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Δπραξηζηίεο 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά, 

ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα κνπ θπξία Βαζηιηθή Σζνχξηνπ γηα ηελ πνιχηηκε  

βνήζεηά ηεο ζε θάζε βήκα ηεο δηπισκαηηθήο.  

 

Δπίζεο, επραξηζηψ ζεξκά ηε Michal Bat Or ζην παλεπηζηήκην ηεο Haifa γηα ηελ 

πξνζπκία θαη ηε  ζπλεξγαζία ηεο θαη ηνπο θνηηεηέο ηεο Or θαη Rotem πνπ βνήζεζαλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ θαη, ην ζχδπγφ κνπ γηα ηελ ππνζηεξηθηηθή θαη 

ππνκνλεηηθή ηνπ ζηάζε. 

 



3 
 

 

Πεξηερόκελα Σελ. 

Πεξίιεςε 5 

Abstract  6 

Δηζαγσγή 7 

1. Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο Γλσζηηθήο Δπειημίαο 9 

1.1. Σχπνη γλσζηηθήο επειημίαο 13 

1.2.Η επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε γλσζηηθή επειημία 14 

1.3.  Μνληέια εξκελείαο ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο 15 

1.3.1. Νηνπακηλεξγηθφ κνληέιν 15 

1.3.2. Σν κνληέιν δηαδηθαζηηθήο αθνινπζίαο θαη ε ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο 16 

2. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηε γλσζηηθή επειημία  18 

2.1. Αηνκηθνί θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο 18 

2.2. Πνιηηηζκηθνί θαη Κνηλσληθν - νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 21 

2.3. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο  23 

3. Η δηαπξνζσπηθή ζεσξία απνδνρήο-απόξξηςεο (IPARTheory) 24 

3.1. Σν γεληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ζεσξίαο απνδνρήο / απφξξηςεο 

3.2. Σν αίζζεκα απνδνρήο – απφξξηςεο κε βάζε ηηο 4 ππνθιίκαθεο ηνπ PARQ  

24 

27 

4. ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο:   

Η ζπνπδαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ αηζζήκαηνο απνδνρήο  28 

θαη Γλσζηηθήο Δπειημίαο 28 

5. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα   31 

6.  Μέζνδνο 31 

6.1.. Δξεπλεηηθά εξγαιεία 31 

6.1.1. Parental Acceptance/ Rejection Questionnaire (PARQ) child sort version. 32 

6.1.2. Person Picking an apple from a Tree (PPAP) 33 

6.1.3.  Trail Making Test 36 

7.Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία 39 

8.Πεξηγξαθή δείγκαηνο 40 

9.   Απνηειέζκαηα 41 

9.1.Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα 41 

9.1.1.Γνληθή Απνδνρή / Απφξξηςε (PARQ 41 

9.1.2.Δπηδφζεηο ζην Trail Making Test (TMT) 42 

9.1.3. Αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε: Δπηδφζεηο ζην ηρλνγξάθεκα  

(PPAT) 

42 

9.1.4.  Αλάιπζε δηαθχκαλζεο / Γηεξεχλεζε πηζαλψλ επηδξάζεσλ ζην αίζζεκα 

Γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο (PARQ) 

 

43 

9.1.5.  Γηεξεχλεζε πηζαλψλ επηδξάζεσλ ζην ηρλνγξάθεκα PPAT 45 



4 
 

9.1.6.  Αλάιπζε δηαθχκαλζεο / Γηεξεχλεζε πηζαλψλ επηδξάζεσλ ζηε γλσζηηθή 

επειημία(Trail Making Test, ΣΜΣ) 

 

46 

9.2. Έιεγρνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 47 

9.2.1. Αλάιπζε ζπζρέηηζεο (inter correlations) 47 

9.2.2. Αλάιπζε παιηλδξφκεζεο (Regression) 49 

10. πδήηεζε 51 

 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ γνληθήο απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο; 51 

 πλδέεηαη ε «αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε» κε ην αίζζεκα γνληθήο 

απφξξηςεο θαη ηε γλσζηηθή επειημία;   

 

52 

Γηαθνξέο αλά θχιν  58 

Οη επηδξάζεηο ηνπ παηξηθνχ ξφινπ 59 

Πεξηνξηζκνί 61 

11.Βηβιηνγξαθία 63 

12.Παξάξηεκα  

 

Καηάινγνο Πηλάθσλ 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή δείγκαηνο  

Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γνληθήο απόξξηςεο αλά 

ππνθιίκαθα 

Πίλαθαο 3. .Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δνθηκαζίαο PPAT ζηηο 10 

ππνθιίκαθεο 

Πίλαθαο 4. Δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο γνληθήο απόξξηςεο  κεηαμύ ειιήλσλ θαη 

αιινδαπώλ καζεηώλ  

Πίλαθαο 5. t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηαμύ Ειιήλσλ θαη αιινδαπώλ 

καζεηώλ θαηά εζλόηεηα  

Πίλαθαο 6.  Δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απόξξηςεο θαηά 

θύιν  

Πίλαθαο 7.  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηξηθήο θαη παηξηθήο απόξξηςεο θαηά 

θύιν  

Πίλαθαο 8. Δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο  θαηά θύιν  

Πίλαθαο 9.  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα  ζην ηρλνγξάθεκα θαηά θύιν   

Πίλαθαο 10. Αλάιπζε ζπζρέηηζεο  

Πίλαθαο  11. Αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

γλσζηηθή επειημία.  

Πίλαθαο 12. Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο ζηα θνξίηζηα.  

 

 

 

 

85 

 

 

40 

 

41 

 

43 

 

44 

 

44 

 

45 

 

45 

45 

45 

48 

 

49 

50 

 

 



5 
 

 

Πεξίιεςε 

  

Η γλσζηηθή επειημία είλαη κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ επηηξέπεη ζηα 

παηδηά λα ελαιιάζζνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε δξάζε ηνπο έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηήζεθε ην αίζζεκα γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο 76 

παηδηψλ πξνεθεβείαο (9 σο 11 εηψλ) θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπο ζε 

δξάζε, ζε ζρέζε κε ηε γλσζηηθή ηνπο επειημία. Xνξεγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην 

γνληθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ηνπ Rohner. Η Γλσζηηθή Δπειημία αμηνινγήζεθε κε ηε 

λεπξνςπρνινγηθή δνθηκαζία γλσζηηθήο επειημίαο Trail Making Test θαη ε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε αμηνινγήζεθε κε ην ζρέδην ελφο αλζξψπνπ πνπ 

πηάλεη έλα κήιν απφ έλα δέληξν (Person Picking an Apple from a Tree). 

Βξέζεθε επίδξαζε ηνπ θχινπ θαη ηεο εζλφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζηελ θιίκαθα γνληθήο 

απνδνρήο / απφξξηςεο. Δπίζεο βξέζεθε  ζπζρέηηζε ηεο κεηξηθήο θαη ηεο παηξηθήο 

απφξξηςεο κε ηε γλσζηηθή επειημία. Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ ζε δξάζε ζπλδέεηαη κε ηε γνληθή απφξξηςε θαη κε ηε γλσζηηθή επειημία. Σν 

αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο θάλεθε φηη απνηειεί αξλεηηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα 

ηεο γλσζηηθήο επειημίαο ησλ παηδηψλ πξνεθεβείαο, ελψ ην αίζζεκα παηξηθήο 

απφξξηςεο θάλεθε λα πξνβιέπεη ηελ αχμεζε ηεο  γλσζηηθήο επειημίαο ησλ 

θνξηηζηψλ. 

Σέινο, ε αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα παηδηά γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο,  ην ζρεδηαζκφ πνπ 

θάλνπλ,  ηα εκπφδηα πνπ βιέπνπλ ζηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπο, θαίλεηαη φηη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηε γνληθή απφξξηςε φζν  θαη κε ηε  

γλσζηηθή επειημία. 

  Λέμεηο - θιεηδηά: εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, γλσζηηθή επειημία,  αίζζεκα γνληθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο, αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε, Person Picking an Apple 

from a Tree (PPAT), νπηηθνθηλεηηθή ηρλειάηεζε (TMΣ), παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο 

(πξνεθεβεία) 
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Abstract 

Cognitive flexibility is a goal - directed behaviour, that allows children to alternate 

their attention and action, in order to adapt environmental changes. 

 

The present study examined parental acceptance / rejection of 76 preadolescent 

children (9 to 11 years old) and their representations of self in action relatively to 

cognitive flexibility. Children filled in the Rohner Parental Acceptance / Rejection 

Questionnaire. Cognitive flexibility was assessed through the Trail Making Test. 

Representations of the self in action were evaluated through the Person Picking an 

Apple from a Tree task.  

 

It was found that gender and nationality of children have a significant effect on 

children’s perceptions about parental acceptance / rejection . There was also found a 

significant correlation between maternal and paternal expression with cognitive 

flexibility. Moreover, representation of self in action seems to be associated with 

parental rejection feeling and with cognitive flexibility  

 

Maternal hostility / aggression appears to be a negative predictor of cognitive 

flexibility in pre-adolescent children, while parental rejection appears to predict 

increased cognitive flexibility in girls. 

 

Finally, children’s perceptions about their abilities, planning, the barriers they see in 

the external environment and the achievement of their goal, are associated with both 

parental rejection and cognitive flexibility. 

 

Keywords: executive functions, cognitive flexibility, parental acceptance / rejection, 

representations of self in action, Person Picking an Apple from a Tree (PPAT), Trail 

Making Test (TMT), school age children. 
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Δηζαγσγή 

ηελ παξνχζα εξγαζία, δηεξεπλήζεθε ην εξψηεκα αλ ην αίζζεκα κεηξηθήο θαη 

παηξηθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή επειημία παηδηψλ ζηελ 

πξνεθεβεία. ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλήζεθε αλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε δξάζε ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην αίζζεκα γνληθήο απνδνρήο/απφξξηςεο, 

φζν θαη κε ηε γλσζηηθή επειημία.  

 

Σν αίζζεκα απνδνρήο /απφξξηςεο επηιέρζεθε ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρεη ζηελ 

ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Η γλσζηηθή επειημία απφ ηελ άιιε, 

επηιέρζεθε γηαηί απνηειεί κηα ζεκαληηθή ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ γηα πξνζαξκνγή ζε κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο. Σα επξήκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηεο γνληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηε γλσζηηθή επειημία δελ θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Κάπνηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε γνληθή ζπκπεξηθνξά επηδξά ζηε γλσζηηθή επειημία 

(Fatima, Sheiki & Ardilaa, 2015. Bernier, Carlson, Deschenes & Gagne, 2012. Blair, 

Raver & Berry, 2014), θάπνηεο άιιεο φκσο δείρλνπλ φηη ε γλσζηηθή επειημία δελ 

δέρεηαη επηδξάζεηο απφ ηε γνληθή ζπκπεξηθνξά (Lucassen, Kok, 

Bakermans‐Kranenburg, Van Ijzendoorn,  Jaddoe,  Hofman, A., ... & Tiemeier, 2015). 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί αλ ε γλσζηηθή επειημία 

ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά. 

Πξνζηέζεθε επίζεο θαη κηα ηξίηε κεηαβιεηή, νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ζε 

δξάζε, κε ζθνπφ λα δηεξεπλεζεί αλ νη πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ  γηα ηε δξάζε ηνπο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληίιεςε γνληθήο απνδνρήο /απφξξηςεο θαη κε ηε γλσζηηθή 

επειημία.  

πγθεθξηκέλα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα θαλεί αλ ε δέζκεπζε ησλ 

παηδηψλ ζην ζηφρν θαη ε νινθιήξσζή ηνπ,  επεξεάδεηαη απφ ην θαηά πφζν 

αληηιακβάλνληαη ηνπο γνλείο ηνπο σο ζηνξγηθνχο, ερζξηθνχο, αδηάθνξνπο ή 

απνξξηπηηθνχο. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ κηα βηνινγηθά νξκψκελε αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο γηα απηνχο αλζξψπνπο (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2005). Η 

αζθάιεηα θαη άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ απνγφλσλ 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζνπλ κε ηνπο 
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γνλείο ηνπο. Η απηναληίιεςε ινηπφλ, ίζσο λα θαίλεηαη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ δξνπλ νη 

άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Δθηφο απφ ην βαζηθφ εξψηεκα, γηα ην αλ ην 

αίζζεκα απφξξηςεο ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή επειημία, πξνζηίζεηαη θαη ην εξψηεκα 

αλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε δξάζε ηνπο ζπλδένληαη κε ην αίζζεκα 

απφξξηςεο αιιά θαη κε ηε γλσζηηθή επειημία. 

Η θεληξηθή ζέζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, είλαη φηη ηα παηδηά πνπ αληηιακβάλνληαη 

απνξξηπηηθνχο ηνπο γνλείο ηνπο, ηείλνπλ λα αλαπαξηζηνχλ ηνλ θφζκν πην απξφζηην 

θαη βιέπνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο πην δχζθνινπο. Σα επξήκαηα εξκελεχνληαη κέζα απφ 

ςπρνδπλακηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο, βηνςπρνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά κε ην κεραληζκφ δξάζεο θάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο, θαη ην 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη νη γνληθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γχξσ 

απφ ηε γλσζηηθή επειημία, ηελ επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα ζεσξεηηθά 

κνληέια πνπ εμεγνχλ ηε ζρέζε ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο δξάζεο κε ηελ γλσζηηθή 

επειημία. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, κε 

έκθαζε ζηνπο αηνκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ζηνπο πνιηηηζκηθνχο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο νηθνγελεηαθνχο παξάγνληεο. Η πξψηε 

ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δηαπξνζσπηθή ζεσξία απνδνρήο / 

απφξξηςεο ηνπ Rohner (1980)  θαη ηηο γνληθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

αίζζεκα απνδνρήο / απφξξηςεο. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηε 

κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, δειαδή ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη ηνλ αλαιπηηθφ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηέινο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. ην παξάξηεκα 

πεξηιακβάλεηαη ην έληππν ζπγθαηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα, ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ ρνξεγήζεθε θαη ελδεηθηηθά ζθίηζα απφ ηε δνθηκαζία ηνπ 

ηρλνγξαθήκαηνο (Person Peaking an Apple from a Tree).  
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1. Απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο Γλσζηηθήο Δπειημίαο 

 

Η αλζξψπηλε αλάπηπμε δηακνξθψλεηαη κέζα ζε έλαλ θφζκν θνηλσληθφ, ζε δηαξθή 

ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπγθηλήζεσλ, θηλήηξσλ θαη λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαη ε 

απαξηίσζε ηνπο είλαη βαζηθή δηαδηθαζία πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή πξνζθφιιεζε 

θαη πξνσζεί ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Siegel, 1999). Όια ηα άηνκα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο γηα λα επηβηψζνπλ, θαζψο νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ απαηηνχλ  ζχλζεηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Logue & 

Gould, 2014).  

 

 Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη έλαο φξνο ―νκπξέια‖ γηα ηηο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο 

ιεηηνπξγίεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, είλαη δειαδή  δηεξγαζίεο 

πςειφηεξεο ηάμεο, φπσο ν αλαζηαιηηθφο έιεγρνο, ε γλσζηηθή επειημία (ή 

κεηαηφπηζε) θαη ε κλήκε εξγαζίαο, ν έιεγρνο ησλ παικψλ, ε παξεκπφδηζε 

απφθξηζεο, ε πξνζνρή, ε κλήκε εξγαζίαο, ν πξνγξακκαηηζκφο, ε θξίζε, θαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ (Baddeley, 1998). Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο επηηξέπνπλ κηα 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε δξάζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ απνθξίζεσλ ζε λέεο 

δηαθνξεηηθέο ή δηθνξνχκελεο θαηαζηάζεηο (Hughes, Graham & Grayson, 2004). Οη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλνη 

ζε έλα ζηφρν, λα  ζθέθηνληαη πξηλ δξάζνπλ, λα αληηζηέθνληαη ζηνπο πεηξαζκνχο θαη 

λα αληηκεησπίδνπλ επέιηθηα ηηο πξνθιήζεηο (Diamond, 2013).  Υσξίδνληαη ζε ςπρξέο 

θαη ζεξκέο, θαζψο εκπιέθνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αθαδεκατθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, φκσο θαη νη δπν είλαη κέξνο ελφο ζπληνληζκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζπλήζσο εξγάδεηαη απφ θνηλνχ (Zelazo & Carlson, 2012). Η 

παηδηθή ειηθία είλαη κηα ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο γνληθέο 

επηξξνέο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, επεηδή ην πεξηβάιινλ θαη νη εκπεηξίεο 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Kolb Mychasiuk, Muhammad, 

Li, Frost,  & Gibb, 2012). Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθψλ ρξφλσλ (Carlson, 2005) θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αθαδεκατθή επηηπρία. Δπίζεο, είλαη νη πξψηεο πνπ πιήηηνληαη αλ θάηη δελ πάεη 

θαιά ζηε δσή ελφο αλζξψπνπ (ζηξεο, ζιίςε, κνλαμηά, ζηέξεζε χπλνπ, θαθή 

θπζηνινγία ζηνλ νξγαληζκφ) (Diamond, 2013). 
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Η γλσζηηθή επειημία, είλαη  κηα βαζηθή ιεηηνπξγία γλσζηηθνχ ειέγρνπ (Diamond, 

2013) θαη καδί κε ηε κλήκε εξγαζίαο θαη ηελ αλαζηνιή απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ή ηηο 

αθαηάιιειεο απαληήζεηο (Huizinga, Dolan, & van der Molen, 2006. Miyake, 

Emerson, Witzki, Howerter, & Wager, 2000). Δίλαη αλαγθαία δηεξγαζία γηα ηε 

γξήγνξε θαη επέιηθηε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεξηβάιινλ. Έηζη, ν άλζξσπνο παξακεξίδεη ηηο ζπλήζεηο απνθξίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

νδεγεζεί ζε ζθφπηκεο, ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξέο (Cragg & Chevalier, 

2012). Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε ηθαλφηεηα ή ην 

γλψξηζκα ηνπ αηφκνπ λα ελαιιάζζεηαη επέιηθηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαζεθφλησλ 

(Deák & Wiseheart, 2015. Fröber & Dreisbach, 2016), λα αιιάδεη νπηηθή ρσξηθά 

(―πώο ζα έκνηαδε έλα αληηθείκελν αλ ην έβιεπα από άιιε γσλία;‖) ή δηαπξνζσπηθά 

(―κπνξώ λα δσ ηε δηθή ζνπ νπηηθή ησλ πξαγκάησλ;”) (Diamond, 2013).  

 

Κεληξηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή επειημία, είλαη ν 

κεησπηαίνο θινηφο. Ο κεησπηαίνο θινηφο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ην ζρεδηαζκφ (Koechlin 

et al., 2000), ηνλ νξακαηηζκφ / πξφβιεςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ (Partiot et al., 

1995, Okuda et al., 2003), ηε ζπιινγηζηηθή (Christoff et al., 2001, Kroger et al., 

2002). Δπίζεο, ν κεησπηαίνο θινηφο ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ησλ θαλφλσλ πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε γλσζηηθή δξαζηεξηφηεηα (Sakai θαη Passingham, 2006), θαη ηελ 

ελαιιαγή κεηαμχ θαζεθφλησλ (Rogers et al., 2000). 

 

Η γλσζηηθή επειημία αλαθέξεηαη ζε αιιαγέο ζε ζχλζεηεο ζπκπεξηθνξέο, θαη φρη ζε 

δηαθξηηέο απαληήζεηο (Canas, Fajardo & Salmeron, 2006). ρεηίδεηαη κε βαζηθνχο 

κεραληζκνχο κάζεζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηε δέζκεπζε ησλ εξεζηζκάησλ ζηηο 

απνθξίζεηο ζε ζπκπεξηθνξέο  ξνπηίλαο (Norman & Shallice, 1986), φκσο, ε κάζεζε 

ηεο επέιηθηεο ζπκπεξηθνξάο αθνξά ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη φρη ζε ζπλζήθεο ξνπηίλαο (Hughes, et 

al., 2004).  Όπσο φιεο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, έηζη θαη ε γλσζηηθή επειημία δελ 

είλαη ζε κέγηζηε ρξήζε θαηά ηελ εθηέιεζε ξνπηίλαο ζε θαιά καζεκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, αιιά κάιινλ ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ζε άγλσζηα πεξηβάιινληα 

φπνπ δελ ππάξρνπλ θαζηεξσκέλεο ξνπηίλεο (Shallice, 1990). Όηαλ ηα άηνκα 

αληηκεησπίδνπλ λέεο ή πνιχπινθεο πεξηζηάζεηο, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ λέεο 

ζηξαηεγηθέο θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Απηέο είλαη  

κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν λα αληηιακβάλεηαη 
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εξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ,  λα αληαπνθξίλεηαη πξνζαξκνζηηθά, λα αιιάδεη κε 

επειημία ηελ θαηεχζπλζε, λα πξνβιέπεη ηνπο  κειινληηθνχο ζηφρνπο, λα εμεηάδεη ηηο 

ζπλέπεηεο, θαη λα ρξεζηκνπνηεί φιεο απηέο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ έλαλ 

θνηλφ επηδησθφκελν ζηφρν (Baron, 2004, ζει. 135). 

 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη απαξαίηεηε ε γλσζηηθή επειημία γηα λα ζθεθηεί θάπνηνο 

δηαθνξεηηθά γηα ην ίδην ζέκα, λα αληηιεθζεί ηελ νπηηθή ησλ άιισλ αιιά θαη λα  

ελαιιάζζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλάκεζα ζε δπν ζπκπεξηθνξέο. Γηα ηε δηαινγή ησλ 

ξνχρσλ ζην πιπληήξην, γίλεηαη κεηαηφπηζε κεηαμχ ησλ επηινγψλ ηαμηλφκεζεο αλά 

χθαζκα θαη ηαμηλφκεζεο αλά ρξψκα. ηελ νδήγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ, γίλεηαη 

κεηαηφπηζε κεηαμχ επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο, αλάινγα κε ην θσηεηλφ 

ζεκαηνδφηε ή αλάινγα κε άιια πηζαλά εκπφδηα. ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, ε 

επειημία επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε κηαο δηαθνξεηηθήο άπνςεο,  ή κηαο άγλσζηεο 

θνπιηνχξαο, ή αθφκα θαη ελδναηνκηθέο δηαθνξέο ζπκπεξηθνξάο ζε δηαθνξεηηθά 

πιαίζηα.  

