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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει αν η προσκόλληση 

προβλέπει το άγχος και την κατάθλιψη, αν προβλέπει την καθημερινή εμπειρία των 

παιδιών στο σχολείο, αν υπάρχουν διαφορές στα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες στις εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με την προσκόλληση και τέλος αν 

η προσκόλληση προβλέπει το φόβο αποτυχίας. Οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές Ε’ 

και Στ’ τάξεων δημοτικού σχολείου.  Έλαβαν μέρος 230 παιδιά από τα οποία 212 

ήταν τυπικά παιδιά και 18 παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. Η κλίμακα που 

χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση της προσκόλλησης ήταν το ΡΒΙ, η κλίμακα η 

οποία χρησιμοποιήθηκε για τον επιφανειακό ή σε βάθος τρόπο μελέτης (deep and 

surface processing) ήταν η κλίμακα όταν διαβάζω για ένα μάθημα, για το άγχος η 

κλίμακα RCMAS, για την κατάθλιψη η κλίμακα CDI και για τον φόβο αποτυχίας η 

κλίμακα PFAI. Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα οι ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες 

τέθηκαν υποστηρίχθηκαν σθεναρά (σε μεγάλο βαθμό). Η προσκόλληση προβλέπει το 

άγχος και την κατάθλιψη. Προβλέυθηκε επίσης η καθημερινή εμπειρία των παιδιών 

στο σχολείο ότι επηρεάζεται από την προσκόλληση. Παράλληλα σύμφωνα με την 

έρευνα βρέθηκε ότι η προσκόλληση προβλέπει ότι υπάρχουν διάφορες ανάμεσα στα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και στα τυπικά παιδιά και τέλος προβλέπει τον φόβο 

αποτυχίας. 
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 Η πρώτη κοινωνική ομάδα του παιδιού είναι η οικογένεια του, που για την 

πλειονότητα των παιδιών παραμένει η πιο σημαντική ομάδα σε όλη την παιδική 

ηλικία. Στην αμέσως δεύτερη θέση, από πολλές απόψεις, έρχεται το σχολείο, οι 

δάσκαλοι και ο κύκλος των φίλων που συναντά εκεί το παιδί. Όπως φαίνεται 

παρακάτω, πολλά παιδιά συναντούν προβλήματα, όταν το μοντέλο της κοινωνικής 

συμπεριφοράς (με τις αξίες και τα βασικά κριτήρια που τη συνοδεύουν) που 

διδάσκεται στη μια ομάδα διαφέρει σημαντικά από αυτό που διδάσκεται στην άλλη. 

Μια τέτοια σύγκρουση σπιτιού-σχολείου όχι μόνο γεμίζει το παιδί με σύγχυση και 

αγανάκτηση, αλλά μπορεί να εμποδίσει πρακτικά την πρόοδο του στη μάθηση, όπως 

αναφέρεται στο βιβλίο του Fontana, 1995. Στην παρούσα έρευνα σκοπός είναι να 

μελετηθεί αν η προσκόλληση (attachment) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την 

μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού.  

Η θεωρία της προσκόλλησης προέκυψε από έρευνες των Βowlby και 

Ainsworth, 1991. Ο Bowlby διαμόρφωσε τις βασικές αρχές της θεωρίας, 

δημιουργώντας μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε την 

προσκόλληση του παιδιού με τη μητέρα, καθώς και τη διάλυση της, μέσω 

αποχωρισμού, αποστέρησης και πένθους. Η Ainsworth εισήγαγε, την έννοια της 

φιγούρας προσκόλλησης, ως ασφαλούς βάσης από την οποία το βρέφος μπορεί να 

εξερευνήσει τον κόσμο. Επιπλέον διατύπωσε την έννοια της μητρικής ευαισθησίας 

στα σήματα του βρέφους και τον ρόλο της στην ανάπτυξη της προσκόλλησης 

βρέφους-μητέρας.   

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο Bowlby, 1982/1969, 1973 ήταν αυτός που 

εισήγαγε τη θεωρία της προσκόλλησης. Μέσα από τις εμπειρίες του ο Bowlby είχε 

καταλήξει στην πεποίθηση ότι οι πραγματικές οικογενειακές εμπειρίες ήταν πολύ πιο 
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σημαντικό, αν όχι το βασικό, αίτιο των συναισθηματικών διαταραχών. Για τις 

μητέρες που έχουν πρόβλημα στο γονεϊκό τους ρόλο o Bowlby προτείνει (1988): 

«Μια εβδομαδιαία συνέντευξη, όπου τα προβλήματά τους προσεγγίζονται ψυχαναλυτικά 

και εντοπίζονται στην παιδική ηλικία, είναι, μερικές φορές, εντυπωσιακά 

αποτελεσματική. Αν βοηθήσει κανείς τη μητέρα να αναγνωρίσει και να ξανασυλλάβει τα 

συναισθήματά που η ίδια είχε όταν ήταν παιδί, και να ανακαλύψει ότι γίνονται 

αποδεκτά με ανοχή και κατανόηση, η μητέρα θα μπορεί, ολοένα και περισσότερο, να 

συναισθανθεί και να ανεχθεί τα ίδια πράγματα στο παιδί της» (σελ. 23). 

Ο Bowlby ορίζει τη συμπεριφορά προσκόλλησης ως συμπεριφορά που έχει ως 

προβλεπόμενο αποτέλεσμα την εγγύτητα σε μια φιγούρα προσκόλλησης και της 

οποίας η εξελικτική λειτουργία είναι η προστασία του βρέφους από τον κίνδυνο.  

H συμβολή της συμπεριφοράς της προσκόλλησης στην εργασία συνίστατο σε 

ένα σύστημα ταξινόμησης τριών βασικών σχημάτων σχέσης στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας που ξαναβρέθηκαν με τους γονείς τους ύστερα από μακροχρόνια παραμονή 

σε σανατόριο: εκείνα που είχαν έντονα θετικά συναισθήματα προς τη μητέρα τους, 

εκείνα που είχαν εμφανώς αμφιθυμικές σχέσεις, και μια τρίτη ομάδα με μη 

εκδηλωτικές, αδιάφορες ή εχθρικές σχέσεις με τη μητέρα. 

Η παραδοσιακή θεωρία υποστηρίζει ο Bowlby, δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε 

την έντονη προσκόλληση των βρεφών και των μικρών παιδιών στο μητρικό 

πρόσωπο, ούτε τις δραματικές τους αντιδράσεις στον αποχωρισμό. Τα βρέφη και τα 

παιδιά βιώνουν το άγχος του αποχωρισμού όταν η κατάσταση ενεργοποιεί μια 

συμπεριφορά φυγής και προσκόλλησης, αλλά το πρόσωπο της προσκόλλησης δεν 

είναι διαθέσιμο. Κατά την άποψη του Bowlby, το υπερβολικό άγχος αποχωρισμού 

οφείλεται σε αντίξοες οικογενειακές εμπειρίες, όπως επαναλαμβανόμενες απειλές 

εγκατάλειψης ή απόρριψης εκ μέρους των γονέων ή στην ασθένεια ή τον θάνατο ενός 
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γονέα ή αδελφού, για τον οποίο το παιδί αισθάνεται υπεύθυνο. Σημείωσε επίσης ότι, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, το άγχος αποχωρισμού μπορεί να είναι υπερβολικά 

ασθενές ή και να απουσιάζει τελείως, δίνοντας μια λανθασμένη εντύπωση 

ωριμότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποδίδει την ψευδοανεξαρτησία σε 

αμυντικές διεργασίες. Ένα παιδί που το αγαπούν, υποστηρίζει ο Bowlby, είναι πολύ 

πιθανόν να διαμαρτυρηθεί όταν αποχωριστεί τους γονείς του αλλά, αργότερα, θα 

αναπτύξει περισσότερη αυτάρκεια. 

Μία από τις βασικές αρχές της θεωρίας της ασφάλειας είναι ότι τα βρέφη και 

τα μικρά παιδιά έχουν ανάγκη να αναπτύξουν μια ασφαλή εξάρτηση από τους γονείς 

τους πριν ξανοιχτούν στις μη οικείες καταστάσεις. Στη διατριβή της με τίτλο An 

Evaluation of Adjustment based on the Concept of  Security, η Salter σημειώνει 

σχετικά σύμφωνα με τον Bowlby (1988): 

«Η οικογενειακή ασφάλεια, στα πρώτα στάδια έχει χαρακτήρα εξάρτησης, και 

διαμορφώνει τη βάση από την οποία το άτομο μπορεί να προχωρήσει σταδιακά, 

διαμορφώνοντας νέες δεξιότητες και ενδιαφέροντα, σε άλλα πεδία. Όπου λείπει η 

οικογενειακή ασφάλεια το άτομο μειονεκτεί, γιατί δεν έχει αυτό που θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε μια ασφαλή βάση από την οποία έχει ξεκινήσει» (σελ. 449).  

  Από τη μελέτη της Ainsworth στην Ουγκάντα (1960) 

παρατηρήθηκαν τρία είδη προσκόλλησης του βρέφους: τα βρέφη που είχαν ασφαλή 

προσκόλληση έκλαιγαν λίγο, και τους άρεσε να εξερευνούν παρουσία της μητέρας. 

Τα βρέφη με ανασφαλή προσκόλληση έκλαιγαν συχνά, ακόμη κι όταν τα κρατούσαν 

οι μητέρες τους, και εξερευνούσαν πολύ λίγο. Τα βρέφη που δεν φαίνονταν να έχουν 

ακόμα προσκολληθεί γιατί η συμπεριφορά τους προς τη μητέρα δεν ήταν 

διαφοροποιημένη. 
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 Απεδείχθη ότι η ασφαλής προσκόλληση είχε σημαντική 

συσχέτιση με την ευαισθησία της μητέρας. Τα βρέφη με ευαίσθητες μητέρες είχαν, 

ως επί το πλείστον, ασφαλή προσκόλληση, ενώ τα βρέφη με λιγότερο ευαίσθητες 

μητέρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να ταξινομηθούν ως ανασφαλή. Επίσης, ο 

βαθμός στον οποίο η μητέρα απολάμβανε το θηλασμό συσχετιζόταν με την ασφάλεια 

του βρέφους. Ο Bowlby βασιζόμενος στα ευρήματα της Ainsworth από τη μελέτη της 

Oυγκάντα κάνει τα παρακάτω σχόλια (1988): 

«Όταν η συναλλαγή ανάμεσα στο ζευγάρι ρέει ομαλά, το κάθε μέλος εκδηλώνει 

έντονη ευχαρίστηση με την παρέα του άλλου και ιδιαίτερα με την εκδήλωση αγάπης 

εκ μέρους του άλλου. Αντίθετα, όταν η αλληλεπίδραση καταλήγει σε επίμονη 

σύγκρουση, το κάθε μέλος εμφανίζει έντονο άγχος ή δυστυχία, ιδιαίτερα όταν ο 

άλλος είναι απορριπτικός. Η εγγύτητα και η τρυφερή συναλλαγή εκτιμώνται και 

βιώνονται ως ευχάριστες και από τους δύο, ενώ η απόσταση και οι εκδηλώσεις 

απόρριψης εκτιμώνται ως δυσάρεστες ή οδυνηρές και από τους δύο.» (σελ. 466)  

 Στην απώλεια, o Bowlby προσπαθεί να διαφωτίσει περαιτέρω αυτά τα 

φαινόμενα απώθησης και αποσύνδεσης, με τη βοήθεια του διαχωρισμού που έκανε ο 

Tulving (1972) ανάμεσα στην επεισοδιακή και σημασιολογική μνήμη. Σύμφωνα με 

τον Tulving, οι αυτοβιογραφικές εμπειρίες κωδικοποιούνται στην επεισοδιακή μνήμη 

και οι γενικές προτάσεις φυλάσσονται στη σημασιολογική μνήμη, ενώ το κάθε 

σύστημα μνήμης χρησιμοποιεί πιθανόν διαφορετικούς μηχανισμούς φύλαξης. Οι 

γενικές γνώσεις μπορεί να προέρχονται από πληροφορίες που παρέχουν οι άλλοι και 

από πραγματικές εμπειρίες. Ο Bowlby υποστηρίζει ότι, όταν οι δύο πηγές των 

αποθηκευμένων πληροφοριών (γενικεύσεις βασισμένες στην πραγματική εμπειρία 

και σε πληροφοριών από άλλους) είναι άκρως αντιφατικές, πιθανότατα θα 

δημιουργήσουν σοβαρή ψυχική σύγκρουση. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να 
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επιβληθεί αμυντικός αποκλεισμός στις πραγματικές εμπειρίες της επεισοδιακής 

μνήμης. 

