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Περύληψη
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζίαδηαπξαγκαηεχεηαη δηεμνδηθά ηηο ζχγρξνλεο γνλετθέο
ζπκπεξηθνξηθέο πξαθηηθέο, πνπ πηνζεηνχλ νη γνλείο γηα λα αλαζξέςνπλ θαη λα
δηαπαηδαγσγήζνπλ ζσζηά ην παηδί ηνπο. Οη πξαθηηθέο απηέο αθνξνχλ ηφζν παηδηά κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φζν θαη ρσξίο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηείηαη θαη κηα ζρεηηθή
αλάιπζε ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε. Κακία, φκσο, πξνζπάζεηα
αλάδεημεο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ δελ ζα είρε απνηέιεζκα αλ δελ αλαιχνληαλ φια ηα
ζπζηαηηθά πνπ δεκηνπξγνχλ ηνλ επηηπρεκέλν γνλετθφ ξφιν. Έηζη, έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ε
ζεκαληηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο γνλετθήο εκπινθήο σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη νη πνηθίιεο απνιαβέο πνπ απηή ηνπ επηθέξεη. Ζ γνλετθή
εκπινθή αθνξά ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ δίλνληαο έκθαζε ζηελ
εζηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή, θνηλσληθή θαη ηελ λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Σαπηφρξνλα,
παξαηίζεληαη θαη νη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά γηα απηή, πξαθηηθέο βειηίσζεο
ηεο θαζψο θαη πσο απηή μερσξίδεη ζε παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο. Δπίζεο, ζεκαληηθά ζηνηρεία
πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηνπ γνλέα απνηεινχλ νη έλλνηεο ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ θαη ηνπ
γνλετθνχ χθνπο. Αθνχ νινθιεξψλεηαη ε αλάιπζε ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ηνπ γνλέα
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά φιεο νη γνλετθεο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Οη γνλετθέο πξαθηηθέο
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρνξήγεζεο ηνπο αιιά θαη ην αληίθηππν ηνπο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ
δηαρσξίδνληαη ζε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο. Ηδηαίηεξνο ιφγνο, φκσο, δίλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο
ηηκσξίαο, ε νπνία αλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο εδψ θαη ρξφληα έρεη αξρίζεη λα
εμαιείθεηαη. Ο ιφγνο πνπ ε ηηκσξία δελ επηιέγεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζνδν
δηαπαηδαγψγεζεο

είλαη δηφηη πνιχ ζπρλά αγγίδεη ηα φξηα ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο.

Οη επηθξαηέζηεξεο γνλετθέο πξαθηηθέο εξεπλήζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ ζε πέληε
βαζηθέο θαηεγνξίεο, νηνπνίεο είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ, ε ρξήζε
επαίλσλ θαη επηβξαβεχζεσλ, ε αλεπαξθή επηηήξεζε, ε αληηθαηηθή πεηζαξρία θαη ε ζσκαηηθή
πεηζαξρία. Δκθαλίζηεθε, πεξηζζφηεξε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ παηέξα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ζε
ζρέζε κε ηε κεηέξα. Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ γνλετθψλ πξαθηηθψλ επεξεάδεηαη ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ζε θάπνην απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο (αζηηθφ,
εκηαζηηθφ, αγξνηηθφ) θαη ζρεδφλ θαζφινπ απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε
ζηελ πξαθηηθή ηεο αλεπαξθήο επηηήξεζεο. πγθεθξηκέλα ηα παηδηά κε Γπζιεμία θαη
Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξηθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ) πξνζειθχνπλ
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ιηγφηεξε πξνζνρή ησλ γνλέσλ ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ
απηηζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο, νη γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία
είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, θαζψο ν έπαηλνο θαη ε επηβξάβεπζε. Δλζαξξπληηθφ είλαη φηη
νη πξαθηηθέο ηεο αλεπαξθήο επηηήξεζεο, ηεο αληηθαηηθήο πεηζαξρίαο θαη ηδίσο ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο απνθεχγνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο απφ ηνπο γνλείο.

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ
Γνλετθέο πξαθηηθέο, παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γνλετθή εκπινθή, ηηκσξία,
ζσκαηηθή ηηκσξία.
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ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαηαθέξλεη λα παξακείλεη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα ζηε
θνξσλίδα ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ γηα θάζε άλζξσπν αλεμαξηήηνπ θνηλσληθφ- πνιηηηζκηθφ
πιαηζίνπ. ε κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία ε νηθνγέλεηα φρη κφλν εμαζθαιίδεη κηα
πςειή ζέζε ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη δηαηεξεί αθιφλεην ηνλ αλψηεξν ην ραξαθηήξα
ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη θαηαηάζζνπλ ηελ νηθνγέλεηα σο έλα απφ ηα νπζηαζηηθφηεξα θνκκάηηα
ηεο δσήο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ κφλν απζαίξεην δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί, εθφζνλ ε επηξξνή
πνπ αζθεί ζην άηνκν έρεη κνλαδηθφ ραξαθηήξα. πλήζσο, ε δηάξζξσζε ηεο νηθνγελεηαθήο
δνκήο είλαη ζπγθεθξηκέλε θαζψο απνηειείηαη απφ ηνπο γνλείο θαη ην παηδί (ή πεξηζζφηεξα).
(Μεηνρηαλάθε, 2008). Όζν δχζθνινο θαη αλ θξίλεηαη ν γνλετθφο ξφινο παξακέλεη
πεξηδήηεηνο θαζψο ε εκπεηξία ηεο αλαηξνθήο ελφο παηδηνχ είλαη μερσξηζηή θαη πξνζθέξεη
ζην άηνκν αλεπαλάιεπηα ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. Ζ ζθηαγξάθεζε,φκσο, ηεο
επηηπρεκέλεο παηδηθήο αλαηξνθήο απνηειεί έλα

δχζθνιν δήηεκα, θαζψο ε εχξεζε ησλ

ζσζηψλ ηξφπσλ δηαπαηδαγψγεζεο θαη δηακφξθσζεο ελφο παηδηνχ είλαη αθξηβνζψξεηνη. Γηα
ην ιφγν απηφ, ν θάζε γνλέαο ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηελ αγάπε ηνπ γηα ην παηδί ηνπ επηζπκεί
λα ην κεγαιψζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα. Δπηπιένλ, αλαδεηά λα ην γαινπρήζεη κε ηδαληθά
θαη αμίεο ψζηε λα ζέζεη γεξέο βάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή, θαη ςπρηθή
ηνπ αλάπηπμε (Steinberg,2006).
ηνρνζεζία, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη δηεμνδηθά φινπο ηνπο
ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ζήκεξα ψζηε λα κεγαιψζνπλ ηα
παηδηά ηνπο θαη λα απνηειέζνπλ έλα γεξφ θαη ηζνξξνπεκέλν ζηήξηγκα γηα εθείλα. Οη ηξφπνη
δηαπαηδαγψγεζεο θαη αλαηξνθήο ηνπ ζχγρξνλνπ γνλέα ζπλνςίδνληαη κε ηνλ φξν γνλετθέο
πξαθηηθέο.
ην θεθάιαην 1 ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ησλ
θαηεγνξηψλ πνπ ελψλνπλ ην θάζκα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απψηεξνο
ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ μερσξηζηψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ
ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Σν θεθάιαην 2
βαζίδεηαη ζε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο γνλετθέο
πξαθηηθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη γνλείο αλάηζηνξηθέο πεξηφδνπο. Ζ αλαδξνκή απηή
απφ ηελ κηα ππνγξακκίδεη ηε δηαρξνληθή αμία ηεο νηθνγέλεηαο θαη απφ ηελ άιιε παξέρεη κηα
μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλεηαη ην ζχγρξνλν πιαίζην δηαπαηδαγψγεζεο.
ηα θεθάιαηα 3 θαη 4 δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο γνλετθήο εκπινθήο,
ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο γνλετθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ εκπινθή ησλ
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γνλέσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα ην βνεζήζεη λα αλαπηχμεη θαη λα
δνκήζεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Οη παξάγνληεο γνλετθφ χθνο, γνλετθφο
ηχπνο θαη γνλετθφ ζηπι αλαιχνληαη εθηελέζηεξα γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δηαπίζησζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά
αιιά θαη ζπλδπαζηηθά ηελ αλαηξνθή ελφο παηδηνχ θαη ζπλζέηνπλ ην «ραξαθηήξα» ηεο
γνλετθήο

ζπκπεξηθνξάο.

.

Οη ζχγρξνλνη κέζνδνη δηαπαηδαγψγεζεο, νη νπνίνη απνηεινχλ θαη ην βαζηθφ θνξκφ
ηεο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηα θεθάιαην 5 κε 7. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζχγρξνλνη
κέζνδνη δηαπαηδαγψγεζεοδηαθξίλνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: ε πξψηε πεξηιακβάλεη
ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπο θαη ε δεχηεξεην αληίθηππν πνπ έρνπλ ζην παηδί.Αθφκε, γίλεηαη
ιφγνο γηα ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο. Απφ ηε κηα, νη ζεηηθέο γνλετθέο
πξαθηηθέο είλαη αξθεηά ηξπθεξέο θαη πξνζηηέο ζην παηδί δεκηνπξγψληαο ηνπ επγελή
ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. Απφ ηελ άιιε, νη αξλεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο δε
ζπληαπηίδνληαη κε ηε ζχγρξνλε επηθξαηνχζα αληίιεςε ησλ δεκνθξαηνχκελσλ θνηλσληψλ,
ππνβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ παηδηνχ θαηθαηαπαηνχλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπ.
ηα ηειεπηαία θεθάιαηα ηεο παξηζηάκελεο εξγαζίαο (θεθ. 8- 9) αλαδχεηαη ε έλλνηα
ηεο ηηκσξίαο σο γνλετθή πξαθηηθή. Ζ ηηκσξία, εδψ θαη θαηξφ, δηαηεξεί δηηηφ ραξαθηήξα θαη
ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηηο ζεηηθέο θαη ζηηο αξλεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο. Βαζχηεξν
αίηην απηνχ είλαη φηη ε ηηκσξία αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο
ηεο ελδέρεηαη λα αιιάδεη πξφζεκν θαη λα επεξεάδεη δηαθνξεηηθά ην παηδί. Πιένλ νη
πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλαδεηνχλ επίκνλα ηελ εμάιεηςε ηεο ηηκσξίαο σο κέζνδνο επηβνιήο
πεηζαξρίαο απφ ηνπο γνλείο. Αξθεηά ζπρλά, ηα φξηα κεηαμχ ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη
ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ξεπζηά θαη κε επδηάθξηηα. Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία κπνξεί λα
απνηππσζεί ζηε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ σο κηα ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Οη
δηαζηάζεηο

ηεο

ζσκαηηθήο

ηηκσξίαο

ηεθκεξηψλνληαη

εθηελψο

ζην

θεθάιαην

9.

Σν 10ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλε ζηελ κεζνδνινγία ηεο
έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ψζηε λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα νη επηθξαηέζηεξεο γνλετθέο
πξαθηηθέο.
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Ενότητα 1η :
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
ηελ επξεία θαηεγνξία ησλ παηδηψλ κε «Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζήκεξα
θαηαηάζζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα ζηε δσή
θαη ζηε κάζεζε. Δκθαλίδνπλ δηάθνξεο κνξθέο ζσκαηηθήο θαη εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο,
πλεπκαηηθήο πζηέξεζεο, δηαηαξαρέο ζην πλεπκαηηθφ, ην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ην
ζπκπεξηθνξηθφ ηνκέα θαζψο επίζεο θαη παηδηά κε δηαηαξαρέο ζην ιφγν ή θαη δηαηαξαρέο
ςπρηθήο θχζεσο. ε βάζνο ρξφλνπ, ζηε θαηεγνξία απηή εληάρζεθαλ θαη νξηζκέλνη ηχπνη
καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ελψ ηαπηφρξνλα αληηθείκελν κειέηεο ηεο εηδηθήο αγσγήο απνηεινχλ
θαη θάπνηεο άιιεο θαηεγνξίεο παηδηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ιεγφκελνπ
«θνηλσληθνχ ηχπνπ». ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ παηδηά πνπ επηδεηθλχνπλ παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά, παηδηά κε ηδηφκνξθε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, παηδηά πνπ έρνπλ ππάξμεη
ζχκαηα θαθνπνίεζεο θαζψο θαη εθείλα πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κεηαλαζηψλ.
ε απηφ ην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε επηγξακκαηηθά ζε θάζε κία θαηεγνξία απφ ηηο
πξναλαθεξζείζεο εμεηάδνληαο ζπλνπηηθά ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο.
1. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΧΜΑΣΙΚΔ ΜΔΙΟΝΔΞΙΔ ΚΑΙ ΑΘΈΝΙΔ
Α. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΑΙΘΗΣΗΡΙΑΚΔ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ:ηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ
παηδηά ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε θπκαίλεηαη απφ ηελ νινθιεξσηηθή λέθξσζε κέρξη ηελ
κέηξηα θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο κίαο ε παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ ησλ αηζζήζεσλ. ηε
θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη:

 Παηδηά ειαηησκαηηθήο αθνήο.
 Παηδηά κε κεηνλεθηηθή φξαζε.
 Παηδηά κε ηχθισζε ε θψθσζε.
 Παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία ζηα άιια αηζζεηήξηα φξγαλα ζηα νπνία ε
αίζζεζε ηεο φζθξεζεο, ηεο γεχζεο ηεο αθήο ηνπ πφλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο
παξνπζηάδεηαη νινθιεξσηηθά δηαηαξαγκέλε (Κξνπζηαιάθε,2006).
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Β. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ.

 Παηδηά κε λεπξνινγηθέο δπζιεηηνπξγίεο: Παηδηά κε αλεπαξθή αλάπηπμε ε ζεκαληηθή
βιάβε ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (Κ.Ν.). ηε θαηεγνξία απηή
εληάζζνπκε ηηο αθφινπζεο δηαηαξαρέο:
 «Δγθεθαιηθή παξάιπζε»: εκαληηθή βιάβε ζην Κ.Ν. θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ
ηα θηλεηήξηα λεχξα. Έηζη ν εγθέθαινο δπζιεηηνπξγεί πξνθαιψληαο ζην παηδί
θάπνηαο κνξθήο δηαλνεηηθή πζηέξεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρέο φξαζεο,
αθνήο ή πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο.
 Κξίζεηο επηιεςίαο: Σν παηδί βηψλεη έλα επεηζφδην απνξξχζκηζεο ηνπ εγθεθάινπ,
ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηε ιηπνζπκία θαη ηνπο ζπαζκνχο ησλ άθξσλ. Σν
επηιεπηηθφ επεηζφδην κπνξεί λα είλαη κηθξήο έληαζεο (petitmal) ή κεγάιεο
(grandmal.
 «Ζ Γηζρπδίο ξάρηο»: Απνδηνξγαλψλνληαη θπξίσο νη ζθηγθηήξεο θαη ηα θάησ άθξα
ηνπ παηδηνχ.
 «Διάρηζηε Δγθεθαιηθή Γπζιεηηνπξγία» : Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα
δηαηαξαρή ζε θάπνηα απφ ηηο βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο (πρ κεκνλσκέλεο
δηαηαξαρέο αθνήο, ή φξαζεο).

 Οξζνπεδηθψο κεηνλεθηηθά παηδηά: Ζ αλαπεξία απηή κπνξεί λα είλαη επίθηεηε ή εθ
γελεηήο θαη αθνξά ηε δπζιεηηνπξγία ησλ νζηψλ, ησλ κπψλ ε ησλ αξζξψζεσλ. ηε
θαηεγνξία απηή ππάγνληαη:
 Παηδηά κε «ζπγγελή νξζνπεδηθή κεηνλεμία»: Βιάβε ζηελ αλάπηπμε ηνπ
εκβξχνπ θαηά ηε πεξηγελλεηηθή πεξίνδν)
 Παηδηά κε «επίθηεηε νξζνπεδηθή κεηνλεμία»: Αλαπεξηθή βιάβε πνπ απνθηάηαη
θαηά ηε κεηαγελλεηηθή πεξίνδν ε νπνία νθείιεηαη ζε ζπγγελείο πξνδηαζέζεηο,
αηπρήκαηα, κνιπζκαηηθέο λφζνπο ή άιιεο αζζέλεηεο.

 Παηδηά κε αλαπεξίεο ή κεηνλεμίεο άιινπ ηχπνπ φπσο δπζκνξθίεο θαη παξακνξθψζεηο.
Γ. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΥΡΟΝΙΔ ΑΡΡΧΣΙΔ: ζηε θαηεγνξία απηή αλήθνπλ «ηα εππαζή ή ρακειήο
δσηηθόηεηαο» παηδηά ηα νπνία έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ επεξεάδνπλ θαη παξεκπνδίδνπλ
ηε ξένπζα θαη θπζηνινγηθή ζρνιηθή ηνπο δσή.
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2. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΓΤΚΟΛΙΔ ΦΤΥΙΚΗ ΦΤΔΧ ΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
Α. ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΧ ΚΑΘΤΣΔΡΗΜΔΝΑ Η ΤΠΔΡΔΥΟΝΣΑ ΠΑΙΓΙΑ: Βαζηζκέλνη ζηελ
θιίκαθα Binet – Simon νδεγνχκαζηε ζηελ πλεπκαηηθή θαηάηαμε ησλ παηδηψλ ζε ηξεηο
κεγάιεο θαηεγνξίεο:

 Ννεηηθψο θαλνληθά παηδηά (Γείθηεο Ννεκνζχλεο 90-109)
 Παηδηά κε πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε (Γείθηεο Ννεκνζχλεο θάησ ηνπ 90)
 Παηδηά κε πλεπκαηηθή ππεξνρή (Γείθηεο Ννεκνζχλεο 110 θαη άλσ)
Αλαθνξηθά κε ηηο δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηέο
αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο ηα πλεπκαηηθά απνθιίλνληα παηδηά, δηφηη θαη νη
δχν θαηεγνξίεο απνηεινχλ πξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ αγσγή. Τπάξρνπλ
πνιιά ζπζηήκαηα λνεηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ παηδηψλ παξαθάησ αλαθέξεηαη ε
ςπρνινγηθή.
ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΠΑΙΓΙΧΝ:

 Σα Μεγαινθπή παηδηά κε Γείθηε Ννεκνζχλεο απφ 140 θαη άλσ
 Σα Ννεηηθψο ππεξέρνληα παηδηά κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 110-139
 Σα Φπζηνινγηθά ή Καλνληθά παηδηά κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 90-109
 Σα Παηδηά κε Βξαδχλνηα ή Γπζκάζεηα κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 70-89
 Παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε κέηξηαο κνξθήο κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 50-69
 Παηδηά κε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε βαξηάο κνξθήο κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 30-49
 Παηδηά κε ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ «ειίζηνπ» κε Γείθηε Ννεκνζχλεο 29 θαη θάησ
Β. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρέο εθδήισζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο νη νπνίεο είλαη απνηέιεζκα
άιινηε ηνπ ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνχ ησλ παηδηψλ απφ ην επξχ πεξηβάιινλ ηνπο (ζρνιείν,
νηθνγέλεηα ή άιια άηνκα πνπ γεληθά ζπλαλαζηξέθνληαη) θαη άιινηε νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηελ
παζνινγία ηνπο δειαδή ζε θάπνηαο πλεπκαηηθήο θαζπζηέξεζεο, νξγαληθήο πάζεζεο ή
ζσκαηηθήο αλαπεξίαο- δπζκνξθίαο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο νδεγνχλ ζε δηαηαξαρέο
ζπλαηζζήκαηνο θαη απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο θαη ηεο άκεζεο
παξέκβαζεο θάπνησλ ζεξαπεπηηθψλ εηδηθνηήησλ φπσο Κιηληθψλ Φπρνιφγσλ, Φπρηάηξσλ θαη
Φπρνζεξαπεπηψλ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά εκθαλίδνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο,
δηαπξάηηνπλ αδηθήκαηα ή παξαπηψκαηα ε δξάζε ησλ εηδηθψλ απηψλ παίξλεη θνηλσληθφ
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ραξαθηήξα.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ απηψλ ηα
θαηαηάζζνπκε ζηηο παξαθάησ δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο.

 Παηδηά κε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά: Δθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο, αλαζθάιεηαο,
θαησηεξφηεηαο θαη ελνρήο κε θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε δεηιία
θαη ηελ απνκφλσζε.

 Παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη δεηιά: Δθδήισζε ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ,
θαησηεξφηεηαο θαη αλεπάξθεηαο. Παξφια απηά ε εηθφλα ηνπο ζηε ζρνιηθή ηάμε είλαη
εθείλνπ ηνπ ηέιεηνπ ηνπ ππνδεηγκαηηθνχ καζεηή.

 Σα Αζηαζή παηδηά: (Τπεξθηλεηηθφ χλδξνκν) Αλάγθε ζπλερνχο αιιαγήο θαη
θηλήζεσλ, ζπλερήο κεηάβαζε απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ή έλα αληηθείκελν ζε άιιν.
Γπζθνιεχνληαη λα απηνζπγθεληξσζνχλ θαη ππνιείπνληαη ζηνλ απηνέιεγρν.

 Σα Δπζπγθίλεηα θαη ππεξεπαίζζεηα παηδηά: Παηδηά πνπ βηψλνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα
αθφκα θαη γηα αζήκαληε αηηηνινγία.

 Σα Κπθινζπκηθά παηδηά: Παηδηά κε απξφζκελεο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαπηψζεηο.
 Σα Δθξεθηηθά παηδηά: Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα απνηειεί ε έληνλε επηζεηηθή
ηνπο θηλεηηθφηεηα θαη ε εθξεθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.

 Σα Απαζή παηδηά: Σα απαζή παηδηά παξνπζηάδνπλ ηελ αληίζεηε ζπκπεξηθνξά απφ
εθείλε ησλ ππεξεπαίζζεησλ θαη επζπγθίλεησλ. ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο παξαηεξείηαη
αθηλεζία θαη ππνδξαζηεξηφηεηα.

 Παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ λεπξσηηθέο ζπλήζεηεο: Δκθαλίδνπλ ζπλήζεηεο πνπ πνιινί
ραξαθηεξίδνπλ σο «δηαζηξνθέο» θαη ζε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε νλπρνθαγία, ε
δαθηπινιεηρία ηξηρνηηιινκαλία, απλαληζκφο, ε ππεξθαγία ή ην ζθάιηζκα ηεο κχηεο.
Γ. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΦΤΥΙΚΔ ΑΘΔΝΔΙΔ: ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ παηδηά πνπ
παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Πάζρνπλ απφ εμαληιεηηθέο ςπρηθέο
αζζέλεηεο πνπ νλνκάδνληαη λεπξψζεηο ή ςπρψζεηο, αθφκα θαη απφ ρξφληεο παζήζεηο φπσο
ε ζρηδνθξέλεηα. ην ζεκείν απηφ γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο παηδηθέο
λεπξψζεηο ( άγρνο, πζηεξίεο, ππνρνλδξίαζε, θαηάζιηςε) θαη ζηηο παηδηθέο ςπρψζεηο
(ζρηδνθξέλεηα, απηηζκφο).
.
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Γ. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΚΑΠΟΙΟ ΦΤΥΧΙΚΟ ΤΝΓΡΟΜΟ: Δκθάληζε ζπκπησκαηνινγίαο πνπ
επεξεάδεη ζεκαληηθά θάπνηα φξγαλα ηνπ παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην άζζκα, νη
εκηθξαλίεο, νη θεθαιαιγίεο.
Δ. ΠΑΗΓΗΑ ΠΟΤ ΔΜΦΑΝΗΕΟΤΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΦΤΥΟΝΔΤΡΧΣΗΚΖ ΦΤΔΧ:
 Παηδηά κε δηαηαξαρέο χπλνπ: Βηψλνπλ έληνλνπο εθηάιηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
χπλνπ. Γπζθνιεχνληαη λα απνθνηκεζνχλ θαη φηαλ ην θαηαθέξνπλ μππλάλε
δχζθνια. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε πηζαλφηεηα λα ππλνβαηνχλ.
 Παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηε ιήςε ηξνθήο: Γεζπφδνπλ νη δηαηαξαρέο ηεο ςπρνγελήο
αλνξεμίαο ή ηεο βνπιηκίαο.
 Παηδηά κε δηαηαξαρέο απνθξίζεσο: Πξνβιήκαηα εγθξάηεηαο.
 Παηδηά κε ζεμνπαιηθέο δηαηαξαρέο: Σα παηδηά ελδέρεηαη λα απλαλίδνληαη απφ
κηθξή ειηθία ή λα εκθαλίδνπλ νκνθπινθηιηθέο ηάζεηο θα.
 Παηδηά κε δηαηαξαρέο Φπρνθηλεηηθήο Φχζεσο: Κπξίσο δηάθνξα κπνζπαζηηθά ηηθ.
3. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΛΟΓΟΤ
Αθνξά παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ θαηαλφεζε
ηφζν ηνπ πξνθνξηθνχ φζν θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ.

.

 Παηδηά κε δηαηαξαρέο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ: Αθαζία, δπζθαζία, αιαιία,
δπζιαιία, θσθαιαιία, ηπθινθσθαιαιία, δηαηαξαρέο νκηιίαο.

 Παηδηά κε δηαηαξαρέο γξαπηνχ ιφγνπ: Αθνξά ηελ δπζθνιία πνπ εκθαλίδνπλ ηα
παηδηά ζηελ αλάγλσζε θαη ζηε γξαθή.
4.ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ
Α. ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΑΠΛΗ ΓΤΠΡΟΑΡΜΟΣΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Παηδηά κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιείν: Παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηή
ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πάζρνπλ απφ θάπνηα ςπρηθή ε
πλεπκαηηθή

θαζπζηέξεζε. Ζ δπζθνιία ηνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο βίσζεο

νξηζκέλσλ

αλψκαισλ

νηθνγελεηαθψλ

θαη

ζρνιηθψλ

θαηαζηάζεσλ.

Ζ

ςεπδνθαζπζηέξεζε απηή δηαξθεί ζπλήζσο 1-3 ρξφληα, θαζψο απφ έλα ζεκείν
θαη κεηά ν παηδαγσγφο δηαθξίλεη ηελ εκθαλέζηαηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ.

12

 Παηδηά κε εηδηθέο δηαηαξαρέο ζηε κάζεζε.: Οη δηαηαξαρέο απηέο δελ έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε νξγαληθή αηηηνινγία νχηε βαζίδνληαη ζε θάπνηα πλεπκαηηθή
θαζπζηέξεζε.

πλήζσο

απνηεινχληαη

απφ

θάπνηεο

ζπλαηζζεκαηηθέο

δηαηαξαρέο σο απφθξηζε ζε θάπνην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο φπσο
ηξαπιηζκφο, δπζιεμία θα.

 Παηδαγσγηθψο Καζπζηεξεκέλα παηδηά: Απηή ε κνξθή θαζπζηέξεζεο βξίζθεη
ηελ αηηηνινγία χπαξμεο ηεο ζηα αθαηάιιεια παηδαγσγηθά κέζα θαη ζηηο κε
επηζπκεηέο ζρνιηθέο ζπλζήθεο ( αθαηάιιειν ζρνιηθφ πξφγξακκα ή
παηδαγσγηθή κέζνδνο, απφκαθξνη δηδάζθνληεο.
Β. ΠΑΙΓΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ

 Οξθαλά απφ θεδεκφλεο γνλείο: Παηδηά εγθαηαιειεηκκέλσλ γνλέσλ, λφζα,
νξθαλά.

 Παηδηά πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο: Παηδηά πνπ βξίζθνληαη
δηαξθψο

ππφ

επηηήξεζε

θαζψο

ππήξμαλ

ζχκαηα

θαθνκεηαρείξηζεο

ή

εγθαηαιείθζεθαλ ζην παξειζφλ απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.

 Τηνζεηεκέλα παηδηά: Αθνξά παηδηά πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί θαλνληθά.
Αληηζέησο,

ε

ζπγθεθξηκέλε

γνλέσλ(Κξνπζηαιάθε,2006).

θαηεγνξία

πεξηθιείεη

παηδηά

αλάδνρσλ
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Ενότητα 2η :
ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΟΝΕΪΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο απνηειεί εδψ θαη αηψλεο έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά αιιά
θαη αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο αλζξσπφηεηαο. Αλέθαζελ, ραξαθηεξηδφηαλ σο κηα
νινθιεξσκέλε κνξθή αλζξψπηλεο ζπκβίσζεο, ε νπνία ζηεξηδφηαλ ζηελ βηνινγηθή αλάγθε
ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο ηνπ. Δληνχηνηο ν ξφινο, αιιά
θαη ε αμία ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχπιεπξνο θαη δελ νινθιεξψλεηαη εθεί. Θεσξείηαη έλαο
ρψξνο ζαιπσξήο, αιηξνπηζκνχ θαη ακνηβαίαο αιιειεγγχεο κέζα ζηνλ νπνίν ην άηνκν αξρίδεη
λα ρηίδεη ηηο πξψηεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Μέζα ζηελ νηθνγέλεηα αλαπηχζζνληαη
ζηα κέιε ηεο κνλαδηθά ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο ηα νπνία απνηεινχλ γέθπξα γηα κηα
κειινληηθά πγηή θαη ζηαζεξή δσή. Θα έιεγε θαλείο, φηη ε πινπξαιηζηηθή αθνκνίσζε ηνπ
θφζκνπ απφ ην παηδί αιιά θαη ε νκαιή πνξεία ηνπ ζε απηφλ ζεκειηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηελ νξζή δηαπαηδαγψγεζε πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνπο γνλείο ηνπ (Κηηζαξάο,2001).
ην βηβιίν ηνπ ν Gordonπαξνπζηάδεη πφζν εχθνια ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία φινη νη
ζχκβνπινη πγείαο ή νη θνξείο επηβνιήο λφκνπ απνδίδνπλ ην νιηθφ θηαίμηκν ζηνπο γνλείο γηα
θάζεδηαζηξεβισκέλε πνξεία πνπ, ελδέρεηαη, λα αθνινπζήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Πνιινί φκσο
αγλννχλ ην γεγνλφο φηη, φηαλ δχν άηνκα γίλνληαη γνλείο θάηη παξάμελν θαη πξσηφγλσξν
ζπκβαίλεη ζε απηνχο. Οη ίδηνηβξίζθνληαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, θαηά ην νπνίν αξρίδνπλ
λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ αξρηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ππνρξεψλνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε
λένπο ξφινπο. Μεηακνξθψλνληαη, δειαδή, ζε γνλείο. Οη ξφινη απηνί απαηηνχλ λα
μεπεξάζνπλ ζεκαληηθέο πξνεγνχκελεοαδπλακίεο ή πεξηνξηζκνχο θαη λα αλαιάβνπλ έλα
ηεξάζηην θνξηίν επζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο θνξέο
ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ψζηε λα δηακνξθψζνπλ ζσζηά-ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα- ηνλ
ηξφπν πνπ ζα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο, εθφζνλ ελδέρεηαη λα κελ γλσξίδνπλ ηνπονξζνχο
θαη απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο(Gordon, 2009).πγθεθξηκέλα, νη ηξφπνη
δηαπαηδαγψγεζεοέρνπλ δηαλχζεη έλα καθξνζθειέορξνληθφδηάζηεκα θαη έρνπλ πεξάζεη απφ
«ζπκπιεγάδεο» πέηξεο πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ηε κνξθή ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε
αιιαγή ησλ ηξφπσλ απηψλ παξαηεξείηαη ζηελ επνρή καο. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ κε
ρξνλνινγηθή ζεηξάνη θπξηφηεξνη απφ απηνχο. Παξάιιεια παξαηεξνχκε φηη ζην ίδην ρξνληθφ
δηάζηεκα δηακνξθψλεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ηηκσξίαο. Ζ ηηκσξία πέξα απφ ηελ αξρηθή ηεο
ζεκαζία, πνπ είλαη ζπλψλπκε κε εθείλε ηεο πνηλήο πνπ επηβάιιεηαη κεηά απφ παξάβαζε
θάπνηνπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, ρξεζηκνπνηήζεθε επαλεηιεκκέλα σο έλα απφ ηα θχξηα κέζα
δηαπαηδαγψγεζεο ησλ γνλέσλ. Ζ πνξεία ηεο παξνπζηάδεηαη θζίλνπζα ζήκεξα , ελψ πξηλ απφ
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ρξφληα βξηζθφηαλ ζην απφγεην ηεο.Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή παξαηεξνχκε φηη,
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν επηθξαηνχζε ε πεπνίζεζε φηη ηα παηδηά
έπξεπε λα ππνζηνχλ ζθιεξέο ζπλέπεηεο γηα θάζε πξάμε ηνπο πνπ ήηαλ αλεπηζχκεηε,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ είραλ ζέζεη νη γνλείο ηνπο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν
δηακνξθψζεθε ε έλλνηα ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ε νπνία δηήλπζε κε ηε ζεηξά ηεοκηα
ελδηαθέξνπζα πνξεία.Σέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα γίλεη ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, ησλ νπνίσλ ε αληηκεηψπηζε ηνπο ηφζν απφ ηνπο γνλείοφζν θαη απφ ην επξχηεξν
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έρεη αιιάμεη ξηδηθά. Σα άηνκα απηά πέξαζαλ απφ ην απερζέο ζηάδην
ηεο απφξξηςεο θαη ηεο βξεθνθηνλίαο, ζην πγηέο ζηάδην ηεο πεξίζαιςεο, έρνληαο
αλαγλσξηζηεί ηα πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα ηνπο

θαη πιένλ έρνπλ κηα ζρεδφλίζε

κεηαρείξηζε(Davis,Chandler&LaRossa,

2004)..

Παξαθνινπζψληαοκεέλαγξήγνξνβιέκκαηελεμειηθηηθήπνξεία
πξαθηηθψλαπφ

ην

παξειζφλ

ησλ

κέρξηζήκεξακπνξνχκελαπξνβνχκεζενξηζκέλεο

γνλετθψλ
θαίξηεο

δηαπηζηψζεηο. Ξεθηλψληαο, κηα απφ ηηο πην ζθιεξέο ηηκσξίεο ηεο αλζξσπφηεηαο έιαβε ρψξα
ζηελ αξραία Διιάδα. Ζ αξραία πάξηε ζεσξνχηαλ κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πφιεηο- θξάηε
ηεο Διιάδαο πνπ ηξαβνχζε ζαλ καγλήηεο ηνλ ακέξηζην ζεβαζκφ ησλ άιισλ θξαηψλ θαη
έκεηλε γλσζηή ζηελ ηζηνξία γηα ηε ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή ηεο δχλακε θαη ηνλ αλίθεην
εξσηζκφ ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ αλαδεηνχζε γεξά θαη πγηή άηνκα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηελ
ππεξαζπηζηνχλ ζηε κάρε θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε θήκε ηεο κέζα ζηνπο αηψλεο. Ζ κπζνινγία,
ινηπφλ,δηεγείηαη φηη ζην ζπήιαην ηνπ Καηάδα γηλφληνπζαλ νκαδηθέο βξεθνθηνλίεο, θαζψο
φζα παηδηά έξρνληαλ ζηελ δσή κε θάπνηαο κνξθήο γελεηηθή δπζκνξθία ή ήηαλεπάισηνη ζε
αζζέλεηεονη ίδηνη ηνπο νη γνλείο ηνπο έξηρλαλ ζην θελφ ελφο γθξεκνχεπεηδή επηθξαηνχζε
δηαθαψο ε αληίιεςε φηη δελ ηαίξηαδαλ κε ηνπο ζηηβαξνχο ππεξαζπηζηέο θαη απφγνλνπο ηεο
πάξηεο. Απηφ, άιισζηε, απαηηνχζε ε λνκνζεζία ηνπ Λπθνχξγνπ (Κίθηια &Κνπηειέθνο,
2001).Αληηζέησο, παξαηεξνχκε φηη ζηελ αξραία Αζήλα ε αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ πνπ
γελληφληνπζαλ κε θάπνηαο κνξθήο δπζπιαζία είρε ηα ζηνηρεία ηεο ειεεκνζχλεο, αθνχ
αλαγλψξηδαλ φηη ε θχζε θαη νη ηπραίνη παξάγνληεο επζχλνληαλ θαη φρη ν ίδηνο ν άλζξσπνο.
Γελ ππήξρε ινηπφλ ε ζθέςε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηεο ηηκσξίαο,
ζχκθσλα κε ηελ ξήζε ηνπ Πξσηαγφξα. (Πιάησλνο, Πξσηαγφξαο 323Α-Δ) Απηφ πξνθαλψο
νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πφιεο θξάηνπο. Ζ Αζήλα δελ
ππήξμε πνηέ κηα θαζαξά ζηξαηησηηθή δχλακε, ν ηξφπνο δσήο ήηαλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξνο
θαη

ε

θαιιηέξγεηα

ηνπ

δηαιφγνπ επλννχζε ην ζεβαζκφ θαη ηελ απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ πνιηηψλ ηεο.
(Tridimas,

2011)..
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πλερίδνληαο ηελ αλαδξνκή δηαπηζηψλνπκε φηη απφ ηνλ 15ν κέρξη θαη ηνλ
17ναηψλακ.Υ.επηθξαηνχζε,ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκνην καζηίγσκα
θαη ν μπινδαξκφο ησλ παηδηψλ σοε ζπρλφηεξε κέζνδνοεπηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο. Ζ θχξηα
πεπνίζεζε ησλ γνλέσλ ήηαλ, φηη ν πφλνο πνπ έλησζε ην παηδί απφ ην καζηίγην ή ην φξγαλν
πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα λα ην ρηππήζνπλ, ην ιχηξσλε ή ην εμηιέσλε.Μάιηζηα, εθείλε ηελ
πεξίνδν ε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ δελ ειεγρφηαλ απφ θαλέλαλ θνξέα, θαη έηζη είραλ αθφκα
θαη ην δηθαίσκαλα αθαηξέζνπλ ηε δσή απφ ηα παηδηά ηνπο, φηαλ δελ ππάθνπαλ ζηηο
ππνδείμεηο ηνπο (Κίθηια&Κνπηειέθνο,2001).

.

.