 

Η γλσζηηθή επειημία νξίδεηαη ηαπηφρξνλα σο ε ηθαλφηεηα κεηαηφπηζεο, σο ν αξηζκφο 

ησλ ηδεψλ πνπ κπνξεί θαλείο λα παξάμεη, σο ηελ «αλνηθηφηεηα ζηελ εκπεηξία»  θαη 

σο κηα ηδηφηεηα εξεπλεηηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο επειημία ηεο γιψζζαο, επέιηθηε 

θαηεγνξηνπνίεζε ή επέιηθηα ζπλαηζζήκαηα (Ionescu, 2017). Η Ionescu (2017) παξ’ 

φι απηά επηζεκαίλεη φηη ε γλσζηηθή επειημία δελ είλαη κηα γλσζηηθή ηθαλφηεηα, αιιά 

κηα ηδηφηεηα ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

πνιιψλ γλσζηηθψλ κεραληζκψλ (πρ κεηαηφπηζε, κλήκε, θαηεγνξηνπνίεζε) θαη απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηζζεηηθνθηλεηηθψλ κεραληζκψλ (π.ρ. εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, πξνζνρή, αλαπαξαζηάζεηο, αληίιεςε, ζπληνληζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο 

εξγαζίαο κε ζηφρνπο, παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, πξνεγνχκελεο γλψζεηο). 

Με άιια ιφγηα ε γλσζηηθή επειημία πξνυπνζέηεη ηε γλψζε θαη ην πιαίζην αλάπηπμεο 

ηνπ αλζξψπνπ. Η επειημία επνκέλσο πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα κεραληζκψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ καδί. Δίλαη δειαδή ε ζπλέπεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα 

ελαιιάζζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλάκεζα ζε δχν θαζήθνληα θαη λα αιιάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηνλ εθάζηνηε θαλφλα. Δπίζεο, είλαη απνηέιεζκα ηεο 

ζηαζεξφηεηαο (ε παιηά γλψζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη κηα λέα ζπκπεξηθνξά) θαη 

ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ ρξεηάδεηαη φηαλ δνθηκάδεη λένπο ηξφπνπο επίιπζεο ελφο 

πξνβιήκαηνο (Ionescu, 2017).   
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Απηφ ην κνηίβν πνπ πξνηείλεη ε Ιonescu (2012), έρεη θπθιηθφ ζρήκα. Κηλείηαη απφ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ελαιιάζζεηαη εκπξφο θαη πίζσ 

απφ ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ επειημία, ζηε ζηαζεξφηεηα, ζηελ επειημία θνθ...ή 

παξνπζηάδεηαη κηα κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο κεηαβιεηφηεηα κε ηελ νπνία ην ζχζηεκα 

νδεγείηαη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη απνθηά επειημία. Έηζη γηα παξάδεηγκα, γηα λα ιχζεη 

θάπνηνο έλα καζεκαηηθφ πξφβιεκα, πξψηα ζα θάλεη δνθηκέο (κεηαβιεηφηεηα), κεηά 

ζα επηιχζεη ην πξφβιεκα (ζηαζεξφηεηα) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ιχζε απηή ζε άιιεο παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (επειημία).  

 

πλνςίδνληαο, ε γλσζηηθή επειημία είλαη ε ηθαλφηεηα κεηαηφπηζεο (Diamond, 2013), 

δεκηνπξγηθήο αλαπαξαγσγήο ηδεψλ (Dietrich & Kanso, 2010),  πξνζαξκνγήο θαη 

αλνηρηφηεηαο ζηελ εκπεηξία  (Chung, Su, & Su, 2012.  Kalbitzer, Frokjaer,  Erritzoe, 

Svarer, Cumming,  Nielsen,  Knudsen, 2009), ηθαλφηεηα επηινγήο κεηαμχ πνιιαπιψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ελφο αληηθεηκέλνπ, πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ ή πνιιαπιψλ νκάδσλ 

εξγαζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ απηψλ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ σο 

ζπλάξηεζε ηεο αιιαγήο  (Chevalier & Blaye, 2006.  Diamond, 2006). Δίλαη επίζεο ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ  γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη πεξηζζφηεξν απφ απιή πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο 

ζεσξείηαη κεραληζκφο ―κεηα-ειέγρνπ" (Goschke, 2003) θαη δελ νινθιεξψλεηαη πξηλ 

ηελ ειηθία ησλ 7 εσο 9 εηψλ (Diamond, 2013).  

 

 Η αλάπηπμε ηεο  ηθαλφηεηαο κεηαηφπηζεο δηαξθεί αξθεηά ρξφληα θαη ηα κηθξά παηδηά 

είλαη επηξξεπή ζε ιάζε ζηηο κεηαηνπίζεηο εξγαζηψλ (Crone, Bunge, van der Molen, & 

Ridderinkhof, 2006).  Γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ εθηειεζηηθφ έιεγρν ζηηο ελέξγεηεο, ηα 

παηδηά πξέπεη λα νηθνδνκνχλ ζαθείο θαη πιήξεηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζηφρσλ 

(Towse, Lewis, & Knowles, 2007) θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηηο  ρακειέο επηδφζεηο ζηε γλσζηηθή επειημία παηδηψλ  4 -5 εηψλ 

(Diamond, 2006). Όκσο, ε βειηίσζε ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζηφρνπ, κπνξεί λα ζπκβεί ελ 

κέξεη γηα ηελ αλάπηπμε επειημίαο αξγφηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία (Chevalier & Blaye, 

2009). Γηα λα εθηειέζνπλ κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά  πξέπεη πξψηα λα 

θαζνξίζνπλ πνηα  εξγαζία εθηειείηαη, δειαδή,  λα νξίζνπλ ην ζρεηηθφ ζηφρν εξγαζίαο 

(Chevalier & Blaye, 2009). Μεηά πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, αγλνψληαο ηηο ππφινηπεο θαη αλαζηέιινπλ ή ελαιιάζζνπλ ηελ 
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απφθξηζή ηνπο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα έλα κνληέιν  δχν παξαγφλησλ, ξχζκηζεο 

ζηφρνπ θαη ελαιιαγήο (Kray & Lindenberger, 2000),  θαη θαίλεηαη πσο 

ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (Crone, Donohue, Honomichl, 

Wendelken, & Bunge, 2006. Crone, Wendelken, Donohue, & Bunge, 2006.,  νπ. 

αλαθ. ζην Chevalier & Blaye, 2009). 

 

Σα παηδηά, φηαλ ζέηνπλ έλαλ λέν ζηφρν, αλαθαιχπηνπλ θαλφλεο πνπ κπνξνχλ λα ηα 

βνεζήζνπλ λα ηνλ επηηχρνπλ (Crowley & Siegler, 1993). Οη θαλφλεο απηνί εηζάγνληαη 

εκπεηξηθά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη  ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ θάζε θνξά, κέρξη λα 

θηάζνπλ ζηελ επηηπρία. Η γλσζηηθή επειημία, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο.  Αθφκε θαη κεηά ηελ αλαθάιπςε πην 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ θαη πεξηζζφηεξεο αθξίβεηαο, ηα 

παηδηά ζπρλά επηκέλνπλ ζηε ρξήζε πξνεγνχκελα καζεκέλσλ, ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθψλ θαη ιηγφηεξν αθξηβψλ ζηξαηεγηθψλ (Siegler & Jenkins, 1989). Σα 

παηδηά ινηπφλ, φπσο θαη νη ελήιηθεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ κηα 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά, αλαθαινχλ καζεκέλνπο θαλφλεο ―ξνπηίλαο‖ θαη 

κεηαηνπίδνπλ ηε δξάζε ηνπο φηαλ απηνί δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί. πρλά 

παξακέλνπλ ―θνιιεκέλνη ζε δηαλνεηηθά ζύλνια‖ (Shouten, Oostrom, Peters, Berloop, 

& Jennekens-Schinkel, 2000), θαζψο νη καζεκέλνη θαλφλεο επηκέλνπλ λα 

πξνεγνχληαη θαη λα επηιέγνληαη, έσο φηνπ έλαο λένο θαλφλαο εδξαησζεί. Σε ζηηγκή 

απηή, ρξεηάδεηαη λα αλαζηείινπλ ηε καζεκέλε ζπκπεξηθνξά θαη λα επηιέμνπλ ηνλ λέν 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Δθηφο ινηπφλ απφ ην ζηφρν θαη ηε κεηαηφπηζε, είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε αλαζηνιή ηεο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνεγείηαη.  Οη 

άλζξσπνη φκσο ζπρλά ηείλνπλ λα επαλαιακβάλνπλ παξά λα αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξέο 

κεηαμχ θαζεθφλησλ, πηζαλψο επεηδή ε ηειεπηαία είλαη πην απαηηεηηθή (Arrington & 

Logan, 2004). Χζηφζν, απηή ε ηάζε κπνξεί λα κεησζεί ζεκαληηθά ή αθφκε θαη λα 

θαηαξγεζεί εληζρχνληαο ή απιά απμάλνληαο ηε ζπρλφηεηα ηεο ελαιιαγήο 

θαζεθφλησλ (Braem, 2017, Fröber & Dreisbach, 2017, νπ. αλαθ. Braem & Hommel, 

2019). 

 

1.1.Σύπνη γλσζηηθήο επειημίαο 

 

ε αληίζεζε κε ηελ εληαία πξνζέγγηζε ηεο Ionescu (2017), ε γλσζηηθή επειημία δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα εληαία έλλνηα (θπξίσο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο).  Οη 
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Eslinger θαη Grattan (1993) πξφηεηλαλ φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν φςεηο γηα ηε 

γλσζηηθή επειημία:  

α. Η αληηδξαζηηθή επειημία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εηνηκφηεηα αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, δειαδή ζε απαληήζεηο σο αληίδξαζε ζε εμσηεξηθέο ελδείμεηο θαη 

κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο θαηάζηαζεο, θαη  

β. ε απζφξκεηε επειημία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο  

δηαθνξεηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ.  

Οκνίσο, νη Phillips et al. (2002) δηαθνξνπνηνχλ ηελ απζφξκεηε απφ ηελ ειεγρφκελε 

επειημία. Μάιηζηα, ε αληακνηβή θαη νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

πξνζνρή, θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ ( Ravizza & Carter, 2008).  

 

Η Shacharin (2009) δηαρσξίδεη ηε γλσζηηθή επειημία ζε ηξεηο ηχπνπο, ηελ ζπλδεηηθή 

επειημία, ηε ξπζκηζηηθή επειημία θαη ηελ επειημία πξνζνρήο. Η ζπλδεηηθή επειημία 

αθνξά ην ―ζπάζηκν‖ ελφο ζπλφινπ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

κεξψλ ηνπ.  Η ξπζκηζηηθή επειημία αθνξά ηελ αιιαγή ησλ θνλφλσλ κε βάζε ην 

ζχζηεκα αληακνηβήο. Σέινο, ε επειημία πξνζνρήο αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ελαιιαγήο 

κεηαμχ θαζεθφλησλ ε εξγαζηψλ.   

 

1.2.Η επίδξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε γλσζηηθή επειημία 

 

Παξ’ φιν πνπ νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ζπλερή 

εμάζθεζε  ζε νπνηαδήπνηε ειηθία (Best, 2010), είλαη ζεκαληηθέο  νη  δεμηφηεηεο 

ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ε αλζεθηηθφηεηα ζηηο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Masten & Reed, 2002), γηα λα ληψζνπλ ηα παηδηά απηνπεπνίζεζε θαη 

λα θηλεηνπνηεζνχλ γηα δξάζε. Σν ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ βνεζάεη 

ζηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ (Masten & Reed, 2002).   

 

Η πξνζνρή ζπλήζσο δίλεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηελ ηξέρνπζα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο επηηξέπεη ζηνλ νξγαληζκφ 

λα αληαπνθξίλεηαη επέιηθηα ζε θαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθέο 

(Rothermund, Voss,  & Wentura, 2008). Οη Rothermund et al., (2008)  έδεημαλ φηη 

θαζψο ε γλσζηηθή επειημία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ν 

άλζξσπνο, έλαο ζεκαληηθφο κεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε κεηαβαιιφκελε 



15 
 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ επηηξέπεη ηελ επειημία ζηα θίλεηξα θαη ηηο 

απνθάζεηο θαη φρη ε ζηαζεξή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, πνπ κπνξεί πην εχθνια λα 

νδεγήζεη ζε αθακςία. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε επειημία ζηε κεηαηφπηζε κεηαμχ 

εξγαζηψλ, πξνυπνζέηεη θαη ζπλαηζζεκαηηθή επειημία γηα λα νινθιεξσζεί κηα 

ζηνρνθαηεζπλφκελε ζπκπεξηθνξά. Όπσο έρεη θαλεί, νη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο 

δηάζεζεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα πην άθακπηε θαηεγνξηνπνίεζε  (Isen & 

Daubman, 1984). ηηο κειέηεο ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο ε δηάζεζε αλαδεηθλχεηαη ν 

πην ηζρπξφο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, πνπ είλαη κέξνο ηεο 

γλσζηηθήο επειημίαο (Hirt,  Devers & McCrea, 2008). Η θαιή δηάζεζε θαίλεηαη πσο 

επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα είλαη φζν πην δεκηνπξγηθνί (Ashby, Isen & 

Turken,1999) θαη επέιηθηνη (Murray, Sujan,Hirt, & Sujan, 1990) γίλεηαη.  Παξφκνηα 

νη Calcott θαη  Berkman (2014) βξήθαλ ηζρπξά ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ φηη νη 

ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο δηεπθνιχλνπλ ηελ επειημία ηεο πξνζνρήο. 

χκθσλα κε απηνχο, ε ζεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ επειημία ησλ 

γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, επηηξέπνληαο ζηα άηνκα λα ζθέπηνληαη επξχηεξα θαη λα 

μεπεξλνχλ ηηο θπξίαξρεο γλσζηηθέο ζπζρεηίζεηο γηα λα νδεγεζνχλ ζε αζπλήζηζηεο ή 

δεκηνπξγηθέο απνθξίζεηο. Η γλσζηηθή επειημία επνκέλσο, ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε ελαιιαγή κεηαμχ δχν θαζεθφλησλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 

 

1.3.  Μνληέια εξκελείαο ηεο ζηνρνθαηεπζπλόκελεο ζπκπεξηθνξάο 

 

1.3.1. Νηνπακηλεξγηθό κνληέιν 

 

Η επειημία ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη έλα εληαίν θαηλφκελν, αιιά κάιινλ, κπνξεί 

λα ζεσξεζεί σο κηα ηεξαξρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία θπκαίλεηαη απφ απινχζηεξεο έσο 

πην πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο (Floresco, 2013). Τπάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο, πνπ 

ζπλδένπλ ηελ αληακνηβή, δειαδή ηε ληνπακίλε ζην κεησπηαίν ινβφ, θαη πψο απηή 

ξπζκίδεη ηελ επειημία ζπκπεξηθνξάο. εκαληηθφ ξφιν ζ’ απηή ηε ζρέζε 

δηαδξακαηίδνπλ ε πξνζνρή θαη ε κεηαηφπηζε ηεο ζηξαηεγηθήο. H ελαιιαγή 

θαζεθφλησλ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ αληακνηβή (Braem, 2017), θάηη πνπ 

ζεκαίλεη πσο νη επηδφζεηο ζηελ ελαιιαγή κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ. ε επίκπεο, ε 

αδξαλνπνίεζε ηνπ κέζνπ πξνκεησπηαίνπ πξνθαιεί ειιείκκαηα εκκνλήο φηαλ πξέπεη 
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λα κεηαηνπίδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηε κηα ζηξαηεγηθή ζηελ άιιε (Ragozzino, 

Detrich,  and Kesner 1999.  Floresco, Block,  and Tse, 2008). ε επίκπεο πάιη, έρεη 

θαλεί  φηη ε (πξνζσξηλή θαη αλαζηξέςηκε) αδξαλνπνίεζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ δελ 

επεξεάδεη ηε κάζεζε αιιά επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλαζηνιή ηεο καζεκέλεο 

ζηξαηεγηθήο θαη ηελ επηινγή κηαο λέαο (Dias, Robbins & Roberts, 1996. 1997.  

Ragozzino,  Detrich & Kesner, 1999.  Floresco,  Block & Tse, 2008a). Δπίζεο, ε 

γλσζηηθή επειημία θαίλεηαη πσο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ D1 θαη D2 ζηνλ πξνκεησπηαίν (Floresco, Magyar, Ghods-Sharifi,  

Vexelman, & Tse, 2006).  Έηζη, ε D1 κεηψλεη ελψ ε D2 απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ δηθηχνπ, επηηξέπνληαο ζηα λεπξηθά ζχλνια ηνπ πξνκεησπηαίνπ λα 

επεμεξγάδνληαη πνιιαπιά εξεζίζκαηα. Σέινο, ν ρακειφο απηνέιεγρνο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, ζπλήζσο ζπλάδεη κε δπζθνιίεο ζηνλ πξνζρεδηαζκφ ζπκπεξηθνξψλ θαη 

δξάζεσλ, δπζθνιία ζηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ θαη 

κε κηθξφηεξα επίπεδα πξνζκνλήο γηα αληακνηβή (Barkley, 2003).  

 

Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ ελαιιαγή θαζεθφλησλ ζε έλα 

κνληέιν ληνπακηλεξγηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην θίλεηξν γηα αληακνηβή είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ εθκάζεζε κηαο λέαο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα βνεζήζεη ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. Σα παηδηά ινηπφλ ζχκθσλα 

κε ην κνληέιν απηφ επηκέλνπλ ζηηο δνθηκέο παξά ηηο απνηπρίεο, έσο φηνπ 

νινθιεξψζνπλ ην ζηφρν πνπ έρνπλ ζέζεη, επεηδή επηδηψθνπλ ηθαλνπνίεζε κέζα απφ 

ηελ επίηεπμή ηνπ. 

 

1.3.2. Σν κνληέιν δηαδηθαζηηθήο αθνινπζίαο θαη ε ζεσξία δξαζηεξηόηεηαο 

 

 Απφ ηελ άιιε, ππάξρεη ην κνληέιν δηαδηθαζηηθήο αθνινπζίαο (Procedural Sequence 

Model, PSM) πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε δσή ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε. Γηα λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ν άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ, κέζσ δηαδηθαζηψλ φπσο είλαη νη επηζπκίεο, νη ζθέςεηο, νη 

ελέξγεηεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη εθηηκήζεηο πνπ θάλεη. Όηαλ θαζνξίδεη έλα ζηφρν, 

ηνλ ζπλδέεη κε έλα πξνζσπηθφ λφεκα, εθηηκά θαη πξνβιέπεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, ελεξγεί θαη αμηνινγεί ην απνηέιεζκα, επηβεβαηψλνληαο ή 

αλαζεσξψληαο ηελ αξρηθή ηνπ εθηίκεζε.  
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Η θνηλσληθν - πνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε ηνπ Vygotsky ελζσκαηψζεθε ζηε ζεσξία 

δξαζηεξηφηεηαο (Activity Theory) απφ ηνπο Leontev θαη  Rubinstein (νπ. αλαθ. ζην 

Wilson, 2006), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη δξάζεηο ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθπιεξψζεη έλα 

ζθνπφ. Σα θίλεηξα επεξεάδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη παξάγνπλ δξάζεηο θαη ην άηνκν 

πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηψληαο πνιηηηζκηθά εξγαιεία  

(Wilson, 2006).  

 

Καη ηα δπν κνληέια πξνηείλνπλ ζπλδπαζηηθά φηη ε ζηνρνθαηεπζπλφκελε 

ζπκπεξηθνξά ρξεηάδεηαη ηε δηακφξθσζε ελφο ζηφρνπ, ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ λα ηνλ επηηχρεη, ηελ πξφβιεςε ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ζπλέρεηα ή εγθαηάιεηςε ηνπ 

ζηφρνπ. Η γνληθή θξνληίδα επεξεάδεη ηελ ελνπνίεζε ησλ αληηζέζεσλ ζηηο 

πξνζιακβάλνπζεο πιεξνθνξίεο θαη ζηηο  εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (Ryle, 1991)  θαη 

απηφ ζεκαίλεη πσο ε αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηελ απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηνπ ζα 

επεξεάζεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη επνκέλσο θαη ηελ ηάζε ηνπ γηα εμεξεχλεζε 

(ζηε βξεθηθή ειηθία) θαη γηα απηνλφκεζε θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ζηε λεπηαθή 

θαη ζρνιηθή ειηθία.  

  

Ο Ryle (1991) θαηέιεμε ζε έλα κνληέιν ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο 

πξνεξρφκελν απφ ηνλ Kelly, ηνπο Miller, Galanter & Pribram  θαη ην γεληθφ πεδίν ηεο 

ζεσξίαο ηεο γλσζηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο. Σν κνληέιν ηνπ 

ππνζηεξίδεη φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ απηφκαηα πνιχ ηζρπξά εκπφδηα, παξά ηελ 

εκπεηξία ηεο λέαο κάζεζεο, φπσο είλαη (1) νη παγίδεο, νη αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη 

εθηηκήζεηο θαη κνξθέο δξάζεο πνπ νδεγνχλ ζε ζπλέπεηεο επηβεβαηψλνληαο 

θαηλνκεληθά απηέο ηηο αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο θαη εθηηκήζεηο, (2) ηα δηιήκκαηα, πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ςεπδή δηρνηφκεζε ησλ επηινγψλ γηα ξφινπο ή ελέξγεηεο θαη 

(3) νη εκπινθέο, νη νπνίεο είλαη ςεπδείο πξνβιέςεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ πξνζπαζεηψλ (Ryle, 1979). Με ιίγα ιφγηα, νη ζηξεβιέο πεπνηζήζεηο, ηα ςεπδή 

δηιήκκαηα θαη νη ςεπδείο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαθή επηινγή ή ζηελ 

εγθαηάιεηςε ηεο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα λα επηιπζεί έλα πξφβιεκα. Οη 

πξνβιεκαηηθέο γνληθέο πξαθηηθέο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ελψλεη 

ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο πνισκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξνθαινχλ νη αληηθξνπψκελεο 
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ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο (Ryle, 1979). Δίλαη πηζαλφ ινηπφλ ην αίζζεκα 

απφξξηςεο απφ ηνπο γνλείο λα επηδξά αξλεηηθά ζηε γλσζηηθή επειημία.  