Οι προσπάθειες τεκμηρίωσης των επιδράσεων των οικογενειακών και 

κοινωνικών δικτύων πάνω στις σχέσεις προσκόλλησης υπήρξαν επιτυχείς σύμφωνα 

με τους Belsky, Rovine & Taylor, 1984. Στη μελέτη της Pennsylvania, η ποιότητα της 

προσκόλλησης στο τέλος του πρώτου χρόνου, μπορούσε να προβλεφθεί από τις 

ανάλογες αλλαγές στα επίπεδα της συζυγικής ικανοποίησης μετά τη γέννηση του 

παιδιού, καθώς και από την ικανοποίηση των γονέων με την κοινωνική υποστήριξη 

και όχι με τη συχνότητά της. 

Η θεωρία της προσκόλλησης δεν προσδιορίζει ότι η φροντίδα πρέπει να 

προέρχεται από τη μητέρα ή ότι πρέπει να περιορίζεται στις γυναίκες. Σύμφωνα με τη 

θεωρία της προσκόλλησης, κεντρική θέση στην υγιή ανάπτυξη έχει η ανάγκη του 

βρέφους για μια αφοσιωμένη σχέση φροντίδας με ένα ή περισσότερα ενήλικα 

πρόσωπα. Μελέτες των Howes, Rodning, Galuzzo & Myers, 1988 δείχνουν ότι τα 

βρέφη μπορούν να προσκολληθούν σε μια ιεραρχία προσώπων, στην οποία 

συμπεριλαμβάνονται ο πατέρας, οι παππούδες και τα αδέλφια καθώς και τα πρόσωπα 

που παρέχουν ημερήσια μέριμνα. 

Η πρώτη κοινωνική σχέση ενός μικρού παιδιού είναι με τη μητέρα του ή με το 

μητρικό υποκατάστατο (τον φροντιστή). Η σχέση αυτή είναι τόσο στενή και έχει 

τέτοια προφανή σημασία για την κοινωνικοποίηση του παιδιού, που έχει μελετηθεί 

ιδιαίτερα από την παιδοψυχολογία. Ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτό τον πρώιμο 

δεσμό ανάμεσα στο βρέφος και τον βασικό φροντιστή του είναι η προσκόλληση και 

φαίνεται ότι πρόκειται για έναν δεσμό έμφυτο. 

Ερευνώντας την προσκόλληση ανάμεσα σε μητέρες και παιδιά η Ainsworth, 

1982 απέδειξε ότι γύρω στους 18 μήνες το 60% περίπου των βρεφών εκδηλώνουν 
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συμπεριφορές ανάλογες με αυτές που αναφέρθηκαν και μπορούν κατά συνέπεια να 

χαρακτηριστούν ως ασφαλώς προσκολλημένα. Το 20% των παιδιών ωστόσο είναι 

επισφαλώς προσκολλημένα αποφυγικά (παρουσιάζουν δηλαδή προφανή σωματική 

τάση αποφυγής της μητέρας τους) και το 10% είναι επισφαλώς προσκολλημένα 

αμφιθυμικά (επιζητούν και ταυτόχρονα αποφεύγουν την επαφή). Πιο πρόσφατες 

έρευνες των Μέιν και Σόλομον, 1986 εμφάνισαν και μια τέταρτη κατηγορία την 

οποία ονόμασαν αποδιοργανωμένη και αφορά στα παιδιά που παρουσιάζουν 

αποπροσανατολισμένες και αντιφατικές συμπεριφορές προσκόλλησης μαζί με 

διαθέσεις κατάθλιψης και απάθειας όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Fontana, 1998. 

   Στο βιβλίο του Fontana,1998 αναφέρονται οι τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς 

και οι ανάλογες αντιδράσεις από τα παιδιά. Οι κυριαρχικοί γονείς απαιτούν από τα 

παιδιά να φέρονται διανοητικά και κοινωνικά με τρόπους ανάλογους προς την ηλικία 

και τις ικανότητες τους, είναι θερμοί και στοργικοί, ζητούν τις απόψεις των παιδιών 

και τα συναισθήματα τους και εξηγούν τις αποφάσεις τους. Η παιδική Συμπεριφορά 

χαραχτηρίζει παιδιά ανεξάρτητα, διεκδικητικά, φιλικά προς τους συνομιλήκους, 

συνεργατικά με τους γονείς, ευτυχισμένα, με κίνητρα επίτευξης, επιτυχημένα. Οι 

αυταρχικοί γονείς επιβάλλουν την εξουσία και τον έλεγχο χωρίς πραγματική θέρμη ή 

αμφίδρομη επικοινωνία. Θέτουν απόλυτα κριτήρια. Απαιτούν υπακοή, σεβασμό της 

εξουσίας και της παράδοσης και σκληρή δουλειά. Η παιδική συμπεριφορά 

χαραχτηρίζεται από μια τάση προς κοινωνική απόσυρση. Έλλειψη αυθορμητισμού. 

Τα κορίτσια είναι εξαρτημένα χωρίς κίνητρα επίτευξης. Τα αγόρια έχουν την τάση να 

είναι επιθετικά προς τους συνομήλικους. Οι επιεικείς γονείς ζητούν πολύ λίγα 

πράγματα από τα παιδιά. Είναι αποδεκτικοί, εκδηλωτικοί και παιδοκεντρικοί. Η 

παιδική συμπεριφορά χαραχτηρίζεται θετική και ζωηρή διάθεση, είναι όμως ανώριμα 

και υστερούν σε αυτοέλεγχο, κοινωνική υπευθυνότητα και αυτοδυναμία και τάση 
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προς επιθετικότητα. Οι παραμελητικοί γονείς  είναι απασχολημένοι με τις δικές τους 

δραστηριότητες, έχουν μικρή σχέση με τα παιδιά και δεν ενδιαφέρονται για τις 

δραστηριότητες τους. Αποφεύγουν την αμφίδρομη επικοινωνία και δίνουν ελάχιστη 

σημασία στις απόψεις ή τα συναισθήματα των παιδιών. Η παιδική Συμπεριφορά 

χαραχτηρίζεται από μια τάση προς δυσθυμία και έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Είναι 

παραβατικά, με αδύναμο έλεγχο των παρορμήσεων και των συγκινήσεων τους. 

Κάνουν συχνά απουσίες στο σχολείο και χρησιμοποιούν ναρκωτικές ουσίες. 

Βέβαια αυτοί οι τύποι γονεϊκής συμπεριφοράς παρουσιάζουν διακυμάνσεις 

ανάλογα με τις εξωτερικές περιστάσεις, την αντίληψη που έχουν οι γονείς για τη 

σχέση τους με τα παιδιά τη συγκεκριμένη στιγμή, τη δική τους διάθεση και 

συναισθηματική κατάσταση. Ωστόσο αυτό το τετραπλό πρότυπο καθώς και οι 

συνακόλουθες παιδικές ανταποκρίσεις προσφέρουν ένα χρήσιμο πρακτικό οδηγό για 

τα είδη των γονεϊκών συμπεριφορών που συνεπισύρουν τυπικές παιδικές 

συμπεριφορές.  Φυσικά η σχέση γονιών-παιδιών είναι αμφίδρομη. Η γονεϊκή 

συμπεριφορά επηρεάζεται από το παιδικό φέρσιμο και αντίστροφα. 

 Οι Gronlik, Ryan, Deci (1991) εξέτασαν τις αντιλήψεις που είχαν τα παιδιά 

για τους γονείς τους, τα κίνητρά τους και την σχολική τους επίδοση. Έθεσαν τρία 

ερευνητικά ερωτήματα (α) ποια ήταν η συνεισφορά των τριών εξαρτημένων 

μεταβλητών- έλεγχος της αντίληψης, αντιληπτική ικανότητα και αυτονομία στην 

πρόβλεψη της παιδικής ικανότητας για επίτευξη. (β) Η αντίληψη που έχουν τα παιδιά 

για τους γονείς τους σχετίζεται με τη σχολική επίδοση; (γ) Περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες μέσα από τις οποίες το γονεϊκό περιβάλλον επηρεάζει τις ικανότητες των 

παιδιών για επίτευξη. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 456 παιδιά Γ’ τάξης. Εκτός από τα 

παιδιά συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια και οι δάσκαλοι και οι γονείς τους (248 

μητέρες και 188 πατέρες). Σε γενικές γραμμές από την έρευνα προέκυψε πως οι 
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ικανότητες των παιδιών και η σχολική τους επίδοση συγκλίνουν και γι’ αυτό 

επιβεβαιώθηκε η σημαντικότητα «των ικανοτήτων». Ίσως το πιο σημαντικό εύρημα 

ήταν πως οι αυτοαναφορές του πατέρα όσον αφορά την στήριξη του για αυτονομία 

στο παιδί δεν ταίριαζαν ακριβώς με τις αντιλήψεις των παιδιών. 

 Oι Guardia, Ryan, Couchman και Deci, 2000, έκαναν μια έρευνα στην οποία 

έλαβαν μέρος 136 φοιτητές (89 γυναίκες, 47 άντρες). Οι φοιτητές ενημερώθηκαν πως 

αν δεν είχαν κάποιο δεσμό (ερωτικό ή γονεϊκό) να μην απαντήσουν την ερώτηση η 

οποία αναφερόταν στο συγκεκριμένο δεσμό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει γενίκευση και μεταβλητότητα όσον αφορά την 

ασφάλεια που ένιωθαν οι συμμετέχοντες στους δεσμούς τους κάτι το οποίο μπορεί να 

μετρηθεί ανάλογα με το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες ήταν ικανοποιημένοι 

από τις βασικές ανάγκες την αυτονομία, τον ανταγωνισμό και τη σύνδεση μέσα στις 

σχέσεις. Επιπλέον φάνηκε ότι στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων, ο βαθμός 

στον οποίο οι συμμετέχοντες ένιωθαν ασφαλή προσκόλληση με τους συντρόφους 

τους, προβλέφθηκε η γενική ευεξία που ένιωθαν, και στη μεταβλητότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων όσον αφορά την προσκόλληση σε όλους τους τύπους 

σχέσεων, δεν επηρέασε αρνητικά την ευεξία τους. Όπως φάνηκε το να νιώθει κανείς 

περισσότερο ασφαλώς προσκολλημένος σε κάποια άτομα παρά σε άλλα μπορεί να 

αποτελέσει απάντηση στο να νιώθει διαφορικά ικανός να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του άλλου μέσα στις σχέσεις.       