Ζ θαηάζηαζε απηή

άξρηζε ζηαδηαθά λα εμαιείθεηαη ζηα ηέιε ηνπ 17ν αηψλα. Δθείλε ηελ επνρή ε αλζξσπφηεηα
βξέζεθε ζην πξννίκην κηαο ιακπξήο εμέιημεο. Ζ γέλλεζε θαη ηαρχηαηε δηάδνζε ηνπ
πλεπκαηηθνχ

θηλήκαηνο

ηνπ

«Γηαθσηηζκνχ»,

εγθαηλίαζε

ηε

γλψζε

θαη

ηελ

έθεξενινθιεξσηηθά ζηηο θαζεκεξηλφηεηεο ησλ αλζξψπσλ.Αλαπηχρζεθαλ ηδέεο γηα δεηήκαηα
εζηθήο νη νπνίεο έθεξαλ ζην πξνζθήλην έλα λέν πξφηππν δσήο. ΚπξίσονηαπφςεηοησλJeanJacquesRousseau,

ηνπFrancois-MarieArouet

(ςεπδψλπκν

Voltaire),

ηνπ

JohannHeinrichPestalozzi αιιά θαη πνιιψλ άιισλ ελζηεξλίζηεθαλ απφ πνιινχο,
κεηαηξέπνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ πεξίνδνο απηή θξίζεθε επηηπρήο
κέζα απφ ηηο πνιιέο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε. Μηα απφ απηέο ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο
ησλ παηδηψλ θαζψο έζηξεςε ηελ πξνζνρή ησλ επηζηεκφλσλ ζηα δηθαηψκαηαηνπο. Δπίζεο, ε
θαηάζηαζε απηή αλαζεψξεζε ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαοθαη ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ
παηδηψλ ζηελ θνηλσλία σο ηζάμηα κέιε δελ άξγεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο Γηαθσηηζκφο
απνηέιεζε, θπξηνιεθηηθά, ηελ έλαξμε κηαο ζεηξάοπνιιαπιψλ δηαδνρηθψλ παηδνθεληξηθψλ –
θπξίσο- κεηαξξπζκίζεσλ (κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο).Υαξαθηεξηζηηθά ε
βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη απφ ην 1830 κ.Υ. μεζψξηαζαλ ζρεδφλ εληειψο απφ ηε
δεκνηηθφηεηα νη ηαθηηθέο ηνπ καζηηγψκαηνο θαη ηνπ μπινδαξκνχ, θαη νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ
κε ηνπο γνλείο ηνπο γίλνληαλ φιν θαη πην ηξπθεξέο (Jakesova&Slezakova,2016).
ηνπο πξφπνδεο ηνπ 19νπ αηψλα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αθφκα εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
αιιαγή. Γηα πξψηε θνξά νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο, ηα νπνία έσο ηφηε
δνχζαλ ιίγν παξαγθσληζκέλααπφ ηνπο γνλείο ηνποαιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία
άξρηζαλ λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. Ο Louis Braille έλαο Γάιινο, θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ
1800, φληαο ηπθιφο αλαζχληαμε έλα παιηφ κπζηηθφ ζηξαηησηηθφ θψδηθα κεηαηξέπνληαο ηνλ
ζε έλα πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε ηπθιά ή θσθάιαια άηνκα.
Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη απφ έλα εηδηθφ αιθάβεην πάλσ ζε αλάγιπθεο επηθάλεηεο, ην
νπνίν ην άηνκν θαηαιαβαίλεη κε ηελ αίζζεζε ηεο αθήο (ςειαθψληαο ην). Ζ αλάδεημε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αιθαβήηνπ δηεπθφιπλεηελ πνηφηεηα δσήο αξθεηψλ αηφκσλ κέρξη θαη ζήκεξα.
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Αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη,επίζεο,ην γεγνλφοφηη ε UNESCOην 1950 δηεχξπλε ηηο πξνζθνξέο
ηνπ ζπζηήκαηνο Braille θάλνληαο ην εληαίν γηα φιεο ηηο γιψζζεο ηνπ θφζκνπ,εληζρχνληαο
αιιά θαη δηαζθαιίδνληαοηα ζχλνξα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ην έρνπλ
αλάγθε.Σέινο, ν ίδηνο θνξέαο ην 2005 αλαθνίλσζε επίζεκα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα σο κηα
γιψζζα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξσπφηεηα(Jimenez, Olea, Torres, Alonso,
Harder&Fischer,

2009).

.

Οη αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ έδσζαλ κηα νξηζηηθή κνξθή ζηηο γνλετθέο κεζφδνπο
δηαπαηδαγψγεζεο θαη νη ζρέζεηο ησλ παηδηψλ κε ηνπο γνλείο άξρηζαλ λα ζεκειηψλνληαη κε
αθιφλεηνπο ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο. Πιένλ νη ηηκσξίεο, θπξίσο νη ζσκαηηθέο έρνπλ
εμαιεηθζεί, θαη έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ πην δηαιιαθηηθνχο θαη δεκνθξαηηθνχο ηξφπνπο.
Πξσηαγσληζηέο απηψλ είλαη νη επγελείο λνπζεζίεο ή ε ζεηηθή ελίζρπζε, αιιά θαη αξθεηνί
αθφκα ηξφπνη πνπ αλαιχνληαη δηεμνδηθά παξαθάησ. εκεία ηνκήο ζηελ ηζηνξία, ηα νπνία
έδσζαλ ηε δηθή ηνπο πηλειηά ζην ζεκεξηλφ πιαίζην δηαπαηδαγψγεζεο ήηαλ αθελφο ην 1889,
φπνπ θαη ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ε «Δζληθή Δηαηξία γηα ηελ πξφιεςε ηεο ζθιεξφηεηαο ζηα
παηδηά». Αθεηέξνπ εμίζνπ ζεκαληηθφ γεγνλφο απεηέιεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ην
1959 ε νπνία ςήθηζε κε πάζνο ηελ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ. Σέινο ην 1989
ςεθίζηεθε θαη ππνγξάθηεθε νκφθσλα ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ε νπνία
πξνζηαηεχεη ην παηδί απφ θάζε κνξθή βίαο θπξίσο ηεο ζεμνπαιηθήο(Κίθηια & Κνπηειέθνο,
2001). Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Δπξψπε απφ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1930-1970 ήηαλ
επξχηαηα δηαδεδνκέλε ε αληίιεςε φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθή. Μηα
άπνςε

πνπ

ελζηεξλίζηεθε

θαη

νηθνγέλεηεο(Jakesova&Slezakova,2016).

έγηλε

πξφηππν

πξνο

απνθπγήλ

ζε

πνιιέο
.

Μέζα απφηελ πξναλαθεξζείζα παξνπζίαζε απηψλ ησλ κεζφδσλέγηλαλ θαηαλνεηέο νη
θπξηφηεξεοκεηαηξνπέο αιιά θαη αλαηξνπέο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ κέρξη λα δηακνξθσζεί έλα
απνηειεζκαηηθφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην δηάδξαζεο. Με αθεηεξία απηφ αλαδχεηαηθαη ε
αλάινγε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο. Ζ Διιάδα έρεη
δεκηνπξγήζεη έλα επλντθφ θιίκα αλαηξνθήο παηδηψλ - ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηθαλφηεηεο ή ρσξίο- θαη νη ζρέζεηο πνπ ελψλνπλ ηα παηδηά κε ηνπο γνλείο παξνπζηάδνληαη
απνθξπζηαιισκέλεο θαη ζπάληα επηδέρνληαη ακθηζβήηεζεο. Ζ δηαπίζησζε απηή κάιηζηα, δελ
απνηειεί ιεθηηθή ππεξβνιή θαζψο κέζα απφ ζεζκνζεηεκέλεο ζπκβάζεηο ε ρψξα καο έρεη
δηαγξάςεη θάζε κνξθήο ηηκσξία πνπ ηζνδπλακεί κε ελδννηθνγελεηαθή βία.πγθεθξηκέλα, ε
ζχκβαζε πνπ ππνγξάθηεθε ην 1992 απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κσλ/λν
Καξακαλιή, ζέηεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο πνπ ζεκειηψλνπλ ην δηθαίσκα ηνπ
παηδηνχ γηα δσή. Γίλεη ηδηαίηεξα έκθαζε ζηε ζσζηή αλάπηπμε θαη αλαηξνθή ηνπ απφ ηνπο
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γνλείο ή φπνηνλ άιινλ λφκηκν θεδεκφλα

θαη πξνζηαηεχεη ην παηδί απφ θάζε κνξθήο

θαθνκεηαρείξηζε (πρ βηαηνπξαγία ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή, ζεμνπαιηθή παξελφριεζε,
εγθαηάιεηςε, παξακέιεζε θαη θαθή κεηαρείξηζε).Δπίζεο, ηνλίδεη ηα δηθαηψκαηα παηδηψλ κε
αλαπεξία θαη δηαζθαιίδεη ηελ πγηή ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο(Νφκνο Τπ’ Αξηζκφλ
2101).
Γηα λα νινθιεξσζεί απηή ε καθξνζθειήο ηζηνξηθήπαξνπζίαζε, δελ πξέπεη λα
ιεζκνλήζνπκε θαη ηελ ζχκβαζε πνπ αθνξνχζε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελδννηθνγελεηαθήο
βίαο, ππνγεγξακκέλε ζηηο

23 Οθησβξίνπ 2006 απφ ηνλ πξφεδξν Γεκνθξαηίαο Κάξνιν

Παπνχιηα. Δλ ζπληνκίαθάζε πξάμε ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ κπνξεί λα βιάςεη έζησ
θαη ειάρηζηα έλα άιιν κέινο, δηψθεηαη πνηληθά. Δπίζεο ε πνηλή πνπ αζθείηαη
δηαθνξνπνηείηαηαλάινγα κε ηε δπλακηθή θάζε βίαηεο πξάμεο. (Νφκνο Τπ΄ Αξηζκφλ 3500).
Με ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο παξνπζίαζεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη αιιαγέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ
πνηλψλ αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζεκεξηλψλ δεκνθξαηνχκελσλ
θνηλσληψλ.
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Ενότητα 3η:
Η ΗΜΑΙΑ ΓΟΝΕΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΗ ΕΝΟ ΠΑΙΔΙΟΤ.
3.1 Σεκαζία γνλετθήο εκπινθήο- Η έγθαηξε παξέκβαζε.
Ζ ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα είλαη κνλαδηθή. Σν παηδί μεθηλάεη λα δνκείηαη σο
πξνζσπηθφηεηα κέζα ζηνζηελφ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε νπζηαζηηθή θαη πξαγκαηηθή
αιιειεπίδξαζε

ηνπ

κε

ηνλ

γνλέα

έρεη

ζεκαληηθέο

επηπηψζεηο

ζηελ

εμέιημε

ηνπ(Καππάηνπ,1999). Έλα λενγέλλεην βξέθνο απνηειεί αξρηθά έλαλ νξγαληζκφ εκηηειή ν
νπνίνο πεξηέρεη έλα ακχζεην ζχλνιν δπλαηνηήησλ, έηνηκσλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα
ηειεηνπνηεζνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ γχξσ ηνπ ελήιηθεο πνπ ην λνηάδνληαη
(Γθέξραξλη,2016).Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην κεγάισκα ελφο παηδηνχ απνηειεί έλα ηαμίδη
άλεπ ηέινπο, ηφζν γηα ην γνλέα φζν θαη γηα ην παηδί. Αλαληίξξεηα ην ηαμίδη απηφ εθηείλεηαη
ζε έλα κεγάιν εχξνο δηαθπκάλζεσλ θαη αλαηαξάμεσλ, θαζψο θάζε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα
μερσξηζηφ θχηηαξν ηεο θνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά. Μέζα ζηνλ δεζηφ
νηθνγελεηαθφ θινηφ ην άηνκν εηζπξάηηεη ηηο πξψηεο ηνπ επηδξάζεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, νη
νπνίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα εθείλν.Σν ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαηνρπξψλεη
ζην παηδί, ρσξίο ηελ ηδηαίηεξε θαηαβνιή έξγνπ θάπνηα

αγαζά αλαληηθαηάζηαηα θαη

αλεθηίκεηα, φπσο πξνζηαζία θξνληίδα θαη αγάπε. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί θάηη
ηέηνην, είλαη νη γνλείο λα αζρνινχληαη ελεξγά θαη αζηακάηεηα κε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο
ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο (Μεηνρηαλάθε, 2008).Ο ρξφλνο ν πνηνηηθφο
αιιά θαη ν πνζνηηθφο πνπ αθηεξψλεη θάζε γνλέαο ζην παηδί ηνπ, ζπλνςίδεηαη κε ηνλ φξν
«γνλετθή εκπινθή».πλήζσο, ε ζπκκεηνρή- αλαηξνθή μεθηλάεη κε ηελ παξνρή ζηέγεο,
θαζαξηφηεηαο, ηξνθήο θαη έλδπζεο ζην λενγέλλεην παηδί θαη νινθιεξψλεηαη κφλν φηαλ ν
γνλέαο ηνπ αθηεξψλεη ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, κεηαδίδνληαο πγηή πξφηππα θαη εξεζίζκαηα,
θαιιηεξγψληαο παξάιιεια κηα ηζρπξφηαηε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε ην παηδί
δαπαλψληαο πνιχηηκν ρξφλν κε ηνπο γνλείο ηνπ, ιακβάλεη φια ηα πγηή εθείλα ζπζηαηηθά πνπ
ζα ρξεηαζηεί αξγφηεξα γηα λα εμειίμεη ζηεξηδφκελνο,βέβαηα, ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ, φπσο απηνπεπνίζεζε , απηνεθηίκεζε, θαη
αιιεινζεβαζκφ. Δπίζεο, θαηαθέξλεη λα σξηκάζεη πλεπκαηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά, γεγνλφο
πνπ ζα ηνπ δηαζθαιίζεη κηα πγηή θαη επηηπρεκέλε κεηέπεηηαελήιηθήδσή.

Ηδηαίηεξεο

βαξχηεηαο είλαη ε δηαπίζησζε φηη ηζρχεη θαη ην αθξηβψο αληίζεην.Κάζε εκπινθή ηνπ γνλέα
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ζηε δσή θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ηνπ απνηειεί θαη γηα ηνλ ίδην κηα απφ ηηο
θπξηφηεξεο θαη ζπλάκα νκνξθφηεξεο ζηηγκέο ηεο δσή ηνπ. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ζέζε ηεο
Μηγγείξνπ (2014) θάπνηα ζηηγκή ην άηνκν ζα θιεζεί λα θάλεη έλαλ απνινγηζκφ ησλ
πεπξαγκέλσλ ηεο δσήο ηνπ θαη κφλν ηφηε ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ησλ ζηηγκψλ πνπ
κνηξάζηεθε κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα -θπξίσο ηα παηδηά ηνπ, ηνλ/ ηελ ζχδπγν, αιιά θαη
ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ- θαη ηε ζεκαζία ηεο ακάξαληεο αγάπεο πνπ πξφζθεξε
αιιά θαη έιαβε(Μηγγείξνπ,2014).

.

Δχθνια ινηπφλ, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θάζε γνλετθή εκπινθή (αξλεηηθή
ή ζεηηθή) είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη ρξσκαηίδεη αλάινγα ηε δσή φισλ
ησλ εκπιεθφκελσλ. Γελ πξέπεη, βέβαηα, λα ιεζκνλνχκε φηη ζηηο κέξεο καο ν φξνο γνλετθή
εκπινθή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν νηθνγελεηαθή εκπινθή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην
φηη πνιιά παηδηά δε κεγαιψλνπλ πιάη ζηνπο βηνινγηθνχο ηνπο γνλείο αιιά έρνπλ ηελ
επηκέιεηα ηνπο άιια ζπγγεληθά ή επξχηεξα νηθεία πξφζσπα(Christenson&Sheridan,2003).)
Ξερσξηζηφο ιφγνο φκσο, πξέπεη λα γίλεη γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηαο
κνξθήο δπζθνιία, λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
απνθαζηζηηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε έγθαηξε παξέκβαζε ησλ γνλέσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ
θαη ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη ηε δηαξθή δηαθνλία ζηελ νιηθή θαη πγηή αλάπηπμε ηνπο. Γηα ηνπο
ιφγνπο απηνχο εκπιέθνληαη ζε κηα ζεηξά πξνγξακκάησλ ηαηξηθψλ, θνηλσληθψλ,
ζπκβνπιεπηηθψλ ή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ζηνρεχνληαο ζηε ζπξξίθλσζε ησλ δπζθνιηψλ
πνπ έρεη εκθαλίζεη ή ελδέρεηαη λα εκθαλίζεη ην παηδί. Ζ έλλνηα ηεο έγθαηξεο παξέκβαζεο
έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, ε νπνία πεξηθιείεη ην
ειηθηαθφ θάζκα απφ ηελ γέλλεζε ηνπο σο θαη ηελ ζρνιηθή ειηθία, θαζψο ηφηε ην παηδί είλαη
ηδηαίηεξα εχπιαζην θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ιακβάλεη έρνπλ ηεξάζηηα απήρεζε ζηελ νκαιή
ηνπ αλάπηπμε. Γεληθφηεξα, ε πξψηκε απηή ε εκπινθή ηνπ γνλέα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, ηνλ
θαζηζηά ηθαλφ λα δηαπηζηψζεη νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή δηαηαξαρή αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη.
Έηζη κπνξεί λα ζπκβάιιεη, ψζηε απηή ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά λα ειεγρζεί απφ λσξίο
αθφκα θαη λα απνηξαπεί(Κνξλειάθε, Κππξησηάθε & Μαλσιίηζεο,2010).

3.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ γνλετθή ζπκπεξηθνξάεκπινθή.
Οη γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο νχηε θνηλέο γηα φινπο.
Αληηζέησο επεξεάδνληαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο, ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα
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νκαδνπνηήζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο.

.

Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνύ:
 Βηνινγηθνί παξάγνληεο- Φύιν παηδηνύ: Καηά θνηλή νκνινγία, ηα δχν θχια έρνπλ
θάπνηεο εκθαλέζηαηεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπονη νπνίεο,ελδέρεηαη, λα επεξεάδνπλ
αλάινγα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα ζπλήζσο
είλαη πην εμσζηξεθή, παξνξκεηηθά θαη ππεξθηλεηηθά ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα ηεο
ειηθίαο ηνπο. πλεζίδνπλ λα εκπιέθνληαη ζε επηθίλδπλα παηρλίδηα ή δξαζηεξηφηεηεο
θαη είλαη πην ζπλαηζζεκαηηθά, αληηδξαζηηθά ή επεξέζηζηα. Κακηά θνξά ινηπφλ, γνλείο
πνπ έρνπλ ήδε κηα έληνλε θαζεκεξηλφηεηα απνθεχγνπλ ή απιά δελ επηζπκνχλ λα
πεξάζνπλ ρξφλν κε ην γηφ ηνπο, θαζψο θάηη ηέηνην ηνπο εμνληψλεη. Απφ ηελ άιιε ηα
κηθξά θνξίηζηα ζπκπεξηθέξνληαη πην ζπλεηά θαη ε ήπηα απηή ζπκπεξηθνξά ηνπο δελ
εξεζίδεη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη ην βξίζθνπλ επθνιφηεξν λα πεξάζνπλ ρξφλν καδί ηνπο
(Παπιφπνπινο,2000).
 Σεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ: χκθσλα κε ηε ζεηξά γέλλεζεο ελφο παηδηνχζπλήζσο
ην πξσηφηνθν παηδί δέρεηαη ηελ ππέξκεηξε θξνληίδα θαη αγάπε ηφζν ησλ γνλέσλ φζν
θαη ηνπ επξχηεξνπ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ.Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αζθεί ηε γνεηεία ηνπ
κνλαδηθνχ θαη ηνπ μερσξηζηνχ. Γηα φζν δηάζηεκα έρεη απηφ ην «πξνηέξεκα»
απνξξνθά φιε ηελ ελέξγεηα ησλ γνληψλ ηνπ, νη νπνίνη ελζνπζηάδνληαη λα πεξλάλε
ρξφλν κε ην παηδί ηνπο. Όηαλ γελλεζνχλ θαη ηα επφκελα παηδηά ε αξρηθή δηάζεζε ησλ
γνλέσλ αξρίδεη λα μεζσξηάδεη θαη εκπιέθνληαη φιν θαη ιηγφηεξν ζηηο δσέο ησλ
παηδηψλ ηνπο. πλήζσο, εηδηθά ζε πνιπκειείο νηθνγέλεηεο, νη γνλείο πξνηηκνχλ λα
αθήλνπλ ηα παηδηά λα παίδνπλ κεηαμχ ηνπο θαη εθείλνη λα παξαθνινπζνχλ
παζεηηθά(Νηξατθσξο & Γθξαηε, 1968).
 Πξνγελλεηηθνί – Πεξηγελλεηηθνί παξάγνληεο: Γεγνλφηα πνπ ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ αιιά θαη κεηά έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα δψζνπλ κηα αξλεηηθή κνξθή ζηε κεηέπεηηα γνλετθή ζπκπεξηθνξάεκπινθή.

πγθεθξηκέλα, παηδηά απφ αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ζπάληα γίλνληαη

απνδεθηά απφ ηνπο γνλείο ηνπο. πλήζσο γίλνληαη δέθηεο ηεο απφξξηςεο είηε απφ ηνλ
έλα γνλέα είηε θαη απφ ηνπο δχν(ηαχξνπ,2011). Δπίζεο, επηπινθέο θαηά ηνλ
ηνθεηόθαη ε επψδπλε εκπεηξία

πνπ βίσζε ε κεηέξα

ηελ θαηαθπξηεχνπλ κε

απνηέιεζκα, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα λα ηελ σζνχλ ζηελ απνζηξνθή απφ ην παηδί
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ηεο. Σέινο, ζεκαληηθή επηξξνή αζθεί ε επηιόρεηα θαηάζιηςε, κηα κνξθή
θαηάζιηςεο πνπ ζπρλά έπεηαη ηνπ ηνθεηνχ ζε λέεο κεηέξεο. Σν θχξην θαη βαζηθφηεξν
ζχκπησκα απηήο είλαη ην βαζχ ζπλαίζζεκα ηνπ πφλνπ θαη ηεο ιχπεο πνπ αηζζάλνληαη
, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε κηα ζηαδηαθή απψιεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απηέο νη
κεηέξεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζην κεηξηθφ ηνπο έλζηηθην θαη κέλνπλ απφκαθξεο απφ
ηα βξέθε ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα(Feldman,2011).
Παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθάηνπ γνλέα:
 Μνξθσηηθό επίπεδν: ηαηηζηηθά γνλείο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν αμηνινγνχλ θαη
δηαρεηξίδνληαη πην εχζηνρα ηελ παηδηθή πξνζσπηθφηεηα. Γηαζέηνπλ έλα ηθαλφ ρξνληθφ
δηάζηεκα ηελ εκέξα αιιειεπηδξψληαο κε ηα παηδηά ηνπο θαη κεηαδίδνληαο ηνπο ζαθή
θαη πγηή πξφηππα. πκβάιινπλ ελεξγά ζηε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπο, θαζψο θαη νη
πξαθηηθέο δηαπαηδαγψγεζεο πνπ εθαξκφδνπλ απνζθνπνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ζηφρνπο ή πξνζδνθίεο. πλήζσο, ζπλεηδεηά επηδηψθνπλ ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα
θαη ηελ εζηθή ηνπο ηειείσζε (Παπιφπνπινο,2000).
 Οηθνλνκηθό επίπεδν: Σν νηθνλνκηθφ επίπεδν θάζε νηθνγέλεηαο ζπκβάιιεη
απνθαζηζηηθά θαη ζηνλ ελεξγφ ρξφλν δηαπαηδαγψγεζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ γνλέα
ζηηο παηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ρακειφ νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη θπξίσο ε θηψρεηα
εηζρσξεί ζηελ ξαρνθνθαιηά ηεο νηθνγέλεηαο θαηαζηξέθνληαο ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο
ζηήξημεο ηεο. Υαξαθηεξηζηηθά, νη γνλείο αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα θπζηνινγηθή
πνηφηεηα δσήο ζηα παηδηά ηνπο, κηα θαζαξή θαη πγηή θαηνηθία ή ηελ πξφζβαζε ζηελ
πεξίζαιςή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ην θχηηαξν ηεο νηθνγέλεηαο απνζπληίζεηαη θαη νη
γνλείο αθφκα θαη αζπλαίζζεηα είηε απνκαθξχλνληαη απφ ηα γνλετθά ηνπο θαζήθνληα,
είηε πηνζεηνχλ έλα άθξσο ηπξαλληθφ γνλετθφ ζηπι. Απφ ηελ άιιε, νηθνγέλεηεο πνπ
δνπλ ζε θπζηνινγηθά νηθνλνκηθά επίπεδα - ή πνιχ πεξηζζφηεξν ζε αλψηεξα
νηθνλνκηθά ζηξψκαηα- είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ έλα πςειφ επίπεδν δσήο ζηα
παηδηά ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζέζνπλ πνηνηηθφ ρξφλν ζε απηά(Cole&Cole,2001).
 Σρέζε γνλέσλ: Γηα λα ππάξμεη κηα αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην
παηδί, ν γνλέαο νθείιεη πξψηα λα έρεη θαηαθηήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε ζρέζε κε ηνλ/ηελ
ζχληξνθν ηνπ. Μηα ζσζηή ζρέζε ησλ γνλέσλ θξαηαηψλεη ηελ ςπρηθή επεκεξία ηνπ
παηδηνχ. Ζ απνπζία αληαγσληζκνχ θαη επηζεηηθφηεηαο κεηαμχ ηνπο θάλεη ψζηε απφ
θνηλνχ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη λα ζέηνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε
γξακκή πιεχζεο κε επίθεληξν ην ίδην. Σν απνηέιεζκα είλαη ην παηδί λα πηνζεηήζεη
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πξφηππα πγηή, απνκαθξπζκέλεο απφ εληάζεηο- κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία νκαδηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη κηαο γεληθφηεξα ήξεκεο θαζεκεξηλφηεηαο (Μηγγείξνπ,2014).

3.3 Γνλετθή εκπινθή θαη παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
Σα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξε θαη επαίζζεηε
νκάδα παηδηψλ, ηα νπνία ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ιφγσ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο, νθείινπλ λα θάλνπλ
ξεαιηζηηθέο ζθέςεηο γηα ηα παηδηά ηνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο κε
ινγηθή, απνδνρή, ππνκνλή θαη εξεκία κεηξηάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ην βάξνο ηνπ
πιήγκαηνο

πνπ δέρηεθαλ(Μπνπζθάιηα,1993).

.

πγθξηηηθά, ζηνπο θφιπνπο κηαο νηθνγέλεηαο κε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηα πξνβιήκαηα είλαη εληνλφηεξα απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη ζπγθεθξηκέλνη
γνλείο έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείινληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επζχλεο πνπ
αλαιακβάλνπλ φζνλ αθνξά ηε θξνληίδα θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Αξθεηέο
θνξέο έρεη παξαηεξεζεί φηη κε ηε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε εκπφδηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε
ε ζρέζε ησλ γνλέσλ θζείξεηαη πνηνηηθά θαη νη ηξηβέο ή νη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζην δεπγάξη
είλαη εληνλφηεξεο. Κάηη ηέηνην είλαη απφξξνηα ελφο γεληθφηεξνπ αγρνγφλνπ πιαηζίνπ πνπ
βηψλνπλ θαζεκεξηλά. Αξρηθά, νη ίδηεο νη κεηέξεο, φληαο πην επάισηεο θαη δεκέλεο κε ηα
παηδηά, αξρίδνπλ λα απσζνχλ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο απφ ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη
επσκίδνληαη πξνζσπηθά φιεο ηηο επζχλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαπαηδαγψγεζεο ηνπο. Αθφκα, νη
γνλείο αηζζάλνληαη ζσκαηηθά θνπξαζκέλνη, εμαηηίαο ηεο ζηξεζνγφλαο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ
βηψλνπλ θαζψο ν πξνζσπηθφο ηνπο ρξφλνο είλαη ζπρλά πεξηνξηζκέλνο. Δπίζεο, ζα ήηαλ
παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αλαδχνληαη κέζα ζηε
ζπγθεθξηκέλε νηθνγελεηαθή δνκή. Όπσο είλαη θπζηθφ,
ηα νηθνγελεηαθά έμνδα είλαη δηαξθψο απμεκέλα
εμαηηίαο ησλ αθξηβψλ θαξκάθσλ, ηαηξψλ θα. Έηζη νη
γνλείο σζνχληαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο δνπιείεο γηα
λα αληαπεμέιζνπλ, απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε
θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο εμάληιεζε. ε θάζε
πεξίπησζε γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε αλαηξνθή θαη ε
δηαπαηδαγψγεζε ελφο παηδηνχ κε αλαπεξία δελ είλαη θάηη εχθνιν νχηε θάηη αθαηφξζσην. Γηα
ην ιφγν απηφ παξαθάησ παξνπζηάδνληαη θάπνηνη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη εκπινθήο ησλ
γνλέσλ

ζηε

δσή

ησλ

παηδηψλ,

ψζηε

ε

θαζεκεξηλφηεηα

βηψζηκε(Κνξλειάθε,Κππξησηάθε&Μαλσιίηζεο,2010).

ηνπο

λα

γίλεη

πην
.
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Αξρηθά, επηηαθηηθή πξνβάιιεη ε αλάγθεπαξαδνρήο απφ ηνπο γνλείο φηη ην παηδί ηνπο
γελλήζεθε κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, έρεη παξαηεξεζεί φηη
νη αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ πνηθίιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα,
άιινηε, αληηκεησπίδνπλ απηήλ ηελ δπζθνιία κε ζεηηθφ ηξφπν αλαδεηψληαο ιχζεηο θαη
εμσηεξηθή βνήζεηα, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο πεξηζζφηεξν
βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη κηα θαηεγνξία γνλέσλ νη νπνίνη αξλνχληαη
λα δερηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε σο κφληκε. Υαξαθηεξηζηηθά, εζεινηπθινχλ θαη δελ
δέρνληαη ην πξφβιεκα σο ζηαζεξφ θαη ακεηάθιεην, δίλνληαο εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ηνποκηα
ηξαγηθή ηξνπή ζηα γεγνλφηα, δπζρεξαίλνληαο θαη ηελ δηθή ηνπο ςπρηθή θαηάζηαζε αιιά
θπξίσο ησλ παηδηψλ (Μπνπζθάιηα,1993).

.

Δπίζεο, αξθεηά ζεκαληηθφ είλαηνη νηθνγέλεηεο ησλ πζηεξνχλησλ παηδηψλ λα ζέηνπλ σο
θπξίαξρε πξνηεξαηφηεηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηελ πγεία ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
γνλείο νθείινπλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηα λνζνθνκεία είλαη
πιένλ ξνπηίλα. Γηα παξάδεηγκα ζρεδφλ θαζεκεξηλά ζα πξέπεη λα επηδίδνληαη ζηελ επίζθεςε
δηάθνξσλγηαηξψλ (λεπξνιφγσλ, θπζηθνζεξαπεπηψλ, ινγνζεξαπεπηψλ, εξγνζεξαπεπηψλ
θνθ). Πάξαπηα, εθηφο απφ ηηο εμσηεξηθέο δνκέο πνπ νθείινπλ λα επηζθέπηνληαη, αξθεηά
ζπρλά πξέπεη λα κεηαηξέπνπλ θαη ην ίδην ηνπο ζην ζπίηη ζε έλα ρψξν πξνζσπηθνχ ηαηξείνπ,
εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηελ εκέξα γχξσ απφ ηελ πγεία ηνπ
παηδηνχ(Litt&McCormick,2015).

.

Δπεθηείλνληαο ην ζπιινγηζκφ καο ζα ιέγακε, φηη θάζε επηηπρεκέλε γνλετθή εκπινθή
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ππέξκεηξε εηιηθξίλεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, ε νπνία δηαηεξεί ηηο
νηθνγελεηαθέο ηζνξξνπίεο, Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, νη γνλείο νθείινπλ λα είλαη πιήξσο εηιηθξηλείο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο,
μεθαζαξίδνληαο ηνπο ηελ θαηάζηαζεο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δίλνπλ θίλεηξν λα
αλαδείμνπλ ηνλ θαιχηεξν ηνπο εαπηφ, μεπεξλψληαο ηα φξηα ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ ζε φζνλ
ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Σέινο, δίλνληαο έκθαζε ζηε
ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηψλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηνληζηεί πσο έρνπλ δηαξθψο αλάγθε
απφ αγάπε θαη θξνληίδα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη γνλείο ηνπο νθείινπλ λα αλαδεηνχλ ζηαζεξά
λένπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο, αθφκα θαη αλ απηνί μεπεξλνχλ ηα φξηα ηεο ιεθηηθήο.
Υαξαθηεξηζηηθά, έκθαζε δίλεηαη ζηεζεκαζία ηνπ αγγίγκαηνο, ζην ράδη, ζηηο εθθξάζεηο ηνπ
πξνζψπνπ ησλ γνλέσλ. Μέζα απφ φια απηά, ην παηδί θαηαλνεί κε έλα απιφ θαη ηξπθεξφ
ηξφπν πσο

πεξηηξηγπξίδεηαη απφ άηνκα πνπ ην αγαπνχλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, αηζζάλεηαη

αζθαιέο θαη επηζπκεηφ(Μπνπζθάιηα,1993).

.
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3.4 Πνξεία ζσζηήο γνλετθήο εκπινθήο
Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ δσή αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ, φπσο έρεη
αλαθεξζεί πνιιέο θνξέο,είλαη ηεξάζηηα. Μέζα απφ ηελ

θξνληίδα ησλ γνλέσλ ην παηδί

δηακνξθψλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ,ψζηε λα αληαπνθξηζεί αξγφηεξα ζηηο
απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη λα έρεη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο
ηνπο(Κηηζαξάο,2001). Σίπνηα φκσο δελ νξίδεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηελ δσή ηνπ
παηδηνχ θάπνηα ζηηγκή παχεη λα πθίζηαηαη.Ζ δηαδηθαζία απηή μεθηλάεη απφ ηελ εγθπκνζχλε
θαη δελ ζηακαηάεη πνηέ. Κάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζην νπνίν εκπιέθεηαη ν γνλέαο ζέηεη ηα
ζεκέιηα γηα ην επφκελν θαη έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο θχθινο αληδηνηεινχο αγάπεο (αηίξ,
1989). Υαξαθηεξηζηηθά ήδε θαηά ηελ θπνθνξίανη γνλείο θξνληίδνπλ κέζσ ησλ ηαηξηθψλ
εμεηάζεσλ λα απνθεπρζνχλ ελδερφκελεο παζήζεηο ή πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ.
Παξάιιεια ε κεηέξα πξνζπαζεί λα ηξέθεηαη πγηεηλά θαη λα δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα
γαιήλεο θαη εξεκίαο, ψζηε λα ελδπλακψλεη ηελ κεηέπεηηα ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ηνπ
παηδηνχ ηεο.εκαληηθφηεξν φκσο απφ φια είλαη ην γεγνλφο φηη νη γνλείο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο γηαηξνχο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θάπνηα ελδερφκελε αλσκαιία ζην έκβξπν θαη λα ηελ
εθηνπίζνπλπαξέρνληαο

ζην

παηδί

ηνπο

ηελ

πξννπηηθή

κηαο

θαιχηεξεο

δσήο

(Feldman,2011).Μεηά ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ λένπ βξέθνπο θαη ηεο κεηέξαο είλαη ν ζειαζκφο. ε κεγάιν
βαζκφ απηφο ελζαξξχλεη ηε γλσζηηθή, λνεηηθή,ςπρηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ
παηδηνχ θαη ζχκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο πξνδηαζέηεη ζεηηθά φιε ηελ κεηέπεηηα παηδηθή
αιιά θαη ελήιηθε δσή ηνπ. Ο ζειαζκφο αληηπξνζσπεχεη κηα αλψηαηε ζσκαηηθή επαθή κε
ηελ κεηέξα θαη ηα παηδηά πνπ ηνλ έρνπλ απνιαχζεη αλαπηχζζνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ
νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο φπσο απηνεθηίκεζε, απηνπεπνίζεζε θαη
αλεμαξηεζία. Απφ ηελ άιιε, παηδηά πνπ δελ βίσζαλ ην κεηξηθφ ζειαζκφ κεγάισζαλ έρνληαο
ηζρπξά

ειιείκκαηα

(ρακειή

απηνεθηίκεζε,

ρακειφ

λνεηηθφ

επίπεδν

θα)(Lucas,

Judge,Sajdlowska, Cong&McGrath 2015). Έπεηηα απφ ηε βξεθηθή ειηθία έσο θαη ηελ
παηδηθή, νη γνλείο έρνπλ άθξσο ελεξγφ ξφιν ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαζψο νη ίδηνη είλαη
ππεχζπλνη γηα ηε ξχζκηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Διέγρνπλ ην σξάξην χπλνπ ηνπ παηδηνχ,
ην μχπλεκα, ην θαγεηφ, ηε δηαδηθαζία ιήςεο ηξνθήο ή ηεο ηνπαιέηαο. Αθφκα ε νκαιή
αλάπηπμε ηνπ ςπρηζκνχ ηνπ βξέθνπογίλεηαηκέζσ ηεο ζρέζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζε
απηφθαη ηελ κεηέξα, αξρηθά,ζηε ζπλέρεηα φκσο θαη ν ξφινο ηνπ παηέξα είλαη ζεκαληηθφο. Γηα
ην ιφγν απηφ ζθφπηκν είλαη λα ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα κέζα ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ. Αθφκα θαη ν απνγαιαθηηζκφο πνπ ππνρξεσηηθά αθνινπζείπξέπεη λα γίλεη απφ
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ηελ

κεηέξανκαιά(Feldman,2011).

.

