολεί παιδιά, εφιβουσ και ενιλικουσ, κακϊσ αποτελεί μια ςυναιςκθματικι κατάςταςθ 

που μπορεί να βάλει φραγμοφσ ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ του ατόμου. Κατά ςυνζπεια, 

αποτελεί παράγοντα κινδφνου για τθ ςωματικι και ψυχικι του υγεία, διότι μπορεί να 

προκαλζςει άγχοσ, κατάκλιψθ, διαταραχζσ φπνου (Luanaigh &Lawlor, 2008), ενϊ ςτουσ 

ενιλικεσ μπορεί να προκαλζςει ακόμθ και πρϊιμθ κνθςιμότθτα (Holwerda et all, 2012). Γίνεται 

κατανοθτό ότι θ μοναξιά ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τόςο για το άτομο όςο και τθν κοινωνία.  

Ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, θ μοναξιά που μπορεί να βιϊςει ζνασ μακθτισ μπορεί να 

βάλει ςε κίνδυνο, τθ γνωςτικι, κοινωνικι και ςυναιςκθματικι του ανάπτυξθ.  Για το λόγο 

αυτό, είναι ςθμαντικό να υπάρχει ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τόςο ςτθν οικογζνεια όςο 

και ςτο ςχολικό περιβάλλον προκειμζνου, αν διαπιςτωκοφν τυχόν ενδείξεισ ι ςυμπτϊματα, να 

μποροφν γονείσ και εκπαιδευτικοί να ςυνεργαςτοφν για τθν καλφτερθ και ςυςτθμικότερθ 

υποςτιριξθ του παιδιοφ. Ιδιαίτερα ςτο ςχολικό πλαίςιο, οι παρεμβάςεισ πρζπει να γίνονται 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ και να είναι δομθμζνεσ, μεκοδικζσ, ςυςτθμικζσ, ολιςτικζσ, 

ψυχοδυναμικζσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ του μακθτι και τθν προετοιμαςία του για τθν 

καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων τθσ ηωισ ωσ μελλοντικόσ πολίτθσ τθσ κοινωνίασ. 

Διάφορα προγράμματα τα οποία κα παρουςιάςουμε ςτθ ςυνζχεια, ζχουν κατά καιροφσ 

εφαρμοςτεί για τθν καλφτερθ διαχείριςθ ι πρόλθψθ δθμιουργίασ του αιςκιματοσ αυτοφ 

ςτουσ μακθτζσ-παιδιά με πολφ κετικά αποτελζςματα, ςτα οποία εμπλζκονται όλα τα 

ςυςτιματα: οικογενειακό, ςχολικό, κοινωνικό. 

Αναφορικά και με τα ευριματα τθσ ζρευνασ που αφοροφν το ρόλο και τθ ςτάςθ των 

γονζων ςυνιςτάται μια ςτακερι ςυναιςκθματικι και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ αυτϊν, ϊςτε 

να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία και τθ ςπουδαιότθτα τθσ γονεϊκισ εμπλοκισ τουσ ςτθν ομαλι  
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ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των παιδιϊν τουσ. Είναι επιτακτικι ανάγκθ οι γονείσ να 

αιςκανκοφν αρχικά ότι ειςακοφγονται και να υποςτθριχκοφν τόςοσ ςε ςυναιςκθματικό όςο 

και ςε γνωςτικό επίπεδο, ϊςτε να προβοφν ςτα ςωςτά βιματα για τθ δόμθςθ κετικϊν 

ςχζςεων με τα  παιδιά τουσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι ςθμαντικό να υποςτθριχκοφν 

ςυμβουλευτικά αναφορικά με τισ διαπροςωπικζσ του ςχζςεισ, να καλυφκοφν οι προςωπικζσ 

τουσ ανάγκεσ και να δεχτοφν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ από φορείσ και κεςμοφσ, όπωσ είναι 

οι ψυχολόγοι, οι ψυχοκεραπευτζσ και άλλοι. Θα πρζπει επίςθσ να υποςτθριχτοφν ςτον τομζα 

διαχείριςθσ των προβλθμάτων και δυςκολιϊν των παιδιϊν τουσ και να ενιςχυκοφν οι γονικζσ 

ικανότθτζσ τουσ (Τςιχλάκθσ-Κουρκοφτασ,2012) ϊςτε να μποροφν να δθμιουργοφν ζνα αςφαλζσ 

κετικό και γόνιμο οικογενειακό περιβάλλον που κα ςυμβάλλει ςτθν θρεμία, αςφάλεια και 

ενδυνάμωςθ των παιδιϊν. Κρίνεται επομζνωσ ςθμαντικό  να ενκαρρυνκεί και να καλλιεργθκεί 

θ ενεργθτικι ακρόαςθ και οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ μεταξφ γονζων και παιδιϊν, ιδιαίτερα 

μεταξφ γονζων και παιδιϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. Κατά ςυνζπεια, είναι ςθμαντικι θ 

ςυμβουλευτικι γονζων ςτθν προοπτικι τθσ διαχείριςθσ των δυςκολιϊν ενόσ παιδιοφ και θ 

ενδυνάμωςθ τθσ οικογενειακισ δυναμικισ και τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ τθσ οικογζνειασ 

(Κουρκοφτασ- Caldin, 2012). Αναφορικά με τον πατζρα, είναι ςθμαντικό να ςτθριχκεί 

ςυμβουλευτικά και να βοθκθκεί να κατανοιςει τθν πολφ ςθμαντικι ςυμβολι του ςτθν 

ψυχοςυναιςκθματικι ανάπτυξθ του παιδιοφ, να ενδυναμωκεί ο ρόλοσ του και να παροτρυνκεί 

προσ τθν κατεφκυνςθ υποςτιριξθσ και πιο ενεργοφσ εμπλοκισ με το παιδί του. 