 Οι ίδιοι ερευνητές έκαναν και μία δεύτερη έρευνα, όπου χρησιμοποίησαν 

διαφορετικές μετρήσεις, για να επιβεβαιώσουν την πρώτη. Οι έρευνες έδειξαν ότι 

χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μετρήσεις για την ασφαλή προσκόλληση 

μπορούν να βρεθούν τα ίδια αποτελέσματα. Σε μια τρίτη έρευνα οι ίδιοι ερευνητές 

σκόπευαν να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ερευνών σε 
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ένα άλλο δείγμα σε άτομα όπως μητέρα, πατέρα, ερωτικό σύντροφο και καλύτερο 

φίλο. Συγκεκριμένα, εξέτασαν αν η ασφαλής προσκόλληση μπορούσε να προβλέψει 

τις σχέσεις ικανοποίησης και προθυμίας βασιζόμενοι σε ένα σύντροφο σε 

καταστάσεις που στηρίζονται στα αισθήματα. Στην έρευνα αυτή έλαβαν μέρος 160 

φοιτητές (105 γυναίκες, 55 άντρες). Τα αποτελέσματα τις έρευνας έδειξαν ότι η 

ικανοποίηση ήταν σε μεγάλο βαθμό συσχετισμένη με τις τρεις παραμέτρους 

παρσκόλλησης. Για να ερευνήσουν τις επιδράσεις του φίλου, χρησιμοποίησαν t-tests 

για τα αποτελέσματα των ανδρών εναντίον των γυναικών σε όλες τις μετρήσεις και 

πάλι υπήρχαν σχετικά μερικές συγκεκριμένες επιδράσεις. Οι γυναίκες ήταν πιο 

πρόθυμες να βασιστούν στους πατέρες τους, στους ερωτικούς συντρόφους και στους 

καλύτερους φίλους από ότι οι άντρες και επίσης οι γυναίκες έδειξαν γενικότερα 

μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερη προθυμία παρά οι άντρες. Το μόνο 

αποτέλεσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε από την μελέτη δύο ήταν ότι οι γυναίκες ήταν 

περισσότερο ασφαλώς προσκολλημένες στους καλύτερους τους φίλους σε σχέση με 

τους άντρες. Τα εισοδήματα και η ικανοποίηση των αναγκών μέσα από τις σχέσεις 

υπολογίστηκαν και φάνηκε ότι οι φοιτητές σε αυτό το δείγμα όπως και στην έρευνα 

δύο ανέφεραν ασφαλή προσκόλληση με τους καλύτερους τους φίλους και επιτυχείς 

σχέσεις με τις μητέρες τους, τους ερωτικούς τους συντρόφους και τους πατέρες τους. 

Συμπερασματικά αυτές οι έρευνες υποστηρίζουν την άποψη ότι παρόλο που η 

συγκεκριμένη μεταβλητή στην προσκόλληση των ενηλίκων υπάρχει ως ατομική 

διαφορά στα εργασιακά μοντέλα, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό διαφορών στην 

ασφαλή προσκόλληση από τον έναν σύντροφο στον άλλο. Φάνηκε να είναι 

σημαντικό για το πεδίο της έρευνας της προσκόλλησης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 

στην μεταβλητή-διαπροσωπικές σχέσεις όπως και στην μεταβλητότητα των σχέσεων 

μεταξύ των ατόμων, στις παραμέτρους προσκόλλησης. Επιπλέον οι έρευνες 
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αποδεικνύουν ότι η ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών για αυτονομία, 

ανταγωνισμό και σχέση παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση της 

ασφαλούς προσκόλλησης στους άλλους. Η έρευνα αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί 

δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή των ψυχολογικών αναγκών και στις δυο 

αναλύσεις. 

 Πολλοί ερευνητές όπως οι Herz και Gullone, 1999 διαφωνούν στο ότι η ποιότητα 

της σχέσης γονέα-παιδιού έχει συγκεκριμένη επιρροή στην μακρόχρονη εμπιστοσύνη, 

την προσαρμοστικότητα και ευεξία των ατόμων. Η έρευνα των Cheng και Furnham, 

2000, εστιάζεται στην ευτυχία, σαν αποτέλεσμα ευμεταβλητότητας, σε αντίθεση με 

πολλές άλλες έρευνες οι οποίες εστιάζονται στη δυστυχία ή την κατάθλιψη. Στην 

έρευνα έλαβαν μέρος 356 νέοι άνθρωποι (159 αγόρια, 97 γυναίκες). Ήταν ηλικίας 15-

25 χρόνων και ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 17.62 έτη. Η έρευνα επιχείρησε να 

συγκρίνει τα αποτελέσματα της με τις προηγούμενες έρευνες. Στα πεδία έρευνας που 

αφορούν την ευτυχία και τον γονεϊκό τύπο. Οι ερευνητές περίμεναν να βρουν ότι η 

γονεϊκή φροντίδα θα συσχετιζόταν με την αυτοεκτίμηση, την αυτοκριτική και την 

ευτυχία. Τα αποτελέσματα των Furnham και Cheng, 2000, ήταν παρόμοια σύμφωνα 

με δύο εκτιμήσεις. Κατά πρώτον όσον αφορά τους μητρικούς παράγοντες η 

συσχέτιση με την ευτυχία ήταν άμεση ενώ για τους πατρικούς δεν ήταν. Κατά 

δεύτερον η  αυτοεκτίμηση, προέβλεψε την ευτυχία. Επίσης τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η θετική αυτοεκτίμηση και αυτοκριτική συσχετίζονταν και έμμεσα και άμεσα με 

τις αυτοαναφορές των συμμετεχόντων όσον αφορά την ευτυχία. Η μητρική φροντίδα 

είχε και έμμεση και άμεση προβλεπτική δύναμη για την ευτυχία, δεδομένου ότι η 

πατρική φροντίδα είχε προβλέψει την ευτυχία δια μέσου της θετικής αυτοεκτίμησης. 

Η μητρική φροντίδα ήταν η μόνη που είχε άμεση και έμμεση συσχέτιση με την 

ευτυχία αφού ο πατρικός και μητρικός τύπος είχαν εξεταστεί μαζί.   
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 Άγχος  

Οι διαταραχές άγχους είναι από τις διαταραχές άγχους που παρουσιάζονται με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Ορισμένοι ερευνητές 

εκτιμούν πως η συχνότητα εμφάνισης των διαταραχών άγχους στο σύνολο του 

πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ 8-9% (Bernstein & Borchardt, 1991). Στον παιδικό 

πληθυσμό η συχνότητα εμφάνισης των διαταραχών άγχους κυμαίνεται μεταξύ 3-18% 

(Barlow, 1988). Σε μια μεγάλη επιδημιολογική έρευνα βρέθηκε ότι το 17-21% των 

παιδιών του δείγματος παρουσίαζε ανησυχητικά συμπτώματα άγχους ενώ τα μισά 

περίπου από αυτά μπορούσαν να χαραχτηριστούν ως «κλινικές περιπτώσεις» 

(Kashani & Orvaschel, 1990). Έχει διατυπωθεί επίσης ότι σε όλο το φάσμα της 

παιδικής ηλικίας, τα κορίτσια εμφανίζουν συμπτώματα άγχους με μεγαλύτερη 

συχνότητα σε σύγκριση με τα αγόρια (Kashani & Orvaschel, 1990). Τα νήπια και τα 

παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι φυσιολογικό να παρουσιάζουν κάποιου βαθμού 

άγχος σε περιπτώσεις απομάκρυνσης από το σπίτι και πραγματικού ή ενδεχόμενου 

αποχωρισμού από τα άτομα στα οποία είναι προσκολλημένα. Όταν ωστόσο το άγχος 

αυτό είναι υπερβολικής έντασης και εκδηλώνεται σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας τότε 

ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη της διαταραχής άγχους του αποχωρισμού. 

Η διαταραχή άγχους του αποχωρισμού είναι η μόνη διαταραχή η οποία 

διαγιγνώσκετε για πρώτη φορά στην παιδική ηλικία σύμφωνα με το DSM-IV. Για τη 

διάγνωση της διαταραχής θα πρέπει το άγχος να είναι δυσανάλογο της χρονολογικής 

ηλικίας και του προσδοκώμενου αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού, να εκδηλώνεται 

με ασυνήθη βαρύτητα και να σχετίζεται με προβλήματα κοινωνικής 

λειτουργικότητας. Όπως γνωρίζουμε από την αναπτυξιακή ψυχολογία, το άγχος του 

αποχωρισμού θεωρείται ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόμενο για τις ηλικίες των 

εφτά μηνών έως έξι περίπου ετών (Bernstein & Borchardt, 1991). 
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Πυρήνας των φόβων από τους οποίους διακατέχονται τα παιδιά με τη 

διαταραχή αυτή, είναι η ανησυχία τους μήπως πάθει κάτι κακό αυτός που τα 

φροντίζει και έτσι χάσουν το πρόσωπο στο οποίο έχουν προσκολληθεί. Συχνά έχουν 

νυχτερινούς εφιάλτες με θέμα τις φοβίες τους (Bell-Dolan & Brazeal,1993). 

Λόγω του άγχους που βιώνουν τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή, πολλές φορές 

επιμένουν να αποφεύγουν ορισμένες καταστάσεις. Συχνά μπορεί να αποφεύγουν να 

απομακρυνθούν από το σπίτι τους ή ζητούν επίμονα από τους γονείς τους να 

βρίσκονται κοντά στο τηλέφωνο όταν αυτά πάνε κάπου μόνα τους. Πιθανό είναι το 

πρωί να βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες προκειμένου να καθυστερήσουν ή να μην 

πάνε καθόλου σχολείο. Έτσι μπορεί, για παράδειγμα, κάθε πρωί να παραπονιούνται 

για κοιλόπονο ή για κάποια άλλη αδιαθεσία (Livingston et al, 1988). H διαταραχή 

άγχους του αποχωρισμού παρουσιάζεται περίπου με την ίδια συχνότητα και στα δύο 

φύλα και η διάγνωση της γίνεται συνήθως κατά την προεφηβική περίοδο. Συχνά τα 

παιδιά με τη διαταραχή αυτή παρουσιάζουν και άλλες ειδικές φοβίες, που αφορούν 

π.χ. το σκοτάδι, το ασανσέρ, κάποια ζώα κ.α όπως αναφέρεται στο βιβλίο των 

Κάκουρου, Μανιαδάκη, 2003.  

Κατάθλιψη 

Τα παιδιά με κατάθλιψη συνήθως αντιμετωπίζουν επιπροσθέτως προβλήματα 

κυρίως στους τομείς των ακαδημαϊκών επιδόσεων, των γνωστικών λειτουργιών και 

των κοινωνικών τους σχέσεων. Ορισμένα συμπτώματα της κατάθλιψης συνδέονται 

άμεσα με τη λειτουργικότητα των παιδιών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Η δυσκολία στη 

συγκέντρωση της προσοχής δυσχεραίνει την εκτέλεση πολύπλοκων δραστηριοτήτων, 

ενώ η έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος μειώνει την προσπάθεια που 

καταβάλλουν τα παιδιά κατά την μελέτη. Επίσης η ψυχοκινητική επιβράδυνση μπορεί 

να μειώσει το ρυθμό απόκτησης νέων γνώσεων με αποτέλεσμα την περιορισμένη 
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επιτυχία στη σχολική τάξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του 

κινήτρου για μάθηση και αρνητικές σχολικές εμπειρίες. (Kovacs & Goldston, 1991), 

όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Κάκουρου, Μανιαδάκη, 2003. (σελ 212) 

 Οι Cartwright-Hatton, Phil, McNally, White and Verduyn (2005), μελέτησαν 

την επιρροή από συμπτώματα εσωτερίκευσης γονεϊκών συμπεριφορών σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα. Σαράντα-τρεις γονείς παιδιών τα οποία νοσηλεύονταν σε 

ένα παιδικό νοσοκομείο της Αγγλίας ή εξαιτίας του ότι οι ίδιοι χρειάζονταν κάποια 

βοήθεια, έλαβαν μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμπεριφορές 

εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης αξιολογούνταν πριν και μετά την θεραπεία και 

μετά από μία περίοδο 6 μηνών. Ουσιαστικά η ερευνητική υπόθεση αναφερόταν στο 

«αν οι γονεϊκές συμπεριφορές θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τις συμπεριφορές του 

εκπαιδευτικού προγράμματος». Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο επιδέξιος 

χειρισμός της γονεϊκής συμπεριφοράς, με τη χρήση ενός προγράμματος, ήταν 

αποτελεσματικός για την μείωση των συμπτωμάτων σε ένα δείγμα από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Παιδιά με σοβαρά συμπτώματα παρουσίασαν βελτίωση μετά 

από 8 εβδομάδες. Αυτή η βελτίωση προήλθε από την απουσία ενός υπεύθυνου 

νοσηλευτή για το παιδί. Η έρευνα προτείνει πως με περαιτέρω διερεύνηση των 

καταστάσεων, αν ληφθούν υπόψιν οι ειδικές καταστάσεις που βιώνει ένα 

καταθλιπτικό παιδί ή ένα παιδί με αγχώδεις διαταραχές, η γονεϊκή συμπεριφορά με 

βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να παρουσιάσει μια σημαντική 

προαγωγή στην θεραπεία.   