Σα ρξφληα πνπ κεζνιαβνχλ έσο θαη ηελ εθεβεία, είλαη αξθεηά θξίζηκα θαη απαηηνχλ
ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα μεπεξλψληαο αθφκα θαη ηελ ελδερφκελε άξλεζε ηνπ
παηδηνχ. Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ δηακνξθψλνληαη ηα ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη επεηδή νη επηξξνέο πνπ δέρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη
πνιιέο ε παξνπζία ηνπ γνλέα θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα ηηο θηιηξάξεη.Ηδηαίηεξε έκθαζε
δίλεηαη ζηε κέζε παηδηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία ην παηδί έρεη δηεπξχλεη ηνπο θνηλσληθνχο
ηνπο θχθινπο θαη δελ επηζπκεί ηφζν λα πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο
γνλείο. ε απηφ ην ζεκείν επεξεάδεηαη αξθεηά απφ ην ζρνιείν θαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ
πεξίγπξν. Κάηη ηέηνην φκσο δελ εθηνπίδεη ηελ παξνπζία ηνπ γνλέα εθφζνλ ε νηθνγέλεηα
παξακέλεη ε θνξσλίδα ηεο επηξξνήο ηνπ(Feldman,2011).

.

πλνςίδνληαο, αθφκα θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ ην άηνκν αλ θαη έρεη μεθχγεη απφ ην
ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζπάληα θαηαιχεη ηνπο δεζκνχο ηνπ κε απηφ νξηζηηθά. Μέρξη
θαη ηα γεξάκαηα ην άηνκν εμαθνινπζεί λα αλαηξέρεη ζηηο αμίεο θαη ζηα πξφηππα πνπ ηνπ
δίδαμαλ νη γνλείο ηνπ θαη απηά λα εθαξκφδεη θαζεκεξηλά. Αθνινπζψληαο ηα, έζησ θαη
αζπλείδεηα, ρηίδεη ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα κε ηελ κνξθή εθείλεο πνπ κεγάισζε θαη ην
ίδην.Απφ φια ηα παξαπάλσ, εχθνια θαηαιήγεη θαλείο ζην ζπκπέξαζκα φηη ζε φια ηα ζηάδηα
αλάπηπμεο ν άλζξσπνο έρεη αλάγθε απφ θάπνηα αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε γηα απηφ θαη ν
ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο παξακέλεη αθφκα έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θαη πην ζεκαληηθνχο
ζεζκνχο ηεο αλζξσπφηεηαο(Κηηζαξάο,2001).

3.5Πξαθηηθέο

βειηίσζεο

γνλετθήο

ζπκπεξηθνξάο-εκπινθήο.

Έρεη γίλεη πιένλ θαηαλνεηφ πσο, φζν πην ελεξγά εκπιέθεηαη ν γνλέαο ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ ηφζν πεξηζζφηεξν ην εμνπιίδεη κε ςπρηθά απνζέκαηα θαη εθφδηα πνπ ζα ηνπ
πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ψζεζε ψζηε λα μεθηλήζεη ζσζηά ηε δσή ηνπ. Δμάιινπ, θαη ε
δηθή ηνπ απηνπξαγκάησζε ζπκβαίλεη φηαλ βιέπεη ην παηδί λα επδνθηκεί ζηηο πεξηζζφηεξεο
πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, πξαγκαηνπνηψληαο ηε δηθή ηνπ πνξεία ζε απηφ ηνλ θφζκν ζχκθσλα κε
ηηο εκπεηξίεο πνπ ηνπ πξφζθεξε.Ζ ζσζηή αλαηξνθή φκσο,ή κηα νινθιεξσκέλε γνλετθή
εκπινθή δελ πξνθχπηεη δηα καγείαο μαθληθά ζην γνλέα, νχηε απνηειεί γηα απηφ θάπνην
έκθπην ηαιέλην ηνπ γνλέα.

Ζ εθαξκνγή ζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ-πξαθηηθψλ ζηε

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ απνηειεί ηε ρξπζή ηνκή, ψζηε λα βειηησζεί ε θαζεκεξηλή
εκπινθή ηνπ παηδηνχ κε ηνλ γνλέα ηνπ, αιιά θαη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε αλαηξνθή
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ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ απφςεηο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ νξηζκέλεο
πξαθηηθέο

βειηίσζεο

ηεογνληθήο

ζπκπεξηθνξάο(Steinberg,2006).

Καηαξρήλ, ζηελ θνξσλίδα ησλ ζηξαηεγηθψλ βειηίσζεο ηεογνληθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε
θαηαλφεζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ παηδηνχ θαη ησλ εγγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Δίλαη
βαζηθφ ν γνλέαο λα δίλεη έκθαζε ζε απηήλ θαη λα ηξνπνπνηεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα
κε απηήλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν ηδηνζπγθξαζία ελλννχκε ηνλ ηξφπν πνπ έλα παηδί
πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ.Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, θάπνηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη
«εχθνια» ελψ θάπνηα άιια «δχζθνια», ην νπνίν ππαηλίζζεηαη φηη ελδέρεηαη κεξηθά παηδηά
είλαη πεξηζζφηεξν δσεξά ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια. Έλαο γνλέαο νθείιεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ κπνξεί νχηε λα επηιέμεη, νχηε λα θαζνξίζεη αιιά θπξίσο λα
κεηαβάιιεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ ηνπ. Δθείλν φκσο πνπ κπνξεί λα θάλεη, είλαη λα
βνεζήζεη ην παηδί ηνπ -αιιά θαη ηνλ ίδην- λα θαηαιάβεη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη λα
απνδερηεί πιήξσο ηνλ εαπηφ ηνπ. Δθφζνλ, ν γνλέαο δερηεί νινθιεξσηηθά ην παηδί ηνπ, κφλν
ηφηε κπνξεί θαη ην ίδην λα ζπκθηιησζεί κε ηνλ εαπηφ θαη λα αλαθαιχςεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηδηνζπγθξαζηαθά δσεξφ παηδί, δχζθνιά θάησ απφ
ηηο θσλέο θαη ηηο ηηκσξίεο ησλ γνλέσλ ηνπ κπνξεί λα γίλεη πην ήζπρν. Πάξαπηα, κε ηεζσζηή
θαζνδήγεζε ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο θαη ηελ απνδνρή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ σο
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ,κπνξεί λα βξεζεί έλα επηζπκεηφ ζεκείν επαθήο, ψζηε
ην παηδί λα θαηαλνήζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ θαη λα δηνρεηεχεη θάπνπ αιινχ ηελ ελέξγεηα
ηνπ(Kurcinka,2006).
Ζ πγηήο αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηελ αγάπε θαη ηελ θξνληίδα
πνπ ρξεηάδεηαηθαη ηελ ζέζπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ θαη νξίσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
νηθνγελεηαθήο δσήο. Οξηζκέλεο θνξέο, πνιινί γνλείο αξλνχληαη λα ζέζνπλ θάπνηνπο θαλφλεο,
θαζψο ελζηεξλίδνληαη ηελ άπνςε –πνπ φκσο είλαη ςεπδαίζζεζε- πσο κε απηφ ηνλ ηξφπν
γίλνληαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηνί. Ζ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ
πιαίζην ξπζκίδεη ηα φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη ην βαζκφ ηεο επηηξεπφκελεο
πξνζέγγηζεο δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θαλφλεο απηνί ξπζκίδνπλ γηα παξάδεηγκα, ηηο
ψξεο παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο, ελαζρφιεζεο κε ηνλ ππνινγηζηή θαη άιια ειεθηξνληθά
παηρλίδηα θαζψο θαη πφζεο ψξεο ην παηδί είλαη ειεχζεξν λα επηδνζεί ζε θάζε είδνπο παηρλίδη.
Όηαλ νη θαλφλεο νξίδνληαη πνιηηηζκέλα δε κεηαηξέπνπλ ηνλ γνλέα ζε θαηαλαγθαζηηθφ
ξπζκηζηή ηνπ παηδηνχ αιιά ζε έλα ιεηηνπξγηθφ ηζνξξνπηζηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νηθνγελεηαθήο δνκήο.Σέινο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί νη θαλφλεο απηνί, πξέπεη λα
ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη λα είλαη θαηαλνεηνί απφ νιφθιεξε ηελ
νηθνγέλεηα(Λεθιεξθ,2011).

.
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Μηα ηερληθή, επίζεο, πνπ βειηηψλεη ηελ γνλετθή ζπκπεξηθνξά είλαη ν ηξφπνο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν θάζε γνλέαο γηα λα επηθνηλσλεί κε ην παηδί ηνπ. εκαληηθή είλαη ινηπφλ, ε
δηεμαγσγή κηαονκαιήο θαη πνιηηηζκέλεο ζπδήηεζεο,ρσξίο εληάζεηο, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ην
πλεχκα ηνπ ζεβαζκνχ. Μεξηθέο θνξέο ε απεηιεηηθή ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, νη ηηκσξίεο, ε
πςειή έληαζε ηεο θσλήο ή θαη ην επηβιεηηθφ βιέκκα θαιιηεξγνχλ αλάκεζα ζην γνλέαθαη ην
παηδί έλα εθηεηακέλν θιίκα θφβνπ θαη αλαζθάιεηαο. Αληίζεηα, κηα φκνξθε θαη λεθάιηα
ζπδήηεζε δεκηνπξγεί κηα αηκφζθαηξα εξεκίαο θαη αιιεινθαηαλφεζεο ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ν θάζε γνλέαο, πξηλ μεζπάζεη κε θσλέο ζην παηδί, νθείιεη
λα πεξλάεη θάπνηεο ζηηγκέο κφλνο, λα αμηνινγεί δηεμνδηθά ηελ θαηάζηαζε θαη λα εθεπξίζθεη
λένπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ, ψζηε λα κπνξεί θαη ην ίδην ην παηδί λα αληηιεθζεί ην
ζθάικα πνπ έρεη δηαπξάμεη. Άιιν έλα ιάζνο πνπ γίλεηαη αξθεηά ζπρλά είλαη ην θαηλφκελν
δηαθνπήο ηνπ ιφγνπ, θαηά ην νπνίν ν παηέξαο ή ε κεηέξα αξλείηαη λα αθνχζεη θαη λα
πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ηελ άπνςε ηνπ παηδηνχ. πλήζσο θάζε γνλέαο έρεη ηελ αληίιεςε
φηη ε δηθή ηνπ ζέζε είλαη ε ζσζηή ππνβαζκίδνληαο ηελ γλψκε ηνπ παηδηνχ ηνπ. Αληηζέησο, ζα
πξέπεη λα

ην ζέβεηαη ζαλ αηνκηθφηεηα, λα δέρεηαη θάζε πηπρή ηεο ηζηνξίαο πνπ ηνπ

αθεγείηαη θαη λα ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία λα ζπλνκηιεί ήξεκα καδί ηνπ (Λεθιεξθ,2011).
Γελ πξφθεηηαη σζηφζν λα αλαθαιχςνπκε ηνπο πξαγκαηηθνχο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο
γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο αλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηελ αμία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο
εθαξκνγήο ηνπ.

Υαξαθηεξηζηηθά, ε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεη φηη φιεο νη βαζηθέο

δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, φπσο ην θαγεηφ, ην δηάβαζκα ή ην κπάλην
πξέπεη λα κπαίλνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγηθή ζεηξά ψζηε ην παηδί θαη ν γνλέαο λα
αθηεξψλνπλ ηνλ θαηαιιειφηεξν ρξφλν ν έλαο ζηνλ άιινλ ρσξίο άγρνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν
αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα θαιήο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ γνλέα θαη
παηδηνχ,

κέζα

ζε

έλα

ζχκπιεγκα

ακνηβαίνπ

αιιεινζεβαζκνχ(Λεθιεξθ,2011).

Ακεηάζεην ρξένο φκσο, φισλ ησλ γνλέσλ είλαη λα κεηαβάιινπλ δηαξθψο ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε ηξφπν ψζηε λα ηαηξηάδεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζην εθάζηνηε ζηάδην
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη
ππνρξεσκέλνη

δελ είλαη

λα αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο φια ηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γηα ην
ιφγν απηφ, ζεκηηφ είλαη λα κελ δηζηάδνπλ λα απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο γηαηξνχο ή
ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ πεξαηηέξσ γηα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο
ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη λα ηνπο θαηαηνπίζνπλ γηα ην πνηα κέζνδν γνλετθήο πξαθηηθήο είλαη
πξνηηκφηεξν λα εθαξκφζνπλ, ψζηε λα νδεγεζνχλ ζηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε
θαη αλαηξνθή(Steinberg,2006). Οη πξναλαθεξζείζεο πξαθηηθέο βειηίσζεο ηεο γνλετθήο
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ζπκπεξηθνξάο έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο. Αληηιακβαλφκαζηε, βέβαηα, φηη
δελ είλαη νη κνλαδηθέο θαη ρξένο θάζε γνλέα είλαη λα κελ επαλαπαχεηαη, αιιά ζπλεηδεηά λα
εξεπλά ηηο λέεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε αλαηξνθή ζην παηδί
ηνπ(Λεθιεξθ,2011).
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Ενότητα 4η:
Η ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΓΟΝΕΪΚΟ ΤΥΟ, ΓΟΝΕΪΚΟ
ΣΤΛ ΚΑΙ ΓΟΝΕΪΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Αλαιχνληαο ηε ζεκαζία ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο ζηε δσή θαη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ, πξνβάιιεη κηα αθφκα βαξπζήκαληε επηζήκαλζε. Κάζε γνλέαο,
δειαδή, πνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηεί
ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο ή ηξφπνπο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά
ηνπ. Μειεηψληαο ηελ βηβιηνγξαθία, παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ πάξα πνιιέο γνλετθέο
ζπκπεξηθνξέο φζνλ αθνξά ηελ γαινχρεζε ηνπ παηδηνχ θαη ζπλήζσο θαζνξίδνληαη απφ ηξεηο
θχξηνπο παξάγνληεο: ην γνλετθό ύθνο, ην γνλετθό ζηπι θαη ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο. Απηέο νη
ηξεηο έλλνηεο αλ θαη εθάπηνληαη λνεκαηηθά δελ είλαη ηαπηφζεκεο. Αξρηθά, σο γνλετθφ χθνο,
ελλνείηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ζηε γισζζηθή έθθξαζε ηνπ γνλέα πνπ αθνξά ηελ αλαηξνθή ηνπ
παηδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, άιινηε ην χθνο γίλεηαη απζηεξφ, άιινηε επηηαθηηθφ ή θαη ηξπθεξφ.
Έπεηηα, ην γνλετθφ ζηπι ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ζηάζεηο, ηηο απφςεηο ή ηηο κεζφδνπο
αιιειεπίδξαζεο πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεί έλαο γνλέαο γηα λα δηαπαηδαγσγήζεη ην
παηδί. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν γνλετθφ ζηπι,
ινηπφλ, πεξηθιείεη κέζα ηνπ φια εθείλα ηα κηθξά θνκκάηηα πνπ ελψλνπλ ην πάδι ηεο γνλετθήο
ζπκπεξηθνξάο. ην ζεκείν απηφ, εχθνια ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε αλάκεζα
ζην γνλετθφ ζηπι θαη ζηηο γνλετθέο πξαθηηθέο. Οη δεχηεξεο, λαη κελ ζρεηίδνληαη θαη απηέο κε
ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ γνλέααιιά δελ ζέηνπλ σο επίθεληξν ηελ νκαιή γαινχρεζε ή
κεηαιακπάδεπζε γλψζεσλ θαη αμηψλ, απιά αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζαλ ζηξαηεγηθέο
επίιπζεο θξίζεσλ ή αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ(Πέθεο,2013).

4. 1 Τύπνη γνλετθνύ ύθνπο:
Αλάινγα κε ην γνλετθφ χθνο, ζηπι θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηεί ν θάζε γνλέαο
δεκηνπξγεί έλα δηθφ ηνπ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, φζνλ αθνξά ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπ.
χκθσλα κε ην κνληέιν ηεο DianaBaumrind (1971 *1980) ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη γνλέσλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη γνληθέο απηέο θαηεγνξίεο, αιιά θαη ην αληίθηππν πνπ έρεη ζην
θάζε παηδί ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κεγαιψλεη (Feldman,2011).

 Απηαξρηθνί/ Απνιπηαξρηθνί γνλείο:

Οηαπηαξρηθνί/ απνιπηαξρηθνί γνλείο

δηαηεξνχλ έλα απφιπηα απζηεξφ θαη ςπρξφ χθνο. πλήζσο, πςψλνπλ

έλα
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απξνζπέιαζην ηείρνο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαη δελ αλαδεηνχλ ηελ ηξπθεξή
αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. Ο βαζηθφηεξνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ηα παηδηά είλαη ν
ιφγνο, ν απφιπηνο θαη ν επηηαθηηθφο. Θέηνπλ ζαθή φξηα, δίλνπλ δηαηαγέο θαη δε
δέρνληαη νπνηαδήπνηε αλππαθνή ή κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ.

Αληίθηππν ζηα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ κε Απηαξρηθνχο/ Απνιπηαξρηθνχο
γνλείο:
Σα παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ππφ ηελ επίβιεςε ηέηνηνπ ηχπνπ γνλέσλ , ζπλήζσο είλαη αξθεηά
επαίζζεηα θαη αλήζπρα. Αληηκεησπίδνπλ αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο θαη δπζθνιεχνληαη λα
ζπλάςνπλ θηιηθέο ζρέζεηο κε άιια ζπλνκήιηθα παηδηά. Οη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο είλαη
πεξηνξηζκέλεο θαη εκθνξνχληαη θπξίσο απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ηα
θνξίηζηα ηέηνησλ ηχπσλ γνλέσλ πξνζθνιιψληαη ζε απηνχο θαη ζηηο ππνδείμεηο ηνπο θαη
παξακέλνπλ αλίθαλα λα βγνπλ εθηφο ησλ νηθνγελεηαθψλ ζπλφξσλ. Αληίζεηα, ηα αγφξηα σο
πην επέμαπηνη ραξαθηήξεο αλαπηχζζνπλ θπξίσο κηα ερζξηθή ζηάζε πξνο ηνπο γνλείο
ηνπο.(Feldman,2011).

 Παξαρσξεηηθνί γνλείο:ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην χθνο ηνπ θάζε γνλέα
θξίλεηαη αλεχζπλν εθφζνλ δελ εθαξκφδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο,
αζθψληαο ειάρηζηε έσο θαη κεδακηλή επηξξνή ζηα παηδηά ηνπο. Θέηνπλ θάπνηνπο
ππνηππψδεηο θαλφλεο, γηα ηνπο νπνίνπο αδηαθνξνχλ θαηά πφζν ηεξνχληαη. Ζ ηδενινγία
ηνπο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ άπνςε φηη ηα παηδηά έρνπλ ηελ δηθή ηνπο επζχλε γηα ην
πψο ζα εμειηρζνχλ θαη γηα απηφ ην ιφγν παξακέλνπλ θαη ακέηνρνη.

Αληίθηππν ζηα παηδηά: Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηψλ κεγαιψλεη άθξσο εμαξηεκέλε
απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Κχξην κέιεκα ηνπο είλαη λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο θαη φηαλ δελ
επδνθηκνχλ νη πξνζπάζεηεο ηνπο, αηζζάλνληαη πιεγσκέλα. Σν ζπλαίζζεκα ηεο καηαίσζεο
θπξηαξρεί θαη θαζνξίδεη ηηο δσέο ηνπο. Δπίζεο, νη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο παξακέλνπλ ζε
πξσηφγνλν ζηάδην θαη ηα ίδηα φζν κεγαιψλνπλ δπζθνιεχνληαη αξθεηά λα απνθηήζνπλ απηφέιεγρν θαη απηφ- εθηίκεζε(Feldman,2011).
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 Γηαιεθηηθνί γνλείο: Ο πην επηζπκεηφο θαη αλαγλσξηζκέλνο ηχπνο γνλέσλ. Σν χθνο
πνπ πηνζεηνχλ νη ζπγθεθξηκέλνη γνλείο ηαηξηάδεη επαθξηβψο κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ.
Δίλαη ηξπθεξνί, ζηνξγηθνί, δηαιιαθηηθνί, απνηεινχλ έλα νξζφ πξφηππν γηα ηα παηδηά ηνπο
θαη ζέηνπλ ιεηηνπξγηθνχο θαλφλεο (γηα ηνπο νπνίνπο επηδεηνχλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ
ηήξεζε ηνπο).

Αλ θαη νη ίδηνη κπνξνχλ λα είλαη θαη απζηεξνί, δελ αγλννχλ λα

παξαρσξνχλ ηελ ακέξηζηε πξνζνρή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά ηνπο , εθθξάδνληαο
δηαξθψο ηελ αγάπε ηνπο.

Αληίθηππν: Σα παηδηά ησλ δηαιεθηηθψλ γνλέσλ βξίζθνληαη ζηελ πην επλντθή ζέζε ζε ζρέζε
κε εθείλα ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ. Μεγαιψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη κέζα ζε κηα ζσζηά
δνκεκέλε νηθνγέλεηα, ε νπνία ηνπο έρεη εμαζθαιίζεη έλα πγηέο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο.
πλήζσο θαηαθέξλνπλ λα επηηχρνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο(Feldman,2011).

 Ακέηνρνη/ Αδηάθνξνη γνλείο:

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γνλέσλ απνηειεί

πξφηππν πξνο απνθπγή. Οη γνλείο απηνί θξίλνληαη αθαηάιιεινη λα αζθήζνπλ ην ξφιν
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κφλε ηνπο επηκέιεηα πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή ηξνθήο,
ζηέγεο θαη έλδπζεο (ζπλήζσο αδηαθνξνχλ φκσο θαη γηα απηά). Δίλαη απφκαθξνη πξνο ηα
παηδηά ηνπο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα εθείλα θαη ηα απνξξίπηνπλ. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο αγγίδεη ηα φξηα ηεο παξακέιεζεο, έλα είδνο παηδηθήο θαθνπνίεζεο.

Αληίθηππν:

Παηδηά ακέηνρσλ/ αδηάθνξσλ γνλέσλ, κεγαιψλνπλ έρνληαο αξθεηά

πξνβιήκαηα, εθφζνλ δελ έρνπλ εηζπξάμεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο αγάπε θαη
θξνληίδα. Γπζθνιεχνληαη λα

αλαπηπρζνχλ θνηλσληθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά.

πλήζσο, θαηεγνξνχλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ηελ απφξξηςε πνπ βίσζαλ θαη
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξνζσπηθφηεηαο.

Σέινο, πνιιά παηδηά αδηάθνξσλ γνλέσλ

θαηαιήγνπλ λα είλαη αληηθείκελα ελαιιαγήο πνιιψλ αλάδνρσλ γνλέσλ, έλα γεγνλφο άθξσο
ηξαπκαηηθφ γηα εθείλα(Feldman,2011).
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4.2 ΤύπνηΓνλετθνύ ζηπι::
Ο φξνο γνλετθφ ζηπι, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηππψλεηαη ζε φιεο ηηο πξνζσπηθέο
πεπνηζήζεηο, ζηάζεηο ή πξαθηηθέο πνπ ελδέρεηαη λα αθνινπζεί ν θάζε γνλέαο γηα λα
αλαζξέςεη θαη λα γαινπρήζεη ηα παηδηά ηνπ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ πξφηππα, ζηεξεφηππα ή
εκπεηξίεο (Πέθεο,2013).χκθσλα κε ην κνληέιν ηεοBaumrind (1971*1980) ππάξρνπλ ηξεηο
θαηεγνξίεο γνλετθνχ ζηπι:

 Σπξαλληθφ γνλετθφ ζηπι:
Αθνξά γνλείο πνπ επηιέγνπλ έλα αξθεηά παξαδνζηαθφ ζηπι αλαηξνθήο παηδηψλ,
επηβάιινπλ ζθιεξνχο θαη άθακπηνπο θαλφλεο θαη δίλνπλ αξθεηή έκθαζε ζηελ
κνξθσηηθή αμία ηεο ηηκσξίαο. Γνλείο πνπ πξνζνκνηάδνληαη σο ηχξαλλνη, απαηηνχλ
ηνλ πιήξεο ζεβαζκφ θαη ππαθνή ησλ παηδηψλ θαη θαηαξξίπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο
επηζπκίεο ηνπο γηα ελεξγή δηάδξαζε καδί ηνπο.

Αληίθηππν ηπξαλληθνχ γνλετθνχ ζηπι ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ:
Παηδηά γνλέσλ κε ηπξαλληθφ ζηπι αλαηξνθήο, ζπλήζσο, παξνπζηάδνπλ εληνλφηεξεο
δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο , ηφζν ζην λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο
δεμηφηεηεο φζν θαη λα ζην δηαζθαιίζνπλ ζηαζεξέο θηιίεο. Μεγαιψλνπλ θάησ απφ ηε
ζθηά ηνπ θφβνπ θαη απηφ γίλεηαη βίσκα πνπ ηα επεξεάδεη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ή
ζπγγεληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. πρλά, δελ είλαη ζε ζέζε λα παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα
απηφ ςάρλνπλ εμσηεξηθέο απζεληίεο λα παίξλνπλ απνθάζεηο ζηε ζέζε ηνπο θαη
γίλνληαη αληηθείκελα εθκεηάιιεπζεο άιισλ παηδηψλ αξρηθά, ή θαη θαθφβνπισλ
ελειίθσλ αξγφηεξα (Cole&Cole,2001).

 Απζεληηθφ ζηπι: Σν απζεληηθφ γνλετθφ ζηπι απνηππψλεηαη ζε γνλείο, νη νπνίνη αλ
θαη γλσξίδνπλ ηελ πιενλεθηηθή ηνπο ζέζε σο άηνκα κε γλψζεηο, εκπεηξίεο θαη
ηθαλφηεηεοδελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο απζεληία αιιά επηιέγνπλην ξφιν ηνπ
θαζνδεγεηή πξνο ηα παηδηά ηνπο. Απνηεινχλ έλα πγηέο πξφηππν πξνο απηά θαη ζέηνπλ
ξεαιηζηηθνχο θαη ζαθείο θαλφλεο πξνο ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα ηνπο νπνίνπο
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εμεγνχλ, φπσο θαη φια ηα νηθνγελεηαθά ζέκαηα, κε δηαιιαθηηθνχο θαη δεκνθξαηηθνχο
ηξφπνπο.

Αληηθηππφ απζεληηθνχ γνλετθνχ ζηπι ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ:
Παηδηά απζεληηθψλ γνλέσλ ιακβάλνπλ φια ηα πγηή πξφηππα θαη εξεζίζκαηα θαη
αθνινπζνχλ κηα πην κεζνδεπκέλε πνξεία εμέιημεο σο παηδηά αιιά θαη σο ελήιηθεο .
Σν γεγνλφο φηη νη γνλείο ηνπο ππήξμαλ ζπλελλνήζηκνη επεξέαζε επκελψο ηηο
θνηλσληθέο ηνπο δεμίνηεηεο θαη θαιπηέξεπζε ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απνδνρή νισλ
ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ. Μαζαίλνπλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη
ηθαλφηεηεο θαη αξθεηά ζπρλά αθνινπζνχλ κηα αλνδηθή πνξεία πξνο ηελ επηηπρία.

 Αλεθηηθφ γνλετθφ ζηπι: Απνηειεί έλα ηδηφκνξθν γνλετθφ ζηπι, εθφζνλ δελ αθνξά
γνλείο κε παξαδνζηαθέο θαη απηαξρηθέο κεζφδνπο δηαπαηδαγψγεζεο αιιά νχηε γνλείο
δηαιιαθηηθνχο. ε απηή ηελ θαηεγνξία νη γνλείο ελζηεξλίδνληαη έλα ακέηνρν ζηπι
αλαηξνθήο θαη εκπιέθνληαη ειάρηζηα έσο θαη θαζφινπ ζηελ δσή ησλ παηδηψλ ηνπο.
Γελ επηζπκνχλ λα ρνξεγήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο θάπνηα θαζνξηζκέλα πξφηππα, αιιά
νχηε θαη έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο απφ απηά..

Αληηθηππφ ηνπ αλεθηηθνχ ζηπι ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ: Σν γεγνλφο
φηη ζηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά ειιείπεη έλα βαζηθφ γνλετθφ πξφηππν θαη έλα γνληθφ
ράδη ή αγθαιηά έρεη ηξνκεξέο επηπηψζεηο ζηε δσή αιιά θαη ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ
παηδηνχ.Γπζθνιεχνληαη λα αλαπηπρζνχλ ζπλαηζζεκαηηθά, λνεηηθά θαη θνηλσληθά θαη
ζπλήζσο

απηά

ηα

παηδηά

θξίλνληαη

σο

αλψξηκα

(Cole&Cole,2001).

Σν γνλετθφ ζηπι αλαηξνθήο, αλ θαη δελ είλαη θάηη απηφ, θαζνξίδεη αιιά θαη
δηακνξθψλεη κε έλα εμαηξεηηθφ ηξφπν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη ηελ
πξνζέγγηζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Καζίζηαηαη ζαθέο φηη έλα ζεκειησκέλν κε ζεηηθά
ζπλαηζζήκαηα θαη πγηή πξφηππα ζηπι, ζα σθειήζεη δηαθνξεηηθά ηε λνεηηθή, ςπρηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Πάξαπηα, ν άλζξσπνο δελ
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πξέπεη λα ζθέθηεηαη κνλφπιεπξα θαη λα ζεσξεί ηελ πξναλαθεξζείζα άπνςε σο
δεδνκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε φηη ηα γνλετθά
ζηπι κεηαβάιινληαη εχθνια αλάινγα κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ.
Κάηη ηέηνην νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο. Γηα παξάδεηγκα, παηδηά κε ηδηαίηεξα
παξνξκεηηθή ζπκπεξηθνξά, ελδέρεηαη λα σζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο λα απνθηνχλ έλα
ηπξαλληθφ ζηπι δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δελ είραλ πξνεγνπκέλσο. Απηφ γίλεηαη ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπο λα ηα θάλνπλ λα πεηζαξρήζνπλ θαη λαζπκκνξθσζνχλζε νξηζκέλνπο
θαλφλεο.

Δπίζεο,φια ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλζηήλνπλ δηαθνξεηηθά

ηνλ θακβά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηδξάζνπλ ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Έηζη, ππάξρνπλ παηδηά πνπ ελδέρεηαη λα κέλνπλ
αλεπεξέαζηα απφ ηα ζηπι, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή άιια θαζνξίδνληαη νινθιεξσηηθά απφ
απηά(Cole&Cole,2001).

4.3 Γνλετθό ζηπι θαη ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα.
Ζ βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη κηα ζχλδεζε αλάκεζα ζην γνλετθφ ζηπι θαη
ζε θάπνηα αλζξψπηλα δπλακηθά ή δπλαηφηεηεο κε θχξην αληηπξφζσπν ηελ

ςπρηθή

αλζεθηηθφηεηα. Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ηνλ φξν ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δπλαηφηεηα
ηνπ παηδηνχ λα επηβηψλεη θαη λα αληαπεμέξρεηαη απέλαληη ζηηο δπζκελείο θαηαζηάζεηο ηεο
δσήο ηνπ. Γελ πεξηνξίδεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ ή
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, αιιά αθνξά κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία απνκφλσζεο θαη
αληηζηάζκηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ψζηε ην παηδί λα παξακείλεη αλέπαθν απφ απηά θαη ηηο
επηδξάζεηο ηνπο ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά(Zakeri, Jowkar & Ramzoee, 2010).
Αλάινγα κε ην ζηπι πνπ πηνζεηεί ν θάζε γνλέαο γηα λα κεγαιψζεη θαη λα εκπλεχζεη
ην παηδί ηνπ, θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απφ ην
ίδην. Ηδηαίηεξα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, θαηά ηελ νπνία ην παηδί είλαη εχπιαζην, νη
επηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο, δίλνπλ κηα θαζνξηζηηθή ηξνπή ζηελ
δσή ηνπ. (Κηηζαξάο,2001). Γηα παξάδεηγκα, γνλείο πνπ πηνζεηνχλ ην απζεληηθφ ζηπι
αλαηξνθήο ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ νκαιή ςπρηθή αλάπηπμε ησλ
παηδηψλ ηνπο. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην κε παηδηά πνπ αλαηξέθνληαη θάησ απφ ηνλ
αζηεξηζκφ ηνπ θφβνπ, κε γνλείο πνπ ελζηεξλίδνληαη θπξίσο νπηζζνδξνκηθέο αληηιήςεηο θαη
αθνινπζνχλ ην ηπξαλληθφ ή ην αλεθηηθφ γνλετθφ ζηπι.Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ
πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο κε παηδνθεληξηθέο θαη βίσζαλ ηελ απνκάθξπλζε ή ηελ απεηιή
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ησλ γνλέσλ ηνπο, δελ έρνπλ ηα ίδηα ςπρηθά απνζέκαηα θαη ζπρλά αλαπηχζζνπλ πην
δχζθακπηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ. Οη πηζαλφηεηεο λα εμειίμνπλ ηεδπλακηθή
ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία
παηδηψλ θαη εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζην ζηξεο,ελψ εγθισβίδνληαη ζε
θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ. Βγαίλεη, ινηπφλ, αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη
γνλείο κε ελεξγά γνληθά ζηπι, πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο, αθφκα θαη αζπλαίζζεηα, έλα
πινχην απαξάκηιιεο αμίαο, ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα(Zakeri, Jowkar & Ramzoee,2010).
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Ενότητα 5η:
ΠΛΑΘΟΝΣΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ
Έλα εξψηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο πνιινχο θιάδνπο ηεο
επηζηήκεο, θαη φρη κφλν, είλαη ε πξνέιεπζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηε κηα,
νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ φηη απηή είλαη γελεηηθά πξνθαζνξηζκέλε απφ ηε θχζε «nature» ηνπ
αλζξψπνπ. Ο φξνο «θχζε» πεξηθιείεη φιεο ηηο επίθηεηεο ηθαλφηεηεο ή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηα νπνία θιεξνλφκεζε ην άηνκν απφ ηνπο πξνγνλνχο. Ζ θχζε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα δπλακηθά
κεηαιιαζζφκελν πιαίζην ζηνλ άλζξσπν, θαηά ην νπνίν νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ξηδψλνπλ
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε θαη ηελ σξίκαλζε. Έηζη κε ηελ εμάζθεζε
ησλ ήδε ελ δπλάκεη ππάξρνληα ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, αξρίδεη λα μεδηπιψλεηαη θαη ην λήκα
ηεο ζπκπεξηθνξά ηνπ. ε απηή ηελ άπνςε ελαληηψζεθαλ φζνη ελζηεξλίζηεθαλ ηελ έλλνηα
ηεο αλαηξνθήο «nurture». Δδψ ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά δελ είλαη επίθηεηε

αιιά

θαζνξίδεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη θαλείο απφ ην
πεξηβάιινλ πνπ κεγάισζε. Αξρηθά νξηζκέλεο ελδέρεηαη λα είλαη βηνινγηθέο (πρ κηα έγθπνο
κεηέξα θάλεη ρξήζε αιθνφι θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα
έρεη βαξπζήκαληεο ζπλέπεηεο ζην παηδί). Δπίζεο, νη επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη έλα παηδί
κπνξνχλ λα είλαη θνηλσληθέο αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ην δηαπαηδαγσγνχλ νη γνλείο ή ν
επξχηεξνο θχθινο ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί θαλείο λα απαληήζεη δνγκαηηθά
απηφ ην εξψηεκα ππέξ ηεο θχζεο ή ηεο αλαηξνθήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά, ζήκεξα, επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη ε ζπκπεξηθνξά είλαη έλα κνλαδηθφ
δεκηνχξγεκα ηεο θνηλή αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. χκθσλα κε απηή
ηελ άπνςε, νη πξνθαζνξηζκέλνη εθ θχζεσο παξάγνληεο πξνυπάξρνπλ θαη επεξεάδνληαη
αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ. Οη θπξηφηεξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ
είλαη νη επηδξάζεηο ηεο νηθνγέλεηαο(Feldman,2011). Ζ απνθξππηνγξάθεζε ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο μεθηλάεη, ινηπφλ, αλαιχνληαο φιε ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ πξψηε
ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο ηνπ σο θαη ην πξννίκην ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ. ε φιν απηφ ην
δηάζηεκα ην παηδί απνηειεί ηκήκα κηαο νηθνγελεηαθήο δνκήο κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά
δηαξθψο θαη δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε απηήλ. Μέζα απφ ην ραξαθηήξα ελφο παηδηνχ
κπνξεί εχθνια λα
(αηίξ,1989).

δηαθξίλεη θαλείο φια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
.

Ζ δηφπηξα εζηίαζεο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κεηαηνπίδεηαη αλάινγα κε
ην πεδίν πνπ δίλεηαη έκθαζε θάζε θνξά. Άιινηε αλαιχνληαη νη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο
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πνπ ηελ επεξέαζαλ ή νη θνηλσληθνί ή νη βηνινγηθνί ή νη πνιηηηζκηθνί ή πνιινί άιινη
αθφκα. χκθσλα κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζεκειηψλνληαη πνιιέο απφςεηο πνπ δίλνπλ ε
θαζεκία κηα ινγηθή εμήγεζε –ζεσξία-

γηα ηελ εμέιημε ηνπ αηφκνπ(Cole&Cole,2001).

Αξρηθά, ε Φπρνζεμνπαιηθή Πξνζέγγηζε ηνπ Freud πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο θαηά ηνπο
νπνίνπο ην παηδί ρηίδεη ηα πξψηα ζεκέιηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ήδε απφ ηελ γέλλεζε
ηνπ. χκθσλα κε απηή ην παηδί πεξλάεη απφ δηάθνξα ζηάδηα (ζηνκαηηθφ, πξσθηηθφ,
θαιιηθφ ,ιαλζάλνπζα ζεμνπαιηθφηεηα, γελεηήζηα ιεηηνπξγία) ζηα νπνία ε ηθαλνπνίεζε πνπ
αηζζάλεηαη ζπλδέεηαη κε θάπνηα βηνινγηθή ιεηηνπξγία ή πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο. Καηά ηνλ
Freudαλ ηα παηδηά δελ θαηαθέξνπλ λα πινπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ
πεξηβάιινλ βηψλνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ηνπο. Έπεηηα, ε ςπρνθνηλσληθή
ζεσξία ηνπ Eriksonδίλεη έκθαζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ παηδηνχ κε ην
επξχηεξν θνηλσληθφ ή νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη πσο ρηίδεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ
ηνπ κέζα απφ απηφ. Ζ θνηλσληθή- γλσζηηθή ζεσξία ηνπ Banduraδίλεη έκθαζε ζηα πξαθηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ πνπ παξαηεξεί ην παηδί, ηα νπνία αληηγξάθεη θαη ζέηεη ζαλ
πξφηππν. Έηζη ην παηδί κηκείηαη δηαξθψο ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ηνπ πξνβάιιεηαη θαη απηή
απνηππψλεηαη ζηε δηθή ηνπ. Σέινο, νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο έδσζαλ έκθαζε ζηε
δχλακε θαη ηελ επηξξνή ησλ ελήιηθσλ ζην παηδί. Γηα παξάδεηγκα ε θιαζζηθή εμαξηεκέλε
κάζεζε έδσζε ηεξάζηηα αμία ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη θαλείο θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηα
θαη πσο απηά επεξεάδνπλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηελ
άιιε ε ζπληειεζηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε αθνξά ηηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ
δέρηεθε ην άηνκν απφ ηνπο γνλείο ηνπ. ηε βάζε ηεο ζεσξίαο απηήο ππάξρεη θαη ε
ιεηηνπξγία ηεο ηηκσξίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κεραληζκφο απνδπλάκσζεο
αλεπηζχκεησλ

ζπκπεξηθνξψλ(Feldman,2011).