Για να ζχουν όμωσ επιτυχία οι παρεμβάςεισ ςυμβουλευτικισ και ενδυνάμωςθσ του 

ρόλου των γονζων είναι ςθμαντικό να ακολουκθκεί μία οικοςυςτθμικι και ολιςτικι 

προςζγγιςθ που να περιλαμβάνει κλινικζσ και ψυχοπαιδαγωγικζσ παρεμβάςεισ ςε ατομικό, 

οικογενειακό και ςχολικό επίπεδο (Κουρκοφτασ, 2017). Είναι επίςθσ πάρα πολφ ςθμαντικό οι 

παρεμβάςεισ με τουσ γονείσ να ζχουν μια ςυςτθματικότθτα, ςυςτθμικότθτα, ςτακερότθτα και 

μεκοδικότθτα. Με άλλα λόγια, να προβλζπουν ςτακερι ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, τακτικζσ 

ςυναντιςεισ και ςυνεδρίεσ με και χωρίσ το παιδί για τθν ενδυνάμωςθ του γονεϊκοφ τουσ 

ρόλου, κακϊσ και ςυμβουλευτικι για τθν ανάπτυξθ μιασ οικογενειακισ δυναμικισ και 

ενίςχυςθσ τθσ ψυχικισ ενδυνάμωςθσ και ανκεκτικότθτασ τουσ.  Υπάρχουν περιπτϊςεισ που οι 

γονείσ κα πρζπει να ενδυναμωκοφν ςτθν τροποποίθςθ των ςτάςεων και των ςυμπεριφορϊν 
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τουσ απζναντι ςτα παιδιά τουσ, ιδιαίτερα αν ζχουν παιδιά που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ. 

Ράνω από όλα όμωσ κρίνεται ςθμαντικό να αιςκανκοφν ότι τουσ αποδίδεται ο απαραίτθτοσ 

ςεβαςμόσ απζναντι ςτισ ανθςυχίεσ, τισ προςδοκίεσ, ςτο άγχοσ που βιϊνουν, το ςτρεσ. Οι 

γονείσ ιδιαίτερα παιδιϊν/ μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ πρζπει να τφχουν 

ιδιαίτερθσ και ευαίςκθτθσ αντιμετϊπιςθσ, ϊςτε να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τθ φφςθ 

των παραγόντων που δθμιουργοφν τισ δυςλειτουργικζσ ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ τουσ και να 

τουσ υποδειχκοφν τρόποι αντιμετϊπιςθσ.  Τζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό να υποςτθριχκοφν και 

να κατανοιςουν οι γονείσ τθ ςπουδαιότθτα τθσ ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ και 

διακεςιμότθτασ τουσ με τα παιδιά τουσ. Θ όποια επικοινωνιακι προςζγγιςθ τουσ πρζπει να 

βαςίηεται ςτο ειλικρινζσ ενδιαφζρον και να προςπακοφν να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ που να 

αμβλφνουν τα όποια δυςάρεςτα αιςκιματα  ζχουν δθμιουργθκεί ςτισ ψυχζσ των παιδιϊν 

τουσ. Σθμαντικό λοιπόν είναι να υποςτθριχκοφν ορκά οι γονείσ, ϊςτε να μποροφν να 

ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ των παιδιϊν τουσ και να μάκουν να 

επιλφουν δυναμικά τα όποια προβλιματα παρουςιάηονται. Κατά ςυνζπεια, τόςο ο ρόλοσ του 

πατζρα όςο και τθσ μθτζρασ πρζπει να ενδυναμωκεί  με ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε όλα τα 

επίπεδα: ατομικό, οικογενειακό, ςχολικό μιασ και τα ςχολεία αποτελοφν χϊρουσ ενίςχυςθσ και 

προϊκθςθσ τθσ ψυχοκοινωνικισ και ακαδθμαϊκισ ζνταξθσ παιδιϊν και εφιβων και οι γονείσ 

πρζπει να ζχουν ενεργό ρόλο και εμπλοκι και ςε αυτά.  

Για το λόγο αυτό ςτα ςχολεία είναι ςθμαντικό να υπάρχει ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν με 

μία εκπαιδευτικι φιλοςοφία που να βαςίηεται ςτθν ςυμπεριλθπτικι και ενταξιακι 

εκπαίδευςθ,  να ενιςχφει και να καλλιεργεί τισ κοινωνικζσ και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ των 

παιδιϊν, να  καλφπτει τισ ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ όλων των μακθτϊν και να προάγει 

διαφοροποιθμζνα περιβάλλοντα που να ταιριάηουν και να καλφπτουν τισ ανάγκεσ όλων. 

Απαιτείται επίςθσ κατάλλθλθ κατάρτιςθ, ςυςτθματικι επιμόρφωςθ και επαρκισ υποςτιριξθ 

των εκπαιδευτικϊν, ϊςτε να κατανοιςουν τθ δυναμικι τθσ ψυχολογίασ των παιδιϊν και τισ 

ςυμπεριφορζσ τουσ και να εμπλακοφν ενεργά προσ μία κατεφκυνςθ τροποποίθςθσ αυτϊν. 

Σθμαντικό επίςθσ είναι να επιμορφωκοφν οι εκπαιδευτικοί ϊςτε να γνωρίςουν μία πλθκϊρα 

τεχνικϊν και ςτρατθγικϊν με τισ οποίεσ κα μποροφν να αντιμετωπίςουν τα όποια προβλιματα 

των μακθτϊν, ςυμπεριφορικϊν, ψυχολογικϊν, ψυχοπαιδαγωγικϊν, εκπαιδευτικϊν ςε ατομικό 



77 
 

ι ομαδικό επίπεδο (Κουρκοφτασ, 2017). Τζλοσ, είναι πολφ ςθμαντικό οι εκπαιδευτικοί να 

ζρκουν ςε επαφι με κατάλλθλα ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα και να εκπαιδευτοφν ςτο 

ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ τουσ αλλά και να υποςτθριχκοφν από τουσ Σχολικοφσ 

Συμβοφλουσ μζςα από μια ςυςτθματικι επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τουσ κακοδιγθςθ. 

Αυτό προχποκζτει ςτενι ςυνεργαςία και τακτζσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ με τουσ Σχολικοφσ 

Συμβοφλουσ αλλά και όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (ςχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό, ΚΕΣΥ, ΚΨΥ, κ.ά).  

Ζρευνεσ που ζχουν υλοποιθκεί ςε διάφορεσ χϊρεσ αναδεικνφουν ότι όλοι οι μακθτζσ, 

ανεξαρτιτωσ αν αντιμετωπίηουν ι όχι ιπιεσ, ςοβαρζσ ψυχοκοινωνικζσ και μακθςιακζσ 

δυςκολίεσ,  ζχουν τθν ανάγκθ δομθμζνων ψυχοπαιδαγωγικϊν εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων, 

ιδιαίτερα ςε εποχζσ κοινωνικο-οικονομικϊν κρίςεων. Πταν ςτα ςχολεία υλοποιοφνται 

κατάλλθλα προγράμματα από τθν πρϊιμθ κιόλασ θλικία, τα οποία λαμβάνουν υπόψθ τισ 

ιδιαίτερεσ ατομικζσ και εξελικτικζσ ανάγκεσ των ομάδων, οι μακθτζσ ωφελοφνται πολλαπλϊσ. 

Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ζλλειψθ παρεμβάςεων μπορεί να  κζςει ςε κίνδυνο τα παιδιά, 

ιδιαίτερα όςα αντιμετωπίηουν κάποιεσ δυςκολίεσ (Bouwman et all, 2017 ˙ Galanaki, 2004 ˙ 

Gierveld et all. 2006˙ Mishara & Ystgaard, 2006 ˙ Quinn & Poirier, 2004 ˙ Stakes & Hornby, 

2004). 

Ρρογράμματα ςχολικισ ζνταξθσ και πρόλθψθσ για διάφορεσ διαταραχζσ (μακθςιακζσ 

και ψυχοκοινωνικζσ) ςε ευάλωτεσ ομάδεσ παιδιϊν ζχουν αναπτυχκεί ςε όλθ τθν Ευρϊπθ και 

τισ ΘΡΑ με ςτόχο αφενόσ τθν ενδυνάμωςθ και ενίςχυςθ του ατόμου και του ψυχικοφ του 

δυναμικοφ και αφετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ ζνταξθσ του ςε κοινωνικό επίπεδο, κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ διαπροςωπικϊν και κοινωνικϊν δεξιοτιτων (διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων και 

ανάπτυξθ ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, αυτογνωςία, αυτο-ζκφραςθ, δεξιότθτεσ 

ςυνεργαςίασ, φιλίασ, κλπ.). Τα προγράμματα αυτά υιοκετοφν, ςυνικωσ, μία ολιςτικι οπτικι 

(Elias et al., 1997· Webster-Stratton, 1999). Ανάλογα αλλά λίγα προγράμματα, ζχουν 

αναπτυχκεί με ςτόχο τθν πρόλθψθ και διαχείριςθ τθσ μοναξιά, τα οποία δίνουν κυρίωσ 

ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ ςχεςιοδυναμικϊν δικτφων (Bouwman et all, 2017 ˙Gierveld et all. 

2006˙) ςε μια προοπτικι ανάπτυξθσ και ενδυνάμωςθσ τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ των 

μακθτϊν.  
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Ζνα κζμα ςυηιτθςθσ είναι ποιοσ εφαρμόηει και υλοποιεί αυτά τα προγράμματα. Στο 

ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ υποςτθρικτικζσ δομζσ λειτουργοφν κατά κφριο λόγο τα 

Τμιματα Ζνταξθσ μζςα από τθ μακθςιακι πλαιςίωςθ και τθν υποςτθρικτικι ςχζςθ του ειδικοφ 

παιδαγωγοφ με το παιδί και εν μζρει τα ΚΕΔΥ/ΚΕΣΥ, ζχοντασ κυρίωσ ςυμβουλευτικό ρόλο ςτον 

εκπαιδευτικό, ο οποίοσ και επωμίηεται τθν εφαρμογι και υλοποίθςθ του όποιου 

προγράμματοσ ςε ςυνεργαςία με τον εκπαιδευτικό Ραράλλθλθσ Στιριξθσ αν υπάρχει, και με 

τθν προχπόκεςθ θ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ να είναι αγαςτι. Τα τελευταία χρόνια λειτουργοφν 

και οι Επιτροπζσ Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ) ςε ομάδεσ 

ςχολείων με ςτόχο τθν υποςτιριξθ μακθτϊν με βραχυχρόνια προγράμματα πριν 

παραπεμφκοφν ςε άλλεσ δομζσ. Ρρόκειται για ζναν νζο καινοτόμο κεςμό του ελλθνικοφ 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ που εφαρμόηεται τα τρία τελευταία χρόνια και ςτοχεφει  ςτθν 

οργάνωςθ τθσ υποςτιριξθσ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι και με αναπθρία 

και γενικά ςτθν οργάνωςθ τθσ παροχισ τθσ εκπαίδευςθσ και ςτθ λειτουργία του ςχολείου. Θ 

φιλοςοφία και λειτουργία των ΕΔΕΑΥ ςτθρίηεται ςτισ νζεσ αντιλιψεισ και τισ πρακτικζσ που 

επιτάςςουν Διεκνείσ Συμβάςεισ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και για τθν εκπαίδευςθ των 

παιδιϊν (Ν. 2101, ΦΕΚ 192Α/1992) και ιδιαίτερα αυτϊν με αναπθρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 

Α/2012) και ζχουν ςτόχο τθ διεπιςτθμονικι ενίςχυςθ του ςχολείου και του εκπαιδευτικοφ ςτο 

κοινό ςχολείο με τθν ανάπτυξθ πρακτικϊν υποςτιριξθσ και επιπρόςκετων ςυμπλθρωματικϊν 

υπθρεςιϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), οι οποίεσ αποτελοφν ςυςτατικό ςτοιχείο 

τθσ κοινισ εκπαίδευςθσ (ΦΕΚ 315/2014/ 17812/Γ6). Ρρόςφατα τοποκετικθκαν και ψυχολόγοι 

ςτα ςχολεία, οι οποίοι μποροφν να πραγματοποιοφν ςτοχευμζνεσ ατομικζσ και εξειδικευμζνεσ 

παρεμβάςεισ ςε μακθτζσ και γονείσ, αλλά επιπλζον μποροφν και να υλοποιοφν διάφορα 

προγράμματα αγωγισ υγείασ ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ ανάλογα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ. Για 

ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ παιδιϊν ςυςτινεται διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία ειδικϊν- ςχολείου-

οικογζνειασ, εάν οι ςυνκικεσ είναι ευνοϊκζσ. Σε περιπτϊςεισ που δεν υφίςταται καμία από τισ 

παραπάνω υποςτθρικτικζσ δομζσ ςτα ςχολεία, τθν ευκφνθ υλοποίθςθσ τζτοιων 

προγραμμάτων αναλαμβάνει ο εκάςτοτε εκπαιδευτικόσ, ανάλογα με τθν ευαιςκθτοποίθςθ, 

τθν κατάρτιςθ, το μεράκι και τισ ςυνκικεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ 

Γενικισ και Ειδικισ Αγωγισ. Στθν πραγματικότθτα δεν υφίςταται μια κοινι ενιαία 

https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1-fek-systash-edeay.html
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κεςμοκετθμζνθ εκπαιδευτικι πολιτικι ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Στθ ςυνζχεια, κα 

παρουςιαςτοφν μερικά προγράμματα που  εφαρμόηονται ςε Ευρϊπθ και Αμερικι με ςτόχο τθν 

πρόλθψθ ι διαχείριςθ τθσ μοναξιάσ. Τα προγράμματα αυτά δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ 

κοινωνικϊν και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων και ςτθν καλλιζργεια δθμιουργίασ 

διαπροςωπικϊν ςχζςεων με ςτόχο τθν ψυχικι ενδυνάμωςθ των ατόμων και τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ γενικότερα.  