 Σε άλλες έρευνες βρέθηκε ότι η κατάθλιψη της παιδικής ηλικίας μερικές 

φορές διαγιγνώσκετε λανθασμένα ως υπερκινητικότητα ή, ακόμα συχνότερα, ως 

διαταραχή της διαγωγής στην οποία η επιθετικότητα και η καταστρεπτική 

συμπεριφορά είναι συνηθισμένες. Συχνά παρουσιάζεται συνύπαρξη της κατάθλιψης 
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με άλλη ψυχική νόσο. (Lewinson et. Al., 1993; Sanders, Dadds, Johnstan & Cash, 

1992). O Puig-Antich (1982) βρήκε ότι το 1/3 των καταθλιπτικών αγοριών 

πληρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής διαγωγής. Ο Biederman (1987) 

και οι συνάδελφοι του βρήκαν ότι το 32% των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής πληρούσαν επίσης τα διαγνωστικά κριτήρια της μείζονος κατάθλιψης.     

 Επιπρόσθετα σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε με παιδιά 

(Andrian & Hammen, 1993), διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά καταθλιπτικών μητέρων 

βίωναν σε σημαντικό βαθμό περισσότερα αρνητικά γεγονότα τα οποία προκαλούσαν 

τα ίδια, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Φόβος Αποτυχίας   

Ο φόβος αποτυχίας (Fear of Failure-FF) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο 

που συναντάται σε πολλούς ανθρώπους. Σε γνωστές διαφημίσεις, διάσημοι αθλητές 

περιγράφουν πως ο φόβος τους για αποτυχία τους έχει βοηθήσει να επιτύχουν. Από 

την άλλη μεριά, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που ο φόβος αποτυχίας τους 

στέρησε την καταξίωση σε κάποιο χώρο (επαγγελματικό). Ο φόβος αποτυχίας 

γοήτευσε τον χώρο της ψυχολογίας και αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης (Conroy, 

2001). 

Αρχικά ο Atkison (1966) έδωσε έναν ορισμό για τον φόβο αποτυχίας ή αλλιώς 

τα κίνητρα για την αποφυγή της αποτυχίας. “Disposition to avoid failure and/or 

capacity for experience shame or humiliation as a consequence of failure”. “Διάθεση 

να αποφύγει κανείς την αποτυχία και/ή την ικανότητα να βιώσει την ντροπή ή την 

γελοιοποίηση σαν αποτέλεσμα αποτυχίας”. Ωστόσο η ντροπή αναφέρεται σαφέστατα 

στα κίνητρα για αποφυγή της αποτυχίας. Είναι ξεκάθαρο ότι ο φόβος αποτυχίας είναι 

μια κατάσταση όπου το άτομο βιώνει άγχος. Ο φόβος αποτυχίας αποτελεί 

συναίσθημα. Σύμφωνα με τον Laxarus (1991) τα συναισθήματα προκύπτουν όταν τα 
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υποκείμενα αντιλαμβάνονται αλλαγές στο περιβάλλον τους, οι οποίες θα 

αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά τις ικανότητες τους να πετύχουν 

κάποιον από τους στόχους τους. Οι αλλαγές μπορεί να συμβαίνουν αλλά μπορεί και 

όχι. Τα υποκείμενα πρέπει συνειδητά ή ασυνείδητα να εκτιμήσουν πως αυτές οι 

αλλαγές θα επηρεάσουν τους στόχους-σκοπούς τους. Οι εκτιμήσεις που έχουν να 

κάνουν με φόβο και άγχος περιέχουν (α) κατά πόσο η αλλαγή σχετίζεται με τους 

στόχους – σκοπούς του ατόμου, (β) κατά πόσο η αλλαγή βοηθά ή αναστέλλει τις 

ευκαιρίες για επιτυχία και (γ) αναγνώριση της αναλογίας τους για τον συγκεκριμένο 

σκοπό. Οι ενδεχόμενες εκτιμήσεις για ένα συγκεκριμένο συναίσθημα μπορούν να 

περιληφθούν στα διάφορα είδη ενός βασικού σχετικού ερωτηματολογίου (CRT) 

(Conroy, 2001). 

Στη σχολική τάξη πολλά παιδιά έχουν ως κίνητρο την επιθυμία τους να 

αποφύγουν την αποτυχία. Ο φόβος αποτυχίας είναι τόσο ευρέως διαδεδομένος όσο το 

δηλητήριο. Εμφανίζεται και στα δύο φύλα, σε όλες τις εθνικότητες και σε άτομα με  

συγκεκριμένες ικανότητες και διακρίσεις.(Covington, 1992;Eliot, 1999; Hill, 1984). 

Θετική είναι η συσχέτιση του φόβου αποτυχίας γονέων και παιδιών (Parent Child 

concordance in Fear of  Failure). H συνέχιση της κοινωνικής συμπεριφοράς των 

γονέων στα παιδιά τους από γενιά σε γενιά έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των 

επιστημόνων για πολλά χρόνια. Οι ερευνητές έχουν βρει στοιχεία όσον αφορά τη 

συμφωνία-συσχέτιση αυτή σε πολλές διαφορετικές μεταβλητές, με σπουδαιότερη την 

εμπειρική συμπεριφορά όσον αφορά την προσκόλληση (Steele, Steele, & Fonary 

1996), γονεϊκές στάσεις και συμπεριφορές, σωματική κακοποίηση, άσχημες σχέσεις 

και διαζύγιο. Δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες πάνω στις κινητήριες μεταβλητές, εν 

τούτοις οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί αφορούν τη σχέση του φόβου αποτυχίας των 

γονέων και αυτού που νιώθουν τα παιδιά. Οι ερευνητές έχουν μελετήσει την υπόθεση 
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θέλοντας να εξετάσουν τη συμφωνία ανάμεσα στο φόβο αποτυχίας των γονέων και 

του φόβου αποτυχίας των παιδιών τους οι οποίοι ήταν φοιτητές. Το δείγμα ήταν 145 

φοιτητές ψυχολογίας στο προπτυχιακό στάδιο, 49 άνδρες και 96 γυναίκες. 

Από την έρευνα προκύπτει πως ο φόβος αποτυχίας της μητέρας και ο φόβος 

αποτυχίας του πατέρα προβλέπουν το φόβο αποτυχίας των  παιδιών-φοιτητών. Η 

επιρροή όσον αφορά τους στόχους και τις αυταπατώμενες εμπλουτισμένες συνήθεις 

αποκρίσεις είχαν αρνητική συσχέτιση για όλους τους συμμετέχοντες, αλλά αυτές οι 

μεταβλητές δεν μέτρησαν στην παρατήρηση της συσχέτισης γονέων και των παιδιών 

τους που ήταν φοιτητές. 

Σε μια δεύτερη μελέτη οι ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως σε μια 

συγκεκριμένη γονεϊκή συνήθεια (love with/drawal) έλλειψη αγάπης επειδή πίστευαν 

ότι είναι μια σημαντική παράμετρος για το πως ο φόβος αποτυχίας των γονέων 

κληροδοτείται στα παιδιά. Για παράδειγμα ο γονέας μπορεί να κοιτάξει θυμωμένα-

ψυχρά το παιδί, να απομακρυνθεί από αυτό, να αρνείται να του μιλήσει ή να το 

κοιτάξει, να του πει πως δεν ήθελε να γεννηθεί, να το τιμωρήσει ή να το απειλήσει 

πως θα το διώξει από το σπίτι. 

Η πρώτη υπόθεση που έθεσαν οι ερευνητές ήταν αν ο φόβος αποτυχίας των 

γονέων προβλέπει την έλλειψη της αγάπης τους, όσον αφορά και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών τους. Η δεύτερη υπόθεση ήταν αν η έλλειψη αγάπης 

(προς τα παιδιά) προβλέπει φόβο αποτυχίας στα παιδιά.     

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ερμηνεύεται  ως  υπερβολικά 

αρνητικό το χρονικό αυτό διάστημα από τα παιδιά (Siegal & Barclay, 1985), και 

πολλές άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ενίσχυση 

της συμμόρφωσης από μέρους των παιδιών (Aronfreed, 1968; Chapman & Zahn-

Waxler, 1982; Grusec, 1966). Η έλλειψη αγάπης μπορεί να οδηγήσει μερικούς στο να 
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συνηγορήσουν σε αυτή τη συνήθεια-στάση επειδή προκαλεί κοινωνικοποίηση (στα 

παιδιά) (Aronfreed, 1968; Sers et al., 1957), αλλά τα αποτελέσματα της έρευνας 

ενοχοποιούν την έλλειψη αγάπης για το φόβο αποτυχίας των φοιτητών και 

προτείνουν την ανάγκη να το δουν πιο γενικά. Η έλλειψη αγάπης στην αρχή μπορεί 

να έχει επιθυμητές επιδράσεις πάνω στη συμπεριφορά των παιδιών, αλλά αυτά τα 

μικρού χρονικού διαστήματος πλεονεκτήματα θα κοστίσουν στο τέλος. Η γονεϊκή 

αγάπη είναι απολύτως αναγκαία για τα παιδιά, και η έλλειψη αγάπης και 

προσκόλλησης κάτι το οποίο απαλλάσσει από την αφοσίωση, την αγάπη και την 

αποδοχή όχι μόνο προκαλεί φόβο αποτυχίας αλλά συμβάλλει και σε άλλες δυσκολίες 

προσαρμογής σε καταστάσεις, όπως για παράδειγμα την αδυναμία-ανικανότητα 

(Burhans & Dweck, 1995).  (Eliot, Trush). 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Στις ομάδες παιδιών υψηλού κινδύνου στον τομέα των ψυχοπαιδαγωγικών 

επιστημών μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα μικρά παιδιά που υπάρχει πιθανότητα να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα μάθησης ή και προσαρμογής στα πρώτα τους σχολικά 

χρόνια. Η τρωτότητα τους προέρχεται από ποικίλους παράγοντες και μπορεί να 

εκδηλωθεί διαφορετικά στο κάθε παιδί. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε 

ιατρικούς παράγοντες, εξελικτικούς, περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες, 

οι οποίοι μπορεί να προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

οι παράγοντες αυτοί συνυπάρχουν. ((Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και 

Νευροψυχιατρικής του παιδιού, 1990. σελ 73)  

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να παρουσιάζουν ένα σύνδρομο 

συμπτωμάτων και δυσκολιών αντί ενός απλού προβλήματος. Τα συμπτώματα αυτά 

αλλάζουν καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν. Πολλά από τα πρώτα συμπτώματα γίνονται 

λιγότερο εμφανή, ενώ αρχίζουν να γίνονται εντονότερα δευτερεύοντα προβλήματα: 
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συναισθηματικά και προβλήματα συμπεριφοράς. (Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής 

Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του παιδιού, 1990. σελ 74)  

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής Υγιεινής και Νευροψυχιατρικής του 

παιδιού, 1990, το σχολείο μπορεί να (α)επεμβαίνει αμέσως μόλις φανούν οι πρώτες 

δυσκολίες, για να αποτρέψει το μαθητή να βιώσει σχολική αποτυχία. Η έγκαιρη 

παρέμβαση θα μπορούσε να αρχίσει ακόμα και από την παράταση της παραμονής του 

παιδιού στο νηπιαγωγείο, όταν κρίνεται ανέτοιμο για να φοιτήσει στην Α’ δημοτικού. 