.

Όιεο νη πξναλαθεξζείζεο ζεσξίεο, αιιά θαη πνιιέο αθφκα, θαηαιήγνπλ ελ ηέιεη λα
εμεγνχλ φινπο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη λα ζπκπεξηθέξεηαη έλα παηδί.
Αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε θάζε ζεσξία παίξλεη κνξθή αλάινγα κε ηνπο
ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ζήκεξα γηα πξνσζήζνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμε θαη ηε
ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη ηξφπνη απηνί δελ είλαη άιινη απφ ηηο γνλετθέο
πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν θάζε γνλέαο κεκνλσκέλα γηα λα επηηχρεη ην ζηφρν ηνπ.
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Ενότητα 6η :
Η ΠΕΙΘΩ ΜΕΑ ΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κχξηνο ξφινο ησλ γνλέσλ είλαη ε πινπξαιηζηηθή θάιπςε θαη πιεξφηεηα ησλ παηδηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ δέρνληαη δηάθνξεο
επηδξάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ εζηθή, ςπρηθή, θνηλσληθή ή ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
δηαπαηδαγψγεζε. Με αθεηεξία ηε ζέζε απηή βγαίλεη αβίαζηα ην ζπκπέξαζκα φηη γνλείο θαη
παηδηά δηαζρίδνπλ καδί κηα καθξφρξνλε θνηλή πνξεία, ε νπνία ελδέρεηαη λα παίξλεη
δηαθνξεηηθέο κνξθέο(Μεηνρηαλάθε,2008). Ζ θνηλή απηή δσή, ινηπφλ, ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο θπιάεη ήξεκα θαη δηαθαηέρεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη αιιεινζεβαζκνχ. Απφ
ηελ άιιε, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα κέζα ζηνλ νηθνγελεηαθφ θχθιν λα εκθαλίδνληαη θάπνηεο
ηξηβέο, δηρφλνηεο ή ζπγθξνχζεηο. Οη ζπγθεθξηκέλεο απνηεινχλ απφξξνηα ηεο νηθνγελεηαθήο
απηήο ζπκβίσζεο θαη νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, επηζπκίεο ή επηινγέο ησλ
κειψλ ηεο. Γηα απηφ φρη κφλν ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο πξέπεη λα είλαη αλακελφκελεο θαη θάζε
νηθνγέλεηα νθείιεη λα εθεπξίζθεη ηξφπνπο επηηπρήο αληηκεηψπηζεο ηνπο, κε ζθνπφ λα
απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή νξηζηηθήο ξήμεο(Steinberg,2006).

.

Μηα ηέηνηα κέζνδνο είλαη ε πεηζψ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απνηειεί ν δηάινγνο,
κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ απνθεχγνληαη νη εληάζεηο. Μέζσ ηνπ δηαιφγνπ κεηαθέξνληαη ηδέεο,
θίλεηξα ζπκπεξηθνξψλ, ηεθκεξηψλνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη είλαη ζηελ ειεχζεξε
βνχιεζε ηνπ παηδηνχ λα ζπλεξγαζηεί ή φρη. Ζ πεηζψ έρεη ηε δχλακε λα εηζρσξεί ζηηο πην
θξπθέο ζθέςεηο, απφςεηο ή θαληαζηψζεηο ηνπ αηφκνπ επεξεάδνληαο ηφζν ηελ εμσηεξηθή
ζπκπεξηθνξά

αιιά

θαη

θάπνηεο

εζσηεξηθέο

δηαζηάζεηο

ηνπ

(Πηληέξεο,2015)..

Δίλαη γεγνλφο φηη θάζε παηδί πνπ έξρεηαη ζηνλ θφζκν γελληέηαη έρνληαο έλα
ζχλνιν«ελ» δπλάκεη ζπκπεξηθνξψλ έηνηκεο λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηε δηαδνρηθή
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. Κάζε ηθαλφηεηα ή γλψζε ηνπ αηφκνπ δελ απνηειεί εγγελέο
ραξαθηεξηζηηθφ αιιά είλαη απνηέιεζκα πξνζπάζεηαο εθείλσλ πνπ θνπίαζαλ λα ην
δεκηνπξγήζνπλ. Γηα ην ιφγν απηφ θάζε γνλέαο πνπ αγαπάεη θαη λνηάδεηαη ην παηδί ηνπ,
πξνζπαζεί λα ην δηαπαηδαγσγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαη λα ην κπήζεη ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζπκπεξηθνξάο(Γθεξραξλη,2016).Δπνκέλσο ζπλεηδεηά θξνληίδεη γηα
ηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ
είλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο πεηζνχο. Δίλαη θξίζηκν φκσο, λα ηνληζηεί φηη
ε ρξήζε ηεο πεηζνχο δελ είλαη θάηη απιφ δηφηη εχθνια κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εμαπάηεζε
θαη ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ, θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελφο
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παηδηνχ.Κάζε θνξά πνπ ν γνλέαο ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν απηή πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζεη
ηελ θξίζε ηνπ παηδηνχ, νθείιεη αθελφο λα είλαη αληηθεηκεληθφο ζηηο πξνηάζεηο πνπ
παξνπζηάδεη θαη αθεηέξνπ λα παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία εθείλν κπνξεί λα
ηαπηηζηεί. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη εκβαζχλεη
ζε απηφ πνπ ηνπ παξαρσξείηαη αμηνινγψληαο ην κε επηηπρία(Πηληέξεο,2015).

.

ηελ αληίζεηε πιεπξά απφ ηελ πεηζψ βξίζθεηαη ν εμαλαγθαζκφο, θαηά ηνλ νπνίν ν
γνλέαο εθκεηαιιεχεηαη ην παηδί θαη πξνζπαζεί κε αζέκηηα κέζα λα ηνπ πεξάζεη θάπνηεο
ηδέεο, θαηαπαηψληαο κεξηθέο θνξέο ηα δηθαηψκαηα ηνπ. Οξηζκέλεο θνξέο κάιηζηα, αλάινγα
κε ηε ρξήζε ηεο, ε δχλακε ηεο πεηζνχο δηαζηξεβιψλεηαη θαη αγγίδεη ηα φξηα ηνπ
εμαλαγθαζκνχ. Βαζηθφηεξν παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ςέκαηα πνπ ιέλε θακία θνξά νη
γνλείο. Οη ίδηνη αδπλαηψληαο λα παξνπζηάζνπλ κηα ηεθκεξησκέλε άπνςεθαηαθεχγνπλ ζην
λα δηαζηξέθνπλ ηελ αιήζεηα κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηελ θξίζε ηνπ. Όζνλ αθνξά ηε
κέζνδν ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέοπαξαηεξείηαη θάπνηα δηαθνξά δχλακεο –
εμνπζίαο- αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μέζα ζε κηα νηθνγέλεηα ινηπφλ, ν γνλέαο, ν
νπνίνο έρεη εμνπζία απέλαληη ζην παηδί, εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ ηεξαξρηθή ζέζε θαη
πξνζπαζεί λα ρεηξαγσγήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Ζ
δηαθνξά δχλακεο ηνπ εμαλαγθαζκνχ απέλαληη ζε έλα παηδί είλαη ε ζσκαηηθή. Δθείλν
αληηιακβάλεηαη απηή ηε δηαθνξά θαη θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ θφβνπ καζαίλεη λα ππαθνχεη.
Μεγαιψλνληαο, θαη θπξίσο ζηελ εθεβεία, ε δηαθνξά απηή εμειίζζεηαη. Ζ εμνπζία πνπ
αζθεί ηφηε ν γνλέαο είλαη νηθνλνκηθή θαη νινθιεξψλεηαη ζηελ ελήιηθε δσή, ζηελ νπνία θαη
δέρεηαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, πιένλ, εμνπζία ησλ γνλέσλ. Οη θχξηνη κέζνδνη ηνπ
εμαλαγθαζκνχ είλαη ε εμαγνξά, ν εθβηαζκφο, ε απεηιή θαη ε ηηκσξία, νη νπνίεο -δπζηπρψοείλαη θαη ελεξγέο γνλετθέο πξαθηηθέο(Πηληέξεο,2015).

.

Ζ πεηζψ θαη ν εμαλαγθαζκφο είλαη δπν βαζηθέο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη
επηξξνήο ηνπ παηδηνχ. (Πηληέξεο,2015) Οη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπο, φκσο, ε επηβξάβεπζε,
ηα θίλεηξα,ε εμαγνξά, ε ηηκσξία θνθ απνηεινχλ βαζηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο γηα ηηο νπνίεο
ζα κηιήζνπκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ.

Ενότητα 7:
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ΟΙ ΓΟΝΕΪΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηνπ γάκνπ ηνπο ηα
πεξηζζφηεξα δεπγάξηα επηζπκνχλ λα γίλνπλ γνλείο.
Αθφκα θαη αλ δελ γλσξίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ πξφθεηηαη λα επηθέξεη ζηε δσή θαη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ε γέλλεζε ελφο κσξνχ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη θάηη ηέηνην
παξακέλεη βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα. Κπξίσο γηα ην γπλαηθείν θχιν ε κεηξφηεηα
νινθιεξψλεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε ησλ γπλαηθψλ θαη ηηοβνεζάεη λα νινθιεξσζνχλσο
πξνζσπηθφηεηεο. Απηή ε κνλαδηθή θαη μερσξηζηή επηζπκία θάζε αλζξψπνπ λα γίλεη γνλέαο
ιεηηνπξγεί ζαλ ξήηξα, εθφζνλ πξννηθνλνκεί ηελ ελεξγή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ
ζηε δσή ηνπ παηδηνχ (Καππάηνπ,1999). χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο
Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο ε ζσζηή αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είλαη δσηηθήο θαη αδηακθηζβήηεηεο
ζεκαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ν γνλέαο νθείιεη λα κεγαιψλεη ην παηδί ηνπ κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν, παξέρνληαο ηνπ πγηή πξφηππα θαη εξεζίζκαηα ψζηεαξγφηεξα λα αληαπνθξηζεί
απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο ( Theunissen, Vogels&Reijneveld,2015). Οη
έκπξαθηνη ηξφπνηπνπ ρξεζηκνπνηεί ν γνλέαο γηα λααλαζξέςεη θαη λα δηαπαηδαγσγήζεη ην
παηδί ηνπ νλνκάδνληαη γνλετθέο πξαθηηθέο. Σηο πξαθηηθέο απηέο ζα κπνξνχζακε λα
ρσξίζνπκε ζε δχν νκάδεο – ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο- αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ
εθαξκφδνληαη ζην παηδί θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ(Nanu&Nijloveanu,.2015).
.
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κέξεο καο θαζψο θαη ην αληίθηππν πνπ έρεη ε θαζεκία ζην παηδί.
Αθφκα ζα κειεηεζνχλ θαη θάπνηα πξφηππα γνλετθψλ ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη
θπξίσο ζηηο ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο.

7.1 Οη ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο:
Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία φηη ηα παηδηά, θπξίσο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, είλαη
γεκάηα πεξηέξγεηα θαη ελέξγεηα λα αλαθαιχςνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. Απηφ ην
επηηπγράλνπλ θπξίσο κέζα απφ ην αζηακάηεην παηρλίδη ηνπο. Ζ ππέξκεηξε απηή
ελεξγεηηθφηεηα θακία θνξά δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ή εληάζεηο κε ηνπο γνλείο. Απηέο
ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο νηθνγέλεηεο, αθφκα θαη ζε εθείλεο κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ
πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε θαη ζε φια ηα νηθνλνκηθφ- θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα
παηδηά θπξίσο ηεο πξνζρνιηθήο θαη ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο δνκνχλ ηηο πξψηεο πηπρέο ηεο
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πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη απνξξνθνχλ αδηάθνπα ηηο νδεγίεο ησλ γνλέσλ. Γηα ην ιφγν απηφ
θαη νη ίδηνη νη γνλείο νθείινπλ λα αλαδεηνχλ ηνπο ζσζηνχο ηξφπνπο αλαηξνθήο θαη
δηαπαηδαγψγεζεο, δείρλνληαο ηνπο ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ θαη ππνκνλή ψζηε λα
εμαζθαιίζνπλ κηα ήξεκε νηθνγελεηαθή δσή(Γνπάηθνθ&Γηνχλει,2015).

.

.Ζ

Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήοππνγξακκίδεη ηξείο βαζηθνχο παξάγνληεο
γηα ηε ζσζηή αλαηξνθή θαη δηαπαηδαγψγεζε. Αξρηθά,είλαη απαξαίηεην θάζε νηθνγέλεηα λα
ζπλεηδεηνπνηεί φηη απνηειεί ην πξψην ζρνιείν ηνπ παηδηνχ. Έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζαλ
πεξηβάιινλ κάζεζεο, κέζα ζην νπνίν ν γνλέαο επεξεάδεη ην παηδί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ
ηξφπν. ε θάζε πεξίπησζε νθείιεη λα ηνπ δηδάμεη επγεληθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο,
θαιιηεξγψληαο παξάιιεια ηα έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ψζηε εθείλν λα κάζεη λα παίξλεη
απνθάζεηο ζηεξηδφκελν ζηνλ εαπηφ ηνπ. Γεχηεξνλ, βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ γνλέα είλαη λα
δηαρεηξίδεηαη κε αμηνπξέπεηα ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ. Οη κέζνδνη ηνπ ζε
θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ην πξνζβάιινπλ, αιιά λα είλαη εκςπρσηηθνί θαη
επηκνξθσηηθνί. Σέινο, ν γνλέαο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο αληηδξαζηηθέο
πξαθηηθέο, φπσο ηηκσξίεο ή αθαίξεζε πξνλνκίσλ. Κχξην κέιεκα φκσο γηα ηε ρξήζε απηψλ
είλαη αθελφο λα εθαξκφδνληαη κε κέηξν θαη ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη αθεηέξνπ
λα ζηνρεχνπλ ζην ζσθξνληζκφ ηνπ γηα ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε αλεπηζχκεησλ
ζπκπεξηθνξψλ

(Theunissen,

ζχκθσλα κε απηφ ην

Vogels&Reijneveld,2015).Οη

πξαθηηθέο

πνπ

δνκνχληαη

πξφηππν ραξαθηεξίδνληαη ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο εθφζνλ

εληζρχνπληελ λνεηηθή, πλεπκαηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη
θαιιηεξγνχλ

αθέξαηεο

θαη

εζηθέο

πξνζσπηθφηεηεο(Nanu&Nijloveanu,2015)..

Οηγνλετθέο πξαθηηθέο εληζρχνπλ αιιά θαη θαιιηεξγνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ παηδηνχ
θαη ηνπ γνλέα. Γηα λα επηθνηλσλήζνπλ γεληθά δχν άηνκα ηζρχεη φηη ν δέθηεο ζηέιλεη έλαλ
αξηζκφ κελπκάησλ ζηνλ πνκπφ, πνπ εθείλνο ηα θαηαλνεί θαη ηα αθνκνηψλεη. Έλα
είδνοεπηθνηλσλίαο είλαη ε κε ιεθηηθή θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ή ηηο θηλήζεηο ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο επηθνηλσλίαο θπξίσο κεηαμχ ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδηνχ είλαη αξθεηά
ζεκαληηθή, δηφηη ν έλαο αλαθαιχπηεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ άιινπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν
θαιιηεξγείηαη ν ζεβαζκφο θαη ε ελζπλαίζζεζε αλάκεζα ηνπο. Ζ απνθσδηθνπνίεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θάπνηνπ άιινπ πξνζψπνπαπνηειεί κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία θαη
πξνυπνζέηεη θάπνην δέζηκν –θπξίσο- ζπλαηζζεκαηηθφ κεηαμχ ηνπο. Με απηφ ηξφπν ν γνλέαο
ιεηηνπξγεί ζαλ αξσγφο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη λνεκνζχλεο ηνπ παηδηνχ.Δχθνια
ινηπφλ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ γίλεηαη λα αλαθεξφκαζηε ζε ζρέζε κεηαμχ
γνλέα θαη παηδηνχ, ρσξίο λα έρνπκε επηηχρεη πξψηα κηα νξαηή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο
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(Παππά, 2013). Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε απνηειεί άιινλ έλαλ αθφκα ηζρπξφ παξάγνληα γηα
ηελ αλαδήηεζε ησλ νξζψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο δίλνπλ έλαλ ηζρπξφ παηδνθεληξηθφ
ραξαθηήξα

ζηηο

ζεκεξηλέο

δεκνθξαηνχκελεο

Vogels&Reijneveld,2015).

νηθνγέλεηεο(Theunissen,
.

Θεηηθέο γνλετθέο Πξαθηηθέο:
Ο Σεβαζκόο ζηελ άπνςε ηνπ παηδηνύ:Αλακθηζβήηεηα ν γνλέαο νθείιεη λα
ζέβεηαη ην παηδί αιιά θαη ηελ θξίζε ηνπ ζε θάζε πεξίπησζε. Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ
κέζνδν ην ζεβαζκφ θαιιηεξγεί κηα αξκνληθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ο ζεβαζκφο γίλεηαη
αληηιεπηφο φηαλ ν γνλέαο δε δηζηάδεη λα αθνχεη πξνζεθηηθά θαη νινθιεξσκέλα ηελ
άπνςε ηνπ παηδηνχ ρσξίο λα ην δηαθφπηεη. Αληίζεηα, νθείιεη λα ηνπ δίλεη επθαηξίεο λα
αθνπγθξάδεηαη κφλν ηνπ ηελ θαηάζηαζε θαη λα αλαζεσξεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
(Γνπαηθνθ & Γηνπλει,2015).

Η Δλζάξξπλζε:

εκαληηθή πξαθηηθή ησλ γνλέσλ είλαη ε ελζάξξπλζε.

Δκςπρψλνληαο δηαξθψο ην παηδίηνπο ηνπ δίλνπλ ηελ ψζεζε λα πηζηέςεη ζηνλ εαπηφ
ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ. Έηζη ηνπ παξέρνπλ ηελ ςπρηθή δχλακε λα αλαδεηεί
ηξφπνπο ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπ εκθαλίδνληαη θαη λα
εμειίζζεηαη ζε δπλακηθφ ραξαθηήξα. Κάζε ελζάξξπλζε ηνπ γνλέα πξέπεη λα είλαη
ζεηηθή θαη λα απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ θίλεηξν γηα εθείλν. Έλαο ηξφπνο ρξήζεο ηεο
ελζάξξπλζεο ζα ήηαλ: «Πίζηεςε ζηνλ εαπηφ ζνπ θαη ζηηο ηθαλφηεηέο ζνπ θαη ζα
θαηαθέξεηο ην ζηφρν ζνπ, θάζε θνξά πνπ πξνζπαζείο είζαη φιν θαη πην θνληά.»Όηαλ
αληίζεηα θπξηαξρεί ε απνζάξξπλζε νδεγεί ην παηδί λα αηζζάλεηαη άζρεκα γηα ηνλ
εαπηφ ηνπ θαη

απηφ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απηνεθηίκεζε θαη απηφ

αληίιεςε ηνπ(Γνπαηθνθ & Γηνπλει,2015).

Η Απνδνρή: Ζ απνδνρή σο γνλετθή πξαθηηθή δηαδξακαηίδεη έλα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο βνεζάεη ην παηδί λα εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη λα πξννδεχεη ζε
θάζε ηνκέα. Γηαβάδνληαο θαλείο ηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα
δηαπηζηψζεη θάηη νμχκσξν ζε απηήλ. Πσο γίλεηαη, δειαδή, ελψ θάπνηνο είλαη
απνδεθηφο θαη επηζπκεηφο κε φια ηα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ λα
επηδηψθεη λα αιιάμεη; Αλ θαη απηφ ην εξψηεκα είλαη βάζηκν, ν Gordon κέζα απφ ην
βηβιίν ηνπ γηα ηα «Μπζηηθά ηνπ απνηειεζκαηηθνχ γνλέα» αλαθέξεη φηη ε γνλετθή
απνδνρή ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα ηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ. Ο ίδηνο παξνκνηάδεη ηε
δχλακε ηεο απνδνρήο ζαλ έλα γφληκν έδαθνο, πνπ θαιιηεξγείηαη αθνχ πξνεγνπκέλσο
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έρεη γίλεη επηζπκεηφ. Έηζη θαη έλα παηδί απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα αηζζαλζεί
εππξφζδεθην, βξίζθεη ηελ θαηάιιειε αθνξκή ψζηε λα επηκείλεη πεξηζζφηεξν ζηηο
ηθαλφηεηεο ηνπ θαη λα εμειηρζεί γηα λα κε ράζεη απηφ ην πξνηέξεκα. Μνλαδηθή
πξνυπφζεζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο είλαη λα εθθξάδεηαη δηαξθψο ιεθηηθά, ψζηε λα
γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ην παηδί θαη λα κεηαδίδεη ην κήλπκα ηεο (Gordon,2009).

Ο Έπαηλνο- Η

Δπηβξάβεπζε: Κάζε θνξά πνπ ην παηδί κεηαβάιιεη κηα

ζπκπεξηθνξά ηνπ ή πηνζεηεί κηα θαηλνχξγηα δηαθαίλεηαη ε εκπινθή ησλ γνλέσλ ζε
απηφ θαη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα ην δηαπαηδαγσγήζνπλ. Ο έπαηλνο εκθαλίδεηαη πάληα
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαη αληακείβεη ηηο
πξνζπάζεηεο ηνπ αλεμάξηεηα απφ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ επηηεχγκαηνο ηνπ. Οη γνλείο
νθείινπλ πάληα λα βξίζθνπλ ρξφλν λα ζαπκάζνπλ θαη λα επαηλέζνπλ ηελ πξνζπάζεηα
ηνπ δηφηη εθείλν ζηνρεχεη δηαξθψο λα ηνπο εληππσζηάζεη. Δπίζεο, ν έπαηλνο έρεη
παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαζψο απνηειεί θίλεηξν γηα ην παηδί ψζηε λα αλαθαιχπηεη
λέεο πεξηπέηεηεο θαη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ζθιεξή πξνζπάζεηα θαη δνπιεηά .
Απφ ηελ άιιε ν έπαηλνο έρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Αξθεηά ζπρλά νη γνλείο δελ
επηθεληξψλνληαη ζην επίηεπγκα ηνπ παηδηνχ αιιά δίλνπλ έκθαζε ζηελ αγάπε ηνπο γηα
εθείλν. Έηζη ν έπαηλνο εδψ παίξλεη ηε κνξθή θνιαθείαο ε νπνία δελ είλαη εηιηθξηλήο
θαη δε ζεσξείηαη επηζπκεηή γνλετθή πξαθηηθή (Steinberg,2006).

Οη αληακνηβέο:Οη αληακνηβέο απνηεινχλ έλα ζχλνιν εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο γηα λα επηβξαβεχνπλ ην παηδί θάζε θνξά πνπ πεηπραίλεη ην
ζηφρν ηνπ. Ζ αμία ησλ αληακνηβψλ είλαη φηη απμάλνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο
ηθαλνπνίεζεο θαη ηεο ραξάο πνπ απηφ αηζζάλεηαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην ίδην ληψζεη
ππεξήθαλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη αλαδεηά λέεο δνθηκαζίεο ψζηε λα επηηπγράλεη
δηαξθψο. Έηζη επηζθξαγίδεηαη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ κνξθή ησλ
αληακνηβψλ κπνξεί λα είλαη πιηθή ή εζηθή. Ζ πξψηε ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή
γιπθψλ, δψξσλ ή άιισλ πιηθψλ αγαζψλ πνπ επηζπκεί ην παηδί, σο επηβξάβεπζε. Ζ
εζηθή απφ ηελ άιιε εμπςψλεη ηελ αμία ηνπ παηδηνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
επέδεημε. Ζ εζηθή αληακνηβή δηαθέξεη απφ ηνλ έπαηλν δηφηη εθείλνο πεξηνξίδεηαη
ιεθηηθά κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ζαπκαζκνχ ησλ γνλέσλ. Δδψ παίξλεη θαη άιιεο
κνξθέο φπσο ην ηξπθεξφ βιέκκα, ην επγελέορακφγειν ή ε έθθξαζε αγάπεο
(Μεηνρηαλάθε,2008). Δπίζεο δηαθέξεη απφ ηα θίλεηξα, ηα νπνία

πξνεγνχληαη

ρξνληθά ηεο πξάμεο. Οη γνλείο πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηελ αληακνηβή λα εληζρχζνπλ
ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη εκθαλίζεη ην παηδί θαη ζηνρεχνπλ λα ηε
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δηαζθαιίζνπλ. Πάξαπηα ε αληακνηβή πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε κέηξν απφ ηνπο γνλείο,
δηφηη κε ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο επηζθηάδεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη
νπζηαζηηθά ¨θαθνκαζαίλνπλ¨ ην παηδί(Lehmann,2011).χκθσλα κε έξεπλεο ε
αληακνηβή ιεηηνπξγεί ζεηηθά ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήοθαη
Τπεξθηλεηηθφηεηα(ΓΔΠ-Τ) θαη απηηζκφ (Jakesova&Slezakova, 2016).

Τα Κίλεηξα: Μηα επηηπρεκέλε γνλετθή πξαθηηθή πνπ δηαζθαιίδεη ην ελδηαθέξνλ
ηνπ παηδηνχ θαη ην θξαηά ζε εγξήγνξζε είλαη ε παξνρή ζσζηψλ θηλήηξσλ. Γεληθά σο
θίλεηξν νξίδεηαη ε ψζεζε πνπ αηζζάλεηαη θαλείο γηα λα θάλεη ή λα κελ θάλεη θάηη.
Μέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ νη γνλείο αλαγλσξίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο
επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ θαη δεκηνπξγνχλ επλντθέο ζπλζήθεο κάζεζεο ζχκθσλα κε
απηά. Γηα παξάδεηγκα, κηα κεηέξα δεηάεη απφ ην παηδί ηεο λα νινθιεξψζεη ηα
καζήκαηα ηνπ θαη έπεηηα λα παίμεη ζηελ απιή. Κάηη ηέηνην απνηειεί θίλεηξν γηα ην
παηδί, κηα εζσηεξηθή δχλακε πνπ ηνπαξαθηλεί λα θάλεη απηφ πνπ ην δηέηαμαλ. Σα
θίλεηξα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηνλ έπαηλν ή ηελ επηβξάβεπζε, θαζψο ην έλα
πξνεγείηαη ρξνληθά απφ ην άιιν. εκαληηθφ φκσο είλαη ηα θίλεηξα λα θηιηξάξνληαη
ψζηε λα

έρνπλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ επηηπρία ή ηε

κφξθσζε ηνπ παηδηνχ (Lehman,2011).

Η επίπιεμε: Ζ επίπιεμε σο γνλετθή πξαθηηθή ηζνδπλακεί κε ηελ παξαηήξεζε.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη εθαξκφδεηαη κέζα ζε έλα νκαιφ θιίκα ζπδήηεζεο ρσξίο
θσλέο ή εληάζεηο. Ο γνλέαο κέζα απφ ηελ επίπιεμε

θάλεη κηα ζχληνκε αιιά

πεξηεθηηθή θξηηηθή πάλσ ζηε κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ
πξέπεη απηή λα θαηαξγεζεί θαη πξνηείλεη ελαιιαθηηθέο. Ζ κέζνδνο ηεο επίπιεμεο
απνηειεί ην ζσζηφ ηξφπν δηαρείξηζεο θξίζεσλ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην
(Γνπάηθνθ & Γηνχλει, 2015).

Η ρξήζε ησλ παξαδεηγκάησλ: Ζ ζσζηή αλαηξνθή ελφο παηδηνχ βαζίδεηαη
θπξίσο ζε απηά πνπ ηνπ δηδάζθεη ν γνλέαο ηνπ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ γηα εθείλν. Ζ
δηαξθήο φκσο ιεθηηθή παξνπζίαζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ ζα ήηαλ αλνχζηα ρσξίο
ηελ έκπξαθηε παξνπζίαζε νξηζκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
παξαδείγκαηνο εληζρχεηαη φηαλ εθαξκφδεηαη επαλεηιεκκέλα. Γηα παξάδεηγκα έλαο
γνλέαο εμεγεί ζην παηδί ηνπ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζηνκαηηθήο πγηεηλήο. Γηα λα γίλεη
θάηη ηέηνην πην θαηαλνεηφ ζην παηδί, νθείιεη λα βνπξηζίδεη ηα δφληηα ηνπ κεηά απφ
θάζε γεχκα ψζηε ην παηδί λα αληηγξάςεη απηή ηε ζπκπεξηθνξά (Πηληέξεο, 2015).
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Η Γεκηνπξγία ηνπ Καηάιιεινπ Κιίκαηνο Σπδήηεζεο: Ο γνλέαο ζηελ
πξνζπάζεηα ηνπ λα εμνηθεηψζεη ην παηδί κε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά νθείιεη λα
δεκηνπξγεί έλα θιίκα ηζνξξνπίαο αλάκεζα ηνπο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, ινηπφλ,
είλαη ηφζν ν γνλέαο φζν θαη ην παηδί λα δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα εξεκίαο θαη
γαιήλεο. Πξηλ ν γνλέαο απνθαζίζεη λα αιιάμεη κηα ζπκπεξηθνξά ζην παηδί, νθείιεη
πξψηα λα κπεη ζηε δηθή ηνπ ζέζε. Σν λα εηζρσξεί θαλείο ζηε δσή θαη ζηελ ζθέςε
ηνπ παηδηνχ είλαη απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα
λα ην βνεζήζεη λα εληζρχζεη ηνλ απαξαίηεην απηνζεβαζκφ. Δπίζεο νθείιεη λα ειέγρεη
θαη ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ θαη ην ηφλν ηεο θσλήο ηνπ εθφζνλ απηά, φπσο
πξναλαθέξζεθε, εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Όηαλ γηα παξάδεηγκα ν
ηφλνο ηεο θσλήο ηνπ γνλέα γίλεηαη επηζεηηθφο πξνδηαζέηεη ην παηδί αξλεηηθά έρνληαο
ηελ εληχπσζε φηη ν ζθνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη ν έιεγρνο ή ν θαπγάο(Steinberg,
2006).

Η Έθθξαζή ησλ Σπλαηζζεκάησλ:Οη γνλείο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα
δηαπαηδαγσγήζνπλ ζσζηά ην παηδί ηνπο θαη λα ηνπ κεηαδψζνπλ πγηή πξφηππα
παξακεινχλ λα εθθξάδνπλ πσο αηζζάλνληαη γηα εθείλν. Όζν ζεκαληηθή θαη αλ είλαη ε
δηαλνεηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμε ηνπ, ην ίδην παξακέλεη παηδί θαη έρεη αλάγθε απφ
ηελ ελεξγή θξνληίδα θαη ζηνξγή ησλ γνλέσλ ηνπ. Αμίδεη, ινηπφλ, λα αλαξσηεζεί
θαλείο ηη είλαη πην ζεκαληηθφ γηα ην παηδί ηα σξαία ξνχρα ή ν θαιχηεξνο βαζκφο ζην
ζρνιείν; Σν θπξηφηεξν αγαζφ πνπ κπνξνχλ λα ηνπ πξνζθέξνπλ νη γνλείο είλαη ε
αγάπε ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ηφζν ε ιεθηηθή
φζν θαη ε ζσκαηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζε εθείλν. Απαξαίηεην είλαη
νη γνλείο λα πεξηγξάθνπλ κε θαηαλνεηφ ηξφπν γηαηί ην παηδί ηνπο είλαη ηφζν
μερσξηζηά γηα εθείλνπο θαη λα ηνπ εμεγνχλ ιεπηνκεξψο απφ πνχ πεγάδεη ε αγάπε
ηνπο (Λεθιεξθ, 2011). Χζηφζν άιινο έλαο ηξφπνο λα δείρλεη θαλείο ηελ αγάπε ηνπ
απνηειεί ε ζσκαηηθή επαθή. Γηα παξάδεηγκα ην ράδη, ε αγθαιηά, ηα θηιηάείλαη
βαζηθέογνλετθέο πξαθηηθέο πνπ ζεκειηψλνπλ ηε ζρέζε ησλ γνλέσλ κε ην παηδίθαη
επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνεθείλν ιακβάλεη εξεζίζκαηα (Steinberg,2006).

Μειέηε Θεηηθώλ ή Αξλεηηθώλ Σπκπεξηθνξώλ:Γνλετθή πξαθηηθή ζα
κπνξνχζε λα ζεσξήζεη θαλείο ηελ ίδηα ηελ θξίζε ηνπ γνλέα. Ζ άπνςε απηή δελ
απνηειεί ιεθηηθή ππεξβνιή εθφζνλ ν θάζε γνλέαο ζέηνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ
αγάπε γηα ην παηδί ηνπ θαη ηελ αλάγθε ηνπ λα ην δεη λα πξννδεχεη θαη λα εμειίζζεηαη
αλαδεηά δηαξθψο λα ηνπ δηδάμεη ηηο πην επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο. Γηα ην ιφγν απηφ
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νθείιεη λα έρεη θαζαξή θξίζε ψζηε λα θαηαθέξλεη λα ηηο μερσξίδεη αιιά θαη λα
αλαθαιχπηεη παηδαγσγηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα ηηο κεηαδίδεη ζην παηδί. Σέινο,

ν

γνλέαο πξέπεη λα εμεγεί ζπγθεθξηκέλα ηη είλαη απηφ πνπ επηζπκεί λα αιιάμεη ην παηδί
ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα κε ρξεζηκνπνηεί γεληθεπκέλεο έλλνηεο. Γηα παξάδεηγκα
ην «γίλε πην ηαθηηθφο» κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ην «ζα επηζπκνχζα
λαηαθηνπνηήζεηο ην δσκάηην ζνπ»(Γνπαηθνθ & Γηνπλει,2015).

Η Σσζηή Γηαρείξηζε ηνπ Διεύζεξνπ Φξόλνπ: Αλακθηζβήηεηα νη γνλείο
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θπξηφηεξε πεγή επηξξνήο ζηα παηδηά γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Πάξαπηα,φζνεθείλα κεγαιψλνπλδηεπξχλεηαη ν θχθινο επηξξνψλ ηνπο θαη
νη γνλείο ράλνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπο. ηνλ θχθιν ησλ παηδηψλ

αξρίδνπλ λα

εκπιέθνληαη θαη άιια πξφζσπα θαζψο θαη ηα ΜΜΔ , ηα νπνία εηζβάιινπλ ελεξγά
ζηε δσή ηνπο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ ηειεφξαζε ηα νπνία
θπξηαξρνχλ ζηελ παηδηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη ρεηξαγσγνχλ ηα παηδηά πξνβάιινληαο
ζπγθεθξηκέλα πξφηππα -θπξίσο επηζεηηθά (Καππάηνπ,1999).Οη γνλείο νθείινπλ λα
κειεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαη λα κελ δπζαλαζρεηνχλ γηα ηηο εμσηεξηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχλ ηα παηδηά ηνπο. Δπίζεο, δε ζεσξείηαη πξέπνλ λα
θαηεγνξνχλ ηνπο θίινπο ησλ παηδηψλ γηα θάπνηα κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά πνπ ίζσο
αληέγξαςαλ. Αληηζέησο, νη γνλείο κπνξνχλ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία λα θηιηξάξνπλ
ηνλ ηξφπν πνπ ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαη επεξεάδνληαη απφ άιινπο θνξείο.
εκαληηθφ, ινηπφλ, είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη εθείλνη απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν
δηαρεηξηζηή ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ δελ ζέινπλ λα
ζεκειησζνχλ νη εμσηεξηθέο επηξξνέο σο κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ζηα παηδηά ηνπο,
κπνξνχλ λα ηνπο εμεγνχλ ιεπηνκεξψο πψο αιιηψο λα δηαρεηξίδνληαη ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ηνπο ή λα πξνηείλνπλ δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο. Αθφκα, νη γνλείο νθείινπλ λα
ειέγρνπλ δηεμνδηθά ηηο παξέεο ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηί δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχλ
καδί.

Κπξίσο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ζπλίζηαηαη ζηνπο γνλείο λα

δηαρεηξίδνληαη ηηο θηιίεο ησλ παηδηψλ θαζνδεγψληαο ηα πξνο ηηο πην επηζπκεηέο θαη
αμηφινγεο παξέεο. Όζνλ αθνξά ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, γηα άιιε κηα θνξά
νη γνλείο αμίδεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο
(Steinberg,2006)

Ο έιεγρνο: Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ ειέγρνπ ν γνλέαο κπνξεί λα μεθαζαξίδεη ηηο
επηζπκεηέο απφ ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο. Όηαλ ν γνλέαο ειέγρεη δηαξθψο ην
παηδί, δείρλεη φηη ελδηαθέξεηαη γηα εθείλν, πεξλάεη κελχκαηα αιιειεγγχεο θαη
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δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ θιίκα αλάκεζα ηνπο. Δπίζεο, ηφζν κε ηνλ ιεθηηθφ έιεγρν
φζν θαη κε ηελ κέζνδν ηεο παξαηήξεζεο κπνξεί λα δηαθξίλεη θάπνηα παξέθθιηζε ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα πξνβεί ζηελ άκεζε δηφξζσζε ηεο. Γηα παξάδεηγκα, πξνο
απνθπγήλ πηνζέηεζεο ιαλζαζκέλσλ πξνηχπσλ ν γνλέαο θξίλεηαη απαξαίηεην λα
επηηεξεί ηηο εθπνκπέο πνπ εθείλν παξαθνινπζεί ζηε ηειεφξαζε ψζηε λα απνθεπρζεί ε
παξαθνινχζεζε επηθίλδπλσλ ή επηζεηηθψλ εθπνκπψλ(Νηελί & ηνξά,2013).