4.1 Προγράμματα ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων με ςτόχο τθ μείωςθ του 
αιςκιματοσ μοναξιάσ 

Διάφορα προγράμματα ζχουν υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων τθσ μοναξιάσ που μπορεί να βιϊνουν οι μακθτζσ είτε ανικουν ςε κάποια 

ευάλωτθ κοινωνικι ομάδα ι αντιμετωπίηουν ψυχοκοινωνικζσ δυςκολίεσ για διάφορουσ 

λόγουσ (ατομικοφσ, οικογενειακοφσ, κοινωνικοφσ, κ. ά). Ερευνθτικά δεδομζνα αξιολόγθςθσ των 

αποτελεςμάτων εφαρμογισ τουσ αποδεικνφουν ςθμαντικά κετικζσ επιδράςεισ ςτθν ανάπτυξθ 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων για τθν καλλιζργεια κι ανάπτυξθ εποικοδομθτικϊν διαπροςωπικϊν 

ςχζςεων. Στα προγράμματα αυτά αναπτφςςονται διάφορεσ ςτρατθγικζσ κατάλλθλεσ για το 

αναπτυξιακό επίπεδο των μακθτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνονται. Ζρευνα που διενεργικθκε 

ςτθν Ακινα ςε δείγμα 180 παιδιϊν (Μπεηεβζγκθσ και Γαλανάκθ,2001) θλικίασ 6 ζωσ 12 ετϊν 

για το πϊσ αυτά αντιμετωπίηουν τθ μοναξιά, προζκυψαν δφο κατθγορίεσ ςτρατθγικϊν 

αντιμετϊπιςθσ αυτισ:  οι ςτρατθγικζσ εςτιαςμζνεσ ςτο πρόβλθμα / ι αλλιϊσ ενεργθτικζσ 

ςτρατθγικζσ (π.χ. αναηιτθςθ ςυντροφιάσ ςε ςθμαντικοφσ άλλουσ, προςπάκεια για προςωπικι 

βελτίωςθ, αναηιτθςθ επαγγελματικισ βοικειασ) και οι ςτρατθγικζσ αποφυγισ (π.χ. 

δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ ςπιτιοφ, μοναχικό παιχνίδι, πακθτικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ, 

γνωςτικζσ ςτρατθγικζσ για ςυναιςκθματικι ρφκμιςθ)  (Γαλανάκθ, 2006:337). Από τθ 

βιβλιογραφικι αναδίφθςθ προκφπτει ότι λίγοι είναι οι ερευνθτζσ που αναφζρονται ςε 

ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ μοναξιάσ, οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν 

από ςχολικοφσ ψυχολόγουσ και  εκπαιδευτικοφσ (Bouwman et all, 2017˙ Gierveld et all, 2006˙ 

Doll, 1996 ˙ Margalit, 1984 ˙ Mishara &Ystgaard, 2003 ˙ Page et al. 1994 ˙ Pavri, 1999 ˙ Webster-

Stratton & Reid, 2003). Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ περιλαμβάνουν άξονεσ, όπωσ: 
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α) Αναγνϊριςθ, κατανόθςθ και αποδοχι τθσ μοναξιάσ μζςα από αναςτοχαςμό και ςυηιτθςθ. 

β) Ζκφραςθ τθσ μοναξιάσ λεκτικά ι μζςα από τισ τζχνεσ (κζατρο, μουςικι, εικαςτικά, παιχνίδια 

ρόλων). 

γ) Εκπαίδευςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων μζςα από ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για ζναρξθ 

διάδραςθσ και αλλθλεπίδραςθσ με τουσ ςυνομθλίκουσ, ανάπτυξθ επικοινωνίασ, ςυνεργαςίασ ι 

διαχείριςθσ ςυγκροφςεων με ςτρατθγικζσ. 

δ) Δθμιουργία κινιτρων για κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ μζςα ςτθν τάξθ με ςυνεργαςίεσ με τουσ 

ςυμμακθτζσ,  ςυμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ και άλλα. 

ε) Δθμιουργία ενόσ κλίματοσ αποδοχισ και ιςότιμθσ ςυνεργαςίασ (ςφναψθ ςυμβολαίων, 

κανόνεσ λειτουργίεσ και αξίεσ).   

ςτ) Ενίςχυςθ και ενδυνάμωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςθσ των ευάλωτων 

μακθτϊν κυρίωσ με τθν ανάκεςθ ζργων αρμοδιοτιτων και κακθκόντων. 

η) Διαχείριςθ των αρνθτικϊν ςκζψεων και αντικατάςταςθ τουσ με κετικζσ με τθ ςυμβολι τθσ 

γνωςτικισ ςυμπεριφορικισ τροποποίθςθσ(CBT). 

θ) Διαχείριςθ άγχουσ και ςτρεσ με τθν ανάπτυξθ διαφόρων ςτρατθγικϊν. 

κ) Ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων ςτρατθγικϊν διαχείριςθσ τθσ μοναξιάσ, όπωσ θ ενκάρρυνςθ, θ 

ηεςταςιά, θ ςτοργι, το ενδιαφζρον. 

ι) Συνεργαςία  με γονείσ.  

κ) Αναηιτθςθ ςυμβουλευτικισ βοικειασ ειδικϊν. 