(β)Αξιολογεί τους μαθητές στους τομείς προγράμματος που δυσκολεύονται, 

χρησιμοποιώντας αντί για σταθμισμένα τεστ μαθησιακές εξετάσεις που συγκρίνουν 

τη μαθησιακή απόδοση του παιδιού με το γνωστικό επίπεδο της αντίστοιχης σχολικής 

ηλικίας. (γ) Σχεδιάζει κατάλληλα διδαχτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις 

ανάγκες των μαθητών. (δ) Προσαρμόζει τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της 

τάξης στις ανάγκες και αυτών των μαθητών. (ε) Χρησιμοποιεί λεξιλόγιο κατανοητό 

από όλους τους μαθητές. (στ) Αναλαμβάνει τη συνεχή εφαρμογή του προγράμματος 

και τη συνεπή τήρηση του από τη μία τάξη στην άλλη. (ζ)Συνεργάζεται με τους 

γονείς των μαθητών για κοινή αντιμετώπιση στο σχολείο και στο σπίτι. Οι γονείς 

δικαιούνται να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος, συνεισφέρουν 

μάλιστα πολλές φορές με πληροφορίες από τη ζωή του παιδιού στο σπίτι, και, να 

ενημερώνονται όσο πιο συχνά γίνεται για τη πρόοδο του παιδιού τους. Οι γονείς 

μπορούν να γίνουν πολύτιμοι συνεργάτες των δασκάλων. (η) Οργανώνει συχνές 

συζητήσεις με όσους εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. (θ) 

Εκτιμά ανάλογα με το μαθητή, τον απαιτούμενο χρόνο για εμπέδωση ορισμένων 

εννοιών ή τομέων μάθησης.  

Η σύγχρονη άποψη, που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στο χώρο των 

μαθησιακών δυσκολιών, είναι ότι η βοήθεια σ’ αυτούς τους μαθητές πρέπει να 
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δίνεται όχι σε ξεχωριστή αίθουσα από κάποιον ειδικό, αλλά από τον ίδιο το δάσκαλο 

του μέσα στην τάξη. Έτσι ο ειδικευμένος σ’ αυτά τα θέματα δάσκαλος, αντί να 

απομονώνεται με τα παιδιά (ειδική τάξη), συνεργάζεται στενά με τον κανονικό 

δάσκαλο για τον από κοινού σχεδιασμό ασκήσεων, υλικού και χειρισμών. Οι 

δάσκαλοι της κανονικής αγωγής, είναι τα πιο κατάλληλα πρόσωπα για να βοηθήσουν 

τους μαθητές τους που δυσκολεύονται.(Μαθησιακές δυσκολίες, 1990. σελ 99)  

Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να 

διερευνήσει αν η προσκόλληση επηρεάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του παιδιού και 

έθεσε τις εξής ερευνητικές υποθέσεις «Προβλέπει η προσκόλληση το άγχος και την 

κατάθλιψη;», «Προβλέπει η προσκόλληση την καθημερινή εμπειρία των παιδιών στο 

σχολείο;», «Υπάρχουν διαφορές στα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στις 

εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με την προσκόλληση;» και τέλος «Η 

προσκόλληση προβλέπει το φόβο αποτυχίας;».  

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Η έρευνα διεξήχθηκε σε δημοτικά σχολεία της Κύπρου σε μαθητές  Ε’ και Στ’ 

τάξεων. Το δείγμα είναι 230 μαθητές οι οποίοι προέκυψαν από 14 τάξεις (107 Ε’ 

τάξη και 123 Στ’ τάξη). Έλαβαν μέρος 112 αγόρια και 118 κορίτσια. Από τα παιδιά 

αυτά 212 ήταν τυπικά παιδιά και 18 παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες. Όσον 

αφορά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ένα παιδί παρουσίαζε μαθησιακές 

δυσκολίες σε συνδυασμό με υπερκινητικότητα. Ένα δεύτερο παιδί σε συνδυασμό με 

ψυχολογικά προβλήματα ενώ τα υπόλοιπα 16 παιδιά αντιμετώπιζαν μαθησιακές 

δυσκολίες μόνο. 
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Διαδικασία 

Η χορήγηση των τεστ έγινε στο χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα στις 

τάξεις των παιδιών που έλαβαν μέρος στην έρευνα, γύρω στις 10:00 το πρωί. 

Ενημερώθηκαν τα παιδιά-μαθητές ότι θα πάρουν για να συμπληρώσουν κάποια 

ερωτηματολόγια και ότι πρέπει να είναι ειλικρινή, να μην απαντούν στην τύχη γιατί 

έτσι θα δυσκόλευαν την συλλογή των πληροφοριών. Η διαδικασία της χορήγησης 

έγινε σε δύο φάσεις. Τα τεστ για την προσκόλληση, το άγχος, την κατάθλιψη, τον 

φόβο αποτυχίας και τον τρόπο μελέτης  χορηγήθηκαν στα παιδιά μια φορά και η 

διαδικασία συμπλήρωσης τους κράτησε περίπου 60 λεπτά. Το τεστ για το κλίμα της 

τάξης το συμπλήρωναν τα παιδιά για πέντε συνεχόμενες μέρες, δηλαδή για μια 

εβδομάδα, κατά την τρίτη(3η) διδακτική περίοδο.  

Μετρήσεις 

Προσκόλληση (Attachment) 

Για την μέτρηση της προσκόλλησης (Attachment) χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Parental Bonding Instrument (PBI) των Gordon Parker, Hilary Tupling and L.B. 

Brown. 

Η κλίμακα αυτή μετράει την φροντίδα και την υπερπροστασία των γονέων όπως την 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Η κλίμακα συμπληρώνεται και για τους δύο γονείς, 

μητέρα και πατέρα ξεχωριστά. Αποτελείται από 25 ερωτήσεις, 12 όσον αφορά τη 

φροντίδα και 13 όσον αφορά την υπερπροστασία. Η μέτρηση σταθμίστηκε από 150 

ειδικότητες συμπεριλαμβανομένων μαθητών, νοσοκόμων και 500 παρευρισκομένων 

που έφεραν σε πέρας την έρευνα. Πολλοί άλλοι πληθυσμοί είχαν μελετηθεί σταδιακά. 

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα PBI 

Το ΡΒΙ βρέθηκε να έχει καλή αξιοπιστία και εγκυρότητα η οποία βασίζεται σε 

διάφορες μελέτες. Στην κανονική μελέτη του ΡΒΙ κυριαρχεί εσωτερική εγκυρότητα 
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και αξιοπιστία. Παράλληλα καθησυχαστικά δεδομένα έχουν αποκομιστεί από την 

επανεξέταση του ΡΒΙ κατά περιόδους, και σύντομα θα δημοσιευτούν δεδομένα για 

ένα 20ετές διάλειμμα. Το ΡΒΙ φαίνεται να έχει ικανοποιητική δομή και συγκλίνουσα 

εγκυρότητα και είναι ανεξάρτητη από συναισθηματικούς παράγοντες. 

Μια τροποποιημένη εκδοχή του ΡΒΙ δημιουργήθηκε το 1997 για δύο λόγους. 

Ξεπέρασε ένα από τα εμπόδια του ΡΒΙ που περιείχε μερικές αρνητικές ερωτήσεις που 

παρουσιάζονταν δύο φορές και αυτό μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση. Για αυτό το 

λόγο όλες οι ερωτήσεις είναι δομημένες με τον σωστό τρόπο. Κατά δεύτερον ενώ 

διατήρησαν τη φροντίδα και τον έλεγχο, μείωσαν τον αριθμό των ερωτήσεων. Τρίτον 

υπάρχει και μέρος για κακή μεταχείριση. Για αυτό το ΜΟΡS περιγράφεται μετά τη 

μέτρηση του ΡΒΙ. Το ΡΒΙ δεν είναι υπό την προστασία κάποιου δημιουργού. Έτσι, οι 

ερευνητές είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν την μέτρηση χωρίς να πρέπει να 

πάρουν άδεια.    

Μερικές από τις ερωτήσεις του ΡΒΙ είναι: 

Για την ασφαλή προσκόλληση (secure attachment) οι συμμετέχοντες 

απαντούν σε 13 ερωτήματα όπως:  Μου μιλούσε ζεστά και φιλικά. Με άφηνε να 

κάνω πράγματα που μου άρεσαν. Μου έδινε όση ελευθερία ήθελα. Για την ανασφαλή 

προσκόλληση (insecure attachment) oι συμμετέχοντες απαντούν σε 12 ερωτήματα 

όπως: Δεν με βοηθούσε τόσο όσο χρειαζόμουν. Ήταν συναισθηματικά ψυχρός/ή μαζί 

μου. Δεν με παίνευε. 

Οι παράγοντες φροντίδα (care) πατέρα έχουν δείκτη αξιοπιστίας (alpha 

Cronbah) 0.79 και φροντίδα (care) μητέρας 0.65. Οι παράγοντες υπερπροστασία 

(overprotection) πατέρα έχει αξιοπιστία 0.63 και υπερπροστασία (overprotection) 

μητέρας 0.65. 
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Επιφανειακός ή σε Βάθος τρόπος μελέτης (Deep and Surface Processing) 

Για να μετρήσουμε τον τρόπο μελέτης (deep and surface processing) 

χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο όταν διαβάζω για ένα μάθημα... 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 ερωτήσεις που μετρούν τον 

επιφανειακό τρόπο μελέτης  (surface processing) και 5 για τον εις βάθος τρόπο 

μελέτης (deep processing). Οι συμμετέχοντες απαντούν σε μια κλίμακα από 1 δεν 

συμφωνώ καθόλου και 6 συμφωνώ πάρα πολύ. 

Μερικά παραδείγματα ερωτήσεων για τον επιφανειακό τρόπο μελέτης  είναι: 

Όταν διαβάζω στο σπίτι προσπαθώ να μάθω από έξω όσο περισσότερα πράγματα 

μπορώ. Προσπαθώ να μάθω το μάθημα μαθαίνοντας από έξω τους ορισμούς και τις 

περιλήψεις. Μερικά παραδείγματα ερωτήσεων για τον εις βάθος τρόπο μελέτης είναι. 

Όταν ο δάσκαλος μας παρουσιάσει μια σημαντική θεωρία αναρωτιέμαι κατά πόσο 

αυτή πράγματι ισχύει. Από αυτά που διαβάζω προσπαθώ να αποφασίσω τι υποτίθεται 

πρέπει να μάθω και όχι απλά να διαβάζω ξανά και ξανά. 

Όσον αφορά τον δείκτη αξιοπιστίας (alpha Cronbah) στην κλίμακα ουσιώδης 

τρόπος μελέτης είναι 0.82 και επιφανειακός τρόπος 0.72.  

Κλίμακα Άγχους Κατάθλιψης 

Για να μετρήσουμε την κατάθλιψη στα παιδιά χρησιμοποιήσαμε το Children’s 

Deprssion Inventory (CDI, Kovaks,1992). To CDI απετελείται από 27 ερωτήματα. 

Κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει 3 αναφορές, οι οποίες βαθμολογούνται από 0-2. Το 

ερώτημα για την αυτοκτονία αποκλείστηκε επειδή χαρακτηρίσθηκε ως ακατάλληλο 

για παιδιά δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με τους Cole, Hoffman, Tram και 

Maxwell(2000) το CDI, μετράει 3 παράγοντες (α) κοινωνική αυτοεκτίμηση, (β) 

αντικοινωνική συμπεριφορά (oppositional-misbehavior), (γ) δυσφορία-λύπη. Μερικά 

παραδείγματα για κοινωνική αυτοεκτίμηση είναι «σχετικά με τους φίλους-ες μου, δεν 
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έχω καθόλου, έχω πολύ λίγους, έχω αρκετούς». Για αντικοινωνική συμπεριφορά 

«μαλώνω με τα άλλα παιδιά, πολύ συχνά, μερικές φορές, ποτέ δε μαλώνω». Και 

μερικά παραδείγματα για δυσφορία-λύπη «είμαι λυπημένος, πολλές φορές, μερικές 

φορές, ποτέ δεν είμαι λυπημένος». Στην περιγραφή της κλίμακας κατάθλιψης παρόλο 

που υπήρχαν 3 παράγοντες μόνο 2 είχαν αξιοπιστία. Η δυσφορία-λύπη 0.69 και η 

κοινωνική αυτοεκτίμηση 0.69 επίσης. 

Για το άγχος χρησιμοποιήσαμε την κλίμακα Revised Children’s Manifest 

Anxiety Scale (RCMAS). Σύμφωνα με τον Cole (2000) τα 28 ερωτήματα του 

RCMAS μετρούν 3 κατευθύνσεις. Κοινωνική αποξένωση, ανησυχία-υπερευαισθησία 

και φυσιολογικές ανησυχίες. Μερικά παραδείγματα ερωτημάτων του RCMAS 

«αισθάνομαι πως τα άλλα παιδιά δεν με συμπαθούν, πολλές φορές, μερικές φορές, 

ποτέ », «έχω άγχος ανησυχίες, πολλές φορές, μερικές φορές, ποτέ », «φοβάμαι τι θα 

μου πούνε οι γονείς μου, πολλές φορές, μερικές φορές, ποτέ ».   

Κλίμακα Φόβου Αποτυχίας 

Η κλίμακα PFAI είναι η πιο διαδεδομένη κλίμακα για την αξιολόγηση του 

φόβου αποτυχίας. Αναπτύχθηκε από τον Conroy (2001). Η κλίμακα αποτελείται από 

15 ερωτήσεις που αναφέρονται στα «πιστεύω» των συμμετεχόντων όσον αφορά πέντε 

απωθητικές συνέπειες της αποτυχίας (α) φόβος να ζήσει το άτομο έντονα 

συναισθήματα ντροπής και προσβολής (fear of Experiencing Shame and 

Embarrassment), (β) Φόβος ότι θα το υποτιμήσουν (Fear of Denaluing One’s Self-

Estimate), (γ) φόβος για αβέβαιο μέλλον (Fears of Having an Uncertain Future), (δ) 

Φόβος μήπως οι (σημαντικοί) άλλοι χάσουν το ενδιαφέρον τους για αυτό (Fears of 

Important Others Losing Interest) και (ε) Φόβος μήπως δυσαρεστήσει τους 

(σημαντικούς) άλλους (Fear of Upsetting Important Others). Μερικές από τις 

ερωτήσεις που παρουσιάζονται στο ερωτηματολόγιο είναι: όταν αποτυγχάνω, νιώθω 
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ότι αξίζω λιγότερο, όταν αποτυγχάνω το μέλλον μου φαίνεται αμφίβολο, όταν 

αποτυγχάνω σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μου απογοητεύονται με μένα. Τα 

υποκείμενα καλούνται να απαντήσουν σε μια κλίμακα τύπου Likert που κυμαίνεται 

από 1(διαφωνώ απόλυτα) μέχρι 6 (πάρα πολύ ή συμφωνώ πολύ). Στην παρούσα 

έρευνα από τους πέντε παράγοντες υποστηρίχθηκαν οι τρεις. Ο παράγοντας για φόβο 

υποτίμησης, ο φόβος για αβέβαιο μέλλον και ο φόβος οι (σημαντικοί) άλλοι να 

χάσουν το ενδιαφέρον τους. Η αξιοπιστία των παραγόντων για τις τρεις απωθητικές 

συνέπειες αποτυχίας είναι αντίστοιχα 0.74, 0.62, 0.71.        

Κλίμακα για την καθημερινή εμπειρία των παιδιών στο σχολείο 

Η κλίμακα αυτή φτιάχτηκε για τις ανάγκες της έρευνας. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν θετική συναισθηματική 

κατάσταση (αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι δυνατός, ενθουσιασμένος κλπ), αρνητική 

συναισθηματική κατάσταση (αυτή τη στιγμή αισθάνεσαι τρομαγμένος, ταραγμένος 

κλπ) και την ενίσχυση και την τιμωρία η οποία πηγάζει από ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (ποιά ήταν η συμπεριφορά του 

δασκάλου την ώρα που μόλις πέρασε; Σε ενθάρρυνε, σου μίλησε άσχημα κλπ). Στο 

ίδιο ερωτηματολόγιο οι συμμετέχοντες απαντούν και σε ερωτήσεις που έχουν να 

κάνουν με τη δική τους συμπεριφορά στην τάξη (την διδακτική ώρα που μόλις 

πέρασε δούλεψες σκληρά στο μάθημα, θα ήθελες να μην ήσουν στην τάξη κλπ) και 

τη συναισθηματική τους κατάσταση στο διάλειμμα (έπαιξες με τους συμμαθητές σου, 

ήσουν μόνος;). Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε μια κλίμακα από Καθόλου 

έως Πολύ. 

Όσον αφορά τον δείκτη αξιοπιστίας (alpha Cronbah) για την θετική 

συναισθηματική κατάσταση είναι 0.83, για την αρνητική συναισθηματική κατάσταση 

0.86, για την ενίσχυση 0.78 και την τιμωρία 0.81. Όσον αφορά τη συμμετοχή του 
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μαθητή στην τάξη ο δείκτης αξιοπιστίας (alpha Cronbah) είναι 0.77, το αν βαρέθηκε 

στην τάξη 0.75 και η συναισθηματική κατάσταση στο διάλειμμα 0.87. 

Στατιστικές Αναλύσεις – Αποτελέσματα 

Για τα αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολλαπλής 

παλινδρόμησης. Η τεχνική της πολλαπλής παλινδρόμησης εκφράζει σχέσεις σε όρους 

των μονάδων μέτρησης των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται. Η σχέση μεταξύ δύο 

μεταβλητών στην παλινδρόμηση εκφράζεται μαθηματικά με την κλίση της ευθείας 

βέλτιστης προσαρμογής (best-fit) στα σημεία του γραφήματος διασποράς, και το 

σημείο στο οποίο η ευθεία παλινδρόμησης τέμνει τον κατακόρυφο άξονα του 

γραφήματος. Επομένως, στην παλινδρόμηση, η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών 

απαιτεί μία τιμή κλίσης (που συνήθως εκφράζεται με την τιμή «Β») και την τιμή του 

σημείου τομής με τον κατακόρυφο άξονα. 

Προβλέπει το Αttachment το άγχος και την κατάθλιψη; 

Κατάθλιψη  

Η προσκόλληση προβλέπει την κατάθλιψη κατά 13.2% και το εύρημα αυτό 

είναι στατιστικώς σημαντικό. Φαίνεται πως τα παιδιά που ανέφεραν αισθήματα 

κατάθλιψης, δεν  είχαν μεγάλη φροντίδα από τον πατέρα τους ( b = -3.913), 

(p<0.001). Για την φροντίδα της μητέρας δεν ίσχυσε το ίδιο αποτέλεσμα ( b = 0.441), 

( p = 0.684). Όσον αφορά την σχέση του επιπέδου κατάθλιψης που παρουσιάζει το 

παιδί σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή που είναι η υπερπροστασία του πατέρα 

και της μητέρας, από τα αποτελέσματα φάνηκε πως όσο περισσότερο 

υπερπροστατευτικοί ήταν, το παιδί παρουσίαζε αισθήματα κατάθλιψης. Όσον αφορά 

τον πατέρα (b = 0.356, p = 0.807) και τη μητέρα (  b = 2.214, p = 0.117). 
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Κατάθλιψη: Κοινωνική Αυτοεκτίμηση 

Η προσκόλληση (attachment) προέβλεψε την κοινωνική αυτοεκτίμηση με 

14.3%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα φαίνεται πως όταν τα παιδιά αισθάνονταν ότι ο 

πατέρας τους δεν τα φρόντιζε αρκετά, είχαν υψηλή κοινωνική αυτοεκτίμηση ( b = -

2.196, p = 0.684). Το αντίθετο φαινόταν να συμβαίνει για τη μητέρα ( b = 0.213,        

p = 0.691). Όσον αφορά την υπερπροστασία, τα παιδιά με υπερπροστατευτικούς 

γονείς ανέφεραν υψηλή κοινωνική αυτοεκτίμηση, πατέρας ( b = 0.149, p = 0.836) και 

μητέρα ( b =  0.874, p = 0.210).  
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Κατάθλιψη: Δυσφορία-Λύπη 

Η προσκόλληση (attachment) προέβλεψε τη δυσφορία-λύπη  με 7.6%. 

Φαίνεται πως τα παιδιά που ένιωθαν ότι λάμβαναν λιγότερη φροντίδα από τον πατέρα 

τους  (b = - 1.196, p = 0.012) ανέφεραν δυσφορία-λύπη. Το ίδιο ίσχυσε και για τη 

μητέρα (b = -0.060, p = 0.906). Φαίνεται επίσης ότι η υπερπροστασίς όσον αφορά τη 

δυσφορία-λύπη είχε θετική συσχέτιση. Τα παιδιά που ένιωθαν δυσφορία ανέφεραν 

πως ο πατέρας τους ήταν υπερπροστατευτικός ( b = 0.096,  p = 0.888), το ίδιο 

φαίνεται να ίσχυσε και για την υπερπροστατευτική μητέρα ( b = 0.807,  p = 0.219).  
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Άγχος 

Η προσκόλληση προέβλεψε την αίσθηση άγχους που έχουν τα παιδιά, κατά 

10.6% και είναι στατιστικώς σημαντικό εύρημα. Τα παιδιά που αισθάνονταν ότι 

λάμβαναν λιγότερη φροντίδα από τον πατέρα τους ανέφεραν περισσότερη αίσθηση 

άγχους. Το εύρημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντικό ( b = -3.575, p = 0.023). Από 

τα αποτελέσματα προέκυψε ότι  ισχύει το ίδιο και για τη μητρική φροντίδα ( b = 

0.657, p = 0.693). Επίσης φάνηκε ότι όσο περισσότερη υπερπροστασία φαίνεται να 

είχαν από τον πατέρα τους ( b = 1.075, p = 0.632), αισθάνονταν περισσότερη αίσθηση 

άγχους. Το ίδιο ίσχυσε και την μητέρα με τιμές ( b = -3.618, p = 0.095). 
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Άγχος: Κοινωνικές Ανησυχίες 

Η προσκόλληση προέβλεψε τις κοινωνικές ανησυχίες με 10.2%. Φαίνεται πως 

όταν τα παιδιά αισθάνονται ότι λαμβάνουν λιγότερη φροντίδα από τον πατέρα τους 

εκφράζουν περισσότερες κοινωνικές ανησυχίες ( b = -0.170, p = 0.013). Το ίδιο 

ίσχυσε και για τη μητέρα ( b = -0.042, p = 0.150). Παράλληλα τα παιδιά ανέφεραν 

περισσότερες κοινωνικές ανησυχίες πιθανόν επειδή ο πατέρας τους ήταν 

υπερπροστατευτικός ( b = 0.141,  p = 0.150). Το ίδιο αποτέλεσμα προέκυψε και για 

την υπερπροστατευτική μητέρα ( b = 0.013, p = 0.891).  
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Άγχος: Ανησυχία-Υπερευαισθησία 

H προσκόλληση προέβλεψε την ανησυχία-υπερευαισθησία του παιδιού με 

6.5%. Φαίνεται ότι τα παιδιά που είχαν αρκετή φροντίδα από τον πατέρα τους 

παρουσίασαν περισσότερη ανησυχία-υπερευαισθησία ( b = 0.101, p = 0.123). Το 

αντίθετο ίσχυσε για την μητέρα ( b = -0.006, p = 0.930). Όσο περισσότερη ανησυχία-