 

πλνςίδνληαο, θαίλεηαη πσο ε αληακνηβή είλαη εμίζνπ ηζρπξή κε ηε δχλακε ηεο 

απηφκαηεο ζθέςεο θαη νη εκπεηξίεο, νη πξνζδνθίεο θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

επεξεάδνπλ θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζηηθήο αθνινπζίαο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

άλζξσπνο πνπ βιέπεη ηνλ θφζκν σο επηθίλδπλν ηφπν θαη παληνχ βιέπεη δηψθηεο, 

κπνξεί λα ελεξγήζεη θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθαιεί πξαγκαηηθή δίσμε απφ άιινπο, 

γεγνλφο πνπ ηνπ επηβεβαηψλεη θαη εληζρχεη ηελ αίζζεζε φηη ν θφζκνο είλαη 

επηθίλδπλνο ηφπνο (Moorey, Davidson, Evans & Feigenbaum, 2006). Δπνκέλσο φηαλ 

ληψζεη αλαζθάιεηα θαη βηψλεη ηνλ θφζκν σο απεηιεηηθφ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη νηθείεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εκπηζηεχεηαη πεξηζζφηεξν γηα λα επηθνηλσλήζεη ή λα επηιχζεη έλα 

πξφβιεκα,  ελψ αλ ληψζεη αζθάιεηα ζα δνθηκάζεη λέεο κεζφδνπο πην εχθνια.  

 

2. Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γλσζηηθή επειημία  

 

Η γλσζηηθή αλάπηπμε ζπληειείηαη κέζα απφ ηε λεπξσληθή αλάπηπμε, πνπ 

ππνζηεξίδεη ηηο δηαλνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ παηδηψλ θαη ε λεπξσληθή αλάπηπμε 

αιιειεπηδξά θαζνξηζηηθά ζε πνιιέο δηαζηάζεηο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ εκπεηξία 

(Westermann,  Mareschal, Johnson, Sirois, Spratling & Thomas, 2007). Οη αηνκηθνί 

θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο νηθνγελεηαθνχο, θαη ηνπο 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο, αλαδεηθλχνληαο αλαπηπμηαθέο  επθαηξίεο θαη πεξηνξηζκνχο. 

ηε ζπλέρεηα αλαπηχζζνληαη νη παξάγνληεο απηνί.  

 

2.1. Αηνκηθνί θαη βηνινγηθνί παξάγνληεο   

 

Οη ελήιηθεο κε θαιχηεξε γλσζηηθή επειημία αλαθέξνπλ φηη είλαη πην επηπρηζκέλνη θαη 

έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο (Diamond & Ling, 2016). Όπσο έρεη θαλεί, ην 

ζπλαίζζεκα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ αιιειεπηδξά κε ηε γλσζηηθή 

επειημία θαη ζπγθεθξηκέλα ην ρξφλν απφθξηζεο ζε θαζήθνληα ελαιιαγήο (Botvinick, 

Cohen, & Carter, 2004. Wang, Yanmei, Jie Chen &  Zhenzhu Yue  2017). Οη Wang, 

et. al. (2017) βξήθαλ φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηε γλσζηηθή επειημία 

ελψ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζπλδένληαη κε ηε κείσζή ηεο, ζε ζρέζε κε νπδέηεξα 

εξεζίζκαηα. Μάιηζηα, ν ηξφπνο πνπ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα δηεπθνιχλνπλ ηε 
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δηεξγαζία ηεο κεηαηφπηζεο κεηαμχ θαζεθφλησλ είλαη κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηινγή απφθξηζεο (Wang, et. al., 2017). ε 

απεηθνλίζεηο ηνπ εγθεθάινπ κάιηζηα έρεη θαλεί, φηη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

θαζεθφλησλ κε ελαιιαγέο, ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγείνπ ελεξγνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν φηαλ ην άηνκν βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Ichikawa, Siegle, Jones,  

Kamishima, & Thompson, 2011. Wang, et. al., 2017). Ο πξφζζηνο θινηφο ηνπ 

πξνζαγσγείνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο έξγνπ, 

φπσο ζηελ πξφσξε κάζεζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Allman, Hakeem, Erwin, 

Nimchinsky & Hof , 2001).  Με ιίγα ιφγηα, ε απφθξηζε δηεπθνιχλεηαη θαζψο ηα 

εκπφδηα απφ ηηο αληηθξνπφκελεο πιεξνθνξίεο εμαζζελνχλ ζε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε θαη επνκέλσο ε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ απαηηνχληαη ελαιιαγέο.  

 

Οη Payne, Βettman θαη Johnson (1988) βξήθαλ φηη έλαο παξάγνληαο γηα ηαρχηεξε 

ρξήζε ελφο λένπ πην απνηειεζκαηηθνχ θαλφλα είλαη ε πίεζε ρξφλνπ, θαζψο ιφγσ 

πίεζεο ρξφλνπ απνθαζίδνπλ λσξίηεξα λα αλαζηείινπλ ηνλ παιηφ καζεκέλν θαλφλα,  

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ λέν θαη ην θάλνπλ φηαλ ππάξρεη θίλεηξν αληακνηβήο.  Σν 

κνληέιν αληακνηβήο (ληνπακηλεξγηθφ κνληέιν), εμεγεί γηαηί νη άλζξσπνη επηκέλνπλ 

ζε κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά παξά ηηο απνηπρίεο, θαζψο ε αληακνηβή ζα 

είλαη ε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο κεηά ηελ αχμεζε ηεο ληνπακίλεο (Wang, et. al., 

2017). ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απηή, νη Ashby, Isen θαη Turken (1999) έδεημαλ 

φηη ηα απμεκέλα επίπεδα ληνπακίλεο ζηνλ κεησπηαίν θινηφ θαη ζηνλ πξφζζην θινηφ 

πξνζαγσγίνπ ζπλνδεχνληαη απφ απμεκέλε επειημία, κεηαηφπηζε κεηαμχ θαζεθφλησλ 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Μηα γεληθή αξρή είλαη, φηη ηα επίπεδα ληνπακίλεο ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ, πνπ ελεξγεί ζηνπο ππνδνρείο D1, ξπζκίδνπλ ηε γλψζε ζχκθσλα 

κε κηα ιεηηνπξγία "αλεζηξακκέλνπ U", έηζη ψζηε πνιχ κηθξή ή πάξα πνιχ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα λα έρεη επηβιαβείο επηδξάζεηο ζηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

κεηαηφπηζεο (Floresco, 2013). ε αληίζηνηρν ζρήκα αλεζηξακκέλνπ U ιεηηνπξγεί θαη 

ν παξάγνληαο ηνπ ζηξεο, φπσο έρεη θαλεί, κε ηελ αχμεζε ηεο θνξηηδφιεο  λα απμάλεη 

ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ ε κεηέξα λα βξίζθεηαη ζε επαγξχπλεζε,  

πξνζνρή θαη επαηζζεζία ψζηε λα δηαηεξεί αζθαιέο ην βξέθνο ηεο. Σν πην πξφζθαην 

εχξεκα δείρλεη φηη ε γπλαίθα πνπ γίλεηαη κεηέξα είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ  ηθαλή 

γηα πνιιαπιή εθηέιεζε (Kinsley & Lambert, 2006), θάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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επηβίσζε ηνπ βξέθνπο ηεο. Η  έθζεζε ζην ζηξεο πξψηκεο δσήο ζηα ηξσθηηθά θάλεθε 

πσο πξνθαιεί κηα πνηθηιία θπζηνινγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ αιινηψζεσλ ζηελ 

κεηέπεηηα δσή θαη έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηηο γλσζηηθέο επηδφζεηο (Kentner, Cryan, & 

Brummelte, 2019). Σν ζηξεο ινηπφλ σο θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία, επεξεάδεη ηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Καη ε πξφσξε σξίκαλζε ησλ δηθηχσλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

ζηξεο θαη ηεο απεηιήο  ζηνλ εγθέθαιν ησλ παηδηψλ (ζε ζπλζήθε κεηξηθήο 

απνζηέξεζεο γηα παξάδεηγκα), νδεγεί ζε απψιεηα ηεο επειημίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο (Boulanger-Bertolus, White,  & Debiec, 2017), θαη  

κάιηζηα ε επαθφινπζε επαλέλσζε δελ αληηζηξέθεη ηηο αιιαγέο απφ ην πξψηκν ζηξεο. 

Παξφκνηα, νη Logue θαη  Gould (2014) βξήθαλ φηη ε αλεπαξθήο απφδνζε ζηηο 

εξγαζίεο κεηαηφπηζεο θαη πξνζνρήο παξαηεξείηαη φηαλ ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο ληνπακίλεο ζην κέζν πξνκεησπηαίν είλαη ρακειέο, ελψ ε αχμεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ληνπακίλεο βειηηψλεη ηε κεηαηφπηζε θαη ηελ πξνζνρή. ε 

πξφζθαηεο κειέηεο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππφθακπνπ, βξέζεθε φηη ε  

κνπζηθή πξνσζεί ηελ έθιπζε ληνπακίλεο (Salimpoor,  Benovoy,  Larcher, Dagher & 

Zatorre, 2011), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνιάβεη ηηο βιαπηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

κεηξηθήο απνζηέξεζεο ζε βξέθε επίκπσλ, ιεηηνπξγψληαο αγρνιπηηθά (Papadakakis,  

Sidiropoulou & Panagis, 2019).  

 

Σα επξήκαηα είλαη πην αληηθαηηθά φηαλ κειεηάηαη ε επηπρία έλαληη ηεο ζιίςεο, θαη 

ελψ ε πξφθιεζε ζεηηθήο δηάζεζεο ζηα παηδηά κπνξεί λα έρεη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο 

φηαλ απαηηείηαη δεκηνπξγηθφηεηα ή επειημία (Rader & Hughes, 2005), νη Schnall, 

Jaswal,  & Rowe (2008) βξήθαλ φηη ζηε ζιίςε, ε πξνζνρή απμάλεηαη πεξηζζφηεξν 

απφ φ,ηη ζηελ επηπρία. Απηφ ίζσο εμεγείηαη κε ην γεγνλφο φηη  ζε θαηάζηαζε επηπρίαο 

νη άλζξσπνη επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ ην επράξηζην ζπλαίζζεκα, κηα εξκελεία 

ζχκθσλε κε ην ληνπακηλεξγηθφ κνληέιν. Οη Lucassen, Kok, Bakermans‐Kranenburg, 

Van Ijzendoorn,  Jaddoe,  Hofman, A., ... & Tiemeier (2015) δελ βξήθαλ θακία ζρέζε 

ηεο επειημίαο παηδηψλ 4 εηψλ κε ηε γνληθή θξνληίδα. Αληίζεηα, βξήθαλ ηζρπξή 

ζπζρέηηζε ηεο επειημίαο κε ηελ αλαζηνιή απηνειέγρνπ θαη ηε κεηαγλψζε, εχξεκα 

πνπ εγείξεη εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ λεπίσλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζηαζεξφηεηα εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ,  θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηε γνληθή 

θξνληίδα.  
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Χζηφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ηε γλσζηηθή επειημία 

ησλ λεπίσλ ζχκθσλα κε ηνπο Lapan θαη Boseovski (2017). εκαληηθφ επίζεο εχξεκα 

είλαη φηη ζε αλαζθαιή - απνδηνξγαλσκέλν κεηξηθφ δεζκφ, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε, παξαηεξείηαη κεησκέλε ληνπακίλε ζην 

κεζνκεηαηρκηαθφ ζχζηεκα αληακνηβήο, θαζψο επίζεο θαη κεησκέλε απφθξηζε 

σθπηνθίλεο ζηελ επαθή κεηέξα-βξέθνο (Strathearn, 2011).  Η πξψηκε θξνληίδα ηεο 

κεηέξαο ινηπφλ, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηφζν ησλ 

σθπηνθηλεξγηθψλ φζν θαη ησλ ληνπακηλεξγηθψλ θαη λεπξνελδνθξηληθψλ ζπζηεκάησλ 

θαηά ηελ βξεθηθή ειηθία. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αθφκε θαη νη λεπξνςπρνινγηθέο 

κειέηεο επηβεβαηψλνπλ φηη ε γνληθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ 

επεξεάδεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη επνκέλσο θαη ηελ επειημία ηνπο.  

 

Με εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα 

αθνξνχλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν λα κειεηεζεί ε γλσζηηθή επειημία ζε ζρέζε 

κε ην αίζζεκα απνδνρήο ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, θαζψο είλαη πηζαλφ,  ε 

αζθάιεηα πνπ ηνπο παξέρεη ην αίζζεκα απηφ θαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, λα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

δηεθπεξαηψλνπλ ηνπο ζηφρνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.   

 

2.2. Πνιηηηζκηθνί θαη θνηλσληθν - νηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

Η γλσζηηθή επειημία, φπσο θαη φιεο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ παξάγνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηε γελεηηθή εμέιημε, αιιά απφ ην ζπλδπαζκφ κηαο βηνινγηθήο 

ηάζεο θαη ηεο κάζεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά πιαίζηα (Braem & Hommel, 

2019). Οη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ξίρλνπλ βαξχηεηα ζηηο γνληθέο πξαθηηθέο 

πνπ θαζνδεγνχλ θαη ελζαξξχλνπλ  ζθφπηκα ηα παηδηά ηνπο λα αζρνιεζνχλ  ζε 

δηαβαζκηδφκελεο δπζθνιίαο ή πνιππινθφηεηαο δξαζηεξηφηεηεο (Lewis & 

Carpendale, 2009) θαη έηζη εληζρχνπλ ηηο  γλσζηηθέο δεμηφηεηεο ηνπο. Οη εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο γεληθά, κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο  αιιειεπίδξαζεο 

δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο (Braem & Hommel, 2019), φπνπ 

εκπιέθεηαη έληνλα θαη ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε.  
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Οη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ αξθεηέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο 

αλάπηπμεο, γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο. Η θνηλσληθνπνίεζε γηα ζπκκφξθσζε 

γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη ραξαθηεξηζηηθή νηθνλνκηθά θησρφηεξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη κεγαιχηεξε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο λα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα αγαζά, ελψ ζηηο νηθνλνκηθά πην 

πξνλνκηνχρεο νκάδεο ε έκθαζε αιιάδεη θαη πάιη ζηελ θαηάξηηζε γηα αλεμαξηεζία 

θαη αλάιεςε θηλδχλσλ (Barry, Child & Bacon, 1959). Η αληαπφθξηζε ηεο κεηέξαο 

ηδηαίηεξα ζηε ιεθηηθή ιεηηνπξγία, επεξεάδεηαη απφ ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη ηε 

ζρνιηθή θνίηεζε ηεο κεηέξαο, δειαδή απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε ζεζκηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη εθπαίδεπζεο (Richman,  

Miller & LeVine, 1992). Η κεηξηθή αληαπφθξηζε ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ 

πνηθηιφηεηα ζηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζλφηεηα, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη 

ηε κεηξηθή εθπαίδεπζε (π.ρ. Bornstein, Tamis-LeMonda, Pecheux, & Rahn, 1991. 

Cohen & Beckwith, 1976). H πνηφηεηα ηεο γνληθήο κέξηκλαο είλαη πηζαλφ λα 

επεξεάδεηαη απφ απψιεηεο εηζνδήκαηνο, απμήζεηο ηεο θνηλνηηθήο βίαο θαη 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε ρακειφκηζζεο εξγαζίεο (Raver, 2003). Οη πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαίλεηαη πσο επεξεάδνπλ ηηο γνληθέο πξαθηηθέο, γη’ 

απηφ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνζηέζεθε θαη ε κεηαβιεηή ηεο εζλφηεηαο ζε ζρέζε κε 

ην αίζζεκα γνληθήο απνδνρήο ή απφξξηςεο.  

 

Οη Zmigrod, Zmigrod, Rentfrow  & Robbins  (2019) ζπλέδεζαλ ηε γλσζηηθή επειημία 

κε ηελ αλνηθηφηεηα ηεο ζθέςεο, ηελ πλεπκαηηθή ηαπεηλνθξνζχλε, ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ην ζεβαζκφ ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Η ζρέζε απηή δείρλεη φηη ε επειημία είλαη κηα 

ξένπζα κεηαγλψζε απαξαίηεηε θαη γηα ηελ αηνκηθή αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθή 

δξάζε, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζα κπνξνχζε 

λα επεξεάδεη θαη λα επεξεάδεηαη θαη απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην. Απηφ δείρλνπλ θαη 

νη Posada θαη Jacobs (2001) κειεηψληαο ηηο ηδηαηεξφηεηεο ηεο θάζε θνπιηνχξαο, 

θαζψο παξά ηηο δηαθνξέο, δηαπηζηψλνπλ φηη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, ηα παηδηά πνπ 

ληψζνπλ αζθαιή πξνζθφιιεζε κε ηε κεηέξα (ή ην θξνληηζηή ηνπο) είλαη εθείλα πνπ 

εμεξεπλνχλ πεξηζζφηεξν θαη ηειηθά θνηλσληθνπνηνχληαη θαιχηεξα. Η ζεσξία ηνπ 

αζθαινχο δεζκνχ κεηέξαο-παηδηνχ είλαη εθείλε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ 

θαη ππνγξακκίδεη ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο αλαηξνθήο δηαπνιηηηζκηθά. Η πξνζθνξά ηεο 

κεηέξαο ζην παηδί, είλαη αλεμάληιεηε θαη ζηεξίδεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε.  
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2.3. Οηθνγελεηαθνί παξάγνληεο  

 

Ο γνλετθφο ξφινο δηαδξακαηίδεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ εθηειεζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (Bernier, et al., 2012. Blair, et al., 2014). ηε γνληθή θξνληίδα 

πεξηιακβάλνληαη ν βαζκφο επαηζζεζίαο,  ν βαζκφο απνθξηζηκφηεηαο ζηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ θαη ν βαζκφο απζηεξφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ 

παηδηψλ θαη ηελ ηδηαίηεξε αλαπηπμηαθή πεξίνδν (Blair, et. al., 2014). Δπηπιένλ, ε 

πςειφηεξε επαηζζεζία θαη αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ ζε λήπηα 36 κελψλ ζπλδέεηαη κε 

ηηο πςειφηεξεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ ζε ειηθία 60 κελψλ (Blair, et. 

al., 2014). Οκνίσο, ε πνηφηεηα ζρέζεο ησλ γνλέσλ κε ηα έθεβα παηδηά ηνπο κπνξεί λα 

επεξεάζεη γεληθά ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη εηδηθφηεξα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Fatima, Sheiki,& Ardilaa, 2015). Οη Bernier, et al. (2012) βξήθαλ ζπζρέηηζε ησλ 

εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε γνληθή ζπκπεξηθνξά, θαη είδαλ πσο νη ζηξαηεγηθέο 

απηνξξχζκηζεο πξνσζνχληαη φηαλ ππάξρεη θξνληίδα, ελψ ππνλνκεχνληαη ζε 

ζπλζήθεο ερζξφηεηαο, ζχγθξνπζεο ή απφξξηςεο.  

 

 Η παξακέιεζε θαη αδηαθνξία είλαη κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ππνθαηεγνξίεο γνληθήο 

απφξξηςεο φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ζε φιεο ηηο θνπιηνχξεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ Rohner (1960) θαη θαίλεηαη λα είλαη θαζνξηζηηθφο δείθηεο γηα ηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε βξεθψλ (Strathearn, 2011) αιιά θαη ν θχξηνο πξνγλσζηηθφο δείθηεο φισλ 

ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηε κειέηε ησλ Fatima et. al., (2015), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο πνπ αμηνινγήζεθε κέζσ ηεο 

δνθηκαζίαο νπηηθν-λνεηηθήο ηρλειάηεζεο (Trail Making Test).   Δπίζεο, ζηελ ίδηα 

έξεπλα ην αίζζεκα απφξξηςεο ζπλδέζεθε κε κεησκέλε επαγξχπλεζε θαη ιηγφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο λέσλ ιχζεσλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Βέβαηα, νη 

Blair,  Raver,  θαη  Berry (2014) βξήθαλ φηη ε γνληθή επαηζζεζία θαη ε αληαπφθξηζε 

ζηα βξέθε, ζρεηίδεηαη κφλν κε κεηαγελέζηεξεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ 

θαη δείρλνπλ πσο νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη εχπιαζηεο θαη αλνηρηέο ζηελ 

επίδξαζε απφ ηελ εκπεηξία. Σέινο, αξθεηέο κειέηεο βξήθαλ ζρέζε ησλ εθηειεζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ κε ηνλ θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο (Averdijk, 2010.   Beaver, Nedelec, 

Barnes, Boutwell,  & Boccio, 2016.  Sampson, & Lauritsen, 1990). Η γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ δειαδή κεηψλεηαη φηαλ παξαηεξείηαη ζπζζψξεπζε δπζκελψλ 
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παηδηθψλ εκπεηξηψλ, φπσο ε ζσκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή ή ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ε 

γνληθή παξακέιεζε, ε έθζεζε ησλ παηδηψλ ζε ζπλζήθεο βίαο, ν ζρνιηθφο 

εθθνβηζκφο, ή ε απνπζία γνληθνχ ειέγρνπ.  

 

Η πίζηε ζε έλαλ θαιφ θαη δίθαην  θφζκν κπνξεί  λα βειηηψζεη ηελ επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ην άγρνο (Sacharin, 2009). Γηα 

παξάδεηγκα, ην αίζζεκα αζθάιεηαο ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε δηεξεπλεηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά (Fredrickson, 1998) ελψ ζηηο δηαηαξαρέο άγρνπο 

απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ άζρεηνπο ζηφρνπο θαη ε ελαιιαγή θαζεθφλησλ 

δπζρεξαίλεη ή αλαζηέιιεηαη (Bishop, 2009). Απφ φια ηα παξαπάλσ επξήκαηα 

θαίλεηαη πσο ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ, κέζα απφ ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ γηα 

αζθαιή ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε.  

 

3. Η δηαπξνζσπηθή ζεσξία απνδνρήο-απόξξηςεο (IPARTheory)  

 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ην γεληθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ε δηαπξνζσπηθή ζεσξία απνδνρήο / απφξξηςεο ηνπ Rohner  θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ε αληίιεςε ηεο γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

3.1.Γεληθό ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο ζεσξίαο απνδνρήο – απόξξηςεο  

 

Μηα νινθιεξσκέλε θαη ηεθκεξησκέλε ζεσξία πνπ αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηηο γνληθέο 

πξαθηηθέο, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δσήο, κε εθαξκνγή ζε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, είλαη ε ζεσξία Γνληθήο Απνδνρήο -

Απφξξηςεο (Rohner, 2016).  Η ζεσξία Γνληθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

πξσηναλαθέξεηαη ην 1959–1960 απφ ηνλ Rohner (2016), εζηηάδεη ζηελ πξσηαξρηθή 

αγάπε ησλ γνληψλ πξνο ηα παηδηά, ηελ έθθξαζή ηεο, ηηο επηπηψζεηο ηεο (Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2008) θαη έρεη ηξεηο ζεκειηψδεηο αξρέο:  

α) Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα βηνινγηθά θαζνξηζκέλε αλάγθε γηα ζεηηθή απφθξηζε (π.ρ. 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, θξνληίδα, άλεζε, αγάπε), ή ηελ απνδνρή, απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο,   
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β) νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη ιακβάλνπλ δεζηαζηά θαη ζηνξγή ή ςπρξφηεηα, 

επηζεηηθφηεηα ή ερζξφηεηα, αδηαθνξία ή παξακέιεζε θαη κε δηαθνξνπνηεκέλε  

απφξξηςε, 

γ) ε εκπεηξία ηεο κε απνδνρήο νδεγεί ζε ηνπιάρηζηνλ 10 θαηαζηάζεηο (1) άγρνο, (2) 

αλαζθάιεηα, (3) εμάξηεζε ή ακπληηθή αλεμαξηεζία, (4) ζπκφ, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή 

επηζεηηθφηεηα, ή πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζεο ζπκνχ, (5) κεησκέλε απηνεθηίκεζε, (6) 

κεησκέλε απην-επάξθεηα, (7) απνπζία ζπλαηζζεκαηηθήο απνθξηζηκφηεηαο, (8) 

ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, (9) αξλεηηθή θνζκνζεσξία, θαη (10) άιιεο γλσζηηθέο 

ζηξεβιψζεηο (Rohner & Buehler, 2017).  