Τα προγράμματα διαχείριςθσ τθσ μοναξιάσ ςτοχεφουν ςτθν ζκφραςθ του 

ενδιαφζροντοσ και φροντίδασ για τον άλλον, τθν καλλιζργεια ενςυναίςκθςθσ, τθν ανάπτυξθ 

ςυντροφικότθτασ, υποςτιριξθσ και αςφάλειασ, τθ ςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ, τθν 

καλλιζργεια αξιϊν. Απευκφνονται ςε ομάδεσ παιδιϊν, ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ και ςε ατομικό 

επίπεδο και ςτόχο ζχουν τθ δθμιουργία υποςτθρικτικϊν δικτφων μζςα από τθ ςφναψθ 

φιλικϊν ςχζςεων. Είναι πολυεπίπεδα, ςυςτθμικά, ολιςτικά, δυναμικά και υλοποιοφνται 

βιωματικά, ομαδικά ι ατομικά. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςυνοπτικά μερικά από αυτά που 

υλοποιοφνται ςε ςχολεία.       
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4.1.1 Ρρόγραμμα ενδυνάμωςθσ τθσ κοινωνικισ και ςυναιςκθματικισ επάρκειασ των 

μικρϊν παιδιϊν θλικίασ 4-8- ετϊν αποτελεί το The Dina Dinosaur Treatment Program. Αρχικά, 

προοριηόταν για παιδιά με ςυμπεριφορικά προβλιματα, όπωσ επικετικότθτα και  

εναντιωματικι ςυμπεριφορά, αλλά ςτθ ςυνζχεια εφαρμόςτθκε και για τθ διαχείριςθ 

προβλθμάτων ςυγκζντρωςθσ κακϊσ και για τθν πρόλθψθ τθσ απόρριψθσ μακθτϊν από τουσ 

ςυνομθλίκουσ. Βαςικόσ άξονασ του προγράμματοσ αποτελοφςε  θ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία 

των γονζων. Τα ερευνθτικά δεδομζνα ζδειξαν ότι θ ςυςτθμικι εφαρμογι ςε οικογζνεια και 

ςχολείο ςε πρϊιμο ςτάδιο είχε πολφ κετικά αποτελζςματα. Εφαρμόςτθκε ςε παιδιά 

προςχολικισ και ςχολικισ θλικίασ που αποδεδειγμζνα αντιμετϊπιηαν δυςκολίεσ. Θ φιλοςοφία 

του βαςιηόταν ςτθν πρϊιμθ παρζμβαςθ και αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ με το 

επιχείρθμα ότι θ όποια αργοπορία ι αμζλεια παρζμβαςθσ ευκυνόταν για τθ μετζπειτα εξζλιξθ 

των ατόμων αυτϊν (χαμθλι ακαδθμαϊκι πρόοδο, απόςυρςθ, ςχολικι διαρροι, χριςθ ουςιϊν, 

παραβατικότθτα) (Webster- Stratton & Reid, 2003). Το πρόγραμμα δίνει ζμφαςθ ςτθν 

διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, τθν ενςυναίςκθςθ, τθ φιλία και τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων 

επικοινωνίασ. Αποτελεί ζνα δομθμζνο πρόγραμμα με πλοφςιο εκπαιδευτικό και 

ψυχοπαιδαγωγικό υλικό, ςυνοδευτικά εγχειρίδια, ςυγκεκριμζνθ ςτοχοκεςία και κριτιρια, 

δραςτθριότθτεσ ςε μικρζσ ομάδεσ των ζξι ατόμων, ςυνεδρίεσ με ειδικοφσ και φόρμεσ 

αξιολόγθςθσ. Ρεριλαμβάνει επίςθσ δίωρεσ ςυναντιςεισ τθν εβδομάδα για 18 εβδομάδεσ για 

τουσ μακθτζσ και 22 εβδομάδεσ για τουσ γονείσ. Θ πολφ καλά οργανωμζνθ και δομθμζνθ αλλά 

παιγνιϊδθσ δομι του, θ πολυεπίπεδθ προςζγγιςθ του και θ χριςθ κατάλλθλα αναπτυξιακϊν 

τεχνικϊν και ςτρατθγικϊν ανά θλικιακό επίπεδο, ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε παιδιά με 

ςυμπεριφορικζσ δυςκολίεσ να ςυνάψουν για πρϊτθ φορά κετικζσ φιλικζσ ςχζςεισ ςτο 

μακθςιακό τουσ περιβάλλον με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Οι ςυντονιςτζσ των ομάδων 

ςυνεργάηονταν τόςο μεταξφ τουσ όςο και με γονείσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ για το ςχεδιαςμό 

και ατομικοφ ςυμπεριφορικοφ πλάνου προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ κάκε παιδιοφ. Τα κετικά 

αποτελζςματα του προγράμματοσ ζχουν αξιολογθκεί και ερευνθτικά (Webster- Stratton & 

Reid, 2003).    

4.1.2. Το Zippy’s Friends αποτελεί ζνα ςτοχευμζνο πρόγραμμα για το ςχολείο 

(νθπιαγωγείο- πρϊτεσ τάξεισ δθμοτικοφ) διάρκειασ είκοςι-τεςςάρων εβδομάδων για τθν 
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προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ των μακθτϊν μζςω τθσ ανάπτυξθσ κοινωνικϊν δεξιοτιτων. 

Εφαρμόςτθκε πειραματικά ςε Γερμανία και Λικουανία και θ ολοκλιρωςθ του διιρκεςε εφτά 

χρόνια. Διατίκεται από μθ κερδοςκοπικό οργανιςμό (Partnership for Children) και πλζον πάνω 

από 30.000 παιδιά ςε Βραηιλία, Καναδά, Αγγλία, Ιςλανδία, Χονγκ Κονγκ, Λικουανία, Νορβθγία 

και Ρολωνία ζχουν ωφελθκεί από τθν εφαρμογι του. Στόχοσ του είναι θ ανάπτυξθ κοινωνικϊν 

και ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων, θ διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, θ δθμιουργία κετικϊν 

φιλικϊν ςχζςεων και θ αντιμετϊπιςθ δυςκολιϊν.   