Η Γλσζηηθή Δθπαίδεπζε: Με ηε ζεηξά ηεο ε γνλετθή πξαθηηθήο ηεο γλσζηηθήο
εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ απνθπγή κε απνδεθηψλ ή βίαησλ
ζπκπεξηθνξψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο νξίδεη φηη νη γνλείο νθείινπλ λα αλαιχνπλ
κε ινγηθά επηρεηξήκαηα ζην παηδί θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ δελ εγθξίλνπλ. Ζ γλσζηηθή
εθπαίδεπζε αθελφο ππνζηεξίρηεθε απφ πνιινχο, φηη εληζρχεη ηε ζθέςε θαη ηελ
θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ ζε ζεκείν λα αλαγλσξίδεηκφλν ηνπ ηα ιάζε ηνπ. Απφ
ηελ άιιε, βέβαηα, νξηζκέλνη ππνζηήξημαλ φηη ηδηαίηεξα ζε έλα παηδί πξνζρνιηθήο
ειηθίαο πνπ δελ έρεηαλαπηπρζεί λνεηηθά, είλαη αλνχζην λα πξνζπαζεί θαλείο λα
εμεγήζεη κε επηρεηξήκαηα(Cole&Cole,2001).

Η επιλεκτικι προςοχι:Ζ επηιεθηηθή πξνζνρή είλαη κηα επξέσο δηαδνκέλε
γνλετθή πξαθηηθή γηα ηελ εμάιεηςε ή ηε κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ, θπξίσο
ηεο επηζεηηθφηεηαο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί αξρίδεη λα εκθαλίδεη θαη λα
ελζηεξλίδεηαη βίαηεο ζπκπεξηθνξέο ν γνλέαο νθείιεη λα ιάβεη δξαζηηθά κέηξα πξηλ
παγησζεί απηή ε αξλεηηθή αληίδξαζε. Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο πξνζνρήο πξνβιέπεη
ψζηε ην άηνκν λα αγλνεί ην παηδί- ζχηε θαη λα λνηάδεηαη κφλν γηα ην αληηθείκελν ή ην
παηδί-ζχκα. Ο γνλέαο, αθφκα, δελ πξέπεη λα αληηδξά ζε νηηδήπνηε βίαην πεη ην παηδί.
Δθείλν αηζζάλεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπαπηή πεξλά απαξαηήξεηε θαη αξρίδεη λα ηε
κεηαβάιιεη. Απηή ηελ πξαθηηθή ν γνλέαο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηεί γηα νπνηαδήπνηε
ζπκπεξηθνξά ζεσξεί φηη δελ αξκφδεη ζην παηδί, πξνσζψληαο ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφ θάπνηα άιιε (Cole&Cole,2001).
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7.2ΗζεσξίαηεοΠξνζθόιιεζεοηνπBowlby-Τν

πξόηππν

ηνπ

AttachmentParenting.
Σα πξψηα βήκαηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ θνηλσληθνχ ελζηίθηνπ ηνπ παηδηνχ
ζεκειηψλνληαη απφ ηε βξεθηθή ηνπ ειηθία. εκαληηθφ ξφιν γηα απηή δηαδξακαηίδεη ε
αλάπηπμε ηνπ δεζκνχ ηεο «πξνζθφιιεζεο».

Λέγνληαο ηνλ φξν πξνζθφιιεζε,

ελλνείηαη ην ζεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν αλάκεζα ζην παηδί θαη ην πξφζσπν πνπ
έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ.χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ην βξέθνο πηνζεηεί κηα ηδηαίηεξα
ηξπθεξή ζρέζε κε ην θξνληηζηή ηνπ ζε ζεκείν πνπ αθφκα θαη ελζηηθησδψο αλαδεηεί
δηαξθψο λα βξίζθεηαη θνληά ηνπ. Σν πξφζσπν ζην νπνίν πξνζθνιιάηαη ην βξέθνο
ηνπ πξνζθέξεη, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, αζθάιεηα, ραξά

θαη ην εξεκεί ζρεδφλ

απηφκαηα ζε ζηηγκέο αλαζηάησζεο. Ο Bowlby,ινηπφλ, νξίδεη φηη ε αλψηαηε απηή
ζρέζε θαιιηεξγείηαη θπξίσο αλάκεζα ζην βξέθνο θαη ηε κεηέξα ελψ δηαθνξνπνηείηαη
πνηνηηθά απφ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ παηέξα. Ζ
ζπγθεθξηκέλε άπνςε δελ απνηειεί ιεθηηθή ππεξβνιή,
δηφηη ζχκθσλα κε ηνλ Bowlbyε κεηέξα είλαη βηνινγηθά
εθνδηαζκέλε κε θάπνηεο κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο λα
θαηαλνεί εηο βάζνο ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
παηδηνχ ηεο θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο. Δληνχηνηο ε
άπνςε απηή δελ αλαηξεί ή ππνβαζκίδεη ηελ αμία ηνπ ξφινπ ηνπ παηέξα, νπνίνο
απνηειεί έλα βαζηθφ πξφζσπν ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ.

.

Κξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζθφιιεζεο ζεσξείηαη ε ειηθία απφ
6 κελψλ έσο 3 εηψλ, θαζψο ηφηε

αλαδχεηαη έληνλα ε αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα

δεκηνπξγήζεη έλαλ αζθαιή δεζκφ κε ην γνλέα ηνπ. Ζ Ainsworthεπεθηείλνληαο ην
ζπιινγηζκφ ηνπ Bowlby δηέθξηλε 4 θαηεγνξίεο πξνζθφιιεζεο πνπ κπνξεί λα
εκθαλίζεη έλα παηδί.

.

Καηεγνξίεο Πξνζθφιιεζεο:

 Αζθαιήο Πξνζθφιιεζε: ηα κάηηα ηνπ βξέθνπο ε κεηέξα απνηειεί κηα αζθαιήο
θηγνχξα θαη φηαλ βξίζθεηαη θνληά ηεο είλαη ήξεκν. ε πεξίπησζε πνπ ε κεηέξα
απνρσξηζηεί γηα ιίγν ην παηδί εθείλν βηψλεη έληνλα ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηνπ
ζπκνχ, ελψ ραιαξψλεη ακέζσο κε ηελ επηζηξνθή ηεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ
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παηδηψλ δεκηνπξγνχλ απηφ ην δεζκφ πξνζθφιιεζεο κε ην θξνληηζηή ηνπο θαη θπξίσο
ηε κεηέξα.

 Απνθπγή ηεο Πξνζθφιιεζεο: ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην βξέθνο δε δείρλεη
θαλέλα ελδηαθέξνλ λα δεζεί ζπλαηζζεκαηηθά κε ηε κεηέξα ή νπνηνδήπνηε άιινλ ην
θξνληίδεη θαη αξθεηά ζπρλά ηνπο απνθεχγεη.

 Ακθίζπκε Πξνζθφιιεζε: Σν παηδί δε δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ
κε ην θξνληηζηή ηνπ. Άιινηε αλαδεηά ηε ζπληξνθηά ηνπ θαη εκθνξείηαη απφ αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα φηαλ εθείλε απνπζηάδεη θαη άιινηε αδηαθνξεί φηαλ ηνπ πξνζθέξεηαη.
Αθφκα ελδέρεηαη λα μεζπά ζε θιάκαηα φηαλ ν θξνληηζηήο βξίζθεηαη θνληά ηνπ.

 Απνδηνξγαλσκέλε - Απνπξνζαλαηνιηζκέλε Πξνζθφιιεζε: ηε ζπγθεθξηκέλε
θαηεγνξία ην παηδί δελ αλαδεηά ηε θξνληίδα ηεο κεηέξαο ή άιισλ πξνζψπσλ, δε
δηαηεξεί θακία βιεκκαηηθή επαθή καδί ηνπο θαη θαίλεηαη λα αληηζηέθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηνπο λα δεζνχλ καδί ηνπ (Feldman,2011)

ΤνΠξόηππνηνπAttachmentParenting
Σν είδνο ηνπδεζκνχ ηεο πξνζθφιιεζεο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην βξέθνο θαη
ην

θξνληηζηή ηνπ πξνδηαζέηεη ζεηηθά φιε ηελ

εκπινθή ηνπ γνλέα ζηε δσή ηνπ

δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα αιηξνπηζκνχ θαη αέλαεο θξνληίδαο κεηαμχ ηνπο. Σν
«AttachmentParenting»απνηειεί έλα γνλετθφ πξφηππν αλαηξνθήο ην νπνίν βαζίδεηαη ζην
πξφηππν ηεο αζθαιήο πξνζθφιιεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα,ππνγξακκίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα
ηεο αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ δεζκνχ κεηαμχ ηνπ γνλέα θαη ηνπ παηδηνχν νπνίνο,φρη κφλν
πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ, αιιά ηνλίδεη ηε δεκηνπξγία
κηαο ζρέζεο φπνπ ν βαζηθφο ηεο άμνλαο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο αλέιημεο ηνπ παηδηνχ
κέζα απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ν γνλέαο αλαδεηά επίκνλα
απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ψζηε λα εκπιέθεηαη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαη λα απνηειέζεη
ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην παηδί ιακβάλεη ζεηηθά εξεζίζκαηα
κεγαιψλνληαο κέζα ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ πνπ ηνπ ζέηεη γεξέο βάζεηο γηα ηε κεηέπεηηα
εμέιημε ηνπ. Μέζα απφ απηή ηνπ ηελ πξνζπάζεηα ν γνλέαο πξαγκαηψλεηαη, εθφζνλ ην
παηδίδνκεί ηηο πξψηεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κέζα απφ ηελ θξνληίδα ηνπ. Σν
ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ιακβάλεη κνξθή κέζα απφ ην ζειαζκφ -ηεο κεηέξαο-, ηε γνλετθή
ζπληξνθηά ηεο ή αθφκα θαη ηελ παξακνλή ηνπ γνλέα θνληά ζην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
χπλνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή θαληάδεη ζηα κάηηα ηνπ παηδηνχ ζαλ έλα απξνζπέιαζην ηείρνο
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πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο, παηδηά πνπ κεγάισζαλ κε
γνλείο πνπ αλαδήηεζαλ έλα αλψηαην δέζηκν εμειίρζεθαλ ζε πην πγηήο πξνζσπηθφηεηεο
θαζψο, αλέπηπμαλ έληνλα ην αίζζεκα ηεο απηνζπληήξεζεο, θαηφξζσζαλ λα εκπιαθνχλ
παξαγσγηθά θαη ελεξγεηηθά κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο δείρλνληαο εκπηζηνζχλε θαη
αλαπηχζζνληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην θνηλσληθφ έλζηηθην. Σειηθά, πνιιέο πεξηπηψζεηο
έθηαζαλ

ζηελ

επίηεπμε

ησλ

ζηφρσλ

ηνπο

θαη

ζηελ

επξχηεξε

αθαδεκατθή

ή

επαγγεικαηηθήηνπο επηηπρία. ηελ αληίπεξα φρζε εμειίζζνληαλ ηα παηδηά πνπ βίσζαλ ηα
ζηάδηα πξνζθφιιεζεο ηνπο κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζε κε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. ε
απηή ηε πεξίπησζε απηά ζε βάζνο ρξφλνπ παξνπζίαζαλζεκαληηθά ειιείκκαηαζην
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα θαη ζηελ απηφ- εηθφλα ηνπο. Σα ειιείκκαηα απηά
παξνπζηάζηεθαλ κε ηε κνξθή κεησκέλεο απηνξξχζκηζεο, θαζπζηέξεζε θνηλσληθφζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο, ηε δπζπηζηίαζηε θνηλσληθή ηνπο ζπλδηαιιαγή ελψ ηαπηφρξνλα
ζπλνδεχνληαλ απφ έληνλν άγρνο θαη απνγνήηεπζε.Όινη απηνί νη θαηαζηαιηηθνί παξάγνληεο
είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πηνζέηεζε κίαο γεληθφηεξα ξηςνθίλδπλεο θαη θαη επέθηαζε
παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία ζπλνδεχνληαλ απφ ηε ρξήζε νπζηψλ θαη αιθνφι.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαηαζηάηαη εκθαλήο ε αδηακθηζβήηεηε ζεκαζία
ησλ πνηθίιισλ αλαπηπμηαθψλ απνιαβψλ κηαο πγηνχο πξνζθφιιεζεο γηα ην παηδί. Γνλείο θαη
παηδηά κε απηφ ηνλ ηξφπν καζαίλνπλ λα ζπκβηψλνπλ νκαιά, θαη ν δεζκφο ηνπο είλαη ηφζν
δπλαηφο πνπ ηνπο πξνζηαηεχεη γηα ηελ ππφινηπε δσή ηνπο (Jones, Cassidy&Shaver, 2015).

7.3Αλαγλσξίδνληαο ηηο απνδεθηέο από ηηο κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ
παηδηνύ. Σν πξόηππν ηνπ «Παξάζπξνπ ηεο πκπεξηθνξάο»

»

Ζ γνλετθφηεηα, φπσο έρεη αλαθεξζεί πνηθίιεο θνξέο, ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηεξάζηην
θνξηίν επζχλεο θαη ζπάληα αλαγλσξίδεη ζθάικαηα ζην δξφκν ηεο(Gordon,2009). Οη
πεξηζζφηεξνη γνλείο αγλννχλ απηή ηε δπζθνιία θαη επηζπκνχλ λα αζθήζνπλ φζν θαιχηεξα
κπνξνχλ ην ξφιν ηνπο. Ζ αλαηξνθή θαη ε δηαπαηδαγψγεζε ελφο παηδηνχ φκσο παξακέλεη κηα
δχζθνιε ππφζεζε. Κπξίσο πξνυπνζέηεη ηελ νιηθή θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ
ηνπ παηδηνχ, ψζηε νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ ζα δηδαρζνχλ λα ηαηξηάμνπλ ζαλ ην θιεηδί κε
ηελ θιεηδαξηά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Ζ εμεξεχλεζε φκσο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ
ζθέςεσλ αιιά θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο θάζε παηδηνχ είλαη αξθεηά επίπνλε θαζψο ην θάζε
παηδί απνηειεί κηα κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα (Μηγγείξνπ,2014). Ο γνλέαο φκσο, νθείιεη λα
αλαγλσξίδεη πφηε ην παηδί εθδειψλεη κηα επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά θαη πφηε φρη, ψζηε λα ην
επηβξαβεχζεη ή απνηξέπεη αληίζηνηρα. ε θακία πεξίπησζε δελ ελλνείηαη φηη ν γνλέαο δελ
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απνδέρεηαη ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Αληηζέησο, ζπκβαδίδνπλ
καδί

ζε

κηα

παηδαγσγηθή

πνξεία

κε

ζηφρν

ηε

βειηίσζε

ηνπ(Gordon,2009).

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ εηδηθά αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπ
γεληθφηεξα επεξεάδεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. Οη γνλείο νθείινπλ λα
μερσξίδνπλ απηέο ηηο παξακέηξνπο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ θαζεκία μερσξηζηά. Δπίζεο, ε
ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ δηαθέξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θξίζε ηνπ γνλέα γηα
απηή. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί δελ καδεχεη ην πηάην ηνπ κεηά ην θαγεηφ, επεηδή παίδεη ηελ
αγαπεκέλε ηνπ εθπνκπή ζηελ ηειεφξαζε θαη βηάδεηαη λα ηελ παξαθνινπζήζεη. Αλ θαη ην
παηδί είλαη ραξνχκελν γηα απηφ νη γνλείο βιέπνπλ ηελ θαηάζηαζε απφ κηα εληειψο
δηαθνξεηηθά ζθνπηά αγλνψληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.Ζ κεηέξα ή ν παηέξαο, δειαδή,
κπεξδεχνπλ απηή ηε ζπκπεξηθνξά κε θάπνηα βεβηαζκέλε θξίζε ηνπο, ραξαθηεξίδνληαο απιά
ην παηδί ηεκπέιε. Γηα λα ζεσξείηαη ινηπφλ θαλείο ζσζηφο θαη επηηπρεκέλνο γνλέαο νθείιεη
λα δηαρσξίδεη εληειψο ηελ θξίζε ηνπ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ.
Πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε ζεκειηψλεηαη θαη ην πξφηππν ηνπ «Παξαζχξνπ ηεο πκπεξηθνξάο»,
ην

νπνίν

βαζίδεηαη

ζηε

ζεηηθή

γνλετθή

πξαθηηθή

ηεο

απνδνρήο(Gordon,2009).

Ζ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο παηδηνχ απνηειεί έλα ζεηηθφ ζεκάδη γηα ηελ
απνθξππηνγξάθεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ. πλήζσο, ην παηδίδηαθαηέρεηαη απφ δηάθνξα
ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία ελδέρεηαη λα είλαη άγλσζηα γηα εθείλν. Δθείλν πνπ είλαη απαξαίηεην
λα ιερζεί είλαη φηη ην παηδί ( θπξίσο ζηε πξνζρνιηθή ειηθία) πνπ δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκα ηε
ινγηθή ή ηελ θξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, θαζνδεγεί νινθιεξσηηθά ηηο πξάμεηο ηνπ ζχκθσλα κε
ηηο νδεγίεο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ. Γηα παξάδεηγκα αθφκα θαη αλ δελ μέξεη λα πεη
ηε ιέμε «ραξά» ζα εθθξαζηεί κε έλα ρακφγειν θάζε θνξά πνπ παίδεη ην αγαπεκέλν ηνπ
παηρλίδη. εκαληηθή πιεξνθνξία είλαη φηη εαλάπηπμε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ
παηδηνχ απνηειεί κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ μεθηλάεη απφ ηε βξεθηθή ειηθία (0-2 εηψλ)
θαη αξρίδεη λα νινθιεξψλεηαη ζηα ηέιε ηεο εθεβείαο (18 εηψλ). Οξίδνληαο ην ζπλαίζζεκα
ζα έιεγε θαλείο φηη απνηειεί ην ζπλδπαζκφ ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο
ςπρνζσκαηηθέο αληηδξάζεηο ηνπ ζψκαηνο, πσο , δειαδή, αληηδξάεη ν εζσηεξηθφο θφζκνο ζε
θάζε εζσηεξηθή εκπεηξία (Παππα,2015).

Aπνδνρή ηεο Σπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ: «Τν παξάζπξν ηεο ζπκπεξηθνξάο»:
Σν

ζεκείν πνπ ν γνλέαο θαηαθέξλεη θαη εηζρσξεί, έζησ θαη γηα ιίγν, ζην

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ ηνπ δεκηνπξγεί έλα παξάζπξφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο.
Ζ δξάζε ηνπ φκσο δελ ηειεηψλεη εθεί εθφζνλ ε γξακκήπνπ δηαρσξίδεη ηηο επηζπκεηέο απφ ηηο
κε επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο είλαη αξθεηά ιεπηή. Όπσο πξναλαθέξζεθε ρξεζηκνπνηψληαο
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ηελ πξαθηηθή ηεο απνδνρήο ν γνλέαο φρη κφλν θαηαθέξλεη λα εηζρσξήζεη ζην θέληξν ειέγρνπ
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη λα δηεπθξηλίζεη ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπ δεκηνπξγεί
απηή(Gordon,2009).

.

Σν παξάζπξν ηεο ζπκπεξηθνξάονπζηαζηηθά είλαη έλα νξζνγψλην ή ηεηξάγσλν πιαίζην κέζα
ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη φιεο νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ παηδηνχ (απνδεθηέο ή κε).
ηε

ζπλέρεηα

ην

πιαίζην

δηαρσξίδεηαη

απφ

θάησ ΟΛΔ
κε
κηα
ιεπηή
δηαρσξηζηηθή
γξακκή.
ΟΙ
ζπκπεξηθνξέο ηνπνζεηνχληαη ζηελ
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔαπνδεθηέο
ζηελ
ΣΟΤ
ΠΑΙΓΙΟΤ

Απνδεθηέο
ζπκπεξηθνξέο

πάλσ
Όιεο

πξνο
νη

.
ηα

απνδεθηέο

πάλσ πιεπξά ελψ νη κε
θάησ(Gordon,2009)..

Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηα δχν πιαίζηα θηλείηαη άιινηε
πξνο ηε κηα θαηεχζπλζε θαη άιινηε πξνο ηελ άιιε. Όπνην πιαίζην
είλαη κεγαιχηεξν αλαδεηθλχεη θαη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία
ζπγθαηαιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά.

Με
απνδεθηέο
πκπεξηθνξέο

Παξάδεηγκα 1: Κάζε άββαην πξσί θάλεη ηηο δνπιείεο ηνπ ζπηηηνύ. Ο 13ρξνλνο γηνο ηεο
επηζπκεί λα παξαθνινπζεί ηειεόξαζε αξθεηά δπλαηά ζε ζεκείν πνπ είλαη ελνριεηηθό θαη δελ
αθήλεη ηελ κεηέξα λα ζπγθεληξσζεί ζηηο δνπιείεο ηεο. Αλ θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή
δπζαλαζρεηεί ηε κεηέξα γηα ιίγν, όηαλ δεηήζεη από ην παηδί ηεο λα ρακειώζεη ηελ έληαζε ηνπ
ήρνπ ε θαηάζηαζε εξεκεί.
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Απνδεθηή
πκπεξηθνξά
Μέζα απφ ην πιαίζην πξνθχπηεη φηη ε
ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ
φζν θαη αλ δπζαλαζρέηεζε ηε κεηέξα ηνπ
είλαη ηειηθά απνδεθηή.
Με απνδεθηή
ζπκπεξηθνξά

ηελ πεξίπησζε πνπ ν 13ρξόλνο δελ ππάθνπε ζηηο νδεγίεο ηεο κεηέξαο ηνπ ην πιαίζην ζα ήηαλ
δηαθνξεηηθό.
Απνδεθηή
πκπεξηθνξά

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ
απνδείρηεθε πεξηζζφηεξν κε

Με απνδεθηή
ζπκπεξηθνξά

απνδεθηή.

Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην παξνπζηάδεη δηεμνδηθά ηελ πξαθηηθή ηεο απνδνρήο, σο κηα
απφ ηηο θπξηφηεξεο γνλετθέο πξαθηηθέο δηφηη βνεζάεη ηφζν ην παηδί φζν θαη ην γνλέα λα
εληξπθήζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κέζα απφ
απηή. Δπίζεο, νη γνλείο βνεζνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ην παηδί λα εληζρχζεη ηελ απηφ-εηθφλα θαη
απηναληίιεςε ηνπ, ρηίδνληαο κε κεζνδεπκέλα βήκαηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Όηαλ ν
γνλέαο θηάζεη ζην ηδαληθφ ζεκείν λα απνδέρεηαη ηνλ πιήξσο ηφζν ην παηδί θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αιιά θαη ηνλ εαπηφ ζαλ γνλέα έρεη εθηειέζεη ζσζηά ην ξφιν
ηνπ(Gordon,2009).
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7.4ΤνπξόηππνηνπPrevent-Teach-Reinforce(Απνηξνπή-Γλώζε-Δλδπλάκσζε)
ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ θάπνηα παξεθθιίλνπζα
ζπκπεξηθνξά.
Ζ νπζηαζηηθή αιιειεπίδξαζε ελφο γνλέα κε ην παηδί κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο
ξνπηίλα ελεξγνπνηεί φινπο ηνπο κεραληζκνχο πγηνχο αλάπηπμεο ηνπ θαη δηαζθαιίδεη κηα
νκαιή νηθνγελεηαθή πνξεία. Σν κνληέιν «Prevent-Teach-Reinforce» βαζίζηεθε πάλσ ζε
απηή ηελ άπνςε θαη πξνηείλεη ηε ρξήζε φισλ ησλ ζεηηθψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ, ψζηε ε
αιιειεπίδξαζε απηή λα είλαη δηαξθψο επηηπρεκέλε. Ζ αθξνγσληαία δηαθνξά,φκσο, ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κε ηα πξνεγνχκελα είλαη φηη δίλεη έκθαζε ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά
πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε.χκθσλα κε έξεπλεο φιν θαη
πεξηζζφηεξα παηδηά ζήκεξα γελληνχληαη κε θάπνηαο κνξθή δηαηαξαρή (θπξίσο αλαπηπμηαθήο
θχζεσο)(Bailey,2013).Ζ απξφζκελε γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα αλάπηπμεο ζπρλά
ηαξάδεη ηελ εξεκία ηεο νηθνγέλεηαο θαη δεκηνπξγεί θπξίσο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (πρ
απηνιχπεζε, αγσλία, άγρνο, θφβνο, αληθαλφηεηα θνθ) (Κνξλειάθε,Κππξησηάθε &
Μαλσιίηζεο, 2010). Ο γνλέαο βηψλεη δπζθνιίεο ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην παηδί νη
νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ άγλνηα ηνπ λα δηαρεηξηζηεί θαηάιιεια ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ κνληέινπ «Prevent-Teach-Reinforce» νη γνλείο νθείινπλ λα
δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηνπ παηδηνχ ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζεβαζκνχ, ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο
απνδνρήο. Μέζα απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο παηδηνχ κε ηδηαηηεξφηεηεο ε γνλετθή παξνπζία
θαη θξνληίδα θαληάδεη κνλαδηθή θαη μερσξηζηή. Ο γνλέαο ινηπφλ νθείιεη λα
ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηνπ ηε ζέζε θαη λα αλαθαιχςεη ηξφπνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
θάλνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο αιιειεπίδξαζε πην εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή. Σν
ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ινηπφλ, πξνηείλεη ηξία βαζηθά βήκαηα. Αξρηθά, ν γνλέαο κέζα απφ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κε ην παηδί πξέπεη λα αλαθαιχπηεη ηξφπνπο πνπ σο έλα βαζκφ πξνζπαζνχλ
λα αλαηξέςνπλ ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά (Prevent). Αθφκα θαη αλ ε ζπκπεξηθνξά
απηή δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί εληειψο , λα αλαθαιχςνπλ καδί ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο. ε
επφκελν επίπεδν ζηφρνο ηνπ γνλέα είλαη λα δηδάμεη κηα θαηλνχξγηα πην επηζπκεηή
ζπκπεξηθνξά (Teach) θαη λα ηελ ελδπλακψλεη(Reinforce) ζην παηδί δηαξθψο κέρξη ηελ
νξηζηηθή πηνζέηεζε ηεο. Δλ θαηαθιείδη ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ζε
νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλάπηπμεο(ή ρσξίο)δηαζθαιίδεη ηελ
επηηπρεκέλε θαζεκεξηλή εκπινθή ηνπ γνλέα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ(Bailey,2013). Δμάιινπ
δελ είλαη ηπραίν φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην κνληέιν «Prevent-Teach-
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Reinforce» θαηάθεξαλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παξεθθιίλνπζα θαη
αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά απφ κηα πην επηζπκεηή θαη ζεηηθή(Bailey&Blair,2015).

7.5 Τν πξόηππν «PositiveBehaviorSupport» γηα ηελ ελίζρπζε ζεηηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ.
Σν κνληέιν «PositiveBehaviorSupport» δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο
γνλετθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνηχπνπ «Prevent-Teach-Reinforce» θαη
βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πληειεζηηθήο Δμαξηεκέλεο Μάζεζεο. Αληηθείκελν έξεπλαο ηνπ
απνηεινχλ νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε αλαπηπμηαθέο, θπξίσο, δηαηαξαρέο. ηφρνο ηνπ είλαη λα
πξνηείλεη ιχζεηο ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ θαη λα γίλεη πην
βηψζηκε ε νηθνγελεηαθή θαζεκεξηλφηεηα (Bailey,2013). Ζ ζπληειεζηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε
νξίδεη φηη θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη απνηέιεζκα αληηδξάζεσλ πνπ είηε
εληζρχζεθαλ

είηε

απνδπλακψζεθαλ.Έηζη,

ζπκπεξηθνξέο

πνπ

έγηλαλ

απνδεθηέο

ελδπλακψζεθαλ θαη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα μαλά εθδεισζνχλ (Γέλα,2007). Σν πξφηππν
ηνπ«PositiveBehaviorSupport» νξίδεη φηη νη γνλείο νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα επλντθφ
θιίκα εθπαίδεπζεο κέζα ζην νπνίν ζα επηβξαβεχνληαη νη επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο ησλ
παηδηψλ.
Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ην κνληέιν πξνηείλεη πέληε ζηάδηα:
 1ν ηάδην Teaming (πγθέληξσζε νκάδαο): Σν πξψην ζηάδην αθνξά ηε γνλετθή
αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηε δσή ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά
νξίδεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο γίλνληαη κηα ηζρπξή νκάδα πνπ αλαδεηνχλ ηελ πηνζέηεζε
επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξεθθιηλφλησλ.
 2ν ηάδην GoalSetting (Καζνξηζκόο ηόρσλ: Ζ νκάδα δεκηνπξγεί έλα πιάλν αλάινγα
κε ην πψο επηζπκνχλ λα είλαη ε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ αθνχ
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία.
 3ν ηάδην Assessment (Αμηνιόγεζε ηόρσλ): Αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ θαη αλαδήηεζε
ηξφπσλ επίηεπμήο ηνπο.
 4ν ηάδην Intervention (Παξέκβαζε):Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία βειηίσζεο αλεπηζχκεησλ
ζπκπεξηθνξψλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο.
 5ν ηάδην Evaluation ( Αμηνιόγεζε Απνηειεζκάησλ) : Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ε νκάδα αμηνινγεί θαη ειέγρεη αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηαηξηάδεη κε
ηνπο αξρηθνχο ηνπο ζηφρνπο.
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Σα ζηάδηα παξακέλνπλ ίδηα ζε θάζε
νηθνγέλεηα, εθείλν πνπ δηαθέξεη θάζε θνξά είλαη
ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ε θάζε νηθνγέλεηα γηα λα
κεηαβεί απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν.

Με ηε

ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ ε γνλετθή
αιιειεπίδξαζε γίλεηαη πην εχθνιε, δηφηη ν γνλέαο
αγλνεί ηηο δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ ζηνρεχνληαο ζηελ αιιαγή ηνπο. Με απηφ
ηνηξφπν δηαζθαιίδεηαη θαη ε ηζνξξνπία ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δνκήο(Bailey,2013).

7.6Οη αξλεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο.
Αλακθηζβήηεηα, δελ κπνξεί θαλείολα εμαθξηβψζεη πνηα γνλετθή πξαθηηθήείλαη ε πην
απνηειεζκαηηθή (Steinberg,2006).Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε θάζε νηθνγέλεηα είλαη μερσξηζηή
θαη ιεηηνπξγεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Κηηζαξάο, 2001). Γηα ην ιφγν απηφ θαλείο δελ κπνξεί
λα πεη κε ζηγνπξηά ηί πξέπεη λα θάλνπλ ή δελ πξέπεη λα θάλνπλ νη γνλείο. Υαξαθηεξηζηηθφ
είλαη φηη ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ έρεη ιάβεη ζηηο κέξεο καο επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, εθφζνλ
φιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δηεμάγνληαη παγθνζκίσο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Σα
απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ αλ θαη θάζε θνξά είλαη δηαθνξεηηθά δελ παξαιείπνπλ λα
ηνλίδνπλ ηελ αμία ηεο ζσζηήο δηαπαηδαγψγεζεο θαη λα επηρεηξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε
ζσζηή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ.

Καζεκεξηλά αξθεηνί παηδνςπρίαηξνη, θνηλσληνιφγνη,

παηδαγσγνί θαη άιινη εξεπλεηέο πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο πηπρέο ηεο θαιήο γνλετθήο
ζπκπεξηθνξάο ζέηνληαο σο επίθεληξν ηα παηδηά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο
φιεοδηαθέξνπλ αιιά θαη ηαπηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ζ επηηπρεκέλε γνλετθή ζπκπεξηθνξά
ζηνρεχεη ζηελ πγηή αλάπηπμε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ
πξνζηαηεχνληαο ην απφ θάζε

είδνο αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά -πρ παξαβαηηθφηεηα ή

ρξήζε νπζηψλ- ή δπζθνιηψλ -πρ άγρνο-. Οη γνλείο γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ νθείινπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηζρπξνχο αιιά πγηείο ηξφπνπο δηαπαηδαγψγεζεο(Steinberg,2006).ηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα πεξηγξάθηεθαλ δηεμνδηθά νξηζκέλνη απφ εθείλνπο ηνπο ηξφπνπο, νη
ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζνχλ κε ηε ζεηξά
ηνπο νη πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζα ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή αλάπηπμε θαη αλαηξνθή ησλ
παηδηψλ

θαη

είλαη

ρξήζηκν

λα

απνθεχγνληαη,

πξαθηηθέο(Nanu&Nijloveau, 2015).Απηέο είλαη νη εμήο:

νη

αξλεηηθέο

γνλετθέο
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Συηιτθςθ κατά τθ διάρκεια του κυμοφ-Οι φωνζσ:

Δίλαη ινγηθφ ζηε

ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην γνλέα αλά δηαζηήκαηα λα εκθαλίδνληαη εληάζεηο. Ο
γνλέαο έρεη θάζε δηθαίσκα λα δπζαλαζρεηεί θαη λα ζπκψλεη κε ην παηδί ηνπ θάζε
θνξά πνπ εθείλν παξνπζηάδεη κηα κε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. εκείν ηνκήο
φκσο, πνπ εμηζνξξνπεί ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζε ηνπο είλαη ν ηξφπνο πνπ ν γνλέαο
δηαρεηξίδεηαη ην ζπκφ ηνπ κπξνζηά ζε θαηαζηάζεηο θξίζεσο. Γηα ην ιφγν απηφ κηα
πξαθηηθή πνπ δελ εγθξίλεηαη είλαη ε ζπδήηεζε κε ην παηδί φηαλ ν γνλέαο
δηαθαηέρεηαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ε νξγή
νδεγεί ην γνλέα λα κηιάεη έληνλα ζην παηδί. Έηζη είλαη θαηαιιειφηεξν ν γνλέαο
λα δίλεη ρξφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ην ζπκφ πνπ αηζζάλεηαη , λα
αθνπγθξαζηεί ηελ θαηάζηαζε θαη λα εληξπθήζεη ζηελ άπνςε ηνπ παηδηνχ. Όηαλ ε
εξεκία έρεη επαλέιζεη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηφηε κφλν εγθξίλεηαη θαη ε
δηεμαγσγή ζπδήηεζεο κεηαμχ παηδηνχ- γνλέα ( Steinberg, 2006).

Η εξαγορά: Ζ ζπγθεθξηκέλε γνλετθή πξαθηηθή απνηειεί κηα ζαλίδα ζσηεξίαο
ζε φζνπο γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη λα δαπαλήζνπλ νπζηαζηηθφ ρξφλν ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο δεηνχλ απζαίξεηα απφ
εθείλν λα ζπκπεξηθεξζεί κε νξηζκέλν ηξφπν θαη σο αληάιιαγκα ζα έρεη φ,ηη
επηζπκεί.

Κάηη ηέηνην αλαηξεί εληειψο ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ησλ

αληακνηβψλ ή ηεο επηβξάβεπζεο θαη εμνηθεηψλεη ην παηδί κε ην ρξεζηκνζεξηθφ
ηξφπν ζθέςεο (Πηληέξεο, 2015).

Η απειλι- Ο εκβιαςμόσ: Πξαθηηθέο φπσο ε απεηιή θαη ν εθβηαζκφο
εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπ γνλέα ν νπνίνο κε ηε ρξήζε ηεο
πξνζηαθηηθήο πξνζπαζεί λα ηξνκνθξαηήζεη ην παηδί θαη λα ην ρεηξαγσγήζεη πξνο
νξηζκέλε θαηεχζπλζε.Απηαπφδεηθην είλαη φηη κηα ηέηνηα πξαθηηθή θαηαζηέιιεη
ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηνπ παηδηνχ θαη ην δηδάζθεη λα ιεηηνπξγεί πεξηνξηζκέλα
ζηηο κειινληηθέο επαθέο ηνπ (Γνπάηθνθ & Γηνχλει, 2015).

Το ψζμα:Φέκα νξίδεηαη ε ζπλεηδεηή δηαζηξεβισκέλε παξνπζίαζε ησλ
γεγνλφησλ. Αξθεηά ζπρλά νη γνλείο κηινχλ κε ςέκαηα ζην παηδί ηνπο ψζηε λα κελ
ην ζηελνρσξήζνπλ ή ην ζπκψζνπλ. Με ηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο νη
γνλείο σζνχλ ην παηδί λα δεη εθηφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαζπζηεξνχλ ηε
λνεηηθή ηνπ αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλίζηαηαη νη γνλείο λα απνθεχγνπλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ςέκαηα ζηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο ιφγν θαη φζν δχζθνιε θαη αλ
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είλαη κηα θαηάζηαζε λα βξίζθνπλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα ηελ εμεγήζνπλ
ζην παηδί. εκαληηθφ είλαη φηη νη επηπηψζεηο ηνπ ςέκαηνο είλαη παξνδηθέο,
εθφζνλ ην παηδί κεγαιψλνληαο ζπλεηδεηνπνηεί ηελαιεζηλή πνξεία ησλ
πεπξαγκέλσλ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ράζκα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο γνλείο
(Πηληέξεο,2015).

Η ςυκοφαντία: Ζ ζπθνθαληία σο αλεπηζχκεηε γνλετθή πξαθηηθή δηαθέξεη απφ
ην ςέκα δηφηη, φρη κφλν απνθξχπηεη ηελ αιήζεηα αιιά ζπλεηδεηά πξνζπαζεί λα
βιάςεη ή λα κεηψζεη ηελ αμία άιισλ πξνζψπσλ ή θαηαζηάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά,
έλαο γνλέαο αδπλαηψληαο λα αθηεξψζεη ρξφλν θαη θφπν ψζηε λα εμεγήζεη
κεζνδηθά κηα άπνςε ηνπ ζην παηδί πξνβαίλεη ζε απζαίξεηεο θαηεγνξίεο. Γηα
παξάδεηγκα έλαο γνλέαο πνπ επηζπκεί λα αιιάμεη ηηο παξέεο ηνπ παηδηνχ ηνπ
ρξεζηκνπνίεη ζαλ ηεθκήξην φηη ηνπο είδε λα θιέβνπλ. Αλ θαη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη
ν γνλέαο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θξίζε ηνπ παηδηνχ θαη ην σζεί λα ζπκπεξηθεξζεί
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ. Οη επηπηψζεηο ηεο ζπθνθαληίαο είλαη παξφκνηεο
κε ηνπ ςέκαηνο (Πηληέξεο,2015).