 

Η αλάγθε απηή γηα απνδνρή ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο θνπιηνχξεο θαη δελ δηαθέξεη 

θαηά θχιν, ειηθία ή εζλφηεηα (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2008). Φαίλεηαη φηη 

ηα παηδηά αλεμαξηήησο πνιηηηζκνχ, νξγαλψλνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γχξσ απφ ηηο 

ηέζζεξηο απηέο ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο (ζηνξγή/δεζηαζηά, επηζεηηθφηεηα/ερζξφηεηα, 

αδηαθνξία/παξακέιεζε θαη αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε).  

 

Η επαηζζεζία θαη ε αληαπφθξηζε ησλ γνλέσλ πξνθαινχλ λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ εαπηνχ ζηα παηδηά, κε ηε ζπλερηδφκελε γνληθή απφξξηςε λα θαζηζηά ην παηδί 

δηζηαθηηθφ, επηζεηηθφ ή ερζξηθφ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο ιφγσ ηεο 

πηζαλφηεηαο απφξξηςεο (Bowlby, 1973). Σαπηφρξνλα έρεη θαλεί φηη ε απνδνρή ή ε 

απφξξηςε απφ έλα ζεκαληηθφ πξφζσπν  έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή (Rohner, & Lansford, 2017) . Η  

καθξνρξφληα ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην ζεκαληηθφ πξφζσπν 

αλαθνξάο (γνλέα) είλαη απφιπηα αλαγθαία, θαζψο ην πξφζσπν απηφ είλαη κε 

αληαιιάμηκν  (Rohner, & Lansford, 2017). Γη’ απηφ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

ζπλήζσο έρεη κηα θαλνληθφηεηα ή κηα ηαθηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ 

πξψηκε ζρέζε κε ην  ζεκαληηθφ ή ηα ζεκαληηθά πξφζσπα απηά (Rohner, 2004). Η 

απφξξηςε ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθή αλσξηκφηεηα, κεησκέλε απηνεθηίκεζε,  

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ θφζκν, θφβν νηθεηφηεηαο θαη  έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

(Rohner & Lansford, 2017). Δπίζεο ηα άηνκα πνπ  αηζζάλνληαη φηη απνξξίθζεθαλ 

απφ ζεκαληηθνχο άιινπο είλαη πηζαλφ λα είλαη αλήζπρα θαη αλαζθαιή (Khaleque & 

Rohner, 2012. Rohner, 2016). Αληίζεηα, ε θηλεηνπνίεζε θαη ε απηνθπξηαξρία ζε κηα 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα ηεο ππεξεθάλεηαο θαη 

ηεο απηνπεπνίζεζεο (Stipek, Recchia, & McClintic, 1992).  Σν αίζζεκα αζθάιεηαο 
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επίζεο, είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ αξρή ηεο εμεξεχλεζεο θαη ηεο απηνλφκεζεο 

(Bowlby, 1988. Rohner, 2016),  γη’ απηφ νη γνλείο είλαη ζπλήζσο ην είδνο ζεκαληηθνχ 

άιινπ πνπ νλνκάδεηαη "θηγνχξεο πξνζθφιιεζεο" ζηε ζεσξία πξνζθφιιεζεο ηεο 

Ainsworth (1989). Δίλαη πηζαλφ επνκέλσο ε απφξξηςε λα ζρεηίδεηαη κε δπζθνιίεο 

ζηε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά, ζηελ επειημία ζθέςεο, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ζηελ ελαιιαγή κεηαμχ θαζεθφλησλ, θαζψο ε έλαξμε θάζε ζπκπεξηθνξάο ηφζν 

πξνο ηνλ εαπηφ φζν θαη πξνο ηνπο άιινπο, μεθηλά κε ιηγφηεξε απηνεθηίκεζε θαη 

πεξηζζφηεξε αλαζθάιεηα.  Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ άιισζηε νδεγεί ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα θνξηηδφιεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνπλ ην ζηξεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Φαίλεηαη φηη νη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξψηκεο ειηθίαο αλαπηχζζνληαη κέζσ 

κεραληζκψλ πνπ είλαη ζχκθσλνη κε ηε ζεσξία ηεο βηνινγηθήο επαηζζεζίαο (Boyce, & 

Ellis, 2005. Fay‐Stammbach,  Hawes & Meredith, 2014), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ν 

νξγαληζκφο αληηδξά ζην ζηξεο κε έλα νινθιεξσκέλν ξεπεξηφξην λεπξηθψλ θαη 

λεπξνελδνθξηληθψλ απνθξίζεσλ, πνπ ηνλ πξνεηνηκάδνπλ γηα ηε κάρε ή ηε θπγή. Όηαλ 

ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθή 

δηέγεξζε, ηνηε εκθαλίδεη θαη κηα βηνινγηθή επαηζζεζία (ζηνλ πφλν, ζηε 

ζπκκφξθσζε, ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηελ παξαηεηακέλε πξνζνρή) (Boyce, & Ellis, 

2005). Σν ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ επηπιένλ απμάλεη ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). 

 

H γνληθή απφξξηςε ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην θφβν νηθεηφηεηαο ζηνπο ελήιηθεο (Rohner, 

Filus, Melendez-Rhodes, Kuyumcu, Machado, Roszak, , ... θαη Ashdown, 2019). Οη 

Eley θαη Gregory (2004) βξήθαλ φηη ε γνληθή απφξξηςε επεξεάδεη ην θνηλσληθφ 

άγρνο ζε παηδηά . χκθσλα κε ηνπο Snyder, Miyake θαη Hankin (2015), ε γλσζηηθή 

επειημία επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηάζιηςε θαη απφ πνιιέο άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

Μηα πιεζψξα κειεηψλ ζπλδένπλ έκκεζα ηε γλσζηηθή επειημία κε ηε γνληθή απνδνρή, 

ρσξίο φκσο απηή ε ζρέζε λα έρεη κειεηεζεί επζέσο. Καζίζηαηαη ινηπφλ αλαγθαίν λα 

δηεξεπλεζεί, πνηνη παξάγνληεο ή πνηα ζεσξεηηθά κνληέια ζπλδένπλ ηε 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά κε ηε γλσζηηθή επειημία.  
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3.2. Σν αίζζεκα απνδνρήο – απόξξηςεο κε βάζε ηηο 4 ππνθιίκαθεο ηνπ PARQ 

 

Οη 4 θιίκαθεο ζηηο νπνίεο θαηέιεμαλ νη Rohner θαη Rohner (1981) είλαη ε δεζηαζηά / 

ζηνξγή, ε ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα, ε αδηαθνξία / παξακέιεζε θαη ε 

αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε. Οη θιίκαθεο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε 

γνληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηηο νπνίεο ζπγθέληξσζαλ νη ζπγγξαθείο απφ πνιιέο 

θνπιηνχξεο.  Πξφθεηηαη γηα ηηο βαζηθέο ηάζεηο γνληθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ηηο 

αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά.  

 

χκθσλα κε ηνπο Rohner θαη Rohner (1981) θαη ηνπο Rohner, Khaleque, θαη 

Cournoyer, (2005), ε δεζηή / ζηνξγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο, 

πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο ζσκαηηθέο (φπσο θηιηά, ράδηα, αγθαιηέο) ή ιεθηηθέο 

(επαίλνπο, θηινθξνλήζεηο, φκνξθα ιφγηα  ή παξήγνξα ιφγηα) ή ζπκβνιηθά κε θάπνην 

άιιν ηξφπν, φπσο κε ηε ρξήζε πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλσλ ρεηξνλνκηψλ. Οη γνλείο 

δείρλνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο, εγθξίλνπλ, 

απνδέρνληαη θαη ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. 

 

Η  ερζξηθή / επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέα κπνξεί λα είλαη ζσκαηηθή (φπσο 

ρηππήκαηα, γξαηδνπληέο, ζπξσμίκαηα, ηζηκπήκαηα) ή ιεθηηθή (θαηάξεο, ζαξθαζηηθά 

ή ληξνπηαζηηθά ζρφιηα, ππνλφκεπζε, επηπφιαηεο θαη ζθιεξέο θαηεγνξίεο), βίαηε ή λα 

πεξηιακάλεη κε ιεθηηθέο ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο πξνο ηα παηδηά. πρλά, νη γνλείο 

είλαη επεξέζηζηνη, αζπκβίβαζηνη θαη ζπγθξίλνπλ ηα παηδηά ηνπο κε άιια παηδηά, 

εθθξάδνληαη κε δπζαξέζθεηα γηα απηά πνπ θάλνπλ ηα δηθά ηνπο παηδηά, ηα 

επηπιήηηνπλ, ηα γεινηνπνηνχλ ή ηνπο εθθξάδνπλ νξγή  (Rohner, & Rohner, 1981). 

 

Η αδηαθνξία/ παξακέιεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή απνπζία 

θαη απφ αδπλακία ησλ γνλέσλ λα ζπκκεηέρνπλ θαηάιιεια ζηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ (δελ είλαη δηαζέζηκνη, δελ πξνζέρνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ). Ξερλνχλ ηηο ππνζρέζεηο πνπ δίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο, ηείλνπλ λα 

είλαη απξφζηηνη θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο (Rohner, & Rohner, 

1981).   

 

Σέινο, ζηελ πεξίπησζε ηεο αδηαθνξνπνίεηεο απφξξηςεο, ηα παηδηά ληψζνπλ πσο δελ 

είλαη επηζπκεηά ζηε δσή ησλ γνληψλ ηνπο, δελ ηα αγαπνχλ δελ ηα θξνληίδνπλ θαη δελ 
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ηα εθηηκνχλ. Οη γνλείο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πεξηζηαζηαθά ή πνιχ ζπρλά 

αδηάθνξνη, απξφζηηνη θαη λα απνθεχγνπλ λα πεξάζνπλ ρξφλν καδί ηνπο (Rohner, & 

Rohner, 1981). 

 

Όηαλ ηα παηδηά δέρνληαη ηέηνηεο απνξξηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ  

ρακειή απηνπεπνίζεζε, ρακειή απηεπάξθεηα, δπζπηζηία, επηζεηηθφηεηα θαη ζπκφ. 

Δπίζεο ζπρλά εκθαλίδνπλ κηα αλεμαξηεζία ακπληηθή, κέζα απφ ηελ νπνία δειψλνπλ 

απηφλνκα άηνκα, φκσο επηδεηνχλ ηε δεζηαζηά θαη ηε ζηνξγή, ρσξίο λα έρνπλ 

επίγλσζε φηη ην θάλνπλ (Rohner et. al., 2005).  

 

 

4.ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο: Η ζπνπδαηόηεηα ηεο δηεξεύλεζεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ αηζζήκαηνο απνδνρήο θαη γλσζηηθήο επειημίαο 

 

Η ζπνπδαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο γνληθήο απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο 

ζπλνςίδεηαη ζην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ εκπεηξηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηηο 

εζσηεξηθεχνπλ θαη ηηο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά. Οη εκπεηξίεο είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο (Shafto & Coley, 2003), 

θαζψο νη δηαζέζηκεο  πιεξνθνξίεο ηνπ πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ  ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ θαη ηε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά. χκθσλα κε ηνπο Shouten, 

Oostrom, Peters, Berloop, θαη Jennekens-Schinkel (2000), φζν θαιχηεξε είλαη ε 

ηθαλφηεηα κεηαηφπηζεο, ηφζν πην επέιηθην είλαη ην άηνκν θαη πξνζαξκφδεηαη ζηελ 

αιιαγή. Οη εκπεηξίεο ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλνληαη κέζα ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, σο εθ ηνχηνπ ε νηθνγέλεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε επέιηθηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ. Άιισζηε νιφθιεξε ε γλσζηηθή αλάπηπμε είλαη εθηθηή 

θάησ απφ ην πξίζκα ηεο εκπεηξίαο πνπ επηδξά ζηελ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

εγθεθάινπ ησλ παηδηψλ (Westermann, et. al., 2007).  Απφ ηελ άιιε, ε δπλαηφηεηα 

ελαιιαγήο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αλαπαξαζηάζεσλ είλαη ζπλάξηεζε ηεο 

αιιαγήο  θαη ηεο κάζεζεο (Chevalier & Blaye, 2006), θαζψο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο ν γλσζηηθφο έιεγρνο είλαη απαξαίηεηνο θαη απαηηείηαη βνχιεζε θαη πξνζνρή 

γηα κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά (Norman & Shallice, 1986). Οη δχν απηέο 

πηπρέο ηεο επειημίαο έρνπλ κειεηεζεί σο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θπξίσο ζε πεηξακαηηθέο εξγαζηεξηαθέο 
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ζπλζήθεο. Όκσο δελ έρεη δηεξεπλεζεί  ην αλ ην αίζζεκα απνδνρήο ζρεηίδεηαη κε ηε 

γλσζηηθή επειημία. 

 

Δπεηδή ην αίζζεκα απνδνρήο παξέρεη αζθάιεηα ζηα παηδηά, είλαη ρξήζηκν λα 

δηεξεπλεζεί ε ζρέζε γλσζηηθήο επειημίαο θαη αηζζήκαηνο γνληθήο απνδνρήο, θαζψο ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ν θφζκνο γχξσ ηνπο, 

ηη είλαη αζθαιέο θαη πφηε πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε επίκνλε ζηαζεξφηεηα ή κε 

επειημία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλαιπηηθά ε ζρέζε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο 

κε ηνπο ζηαζεξνχο παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδεη ε ζεσξία ηνπ Rohner 

(δεζηαζηά/ζηνξγή, ερζξφηεηα/επηζεηηθφηεηα, αδηαθνξία / παξακέιεζε θαη 

αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε), θπξίσο γηαηί νη ηέζζεξηο απηέο ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδχνληαη παγθνζκίσο απφ ηηο αληηιήςεηο φισλ ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ ελειίθσλ 

(Rohner et. al., 2008).  

 

Η ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ αλακλήζεσλ, κπνξεί λα 

εθθξαζηεί κε αζθάιεηα κέζσ ηεο δσγξαθηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ Siegel (1999). Γηα ην 

ιφγν απηφ, είλαη ρξήζηκν λα θαλεί ε ζρέζε κεηαμχ ηεο επειημίαο ησλ παηδηψλ θαη ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε θαηάζηαζε δξάζεο. Οη ζπλζήθεο 

απηέο κεηξψληαη κε ην ηρλνγξάθεκα Person Picking an apple from a Tree (PPAT).  

Όζν ηζρπξφηεξε είλαη ε αληηιεπηή απηνδηαρείξηζε, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ζηφρνο 

πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηφζν πην ζηαζεξή είλαη ε δέζκεπζή 

ηνπο ζην ζηφρν απηφ (Bandura, 2010). Η ξχζκηζε ηνπ ζηφρνπ επνκέλσο, εμαξηάηαη 

απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο δξάζεο 

αληαλαθιά ηελ αμηνιφγεζε απηή. ην ηρλνγξάθεκα PPTA, ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

δξάζεο γίλεηαη κε ιεθηηθά θαη κπνξεί λα απεηθνλίζεη ηε δπλακηθή ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο θαη επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ. Άιισζηε, ηα άηνκα πνπ 

ακθηζβεηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, θάλνπλ αξλεηηθά ζελάξηα θαη βξίζθνπλ ηη κπνξεί 

λα πάεη ζηξαβά θαη ε αλαιπηηθή ζθέςε ηνπο κεηψλεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (Bandura, 2010). Δπηπιένλ, γλσζηηθά απαηηείηαη θαιή 

απηναμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα λα παξακείλνπλ νη άλζξσπνη ζπγθεληξσκέλνη 

ζην ζηφρν θαη λα ηνλ νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία (Bandura, 2010).   

 

ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο ησλ Bat Or,  Ishai, θαη  Levi (2014) πνπ βξήθαλ ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο ησλ λεπίσλ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ 
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ηνπο ιεηηνπξγηψλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε ζρέζε απηή ζηηο ειηθίεο 9-11 

εηψλ. ηελ παξνχζα έξεπλα ε αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε κειεηήζεθε ηφζν 

ζε ζρέζε κε  ηε γλσζηηθή επειημία, πνπ είλαη ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά, φζν 

θαη κε  ηε γνληθή απφξξηςε.  

 



31 
 

5 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε πνπ πξνεγήζεθε πξνθχπηεη ην εξψηεκα:  άξαγε, ην αίζζεκα 

γνληθήο απφξξηςεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή 

πξνθχπηεη κέζα ζε  απξνζδφθεηεο ζπλζήθεο ελαιιαγήο ηεο πξνζνρήο θαη δξάζεο;  

 

πγθεθξηκέλα, ηα εξσηήκαηα  ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα αθφινπζα: 

1ν εξψηεκα: ρεηίδεηαη ε γλσζηηθή επειημία  κε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο; 

2
ν
 εξψηεκα: Όζν ε γλσζηηθή επειημία απμάλεηαη, κεηψλεηαη ην αίζζεκα γνληθήο 

απφξξηςεο; 

3
ν
 εξψηεκα: Η αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε ζπλδέεηαη κε ην αίζζεκα γνληθήο 

απφξξηςεο θαη κε ηε γλσζηηθή επειημία; 

  

6. Μέζνδνο 

 

Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, επηιέρζεθε κέζνδνο ζπζρέηηζεο. Η 

κέζνδνο ζπζρέηηζεο είλαη θαηάιιειε γηα λα πεξηγξαθεί ν βαζκφο ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

κεηαβιεηψλ (Christensen, 2007), είλαη επνκέλσο θαηάιιειε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Άιισζηε, ε κέζνδνο ζπζρέηηζεο, εμαζθαιίδεη ην 

ζηφρν ηεο πξνβιεςηκφηεηαο (Christensen, 2007).  

 

6.1. Δξεπλεηηθά εξγαιεία  

 

Γηα λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθαλ ηξία 

εξγαιεία, έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο γηα ην αίζζεκα απνδνρήο ησλ παηδηψλ 

απφ ηνπο γνλείο (Parental Acceptance/ Rejection Questionaire (PARQ) child sort 

version),  έλα κε ιεθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηρλνγξάθεκα Person Picking an apple from a 

Tree (PPAP), θαη έλα ςπρνκεηξηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο γλσζηηθήο 

επειημίαο, ην Trail Making Σest (TMT).   

 

Αλ θαη πνιιέο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζπζρεηίδνληαη κε ην δείθηε λνεκνζχλεο, νη 

Friedman, Miyake, Corley,  Young, DeFries & Hewitt, (2006) έδεημαλ φηη  ε 

αλαζηνιή θαη ε ελαιιαγή θαζεθφλησλ δε ζρεηίδνληαη κε θακία κνξθή λνεκνζχλεο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ, ζηηο δνθηκαζίεο δελ πξνζηέζεθε κέηξεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ. 

Αληηζέησο, απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνέθπςε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο επειημίαο θαη ελφο άιινπ παξάγνληα, πνπ εθπξνζσπεί 

ηηο κε γισζζηθέο, θπξίσο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ζε ζθφπηκε 

δξάζε, πνπ ζηελ παξνχζα κειέηε αμηνινγείηαη κέζα απφ ην ηρλνγξάθεκα Person 

Picking an Apple from a Tree.  

 

6.1..1.  Parental Acceptance/ Rejection Questionnaire (PARQ) child sort version 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε γνληθή θξνληίδα πξνσζεί ηηο 

ζηξαηεγηθέο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Bernier, Corlson, Deschenes & 

Matte‐Gagné 2012), ελψ ε ερζξφηεηα, ε ζχγθξνπζε θαη νη απνξξηπηηθέο ηαθηηθέο ηηο 

ππνλνκεχνπλ (Grolnick & Pomerantz, 2009). Οη εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα 

επεξεάδνληαη απφ γνληθέο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε ππνζηήξημε θαη πξoψζεζε ηεο 

απηνλνκίαο (Bernier, Carlson & Whipple, 2010), ε ιεθηηθή εθθξαζηηθφηεηα (Matte - 

Gagne & Bernier, 2011.  Clark et. al., 2013) θαη ην ςπρνινγηθφ ζηξεο πνπ πξνθαινχλ 

νη απνξξηπηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Martindate & Greenough, 1973).   

 

Έλα εξγαιείν γηα λα ειεγρζνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο γνληθήο θξνληίδαο είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο. ηελ παξνχζα κειέηε επηιέρζεθε ην  Parental 

Acceptance rejection Questionnaire (PARQ), σο θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα 

ειεγρζνχλ νη επηκέξνπο παξάγνληεο γνληθήο θξνληίδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο, ην νπνίν πεξηέρεη 8 πξνηάζεηο - δειψζεηο γηα ηε 

δεζηαζηά θαη ηε ζηνξγή πνπ ληψζνπλ ηα παηδηά φηη παίξλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, 6 

πξνηάζεηο δειψζεηο γηα ηελ ερζξηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο πξνο 

ην πξφζσπφ ηνπο, 6 πξνηάζεηο δειψζεηο  γηα ηελ αδηαθνξία ή παξακέιεζε θαη 4 

πξνηάζεηο δειψζεηο γηα ηελ απφξξηςε πνπ βηψλνπλ απφ απηνχο. Σα 24 απηά ζηνηρεία 

αμηνινγνχληαη ζε κηα 4βάζκηα θιίκαθα απφ ην Πάληα σο ην Πνηέ (1 Πνηέ 2 πάληα 3 

Μεξηθέο θνξέο 4 Πνηέ) θαη επαλαιακβάλνληαη δχν θνξέο, κία γηα ηνλ παηέξα θαη κία 

γηα ηε κεηέξα. Γηα παξάδεηγκα, «Με θάλεη λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη κε ρξεηάδεηαη», 

εθθξάδεη ζηνξγή ή ςπρξφηεηα, «Με θνβεξίδεη ή κε απεηιεί όηαλ θάλσ θάπνην ιάζνο» 

εθθξάδεη ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα, «Με αγλνεί όηαλ ηνπ/ηεο δεηώ βνήζεηα» 
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εθθξάδεη αδηαθνξία / παξακέιεζε, «Μνπ δείρλεη όηη δελ είλαη επηζπκεηόο/-ή» 

εθθξάδεη ηελ αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε.  