Το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα αποτελεί ζνα παγκόςμιασ εμβζλειασ πρόγραμμα για τθν 

προςχολικι και τθν Ρρϊτθ Σχολικι θλικία και ςτόχο ζχει να εκπαιδεφςει τα παιδιά να 

αντιμετωπίηουν κακθμερινζσ δυςκολίεσ και αρνθτικά γεγονότα ςτθ ηωι τουσ. Ζρευνεσ ζχουν 

δείξει ότι οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτρεςογόνων γεγονότων ςτθ ηωι του μικροφ παιδιοφ αλλά 

και κάποιων προβλθματικϊν καταςτάςεων ςτθν εφθβικι και ενιλικθ ηωι μποροφν να 

αντιμετωπιςτοφν με τθ χριςθ κατάλλθλων δεξιοτιτων. Θ βαςικι φιλοςοφία και θ υπόκεςθ 

του προγράμματοσ είναι ότι, αν τα παιδιά ςε πρϊιμθ νεαρι θλικία καλλιεργιςουν ζνα 

ρεπερτόριο δεξιοτιτων, τότε μειϊνεται θ πικανότθτα να αναπτφξουν ςοβαρά προβλιματα 

ςτθν παιδικι θλικία, ςτθν εφθβεία και αργότερα ςτθν ενιλικθ ηωι τουσ (Sandler, Braver & 

Gensheimer, 2000). Το πρόγραμμα μπορεί πολφ εφκολα να εφαρμοςτεί από εκπαιδευτικοφσ 

με ελάχιςτθ υποςτιριξθ και θ αξιολόγθςθ δείχνει ότι τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι μακθτζσ 

κεωροφν ότι οι δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ είναι πολφ αξιόλογεσ. Θ ςυμβολι του 

προγράμματοσ είναι ςτο ότι βελτιϊνει και αναπτφςςει δεξιότθτεσ ςτουσ μακθτζσ από τθν 

πρϊιμθ θλικία να αντιμετωπίςουν κακθμερινζσ δυςκολίεσ, καλλιεργεί και ενδυναμϊνει 

κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, ενϊ ζχει διαπιςτωκεί ότι μειϊνει τα ςυμπεριφορικά 

προβλιματα (Mishara & Ystgaard, 2003).  

 

4.1.3.  Ζνα πολφ γνωςτό πρόγραμμα είναι το  Friendship enrichment Program(FEP) που 

ζχει εφαρμοςτεί τόςο ςε παιδιά όςο και ςε ενιλικουσ. Θ προςτικζμενθ αξία του 

ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ είναι ότι προςφζρεται και διαδικτυακά κι αυτό, ςφμφωνα με 

τουσ ερευνθτζσ τθσ αξιολόγθςισ του, αποτελεί ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθ 
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ςυγκζντρωςθ περιςςότερο παρεμβάςεων για τθ διαχείριςθ τθσ μοναξιάσ (Bouwman et all, 

2017). Στοχεφει ςτθν ανάπτυξθ τριϊν κφριων ςτρατθγικϊν: α) τθν ανάπτυξθ δικτφων, β) τθν 

υιοκζτθςθ προτφπων ςχζςεων και γ) τθ μείωςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διαφοράσ μεταξφ 

επικυμθτϊν και πραγματικϊν ςχζςεων  με απϊτερο ςκοπό τθν ανακοφφιςθ του αιςκιματοσ 

τθσ μοναξιάσ. Από τουσ βαςικοφσ άξονεσ του προγράμματοσ αποτελεί θ ανάπτυξθ δικτφων, 

κακϊσ και θ εκπαίδευςθ του ατόμου να μθ εκλαμβάνει πάντα ωσ αρνθτικό το γεγονόσ ότι είναι 

μόνο, αλλά να μάκει να απολαμβάνει το χρόνο με τον εαυτό του, ςθμαντικι δεξιότθτα ςτθ 

διαχείριςθ τθσ μοναξιάσ(Stevens, 2001˙ Stevens &Van Tilburg, 2000). 

4.1.4.  Τζλοσ, γνωςτό είναι και το πρόγραμμα PATHS (Promoting Alternative Thinking 

Strategies), το οποίο αποτελεί ζνα εξίςου δομθμζνο πρόγραμμα για τθν ςυναιςκθματικι 

ανάπτυξθ παιδιϊν ςχολικισ θλικίασ. Οι παρεμβάςεισ του ςτοχεφουν ςε προλθπτικό επίπεδο  

και ςχεδιάςτθκε για να βελτιϊςει τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςυηθτοφν και να κατανοοφν  

τα ςυναιςκιματα και τισ διάφορεσ εκφάνςεισ των ςυναιςκθμάτων τουσ. Το πρόγραμμα 

εφαρμόςτθκε ςε 30 ςχολικζσ τάξεισ ςε 286 ςυνολικά παιδιά δευτζρασ και τρίτθσ δθμοτικοφ. 

Σχεδόν το 30% των παιδιϊν του δείγματοσ αντιμετϊπιηαν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ και φοιτοφςαν ςε κανονικζσ τάξεισ. Οι δάςκαλοι εκπαιδεφτθκαν 

προκειμζνου να εφαρμόςουν τα μακιματα του PATHS κατά τθ διάρκεια μιασ ολόκλθρθσ 

ςχολικισ χρονιάσ. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ παρζμβαςθ ιταν επιτυχισ τόςο για τα 

παιδιά υψθλοφ κινδφνου (παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ), όςο και για 

τα παιδιά με ιπιεσ δυςκολίεσ. Οι μακθτζσ βελτιϊκθκαν ςτο να εκφράηουν τα ςυναιςκιματα, 

να ςυηθτοφν τισ ςυναιςκθματικζσ εμπειρίεσ και να κατανοοφν αναπτυξιακά κάποιεσ εκφάνςεισ 

των ςυναιςκθμάτων, ϊςτε να μποροφν να τισ διαχειριςτοφν. Ερευνθτζσ αναηιτθςαν 

διάφορουσ τρόπουσ εφαρμογισ του προγράμματοσ ςε ςχολικό πλαίςιο για τθν προαγωγι τθσ 

ςυναιςκθματικισ επάρκειασ ςτουσ μακθτζσ προκειμζνου να διαχειρίηονται ηθτιματα τθσ 

ςχολικισ ηωισ και των μεταξφ τουσ ςχζςεων (Green berg, Kusche, Cook & Quamma, 2009). 