Η Αρνθτικι Κριτικι: Αξθεηά ζπρλά νη γνλείο απνδίδνπλ δηάθνξνπο αβάζηκνπο
θαη πξνζβιεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο ζην παηδί, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε θάπνηα
βεβηαζκέλε θξίζε ηνπο. Άιινηε ρξεζηκνπνηνχλ εθθξάζεηο πνπ ην έλα ζθέινο ηνπο
αλαηξεί νηηδήπνηε ζεηηθφ εηπψζεθε ζην πξνεγνχκελν ή πξνβαίλνπλ ζηε ρξήζε
πβξηζηηθψλ θαη ππνηηκεηηθψλ επηζέησλ. Γηα παξάδεηγκα έλαο γνλέαο θξίλεη ην
παηδί ηνπ σο «ηεκπέιε» επεηδή δε κάδεςε ην πηάην ηνπ κεηά ην θαγεηφ. Δπίζεο
ζπκψλεη επεηδή ην παηδί δελ έγξαςε θαιά ζην δηαγψληζκα: «Ση λα ην θάλσ πνπ
είζαη θαιφ παηδί αθνχ είζαη ν ρεηξφηεξνο καζεηήο ηεο ηάμεο;» Σέηνηα
παξαδείγκαηα πξνζσπνπνηνχλ ηελ απαμίσζε ηνπ γνλέα λα εμεγήζεη ιεπηνκεξψο
ηε ζέζε ηνπ αλαηξψληαο ηνλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπδήηεζήο. Σέινο,
αξθεηά ζεκαληηθφ είλαη ν θάζε γνλέαο λα κελ απνδίδεη

αξλεηηθνχο

ραξαθηεξηζκνχο δηφηη απηνί ελδέρεηαη λα επηδξνχλ ζαλ εθπιεξσκέλε πξνθεηεία
ζε εθείλν θαη κεγαιψλνληαο λα ηνπο αλαπηχμεη ζα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο
ηνπο ( Baker&Hoerger,2012).

Η Συναιςκθματικι Εκμετάλλευςθ: Άιιε κηα κε επηζπκεηή γνλετθή
πξαθηηθή είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο
πξνβαίλνπλ ζε απηή αθνχ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ
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επηζπκηψλ ηνπ θαη πξνζπαζνχλ λα ην ρεηξαγσγήζνπλ κε βάζε απηά. Αξρηθά ζε
έλα παηδί πνπ θνβάηαη εχθνια νη γνλείο πξνθείκελνπ λα ηνπ επηβιεζνχλ
ζεθψλνπλ ην θξχδη, ηεληψλνπλ ηα ρέξηα ή πςψλνπλ ηνλ ηφλν ηεο θσλήο. Άιινηε
νη γνλείο γηα λα επηηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο εθθξάδνπλ ηελ ππνηηζέκελε ζιίςε ηνπο
ζην παηδί, ψζηε εθείλν λα ληψζεη ηχςεηο θαη λα κεηαβάιιεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ
πξαθηηθή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο κεηαηξέπεη ην παηδί ζε ππνρείξην
ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη γίλεηαη παζεηηθφο δέθηεο (Πηληέξεο, 2015).

Οι Παραινζςεισ- Οι Ηκικολογίεσ :Ζ θάζε νηθνγέλεηα αλήθεη αιιά θαη
πξνέξρεηαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν απέδσζε ζηα κέιε ηεο
θάπνηνπο ξφινπο. Αλακθηζβήηεηα, φιεο νη νηθνγέλεηεο νθείινπλ λα ζέβνληαη ηηο
ξίδεο ηνπο θαη λα δηαηεξνχλ νξηζκέλα έζηκα. Δθείλν φκσο πνπ δε ζπλίζηαηαη είλαη
νη γνλείο λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζχκθσλα κε νξηζκέλα πξφηππα θαη αξρέο
πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηνλ 21ν αηψλα. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο πηέδνπλ ην γηφ ηνπο
λα γίλεη γηαηξφο επεηδή πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα δηάζεκσλ ηαηξψλ. Δπίζεο, κηα
κεηέξα δηαηάδεη ηελ θφξε ηεο λα παληξεπηεί ακέζσο κεηά ην ζρνιείν δηφηη έηζη
αξκφδεη ζηηο γπλαίθεο. Σέηνηα πξφηππα αλαηξνθήο δε ζέβνληαη ηηο επηζπκίεο θαη
ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ζεσξνχληαη αληηδενληνινγηθά θαη απαξραησκέλα θαη
είλαη απαξαίηεην λα απνξξίπηνληαη(Baker&Hoerger,2012).

Οι ξυλιζσ (Ξυλοδαρμόσ): Ο μπινδαξκφο ησλ παηδηψλ σο απφξξνηα ηεο
αλππαθνήο ή ηεο εκθάληζεο κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο απνηειεί κηα
ραξαθηεξηζηηθά αλεπηζχκεηε γνλετθή πξαθηηθή.Ξπινδαξκφονξίδεηαη ε ζσκαηηθή
επίζεζε πνπ δέρεηαη ην παηδί απφ ην γνλέα ηνπ. Πνιινί θαηά θαηξνχο έρνπλ
ππνζηεξίμεη φηη ν γνλέαο έρεη ην δηθαίσκα λα ρηππήζεη ειαθξά ην παηδί ζηα
κάγνπια ή ζηνπο γινπηνχο κε ζθνπφ λα ην ζπκκνξθψζεη, εθφζνλ θάηη ηέηνην δελ
είλαη επηδήκην γηα εθείλν. Γίλνληαο έκθαζε ζηελ ζπρλφηεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ μπινδαξκνχ ήξζε ζηελ επηθάλεηα φηη βξίζθεηαη ζην
κεηαίρκην κε ηε ζσκαηηθή βία. Αξθεηέο θνξέο ν μπινδαξκφο είλαη βίαηνο ζε
ζεκείν πνπ δεκηνπξγεί θαθψζεηο ή ζπαζίκαηα ζην παηδί. Έηζη ε Ακεξηθαληθή
Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο ελαληηψζεθε ζηελ εθαξκνγή ηνπ
μπινδαξκνχ σο κέζνδν εθαξκνγήο πεηζαξρίαο, ηνλίδνληαο ηηο αξλεηηθέο ηνπ
ζπλέπεηεο ζηελπγεία θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ(Ferguson,2013). Οη έλλνηεο
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ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη ηνπ μπινδαξκνχ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζην επφκελν
θεθάιαην.

Η τιμωρία: Οινθιεξψλνληαο απηή ηε καθξνζθειή παξνπζίαζε ησλ αξλεηηθψλ
γνλετθψλ πξαθηηθψλ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί ε έλλνηα ηεο ηηκσξίαο.
Γχζθνια κπνξεί λα δνζεί έλαο κνλαδηθφο νξηζκφο γηα απηήλ εθφζνλ νη κνξθέο
θαη νη πξνεθηάζεηο ηεο πνηθίιινπλ (Jakesova&Slevakova,2016). Γηα ην ιφγν απηφ
ε επφκελε ελφηεηα αθηεξψζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ θαη ησλ
πηπρψλ ηνπ.
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Ενότητα 8:
Η ΣΙΜΩΡΙΑ Ω ΓΟΝΕΪΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ
8.1Οξηζκόο ηεο ηηκσξίαο..

.

Σηκσξία ζεσξείηαη ε πνηλή πνπ επηβάιιεη ν γνλέαο ζην παηδί γηα θάζε κε θνηλσληθά
απνδεθηή πξάμε ηνπ. ηφρνο ηεο είλαη ε επηκφξθσζε ηνπ παηδηνχ, ε απνκάθξπλζε απηήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη ε επηβνιή ηεο πεηζαξρίαο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Σα
απνηειέζκαηα ηεο ηηκσξίαο ζπλήζσο είλαη
ζπλαηζζήκαηα ζην παηδί. Απηά ζπλδένληαη

άκεζα, εθφζνλ πξνμελνχλ αξλεηηθά
γλσζηηθά κε ηελ αλεπηζχκεηε πξάμε θαη

απνθιείνπλ θάζε πηζαλή κειινληηθή εκθάληζε ηεο. Ζ ηηκσξία ρξεζηκνπνηείηαη εμαξρήο σο
βαζηθή κέζνδνο επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο απφ ηνπο γνλείο ή ζην ηέινο φηαλ φιεο νη άιιεο
πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απνδείρζεθαλ απνηπρεκέλεο. ε θακία πεξίπησζε φκσο σο
γνλετθή πξαθηηθή δελ πξέπεη λα μεθεχγεη απφ ην ζηφρν ηεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη ηελ πηνζέηεζε πγηψλ πξνηχπσλ ψζηε λα ρηίζεη κηα ηζρπξή
πξνζσπηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε έλλνηα ηεο ηηκσξίαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη αιιάδεη
κνξθή αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ζην θάζε παηδί. ηηο κέξεο καο

ε

Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο αζθεί ηζρπξή θξηηηθή ελαληίνλ ησλ
κεζφδσλ ηεο ηηκσξίαο θαη αλαδεηά ηελ νξηζηηθή ηεο εμάιεηςε(Ferguson,2013).Πάξαπηα
αξθεηέο νηθνγέλεηεο ρξεζηκνπνηνχλ αθφκα ηελ ηηκσξία σο βαζηθή γνλετθή πξαθηηθή. Κάζε
θνξά πνπ γίλεηαη ρξήζε ηεοπξνθαιείηαη ε δηαηψληζε παιηψλ νπηζζνδξνκηθψλ κεζφδσλ
δηαπαηδαγψγεζεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε ζεκεξηλή εηθφλα ηνπ 21ν αηψλα(Νηξαηθσξο
&Γθξαηε,1968).

8.2 Η Τηκσξία θαη Η Σπληειεζηηθή Δμαξηεκέλε Μάζεζε.. Οξηζκόο ηεο
χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πληειεζηηθήο Δμαξηεκέλεο Μάζεζεοθάζε δξάζε ηνπ
αλζξψπνπ πξνθαιεί κηα αληίδξαζε, έλα απνηέιεζκα. πκπεξηθνξέο πνπ ζπλνδεχηεθαλ απφ
ζεηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα επαλεκθαληζηνχλ απφ εθείλεο πνπ
είραλ αξλεηηθά ή επίπνλα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δχν παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο κηαζεηηθή –ε ελίζρπζε-θαη
κηα αξλεηηθή – ε ηηκσξία- . Κχξηα ιεηηνπξγία ηεο ελίζρπζεο είλαη φηη πξνθαιεί επράξηζηα
απνηειέζκαηα ζην άηνκν πνπ εθηειεί κηα ζπκπεξηθνξά θαιιηεξγψληαο έλα γφληκν έδαθνο
γηα κειινληηθή ηεο εκθάληζε. Απφ ηελ άιιε ε ηηκσξία έρεη ηελ ηδηφηεηα λα ζπλδέεηαη κε
αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα κεηψλνληαο ηέηνηεο πηζαλφηεηεο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη
απφιπην, δηφηη αλάινγα κε ην πξφζεκν πνπ απνδίδεηαη θάζε θνξά ζηελ ελίζρπζε ή ζηελ
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ηηκσξία ρξσκαηίδνληαη αλάινγα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Έηζη είλαη αξθεηά πηζαλφ κε ηε
ζσζηή ρξήζε ηεο ηηκσξίαο ην άηνκν λα εκθαλίζεη κηα άθξσο επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. :

 Θεηηθή Δλίζρπζε (Γηα ηελ αύμεζε επηζπκεηήο Σπκπεξηθνξάο)
Παξνπζίαζε ελφο επράξηζηνπ εξεζίζκαηνο κεηά ηελ εθδήισζε επηζπκεηήο
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Παξάδεηγκα: Ζ κεηέξα επηηξέπεη ζην παηδί ηεο λα
παίμεη ζηελ απιή θάζε θνξά πνπ ζηξψλεη ην θξεβάηη ηνπ.

 Αξλεηηθή Δλίζρπζε( Γηα ηελ αύμεζε επηζπκεηήο Σπκπεξηθνξάο)
Απφζπξζε ελφο δπζάξεζηνπ εξεζίζκαηνο κεηά απφ ηελ εθδήισζε κηαο
επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο αηφκνπ. Παξάδεηγκα: Ζ κεηέξα θσλάδεη ζην
παηδί ηεο θάζε θνξά πνπ εθείλν αξγεί λα γπξίζεη απφ ην ζρνιείν. Όηαλ
γπξλάεη

ζηελ

ψξα

ηνπ

κεηψλνληαη

νη

εληάζεηο

καδί

ηεο.
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 Θεηηθή Τηκσξία (Γηα ηε κείσζε Αλεπηζύκεηεο Σπκπεξηθνξάο)
Παξνπζίαζε ελφο δπζάξεζηνπ εξεζίζκαηνο κεηά απφ ηελ εθδήισζε κηαο
αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ.Παξάδεηγκα: Ζ κεηέξα πνπ πεξηκέλεη
κε λεχξα ην παηδί πνπ άξγεζε λα γπξίζεη ιεηηνπξγεί ζαλ δπζάξεζην εξέζηζκα
θαη σζεί ην παηδί λα κελ εθδειψζεη μαλά απηή ηε ζπκπεξηθνξά. .

 Αξλεηηθή Τηκσξία (Γηα ηε κείσζε αλεπηζύκεηεο Σπκπεξηθνξαο)
Απφζπξζε

ελφο

επράξηζηνπ

εξεζίζκαηνο

κεηά ηελ εθδήισζε

κηαο

αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο.Παξάδεηγκα: Ζ κεηέξα ζπκψλεη κε ην παηδί ηεο
πνπ άξγεζε λα γπξίζεη απφ ην ζρνιείν γηα απηφ θαη δελ καγείξεςε ην
αγαπεκέλν ηνπ θαγεηφ (Γέλα, 2007).
Οη ηερληθέο ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο ηηκσξίαο φπσο ζθηαγξαθνχληαη κέζα απφ ηε
πληειεζηηθή Δμαξηεκέλε Μάζεζε πξνάγνπλ ηε γλψζε θαη ηελ επηκφξθσζε ζεηηθψλ θαη
επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλζην παηδί. Δζηηάδνληαο ζηελ πξαθηηθή ηεο ηηκσξίαο σο κέζν
δηαπαηδαγψγεζεο παξαηεξείηαη ζηηο κέξεο κηα αιφγηζηε θαη αληηεθπαηδεπηηθή ρξήζε ηεο απφ
ηνπο γνλείο. Οη γνλείο, δειαδή, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ θάζε ζπκπεξηθνξά
πνπ εκθαλίδεη ην παηδί θαη αλάινγα λα ηεοαπνδίδνπλ ηελ θαηάιιειε ηηκσξία ψζηε λα ηε
δηαζθαιίδνπλ ή λα ηελ απνηξέπνπλ. Γπζηπρψο, φκσο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πξαθηηθήο ηεο
ηηκσξίαο αλαπνηειεζκαηηθά δίλνληαο έκθαζε ζηηο άκεζεο αιιά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θαη
φρη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο.Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ηηκσξία εθηνπίδεηαη απφ ηελ

63
επηκνξθσηηθή ηεο ζέζε θαη ελδπλακψλεη ηελ πηνζέηεζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Έηζη ε
ηηκσξία απνθφβεηαη νξηζηηθά απφ ηνλ παηδαγσγηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη εμαλαγθάδεη αξθεηνχο
λα πξνηείλνπλ ηε θεηδσιή ρξήζε ηεο(Γέλα, 2007).

8.3 Λνγηθέο Σπλέπεηεο θαη Τηκσξία.
Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε ηηκσξία δελ απνηειεί ηελ απζαίξεηε επηβνιή αληίπνηλσλ
αιιά ελδέρεηαη λα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθχπηεη θπζηθά δηαρσξίδνληαο ην δίθαην απφ
ην άδηθφ , ην ζσζηφ απφ ην ιάζνο. Σφηε ε ηηκσξία έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα κε ηελ κνξθή ησλ
«Λνγηθψλ πλεπεηψλ»,δειαδή ηηο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ αζπλείδεηα απφ ηηο
εζθαικέλεο πξάμεηο ηνπ αλζξψπνπ ζθνπεχνληαο ζην ζσθξνληζκφ ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε
ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλάγθε ηνπ λα δεκηνπξγεί θνηλσληθνχο δεζκνχο ζα έιεγε
θαλείο φηη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηξφπν πνπ ηνλ θάλεη απνδεθηφ
θαη ηαηξηάδεη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δεη. Πάλσ ζε απηή ηελ άπνςε,
άιισζηε, ζεκειηψζεθε θαη ε εμέιημε ηνπ κέζα ζηα ρξφληα. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα πξάμε
ηνπ επηθέξεη δπζάξεζηα απνηειέζκαηα ζην πεξηβάιινλ, ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ή ζηνλ ίδην
ηφηε ζα αηζζαλζεί άζρεκα θαη ζα αλαδεηήζεη ηξφπνπο ψζηε λα κελ μαλαβξεζεί ζηελ ίδηα
ζέζε. Δηδηθά κέζα ζε κηα νηθνγελεηαθή δνκή, ζηελ νπνία ηα κέιε ηεο πξνζπαζνχλ λα
ζπκβαδίδνπλ νκαιά ν έλαο πιάη ζηνλ άιινλ ζέηνπλ νξηζκέλνπο θαλφλεο νη νπνίνη θάλνπλ πην
εχθνιή ηε ζπκβίσζε ηνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο αλ θάπνηνο παξεθηξαπεί θαη μεθχγεη
εθηφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ νθείιεη λα δερηεί νξηζκέλεο ζπλέπεηεο. Απηέο φκσο δελ ηηο
νξίδεη νχηε ν ίδηνο, νχηε ην επξχηεξν πιαίζην πξνθχπηνπλ ηπραία σο κηα θπζηθή αληίδξαζε
ηεο πξάμεο. Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί πνπ ηξέρεη απξφζερηα ζηελ απιή δελ παξαηεξεί κηα
ιαθθνχβα ρηππψληαο ην πφδη ηνπ. Ο πφλνο πνπ ζα πξνθχςεη απνηειεί ηε ινγηθή ζπλέπεηα ηεο
ζπκπεξηθνξάοηνπ θαηζα ηνλ βνεζήζεη ψζηε λα είλαη πην πξνζεθηηθφ ηελ επφκελε θνξά.
Δηδηθφηεξα κέζα ζε κηα νηθνγέλεηα,φηαλ έλα παηδί εθδειψζεη κηα αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά,
ν ζπκφο πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζηνπο γνλείο ηνπ είλαη κηα ινγηθή ζπλέπεηα πνπ ζα ηνπ
εμεγήζεη φηη δελ πξέπεη λα ζπκπεξηθεξζεί μαλά κε ηνλ ίδην ηξφπν.ην ζεκείν απηφ είλαη
ηδηαίηεξα ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη νη ινγηθέο ζπλέπεηεο απνηεινχλ έλα ηζρπξφ πεδίν
κάζεζεο γηα ην παηδί ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ αληηπαηδαγσγηθφ ραξαθηήξα ησλ απηαξρηθψλ
ηηκσξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ίδην αλαγλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ κε
θπζηθφ θαη ινγηθφ ηξφπν θαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη θάηη πνπ πξνθχπηεη απφ ην ίδην
γηα ην ίδην(Νηξαηθσξο & Γθξεπ, 1968).
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Πίλαθαο 1Γηαθνξέο Λνγηθέο πλέπεηεο- Σηκσξία.
ΠΗΓΗ: (Νηξαηθσξο & Γθξεπ, 1968).

ΛΟΓΙΚΕ ΤΝΕΠΕΙΕ

ΣΙΜΩΡΙΑ

1) Εκφράηουν τθν πραγματικι ζκβαςθ των
πραγμάτων, και όχι τθν κρίςθ άλλων για αυτά. Σο
άτομο μζςα από τισ φυςικζσ ςυνζπειεσ
ςυνειδθτοποιεί το ςφάλμα του.

1) Η τιμωρία εκφράηει δεςποτικό
χαρακτιρα και τθ δφναμθ τθσ προςωπικισ
εξουςίασ που επιβάλλεται βίαια ςε κάποιον.

2) Τπάρχει ςχζςθ λογικισ εξάρτθςθσ τθσ
ανεπικφμθτθσ
ςυμπεριφοράσ με τθ λογικι ςυνζπεια.
3)τοχεφουν ςτθν μελλοντικι εμφάνιςθ
επικυμθτών ςυμπεριφορών.

2)Δεν υπάρχει λογικι ςχζςθ μεταξφ τθσ
πράξθσ και τθσ αντίδραςθσ.

4)Θεμελιώνονται μζςα ςε ιρεμο και νθφάλιο
κλίμα.
5) Προκφπτουν φυςικά ανάλογα με τθν
ςπουδαιότθτα τθσ ανεπικφμθτθσ πράξθσ.

3)Μζνουν προςκολλθμζνεσ ςτο
παρελκόν και ςε γεγονότα που ιδθ
ςυνζβθςαν.
4)Επικρατζςτερα ςυναιςκιματα είναι ο
κυμόσ και θ οργι.
5)Βαςίηονται ςε αυκαίρετεσ κρίςεισ ι
ηθτιματα θκικισ ανάλογα με το πλαίςιο.

8.4 Σηάδηα Σσζηήο Δπηβνιήο ηεο Τηκσξίαο.
Ζ ζσζηή αλαηξνθή θαη δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία.
Παξά ηηο ππνδείμεηο θαη ηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα ελφο γνλέα λα κπήζεη ην παηδί ηνπ ζε έλα
ζπγθεθξηκέλν θαη επηζπκεηφ πξφηππν ζπκπεξηθνξάο εθείλν, ελδέρεηαη, λα αληηζηέθεηαη.
Απφξξνηα απηνχ είλαη νη γνλείο λα εμνξγίδνληαη κε ηνπαηδί θαη λα εθαξκφδνπλ ζθιεξέο
ηηκσξίεο ψζηε λα αλαηξέςνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Δθείλν φκσο πνπ είλαη απαξαίηεην λα
θαηαλνήζεη ν θάζε γνλέαο είλαη φηη κηα ηηκσξία δελ είλαη αλάγθε λα είλαη ζθιεξή γηα λα είλαη
θαη

απνηειεζκαηηθή(Steinberg,2006).

.

Αξρηθά, ν ραξαθηήξαο ηεο ηηκσξίαο νθείιεη λα είλαη άθξσο επηκνξθσηηθφο θαη
δηαθσηηζηηθφο ελψ θαζφινπ εθδηθεηηθφο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη θαη ην ίδην ην παηδί
πνιιέο θνξέο ζπλεηδεηνπνηεί ην ζθάικα ηνπ. Έηζη κέζα απφ ηε θχζε ηεο ηηκσξίαο αληιεί ηνλ
θαηάιιειφ ρξφλν θαη ρψξν ψζηε λα εληξπθήζεη πεξηζζφηεξν ζηνιάζνο ηνπ θαη λα
ζπκθηιησζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ κε ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ηξφπν. Όηαλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην,
ην παηδί παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη φηη έζθαιε ην παξαβιέπεη θαη εζηηάδεη ζην θφβν ηνπ
απέλαληη ζην άηνκν πνπ ην ηηκσξεί. Άιισζηε δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη ηηκσξίεο
δειεηεξίαζαλ ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην γνλέααπνζηξέθνληαο ηνλ έλαλ νξηζηηθά απφ ηνλ
άιινλ(Λεθιεξθ,2011).

.
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Όζν δπζάξεζηε θαη αλ είλαη κηα ηηκσξία γηα ην παηδί πνπ ηε βηψλεη ή θαη γηα ην γνλέα
πνπ ηελ εθαξκφδεη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή νθείιεη λα δηαλχεη κε ηε ζσζηή ζεηξά θάπνηα
ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Αξρηθά, ν γνλέαο νθείιεη λα απνηειεί έλα πξφηππν εηιηθξίλεηαο θαη λα
απνπλέεη ηνλ ακέξηζην ζεβαζκφ ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη φηαλ είλαη ζπκσκέλνο καδί ηνπ. Όζν
δχζθνιν θαη αλ είλαη απηφ πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ ςπρξαηκία ηνπ ψζηε λα ηνπ εμεγεί
ιεπηνκεξψο ηη αθξηβψο ήηαλ εθείλν πνπ ηνλ νδήγεζε λα ην ηηκσξήζεη. Αθφκα, φηαλ ην παηδί
δειψλεη έληνλα πσο αλαγλσξίδεη ην ζθάικα ηνπ ν γνλέαο δελ πξέπεη λα παξαβιέπεη ην ζηφρν
ηνπ θαη λα ζπλερίδεη ηε ζπδήηεζε κέρξη ην ηέινο. Έπεηηα, είλαη απαξαίηεην λα παξνπζηάδεη
δηεμνδηθά θαη κε βάζηκα επηρεηξήκαηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθάληζε.
Γίλνληαο ζην παηδί λα θαηαιάβεη ηνπο ιφγνπο πνπ ε πξάμε ηνπ ζεσξείηαη αλεπηζχκεηεκφλν
ηφηε κπνξεί λα ηελ αλαηξέςεη νξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα νθείινπλ καδί λα νξγαλψλνπλ έλα
πιάλν κέζα ζην νπνίν ζα παξαηίζεληαη φιεο νη ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κπνξνχζε
λα είρε εθδειψζεη ην παηδί. Έηζη ζεκειηψλεηαη θαη ν παηδαγσγηθφοραξαθηήξαο ηεο ηηκσξίαο.
Απηφο φκσο δελ νινθιεξψλεηαη εθεί. Δίλαη απαξαίηεην ν γνλέαο λα θάλεη κηα μεθάζαξε
πεξηγξαθή ηεο ηηκσξίαο πνπ επηβάιιεη, πξνζέρνληαο απηή λα αξκφδεη ζηελ ειηθία θαη ζηηο
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ παηδηνχ. Ζ πιήξεο αθνκνίσζε ησλ φξσλ ηεο ηηκσξίαο νδεγεί θαη ζην
πινπξαιηζηηθφ ζσθξνληζκφ ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη φηαλ ν γνλέαο θαηαζέζεη
θαη ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο γηα εθείλν, νη νπνίεο ελζαξθψλνπλ θαη ηελ πξαγκαηηθή
κεηακέιεηα ηνπ παηδηνχ θαη ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο ηηκσξεηέαο δηαδηθαζίαο
(Steinberg,2006)

Προςδιοριςμόσ
Λανκαςμζνθσ
Συμπεριφοράσ

Περιγραφι
Αντίκτυπου αυτισ.

Περιγραφι
Επικείμενθσ Τιμωρίασ

Δηθόλα 1 ηάδηα Δπηηπρεκέλεο Σηκσξίαο

Πρόταςθ
Εναλλακτικών
Συμπεριφορών.

Περιγραφι
προςδοκιών.
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8.5 Οη κνξθέο ηεο Τηκσξίαο- Οη ηξόπνη επηβνιήο.
Ζ εκπινθή ηεο ηηκσξίαο ζηηο πξαθηηθέο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ γνλέσλ ιακβάλεη ρψξα
κέζα απφ δχν βαζηθέο κνξθέο, ηελέκκεζε θαη ηελ άκεζε. Ζ πξψηε απνζθνπεί ζηε ζηαδηαθή
πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ηελ αθαίξεζε πξνλνκίσλ ή
επηζπκηψλ ηνπ. Αληηζέησο ε άκεζε ηηκσξία πθίζηαηαη ακέζσο κεηά απφ ηελ εκθάληζε ηεο
αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. ηνρεχεη ζην γξήγνξν ζσθξνληζκφ ηνπ παηδηνχ αθφκα θαη αλ
απηφο πθίζηαηαη κε αζέκηηα κέζα (Γέλα, 2007). ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλνη ηξφπνη επηβνιήο ηεο ηηκσξίαο:
○Η δηαθνπή ηεο ελίζρπζεο (ε κέζνδνο timeout):Ζ ζπγθεθξηκέλε ηηκσξεηέα
πξαθηηθή απνβιέπεη ζηελ βξαρππξφζεζκε απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ θάπνηεο
νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο ηεο πξνηίκεζεο ηνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηεο
ηηκσξίαο είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, εθφζνλ ηφηε
αξρίδνπλ λα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο νκάδαο θαη φηη γηα λα εληαρζνχλ ζε απηή πξέπεη λα
έρνπλ ηελ αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά. Με ηελ αθαίξεζε απηψλ ησλ πξνλνκίσλ ην παηδί βηψλεη
κηα παξνδηθή απψιεηα ε νπνία ηνλ νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί πνπ ηζαθψλεηαη θαη ρηππάεη δηαξθψο ην κηθξφηεξν αδεξθφ ηνπ
απαγνξεχεηαη λα

πάεη νηθνγελεηαθή εθδξνκή ζην ρσξηφ σο αξλεηηθφ

επαθφινπζν ηεο

πξάμεο ηνπ. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηηο νηθνγελεηαθέο εθδξνκέο είλαη κηα επίπνλε
δηαδηθαζία γηα εθείλν. Έηζη,αηζζάλεηαη άζρεκα πνπ απνθφβεηαη απφ ην ππφινηπν
νηθνγελεηαθφ ζχλνιν θαη ζπλεηδεηνπνηεί φηη γηα λα πεγαίλεη δηαθνπέο καδί ηνπ πξέπεη λα
ζέβεηαη θαη

ηα ππφινηπα κέιε (Γέλα, 2007).

.

○ Ο Απνθιεηζκόο ή ε νξηζηηθή απαγόξεπζε πξνλνκίσλ: Ζ ζπγθεθξηκέλε
κνξθή ηηκσξίαο απνθφβεη θαη απνκαθξχλεη νξηζηηθά ην παηδί απφ δξαζηεξηφηεηεο ή παηρλίδηα
σο αληίδξαζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην παηδί βηψλεη κηα
νπζηαζηηθή απψιεηα εθφζνλ δελ κπνξεί πιένλ λα θάλεη απηφ πνπ επηζπκεί. Σν γεγνλφο απηφ
ηνπ πξνμελεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη αξρίδεη λα εμνηθεηψλεηαη κε έλα πην απνδεθηφ
θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα απνηξαπεί ν απνθιεηζκφο ηνπ θαη απφ άιια πξνλφκηα. Γηα
παξάδεηγκα ζε έλα παηδί πνπ είλαη άηαθην θαη ελνριεί δηαξθψο ην κεγαιχηεξν αδεξθφ ηνπ
πνπ δηαβάδεη ηνπ απαγνξεχεηαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ εθπνκπή ζηε
ηειεφξαζε. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ ζηνηρίδεη ηδηαίηεξα θαη αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί
απνθαζηζηηθά ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλππαθνήο ηνπ(Γέλα,2007).

.

○Τηκσξίεο ηηκήο: Σν ζπγθεθξηκέλν είδνο ηηκσξίαο δηεγείξεη ηα ζπλαηζζήκαηα
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ηηκήο ηνπ παηδηνχ θαη αλαδεηεί λα επέκβεη ζε δεηήκαηα θηιφηηκνπ. Γεληθά απνζθνπεί λα
ελεξγνπνηήζεη ηε ζιίςε ή λα πξνμελήζεη ηχςεηο ζην παηδί πνπ ελδερνκέλσο δελ αηζζάλζεθε
γηα ηελ παξεθθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ηνπ(Μεηνρηαλάθε,2008). Γηα παξάδεηγκα έλα παηδί
παηάεη εθεί πνπ κφιηο ζθνπγγάξηζε ε κεηέξα ηνπ. Δθείλε πξνζπαζψληαο λα ηνπ εμεγήζεη
πφζν θνπξάζηεθε λα ην θάλεη απηή δειψλεη ηελ εμφλησζε ηεο ψζηε ην παηδί λα ηελ ιππεζεί.
Δθείλν αθνχ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμηφκεκπηε πξάμε ηνπ νθείιεη λα ζθνπγγαξίζεη μαλά ην
πάησκα σο έλδεημε παξαδεηγκαηηζκνχ.
○ Τηκσξίεο Δξγαζίαο:

Απφηνθν κηαο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ

παηδηνχ είλαη λα επηηειέζεη νξηζκέλεο εξγαζίεο. πλήζσο νη εξγαζίεο πνπ ηνπ επηβάιινληαη
δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε θχζε ηεο πξάμεο πνπ επηηειέζζεθε θαη ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά λα
θνπξάζνπλ ην παηδί σο έλδεημε ηηκσξίαο. Σν γεγνλφο θαηαξξίπηεη ηνλ παηδαγσγηθφ
ραξαθηήξα ηεο ηηκσξίαο δηφηη δελ παξέρεη ηξφπνπο ψζηε εθείλν λα θαηαλνήζεη ην ζθάικα
ηνπ. Γηα παξάδεηγκα δελ έγξαςε θαιά ζην ηεζη καζεκαηηθψλ. Χο αληίπνηλα ε κεηέξα ηνπ
επηβάιιεη λα ζθνππίζεη ην δσκάηην ηνπ(Μεηνρηαλάθε,2008).

.

○ Τηκσξίεο ζηεξήζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ ρώξνπ: Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν
είδνο ηηκσξίαο νη γνλείο επηβάιινπλ ζην παηδί λα παξακείλεη ζε έλα ρψξν γηα αξθεηή ψξα
κέρξη λα απνθαζίζνπλ εθείλνη πφηε λα βγεη. Ο ζπλεζέζηεξνο ρψξνο πνπ επηζπκνχλ νη γνλείο
λα κέλεη είλαη ην δσκάηην ηνπ αιιά ελδέρεηαη λα είλαη θαη άιινη φπσο ε απνζήθε, ε ηνπαιέηα
ή νπνηνζδήπνηε άιιν ηεο αξέζθεηα ηνπο (Theunissen,Vogels&Reijneveld,2015).
○ Τηκσξίεο ζσκαηηθήο θύζεσο- Ο Ξπινδαξκόο:Ζ πην ζθιεξή θαη
αληηπαηδαγσγηθή κνξθή ηεο ηηκσξίαο είλαη ε ζσκαηηθή. Αλακθηζβήηεηα, απηή δελ εμαιείθεη
ηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά θαη δεκηνπξγεί ζην παηδί έληνλαζπλαηζζήκαηαθφβνπ θαη
δπζαξέζθεηαο. Οη ζπλεζέζηεξνη ηξφπνη ζσκαηηθήο ηηκσξίαο είλαη ν μπινδαξκφο ή ην
ραζηνχθη νη νπνίνη πξνθαινχλ έληνλν πφλν,ε εκπεηξία ηνπ νπνίνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ γνλέα,
δηνξζψλεη ηε ζπκπεξηθνξά. Αλ θαη πνιιέο θνξέο ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη λα ηξαπκαηίζεη ην
παηδί αιιά λα ην σζήζεη λα βηψζεη έληνλα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο πξάμεο ηνπ. πάληα
φκσο ε ζσκαηηθή ηηκσξία είλαη απνηειεζκαηηθή.

Παξφιν πνπ νδεγεί ζηελ παξνδηθή

ραιηλαγψγεζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ
παηδηνχ, ην νπνίν έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ επηζεηηθφηεηα πνπ ζε κεγάιν βαζκφ ελδέρεηαη λα
εμσηεξηθεχζεη

κεγαιψλνληαο(Lee,Altschul&Gershoff,2015).

.

Σν δήηεκα ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο εθφζνλ επεξεάδεη
δπζνίσλα ηελ εμέιημε ελφο παηδηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί εηο
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βάζνο, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ θαη
ζηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ.

8.6 Η Τηκσξία ινηπόλ;
Αλακθηζβήηεηα πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηε δσή ηνπ γνλέα είλαη λα κεγαιψζεη θαη λα
αλαζξέςεη ζσζηά θαη ηζνξξνπεκέλα ην παηδί ηνπ. Καζεκεξηλά αλαδεηάεη ηξφπνπο ψζηε λα
θαιχςεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αιιά θαη πιηθέο ηνπ αλάγθεο ψζηε απηφ λα κεγαιψζεη ζε έλα
ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Πνιινί φκσο αλαξσηηνχληαη ζε πνην βαζκφ ε αγάπε ηνπ γνλέα
γηα ην παηδί ηνπ δηθαηνινγεί ηε ρξήζε ηηκσξηψλ σο κέζνδν επηβνιήο πεηζαξρίαο θαη
δηαπαηδαγψγεζεο(Καππάηνπ,1999).

.

Ζ ηηκσξία , ινηπφλ, απνηειεί έλα αξθεηά επαίζζεην ζέκα δηφηη βξίζθεηαη ζην φξην
κεηαμχ γνλετθήο πξαθηηθήο θαη ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο. Παξφιν ηνλ αγψλα δηάθνξσλ
θνξέσλ ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηελ εμάιεηςε ηεο παηδηθήο ηηκσξίαο, απηή ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη αθφκα θαη ζηελ αθάλεηα. Αθφκα αξθεηνί ηίζεληαη ππέξ απηήο δειψλνληαο φηη ην
γεγνλφο φηη ραζηνχθηζαλ ην παηδί ηνπο δελ αλαηξεί ηελ αγάπε ηνπο γηα εθείλν.Καηαιεθηηθά
δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο ψζηε λα ειεγρηνχλ νη γνλετθέο πξαθηηθέο θάζε
νηθνγέλεηαο νχηε λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα ε ρξήζε ηεο ηηκσξίαο ηεο θαζεκίαο. Δίλαη ζηελ
θξίζε ηνπ θάζε γνλέα λα απνθαζίζεη κε πνην ηξφπν ζα κεγαιψζεη ην παηδί ηνπ
(Ferguson,2013).Γηα ην ιφγν απηφ γνλείο θαη παηδηά νθείινπλ καδί λα δεκηνπξγήζνπλ έλα
ζπγθεθξηκέλν πιαίζην επηζπκεηψλ ή αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ην νπνίν ζα αθνινπζνχλ
πηζηά. Αθφκα, λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο επηβνιήο ηεο ηηκσξίαο, νη νπνίνη ζα είλαη
εμαξρήο γλσζηνί ζην παηδί, ζα ην ζέβνληαη ζαλ άηνκν θαη ζα ηαηξηάδνπλ ζηελ ειηθία θαη
ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ (Λεθιέξθ, 2011). ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαηξείηαη ν
παηδαγσγηθφο ηεο ραξαθηήξαο ν νπνίνο δηαζθαιίδεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο,
φπνηα ηηκσξία θαη αλ επηβάιιεη ν γνλέαο πξέπεη λα θξνληίδεη ψζηε λα κελ ιακβάλεη ρψξα
κπξνζηά ζε άιια άηνκα (Μεηνρηαλάθε,2008).