 

πγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία 1,3,9,12,17,19,22 θαη 24 αθνξνχλ ηε γνληθή δεζηαζία / 

ζηνξγή. Σα ζηνηρεία 4,6,10,14,18 θαη 20 αθνξνχλ ηε γνληθή ερζξφηεηα / 

επηζεηηθφηεηα, ηα ζηνηρεία 2,7,11,13,15 θαη 23 αθνξνχλ ηε γνληθή αδηαθνξία / 

παξακέιεζε θαη ηα ζηνηρεία 5,8,16 θαη 21 αθνξνχλ ηελ αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε. 

Δπεηδή ην εξσηεκαηνιφγην απηφ αμηνινγεί ηε γνληθή απφξξηςε, ηα ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηε δεζηαζηά είλαη φια θαηαθαηηθά θαη αληηζηξέθνληαη θαη ε ππνθιίκαθα 

απφ γνληθή ζηνξγή κεηαηξέπεηαη ζε γνληθή ςπρξφηεηα. Αληηζηξνθή γίλεηαη επίζεο 

θαη ζηελ πξφηαζε 13 πνπ είλαη θαηαθαηηθή. Η αληηζηξνθή γίλεηαη κεηαηξέπνληαο ην 

Πνηέ ζε Πάληα, ην πάληα ζε Μεξηθέο θνξέο, ην Μεξηθέο θνξέο ζε πάληα θαη ην 

Πάληα ζε Πνηέ. Η κεηξηθή θαη ε παηξηθή ςπρξφηεηα βαζκνινγνχληαη επνκέλσο ζε 

έλα εχξνο απφ 8 σο 32, κε 8 ηελ απφιπηε ζηνξγή θαη 32 ηελ απφιπηε ςπρξφηεηα γηα 

θάζε γνλέα. Οκνίσο, ε κεηξηθή θαη παηξηθή ερζξφηεηα/επηζεηηθφηεηα 

βαζκνινγνχληαη απφ 6 σο 24 κε 24 ηελ απφιπηε ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα γηα θάζε 

γνλέα. Η κεηξηθή θαη παηξηθή αδηαθνξία βαζκνινγνχληαη απφ 6 σο 24 κε 24 ηελ 

απφιπηε αδηαθνξία / παξακέιεζε γηα θάζε γνλέα θαη ε αδηαθνξνπνίεηε κεηξηθή θαη 

παηξηθή απφξξηςε βαζκνινγνχληαη απφ 4 σο 16, κε 16 ηελ απφιπηε αδηαθνξνπνίεηε 

απφξξηςε γηα θάζε γνλέα. Η κέζε βαζκνιφγεζε γηα ηε κεηξηθή απφξξηςε θαη γηα ηελ 

παηξηθή απφξξηςε πξνθχπηεη ζε έλα εχξνο απφ 24 σο 96 γηα θάζε γνλέα, κε 24 ηελ 

απφιπηε απνδνρή θαη 96 ηελ απφιπηε απφξξηςε.  

 

Η αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πνιχ θαιή ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ 

(Cronbach’s alpha 0.91 γηα ηηο θιίκαθεο ηεο κεηέξαο θαη 0.92 γηα ηηο θιίκαθεο ηνπ 

παηέξα) (Tsaousis, Giovazolias, & Mascha, 2012).  

 

6.1.2. Person Picking an apple from a Tree (PPAΣ) 

 

Σν εξγαιείν Person Picking an apple from a Tree (PPAT), (―ρεδίαζε έλαλ άλζξσπν 

λα παίξλεη έλα κήιν απφ έλα δέληξν‖), είλαη έλα απιφ εξγαιείν δσγξαθηθήο, πνπ 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε γηα αμηνιφγεζε ζηε ζεξαπεία κέζσ ηέρλεο. Γεκηνπξγήζεθε 

απφ ηελ Goodenough (1926) ζε κηα πξψηε κνξθή (―Draw-A Person test‖) θαη 
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δέρηεθε παξαιιαγέο φπσο ην  ―Draw House-Tree -Person Test‖ (Buck, 1964). Οη 

Gantt and Tabone (1998) ην ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 14 ρξφληα, ην 

ζηάζκηζαλ θαη βξήθαλ πςειή αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα (Cronbach’s alpha, απφ 

0.90 σο 0.98). Δπίζεο, νη Bat Or et al. (2018) βξήθαλ πνιχ κεγάιε αμηνπηζηία ζε 

θάζε κία ππνθιίκαθα ζηε κέηξεζε κε ην πκβνιηθφ Πεξηερφκελν ησλ ζρεδίσλ PPAT 

(Bat Or et al., 2014, 2017).  

 

Σν ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν ησλ εηθφλσλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαπαξάζηαζε 

ηεο δπλακηθήο ηνπ ππνζπλείδεηνπ (Vasarhelyi, 1990). Απφ ην ζρέδην απηφ 

πξνβάιινπλ νη ζπκβνιηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε ζηνρνθαηεπζπλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ν βαζκφο πξνζδνθίαο θαη βεβαηφηεηαο γηα ηελ εγγχηεηα θαη ηελ 

επηηπρία ησλ ζηφρσλ. Κπξίσο αλαδχνληαη έλα άηνκν, έλαο ζηφρνο (ην κήιν) θαη ην 

κέζν επηηπρίαο (ην δέληξν), ε ηξηγσληθή ζρέζε αλάκεζα ζε απηά ηα ηξία ζηνηρεία θαη 

ηξεηο παξάγνληεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε απηνδηαρείξηζε ή 

απηνέιεγρνο ηνπ αηφκνπ, ε εγγχηεηα πξνο ην ζηφρν (βαζκφο επθνιίαο ή δπζθνιίαο 

ηνπ ζηφρνπ) θαη ηα θίλεηξα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ (Bat Or, Ishai θαη Levi, 2017).  

 

Οη Bat Or, Papadaki, Shalev & Kourkoutas (2018) βξήθαλ φηη ην  PPAT ζπκβαδίδεη 

κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αηζζήκαηνο γνληθήο απνδνρήο (PARQ) ζε 

παηδηά 10-12 εηψλ. Δπηπιένλ, νη Bat Or et. al.,  (2014) βξήθαλ ηζρπξέο ζπζρεηίζεηο 

θάπνησλ επηκέξνπο κεηξήζεσλ ηνπ PPAT κε εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο παηδηψλ θαη 

γεληθφηεξα κε ηηο κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ, κε θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη κε ηελ θηλεηνπνίεζε.  

 

 ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε λα ρνξεγεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ηρλνγξάθεκα αθ’ 

ελφο γηα λα βξεζεί αλ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηεο κε  ιεθηηθήο απφδνζεο κηαο 

ζηνρνθαηεπζπλφκελεο δξάζεο κε ηε γλσζηηθή επειημία θαη αθ’ εηέξνπ γηα λα 

δηεξεπλεζεί αλ ε δνθηκαζία απηή ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο.  

 

Οη νδεγίεο είλαη απιέο "Σρεδηάζηε έλα άηνκν πνπ ζπιιέγεη έλα κήιν από έλα δέληξν" 

(PPAT). Γελ ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο θαη δίλνληαη κηα ιεπθή ζειίδα Α3 θαη  12 

ρξψκαηα (ηνπ εκπνξίνπ) καχξν, θαθέ, θίηξηλν, πνξηνθαιί, θφθθηλν, κνβ,  ξνδ, 

ηπξθνπάδ, κπιε, πξάζηλν θαη ζθνχξν πξάζηλν (Gantt and Tabone, 1998).  
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ηελ παξνχζα κειέηε ε αμηνιφγεζε ησλ ηρλνγξαθεκάησλ έγηλε κε βάζε ην  

πκβνιηθφ Πεξηερφκελν  ηνπ ζρεδίνπ PPAT ησλ Bat Or θαη ζπλ. (2017) κε ζθνπφ ηελ 

απεηθφληζε ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε. Η αμηνιφγεζε ηνπ ζθίηζνπ 

έγηλε κε βάζε ηελ 9βάζκηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ησλ Bat Or,  Ishai θαη Levi (2017) 

απφ ηελ Bat Or θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Or θαη Rotem. Η 9/βάζκηα θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη κεηξήζεηο γηα ηελ  πνζφηεηα ησλ κήισλ ζην δέληξν, γηα ηελ αληνρή / 

αδπλακία δέληξνπ, γηα ην βαζκφ δξάζεο αηφκνπ, ηελ  επαθή ηνπ αηφκνπ κε ηo 

δέληξν, ηελ επηηπρία ζπιινγήο κήινπ ή κήισλ, ηελ αλαινγία χςνπο κεηαμχ αηφκνπ 

θαη δέληξνπ, ηε  ζέζε θνξκνχ ζε ζρέζε κε άηνκν, ηε  ζέζε θιαδηψλ ζε ζρέζε κε 

άηνκν, θαη γηα ην βαζκφ δηαζπνξάο ησλ κήισλ ζην δέληξν.  Οη ελληά απηέο 

ππνθιίκαθεο εθπξνζσπνχλ ηξεηο θεληξηθνχο ζεκαηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζηε δξάζε (Bat Or et al., 2017). Ο πξψηνο παξάγνληαο 

είλαη ε απηνδηαρείξηζε, πνπ κεηξάηαη απφ ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ 

επηηπρία ηνπ ζηφρνπ θαη ηελ επαθή κεηαμχ αηφκνπ θαη δέληξνπ. Ο δεχηεξνο 

παξάγνληαο είλαη ε εγγχηεηα πξνο ην ζηφρν, πνπ κεηξάηαη απφ ηε δηαθνξά χςνπο 

αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην δέληξν, ην βαζκφ θιίζεο ηνπ θνξκνχ πξνο ην άηνκν θαη 

ην βαζκφ θιίζεο ησλ θιαδηψλ πξνο ην άηνκν. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ηα θίλεηξα 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ θαη κεηξψληαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ κήισλ ζην δέληξν, ην 

βαζκφ αληνρήο ηνπ δέληξνπ, θαη ην βαζκφ δηαζπνξάο ησλ κήισλ πάλσ ζην δέληξν 

(βι. Παξάξηεκα γηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα). 

 

 Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζθίηζνπ πεξηέιαβε κηα λέα θιίκαθα, ηε κε ιεθηηθή 

αθήγεζε ηεο ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξάο ζην ζθίηζν. Η αθήγεζε, είλαη ην 

κέζν κε ην νπνίν νη άλζξσπνη λνεκαηνδνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Wigren, 1994). 

Μπνξεί λα εξκελεπηεί σο ηα ζρήκαηα πνπ νξγαλψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ζπλδένπλ 

ηηο ζθέςεηο κε ηα ζπλαηζζήκαηα, δηακνξθψλνπλ ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα θαη 

επεξεάδνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο (Wigren, 1994). Η θιίκαθα απηή 

αμηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αθεγνχληαη κε ιεθηηθά ηελ ηζηνξία ηεο 

ζπιινγήο ηνπ κήινπ απφ ην δέληξν κε ζπκβνιηζκνχο. Οη ζπκβνιηζκνί απηνί 

αλαδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο εηθφλσλ θαη βησκάησλ πνπ έρνπλ ηα παηδηά πάλσ ζε κηα 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά.  Με ιίγα ιφγηα, κέζα απφ ην ζρέδην, 

δηεξεπλήζεθε ε πηζαλή ζρέζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε κε ηε 

γλσζηηθή επειημία θαζψο πξφθεηηαη γηα ζηνρνθαηεπζπλφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο, 

δηεξεπλήζεθε αλ ζρεηίδεηαη ε ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά  ηελ απφξξηςε 
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απφ ηνπο γνλείο κε ηνλ ηξφπν πνπ απνηππψλνπλ κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε 

ζπκπεξηθνξά ζε έλα ηρλνγξάθεκα.  

 

 

 

6.1.3.  Trail Making Test 

 

ε παηδηά δεκνηηθνχ, ζπλαληψληαη ζπρλά ειιείκκαηα ζηελ αλαζηνιή θαη ηελ 

πξνζνρή (Swanson, 2011).  Η πξνζνρή θαη ε αλαζηνιή κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

επειημία ηεο ζθέςεο θαη ηελ ηαρχηεηα ελαιιαγήο κεηαμχ δχν θαζεθφλησλ.  Η 

επηκνλή (αθακςία)  είλαη ε αδπλακία ηεο πξνζνρήο λα απνδεζκεπηεί απφ κηα  

αληηιεπηηθή δηάζηαζε (Owen et al, 1993). Αλ θαη ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελε 

δνθηκαζία είλαη ην Wisconsin Card Sorting Task (WCST), δελ επηιέρζεθε θαζψο ζηε 

βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζπρλά φηη πξφθεηηαη γηα κηα απαηηεηηθή δνθηκαζία, 

θνπξαζηηθή γηα ηα κηθξά παηδηά θαη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ 

θαίλεηαη πσο δηαθνξνπνηνχληαη πνιχ ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

δνθηκαζίεο γλσζηηθήο επειημίαο (Geurts, Corbett & Solomon, 2009).  

 

Η λεπξνςπρνινγηθή δνθηκαζία αλίρλεπζεο ίρλνπο (νπηηθν-λνεηηθήο ηρλειάηεζεο) 

Trail Making test (TMT) εηζήρζε ην  1938 απφ ηνπο Partington θαη  Leiter (1949) 

αξρηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζνρήο. ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη αμηνινγεί 

ηε γλσζηηθή επειημία, ηελ ηθαλφηεηα κεηαηφπηζεο ηεο πξνζνρήο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

αλαζηνιήο θαη ζπλεηδεηνχ ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη εχθνιε ζηε ρνξήγεζή 

ηεο θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ επαηζζεζία ζε εγθεθαιηθέο βιάβεο (Lezak, Howieson, & 

Loring, 2004). Η επίδνζε ζηε δνθηκαζία απηή εμαξηάηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

κεησπηαίνπ ινβνχ θαη εμεηάδεη θπξίσο ηελ νπηηθή αλίρλεπζε, ηελ ςπρνθηλεηηθή 

ηαρχηεηα (ζην πξψην κέξνο) θαη ηελ πξνζνρή θαη ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, ηελ 

παξαθνινχζεζε αιιεινπρίαο θαη ηε κεηαηφπηζε, ηελ ςπρνθηλεηηθή ηαρχηεηα, ηελ 

αθαίξεζε, ηελ επειημία, ηελ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ελφο ζρέδηνπ 

δξάζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηαπηφρξνλα δχν δηαδξνκέο ζθέςεο (ζην 

δεχηεξν κέξνο ηεο δνθηκαζίαο) (Lezak, et. al., 2004. Salthouse & Fristoe, 1995.  

Strauss, Sherman & Spreen, 2006). Η ξεπζηή γλσζηηθή ηθαλφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο (Salthouse, 2011). Η δνθηκαζία Trail Making test ηεο 

ζπζηνηρίαο D-KEFS πνπ απνηειεί κηα παξαιιαγή ηεο θιαζηθήο ηεο κνξθήο θαη 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζε παηδηά απφ 10 εηψλ, έρεη θαλεί φηη απνθέξεη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζε πγηή παηδηά απφ φηη ζε παηδηά κε δηάγλσζε ΓΔΠ-Τ, κε ρακειφηεξε 

βαζκνιφγεζε ζηα αγφξηα (Wodka, Loftis, Mostofsky, Prahme, Larson, Denckla, & 

Mahone,2008).  

 

Αλ θαη ην Trail Making test  είλαη  ζηαζκηζκέλν ζε ελήιηθεο ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ θαη φρη ζε παηδηά, σζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

ζε παηδηά, γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (βι. Reitan & Wolfson, 2004. Ρήγα, 2015. 

Φσκά-Μαθξή, 2014). Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελαιιαγψλ πνπ 

κπνξνχλ ηα παηδηά λα θάλνπλ ρσξίο λα επέιζεη κείσζε ηεο επίδνζήο ηνπο απφ 

θνχξαζε ή απφζπαζε πξνζνρήο ιφγσ ειηθίαο, είλαη αληηθείκελν ζπδήηεζεο απφ ηνπο 

Cragg θαη Chevalier  (2012). ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ε ηθαλφηεηα αιιαγήο 

θαζεθφλησλ εμεξεπλήζεθε απφ ηνπο Cepeda, Kramer θαη Gonzalez de Sather, (2001). 

ρξεζηκνπνηψληαο ην πξφηππν ελαιιαγήο εξγαζηψλ. Γηαπίζησζαλ φηη ηα παηδηά θαη νη 

έθεβνη ζεκεηψλνπλ πεξηζζφηεξα ιάζε απφ ηελ ζπλερηδφκελε ελεξγνπνίεζε. Χζηφζν, 

ε ρνξήγεζή ηνπ δείρλεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηηο ρξνληθέο απνθξίζεηο ζηηο κειέηεο κε 

πγηή παηδηά Διιεληθνχ πιεζπζκνχ (Ρήγα, 2015. Φσκά-Μαθξή, 2014). 

 

 

 Η δνθηκαζία απηή επηιέρζεθε κε ζθνπφ λα θαλεί ε γλσζηηθή επειημία πγηψλ παηδηψλ 

9-11 εηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ην αίζζεκα απνδνρήο απφ ηνπο γνλείο ηνπο θαη ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά. Η ρακειή 

πξνζνρή ζρεηίδεηαη κε ρακειέο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαίλεηαη λα κελ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο 

(Preston,  Heaton, McCann, Watson  Selke, & Amador-Campos, 2018), γη’ απηφ ε 

δνθηκαζία απηή θξίλεηαη θαηάιιειε, κε ην Β κέξνο ηεο λα απαηηεί απιά ηε γλψζε ηεο 

αιθαβήηαο. 

   

ηελ ζπλζήθε Α, ν ζπκκεηέρσλ ζπλδέεη κε γξακκέο έιμεο ηνπο θπθιηθνχο αξηζκνχο 

ζε κηα αξηζκεηηθή αθνινπζία (δει., 1-2-3, θ.ιπ.) φζν πην γξήγνξα γίλεηαη. ηελ 

ζπλζήθε Β, ν ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα ζρεδηάζεη γξακκέο γηα λα ζπλδέζεη ηνπο 

θπθιηθνχο αξηζκνχο θαη ηα γξάκκαηα ζε ελαιιαζζφκελε αξηζκεηηθή θαη αιθαβεηηθή 

αιιεινπρία (δει. 1-Α-2-Β, θιπ.), φζν ηαρχηεξα κπνξεί. Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δνθηκαζίαο, δεηήζεθε απφ θάζε παηδί λα κεηξήζεη απφ ην 1 σο ην 25 (γηα ηελ 
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ζπλζήθε Α) θαη λα πεη ηελ αιθαβήηα απφ ην Α σο ην Μ (γηα ηε ζπλζήθε Β). ε 

πεξηπηψζεηο δίγισζζσλ παηδηψλ δελ παξαηεξήζεθαλ ειιείκκαηα σο πξνο ην 

γισζζηθφ θνκκάηη ηεο ζπλζήθεο Β, άιισζηε ήηαλ καζεηέο 9-11 εηψλ θαη ε 

αιθαβήηα θάλεθε λα αλαθαιείηαη  θαη απφ απηνχο ην ίδην εχθνια.   

 

χκθσλα κε ηνλ Corrigan (1987), ζην Α κέξνο ηεο δνθηκαζίαο, ν κέζνο ρξφλνο είλαη 

29 δεπηεξφιεπηα, ελψ ζην Β κέξνο, ν κέζνο ρξφλνο είλαη 75 δεπηεξφιεπηα. 

Διιείκκαηα δηαπηζηψλνληαη φηαλ ζην Α κέξνο ν κέζνο ρξφλνο μεπεξλά ηα 78 

δεπηεξφιεπηα θαη φηαλ ζην Β κέξνο ν κέζνο ρξφλνο μεπεξλά ηα 273 δεπηεξφιεπηα. Η 

βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηνπ Α κέξνπο απφ ην Β κέξνο (Β-Α). Όζν 

κηθξφηεξε είλαη ε δηαθνξά, ηφζν πην επέιηθηα ρεηξίζηεθε ηηο ελαιιαγέο ην 

παηδί. Απηφ ζεκαίλεη πσο φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ρξφλνπ (ζε δεπηεξφιεπηα) 

κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ηφζν κηθξφηεξε επειημία παξνπζηάδεη ν εμεηαδφκελνο. 

Αληίζηνηρα, φζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαθνξά ρξφλνπ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε γλσζηηθή 

επειημία.   

 

Δπεηδή ε αληακνηβή επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο ζηε δνθηκαζία απηή  (Braem, 2017), ζε 

φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο δφζεθε ν ίδηνο αξηζκφο επηβξάβεπζεο (―πνιύ θαιά‖ θαη  

―κπξάβν‖) , ζηελ πξψηε ζπλζήθε φηαλ έθηαλαλ κε ην κνιχβη ζηνλ αξηζκφ 5, 15 θαη 

25, θαη ζηε δεχηεξε ζπλζήθε φηαλ έθηαλαλ κε ην κνιχβη ζηνλ αξηζκφ 5, 10, 15, 20 

θαη 25.  
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7. Δξεπλεηηθή δηαδηθαζία  

 

Δπηιέρζεθαλ δχν ζρνιεία ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ κε θξηηήξην ην πνζνζηφ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018-

19. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ ππέγξαςαλ ην έληππν ζπγθαηάζεζεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκπιήξσζαλ ηα δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία (ειηθία παηδηνχ, ηάμε παηδηνχ θαη εζλφηεηα). Δπίζεο, ηα παηδηά 

ελεκεξψλνληαλ απφ ηελ αξρή γηα ηε δηαδηθαζία, ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ην 

δηθαίσκά ηνπο λα απνζπξζνχλ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην επηζπκνχζαλ. Δλεκεξψλνληαλ 

επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ εζεινληηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή. Η έξεπλα 

δηεμήρζε κε απφιπην ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ παηδηψλ.  