υμπεράςματα 

Κακίςταται επομζνωσ φανερό ότι για τθν αντιμετϊπιςθ ι πρόλθψθ των αρνθτικϊν 

ςυναιςκθμάτων των παιδιϊν και τθν άμβλυνςθ του αιςκιματοσ μοναξιάσ ιδιαίτερα ςε 
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δφςκολεσ οικονομικο-κοινωνικά εποχζσ, είναι απαραίτθτοσ ο ςχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ 

ανάλογων προγραμμάτων ςτο ςχολικό πλαίςιο με τθ ςυνεργαςία και τθσ οικογζνειασ, κακϊσ 

και θ χάραξθ και υιοκζτθςθ μιασ ςυμβουλευτικισ και ψυχοπαιδαγωγικισ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των 

εκπαιδευτικϊν και θ ςυςτθματικι επιμόρφωςθ τουσ πάνω ςτα ηθτιματα αυτά και ςτθν 

εφαρμογι των προγραμμάτων με ςυςτθματικι κακοδιγθςθ και εποπτεία από τουσ ςχολικοφσ 

ςυμβοφλουσ. Τζτοια προγράμματα μποροφν να εφαρμοςτοφν και ςτα ςχολεία τθσ Κριτθσ 

κακϊσ όπωσ ανζκυψε από τθν ζρευνα, ζνα μεγάλο ποςοςτό παιδιϊν κυρίωσ με δυςκολίεσ 

βιϊνουν το ςυναίςκθμα τθσ μοναξιάσ. Τα οφζλθ από το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των 

προγραμμάτων αυτϊν είναι πολλαπλά: α) πρόλθψθ και πρϊιμθ παρζμβαςθ, β) ολιςτικι 

παιδαγωγικι κι όχι ιατρικι διαχείριςθ με ςυνακόλουκθ τθν ενίςχυςθ του παιδαγωγικοφ ρόλου 

του ςχολείου, γ) αποφυγι ςτοχοποίθςθσ παιδιϊν και οικογενειϊν, δ) ςυμπεριλθπτικζσ 

πρακτικζσ με καλφτερο ςυντονιςμό ςχολείου- φορζων, ε) παιδαγωγικι και πολυεπίπεδθ 

υποςτιριξθ του παιδιοφ ( οικογζνεια, εκπαιδευτικοφσ, ςυμμακθτζσ ).     

Για τθν επιτυχι εφαρμογι τουσ όμωσ είναι απαραίτθτοσ ζνασ κεντρικά 

κεςμοκετθμζνοσ  ςχεδιαςμόσ και θ διεπιςτθμονικι ςυνεργαςία φορζων, δομϊν και ειδικϊν. 

Απαιτείται οι παρεμβάςεισ να είναι πολυεπίπεδεσ και ςυςτθμικζσ (άτομο, οικογζνεια, ςχολείο, 

ευρφτερο περιβάλλον). Ριο ςυγκεκριμζνα, είναι ςθμαντικό να υπάρχει θ υιοκζτθςθ μιασ 

εκπαιδευτικισ πολιτικισ από το ςχολείο και δομθμζνα προγράμματα επικεντρωμζνα ςτθν 

ακαδθμαϊκι μάκθςθ και τθν ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν. Ακόμθ, ςθμαντικι είναι θ 

δθμιουργία και καλλιζργειασ μιασ ςυνεργατικισ κουλτοφρασ και ο ενςτερνιςμόσ από όλα τα 

μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μιασ φιλοςοφίασ  που υποςτθρίηει και προωκεί τθν ανάπτυξθ 

ςχζςεων ςε όλα τα επίπεδα. Επιπλζον, κα πρζπει να ζχει προβλεφκεί ζνα υποςτθρικτικό 

πλαίςιο για παιδιά που το χρειάηονται με ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν 

και ειδικϊν. Αυτό προχποκζτει τθν ανάλθψθ επιμορφωτικϊν πρωτοβουλιϊν από τθν θγεςία 

του ςχολείου για τθν επιμόρφωςθ και ςτιριξθ του ρόλου των εκπαιδευτικϊν προκειμζνου να 

είναι εφικτι θ ενεργθτικι εμπλοκι όλου του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτθν ανάπτυξθ 

ςυνεργατικϊν προγραμμάτων  για παιδιά που το ζχουν ανάγκθ. Επιπρόςκετα, οι ςχολικζσ 

μονάδεσ κα πρζπει να μεριμνοφν για τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με τισ οικογζνειεσ των 
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παιδιϊν με ςτοχευμζνεσ δράςεισ που κα προκαλζςουν τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των γονιϊν 

ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, προγράμματα και παρεμβάςεισ βαςιςμζνεσ ςτο ςχολείο, όταν 

αυτό είναι απαραίτθτο για ευάλωτεσ ομάδεσ παιδιϊν. Αυτό κα μπορεί να επιτευχκεί, όταν το 

κάκε ςχολείο ζχει αναπτφξει με δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ εςωτερικό κανονιςμό με ςαφείσ και 

ξεκάκαρουσ κανόνεσ και ςτόχουσ που αφοροφν τθν ακαδθμαϊκι πρόοδο και τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ κοινωνικισ ςχολικισ ηωισ, κζτοντασ υψθλζσ αλλά ρεαλιςτικζσ ακαδθμαϊκζσ και 

ςυμπεριφοριςτικζσ προςδοκίεσ, παρζχοντασ ςυνεχι και κετικι ανατροφοδότθςθ και 

υποςτιριξθ για τα πιο ευάλωτα παιδιά, υιοκετϊντασ ςφγχρονουσ, ευζλικτουσ, εναλλακτικοφσ 

και ενεργθτικοφσ τρόπουσ διδαςκαλίασ. Ακόμθ, είναι χριςιμο να υπάρχει θ ςυγκρότθςθ μιασ 

ομάδασ διαχείριςθσ κρίςεων εκπαιδευμζνθ και κατάλλθλα καταρτιςμζνθ για τθ διαχείριςθ και 

εκπαίδευςθ παιδιϊν με ποικίλεσ δυςκολίεσ μζςα από τθ χριςθ εναλλακτικϊν εκπαιδευτικϊν 

τεχνικϊν, κατάλλθλων ψυχοπαιδαγωγικϊν εναλλακτικϊν προγραμμάτων που αξιοποιοφν τισ 

διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ. Τζλοσ, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, κακοδιγθςθσ και εποπτείασ των εκπαιδευτικϊν από τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ (ςχολικοί ςφμβουλοι, ςχολικοί ψυχολόγοι, κ.ά.) για να μποροφν να 

διαχειριςτοφν τισ ςφνκετεσ προκλιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ κακθμερινισ πράξθσ. Λόγω των 