υπερευαισθησία είχε το παιδί τόσο περισσότερο υπερπροστατευτικός προβλέπεται να 

ήταν ο πατέρας του ( b = 0.101, p = 0.877). Το αντίθετο φάνηκε να ισχύει για την 

μητέρα όπου ( b = -0.187, p = 0.038).  
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Άγχος: Φυσιολογικές Ανησυχίες  

Μια ακόμα εξαρτημένη μεταβλητή είναι οι φυσιολογικές ανησυχίες των 

παιδιών, τις οποίες προέβλεψε η προσκόλληση με 7.6%. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι τα παιδιά που ανέφεραν ότι ο πατέρας τους τα φρόντιζε αισθάνονταν 

φυσιολογικές ανησυχίες ( b = 0.141, p = 0.016). Το αντίθετο φάνηκε να συνέβαινε για 

την μητέρα ( b = -0.039, p = 0.529). Τα παιδιά που ανέφεραν ότι ο πατέρας τους ήταν 

υπερπροστατευτικός εξέφρασαν φυσιολογικές ανησυχίες ( b = 0.005, p = 0.948). Το 

αντίθετο φάνηκε να ισχύει για τη μητέρα ( b = -0.155, p = 0.053). 
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Σχήμα 6. Πρόβλεψη Φυσιολογικών Ανησυχιών από την Προσκόλληση

 

 

 

Προβλέπει η Προσκόλληση (Αttachment) την καθημερινή εμπειρία των παιδιών στο 

σχολείο; 

Θετικό Συναίσθημα (Positive Affect) 

Οι παράμετροι προσκόλλησης που μελετήθηκαν (φροντίδα-υπεπροστασία) 

εξηγούν τo θετικό συναίσθημα με 8,2%. Σύμφωνα με την πολλαπλή ανάλυση 

παλινδρόμησης φαίνεται ότι τα παιδιά που αισθάνονταν ότι είχαν αρκετή φροντίδα 

από τον πατέρα τους ανέφεραν θετικό συναίσθημα ( b = 0.471, p = 0.001). Το ίδιο 

αποτέλεσμα φαίνεται να ίσχυσε και για την μητέρα ( b = 0.022, p = 0.882). Όσον 

αφορά την υπερπροστασία, τα παιδιά με θετικό συναίσθημα ένιωθαν ότι ο πατέρας 

τους ήταν υπερπροστατευτικός ( b = -0.045, p = 0.823). Για την μητέρα φαίνεται να 

ίσχυε το αντίθετο αποτέλεσμα ( b = - 0.13, p = 0.947). 
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Αρνητικό Συναίσθημα (Νegative Affect) 

Οι παράμετροι προσκόλλησης εξήγησαν και το αρνητικό συναίσθημα κατά με 

4.6%. Τα παιδιά που αισθάνονταν ότι ο πατέρας τους δεν τα φρόντιζε αρκετά 

ανέφεραν αρνητικό συναίσθημα ( b = - 0.070, p = 0.414),  το ίδιο ίσχυσε και για τη 

μητέρα ( b = -0.033, p = 0.716). Φαίνεται επίσης ότι το αρνητικό συναίσθημα όσον 

αφορά την υπερπροστασία είχε αρνητική συσχέτιση. Τα παιδιά που αντιλαμβάνονταν 

ότι ο πατέρας τους ήταν υπερπροστατευτικός ανέφεραν αρνητικό συναίσθημα ( b = 

0.073, p = 0.549). Το ίδιο φάνηκε να ισχύει και για τη μητέρα ( b = 0.137, p = 0.246).  
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Ενίσχυση από τον Δάσκαλο (Teacher Reinforcement)   
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Η προσκόλληση εξηγεί και την ενισχύσει που λάμβαναν τα παιδιά από το 

δάσκαλο 8%. Τα παιδιά που ανέφεραν ότι είχαν αρκετή φροντίδα από τον πατέρα 

τους ανέφεραν ότι είχαν και ενίσχυση από τον δάσκαλο ( b = 0.010, p = 0.463). Από 

τα αποτελέσματα προέκυψε ότι το ίδιο ισχύει και για την μητρική φροντίδα ( b = 

0.275, p = 0.149). Επίσης φαίνεται ότι όσο λιγότερη υπερπροστασία 

αντιλαμβάνονταν ότι είχαν από τον πατέρα τους ( b = -0.055, p = 0.831), ανέφεραν 

μεγαλύτερη ενίσχυση από το δάσκαλο. Το ίδιο ίσχυσε και για την μητέρα με τιμές ( b 

= -0.023, p = 0.927). 
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Τιμωρία από τον δάσκαλο (Teacher Punishment) 

Η προσκόλληση εξηγεί και την τιμωρία από τον δάσκαλο με 5%. Φαίνεται 

πως όσο λιγότερη φροντίδα αντιλαμβανόταν ότι είχε ένα παιδί από τον πατέρα του 

εξηγεί το γεγονός πως αισθάνεται ότι δάσκαλος το τιμωρεί περισσότερο από κάποια 

άλλα παιδιά ( b = -0.215, p = 0.80). Το ίδιο ίσχυσε και για τη μητέρα ( b = -0.155, p = 

0.235). Παράλληλα τα παιδιά που ανέφεραν ότι ο πατέρας τους ήταν 

υπερπροστατευτικός  ανέφεραν ότι ο δάσκαλος τα τιμωρεί ( b = - 0.102, p = 0.561). 

Το αντίθετο συμβαίνει για την υπερπροστατευτική μητέρα η οποία όσο περισσότερο 
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υπερπροστατευτική φαίνεται να ήταν τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται το παιδί ότι  

ο δάσκαλος το τιμωρεί ( b =0.164, p = 0.333). 
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Συμμετοχή στην Τάξη (Student Engagement) 

Ο γραμμικός συνδυασμός προσκόλλησης που μελετήθηκε προέβλεψε τη 

συμμετοχή στην τάξη με 10%. Φαίνεται ότι τα παιδιά με περισσότερη συμμετοχή 

στην τάξη ανέφεραν περισσότερη φροντίδα από τον πατέρα τους ( b = 0.365, p = 

0.008). Το ίδιο ίσχυσε και για την μητέρα, είναι στατιστικώς σημαντικό εύρημα αν 

και είναι οριακό  ( b = 0.271, p = 0.064). Τα παιδιά με λιγότερο υπερπροστατευτικό 

πατέρα ανέφεραν περισσότερη συμμετοχή στην τάξη ( b = - 0.214, p = 0.275). Το 

αντίθετο συμβαίνει με την μητέρα όπου φαίνεται πως όσο περισσότερη συμμετοχή 

στην τάξη είχε το παιδί τόσο περισσότερο υπερπροστατευτική φαίνεται να ήταν ( b = 

0.217, p = 0.253).  
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Μαθητική Ανία (Student Boredom) 

Ο γραμμικός συνδυασμός προσκόλλησης που μελετήθηκε εξηγεί τη μαθητική 

ανία Μια ακόμα εξαρτημένη μεταβλητή είναι η μαθητική ανία κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος με 10%. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα παιδιά με λιγότερη 

φροντίδα από τον πατέρα τους ένιωθαν περισσότερη ανία κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος ( b = -0.148,  p = 0.372). Το ίδιο ίσχυσε και για την μητέρα ( b = -0.621, p 

= 0.001). Όσο περισσότερη ανία ανέφεραν οι μαθητές στην τάξη τόσο περισσότερο 

υπερπροστατευτικό πατέρα ανέφεραν ότι είχαν ( b =0.165, p = 0.489). Το αντίθετο 

ίσχυσε για την μητέρα ( b = -0.101, p = 0.660).  



 36

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Προσκόλληση(Φροντίδα-Υπερπρο

Μ
αθ
ητ
ικ
ή 
Α
νί
α

Πρόβλεψη Mαθητικής Ανίας από την Προσκόλ

 

Θετική Κατάσταση κατά την ώρα του Διαλείμματος-(Student Positive Affect at Break). 

 Η προσκόλληση προέβλεψε τη θετική κατάσταση που νιώθει το παιδί την 

ώρα του σχολικού διαλείμματος κατά 18%. Από τις τιμές των αποτελεσμάτων 

φαίνεται πως τα παιδιά που είχαν αρκετή φροντίδα από τον πατέρα τους ένιωθαν 

θετικά κατά την ώρα του σχολικού διαλείμματος ( b = 0.476, p = 0.001) και όσον 

αφορά την μητέρα ( b = 0.425, p = 0.006). Τα παιδιά που ανέφεραν ότι ο πατέρας 

τους ήταν λιγότερο υπερπροστατευτικός ένιωθαν θετικά κατά την ώρα του 

διαλείμματος ( b = -0.159, p = 0.444). Το αντίθετο φάνηκε για τη μητέρα όπου η 

συσχέτιση ήταν θετική. Τα παιδιά που ανέφεραν ότι η μητέρα τους ήταν 

υπερπροστατευτική ένιωθαν θετικά την ώρα του διαλείμματος ( b = 0.007, p = 0.971).  
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Υπάρχουν διαφορές στα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στις εξαρτημένες 

μεταβλητές σε σχέση με το Attachment; 

Για το αν διαφορές ανάμεσα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και στα 

παιδιά χωρίς μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με την προσκόλληση, χρησιμοποιήθηκε 

η διπλή ανάλυση διακύμανσης, ΑΝΟVΑ η οποία δίνει τη δυνατότητα να 

συγκρίνουμε τον μέσο όρο των εξαρτημένων μεταβλητών όταν υπάρχουν δύο 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Από τα αποτελέσματά φάνηκε ότι ο μέσος όρος φροντίδας 

του πατέρα για τα τυπικά παιδιά, που δεν παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες ήταν 

Μ=3.3197 και για τα τυπικά παιδιά Μ=3.2177. Από εδώ φάνηκε ότι τα παιδιά χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες είχαν έναν πατέρα ο οποίος τα φρόντιζε και τα νοιαζόταν 

περισσότερο σε σύγκριση με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Όσον αφορά τη 

φροντίδα της μητέρας φάνηκε και πάλι μια μικρή διαφορά ανάμεσα στους μέσους 

όρους των τυπικών παιδιών και των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα τυπικά 

παιδιά είχαν Μ=3.4418 και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες M=3.3030. Φάνηκε 

και πάλι ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είχαν λιγότερη φροντίδα από τη 
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μητέρα τους. Τα παιδιά είχαν διαφορά και ως προς τους μέσους όρους όσον αφορά 

την υπερπροστασία του πατέρα. Στα τυπικά παιδιά ο μέσος όρος ήταν Μ= 2.1321 και 

στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες Μ= 2.2368. Η διαφορά αυτή μας δείχνει ότι τα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είχαν περισσότερο υπερπροστατευτικό πατέρα από 

τα τυπικά παιδιά. Το ίδιο φάνηκε να συμβαίνει και για την υπερπροστατευτική 

μητέρα. Ο μέσος όρος για τα τυπικά παιδιά ήταν Μ=2.1422 και για τα παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες Μ=2.2517. Και εδώ φάνηκε πως περισσότερο  

υπερπροστατευτική μητέρα είχαν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

0
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H προσκόλληση προβλέπει το φόβο αποτυχίας; 

Φόβος Υποτίμησης (Fear of  Devaluing Ones Self-Estimate) 

Ο γραμμικός συνδυασμός των παραμέτρων προσκόλλησης που μελετήθηκαν 

εξηγεί το φόβος του παιδιού ότι  θα το υποτιμήσουν με 16,5%. Σύμφωνα με την 

πολλαπλή ανάλυση παλινδρόμησης τα παιδιά που είχαν λιγότερη φροντίδα από τον 

πατέρα τους ανέφεραν φόβο ότι θα τα υποτιμήσουν ( b = -0.630, p = 0.002). Το 

αντίθετο ίσχυσε για τη μητέρα ( b = -0.353, p = 0.101). Τα παιδιά που ανέφεραν ότι ο 