 

Οη δνθηκαζίεο ρνξεγήζεθαλ κέζα ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

αηνκηθά. Σν Trail Making Test ρνξεγνχληαλ ελαιιάμ ζηελ αξρή ή ζην ηέινο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην Parental Acceptance/ Rejection Questionnaire (PARQ) child sort 

version ρνξεγνχληαλ  πάληα πξηλ απφ ην Person Picking an Apple from a Tree. Σν 

πξφζσπν ηνπ ζθίηζνπ ήηαλ ν εαπηφο ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

αλέθεξαλ ηα ίδηα ηα παηδηά. Απφ απηφ θαίλεηαη φηη ηα εθιπφκελα ζπλαηζζήκαηα 

επεξεάδνπλ ηα αλαπαξαζηαζηαθά ζρήκαηα (Marcovich & Zelazo, 2009).  
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8. Πεξηγξαθή δείγκαηνο  

 

Γηα ηνπο εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο επηιέρζεθαλ 76 καζεηέο θαη καζήηξηεο 9 σο 11 εηψλ 

(M.O.=10,16 εηψλ, T.A.= 0,567), 38 θνξίηζηα θαη 38 αγφξηα, απφ δχν ζρνιεία ηεο 

πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, πνπ θνηηνχζαλ ζηελ Σεηάξηε (Γ), Πέκπηε (E) θαη έθηε (η) 

ηάμε Γεκνηηθνχ. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είρε δηαγλσζηεί κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χζηφζν, κηα ζπκκεηέρνπζα παξνπζίαδε πξνβιήκαηα φξαζεο 

θαη έλαο ζπκκεηέρσλ δπζπξαμία ιφγνπ θαη δηαηαξαρή  δηάζεζεο, νη επηδφζεηο ηνπο 

φκσο ζηηο δνθηκαζίεο ήηαλ εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ ηηκψλ θαη δελ απνθιείζηεθαλ 

απφ ην δείγκα. 

 

Πίλαθαο 1. Πεξηγξαθή δείγκαηνο 

 αγφξηα θνξίηζηα 

   

9 εηψλ 5 2 

10 εηψλ 23 27 

11 εηψλ 10 9 

Διιεληθήο εζλφηεηαο 32 32 

άιιεο εζλφηεηαο 6 6 
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9. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Γηα ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS 17.0. Έγηλε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο  γηα λα θαλεί αλ ην θχιν θαη ε εζλφηεηα, επηδξνχλ ζηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο θαη έιεγρνο αμηνπηζηίαο γηα θάζε εξγαιείν πνπ ρνξεγήζεθε. ηε 

ζπλέρεηα, έγηλε έιεγρνο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ  θαηεγνξηψλ ηεο γνληθήο απφξξηςεο 

θαη ηεο γλσζηηθήο επειημίαο. Σέινο, έγηλε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηα λα θαλεί πνηεο 

κεηαβιεηέο πξνβιέπνπλ ηε γλσζηηθή επειημία.  

 

9.1. Πεπιγπαθικά Αποηελέζμαηα 

9.1.1. Γονική Αποδοσή / Απόππιτη (PARQ) 

 

Σν αίζζεκα  ηεο κεηξηθήο απνδνρήο / απφξξηςεο, φπσο ην απνηππψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, έρεη κέζε ηηκή  80,40 (Σ.Α.=9,4) κε αθξαίεο 

ηηκέο απφ 55 σο 96. Σν αίζζεκα παηξηθήο απνδνρήο / απφξξξηςεο έρεη κέζε ηηκή 

85,09 (Σ.Α.= 10,1) κε αθξαίεο ηηκέο απφ 39 σο 96. Οη ηηκέο απηέο είλαη κέζα ζην 

εχξνο πηζαλψλ ηηκψλ φπσο ην νξίδεη ν Rohner (απφ 24 σο 96 γηα θάζε γνλέα). Οη 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζχλνιφ ηνπο δήισζαλ πεξηζζφηεξε παηξηθή ςπρξφηεηα 

(Μ.Ο.=28.94, T.A.=3,36) θαη κεηξηθή ςπρξφηεηα (Μ.Ο.=27.69, T.A.=4,30). Ο 

πίλαθαο 2 πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηηο ηηκέο γηα θάζε ππνθιίκαθα.  

 
Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθόο πίλαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γνληθήο απόξξηςεο αλά ππνθιίκαθα 

 

 Δλάχιζηη ηιμή Μέγιζηη ηιμή M.Ο. Σ.Α. 

Μηηρική Φυχρόηηηα 12,00 32,00 27,6974 4,30510 

Μηηρική Δχθρόηηηα / Δπιθεηικόηηηα 10,00 24,00 21,5921 2,86672 

Μηηρική Αδιαθορία / Παραμέληζη 10,00 24,00 19,5395 3,30834 

Αδιαθοροποίηηη Μηηρική Απόρριψη 6,00 16,00 13,9737 2,11013 

Παηρική Φυχρόηηηα 17,00 32,00 28,9474 3,36608 

Παηρική Δχθρόηηηα / Δπιθεηικόηηηα 9,00 36,00 21,7763 3,53873 

Παηρική Αδιαθορία / Παραμέληζη 9,00 26,00 20,3816 3,29026 

Αδιαθοροποίηηη Παηρική Απόρριψη 4,00 16,00 13,9868 2,41381 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΗΣΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 55,00 93,00 80,4079 9,47583 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΣΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 39,00 96,00 85,0921 10,13532 

 



42 
 

 

Σέινο, έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο γηα  ηελ θιίκαθα γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο. Σν 

ηεζη Cronbach’s alpha έδεημε πςειή αμηνπηζηία, ηφζν γηα ηελ θιίκαθα ηεο κεηξηθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (α= ,879), φζν θαη γηα ηελ θιίκαθα ηεο παηξηθήο 

απνδνρήο/απφξξηςεο (α= ,864).  

 

 

 

 

9.1.2. Γνυζηική εςελιξία: Επιδόζειρ ζηο Trail Making Test (TMT) 

 

Οη επηδφζεηο ζην Trail Making test ήηαλ φιεο εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ ηηκψλ φπσο ηηο 

νξίδεη ν Corrigan (1987) (Μ.Ο.=47,04 θαη Σ.Α.=26,04), θαη δε ρξεηάζηεθε λα 

απνθιεηζηεί θαλέλαο ζπκκεηέρσλ απφ ην δείγκα. Γελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ρξφλνπ 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.   

 

Δπίζεο, έγηλε έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηνπ ςπρνκεηξηθνχ εξγαιείνπ Trail Making Test. 

Σν ηεζη Cronbach’s alpha έδεημε κέηξηα αμηνπηζηία (α=,721). 

 

 

 

9.1.3. Αναπαπαζηάζειρ ηος εαςηού ζε δπάζη: Επιδόζειρ ζηo ισνογπάθημα (PPAT) 

 

Γηα ην ηρλνγξάθεκα PPAT, νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο θάζε 

ππνθιίκαθαο  θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 5.  Η Απηνδηαρείξηζε (Μ.Ο.=5,36, 

Σ.Α.=1,42), ε Δγγχηεηα πξνο ην ηφρν (Μ.Ο.=5,53, Σ.Α.=,68) θαη ηα Κίλεηξα 

Δπίηεπμεο ηνπ ηφρνπ (Μ.Ο.=1,98, Σ.Α.=0,38) απνηεινχλ ηνπο ηξείο παξάγνληεο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε.  Κάζε παξάγνληαο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

εαπηνχ ζε δξάζε εκπεξηέρεη ηξεηο ππνθιίκαθεο. Αθνινπζεί  ε κε ιεθηηθή αθήγεζε 

ηνπ ζθίηζνπ (Μ.Ο.=2,52, Σ.Α.=1,23) (βι. Πίλαθα 3).  
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Πίλαθαο 3. .Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δνθηκαζίαο PPAT ζηηο 10 ππνθιίκαθεο 

  Διάρηζηε ηηκή Μέγηζηε ηηκή Μ.Ο. Σ.Α.  

Απηνδηαρείξηζε 3,00 9,00 5,3684 1,42213 

ελεξγεηηθφηεηα αηφκνπ 2,00 6,00 4,1711 ,88526 

επηηπρία ζηφρνπ 1,00 5,00 3,1447 1,32367 

επαθή αηφκνπ κε δέληξν 1,00 5,00 1,5921 ,92632 

Δγγύηεηα ζηόρνπ 4,00 7,00 5,5395 ,68197 

ζρέζε χςνπο αηφκνπ δέληξνπ 1,00 5,00 3,3355 1,07514 

θιίζε  θιαδηψλ 1,00 4,00 2,8947 ,96026 

ζέζε θνξκνχ  1,00 5,00 2,9342 ,57354 

Κίλεηξα  Δπίηεπμεο ηόρνπ 4,00 8,00 7,6579 ,70338 

δηαζπνξά  κήισλ ζην δέληξν 2,00 5,00 3,1184 ,63176 

δχλακε δέληξνπ 2,00 5,00 4,4079 ,69623 

πνζφηεηα κήισλ 1,00 6,00 5,1447 1,19671 

 

Με ιεθηηθή αθήγεζε ζθίηζνπ 

 

1,00 

 

5,00 

 

2,5263 

 

1,23799 

 

  

9.1.4.  Ανάλςζη διακύμανζηρ / Διεπεύνηζη πιθανών επιδπάζευν ζηο αίζθημα 

γονικήρ αποδοσήρ / απόππιτηρ (PARQ) 

 

Η αλάιπζε δηαθχκαλζεο έδεημε πσο ε εζλφηεηα θαη ην θχιν επηδξνχλ ζην αίζζεκα 

γνληθήο απφξξηςεο πγθεθξηκέλα, βξέζεθε επίδξαζε ηεο εζλφηεηαο ζηελ κεηξηθή 

ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα (F=5,44, df=1, p<.05), ζηελ παηξηθή αδηαθνξία / 

παξακέιεζε (F=6,30, df=1, p<.05) θαη ζηελ παηξηθή ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα 

(F=64,25, df=1, p<.05).  

 

Δπίζεο, βξέζεθε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηε κεηξηθή ερζξφηεηα/ επηζεηηθφηεηα 

(F=6,39, df=1, p<.05), παηξηθή ερζξφηεηα /επηζεηηθφηεηα (F=64,83, df=1, p<.05) θαη 

ζηελ αδηαθνξνπνίεηε παηξηθή απφξξηςε (F=10,01, df=1, p<.05) .   

 

 

Βξέζεθαλ  ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Διιήλσλ (Μ=21,90 Σ.Α.=2,47) θαη 

αιινδαπψλ καζεηψλ (Μ=19,91, Σ.Α.=4,14) σο πξνο ηε κεηξηθή ερζξφηεηα / 
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επηζεηηθφηεηα (t=2,26, df=74, p=.026), (βι. Πίλαθα 5). Δπίζεο, δηαθνξέο βξέζεθαλ 

κεηαμχ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ ζηελ παηξηθή αδηαθνξία / παξακέιεζε (t=2,53, 

df=74, p=.013) θαη ζηελ  παηξηθή ερζξφηεηα /επηζεηηθφηεηα (Έιιελεο, Μ=22,12, 

Σ.Α.=3,04 θαη αιινδαπνί Μ=19,91, Σ.Α.=5,28) (t=2,02, df=74, p =.047), (βι. 

Πίλαθεο 4 θαη 5). Οη δηαθνξέο απηέο δείρλνπλ φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, 

δήισζαλ πεξηζζφηεξε παηξηθή αδηαθνξία / παξακέιεζε θαη κεηξηθή θαη παηξηθή 

ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα απφ ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο.  

 

Πίλαθαο 4. Δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο γνληθήο απόξξηςεο  κεηαμύ ειιήλσλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ  

 
ΔΘΝΟΣΗΣΑ N M.Ο. Σ.Α. 

Μηηρική Ετθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα Έλληνες  64 21,9063 2,47988 

Αλλοδαποί 12 19,9167 4,14418 

Παηρική Αδιαθορία/Παραμέληζη Έλληνες 64 20,7813 2,96256 

Αλλοδαποί 12 18,2500 4,20227 

Παηρική Ετθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα Έλληνες 64 22,1250 3,04203 

Αλλοδαποί 12 19,9167 5,28219 

Σσνολική Μηηρική Απόρριυη Έλληνες 64 81,2188 9,08246 

Αλλοδαποί 12 76,0833 10,74885 

Σσνολική Παηρική Απόρριυη Έλληνες 64 86,3125 7,72314 

Αλλοδαποί 12 78,5833 17,43277 

 
 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 5. t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηαμύ Ειιήλσλ θαη αιινδαπώλ καζεηώλ θαηά εζλόηεηα 

 

 M Σ.Α. t df p - value 

Μηηρική Ετθρόηηηα/επιθεηικόηηηα 1,98958 ,87792 2,26 74 ,026 

Παηρική Αδιαθορία/παραμέληζη 2,53125 ,99960 2,53 74 ,013 

Παηρική Ετθρόηηηα/επιθεηικόηηηα 2,20833 1,09090 2,02 74 ,047 

 

Δπίζεο, ν έιεγρνο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα t -test ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο κεηξηθήο θαη 

παηξηθήο απφξξηςεο έδεημε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ αδηαθνξνπνίεηε παηξηθή 

απφξξηςε (βι. Πίλαθεο 6 θαη 7). Σα θνξίηζηα (Μ=14,68, Σ.Α.=1,93) δήισζαλ 
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πεξηζζφηεξε αδηαθνξνπνίεηε παηξηθή απφξξηςε απφ ηα αγφξηα (Μ=13,28 

Σ.Α.=2,66), (t=-2,61, df=74, p=.011).  

Πίλαθαο 6.  Δηαθνξέο ζηηο ππνθιίκαθεο κεηξηθήο θαη παηξηθήο απόξξηςεο θαηά θύιν 

 θύλο N M Σ.Α. 

Αδιαθοροποίηηη Παηρική Απόρριυη Αγόρια 38 13,2895 2,66009 

κορίηζια 38 14,6842 1,93272 

 

 

Πίλαθαο 7.  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κεηξηθήο θαη παηξηθήο απόξξηςεο θαηά θύιν 

  M Σ.Α. t df p value 

Παηρική Αδιαθοροποίηηη 

Απόρριυη 

1,39474 0,53340 2,61 74 .011 

 

 

9.1.5.  Διεπεύνηζη πιθανών επιδπάζευν ζηην αναπαπάζηαζη ηος εαςηού ζε δπάζη 

(ισνογπάθημα PPAT) 

Δπεηδή ε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο έδεημε επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηα θίλεηξα επίηεπμεο 

ηνπ ζηφρνπ (F=6,01, df=1, p<.05), δηεμήρζε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα.  Βξέζεθε  

φηη ηα θνξίηζηα (Μ=5,89, Σ.Α. =0,64) εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα (Μ=5,23, Σ.Α.=1,36)  (t=-3,49, df=74, p<.01, (βι. 

Πίλαθεο  8 θαη 9).  

Πίλαθαο 8. Δηαθνξέο ζηηο επηδόζεηο ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο  θαηά θύιν 

 

 

Κίλεηξα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ 

 Ν M Σ.Α. 

Αγφξηα 38 5,2368 1,36430 

Κνξίηζηα 38 5,8947 ,64889 

      

 

Πίλαθαο 9.  t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα  ζην ηρλνγξάθεκα θαηά θύιν 

  M Σ.Α. t df p value 

Κίλεηξα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ,65789 ,24508 3,49 74 .009 
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Απφ ηηο δηαθνξέο απηέο θαίλεηαη πσο ηα θνξίηζηα ζρεδίαζαλ δέληξα κε πεξηζζφηεξα 

κήια –ζηφρνπο, θαιχηεξε δηαζπνξά ησλ κήισλ πάλσ ζην δέληξν ζε ζρέζε κε ηε 

ζέζε ηνπο θαη πην αλζεθηηθά δέληξα.  

 

9.1.6.  Ανάλςζη διακύμανζηρ / Διεπεύνηζη πιθανών επιδπάζευν ζηη γνυζηική 

εςελιξία(Trail Making Test, ΤΜΤ) 

Η Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο έδεημε φηη νχηε ε εζλφηεηα νχηε ην θχιν  επηδξνχλ ζηε 

γλσζηηθή επειημία.  
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9.2. Διεπεύνηζη ηυν επεςνηηικών επυηημάηυν 

9.2.1. Αναλύζειρ ζςζσέηιζηρ (inter-correlations) 

Η γλσζηηθή επειημία απνδίδεηαη σο ε δηαθνξά ρξφλνπ κεηαμχ ηεο επίδνζεο ηνπ Β θαη 

ηνπ Α κέξνπο ηεο δνθηκαζίαο Trail Making Test. Όζν απμάλεηαη ε δηαθνξά ρξφλνπ 

κεηψλεηαη ε γλσζηηθή επειημία, ελψ φζν κεηψλεηαη ε δηαθνξά ρξφλνπ, ε γλσζηηθή 

επειημία απμάλεηαη. ηελ παξνχζα έξεπλα ε γλσζηηθή επειημία βξέζεθε λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηε κεηξηθή ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα (r=-.288, p<.05), κε ηελ 

παηξηθή αδηαθνξία (r-=-.277, p<.05), κε ηελ παηξηθή ςπρξφηεηα (r=-.239, p<.05) κε 

ηελ παηξηθή ερζξφηεηα/επηζεηηθφηεηα (r=-.264, p<.05) θαη κε ηελ παηξηθή 

αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε (r=-.303, p<.01) (βι. Πίλαθα 10) .  

Οη ζρέζεηο πνπ βξέζεθαλ είλαη αξλεηηθέο κε ηε δηαθνξά ρξφλνπ αλάκεζα ζην Trail A 

θαη ζην Trail B (Β-Α). Απηφ ζεκαίλεη πσο νη ζρέζεηο είλαη ζεηηθέο. Γειαδή φζν 

απμάλεηαη ε κεηξηθή ερζξφηεηα θαη ε παηξηθή ερζξφηεηα, αδηαθνξία, ςπρξφηεηα θαη 

αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε, ηφζν απμάλεηαη θαη ε γλσζηηθή επειημία ησλ παηδηψλ.  

Η εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ ζην ηρλνγξάθεκα ζπζρεηίζηεθε κε ηελ κεηξηθή ερζξφηεηα  (-

.24, p<.05). Δπίζεο, ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ παηξηθή αδηαθνξία 

(r=.236, p<.05) θαη ηελ παηξηθή ςπρξφηεηα (r=.268, p<.05). Σέινο, ε γλσζηηθή 

επειημία ζπζρεηίζηεθε κε ηνλ παξάγνληα «εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ» ζην ηρλνγξάθεκα 

PPAT (r=-.579, p<.05) (βι. Πίλαθα 10). Όζν απμάλεηαη ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ, 

απμάλεηαη θαη ε γλσζηηθή επειημία ησλ παηδηψλ.  

Σέινο, ε κε ιεθηηθή αθήγεζε ηνπ παηδηνχ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε 

δξάζε (ηρλνγξάθεκα PPAT), ζπζρεηίζηεθε αξλεηηθά κε ηε κεηξηθή ςπρξφηεηα (r=-

,242, p<.05), ηελ παηξηθή αδηαθνξία/παξακέιεζε (r=-,240, p<.05),  ηελ παηξηθή     

ερζξφηεηα/ επηζεηηθφηεηα (r=-,292, p<.05) θαη ηελ αδηαθνξνπνίεηε  παηξηθή    

απφξξηςε(r=-,234,p<.05). 
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 9.2.2. Ανάλςζη πολλαπλήρ παλινδπόμηζηρ (Regression) 

Δθαξκφζηεθε αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε 

γλσζηηθή επειημία (Trail Making Test) θαη αλεμάξηεηεο φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηεο 

γνληθήο απφξξηςεο. Σν αίζζεκα γνληθήο απνδνρήο / απφξξηςεο εμεγεί ηε γλσζηηθή 

επειημία θαηά 22,4% (R Square=.224, F=2,423, df=8 θαη p=.023). πγθεθξηκέλα, ε 

κεηξηθή ερζξφηεηα είλαη ν κφλνο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο γλσζηηθήο 

επειημίαο(β=-,435,  T=-2,413, p=.019) (βι. Πίλαθα 11).  

 

Πίλαθαο  11. Αλάιπζε πνιιαπιήο  παιηλδξόκεζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε γλσζηηθή επειημία. 

 

 β t sig 

 
Αδιαθοροποίηηη Μηηρική Απόρριψη ,123 ,403 ,688 

Μηηρική Φυχρόηηηα ,025 ,046 ,963 

Μηηπική Εσθπόηηηα / Επιθεηικόηηηα -,435 -2,413 ,019 

Μηηρική Αδιαθορία / Παραμέληζη ,074 ,167 ,868 

Παηρική Αδιαθορία / Παραμέληζη -,086 -,307 ,760 

Παηρική Δχθρόηηηα/ Δπιθεηικόηηηα -,049 -,235 ,815 

Αδιαθοροποίηηη Παηρική Απόρριψη -,290 -1,234 ,222 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε δηαρσξηζκφο ησλ δεδνκέλσλ αλά θχιν, επεηδή είραλ βξεζεί 

δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν. Η κεηξηθή θαη ε παηξηθή απφξξηςε,  ηα θίλεηξα επίηεπμεο 

ηνπ ζηφρνπ θαη ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ εμεγνχλ ην 60,4% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο 

γνληθήο απφξξηςεο θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε, κφλν ζηα θνξίηζηα 

(F=3,184, df=12, p=.007, R Square=.604), (βι. Πίλαθα 12). πγθεθξηκέλα, ε 

αδηαθνξνπνίεηε κεηξηθή απφξξηςε, ε κεηξηθή ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα θαη ηα 

θίλεηξα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ πξνβιέπνπλ ηε κείσζε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο. 

Αληίζεηα, ε αδηαθνξνπνίεηε παηξηθή απφξξηςε θαη ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αχμεζε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο.  
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Πίλαθαο 12. Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο ζηα θνξίηζηα. 

 β t sig. 

Αδιαθοποποίηηη Μηηπική Απόππιτη ,443 2,616 ,014 

Μηηρική Φυχρόηηηα ,663 1,045 ,306 

Μηηπική Εσθπόηηηα ,441 2,648 ,019 

Μηηρική Αδιαθορία ,130 ,224 ,825 

Παηρική Αδιαθορία -,212 -,943 ,355 

Παηρική Φυχρόηηηα -,023 -,120 ,906 

Παηρική Δχθρόηηηα -,589 -1,823 ,080 

Αδιαθοποποίηηη Παηπική Απόππιτη -,520 -3,231 ,003 

Αυηοδιαχείριζη -,088 -,598 ,555 

Κίνηηπα Επίηεςξηρ ηόσος ,694 3,660 ,001 

Εγγύηηηα ζηόσος -,765 -3,492 ,002 
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10. πδήηεζε - ζπκπεξάζκαηα 

 

Η παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα αλ ην 

αίζζεκα  γνληθήο απνδνρήο/απφξξηςεο ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή επειημία, αλ ην 

απμεκέλν αίζζεκα απφξξηςεο κεηψλεη ηε γλσζηηθή επειημία θαη αλ νη 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε ζπλδένληαη κε ηηο δπν απηέο κεηαβιεηέο. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ πσο ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην αίζζεκα γνληθήο 

απφξξηςεο θαη ζηελ γλσζηηθή επειημία θαη επηπιένλ πσο ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ 

ηνπ αηζζήκαηνο απφξξηςεο θαη ηεο γλσζηηθήο επειημίαο κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

εαπηνχ ζε δξάζε. Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην δεχηεξν εξψηεκα 

ιακβάλεη αξλεηηθή απάληεζε, θαζψο ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ απφξξηςεο δελ ζρεηίδεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε κείσζε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο.   

Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ γνληθήο απόξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο; 

 

Η ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επίδνζεο ησλ παηδηψλ ζην Trail Making test θαη ησλ 

αλαθνξψλ ησλ παηδηψλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηεο γνληθήο απφξξηςεο επηβεβαηψζεθαλ 

απφ ηα επξήκαηα. Σν αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο πξνβιέπεη ηελ 

αχμεζε ηεο γλσζηηθήο επειημίαο, ελψ είλαη εκθαλήο θαη ε εκπινθή ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε ζηε ζρέζε κεηαμχ αηζζήκαηνο κεηξηθήο 

απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο.  

 

 ην εξψηεκα αλ ε γλσζηηθή επειημία κεηψλεηαη φζν ην αίζζεκα απφξξηςεο 

απμάλεηαη, ηα επξήκαηα δίλνπλ αξλεηηθή απάληεζε. Φαίλεηαη φηη ην αίζζεκα 

απφξξηςεο ζρεηίδεηαη ελίνηε κε κία απμεκέλε γλσζηηθή επειημία. Δλδερνκέλσο, ηα 

παηδηά πξνζπαζνχλ λα αλαπιεξψζνπλ απηφ ην αίζζεκα κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ εαπηνχ λα απνδείμεη φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη ζε γλσζηηθά έξγα, θαη άξα έηζη 

λα θεξδίζεη ηελ απνδνρή απφ ηνλ ζεκαληηθφ άιιν (γνλέα).  

 

Η ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα ηεο κεηέξαο, φπσο θαη ε απφιπηα απνξξηπηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα, ζπζρεηίδνληαη κε ηηο επηδφζεηο ζηε λεπξνςπρνινγηθή 

δνθηκαζία. Παξ’  φι’ απηά ε  αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο ζε φιν ην δείγκα 

(ρσξίο λα ειέγρνπκε ην θχιν) έδεημε φηη κφλν ην αίζζεκα ερζξηθήο / επηζεηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο απνηειεί ζεηηθφ πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα ηε γλσζηηθή 

επειημία. Δπίζεο, ζην δείγκα καο βξέζεθε φηη φζν πην ερζξηθή θαη επηζεηηθή γίλεηαη 

αληηιεπηή ε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο απφ ηα παηδηά, θαη φζν πην απνξξηπηηθφο 

γίλεηαη αληηιεπηφο ν παηέξαο απφ ηα παηδηά, ηφζν απμάλεηαη ε γλσζηηθή επειημία ησλ 

παηδηψλ. εκαληηθφο παξάγνληαο βέβαηα, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ, είλαη νη 

επηδξάζεηο ηνπ θχινπ θαη ηεο εζλφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ αλακθηζβήηεηα ηελ ηειηθή 

εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ.  Οη επηδξάζεηο απηέο ζπδεηψληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην 

(βι. ειίδα 57)  κεηά ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηε ζχλδεζε ηεο αλαπαξάζηαζεο 

εαπηνχ ζε δξάζε κε ηε γλσζηηθή επειημία θαη κε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο.  

 

ε αληίζεζε κε ηνπο  Fatima et al. (2015), Bernier et al. (2012), θαη  Blair et al. 

(2014), ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ πσο ε αληίιεςε ερζξηθήο ή 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε κεηέξα ελίνηε εληζρχεη ηε γλσζηηθή επειημία. Σν 

ίδην θαη ε αληίιεςε παηξηθήο απφξξηςεο. Χζηφζν, νη Schnall, Jaswal & Rowe, (2008) 

έδεημαλ φηη ζε ζπλζήθεο ζιίςεο θαη ζε νπδέηεξεο ζπλζήθεο νη άλζξσπνη 

ελεξγνπνηνχλ πην εχθνια ην ζχζηεκα πξνζνρήο, ελψ ζε ζπλζήθεο επηπρίαο ηείλνπλ 

λα δηαηεξνχλ ην επράξηζην αίζζεκα θαη δελ ελεξγνπνηείηαη ε πξνζνρή ηνπο. 

Δλδερνκέλσο ην αίζζεκα απνδνρήο θαη ην αίζζεκα απφξξηςεο λα ιεηηνπξγνχλ κε 

παξφκνην ηξφπν, θαζψο ε γλσζηηθή επειημία πξνυπνζέηεη ηελ  πξνζνρή θαη ηελ 

αλαζηνιή.  Δπίζεο ε ζπζρέηηζε ηνπ αηζζήκαηνο γνληθήο απφξξηςεο κε ηε γλσζηηθή 

επειημία αιιάδεη, φηαλ εμεηάδεηαη  ε κεηαβιεηή ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε 

δξάζε, πνπ αμηνινγήζεθε απφ ηε δνθηκαζία Person Picking An Apple From A Tree. 

πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά θαη πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα, πνπ αλαθέξνπλ γνληθή 

απφξξηςε, αλαπαξηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε δξάζε κε ιηγφηεξε εγγχηεηα πξνο ην 

ζηφρν  θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλε γλσζηηθή επειημία.  

 

 πλδέεηαη ε «αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνύ ζε δξάζε» κε ην αίζζεκα γνληθήο 

απόξξηςεο θαη ηε γλσζηηθή επειημία;   

 

 Απφ ηνπο ηξεηο θεληξηθνχο παξάγνληεο ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε 

(απηνδηαρείξηζε, εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ θαη θίλεηξα γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ), ε 

απηνδηαρείξηζε θαίλεηαη λα κε ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο. Η 

εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ φκσο, ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο / 

επηζεηηθφηεηαο. Όζν απμάλνληαη ην αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο 
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θαη  παηξηθήο αδηαθνξίαο / παξακέιεζεο ηφζν κεηψλεηαη ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ ζηα 

θνξίηζηα. Όκσο, φζν απμάλεηαη ην αίζζεκα παηξηθήο ςπρξφηεηαο, ηφζν απμάλεηαη ε 

εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ. Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ζην δείγκα καο, ηα παηδηά 

αλαπαξηζηνχλ ην ζηφρν σο πην απξφζηην φηαλ αληηιακβάλνληαη ερζξηθή ζπκπεξηθνξά 

απφ ηε κεηέξα ή αδηαθνξία απφ ηνλ παηέξα, φκσο ν ζηφρνο είλαη πην πξνζηηφο φηαλ 

αληηιακβάλνληαη  παηξηθή ςπρξφηεηα. πκπεξηθνξέο ινηπφλ, πνπ γίλνληαη ζπρλά 

αληηιεπηέο απφ ηα παηδηά σο ζσκαηηθή ή ιεθηηθή επηζεηηθφηεηα ηεο κεηέξαο, θαη σο 

απνπζία ηνπ παηέξα απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηνπο, ηα 

νδεγνχλ λα βιέπνπλ πην δχζθνιν ην ζηφρν. Σν γεγνλφο φηη ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ 

απμάλεηαη φζν απμάλεηαη θαη ην αίζζεκα παηξηθήο ςπρξφηεηαο, ίζσο ζεκαίλεη πσο ε 

ςπρξή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα νδεγεί ηα παηδηά λα ακχλνληαη, εζηηάδνληαο 

θαιχηεξα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Σέινο, ην γεγνλφο φηη φζν απμάλνληαη ηα 

θίλεηξα ηνπ ζηφρνπ κεηψλεηαη ε γλσζηηθή επειημία, ίζσο ζπκβαίλεη γηαηί ηα 

απμεκέλα θίλεηξα ζεκαηνδνηνχλ ην ζρεδηαζκφ επίιπζεο, αιιά ζε απηφ ην ζηάδην 

δξάζεο ηνπ αηφκνπ δε ρξεηάδεηαη επειημία, αιιά ζηαζεξφηεηα (ξνπηίλα) ζχκθσλα κε 

ην θπθιηθφ κνληέιν ηεο Ionescu (2012). πγθεθξηκέλα, είλαη πηζαλφ λα κελ 

ελεξγνπνηείηαη ε επέιηθηε ζπκπεξηθνξά ζην ζηάδην απηφ, θαζψο ηα θίλεηξα 

ππάξρνπλ, νη ζηφρνη έρνπλ ηεζεί, ν ζρεδηαζκφο επίιπζεο έρεη γίλεη θαη ε 

ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη 

πσο ην άηνκν ζηνρεχεη ζε κηα ζαθή δξάζε θαη δελ πξνηίζεηαη λα κεηαηνπίζεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζε άιιεο ιχζεηο.  

 Σν θχιν επηδξά ζην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο (θαζψο δηαθνξέο κεηαμχ αγνξηψλ 

θαη θνξηηζηψλ σο πξνο ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο).  Οη δηαθνξέο απηέο θαίλνληαη 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αλαπαξηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζε κηα ζηνρνθαηεπζπλφκελε 

δξάζε. 

 

Σν αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο πξνβιέπεη ζεηηθά ηε γλσζηηθή 

επειημία, αιιά φηαλ ζηηο αλαιχζεηο ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ ζε δξάζε, ην αίζζεκα κεηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο πξνβιέπεη 

αξλεηηθά ηε γλσζηηθή επειημία ζηα θνξίηζηα. Απηφ ην εχξεκα ζπκθσλεί κε αξθεηέο 

κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ε γλσζηηθή ηθαλφηεηα κεηψλεηαη φηαλ ηα παηδηά γίλνληαη 

ζχκαηα επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Beaver, Nedelec, Barnes, Boutwell, Boccio, 2016. 

Averdijk, 2010. Sampson & Lauritsen, 1990. 1994. Moffitt, Arseneault, Belsky, 
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Dickson, Hancox, Harrington ….&Sears,2011). Οη ηξαπκαηηθέο δειαδή εκπεηξίεο ησλ 

παηδηψλ απφ ηελ επηζεηηθφηεηα ηεο κεηέξαο ζρεηίδνληαη κε κεησκέλε γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα. Η επεξεζηζηφηεηα ηεο κεηέξαο, πνπ εθθξάδεηαη κε ερζξφηεηα θαη 

επηζεηηθφηεηα, έρεη θαλεί φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ζηξεβιψλ γλσζηηθψλ 

ζρεκάησλ ησλ παηδηψλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Murray, Hipwell, Woolgar & Cooper, 

2001). Μάιηζηα, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε, ην 

αίζζεκα αδηαθνξνπνίεηεο κεηξηθήο απφξξηςεο επίζεο πξνβιέπεη ηε κείσζε ηεο 

γλσζηηθήο επειημίαο. Σα θίλεηξα γηα επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ, καδί κε ην αίζζεκα 

κεηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο θαη αδηαθνξνπνίεηεο κεηξηθήο απφξξηςεο, 

πξνβιέπνπλ αξλεηηθά ηε γλσζηηθή επειημία ζηα θνξίηζηα. Όζν πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο αλαπαξηζηνχλ ηα θνξίηζηα θαη φζν πην απνξξηπηηθή 

θαη επηζεηηθή αληηιακβάλνληαη ηε κεηέξα ηνπο, ηφζν κεηψλεηαη ε γλσζηηθή ηνπο 

επειημία. Απηφ ζχκθσλα κε ηνπο Rohner et al., (2005) ζπκβαίλεη σο κηα ακπληηθή 

ηάζε γηα αλεμαξηεζία. Παξ’ φι απηά, νη ζπγγξαθείο εμεγνχλ φηη παξά ηελ επηζπκία 

ηνπο λα δειψλνπλ απηφλνκα άηνκα, επηδεηνχλ ηε δεζηαζηά θαη ηε ζηνξγή, ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ φηη ην θάλνπλ.  Οη γλσζηηθέο επηδφζεηο έρεη βξεζεί φηη κεζνιαβνχλ 

πξνζηαηεπηηθά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηε γνληθή ςπρξφηεηα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επίγλσζε ησλ παηδηψλ (Dedikousi, Gonida & Kiosseoglou, 2013). Οη γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο ινηπφλ, ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ σο δείθηεο ηζνξξφπεζεο αλάκεζα ζην 

αίζζεκα απφξξηςεο θαη ηε ζηνρνθαηεπζπλφκελε δξάζε, αθ΄ελφο γηα λα 

αλαθνπθηζηνχλ απφ ην ζηξεο  θαη αθ’ εηέξνπ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ γνλέσλ. 

 

Σα επξήκαηα ζπλνιηθά, ππνδειψλνπλ φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο γνληθήο απνδνρήο / 

απφξξηςεο θαη ηεο γλσζηηθήο επειημίαο δελ είλαη γξακκηθή, νχηε κνλνδηάζηαηε. 

Άιινηε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο ιεηηνπξγεί ζεηηθά πξνο ηε γλσζηηθή επειημία 

θαη άιινηε αξλεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο αλαπαξίζηαηαη πην δπζπξφζηηνο φηαλ 

ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε κεηέξα σο ερζξηθή / επηζεηηθή θαη φηαλ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ παηέξα σο αδηάθνξν. Σαπηφρξνλα, ν ζηφρνο αλαπαξίζηαηαη πην 

εγγχο απφ εθείλνπο πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ παηέξα σο ςπρξφ.   Παξ’ φι’ απηά, ε 

γλσζηηθή επειημία κεηψλεηαη φηαλ απμάλνληαη ηα θίλεηξα ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ζρεηίδεηαη ε εγγχηεηα θαη ηα θίλεηξα 

επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ κε ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο ξίρλεη θσο ζε πνιχ 

επαίζζεηεο πηπρέο ηεο παηδηθήο απηναληίιεςεο. Η αλαπαξάζηαζε ελφο εκπνδίνπ 
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πξνο ην ζηφρν, (φπσο γηα παξάδεηγκα, ε δηαθνξά χςνπο αηφκνπ κε δέληξν, ή ε θιίζε 

ηνπ θνξκνχ θαη ησλ θιαδηψλ καθξηά απφ ην άηνκν), ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα 

γνληθήο απφξξηςεο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηε ζρέζε απφξξηςεο 

θαη κεησκέλεο απηνεθηίκεζεο (Rohner,  Filus,  Melendez-Rhodes, Kuyumcu, 

Machado, Roszak,…& Ashdown, 2019), φηη δειαδή ε απφξξηςε επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ, φηαλ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο  κέζα απφ ηα κάηηα ησλ 

απνξξηπηηθψλ γνληψλ ηνπο.  

 

Δπίζεο,  ην αίζζεκα κεηξηθήο θαη παηξηθήο αδηαθνξίαο / παξακέιεζεο θαη ην 

αίζζεκα παηξηθήο ερζξφηεηαο / επηζεηηθφηεηαο θαη αδηαθνξνπνίεηεο παηξηθήο 

απφξξηςεο ζρεηίδνληαη κε κεησκέλε (κε ιεθηηθή) αθεγεκαηηθφηεηα ζηα ζθίηζα ησλ 

παηδηψλ θαζψο ηρλνγξαθνχλ. Ο ηξφπνο πνπ νξγαλψλνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη ηα εθιπφκελα ζπλαηζζήκαηα (Wigren, 1994), θαίλεηαη πσο 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ ην αίζζεκα παηξηθήο απφξξηςεο θαη κε ην αίζζεκα 

κεηξηθήο ςπρξφηεηαο.   

 

Σν αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο εκπιέθεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ 

ζηξεβιψζεσλ, φπσο ζηελ ηάζε λα ππεξβάιιεη θάπνηνο θαηά ηελ εθηίκεζε 

απνξξηπηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ άιισλ (Downey, Lebolt, Rincon & Freitas, 1998), 

θαη απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ έρνπλ 

ηα παηδηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κπξνζηά ζην ζηφρν θαη ηεο κεησκέλεο γλσζηηθήο ηνπο 

επειημίαο.  

 

Δίλαη γλσζηφ πσο ζε ζπλζήθεο άγρνπο, απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ άζρεηνπο ζηφρνπο 

θαη ε ελαιιαγή θαζεθφλησλ δπζρεξαίλεη ή αλαζηέιιεηαη (  Bishop, 2009.  Lyche et 

al., 2010). Η ππεξβνιηθή δηέγεξζε ηνπ λεπξηθνχ θαη λεπξνελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη αληίδξαζε ζην ζηξεο (Boyce & Ellis, 2005). Όπσο  ηα ζπλαηζζήκαηα ελδέρεηαη 

λα αζθνχλ επηδξάζεηο ζηε γλσζηηθή επειημία θάησ απφ ζπγθεθξηκέλε έληαζε (Wang, 

et. al., 2017), έηζη θαη ην αίζζεκα απφξξηςεο ελδέρεηαη λα απμάλεη ηα επίπεδα ζηξεο 

ζηα παηδηά. Ο ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ ζην ζηξεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Δίλαη πηζαλφ λα εμαξηάηαη θαη απφ ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ 

απφξξηςε. ην δείγκα καο ηα παηδηά δελ δήισζαλ αθξαίν βαζκφ απφξξηςεο θαη απηφ 

ίζσο εμεγεί θαη ηηο αληηθξνπψκελεο ζπζρεηίζεηο εληφο ησλ παξαγφλησλ. Φαίλεηαη φηη 

ην ππφ κειέηε θαηλφκελν είλαη πνιπζχλζεην θαη πνιπδηάζηαην, θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ 



56 
 

κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί ε δπλακηθή ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη. 

 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο πηζαλέο εξκελείεο γηα απηά ηα επξήκαηα, φπσο νη πηζαλνί 

κεραληζκνί άκπλαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ απφξξηςε. 

Σν αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο έρεη ζπλδεζεί κε κεραληζκνχο άκπλαο (Rohner et. al. 

2005.  Giovazolias, Karagianopoulou & Mitsopoulou, 2017). Σα παηδηά 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε δξάζε ρξεζηκνπνηψληαο ψξηκνπο ή αλψξηκνπο κεραληζκνχο 

άκπλαο γηα πξνζαξκνζηηθνχο ιφγνπο (Kramer, 2010). Οη κεραληζκνί απηνί βνεζνχλ 

ηα παηδηά λα δηαρεηξίδνληαη ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα 

ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν, ζε επαλαιακβαλφκελε 

ερζξηθή ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο ηα παηδηά λα απαληνχλ κε άξλεζε,  

εθινγίθεπζε,  απψζεζε ή εθδξακάηηζε, λα κεηαηξέπνπλ δειαδή  ηελ παζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε ελεξγεηηθή, θαηεπλάδνληαο έηζη ην άγρνο ηνπο  (McWilliams, 2011. 

ζει.105). Οη άκπλεο είλαη πξσηνγελείο πγηείο κεραληζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πξνζηαηεπηηθά θαη βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο.  Δλψ ινηπφλ ην αίζζεκα απφξξηςεο απφ ηνπο γνλείο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κηα ζχγρπζε ζηα παηδηά, κε απνηέιεζκα λα απαληνχλ κε γλσζηηθή αθακςία (Ryle, 

1991),  ην ζεκείν ζχγρπζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαβάζκηζε ηεο αληηιακβαλφκελεο 

απφξξηςεο, ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ επηζηξαηεχνπλ θαη έλα γεληθφηεξν 

ππνζηεξηθηηθφ ή φρη πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπφλ πηζαλφ, ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο 

ζε θάπνην βαζκφ, αληί γηα ζχγρπζε, λα ελεξγνπνηεί κεραληζκνχο δξάζεο θαη λα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ απηναληίιεςε θαη ηελ απηνπεπνίζεζε φηαλ γεληθεχεηαη σο 

αίζζεκα απφξξηςεο.   

 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Gray (1987), ζε θαηαζηάζεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ απεηιή, 

ηηκσξία ή απνγνήηεπζε, ελεξγνπνηείηαη ην χζηεκα Αλαζηνιήο ηεο πκπεξηθνξάο 

(Behavioural Inhibition System, BIS), κε ζθνπφ λα ζηακαηήζεη ε επηδήκηα 

ζπκπεξηθνξά. Οη θαηαζηάζεηο απηέο ππξνδνηνχλ ηελ αληίδξαζε κάρεο ή θπγήο θαη 

ζε έλα δεχηεξν ρξφλν απηνκαηνπνηνχληαη κεραληζκνί άκπλαο πνπ εθθξάδνληαη κε 

δξάζε (Gilbert, 1993). Η αληίδξαζε κάρεο ελεξγνπνηεί ην πκπεξηθνξηθφ χζηεκα 

Γξάζεο (Βehavioural Αctivation ystem, BAS) πνπ απμάλεη ηε δξάζε θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αληακνηβή. ε απηήλ ηελ ελεξγνπνίεζε εκπιέθεηαη ε απμεκέλε επειημία θαη 

πξνζνρή (Gilbert, 1993). Δίλαη πηζαλφ ινηπφλ, ζε βηνςπρνινγηθφ επίπεδν, ε αχμεζε 
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ηεο γλσζηηθήο επειημίαο λα απνηειεί έλαλ απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκφ άκπλαο κε 

ζθνπφ φρη κφλν ηελ αλαζηνιή ηεο απνγνήηεπζεο, αιιά θαη ηελ αληακνηβή. Απηφ ίζσο 

λα εμεγεί ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά παξά ηελ αληηιακβαλφκελε παηξηθή ςπρξφηεηα 

αλαπαξηζηνχλ πην εγγχ ην ζηφρν.  