αυξθμζνων απαιτιςεων και δυςκολιϊν τθσ ςφγχρονθσ εκπαιδευτικισ πραγματικότθτασ  

(αφξθςθ ποςοςτοφ ευάλωτων μακθτϊν, μεικτζσ τάξεισ με ανομοιογενι προβλιματα, μεγάλοσ 

αρικμόσ μακθτϊν ανά τάξθ, ζλλειψθ υποςτθρικτικϊν δομϊν) θ ψυχικι ενδυνάμωςθ, 

υποςτιριξθ, ςυςτθματικι επιμόρφωςθ και θ ςυμβουλευτικι των εκπαιδευτικϊν είναι 

απαραίτθτθ. Θ ενεργθτικι ακρόαςθ των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηουν εκ μζρουσ των 

ςυμβοφλων και θ ζμπρακτθ παροχι βοικειασ κα ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςι τουσ, ςτθν 

άρςθ του ςυναιςκιματοσ μοναξιάσ που βιϊνουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, τονϊνοντασ το 

αυτό-ςυναίςκθμα τουσ και το ρόλοσ τουσ. Σθμαντικι επίςθσ είναι και θ αποδοχι εκ μζρουσ 

των δαςκάλων μιασ πιο ανοικτισ, ευζλικτθσ, ανκρωποκεντρικισ και παιδοκεντρικισ 

προςζγγιςθσ με διεπιςτθμονικζσ ςυνεργαςίεσ τόςο προσ τα παιδιά όςο και με τουσ γονείσ. Θ 

ςυςτθματικι  επιμόρφωςθ κα τουσ παρζχει ζνα αςφαλζσ πλαίςιο δράςθσ, ζνα ςφγχρονο και 

επικαιροποιθμζνο ςϊμα γνϊςθσ, κεωρθτικισ και βιωματικισ, που κα διευρφνει τθν αντίλθψι 

τουσ, κα αναπλαιςιϊςει τον τρόπο διαχείριςθσ μζςα από μια βακφτερθ κατανόθςθ των 
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δυναμικϊν τθσ οικογζνειασ και των προβλθμάτων του παιδιοφ και κα τουσ εφοδιάςει με μια  

ποικιλία ςτρατθγικϊν που κα μποροφν να εφαρμόηουν κατά περίςταςθ. 

Τζλοσ, ςε όλθ αυτι τθν προςπάκεια είναι ςθμαντικι θ ςυνεργαςία με τουσ γονείσ και 

τθν οικογζνεια, θ ςυμβουλευτικι τουσ κακοδιγθςθ μζςα από ςχολζσ γονζων που κα 

βοθκιςουν τουσ γονείσ να ‘’γνωρίςουν ‘’ καλφτερα το παιδί τουσ ςτα διάφορα αναπτυξιακά 

ςτάδια, να ενθμερωκοφν για τουσ κινδφνουσ που το απειλοφν από ςφγχρονεσ μορφζσ ζκκεςθσ 

ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και το διαδίκτυο αλλά και κα τουσ βοθκιςουν να  αναπτφξουν 

ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ για τθν εξζλιξθ του και να το υποςτθρίηουν ορκά, όπου και όποτε 

παραςτεί ανάγκθ. Είναι ςθμαντικό για τουσ γονείσ να αντιλθφκοφν και να κατανοιςουν τισ 

αλλαγζσ και τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ του παιδιοφ κατά τισ μεταβατικζσ φάςεισ και να 

ενδυναμϊνονται κι εκείνοι ςτο ρόλο τουσ. Στόχοσ βαςικόσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ εμπλοκισ των 

γονζων και θ ανάπτυξθ μιασ  ςτακερισ ςχζςθσ με το ςχολείο και ενόσ κλίματοσ ςυνεργαςίασ 

με το ςχολείο. 

Για να μπορζςουν όμωσ όλα αυτά να ςυμβοφν απαιτείται αλλαγι ςτάςθσ από όλουσ, 

γονείσ και εκπαιδευτικοφσ, μεταςχθματιςμόσ αντιλιψεων και νοοτροπιϊν, αλλαγι κουλτοφρασ  

(Brooks-Gunn et al., 2000· Κουρκοφτασ, 2007·  2008 ˙ Weist, 2003·) και  προπάντων τθ 

ςυναιςκθματικι διακεςιμότθτα όλων.  

 

Επίλογοσ 

 Το αίςκθμα τθσ μοναξιάσ αποτελεί ζνα ανκρϊπινο ςυναίςκθμα, το οποίο απαιτεί 

ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για τθ διαχείριςθ του, προκειμζνου να μθν ζχει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 

ςτθ ςωματικι και ψυχικι υγεία του ατόμου. Οικογζνεια και ςχολείο, οι δφο βαςικοί πυλϊνεσ 

τθσ κοινωνικοποίθςθσ ατόμου, οφείλουν να ςυνεργαςτοφν και να εργαςτοφν προσ τθν 

κατεφκυνςθ εξάλειψθσ οποιοδιποτε αρνθτικϊν ςυναιςκθμάτων με τθν παροχι κερμισ 

υποςτιριξθσ, ειλικρινοφσ ενδιαφζροντοσ, αγάπθσ, ςτοργισ και ηεςταςιάσ, ςυμβουλευτικισ και 

εκπαίδευςθσ με ςτρατθγικζσ που κα αποτελζςουν τα εχζγγυα μια ολοκλθρωμζνθσ και υγιοφσ 

προςωπικότθτασ. Ιδιαίτερα το ςχολείο κα πρζπει να είναι ευαιςκθτοποιθμζνο και να μεριμνά 

για τθ δθμιουργία ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, αςφάλειασ, αποδοχισ από όλουσ  
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(ςυνομθλίκουσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ) μζςα από τθν παροχι ςφγχρονων εναλλακτικϊν 

ενεργθτικϊν τεχνικϊν και ςτρατθγικϊν, τθν εφαρμογι δομθμζνων ψυχοπαιδαγωγικϊν 

προγραμμάτων, προςαρμοςμζνων ςτισ ανάγκεσ και ςτα ενδιαφζροντα των μακθτϊν που κα 

δίνουν φωνι ςτον κάκε μακθτι για να εκφράηει τισ ανάγκεσ του και να ςυμβάλλουν ςτθ 

δθμιουργία κλίματοσ ςυνεργαςίασ και υγιϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων.   
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