Όινη νη παξαπάλσ ηξφπνη δεκηνπξγνχλ

αζθαιή κνλνπάηηα ζηα νπνία κπνξνχλ πνξεπηνχλ ν γνλέαο κε ην παηδί αθφκα θαη φηαλ
γίλεηαη ρξήζε ηηκσξηψλ.
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Ενότητα 9η:
Η ΩΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ
σκαηηθή ηηκσξία νξίδεηαη θάζε επίπνλε πξάμε πνπ βιάπηεη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ απνβιέπνληαο ζηελ νξηζηηθή
απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ θαη
ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο απφ άιιεο πην απνδεθηέο
(Zolotor, 2014). Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία έρεη δηαλχζεη κηα
καθξνζθειή πνξεία ζην ρξφλν σο γεληθά απνδεθηή
γνλετθή πξαθηηθή, γεγνλφο φκσο, πνπ έρεη αξρίζεη λα
εμαιείθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο έρνπλ έξζεη ζηελ
επηθάλεηα νη αξλεηηθέο ηεο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνζχλζεζε θαη ζηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ. Χο
ζσκαηηθή ηηκσξία κπνξεί λα ζεσξεζεί αθφκα θαη ην ήπην ρηχπεκα θπξίσο κε ηα ρέξηα. Οη πην
ζπρλέο κνξθέο ηεο είλαη ν μπινδαξκφο είηε κε ηα ρέξηα είηε κε ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ, ην
θξάηεκα ππφ πίεζε, ην ζπξψμηκν, ην ραζηνχθη, ην ηξάβεγκα κειψλ ηνπ ζψκαηνο -θπξίσο
ρεξηψλ, καιιηψλ, απηηψλ- θαη ην θιφηζεκα. Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε
ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, εθφζνλ απηή ζθνπεχεη κε ηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο δχλακεο λα
επηβιεζεί ζηνλ άιινλ ρσξίο λα ηνλ ηξαπκαηίζεη. Ζ ππέξκεηξε ρξήζε ηεο, φκσο, νδεγεί ζηε
ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθέο βιάβεο ζηε ζσκαηηθή δηάπιαζε ή ζηε
ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ(Ferguson, 2013).χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα νη κεηέξεο
ρξεζηκνπνηνχλ πην ζπρλά ηε κέζνδν ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. ηε δηακφξθσζε απηήο ηεο
αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ην γεγνλφο φηη εθείλεο απνηεινχλ
ηνλ θχξην θξνληηζηή ηνπ παηδηνχ. Γεληθφηεξα, νη κεηέξεο αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξεο ψξεο
ηελ εκέξα καδί ηνπ θαη έξρνληαη πην πνιχ ζε επαθή κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ψζηε λα
εμνξγίδνληαη πην εχθνια.Γηα παξάδεηγκα, ζηα κάηηα ηεο κεηέξαο αθφκα θαη ην παηρλίδη ηνπ
κπνξεί λα θαληάδεη ζαλ κηα εθθσθαληηθή δηαδηθαζία πνπ ραιάεηηε δηαθφζκεζε ηνπ ζπηηηνχ.
Γηα ην ιφγν απηφ επεηδή είλαη θνπξαζκέλε, μεζπάεη βίαηα ελάληηα ζην παηδί θαηδε δηζηάδεη
λα ρεηξνδηθεί ελαληίνλ ηνπ ψζηε λα ηνπ επηβιεζεί. πγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο ε ίδηα έξεπλα
παξνπζίαζε φηη εθείλνη πνπ ρηππάλε ηα παηδηά ηνπο ζπρλά θαθνκεηαρεηξίδνληαη θαη ηηο
ζπδχγνπο ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πθίζηαηαη ην θαηλφκελν ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
ηε ζχγρξνλή θνηλσλία ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν βξίζθεηαη ζε έμαξζε θαη θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε ζπκβνιή εηδηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Οη επηπηψζεηο ηεο ζσκαηηθήο
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ηηκσξίαο είλαη αλππνιφγηζηεο. Ζ ρξήζε ηεο απφ ηνλ έλα γνλέα ιεηηνπξγεί ζαλ ηζρπξφο
παξάγνληαο θηλδχλνπ ψζηε ην παηδί λα εκθαλίζεη επηζεηηθή ή αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά
ηφζν ζηελ παηδηθή φζν θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Απφ ηελ άιιε φηαλ πθίζηαηαη θαη απφ ηνπο
δχν γνλείο, νη επηπηψζεηο ηεο είλαη ηζρπξά επηδήκηεο. Σφηε ε θνηλσλία έρεη ην δηθαίσκα λα
επέκβεη ζηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγελεηαθή δνκή θαη αθφκα λα αθαηξέζεη ηελ επηκέιεηα ηνπ
παηδηνχ -είηε γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είηε νξηζηηθά-. Κιείλνληαο, ζχκθσλα κε
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έλα απφ ηα δέθα παηδηά ζηηο κέξεο καο έρεη δερηεί θάπνηαο κνξθή
ζσκαηηθήο ηηκσξίαο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 10 εηψλ (Lee, Altschul&Gershoff,2015). Δπίζεο,
ην 75% ησλ γνλέσλ έρνπλ παξαδερηεί φηη ζεσξνχλ ην ραζηνχθη σο κηα ζεηηθή γνλετθή
πξαθηηθή πνπ πξνάγεη ηελ πεηζαξρία ησλ παηδηψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, ε
Ληζνπαλία θαη ε Σνπξθία εκθαλίδνπλ ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ρξήζεο ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο σο κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο (Ferguson,2013).Ζ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο
Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο πξνζπαζψληαο λα αλαηξέςεη απηή ηελ θαηάζηαζε πξνηξέπεη φιεο
ηηο νηθνγέλεηεο λα επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγείαο νη νπνίνη ζα ηνπο
ελεκεξψζνπλ γηα ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη ζα ηνπο
επαηζζεηνπνηήζνπλ

9.1 Σύγρξνλεο Πεπνηζήζεηο Υπέξ ηεο Σσκαηηθήο Τηκσξίαο- Οη Λόγνη
Δπηβνιήο ηεο.
Γηαλχνληαο ηνλ 21ν αηψλα ππάξρνπλ αθφκα νηθνγέλεηεο πνπ επηθξνηνχλ ηε ρξήζε ηεο
ζσκαηηθήο ηηκσξίαο πηνζεηψληαο ζεηηθή άπνςε γηα απηή. χκθσλα κε εκπεηξηθέο κειέηεο
γνλείο ηέηνησλ νηθνγελεηψλ ραζηνπθίδνπλ ην παηδί ηνπο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηε κέξα ψζηε
λα επηβάιινπλ ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία. Ζ ζπρλφηεξε πεπνίζεζε πνπ ελζηεξλίδνληαη κε
πάζνο αθνξά ηελ επηβιεηηθή θχζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα πηζηεχνπλ φηη
κέζσ απηήο ην παηδί αηζζάλεηαη θφβν απέλαληη ζηελ παηξηθή ή ζηε κεηξηθή θηγνχξα θάηη
πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ. Έηζη εθείλν καζαίλεη λα ηνπο ζέβεηαη θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη πηζηά ζηηο ππνδείμεηο ηνπο. Μηα αθφκα πεπνίζεζε ή κάιινλ ςεπδαίζζεζε
είλαη φηη κέζα απφ ην ζσκαηηθφ μπινδαξκφ ην παηδί έξρεηαη απφ κηθξφ αληηκέησπν κε
δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη εμειίζζεηαη ζε άηξσην ραξαθηήξα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη
γνλείο πνπ θάλνπλ ηέηνηεο δειψζεηο ππήξμαλ θαη νη ίδηνη ζχκαηα θαθνπνίεζεο ζηηο δηθέο ηνπο
νηθνγέλεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηε δχζθνιε
παηδηθή ειηθία πνπ βίσζαλ νη ίδηνη θαη δελ ζεσξνχλ φηη θάλνπλ θάηη παξάινγν ρηππψληαο ην
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παηδί ηνπο. Ζ πξναλαθεξζείζα άπνςε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή δηφηη επηζεκαίλεη ηελ ηζρπξή
επηξξνή ηεο εκπεηξίαο ηεο θαθνπνίεζεο ησλ γνλέσλ ζηε κεηέπεηηα γνλετθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά(Holden,Brown, Baldwin&Caderao, 2014).

.

Ζ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο επηζεκαίλεη φηη πίζσ απφ
απηέο ηηο εζθαικέλεο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ππνβφζθνπλ θάπνηνη ζπγθεθξηκέλνη
παξάγνληεο θηλδχλνπ.Πην ζπγθεθξηκέλα αλαγλσξίδεη φηη γνλείο πνπ πηνζεηνχλ ηέηνηεο
αληηιήςεηο

έρνπλ

θάπνηα

θνηλά

ραξαθηεξηζηηθά

κεηαμχ

ηνπο(Holden,Brown,

Baldwin&Caderao, 2014). Αξρηθά νη πεξηζζφηεξνη πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ
θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ (Theunissen, Vogels&Reijneveld, 2015). Δπίζεο,
έκθαζε δίλεηαη ζην κεηξηθφ πξφζσπν εθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνβαίλεη πην ζπρλά
ζηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. πλήζσο, ηέηνηεο κεηέξεο είλαη λέεο ζε ειηθία θαη δελ
είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβαίλνπλ εχθνια ζηε
ρεηξνδηθία εθφζνλ γηα απηέο είλαη ε πην εχθνιε θαη άκεζε κέζνδνο επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο.
Δπίζεο, ζε πεξηπηψζεηο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο ηα πνζνζηά ρξήζεο ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο είλαη απμεκέλα. Αθφκα, φηαλ ε ζρέζε ηνπ δεπγαξηνχ πζηεξεί πνηνηηθά, ην παηδί
ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ηνπο θαζψο θαθνπνηείηαη ζπρλά θαη απφ ηνπο
δχν(Lee, Altschul&Gershoff,2015). Σν παξάδνμν φκσο απηήο ηεο θαηάζηαζε είλαη φηη, εθηφο
απφ ηηο αηνκηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ελζηεξλίδεηαη ν θαζέλαο, ελ έηε 2016 ππάξρνπλ αθφκα
νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο πνπ εγθξίλνπλ αιιά θαη λνκηκνπνηνχλ ηε ρξήζε βίαο. Σέηνηεο
θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ πνιηηηζκηθφ επίπεδν νη νπνίεο παξαβιέπνπλ ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηα ππνβαζκίδνπλ(Breen, Daniels&Tomlinson,2015).
Γηα ηελ εμάιεηςή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηηθήο βίαο ελάληηα ζην παηδί ε
Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο ελζαξξχλεη φιεοηηο νηθνγέλεηεο, θπξίσο
ηηο θαηλνχξγηεο, λα επηζθέπηνληαη δηάθνξνπο ζπκβνχινπο πγείαο. θνπφο απηνχ είλαη λα
εμνηθεησζνχλ κε ηηο ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη λα παξέρνπλ ηελ θαιχηεξε αλαηξνθή ζην
παηδί ηνπο. Κάηη ηέηνην φκσο δελ είλαη παλάθεηα. Αξθεηέο θνξέο έρεη απνδεηρζεί φηη νη γνλείο
ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ζσκαηηθή ηηκσξία έπεηηα απφ παξφηξπλζε δηάθνξσλ ζπκβνχισλ
ςπρηθήο πγείαο, ζχκβνπισλ γάκσλ, παηδηάηξσλ ή ςπρνιφγσλ. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη
ζπγθεθξηκέλνη δελ εθηέιεζαλ ζσζηά ην ξφιν ηνπο θαη ππήξμαλ νη εζηθνί απηνπξγνί ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ελφο παηδηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ νη γνλείο
νθείινπλ λα αμηνινγνχλ πιήξσο ην θνξέα πνπ πξφθεηηαη λα εκπηζηεπηνχλ πξηλ
ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπ(Holden,Brown, Baldwin&Caderao, 2014).

.

Υσξίο φκσο ηελ εθδήισζε ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ε
αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θξίλεηαη δπζρεξήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηφζν ε

72
Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο φζν θαη άιινη θνξείο ζε παγθφζκην
επίπεδν πξνηξέπνπλ ηα άηνκα λα θαηαγγέιινπλ νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ θαθνπνίεζεο
παηδηνχ ππνπέζεη ζηελ

αληίιεςε ηνπ(Holden,Brown, Baldwin&Caderao, 2014). Αθφκα,

απαξαίηεηε θξίλεηαη ε ζπλερφκελε επηκφξθσζε ησλ γνλέσλπάλσ ζην ζέκα ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο. ηφρνο είλαη λα εληξπθήζνπλ φινη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο, ψζηε λα ηε
δηαγξάςνπλ

νξηζηηθά

απφ

ηε

ζπκπεξηθνξά

ηνπο(Lee,

Altschul&Gershoff,2015.

Holden,Brown, Baldwin&Caderao, 2014).

9.2Γηαρσξηζκόο Σσκαηηθήο Τηκσξίαο- Σσκαηηθήο Καθνπνίεζεο:
Όπσο πξναλαθέξζεθε ηα ζχλνξα πνπ δηαρσξίδνπλ ηε ζσκαηηθή ηηκσξία θαη ηε
ζσκαηηθή θαθνπνίεζε είλαη ιεπηά θαη ζπλήζσο δελ μερσξίδεη ε κηα θαηεγνξία απφ ηελ άιιε.
Χο ζσκαηηθή ηηκσξία νξίζηεθε ε ήπηα επηβνιή ηεο ζσκαηηθήο δχλακεο ζε θάπνηνλ άιινλ κε
ζθνπφ ην ζσθξνληζκφ ηνπκέζσ ηνπ πφλνπ. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ γνλέσλ ηίζεληαη
ππέξ απηήο σο κέζνδν επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο, εθφζνλ είλαη άκεζε θαη ιεηηνπξγεί
θαηαπξαυληηθά ζηελ νξγή πνπ αηζζάλνληαη γηα κηα αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ.
πλήζσο, νη επηπηψζεηο ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο δελ είλαη ζεκαληηθέο αιιά πξνθαινχλ ηε
δπζαξέζθεηα ηνπ παηδηνχ(Ferguson, 2013).Πάξαπηα, ε αιφγηζηε ρξήζε ηεο νδεγεί ζηελ
εκθάληζε ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ε νπνία αθνξά νπνηαδήπνηε βίαηε θαη επηζεηηθή
ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ θαη βιάβε ζην παηδί.Ζ ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ην γνλέα ηνπ ή θάπνην άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν ή ην
παηδί λα παξεπξίζθεηαη σο κάξηπξαο ζσκαηηθήο θαθνκεηαρείξηζεο θάπνηνπ άιινπ κέινπο
ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ αζάθεηα ζηα φξηα ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη ηεο ζσκαηηθήο
θαθνπνίεζεο είλαη ε θχξηα αηηία πνπ νδεγεί ζηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηή δε
δηεπθξηλίδεη ηνπο επηζπκεηνχο απφ ηνπο αλεπηζχκεηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηεο. Μάιηζηα δελ
είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ν γνλέαο δήισζε κε ληξνπή φηη δελ επηζπκνχζε λα βιάςεηην παηδί
παξά κφλν λα ην ζπκκνξθψζεη. Γηα απηφ ην ιφγν φιν θαη πεξηζζφηεξνη θνξείο Πξνζηαζίαο
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχαλαδεηνχλ ηελ νξηζηηθή δηαγξαθή ηεο ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο(Breen,Daniels&Tomlinson,2015).

.

Σν θαηλφκελν ηεο ζσκαηηθήο παηδηθήο θαθνπνίεζεο είλαη ζπρλφηεξν ζε κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο γεγνλφο πνπ δελ αλαηξεί ηελ ελδερφκελε
εκθάληζε ηνπ ζε νηθνγέλεηεο απφ αλψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα(Feldamn, 2011).
Οξηζκέλεο ραξαθηεξηζηηθέο ελδείμεηο φηη ην παηδί έρεη πέζεη ζχκα θαθνπνίεζεο απφ
ηνπο γνλείο ηνπ είλαη νη εμήο:

:
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 Δκθάληζε νξαηψλ ηξαπκαηηζκψλ νη νπνίνη ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δελ
έπξεπε λα ππάξρνπλ.

.

 Γηάθνξεο νπιέο ή θαςίκαηα (Σν παηδί έρεη ππνζηεί θάπνην θφςηκν κε αηρκεξφ
αληηθείκελν ή θάςηκν κε δεζηφ λεξφ ή ηζηγάξν).
 Έληνλν άιγνο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζψκαηνο ηνπ παηδηνχ ρσξίο πξνθαλή
αηηία.
 Έληνλνο θφβνο ηνπ παηδηνχ πξνο ηνπο φινπο ηνπο ελήιηθεο.
 Αθαηάιιειν ληχζηκν ζε ζεξηλνχο πεξηφδνπο. (πλήζσο παηδηά πνπ έρνπλ
πέζεη ζχκαηα ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θνξάλε ξνχρα κε καθξηά καλίθηα ψζηε
λα απνθξχςνπλ θάπνην ζεκάδη ηνπο).
 Έληνλε επηζεηηθφηεηα θαη αληηδξαζηηθφηεηα δπζαλάινγε κε ηελ ειηθία ηνπ.
 Έληνλνο θφβνο γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή επαθή.

ηηο κέξεο καο ππάξρεη φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηηθήο παηδηθήο θαθνπνίεζεο. Ο
ιφγνο είλαη φηη απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν εγθιήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αθάλεηα θαη
ζπάληα γίλεηαη αληηιεπηφ. Ζ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία ηεο Παηδηαηξηθήο Δπηηξνπήο ηνλίδεη ηε
ζεκαληηθφηεηα εμνηθείσζεο ηνπ θαζέλα κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα δηαθξίλεη πφηε
έλα παηδί είλαη ζχκα θαθνπνίεζεο θαη λα ελεκεξψλεη δίρσο θφβν ηηο αξρέο.

(Feldamn, 2011)

9.3 Σπλέπεηεο ηεο Σσκαηηθήο Τηκσξίαο
ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην λα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη ζπλέπεηεο ηφζν
ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο φζν θαη ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. ηφρνο
είλαη ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ νξηζηηθή
εμάιεηςε ηνπο. χκθσλα κε καξηπξίεο παηδηψλ πνπ έπεζαλ ζχκαηα βίαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο
πεξηγξάθνπλ ηα ρηππήκαηα ή ηα ραζηνχθηα πνπ δέρηεθαλ σο θάηη πνιχ βίαην θαη επίπνλν γηα

74
εθείλα. Απφ ηελ άιιε, ηα ιεγφκελα ησλ παηδηψλ έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε εθείλα ησλ
γνλέσλ νη νπνίνη αλ θαη παξαδέρνληαη φηη ρεηξνδίθεζαλ ελάληηα ζηα παηδηά ηνπο δειψλνπλ
φηη δελ ππήξμαλ βίαηνη. ην ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη έλα ράζκα φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία
ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Αλακθηζβήηεηα, ν ζχηεο ηελ πεξηγξάθεη δηαθνξεηηθάαπφ ην ζχκα
πνπ βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε(Breen,Daniels&Tomlinson, 2015).

.

Ζ ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θζείξεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπ γνλέα κε ην
παηδί ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνμελεί ε εκπεηξία ηεο ζηνλ
θαζέλα.Απφ ηε κία ν γνλέαο αλαθνπθίδεηαη πνπ επέβαιιε άκεζα ηελ ηάμε εθηνλψλνληαο ην
ζπκφ ηνπ θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί φιν θαη πην ζπρλά. Απφ ηελ άιιε ζην παηδί αξρίδνπλ λα
θαιιηεξγνχληαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο θφβνο, κίζνο ή απνζηξνθή πξνο ην πξφζσπν
ηνπ γνλέα. Λακβάλνληαο ππφςε, φκσο, ηνλ ηξπθεξφ ραξαθηήξα ηεο παηδηθήο ειηθίαο ε
εηθφλα απηή δελ ηαηξηάδεη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ. Απνηέιεζκα είλαη
κεγαιψλνληαο λα αληηκεησπίδεη ηζρπξέο ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ή δηαηαξαρέο πνπ
απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε ηνπσο ελήιηθαο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπλεζηζκέλν έλα
παηδί πνπ βίσζε θάπνηα θαθνπνίεζε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ κέρξη ηελ εθεβεία
λα έρεη παξνπζηάζεη απηνθηνληθέο ηάζεηο ή ζθέςεηο, λα
εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ή λα αληηκεησπίδεη
έληνλν άγρνο. Δπίζεο,

κεγαιψλεη έρνληαο ρακειή απηφ-

εηθφλα θαη απηφ-αληίιεςε (Αλδξνπνχινπ, Φαηζέα, Μφζρνο,
Θεκειή, Σδίθνπ &Υαηδεθσηίνπ, 2007). Αθφκα, ην παηδί
ιακβάλεη ιαλζαζκέλα πξφηππα θαη ζπλδέεη ηε βία σοηνλ
θπξηφηεξν ηξφπν δηαρείξηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Καηά ζπλέπεηα φιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά εκθαλίδνπλ επηζεηηθή ή αληηθνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά ηφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο
(Lee, Altschul&Gershoff,2015). Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θαχινπ θχθινπ ηεο
βίαο ην παηδί πνπ βηψλεη ζσκαηηθή θαθνκεηαρείξηζε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ
έρεη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπκπεξηθεξζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν αξγφηεξα σο γνλέαο.
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε βία κπνξεί λα δηαησλίδεηαη απφ ηε κηα γεληά ζηελ επφκελε, γεγνλφο
άθξσο ηξαπκαηηθφ (Feldman,2011).
Σν θάζκα ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ή θαθνπνίεζεο

.
πεξηιακβάλεη

ηζρπξνχο

ηξαπκαηηζκνχο ζην παηδί. Αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο ηηκσξίαο νη ζπλέπεηεο ηεο ζην ζψκα
ηνπ πνηθίιινπλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν άιινηε είλαη επηθαλεηαθέο θαη εθδειψλνληαη κέζα απφ
γξαηδνπληέο ή κψισπεο θαη άιινηε είλαη πην ζνβαξέο θαζψο ην παηδί κπνξεί λα ππνζηεί
ζνβαξέο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ζπαζίκαηα άθξσλ ή ηελ απψιεηα θάπνηαο αίζζεζεο -
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θπξίσο φξαζεο ή αθνήο-. ε αθξαίεο πεξηπηψζεηο

απηέο νη βιάβεο κπνξνχλ λα γίλνπλ

κφληκεο ζην παηδί ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε νιηθή παξάιπζε–θψκα- ή ζηνλ ζάλαην(Holden,
Brown, Baldwin&Caderao,2014).

.

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη πξνεγνχκελεο πξαθηηθέο δελ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη.

9.4 Τν Πξόηππν ηεο Σνπεδίαο.
Ζ νπεδία απνηέιεζε ζεκαληηθφ πξφηππν πξνο κίκεζε ήδε απφ ην 1979 φηαλ
απαγφξεπζε δηα ηνπ λφκνπ ηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ηφζν ζην ζρνιηθφ φζν θαη ζην
νηθνγελεηαθφπεξηβάιινλ. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα εμαιεηθζεί νξηζηηθά ην θαηλφκελν ηεο
παηδηθήο θαθνπνίεζεο (Αλδξνπνχινπ, Φαηζέα, Μφζρνο, Θεκειή, Σδίθνπ & Υαηδεθσηίνπ,
2007). Ακέζσο κεηά ηε νπεδία πξνέβεζαλ ζηελ ίδηα πξάμε 32 αθφκα ρψξεο καδί θαη ε
Διιάδα (Ferguson,2013). Σν παξάδνμφ, φκσο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ήηαλ, φηη θαη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, ηα πνζνζηά ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο παξέκελαλ
πςειά. Σν γεγνλφο απηφ πεγάδεη ζηε θχζε ηεο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο ε νπνία απνηειεί έλα
θξπθφ έγθιεκα ηεο θνηλσλίαο. Όπσο εηπψζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ην άηνκν ζπάληα
κπνξεί

λα

ειέγμεη

ηη

ζπκβαίλεη

κέζα

ζε

θάζε

νηθνγελεηαθή

δνκή

ψζηε

λα

επέκβεη(Αλδξνπνχινπ, Φαηζέα, Μφζρνο, Θεκειή, Σδίθνπ & Υαηδεθσηίνπ, 2007). Έηζη,
αθφκα θαη ζήκεξα πνιιέο νηθνγέλεηεο πξνβαίλνπλ ζηε ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηηκσξίαο
ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν
λα επαλαιεθζεί ε ζπνπδαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζσκαηηθή
θαθνπνίεζε ελφο παηδηνχ(Feldman,2011).

.

9.5 Η Διιάδα .
Ζ Διιάδα εδψ θαη ρξφληα έρεη μεθηλήζεη κηα καθξφπλνε πνξεία ε νπνία δηαζθαιίδεη
θαη επηζεκαίλεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ – κε ή ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- ζηε
δσή.
ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ
ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΠΑΙΓΙΟΎ (1992)
Νόκνο 2101
Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο:
Κσλ/λνο Καξακαλιήο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε φξηζε δηα ηνπ λφκνπ ην εγγελέο δηθαίσκα θάζε παηδηνχ ζηε δσή.
Υαξαθηεξηζηηθά, έδσζε έκθαζε ζε ηξεηο βαζηθέο πηπρέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηή ηνπ
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αλάπηπμε. Πξψηνλ, μεθαζάξηζε ηνπο φξνπο πνπ ην

πξνζηαηεχνπλ απφ θάζε κνξθήο

θαθνπνίεζεο.Σφζν ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο φζν θαη ρσξίο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ
θάζε είδνπο βίαο (ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο) απφ ηνπο γνλείο θαη απφ άιινπο θνξείο
εθπξνζψπεζεο. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαίν λα δηψθνληαη πνηληθά. Παξάιιεια, φξηζε
φηη φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο δεκνγξαθηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ-ρξψκα, θπιή,
γιψζζα ή ζξεζθεία- έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη θαλέλα είδνπο ξαηζηζκνχ απέλαληη ηνπο
αλαγλσξίδεηαη. Γεχηεξνλ, νξγάλσζε έλα ηζνξξνπεκέλν πιαίζην κέζα ζην νπνίν έρεη αλάγθε
λα κεγαιψλεη θάζε παηδί, ηνλίδνληαοηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο γνλετθφηεηαο. Έηζη, θάζε παηδί
έρεη αλάγθε ηε θξνληίδα θαη ηελ αγάπε ηνπ γνλέα ηνπ ν νπνίνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπ
ηηο παξέρεη απιφρεξα. Δθηφο απφ απηφ, εθείλνο νθείιεη λα κεξηκλά ψζηε ην παηδί λα έρεη
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία αιιά θπξίσο ζηελ ςπραγσγία ε νπνία είλαη
απαξαίηεηε ζηελ παηδηθή ειηθία.Σν πην ζεκαληηθφ φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη θαλέλαο γνλέαο
δελ κπνξεί λα απνρσξίδεηαη ην παηδί ηνπ, παξά κφλν φηαλ ζειήζεη εθείλν. χκθσλα κε απηή
ηε ζχκβαζε είλαη αλαγθαζκέλνο λα ηνπ παξέρεη ηα αλαγθαία πιηθά αγαζά (ξνχρα, ζηέγε,
ηξνθή) κέρξη ην ίδην ην παηδί λα απνθαζίζεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί. πκπιεξσκαηηθή κέζα
απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε ηέζεθαλ νη φξνη ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο θάζε παηδηνχ ζε
δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο έρνληαο ην δηθαίσκα ηνπ ειεχζεξνπ ιφγνπ θαη ηεο έθθξαζεο. Σν
παηδί είλαη ηθαλφ λα εθθξάδεη κε σξηκφηεηα ηελ άπνςε ηνπ ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξέπεη λα
γίλεηαη απνδεθηή ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηελ θνηλσλία. Δλ θαηαθιείδη, ηδηαίηεξα
πξσηφηππε πξσηνβνπιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο είλαη φηη αλαγλψξηζε πιήξσο ηα
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα δσή. Έηζη, εθείλα απνηεινχλ
αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε θνηλσλίαο θαη πξέπεη απνπλένπλ ηνλ ακέξηζην ζεβαζκφ φισλ.
(Νφκνο Τπ΄ Αξηζκφλ 2101)

ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΗ
ΔΝΓΟΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ
ΒΙΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΔ
ΓΙΑΣΑΞΔΙ) (2006)
Νόκνο: 3500
Πξόεδξνο Γεκνθξαηίαο: Κάξ.
Παπνύιηαο
Ο λφκνο 3500/2006- ΦΔΚ 232/Α'/24.10.2006 απνηέιεζε ζεκείν ηνκήο ζηελ
ηζηνξία ηεο Διιάδαο εθφζνλ δηακφξθσζε ηα επηηξεπηά φξηα θάζε νηθνγελεηαθήο δνκήο.
Υαξαθηεξηζηηθά, απαγφξεπζε ηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο σο κέζνδν δηαπαηδαγψγεζεο
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ηνπ παηδηνχ θαζψο απηή απνηειεί κνξθή θαθνπνίεζεο. χκθσλα κε απηή «νηθνγέλεηα είλαη ε
θνηλόηεηα πνπ απνηειείηαη από ζπδύγνπο ή γνλείο θαη ζπγγελείο πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ εμ
αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο θαη ηα εμ πηνζεζίαο ηέθλα ηνπο. β. ζηελ νηθνγέλεηα πεξηιακβάλνληαη,
εθόζνλ ζπλνηθνύλ, ζπγγελείο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη ηεηάξηνπ βαζκνύ θαη πξόζσπα
ησλ νπνίσλ επίηξνπνο, δηθαζηηθόο παξαζηάηεο ή αλάδνρνο γνλέαο έρεη νξηζζεί κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο, θαζώο θαη θάζε αλήιηθν πξόζσπν πνπ ζπλνηθεί ζηελ νηθνγέλεηα. νη δηαηάμεηο ηνπ
παξόληνο λόκνπ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ κόληκε ζύληξνθν ηνπ άλδξα ή ζηνλ κόληκν ζύληξνθν
ηεο γπλαίθαο θαη ζηα ηέθλα, θνηλά ή ελόο εμ απηώλ, εθόζνλ ηα πξόζσπα απηά ζπλνηθνύλ, σο
θαη ζηνπο ηέσο ζπδύγνπο». Παξνπζηάδνληαο ηε ηαπηφηεηα ησλ κειψλ θάζε νηθνγέλεηαο
απαγφξεπζε νπνηαδήπνηε ρξήζε βίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Οπνηαδήπνηε κνξθή
θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο ελφο παηδηνχ ζα δηψθεηαη πνηληθά αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο
πξάμεο πνπ ηειέζζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλε ε ίδηα ε λνκνζεζία νξίδεη: «Σν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνμελεί ζε άιιν κέινο απηήο ζσκαηηθή θάθσζε ή βιάβε ηεο πγείαο
ηνπηηκσξείηαη κε θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ, ελόο έηνπο. Αλ ε πξάμε είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη
ζην ζύκα θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ ή βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, επηβάιιεηαη θπιάθηζε, ηνπιάρηζηνλ,
δύν εηώλ. Αλ επαθνινπζήζεη βαξηά ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή πάζεζε ηνπ ζύκαηνο, επηβάιιεηαη
θάζεηξμε κέρξη δέθα εηώλ. Αλ ν ππαίηηνο επεδίσθε ή γλώξηδε θαη απνδέρζεθε ην απνηέιεζκα
ηεο πξάμεο ηνπ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε. Αλ ε πξάμε ζπληζηά κεζνδεπκέλε πξόθιεζε έληνλνπ
ζσκαηηθνύ πόλνπ ή ζσκαηηθήο εμάληιεζεο, επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία, ή ςπρηθνύ πόλνπ, ηθαλνύ
λα επηθέξεη ζνβαξή ςπρηθή βιάβε, ηδίσο κε ηελ παξαηεηακέλε απνκόλσζε ηνπ ζύκαηνο,
επηβάιιεηαη θάζεηξμε. Αλ ην ζύκα είλαη αλήιηθνο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ δέθα
εηώλ.Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ην νπνίν πξνθαιεί ηξόκν ή αλεζπρία ζε άιιν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο, απεηιώληαο ην κε βία ή άιιε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε, ηηκσξείηαη κε
θπιάθηζε.»
(ΝφκνοΤπ΄Αξηζκφλ3500)

9.6 Η πξαγκαηηθόηεηα Δπηδεκηνινγηθά Σηνηρεία.
Ζ απαγφξεπζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο δελ ήηαλ παλάθεηα. χκθσλα
κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ε απαγφξεπζε ήηαλ πεξηζζφηεξν θαηλνκεληθή εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ
παηδηψλ πνπ θαθνπνηνχληαη ζσκαηηθά θάζε ρξφλν απμάλεηαη ζεκαληηθά.
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Σύκθσλα κε ζηνηρεία απν ην «Φακόγειν ηνπ Παηδηνύ»::

 Σν 2009 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 583 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο.Απν απηέο ην 43 % αθνξνχζε παηδηά πνπ θαθνπνηήζεθαλ ζσκαηηθα θαη
50 % ήηαλ πεξηζηαηηθά παηδηψλ πνπ εγθαηαιείθζεθαλ ή παξακειήζεθαλ απφ ηνπο
γνλείο ηνπο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα1 Ηιηθία Καθνπνηεκέλσλ Παηδηώλ ην 2009

 Σν 2010 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 445 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απφ απηέο ην 43 % ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη 49 %
πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 2 Ηιηθία Καθνπνηεκέλσλ Παηδηώλ ην 2010
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 Σν 2011 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 431 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απφ απηέο ην 51 % ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη 42 %
πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 3 Ηιηθία Καθνπνηεκέλσλ Παηδηώλ ην 2011

 Σν 2012 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 437 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απφ απηέο ην 40 % ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη 50 %
πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 4 Ηιηθία Παηδηώλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ ην 2012
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 Σν 2013 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 679 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απν απηέο ην 44,5 % ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη
46 % πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 5 Ηιηθία παηδηώλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ ην 2013

 Σν 2014 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 719 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απφ απηέο ην 44% ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη
48 % πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 6 Ηιηθία παηδηώλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ ην 2014
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 Σν 2015 θαηαγξάθηεθαλ ζπλνιηθά 988 θαηαγγειίεο πεξηζηαηηθψλ παηδηθήο
θαθνπνίεζεο. Απφ απηέο ην 46,5 % ήηαλ πεξηπηψζεηο ζσκαηηθήο θαθνπνίεζε θαη
46 % πεξηπηψζεηο παξακέιεζεο ή εγθαηάιεηςεο. Ζιηθίεο:
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Γηάγξακκα 7 Ηιηθία παηδηώλ πνπ θαθνπνηήζεθαλ ην 2015

(http://www.hamogelo.gr/)
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Ενότητα 10η:
Η Μεθοδολογύα
Παξνπζίαζε Μειέηεο- θνπόο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ.
Οη γνλετθέο πξαθηηθέο δχζθνια κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη λα θαηακεηξεζνχλ εθφζνλ
δηαθέξνπλ ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ άηνκν ζε άηνκν, απφ γνλέα ζε γνλέα. Ζ αηηηνινγία
ηεο πνιπκνξθηθφηεηαο ηνπο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο κνξθσηηθφ επίπεδν
γνλέα,

επάγγεικα

θ.η.ι.

ε

κηα

πξνζπάζεηα,

ινηπφλ,

λα

εξεπλεζνχλ

απηέο

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε 5 βαζηθέο νκάδεο. Αξρηθά, ππάξρνπλ νη γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ
ζεκειηψλνπλ ηελ επξύηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Καη’ επέθηαζε,
δειαδή, ε γνλετθή ηνπο εκπινθή , λα γίλεη θαηαλνεηφ ην θαηά πφζν εθείλνη ζπδεηνχλ κε ην
παηδί, δίλνπλ έκθαζε ζηε ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, επηιέγνπλ λα εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο καδί
ηνπ, ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζχιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ή πφζν ζπρλά ην αγθαιηάδνπλ
θαη ην θηινχλ.

Έπεηηα, ηνκή ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ απνηεινχλ ν έπαηλνο θαη ε

επηβξάβεπζε. Οη πξναλαθεξζέληεο απνηεινχλ κηα εζσηεξηθή θηλεηήξηα δχλακε ε νπνία σζεί
ην παηδί πξνο ηελ αλίρλεπζε λέσλ εκπεηξηψλ.

Απηνί θξίλνληαη απαξαίηεηνη γηα ηε

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ κειεηήζεθαλ νη ηξφπνη θαη ε ζπρλφηεηα
ρνξήγεζεο ηνπο. Έηζη, νη γνλείο δηεξσηήζεθαλ πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έπαηλν θαη ηελ
επηβξάβεπζε γηα θάζε επηζπκεηή πξάμε ηνπ. πλερίδνληαο, άιιε κηα βαξπζήκαληε ηνκή ησλ
γνλετθψλ πξαθηηθψλ απνηειεί ε αληηθαηηθή πεηζαξρία. πγθεθξηκέλα, απηή αθνξά θάπνηεο
ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην κεηαίρκην αλάκεζα ζηελ νκαιή θαη ζηελ
δηαζηξεβισκέλε δηαπαηδαγψγεζε. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη γνλείο δελ γλσξίδνπλ πψο λα
επηβάιινπλ ηελ πεηζαξρία ζην παηδί ηνπο, αιιάδνπλ εχθνια γλψκε φζνλ αθνξά ηηο ηηκσξίεο
θαη ζπρλά ε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε δηάζεζε ηνπο.
Δπίζεο, σο αληηθαηηθή πεηζαξρία θξίλνληαη πεξηζηαηηθά θαηά ηα νπνία νη γνλείο αθήλνπλ ην
παηδί ψξεο ρσξίο επίβιεςε ή φηαλ σξχνληαη. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε αλεπαξθή
επηηήξεζεσο κέξνο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αθνξά ζπκπεξηθνξέο γνλέσλ
πνπ δελ ειέγρνπλ πνπ βξίζθεηαη ην παηδί, αγλννχλ ηη ψξα εθείλν επηζηξέθεη ζην ζπίηη ή
αθφκα δελ γλσξίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν.