 

Άιιε πηζαλή εμήγεζε γηα ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αηζζήκαηνο γνληθήο 

απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ην γεγνλφο φηη ε πνιχ 

απζηεξή ζπκπεξηθνξά δελ ζπλδέεηαη πάληα κε κεησκέλε απηνεθηίκεζε (Rudy & 

Grusec, 2006). Οη εμνπζηαζηηθνί γνλείο αζθνχλ ςπρνινγηθφ έιεγρν ζηα παηδηά ηνπο, 

παξέρνπλ σζηφζν θαιά νξγαλσκέλα θαη δνκεκέλα πεξηβάιινληα κε ζαθψο 

θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο (Darling, 1999). Δπίζεο, αληίιεςε ηεο γνληθήο ερζξφηεηαο 

ήηαλ ε κφλε δηάζηαζε γνληθήο απφξξηςεο πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηελ απζηεξφηεηα θαη 

ηνλ έιεγρν ζηε δηαπνιηηηζκηθή κειέηε ησλ Rohner θαη Rohner (1981). Η πγηήο 

ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πξνσζείηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ αγάπε 

ησλ γνληψλ κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ κέηξην γνληθφ έιεγρν. Απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα ζε 

έλα θαιά δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ηα παηδηά είλαη πην εχθνιν λα αλαπηχμνπλ γλσζηηθή 

επειημία, αλ απηή απνηειεί απαίηεζε ησλ γνληψλ.  Ο ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα 

παηδηά ην αίζζεκα απφξξηςεο εμαξηάηαη ινηπφλ απφ ην αλ ην επξχηεξν πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν δξνπλ είλαη δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν. Σν πιαίζην απηφ κπνξεί λα παξέρεη 

ζηα παηδηά ην έδαθνο γηα επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Άιισζηε, έρεη βξεζεί φηη 

ην ππεξβνιηθά επηηξεπηηθφ γνληθφ ζηπι ζπλδέεηαη κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ πξνο ηνπο γνλείο ηνπο (Micucci, 1995), σο απφθξηζε ζηελ έιιεηςε 

δνκεκέλνπ πιαηζίνπ θαη ζηελ απνπζία γνληθνχ ειέγρνπ. Σα παηδηά επνκέλσο πνπ 

αληηιακβάλνληαη σο απνξξηπηηθνχο ηνπο γνλείο ηνπο, είλαη πηζαλφ λα έρνπλ θαιή 

γλσζηηθή επειημία θαη απηφ γηαηί νη γνλείο αλ θαη είλαη πεξηνξηζηηθνί θαη απζηεξνί, 

ηνπο παξέρνπλ έλα θαηάιιειν πιαίζην αλάπηπμεο.  

 

Σέινο, ν γλσζηηθφο έιεγρνο ίζσο επεξεάδεηαη απφ ηελ παηδηθή ηδηνζπγθξαζία 

(Bernier, et al., 2012), θάηη πνπ επίζεο εμεγεί ηηο αληηθάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη θαη 

αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο κηαο ζθφπηκεο ζπκπεξηθνξάο.   
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Γηαθνξέο αλά θύιν 

 

Σα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα ειιείκκαηα ζηε γλσζηηθή επειημία, εηδηθά φηαλ 

αληηιακβάλνληαη απφξξηςε απφ ηε κεηέξα. Σν ίδην εχξεκα ζπλαληάηαη θαη ζηε 

κειέηε ησλ Bat Or θαη ζπλ., (2016) φπνπ κφλν ηα θνξίηζηα είραλ ρακειφηεξεο 

επηδφζεηο ζηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο.  Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε, δε ζεκεηψλνπλ 

ειιείκκαηα ζηε γλσζηηθή επειημία φηαλ δειψλνπλ απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο. 

Πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ αλεμάξηεηε απφ ην αίζζεκα απφξξηςεο γλσζηηθή επειημία 

ησλ αγνξηψλ, είλαη ε εζσηεξίθεπζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλνςίδνληαη ζε 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Arnold, Choe 

& Roy, 1998). Tα πνιηηηζκηθά πξφηππα, νη πεπνηζήζεηο, νη αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αξξελσπφηεηα θαη ηε ζειπθφηεηα, θαη νη θαλφλεο έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ γνληθψλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ησλ 

παηδηψλ ηνπο,  θαη δηαθνξνπνηνχλ ηηο γνληθέο πξαθηηθέο αλάινγα κε ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ (Bateson & Mead, 1942. Benedict, 1938). Σα αγφξηα εθπαηδεχνληαη λα 

δηαηεξνχλ ηα θίλεηξά ηνπο θαη λα παξακέλνπλ πξνζεισκέλα ζην ζηφρν ηνπο, ελψ ηα 

θνξίηζηα καζαίλνπλ λα εμαξηψληαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε 

πεξηζζφηεξν.  Δπηπιένλ, νη πεπνηζήζεηο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ γηα ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο απνθιίλνπλ πεξηζζφηεξν φζν απμάλεηαη ε ειηθία ηνπο (Hunter, 

Gambell & Randhawa, 2005).  

 

Σέινο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα απφ πνιχ λσξίο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο θαη νη γνλείο ηείλνπλ λα δίλνπλ πξνζνρή ζηε ζιίςε ησλ 

θνξηηζηψλ θαη ην ζπκφ ησλ αγνξηψλ (Birnbaum & Croll, 1984). Οη παηέξεο κάιηζηα 

ηείλνπλ λα αζρνινχληαη κε ηε δηάθξηζε ησλ έκθπισλ θνηλσληθψλ ξφισλ ζηα παηδηά 

ηνπο θαη εληζρχνπλ ηα έκθπια πξφηππα ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο (Chaplin, Cole & 

Zahn-Waxler, 2005). Οη έκθπιεο αλαπαξαζηάζεηο επνκέλσο είλαη κηα πηζαλή 

εμήγεζε γηα ηελ επαισηφηεηα  ησλ θνξηηζηψλ ζηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο.  

 

Άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ηα αγφξηα καζαίλνπλ ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζε 

απξφβιεπηεο ζπλζήθεο πην ζπρλά ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε γλσζηηθή ηνπο επειημία (Polderman,  Posthuma, De 

Sonneville,  Stins,  Verhulst & Boomsma, 2007). Σέινο, ε γλσζηηθή επειημία ζε 

αληίζεζε κε άιιεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ίζσο επεξεάδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη 
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κέζσ ηεο γνληθήο θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο γηα ζηνρνθαηεπζπλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο (scaffolding), ελψ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο επηηξεπηηθέο ή απζηεξέο 

γνληθέο πξαθηηθέο  (Lucassen, Kok, Bakermans‐Kranenburg,  Van Ijzendoorn, 

Jaddoe,  Hofman, ... & Tiemeier, 2015).   

 

Σέινο, θαηά ηελ ηρλνγξάθεζε, ηα θνξίηζηα ζηηο κε ιεθηηθέο αθεγήζεηο ηνπ ζθίηζνπ 

ηνπο, αλαθέξνληαη κε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε απφ φ,ηη ηα 

αγφξηα (Birnbaum & Croll, 1984) θαη απηφ είλαη έλα πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν πνπ επηδξά 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ απηνξξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Η αίζζεζε ηνπ εαπηνχ πνπ έρεη ςπρνινγηθή ζεκαζία γηα ηνπο 

αλζξψπνπο δηακνξθψλεηαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην (Hardin, Leong & 

Bhagwat, 2004) θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ δηακνξθψλνληαη κέζα ζ’ απηφ ην 

πιαίζην (Mesquita, & Leu, 2007).  

 

 Οη επηδξάζεηο ηνπ παηξηθνύ ξόινπ 

 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο φηη ν παηξηθφο ξφινο είλαη πην ζεκαληηθφο ζηελ 

πξνεθεβεία (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001) θαη ε έιιεηςε παηξηθήο 

ππνζηήξημεο ή ν παηξηθφο ππεξπξνζηαηεπηηζκφο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα 

αλάπηπμε ηξαπκαηηθψλ ζπκπησκάησλ, ζπκαηνπνίεζε ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Plexousakis,  Kourkoutas, Giovazolias,  Chatira & Nikolopoulos, 2019).  

 

Όηαλ δελ ππάξρεη αζθαιήο δεζκφο,  νη Calkins θαη Leerkes (2004) δηαπηζηψλνπλ πσο 

ελεξγνπνηνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά πιαίζηα θαη ηα παηδηά ελζσκαηψλνπλ ζην 

ξεπεξηφξηφ ηνπο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο απξφνπησλ ζπλζεθψλ, 

απφ εκπεηξίεο πνπ επαλαιακβάλνληαη. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε έιιεηςε γνληθήο 

θξνληίδαο κπνξεί λα ζηεξήζεη απφ ηα λήπηα ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο επειημίαο θαη 

πξνζαξκνγήο, πνπ ηηο ρξεηάδνληαη γηα λα αληηκεησπίδνπλ απξφνπηεο θαηαζηάζεηο, 

αιιά φηαλ πξφθεηηαη  γηα παηδηά ζηελ πξνεθεβεία, ε θνηλσληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ε 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο νκειίθνπο, ίζσο ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά θαη ηνπο 

παξέρεη ζηξαηεγηθέο επειημίαο θαη πξνζαξκνγήο.  

 

Σν αίζζεκα παηξηθήο απφξξηςεο εκπιέθεηαη επίζεο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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αίζζεζεο πγείαο θαη επεκεξίαο (Rohner, 1998. Rohner & Veneziano, 2001). ε 

κειέηε ησλ  Sultana and Khaleque (2016) θάλεθε φηη ελψ ε κεηξηθή θαη ε παηξηθή 

απνδνρή νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο θαη αλεμάξηεηεο ζπλεηζθνξέο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ελήιηθσλ γησλ, κφλν νη αλακλήζεηο ηεο παηξηθήο απνδνρήο ζηελ παηδηθή ειηθία 

θαηέζηεζαλ ζεκαληηθέο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ελήιηθσλ ζπγαηέξσλ. Οκνίσο θαη νη 

Bonifacci, Storti, Tobia θαη Suardi (2016) βξήθαλ κηα  μεθάζαξε πξνηίκεζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα ηνλ παηέξα ηνπο θαη απηφ  είρε επίδξαζε ζηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ζην βαζκφ θαηάζιηςεο. Ο ξφινο ηνπ παηέξα επνκέλσο 

θαίλεηαη πην ελεξγεηηθφο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο (Chaplin  et. al., 2005).  

 Όπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, ην αίζζεκα απφξξηςεο θαη απφ ηνπο δπν 

γνλείο ζπλδέεηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο εγγχηεηαο ηνπ ζηφρνπ. Σν αίζζεκα 

απφξξηςεο ζπλδέεηαη ινηπφλ κε ηε ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά. Η αληίιεςε ηεο απφξξηςεο 

θάλεη ηα παηδηά λα βιέπνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε πεξηζζφηεξα εκπφδηα, θαη απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηε κεησκέλε γλσζηηθή επειημία ησλ θνξηηζηψλ.  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη φια ηα παηδηά πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε 

δξάζε φηαλ αηζζάλνληαη ςπρξφηεηα ή ερζξφηεηα / επηζεηηθφηεηα, αιιά κφλν ηα 

θνξίηζηα πνπ αληηιακβάλνληαη ηε κεηέξα σο απνξξηπηηθή ή ερζξηθή / επηζεηηθή, 

αλαπαξηζηνχλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο σο πην δπζπξφζηηνπο. Σν αίζζεκα κεηξηθήο 

απφξξηςεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεπνίζεζε φηη νη ζηφρνη είλαη πην απξφζηηνη, 

κεηψλνπλ ηε γλσζηηθή επειημία. Σν εχξεκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε εθείλν ησλ 

Moffitt et.al. (2011) πνπ δηαπίζησζαλ φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε νδεγεί ζε 

κεησκέλε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη κε ην εχξεκα ησλ  Juang & Silbereisen (2002) πνπ 

έδεημαλ φηη ε ζηνξγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ζπλδέεηαη κε ζεηηθφηεξεο 

πεπνηζήζεηο ηθαλφηεηαο θαη θαιχηεξεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο, νη ελήιηθεο πνπ 

δήισζαλ αλάκλεζε κφλν κεηξηθήο ή κφλν παηξηθήο απφξξηςεο εκθάληδαλ θαιχηεξεο 

ηθαλφηεηεο ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο απφ  εθείλνπο πνπ δήισζαλ απφξξηςε θαη απφ 

ηνπο δχν γνλείο (Rohner, 2016), θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο ε ζηνξγή ελφο εθ ησλ δπν 

γνλέσλ, κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηελ απφξξηςε ηνπ άιινπ καθξνπξφζεζκα θαη λα 

βνεζήζεη ζηε γλσζηηθή αλάπηπμε.   

 

πλνπηηθά, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηέζζεξα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  Πξψηνλ, ε εζλφηεηα θαη ην θχιν δηακνξθψλνπλ ηηο γνληθέο 
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ζπκπεξηθνξέο θαη ην θχιν επεξεάδεη ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε. 

Γεχηεξνλ, ην αίζζεκα γνληθήο απφξξηςεο αληαλαθιάηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ 

εαπηνχ ζε δξάζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε γλσζηηθή επειημία ησλ παηδηψλ. Σξίηνλ, ε 

γνληθή απφξξηςε, ε εγγχηεηα ηνπ ζηφρνπ θαη ηα θίλεηξα επίηεπμήο ηνπ, πξνβιέπνπλ 

ηε γλσζηηθή επειημία ησλ θνξηηζηψλ. Σέηαξηνλ, ηα παηδηά πξνζαλαηνιίδνληαη ζηε 

δξάζε αλάινγα κε ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελίνηε 

κεηαηξέπνληαο ηελ παζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζε ελεξγεηηθή. Μάιηζηα, ε ζχλδεζε  ηνπ 

αηζζήκαηνο γνληθήο απφξξηςεο κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε αιιά θαη 

κε ηε γλσζηηθή επειημία, αλαδεηθλχεη ην δηαθνξεηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

κεηέξα θαη ν παηέξαο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ παηδηψλ γηα δξάζε. Τπάξρνπλ 

σζηφζν θαη θάπνηνη κεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

 

Πεξηνξηζκνί 

 

Αξρηθά, ε λεπξνςπρνινγηθή δνθηκαζία Trail Making Test γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

γλσζηηθήο επειημίαο αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, δελ έρεη 

ζηαζκηζηεί ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ γηα ηα παηδηά. Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

φινη νη ζπκκεηέρνληεο νινθιήξσζαλ ηηο δνθηκαζίεο θαη φινη είραλ επηδφζεηο εληφο 

ησλ θπζηνινγηθψλ ηηκψλ, φπσο νξίδνληαη γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελήιηθεο.   

 

Γεχηεξνλ, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ φινη θάηνηθνη ηεο επαξρηαθήο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ. 

Απηφο ν πεξηνξηζκφο απνθιείεη πιεζπζκφ φπσο παηδηά πνπ δνπλ ζε κεγαιχηεξα 

αζηηθά θέληξα ή ζηελ χπαηζξν, φπνπ θηλνχληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο έμσ ζε πην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Πξφζθαηα νη Niemistö, Finni, Haapala, Cantell, Korhonen & Sääkslahti  

(2019) αλέδεημαλ δηαθνξέο ζηηο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ηεο πφιεο ζε ζρέζε 

κε παηδηά ηνπ ρσξηνχ. Μηα αθφκε ελδηαθέξνπζα ζεηηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη θαη 

ζηνπο Westendorp, Houwen, Hartman, Mombarg, Smith θαη Visscher (2014) κεηαμχ 

δεμηνηήησλ ζηε κπάια θαη γλσζηηθήο επειημίαο ζε καζεηέο (7-12 εηψλ) κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δλδερνκέλσο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο λα 

δηέθεξαλ, αλ ζην δείγκα ζπκπεξηιακβάλνληαλ παηδηά πνπ θαηνηθνχλ ζε ρσξηά θαη 

θηλνχληαη ειεχζεξα ζηε θχζε. 

 

Έλαο ηξίηνο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ε θχζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γνληθήο απνδνρήο / 

απφξξηςεο είλαη απηναλαθνξηθή. Δπίζεο είλαη πηζαλφ νη απαληήζεηο λα θπκάλζεθαλ 
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αλάινγα κε ηε δηάζεζε ή ηελ θνχξαζή ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε κέξα, θάηη πνπ δελ 

δηεξεπλήζεθε κέζσ επαλεμέηαζεο.  Οη απηναλαθνξέο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην 

αίζζεκα απφξξηςεο δελ θαιχπηνπλ φιν ην ζπλαηζζεκαηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

δηακνξθψλνπλ ηελ απηναληίιεςή ηνπο. Μηα πην επαίζζεηε κέηξεζε ηνπ επηθείκελνπ 

ζηξεο πνπ αθνινπζεί ην αίζζεκα απφξξηςεο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή 

κίαο πνηνηηθήο κεζνδνινγίαο, ζα έδηλε πην μεθάζαξε εηθφλα ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

αηζζήκαηνο απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο, θαζψο ηα αγρψδε άηνκα εκθαλίδνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ ελαιιαγή κεηαμχ θαζεθφλησλ θαη ε πξνζνρή ηνπο απνζπάηαη πην 

εχθνια (Bishop, 2009). Σέινο, έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο είλαη φηη ζην δείγκα καο 

ζπκκεηείραλ κφλν 12 αιινδαπνί καζεηέο, γεγνλφο πνπ δε καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε 

αζθαιή ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ εζλφηεηα.  

 

 

Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

γνληθνχ δεζκνχ ζηε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά ηφζν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ  

φζν θαη ζε γλσζηηθφ επίπεδν, ζε παηδηά πξνεθεβείαο.   

 

 Πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ αηζζήκαηνο γνληθήο 

απφξξηςεο θαη ηεο γλσζηηθήο επειημίαο, αιιά θαη ηνπ ελδερφκελνπ κεζνιαβεηηθνχ ή 

ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ησλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ εαπηνχ ζε δξάζε. ην αίζζεκα ηεο 

απφξξηςεο πξνηείλεηαη λα ζπκπεξηιεθζεί φρη κφλν ε κεηξηθή θαη παηξηθή απφξξηςε 

αιιά θαη ε αδειθηθή, θη απηφ επεηδή ε αδειθηθή αιιειεπίδξαζε κπνξεί λα επηδξάζεη 

ηφζν θαζνξηζηηθά ζηελ αληίιεςε εαπηνχ θαη ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη ε 

ζρέζε παηδηνχ - γνλέα (Gecas, 2003).  Σέινο, πξνηείλεηαη ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ γνληθήο απφξξηςεο θαη γλσζηηθήο επειημίαο, ππφ ην πξίζκα κίαο 

πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ην ξφιν ησλ γνληθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Έληππν ζπγθαηάζεζεο γνλέα γηα ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ηνπ ζηελ έξεπλα: 

Αγαπεηέ γνλέα, 

Θα ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

εξεπλψληαη δηαζηάζεηο ηεο γλσζηηθήο επειημίαο ζε παηδηά ειηθίαο 7-13 εηψλ. Η 

έξεπλα δηεμάγεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα «Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αλάπηπμε» ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη 

Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε επφπηξηα ηελ επίθνπξε 

θαζεγήηξηα Αλαπηπμηαθήο Φπρνινγίαο Σζνχξηνπ Βαζηιηθή.   

Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θάπνηεο επράξηζηεο θαη ζχληνκεο δνθηκαζίεο 

πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν.  

αο δηαβεβαηψλσ φηη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, ζα ηεξεζνχλ απζηεξά νη θαλφλεο δενληνινγίαο ηεο 

έξεπλαο κε παηδηά, κε ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη 

δηαζθαιίδνληαο ηελ πιήξε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή ην 

ζειήζεη, ην παηδί κπνξεί λα δηαθφςεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έξεπλα. Η ελππφγξαθε 

ζπγθαηάζεζή ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, αηηνχκαη ηε ζπλαίλεζή ζαο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζαο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Δάλ ζπλαηλείηε, ζαο παξαθαιψ λα ζπκπιεξψζεηε θάπνηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (2
ε
 ζειίδα) πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλα. 

αο επραξηζηψ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο, 

Λπζηφβα Καηεξίλα  

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα ζην ΠΜ Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αλάπηπμε ηνπ ηκήκαηνο ΦΚ 

Δπηθνηλσλία: katerinalisiova@gmail.com  ,      fksp5394@fks.uoc.gr  ,   2831042179 

Δπφπηξηα θαζεγήηξηα Σζνχξηνπ Βαζηιηθή (vtsourtou@uoc.gr) 
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…..ηάμεο ζην …………………..δεκνηηθφ ζρνιείν, επηηξέπσ ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ ηεο 

ζηηο δνθηκαζίεο γηα ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη ε κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα Λπζηφβα 

Καηεξίλα.  

    Ολνκαηεπψλπκν θεδεκφλα……………………..            

Τπνγξαθή…………………. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
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Δζληθόηεηα:________________ 

 

 

Ηιηθία γνλέα:     

α. 20-30 

β. 31-40 

γ. 41-50 

δ. 51 θαη άλσ 

 

πνπδέο : 

α. Απφθνηηνο/ε δεκνηηθνχ 

β. απφθνηηνο/ε γπκλαζίνπ 

γ. απφθνηηνο/ε ιπθείνπ 

δ. απφθνηηνο/ε Δπαγγεικαηηθήο ζρνιήο 

ε. απφθνηηνο ΣΔΙ / ΑΔΙ 

δ. κεηαπηπρηαθφο ηίηινο 

ε. δηδαθηνξηθφο ηίηινο  

 

αξηζκόο παηδηώλ ____ 

ν/ε καζεηήο/ηξηα είλαη θαηά ζεηξά γέλλεζεο ην____ παηδί ηεο 

νηθνγέλεηαο(ζπκπιεξψλσ 1ν ή 2ν ή 3ν….θηι…) 
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Παξαδείγκαηα ζθίηζσλ  

 

 

 

 

Παξάδεηγκα ζθίηζνπ κε πςειό 

βαζκό απηνδηαρείξηζεο θαη 

ρακειό βαζκό εγγύηεηαο πξνο ην 

ζηόρν, θησρή αθήγεζε θαη 

πςειό βαζκό ζηα θίλεηξα 

επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ 

Παράδειγμα ςκίτςου με υψηλό 

βαθμό αυτοδιαχείριςησ, χαμηλή 

εγγφτητα προσ το ςτόχο, μζτριο 

βαθμό ςτα κίνητρα επίτευξησ του 

ςτόχου και μζτριο βαθμό 

αφήγηςησ. 
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Παράδειγμα ςκίτςου με μζτριο 

βαθμό αυτοδιαχείριςησ,  χαμηλή 

εγγφτητα προσ το ςτόχο, υψηλά 

κίνητρα επίτευξησ του ςτόχου και 

καλή αφήγηςη.  

Παράδειγμα ςκίτςου με χαμηλό 

βαθμό αυτοδιαχείριςησ, μικρή 

εγγφτητα προσ το ςτόχο, λίγα 

κίνητρα επίτευξησ του ςτόχου και 

φτωχή αφήγηςη.  
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Παράδειγμα ςκίτςου με καλή 

αυτοδιαχείριςη, υψηλή εγγφτητα 

προσ το ςτόχο, υψηλά κίνητρα 

επίτευξησ του ςτόχου και πλοφςια 

αφήγηςη.  

Παράδειγμα ςκίτςου με υψηλό 

βαθμό αυτοδιαχείριςησ, υψηλό 

βαθμό εγγφτητασ προσ το ςτόχο, 

υψηλό βαθμό κινήτρων επίτευξησ 

του ςτόχου, μζτρια αφήγηςη.  
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Παράδειγμα ςκίτςου με υψηλό 

βαθμό αυτοδιαχείριςησ, μζτρια 

εγγφτητα προσ το ςτόχο, υψηλά 

κίνητρα επίτευξησ του ςτόχου και 

πλοφςια αφήγηςη.  