πατέρας τους ήταν υπερπροστατευτικός ένιωθαν φόβο ότι θα τα υποτιμήσουν ( b = 

0.250, p = 0.386). Για την υπερπροστασία της μητέρας, φάνηκε πως, η 
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υπερπροστατευτική στάση της έκανε τα παιδιά να φοβούνται ότι θα τα υποτιμήσουν ( 

b = 0.253, p = 0.364). 
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Φόβος για αβέβαιο Μέλλον (Fear of  Uncertain Future) 

Ο γραμμικός συνδυασμός προσκόλλησης εξηγεί και τον φόβος της 

αβεβαιότητας του μέλλοντος με 6.8%. Τα παιδιά που ανέφεραν ότι δεν είχαν αρκετή 

φροντίδα από τον πατέρα τους ανέφεραν επίσης και φόβο αβεβαιότητας για το 

μέλλον ( b = - 0.419, p = 0.029). Το ίδιο ίσχυσε και για τη μητέρα ( b = -0.154, p = 

0.450). Φαίνεται επίσης ότι ο φόβος για το αβέβαιο μέλλον όσον αφορά την 

υπερπροστασία είχε αντίθετη συσχέτιση όσον αφορά τους δύο γονείς. Τα παιδιά που 

ανέφεραν ότι ο πατέρας τους ήταν λιγότερο υπερπροστατευτικός φάνηκε να 

φοβούνται περισσότερο το αβέβαιο μέλλον ( b = -0.031, p = 0.909). Δεν ίσχυσε το 

ίδιο για την υπερπροστατευτική μητέρα ( b = 0.295, p = 0.266).  
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Φόβος μήπως χάσουν το ενδιαφέρον των άλλων (Fear of  Others Loosing Interest)  

Η προσκόλληση προέβλεψε και το φόβο μήπως οι άλλοι χάσουν το 

ενδιαφέρον τους κατά 11.4%.Τα παιδιά που ανέφεραν πως ο πατέρας τους δεν τα 

φρόντιζε αρκετά αισθάνονταν ότι οι άλλοι θα χάσουν το ενδιαφέρον τους ( b = -

0.404, p = 0.051). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το ίδιο ίσχυσε και για την 

μητρική φροντίδα ( b = 0.263, p = 0.046). Επίσης φαίνεται ότι τα παιδιά που είχαν 

υπερπροστατευτικό πατέρα ανέφεραν  περισσότερο φόβο ότι οι άλλοι θα χάσουν το 

ενδιαφέρον τους ( b = 0.137, p = 0.643). Το ίδιο ίσχυσε και  για την μητέρα με τιμές ( 

p = 0.357, b = 0.263). 
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Συζήτηση 

Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ο ρόλος που διαδραματίζει η προσκόλληση 

σε διάφορους τομείς της μετέπειτα ζωής του παιδιού, και ιδιαίτερα όσον αφορά 

παιδιά σχολικής ηλικίας και το πως επηρεάζει η προσκόλληση τη συμπεριφορά τους 

στο σχολικό περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις, τεστ, έτσι ώστε να εξεταστεί 

αν η ανεξάρτητη μεταβλητή προβλέπει το φαινόμενο που αξιολογείται. Ως 

ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε ο γραμμικός συνδυασμός των παραμέτρων της 

προσκόλλησης (φροντίδα-υπερπροστασία). Οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν 

και εξετάστηκαν ήταν τέσσερις: (α) Προβλέπει η προσκόλληση το άγχος και την 

κατάθλιψη;(β) Προβλέπει η προσκόλληση την καθημερινή εμπειρία των παιδιών στο 

σχολείο; (γ) Υπάρχουν διαφορές στα παιδιά με ή χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στις 

εξαρτημένες μεταβλητές σε σχέση με την προσκόλληση; (δ) Η προσκόλληση 

προβλέπει το φόβο αποτυχίας;  

 Όσον αφορά την πρώτη παράμετρο τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την 

άποψη ότι η προσκόλληση προβλέπει το άγχος και την κατάθλιψη. Η άποψη αυτή δεν 

είναι αντίθετη με την άποψη των Andrian & Hammen (1993) οι οποίοι διαπίστωσαν 

ότι τα παιδιά καταθλιπτικών μητέρων βίωναν σε σημαντικό βαθμό περισσότερα 

αρνητικά γεγονότα τα οποία προκαλούσαν τα ίδια, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 

Οι συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, ωστόσο, φάνηκε να επηρεάζονται 

περισσότερο από τη συμπεριφορά του πατέρα. Παράλληλα οι γονείς που δεν 

φρόντιζαν πολύ τα παιδιά τους, αλλά και εν αντιθέσει οι υπερπροστατευτικοί γονείς, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φάνηκε να προκαλούν αισθήματα κατάθλιψης στα 

παιδιά τους. Τα παιδιά με υψηλή κοινωνική αυτοεκτίμηση ανέφεραν πως οι γονείς 

τους ήταν υπερπροστατευτικοί. Από την άλλη πλευρά φάνηκε πως και τα παιδιά που 

ο πατέρας τους δεν τα φρόντιζε αρκετά είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση. Μια ακόμη 
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εξαρτημένη μεταβλητή η οποία τέθηκε ήταν τα αισθήματα δυσφορίας λύπης που 

αισθανόταν το παιδί και ο ρόλος της προσκόλλησης. Τα παιδιά που ο πατέρας τους 

δεν τα φρόντιζε αρκετά ή ήταν υπερπροστατευτικός φάνηκε να παρουσιάζουν 

δυσφορία-λύπη. Στο σημείο αυτό δεν θα ήταν σωστό να παραβλεφθεί η έρευνα των 

Cartwright-Hatton, Phil, McNally, White and Verduyn (2005) όπου φάνηκε πως η 

εκπαίδευση των γονέων για το (σωστό) τρόπο που θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά τους, είχε ως αποτέλεσμα την μείωση σοβαρών συμπτωμάτων κατάθλιψης σε 

παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η προσκόλληση προέβλεψε και τον παράγοντα άγχος. 

Τα παιδιά διακατέχονται από περισσότερες κοινωνικές ανησυχίες είτε όταν δεν έχουν 

αρκετή φροντίδα από τους γονείς τους είτε όταν είναι υπερπροστατευτικοί. Πέρα από 

αυτό ανησυχία-υπερευαισθησία ανέφεραν τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν ήταν 

υπερπροστατευτικές και φυσιολογικές ανησυχίες παρουσίασαν τα παιδιά εκείνα που 

ο πατέρας τους τα φρόντιζε αρκετά και αυτά που είχαν υπερπροστατευτική μητέρα. 

Από τα ευρήματα αυτά φαίνεται πως τα παιδιά της τελευταίας διαπίστωσης βιώνουν 

άγχος αποχωρισμού.  

 Ένα ακόμα συμπέρασμα που προέκυψε από την έρευνα είναι πως η 

προσκόλληση προβλέπει την καθημερινή εμπειρία του παιδιού στο σχολείο. Αρχικά 

όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα τα παιδιά που είχαν αρκετή φροντίδα από τον 

πατέρα τους ανέφεραν θετικό συναίσθημα. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο 

και όπως υποστηρίζεται και από τις έρευνες των Bowlby και Ainsworth για την 

προσκόλληση, ο υγιής δεσμός παιδιών-γονέων προϋποθέτει υγιή παιδιά στις 

καθημερινές τους σχέσεις, στην οικογένεια και στο σχολείο. Προέκυψε ταυτόχρονα 

το συμπέρασμα ότι τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους τα φρόντιζαν (optimal 

parenting) συμμετείχαν στο μάθημα, είχαν ενεργητικό ρόλο στη τάξη αλλά και κατά 
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την περίοδο του σχολικού διαλείμματος ένιωθαν θετικά συναισθήματα και περνούσαν 

ευχάριστα. 

  Μια τρίτη παράμετρος η οποία εξετάστηκε ήταν το αν υπάρχουν διαφορές 

ανάμεσα στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα τυπικά παιδιά που να 

οφείλονται στην προσκόλληση. Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως υπάρχουν πολύ 

μικρές διαφορές στους μέσους όρους των μεταβλητών. Τα δεδομένα υποστηρίζουν 

ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είτε δεν είχαν αρκετή φροντίδα από τους 

γονείς τους είτε είχαν υπερπροστατευτικούς γονείς. Από το αποτέλεσμα αυτό, είναι 

δυνατόν να πούμε πως οι γονείς που δεν φρόντιζαν αρκετά τα παιδιά τους μπορεί να 

είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για το πρόβλημα του παιδιού τους. Από την άλλη μεριά οι 

γονείς που το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μάθησης μπορεί να γίνονται 

υπερπροστατευτικοί με αυτό. 

 Τέλος φάνηκε πως η προσκόλληση προέβλεψε και τον φόβο 

αποτυχίας. Τα παιδιά των οποίων ο πατέρας δεν τα φρόντιζε αρκετά, παιδιά τα οποία 

δεν είχαν την κατάλληλη φροντίδα και προσκόλληση με τον πατέρα τους, ανέφεραν 

φόβο αποτυχίας και πιο συγκεκριμένα φόβο ότι θα τα υποτιμήσουν. Επίσης τα παιδιά 

της ίδιας ομάδας, με πατέρα που δεν τα φρόντιζε αρκετά, ανέφεραν και φόβο για 

αβέβαιο μέλλον. Πέρα από αυτό από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα παιδιά με 

φυσιολογικές ανησυχίες είχαν έναν πατέρα ο οποίος τα φρόντιζε και μια μη 

υπερπροστατευτική μητέρα. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές υπάρχει συσχέτιση 

όσον αφορά την προσκόλληση και τον φόβο αποτυχίας (Steele, Steele, & Fonary 

1996), γονεϊκές στάσεις και συμπεριφορές, σωματική κακοποίηση, άσχημες σχέσεις 

και διαζύγιο. Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί αφορούν τη σχέση του φόβου αποτυχίας 

των γονέων και αυτού που νιώθουν τα παιδιά. Οι ερευνητές έχουν μελετήσει την 

υπόθεση θέλοντας να εξετάσουν τη συμφωνία ανάμεσα στο φόβο αποτυχίας των 
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γονέων και των παιδιών τους. Όπως προέκυψε από την έρευνα ο φόβος αποτυχίας της 

μητέρας και ο φόβος αποτυχίας του πατέρα προβλέπουν το φόβο αποτυχίας των  

παιδιών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  Σε 

μια δεύτερη μελέτη όπου οι ερευνητές Siegal και Barclay (1985)  επικεντρώθηκαν 

κυρίως σε μια συγκεκριμένη γονεϊκή στάση (love with/drawal), την έλλειψη αγάπης, 

τα αποτελέσματα έδειξαν πως επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά και συμβάλλει σε 

δυσκολίες προσαρμογής (Burhans & Dweck, 1995). 

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν οι περιορισμοί της παρούσας 

έρευνας. Αρχικά το δείγμα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες ήταν πολύ μικρό. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ίσως τα παιδιά να μην απαντούσαν με 

απόλυτη ειλικρίνεια. Ίσως  οι συνθήκες κατά τις οποίες έλαβε χώρα η έρευνα να μην 

ήταν οι απολύτως κατάλληλες καθότι ο χρόνος ήταν περιορισμένος  και τα παιδιά δεν 

είχαν απόλυτη ησυχία και ηρεμία έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια 

χωρίς να τα επηρεάζει ο χώρος και ο χρόνος. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την 

προσκόλληση στο εξωτερικό, όμως στην Ελλάδα το θέμα δεν έχει μελετηθεί ευρέως. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες και στον Ελληνικό 

πληθυσμό. Γενικότερα η προσκόλληση είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για τον 

άνθρωπο και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την μετέπειτα ζωή του.    
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