ην επίθεληξν, φκσο, ηφζν ηεο

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο φζν θαη ζεκαληηθφηεξε ηνκή ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ βξίζθεηαη ε
ζσκαηηθή ηηκσξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαδεηθλχεη ηελ αληθαλφηεηα ησλ γνλέσλ λα
δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά ην ζπκφ ηνπο θαη θαηεπζπλφκελνη απφ απηφλ, μεζπνχλ ρεηξνδηθψληαο
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ζην παηδί. Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία ζεσξείηαη ε έζραηε ιχζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ θαη
ζπάληα γίλεηαη απνδνηηθή. ηφρνο, ινηπφλ, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο θάζε ηνκήο ησλ
γνλετθψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ην αληίθηππν ηνπο ζην παηδί. Γηα ην ιφγν απηφ, κειεηήζεθαλ
δχν μερσξηζηέο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ (3-6, 6+-18).

.

Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θάλακε νξηζκέλεο ππνζέζεηο. Αξρηθά, ππνζέηνπκε
φηη ην θχιν ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ην θχιν ηνπ γνλέα επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο
θαη ηε γεληθφηεξε αιιειεπίδξαζε ηνπο. ην ζεκείν απηφ, πξνβαίλνπκε θαη ζηελ ππφζεζε φηη
νη κεηέξεο είλαη πην ελεξγέο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ.

Δπίζεο, εθηηκάκε φηη ν ηχπνο ηεο

ςπρνπαζνινγίαο θάζε παηδηνχ ρξσκαηίδεη κε ηξπθεξά ρξψκαηα ηε γνλετθή αιιειεπίδξαζε κε
ηελ κεδεληθή ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Σέινο,

εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ

αθνξνχλ ην θνηλσληθφ- νηθνλνκηθφ θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν θάζε νηθνγέλεηαο. Τπνζέηνπκε
φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν επηδξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ην ίδην
κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θνηλσληθή ηάμε.

Σν Γείγκα:
ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έιαβαλ κέξνο 94 νηθνγέλεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.
πγθεθξηκέλα, απαληνχζαλ ηφζν νη γνλείο φζν θαη ηα παηδηά ειηθίαο 3-18. Απφ απηέο νη 12
είραλ θάπνην παηδί πνπ κεγαιψλεη κε πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε.

Ζ

επηθξαηέζηεξε δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη κέζα απφ ην δείγκα είλαη ε Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή
Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζκνχ (επηά παηδηά). Έπεηηα, ηξία παηδηά παξνπζηάδνληαη κε καζεζηαθέο
δηαηαξαρέο (Γπζιεμία) θαη δπν παηδηά κε δηαηαξαρή ζπκπεξηθνξάο, φπσο Γηαηαξαρή
Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ).

Δξγαιεία:
Ζ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απάληεζε εξσηεκαηνινγίσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά, ρνξεγήζεθαλ δηαθνξεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ζε θάζε ειηθηαθή νκάδα. Απηά
απνζθνπνχζαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη γηα απηφ κειεηψληαη
ζε πέληε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Οη ηνκείο απηνί αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα ζηε δσή
ηνπ παηδηνχ, ν έπαηλνο θαη ε επηβξάβεπζε, ε αληηθαηηθή πεηζαξρία, θαη ε επηβνιή ηεο
ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Δπίζεο, δελ παξαιείθηεθε λα κειεηεζνχλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο πέληε ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ.
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ γνλέσλ

.

ρνξεγήζεθε ην «Δξσηεκαηνιόγην Γνληθόηεηαο
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Alabama (ΔΓΑ) (εξσηεκαηνιόγην γνλέσλ)».

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηεινχζε ε

απάληεζε θαη ησλ δχν γνλέσλ ψζηε λα θάλεη ε γεληθφηεξε νηθνγελεηαθή εηθφλα. Σα
εξσηεκαηνιφγηα ησλ γνλέσλ μεθηλνχζαλ κε ηελ απάληεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηα
νπνία ζπλνπηηθά ήηαλ ν ηφπνο θαηνηθίαο, ν ηφπνο θαηαγσγήο ησλ γνλέσλ, ε ζχζηαζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο νηθνγελεηαθήο δνκήο, ε επηθξαηέζηεξε γιψζζα νκηιίαο, ην κνξθσηηθφ
επίπεδν ησλ γνλέσλ θαζψο θαη ην επάγγεικα ηνπο θαη ην κεληαίν εηζφδεκα. Δπίζεο,
δηεξεπλήζεθε ε θαηάζηαζε πγείαο ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηη άπνςε έρνπλ γηα ηε γεληθφηεξε
πγεία ηνπ παηδηνχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, εθείλνη απαληνχζαλ κε ηελ κέζνδν ησλ πνιιαπιψλ
επηινγψλ ζε 42 εξσηήζεηο. Αλ νη γνλείο είραλ παηδηά ειηθίαο 3-6 ρξεηαδφηαλ λα δψζνπλ
απάληεζε ζε 33 εξσηήζεηο. Ζ πνξεία ησλ εξσηήζεσλ θάιππηε ηνπο πέληε ηνκείο ησλ
γνλετθψλ

πξαθηηθψλ

πνπ

κειεηήζεθαλ.

.

Παηδηά ειηθίαο 6+ - 18 απάληεζαλ ην «Δξσηεκαηνιόγην Γνληθόηεηαο Alabama (ΔΓΑ)
(εξσηεκαηνιόγην παηδηώλ 6+ -18)». Ζ ζπγθεθξηκέλε ειηθία παηδηψλ απαληνχζε κε ηε κέζνδν
ηεο πνιιαπιήο επηινγήο

ζε 42 εξσηήζεηο. Με ηε ζεηξά ηνπο ηα παηδηά θιίζεθαλ λα

αθνπγθξαζηνχλ θαηά πφζν βηψλνπλ ηηο πέληε βαζηθέο ηνκέο ησλ παξαπάλσ πξαθηηθψλ απφ
ηνπο

γνλείο

ηνπο.

.

Ζ νκάδα παηδηψλ ειηθίαο 3-6 απάληεζε ην «Δξσηεκαηνιόγην Γνληθόηεηαο Alabama
(ΔΓΑ) (εξσηεκαηνιόγην παηδηώλ 3-6)». Οη εξσηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο
παηδηψλ ήηαλ 33 θαη εθαξκνδφληνπζαλ μαλά κε ηελ κέζνδν ηεο πνιιαπιήο επηινγήο. ε
κεγάιν βαζκφ νη εξσηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ έκνηαδαλ κε απηφ ηεο
ειηθίαο 6+-18. Ξαλά, έζεηαλ σο επίθεληξν ηε γλψκε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθήο νκάδαο
παηδηψλ γηα ηνπο πέληε ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ.

Η Γηαδηθαζία ηεο Γηεμαγσγήο ηεο Έξεπλαο.
Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ννέκβξην 2015 έσο θαη ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
δηαηεξήζεθε ε αλσλπκία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αλαληίξξεηνο φξνο ,φκσο, ήηαλ ε
απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαζψο θάηη ηέηνην ππήξμε
ζεκείν ηνκήο γηα ηελ νκαιή έθβαζε ηεο έξεπλαο. Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπο μεθίλεζε
θαηφπηλ ζπλλελνήζεο κε ηνπο ππεπζχλνπο ηξηψλ λεπηαγσγείσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Οη
ζπγθεθξηκέλνη ππήξμαλ θηιηθά πξφζσπα ηεο εξεπλήηξηαο θαη αθνχ ελεκεξψζεθαλ γηα ην
ζθνπφ θαη ηηο πξνζέζεηο ηεο έξεπλαο δέρηεθαλ λα βνεζήζνπλ .Έπεηηα, αξθεηά
εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ κέζα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο ηεο εξεπλήηξηαο
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(βηβιηνπσιείν). Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν δηεξρφληνπζαλ θαζεκεξηλά κεγάιν πνζνζηφ
νηθνγελεηψλ (κε παηδηά δηάθνξσλ ειηθηψλ κέζα ζηα πιαίζηα 3-18) απφ δηάθνξα θνηλσληθφνηθνλνκηθά ζηξψκαηα. Αθφκα, ζηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ζπλέβαιε θαη ε ζπκκεηνρή
παηδηψλ απφ δχν δεκνηηθά ζρνιείν ησλ Υαλίσλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο θαη έγθξηζεο ηεο
δηεπζχληξηαο. Σέινο, εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζε έλα εηδηθφ ζρνιείν ησλ Υαλίσλ. Δθεί,
παξφιν πνπ ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηνπο ήηαλ απιή ε δηαδηθαζία επαλαπξφζιεςεο απφ
ηνπο γνλείο ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε. Υαξαθηεξηζηηθά, απφ ηε κηα αξθεηνί γνλείο αξλήζεθαλ
λα ζπκκεηέρνπλ θαη απφ ηελ άιιε αξθεηνί επηθαινχκελνη νξηζκέλσλ δηθαηνινγηψλ δελ
επέζηξεςαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα.
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Απνηειέζκαηα
Πίλαθαο 2. Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζρεηηθά κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο.
F

%

Valid %

Cumulative %

Άλδξαο

94

57.3

57.3

57.3

Γπλαίθα

70

42.7

42.7

100

χλνιν

164

100

100

Σφπνο

Αζηηθή

99

60.4

60.4

60.4

Καηνηθίαο

Ζκηαζηηθή

61

37.2

37.2

97.6

Αγξνηηθή

4

2.4

2.4

100

χλνιν

164

100

100

Μνξθσηηθφ

Καλέλα

1

.6

.6

.6

Δπίπεδν

Γεκνηηθφ

3

1.8

1.8

2.4

Γπκλάζην

6

9.8

9.8

12.2

Λχθεην

64

39

39

51.2

Παλεπηζηήκην

69

42.1

42.1

93.3

Άιιν

11

6.7

6.7

100

χλνιν

164

100

100

Μεληαίν

650

14

8.5

8.6

8.6

Δηζφδεκα

1000

38

23.2

23.3

31.9

1500

29

17.7

17.8

49.7

2000

43

26.2

26.4

76.1

2500

23

14

14.1

90.2

3000

7

4.3

4.3

94.5

>3500

6

3.7

3.7

98.2

Άιιν

3

1.8

1.8

100

χλνιν

163

99.4

100

Τπνιείπνληαη

1

6

χλνιν

164

100

Φχιν

Σχπνη

Γπζιεμία

3

1.8

13.6

13.6

Φπρνπαζνινγίαο

ΓΔΠΤ

3

1.8

13.6

27.3

Πξ.Λφγνπ

1

.6

4.5

31.8

ΓΑΦ

14

8.5

63.6

95.5

Πνι..Αλαπεξία

1

.6

4.5

100

χλνιν

22

13.4

100

Τπνιείπνληαη

142

86.6

χλνιν

164

100
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Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θχιν ηνπ γνλέα σο πξνο ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο.
πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθξηηηθφ θξηηήξηνt-test, ψζηε λα κειεηεζνχλ νη 5
βαζηθέο ηνκέο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε
δσή ηνπ παηδηνχ, ζηνλ έπαηλν θαη ζηελ επηβξάβεπζε πνπ ηνπ πξνζθέξνπλ, ζηελ ελδερφκελε
αλεπαξθή επηηήξεζε ηνπο, ζηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία ησλ γνλέσλ ζηα παηδηά θαη ζηε
ζσκαηηθή πνηλή πνπ δέρνληαη ηα παηδηά σο ηηκσξεηέα πξαθηηθή.

Γηάγξακκα 8 Γηαθνξά κέζσλ αλάκεζα ζην θύιν ηνπ γνλέα ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ησλ παηδηώλ.

Αξρηθά, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ γξάθεκα, κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα
ζηνπο παηέξεο θαη ηηο κεηέξεο φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο.
Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνποπαηέξεο(M = 38.92, SD =
5.94) θαη ζηηο κεηέξεο (M = 35.94, SD = 6.81) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(70) = 1.99, p = .05.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε φηη νη παηέξεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ παηδηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε
δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηέξεο θαη ζηηο κεηέξεο φζνλ αθνξά ζηνλ έπαηλν θαη ζηελ
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επηβξάβεπζε πνπ ζέηνπλ ηα παηδηά ηνπο. Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζηνπο παηέξεο (M = 26.72, SD = 2.7) θαη ζηηο κεηέξεο (M = 25.51, SD = 3.39) πνπ
εθθξάδεηαη σο εμήο: t(161) = 3.16, p = .002. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ
δηαπηζηψζεθε φηη νη παηέξεοεπηβξαβεχνπλ θαη επαηλνχλ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά ηνπο ζε
ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο. Παξφια απηά, φηαλ κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηέξεο
θαη ζηηο κεηέξεο φζνλ αθνξά ζηελ αλεπαξθή επηηήξεζε, ζηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία θαη ζηελ
ζσκαηηθή πνηλή πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά ηνπο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
δηαθνξά. πγθεθξηκέλα,δελ ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηέξεο (M =
21.95, SD = 5.46) θαη ζηηο κεηέξεο(M = 22.67, SD = 4.89) ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην βαζκφ ηεο αλεπαξθνχο επηηήξεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο: t(65) = -.56, p =
.58. Αθφκα, δελ παξαηεξείηαηζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηέξεο (M =
16.91, SD = 3.47) θαη ζηνπο κεηέξεο (M = 16.93, SD = 3.16) ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηηθή
πεηζαξρία πνπ αζθνχλ ζηα παηδηά ηνπο: t(159) = -.03, p = .98. Σέινο, δελ παξαηεξείηαη
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο παηέξεο(M = 4.47, SD = 1.35) θαη ζηηο
κεηέξεο (M = 4.57, SD = 1.39) ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο γηα ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία πνπ
αζθνχλ ζηα παηδηά ηνπο: t(161) = -.46, p = .65.

.

Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ν ηφπνο θαηνηθίαο, αζηηθή, εκηαζηηθή θη αγξνηηθή
πεξηνρή,

σο πξνο ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο.

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο, ψζηε λα κειεηεζνχλ
νη 5 ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή
ηνπ παηδηνχ(έπαηλνο, επηβξάβεπζε, αλεπαξθή επηηήξεζε ησλ παηδηψλ, αληηθαηηθή πεηζαξρία
θαη ζσκαηηθή ηηκσξία).Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην,
εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά
κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο: F (2, 69) = 4.08,

p= .02.

πγθεθξηκέλα, κε ηελ κέζνδν Bonferroni παξαηεξήζεθε φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνχλ ζε
εκηαζηηθή πεξηνρή (M = 39.2, SD = 5.78) εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δσή ησλ παηδηψλ
ηνπο (p = .04), απφ φηη νη νηθνγέλεηεο πνπ θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθή πεξηνρή (M = 29.67, SD =
.58). Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ
ηφπσλ θαηνηθίαο, ζρεηηθά κεηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο
γνλείο: F (2, 160) = .91, p = .41, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά
ηνπο: F (2, 64) = .24, p = .78, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο
ησλ γνλέσλ:F (2, 159) = 1.38, p = .25, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα
παηδηά ηνπο:F (2, 160) = .79, p = .45.

.

Έπεηηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην νπνίν
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ηαμηλνκήζεθε ζε νινθιήξσζε δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ, παλεπηζηεκίνπ θαη πεξαηηέξσ
κνξθσηηθήο θιίκαθαο, φζνλ αθνξά ζηνπο 5 ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην δελ
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ 5 κνξθσηηθψλ επηπέδσλ,
ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ησλ παηδηψλ: F (4, 66) = .473, p = .76, ηνλ έπαηλν
θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο: F (4, 157) = .27, p = .90, ηελ
αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (4, 61) = 1.48, p = .22, ηελ
αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (4, 155) = 1.40, p =
.24, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (4, 157) = 2.16, p
=.08.

.
ηε ζπλέρεηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην

νπνίν ηαμηλνκήζεθε ζε κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 650, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
άλσ ησλ 3500 επξψ θαη άιινπ εηζνδήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηνπο 5 ηνκείο ησλ γνλετθψλ
πξαθηηθψλ. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα
θξηηήξην δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ
8νηθνλνκηθψλ επηπέδσλ, ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δσή ησλ παηδηψλ: F (7, 64) =
.91, p = .50, ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο: F (7,
154) = 1.38, p = .22, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (7,
59) = 1.85, p = .09, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ:
F (7, 152) = 2.59, p = .62, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά
ηνπο:F (7, 154) = .94, p = .99.

.

Σέινο, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ν ηχπνοςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνχ,
καζεζηαθέο

δπζθνιίεο

ηχπνπ

δπζιεμίαο,

δηαηαξαρή

ειιεηκκαηηθήο

πξνζνρήο

θαη

ππεξθηλεηηθφηεηαο θαηδηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο, σο πξνο ηηο
γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ αζθνχληαη ζηελ νηθνγέλεηα. Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο
δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηχπν
ςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελαλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα
παηδηά ηνπο: F (2, 12) = 6.08,

p= .015.πγθεθξηκέλα, κε ηελ κέζνδν Bonferroni

παξαηεξήζεθε φηη νη γνλείο παηδηψλ κε δπζιεμία (M = 24.67, SD = 3.51)δίλνπλ ιηγφηεξε
ζεκαζία ζηελ επηηήξεζε ησλ παηδηψλ ηνπο (p = .015) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ
πνπ

αλήθνπλ

ζην

απηηζηηθφ

θάζκα

(M

=

19.11,

SD

=

2.32).

Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ
ηχπσλ ςπρνπαζνινγίαο ησλ παηδηψλ, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπο: F
(2, 12) = .45, p = .65, ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο
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γνλείο: F (2, 17) = 2.18, p = .14, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο
ησλ γνλέσλ: F (2, 17) = 2.17, p = .48, θαη ηελ ζσκαηηθή ηηκσξία πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο
ζηα παηδηά ηνπο:F (2, 17) = 1.37, p = .28.

.

Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ
ζρεηηθά κε ηνπο 5 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Δθαξκφζηεθε ην
ζηαηηζηηθφ εξγαιείν Pearsonr θαη βξέζεθε κηα ζεηηθή, δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηνπ επαίλνπ θαη επηβξαβεχζεσλ πνπ
ηνπο αζθνχλ,r = .58, n =72, p< .001, εχξεκα πνπ θαηαδεηθλχεη φηη φζν πην πνιχ νη γνλείο
εκπιέθνληαη ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο ηφζν ηα επαηλνχλ θαη ηα επηβξαβεχνπλ. Δπίζεο,
βξέζεθε κηα αξλεηηθή θαη αδχλακε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ ηνπο αζθνχλ, r = -.29, n = 65, p<
.05, εχξεκα πνπ θαηαδεηθλχεη φηη φζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρεη έλαο γνλέαο ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ ηνπ ηφζν ιηγφηεξν αλεπαξθείο θαη κε απνδνηηθέο είλαη νη ηερληθέο επηηήξεζεο πνπ
αζθεί ζηα παηδηά ηνπ. Αθφκα, βξέζεθε κηα ζεηηθή, αδχλακε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο
αληηθαηηθήο πεηζαξρίαο πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο θαη ηεο αλεπαξθνχο επηηήξεζεο
πνπ ηνπο αζθνχλ, r = .25, n =65, p< .05, εχξεκα πνπ θαηαδεηθλχεη φηη φζν πην αληηθαηηθνί
γίλνληαη νη γνλείο ζηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνπλ γηα λα πεηζαξρήζνπλ ηα παηδηά ηνπο ηφζν
αλεπαξθείο θαη κε απνδνηηθέο είλαη νη ηερληθέο επηηήξεζεο πνπ ηνπο αζθνχλ.Σέινο, βξέζεθε
κηα αξλεηηθή θαη αδχλακε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επηβνιήο ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο πνπ
αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο θαη ηνπ επαίλνπ θαη επηβξαβεχζεσλ πνπ ηνπο αζθνχλ, r = .16, n = 163, p< .05, εχξεκα πνπ θαηαδεηθλχεη φηη φζν πην πνιχ νη γνλείο ηηκσξνχλ ζσκαηηθά
ηα παηδηά ηνπο ηφζν ιηγφηεξν ηα επαηλνχλ θαη ηα επηβξαβεχνπλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΙΓΙΧΝ ΗΛΙΚΙΑ 6+ - 18: Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην
θχιν ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6 έσο 18 εηψλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο γνλετθέο
πξαθηηθέο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθξηηηθφ θξηηήξην t-test, ψζηε λα
κειεηεζνχλ νη 5 πηπρέο ησλ βαζηθψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ.Αξρηθά, κειεηήζεθε ε δηαθνξά
αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηαθνξίηζηα φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ κεηέξσλ
ζηε δσή ηνπο. Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M
= 37.19, SD = 7.06) θαη ηα θνξίηζηα (M = 37.92, SD = 8.28) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(49) = .34, p = .74. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα φζνλ
αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ παηέξσλζηε δσή ηνπο.

Γελ παξαηεξήζεθε

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 32.87, SD = 8.14) θαη ηα θνξίηζηα
(M = 33.04, SD = 9.20) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(46) = -.07, p = .95. Δπίζεο, κειεηήζεθε ε
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δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζρεηηθά κε ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε
πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Γελ ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα
αγφξηα (M = 24.54, SD = 4.13) θαη ηα θνξίηζηα (M = 24.63, SD = 5.17) πνπ εθθξάδεηαη σο
εμήο:t(51) = -.071, p = .94)Δπηπιένλ, φηαλ κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηααγφξηα θαη
ηαθνξίηζηα φζνλ αθνξά ζηελ αλεπαξθή επηηήξεζε, ζηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία θαη ζηελ
ζσκαηηθή ηηκσξία πνπ βηψλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, δελ ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα
(M =51.22, SD = 5.12) θαη ηα θνξίηζηα (M = 51.96, SD = 4.98) ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο
ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ εηζπξάηηνπλ ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε ησλ γνληψλ
ηνπο: t(50) = -.53, p = .60. Αθφκα, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά
αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 16.19, SD = 3.89) θαη ηα θνξίηζηα (M = 17.33, SD = 4.32) ζρεηηθά
κε ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο: t(51) = -1.01, p = .32. Σέινο,
δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 4.93, SD =
2.24) θαη ηα θνξίηζηα (M= 4.44, SD = 1.31) ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο γηα ηελ ζσκαηηθή
πνηλή πνπ δέρνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο: t(52) = -.96, p = .34.

.

Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ν ηφπνο θαηνηθίαο, αζηηθή, εκηαζηηθή θη αγξνηηθή
πεξηνρή, σο πξνο ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 18 εηψλ ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο
πνπ ηνπο αζθνχληαη. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά
έλα θξηηήξην δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ
ηξηψληφπσλ θαηνηθίαο, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή
ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (2, 48) = 1.56, p = .22, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη
ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (2, 45) = 3.05, p = .06 ηνλ
έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο: F (2, 50) = .37, p = .69,
ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (2, 49) = .69, p = .51, ηελ
αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (2, 50) = .71, p = .50,
θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (2, 51) = .77, p = .47.
Έπεηηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην νπνίν
ηαμηλνκήζεθε ζε νινθιήξσζε δεκνηηθνχ, γπκλαζίνπ, ιπθείνπ, παλεπηζηεκίνπ θαη πεξαηηέξσ
κνξθσηηθήο θιίκαθαο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά ειηθίαο 6 έσο 18
εηψληνπο 5 ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο
αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή
δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ 5 κνξθσηηθψλ επηπέδσλ ησλ γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (5, 45) = .78,
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p = .57, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ ηνπο ζηε δσή
ηνπο: F (5, 42) = .30, p = .91 ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ
ηνπο γνλείο: F (5, 47) = .46, p = .81, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα
παηδηά ηνπο: F (5, 45) = 1.01, p = .42, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ
κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (5, 47) = 1.17, p = .34, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη
γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (5, 48) = 1.22, p = .32.

.

ηε ζπλέρεηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην
νπνίν ηαμηλνκήζεθε ζε κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 650, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000,
άλσ ησλ 3500 επξψ θαη άιινπ εηζνδήκαηνο, φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ ειηθίαο
6 έσο 18 εηψλζρεηηθά κε ηνπο 5 ηνκείο γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε
κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ 8 νηθνλνκηθψλ επηπέδσλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ
αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (7, 43) = .68,
p = .69, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή
ηνπο: F (7, 40) = .43, p = .88, ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ
ηνπο γνλείο: F (7, 45) = .45, p = .87, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα
παηδηά ηνπο: F (7, 44) = .55, p = .79, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ
κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (7, 45) = .39, p = .90, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη
γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (7, 46) = .55, p = .79.
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Γηάγξακκα 9 Γηαθνξά κέζσλ ζπλόισλ αλάκεζα ζην ηύπν ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ παηδηώλ ειηθίαο 6-18 εηώλ ζρεηηθά
κε ηε ζπκκεηνρή ηεο κεηέξαο ζηε δσή ηνπο.

Σέινο, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ν ηχπνο ςπρνπαζνινγίαο παηδηψλ ειηθίαο 6
έσο 18 εηψλ, ν νπνίνο ηαμηλνκείηαη ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηχπνπ δπζιεμίαο, δηαηαξαρή
ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή
απηηζηηθνχ θάζκαηνο, σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο πνπ ηνπο
αζθνχληαη ζηελ νηθνγέλεηα. Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην,
εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηχπν ςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνχ
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ηεο κεηέξαο ηνπο ζηε δσή ηνπο:
F (2, 9) = 10.01, p= .005. πγθεθξηκέλα,φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ κέζνδν Bonferroni παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά κε δπζιεμία (M = 31.50, SD = 4.95)
ζεσξνχλ πσο νη κεηέξεο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ιηγφηεξν ζηε δσή ηνπο (p = .005) ζε ζχγθξηζε κε
ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ πνπ αλήθνπλ απηηζηηθφ θάζκα (M = 44.86, SD = 3.98). Δπίζεο, ην
ίδην ζπλέβε θαηά ηε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ κε δπζιεμία θαη ησλ απφςεσλ ησλ
παηδηψλ πνπ έρνπλ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (M = 43.67,
SD = 2.08) ζεκεηψλνληαο p= .019.
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Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ ηξηψλ
ηχπσλ ςπρνπαζνινγίαο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6-18, ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνππαηέξα ηνπο
ζηε δσή ηνπο: F (2, 8) = 3.25, p = .09, ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα
παηδηά απφ ηνπο γνλείο: F (2, 10) = 1.15, p = .35, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη
γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (2, 9) = 1.61, p = .25, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα
παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (2, 10) = .15, p = .86, θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ
εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (2, 10) = .06, p = .94.

.

Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ γηα ηηο πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ
ειηθίαο 6 έσο18 εηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 5 δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ.
Δθαξκφζηεθε ην ζηαηηζηηθφ εξγαιείν Pearsonr θαη βξέζεθε κηα ζεηηθή, δπλαηή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηέξσλθαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηέξσλ ζηε δσή ησλ παηδηψλ
ηνπο r = .76, n =48, p< .001. Δπίζεο, βξέζεθε κηα ζεηηθή, δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ
επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζε ειηθίαο 6 έσο 18 εηψλ θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ κεηέξσλ ζηε δσή ηνπο,r = .61, n =51, p< .001, φπσο επίζεο θαη κεηαμχ ηνπ
επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζε ειηθίαο 6 έσο 18 εηψλ θαη ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ παηέξσλ ζηε δσή ηνπο, r = .54, n =48, p< .001. Σέινο, βξέζεθε κηα αξλεηηθή
θαη κέηξηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλεπαξθνχο επηηήξεζεο πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ειηθίαο 6
έσο 18 εηψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο, r = -.39, n =51, p<.01.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΙΓΙΧΝ 3-6:Δξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην θχιν ησλ παηδηψλ
ειηθίαο 3 έσο 6 εηψλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηνπο ζρεηηθά κε ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο.
πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζπγθξηηηθφ θξηηήξην t-test, ψζηε λα κειεηεζνχλ νη 5
ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ.Αξρηθά, κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα φζνλ αθνξά ζηε
ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ παηέξσλ ζηε δσή ηνπο.

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 19.48, SD = 1.5) θαη ηα θνξίηζηα (M = 18.36,
SD = 2.4) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(47) = 1.9, p = .66. ηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε ε δηαθνξά
αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αληίζηνηρσλ παηέξσλ
ζηε δσή ηνπο. Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M
= 19.33, SD = 1.94) θαη ηα θνξίηζηα (M = 18.27, SD = 2.51) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(47) =
1.67, p = .10. Δπίζεο, κειεηήζεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζρεηηθά κε
ηνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Γελ ζεκεηψλεηαη
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 15.3, SD = 14.77) θαη ηα θνξίηζηα (M = 14.77,
SD = 2.11) πνπ εθθξάδεηαη σο εμήο: t(47) = -.91, p = .36.Δπηπιένλ, φηαλ κειεηήζεθε ε
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δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα φζνλ αθνξά ζηελ αλεπαξθή επηηήξεζε, ζηελ
αληηθαηηθή πεηζαξρία θαη ζηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ βηψλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο δελ
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά. πγθεθξηκέλα, δελ ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή
δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M =11.3, SD = 1.3) θαη ηα θνξίηζηα (M = 11.14, SD = 1.67)
ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν πνπ εηζπξάηηνπλ ηελ αλεπαξθή
επηηήξεζε ησλ γνληψλ ηνπο: t(47) = .38, p = .71. Αθφκα, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα (M = 12.86, SD = 2.03) θαη ηα θνξίηζηα (M = 12.57,
SD = 2.04) ζρεηηθά κε ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο: t(47) =
.49, p = .63. Σέινο, δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα αγφξηα
(M = 4.04, SD = .81) θαη ηα θνξίηζηα (M = 4.24, SD = 1.76) ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπο
γηα ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ δέρνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο: t(46) = -.53, p = .60.

.

Έπεηηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην νπνίν
ηαμηλνκήζεθε ζε νινθιήξσζε γπκλαζίνπ, ιπθείνπ θαη παλεπηζηεκίνπ, φζνλ αθνξά ζηνλ
ηξφπν πνπ βιέπνπλ ηα παηδηά ειηθίαο 3 έσο 6 εηψλ ηνπο 5 ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ.
Χζηφζν, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα θξηηήξην δελ
παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ 5 κνξθσηηθψλ επηπέδσλ
ησλ γνλέσλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ
κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (2, 44) = .09, p = .91, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα
παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (2, 44) = .22, p = .80 ηνλ έπαηλν
θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο γνλείο: F (2, 44) = 1.03, p = .37, ηελ
αλεπαξθή επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (2, 44) = .50, p = .61, ηελ
αληηθαηηθή πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (2, 44) = 2.47, p = .10,
θαη ηελ ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (2, 43) = 2.66, p = .08.
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Γηάγξακκα 10 Γηαθνξά κέζσλ ζπλόισλ αλάκεζα ζην κεληαίν εηζόδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηνλ έπαηλν θαη ηελ
επηβξάβεπζε πνπ βηώλνπλ ηα παηδηά ειηθίαο 6-18

ηε ζπλέρεηα, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε πνπ έρεη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην
νπνίν ηαμηλνκήζεθε ζε κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ 650, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 θαη
άλσ ησλ 3500 επξψ, φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3 έσο 6 εηψλ ζρεηηθά
κε ηνπο 5 ηνκείο γνλετθψλ πξαθηηθψλ. Με ηελ κέζνδν ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαηά έλα
θξηηήξην, εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη
ηα παηδηά ειηθίαο 3 έσο 6 εηψληνλ έπαηλν θαη ηελ επηβξάβεπζε πνπ δέρνληαη απφ ηνπο γνλείο
ηνπο:

F (5, 42) = 3.02, p = .02. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ

γξάθεκαρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν Bonferroni παξαηεξήζεθε φηη ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ
ζε νηθνγέλεηεο κε κεληαίν εηζφδεκα 2000 επξψ (M = 16.15, SD = .98) ζεκεηψλνπλ φηη
βηψλνπλ πεξηζζφηεξν έπαηλν θαη επηβξάβεπζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο (p = .05) ζε ζχγθξηζε κε
ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε νηθνγέλεηεο κε κεληαίν εηζφδεκα άλσ ησλ 3500 επξψ (M = 12, SD
= 4.24). Χζηφζν, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ
7νηθνλνκηθψλ επηπέδσλ, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηελ ζπκκεηνρή
ησλ παηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (5, 42) = .84, p = .53, ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηα
παηδηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηέξσλ ηνπο ζηε δσή ηνπο: F (5, 42) = .80, p = .55, ηελ αλεπαξθή
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επηηήξεζε πνπ αζθνχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο: F (5, 42) = .89, p = .49, ηελ αληηθαηηθή
πεηζαξρία πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά εθ κέξνπο ησλ γνλέσλ: F (5, 42) = 1.94, p = .11, θαη ηελ
ζσκαηηθή πνηλή πνπ εθαξκφδνπλ νη γνλείο ζηα παηδηά ηνπο:F (5, 42) = .43, p = .83.
Αλαιχνληαο , ινηπφλ, φιεο ηηο παξαπάλσ πηπρέο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πξνθχπηνπλ
νξηζκέλεο θαίξηεο δηαπηζηψζεηο. Έγηλε θαηαλνεηφο ν ελεξγφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ
νηθνγελεηψλ θαζψο νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζπκβαδίδνπλ πιάη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ
παηδηνχ ηνπο, ζπδεηάλε καδί ηνπ ή ην ζπλνδεχνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο. εκαληηθφ εχξεκα πνπ
θαηαδεηθλχεη ηελ γνλετθή εκπινθή ζηηο κέξεο καο είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξν νη γνλείο
εκπιέθνληαη ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν ην επαηλνχλ θαη ην επηβξαβεχνπλ,
απφ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζσκαηηθή ηηκσξία. Οη γνλετθέο πξαθηηθέο ζήκεξα θξίλνληαη
ηδηαίηεξα πξνζηηέο θαη ηξπθεξέο θαη νη ηηκσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ππάξρνπλ ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Σέινο, ε έξεπλα κειέηεζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε ςπρνπαζνινγία
(θπξίσο ΓΔΠ-Τ, Απηηζκφο, Γπζιεμία). πλνπηηθά, νη γνλείο ηέηνησλ παηδηψλ δηαηεξνχλ έλα
ελεξγφ θαη θαίξην ξφιν ζηε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο, εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο καδί θαη δελ
παξαιείπνπλ λα ηα επηβξαβεχνπλ. Ηδηαίηεξα γνλείο παηδηψλ κε απηηζκφ δηαηεξνχλ έλα αξθεηά
δξαζηήξην πξνθίι θαη αλαδεηνχλ δηαθαψο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο. Ζ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε
εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ ζεκεξηλψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ δεκηνπξγνχλ κηα ζαθέζηαηε
εηθφλα γηα ηα μερσξηζηά κνλνπάηηα αλαηξνθήο θάζε παηδηνχ.

πκπεξάζκαηα- πδήηεζε:
Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νδήγεζε ζε νξηζκέλεο θαίξηεο δηαπηζηψζεηο
ζρεηηθά κε ηηο ππφ εξεχλεζε γνλετθέο πξαθηηθέο. Πνιιά απνηειέζκαηα ηαπηίζηεθαλ κε ηηο
ππνζέζεηο πνπ είραλ πξνεγεζεί, ελψ άιιεο αλαηξέζεθαλ. Αλαιπηηθφηεξα, αληίζεηα κε ηηο
ππνζέζεηο καο ζηελ αξρήδηαθάλεθε φηη ε κεηξηθή θηγνχξα
θαζεκεξηλφηεηα

δελ εκπιέθεηαη ηφζν ζηελ

ζηε δσή ηνπ παηδηνχ φζν ηελ παηξηθή. Οη παηέξεο, ζχκθσλα κε ηα

απνηειέζκαηα εθαξκφδνπλ ζπρλφηεξα ηελ πξαθηηθή ηνπ επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο.Σν
γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ην βαζηθφ ξφιν ηνπ παηέξα πνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επεκεξίαο
θαη ηεο επκάξεηαο ηεο νηθνγέλεηαο. ηα κάηηα ηνπ παηδηνχ ν παηέξαο νθείιεη λα αγσλίδεηαη
γηα ηελ επηβίσζε ηνπ παξέρνληαο ηνπ πιηθή θάιπςε θαη πξνζηαζία. Έηζη, απνηειεί έλα
ηζρπξφ γνλετθφ πξφηππν πνπ αγσλίδεηαη λα πξνζθέξεη αγαζά –πιηθά θαη πλεπκαηηθά- πνπ
δηαζθαιίζνπλ ηελ πγηή αλάπηπμε ηνπ. Ζ ελεξγή απηή θηγνχξα ηνπ παηέξα ηαπηίδεηαη κε ην
γεγνλφο φηη ε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο πνηλήοεθαξκφδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο κεηέξεο απφ φηη
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ζηνπο

παηέξεο.(Lee,

Altschul&Gershoff,2015).

.

ε αληηδηαζηνιή κε ηηο αξρηθέο καο ππνζέζεηο ήξζε ζηελ επηθάλεηα φηη ε ρξήζε ησλ
πέληε ηνκψλ ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ παξακέλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν
θάζε νηθνγέλεηαο. Απξνζδφθεηα, φκσο, παξαηεξήζεθε θάπνηα αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
γνλέσλ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ζε νηθνγέλεηεο πνπ κέλνπλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο. Αληηζέησο,
δελ εκθαλίζηεθε θάπνηα ζπζρέηηζε ζηε ρξήζε ησλ ππφινηπσλ πηπρψλ ησλ γνλετθψλ
πξαθηηθψλ θαη ζην ηφπν δηακνλήο.Όπσο είρακε ππνζέζεη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα
ζηηο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν θάζε νηθνγέλεηαο. Όζνλ αθνξά ην
νηθνλνκηθφ επίπεδννηθνγέλεηεο κε κέηξην εηζφδεκα πξνβαίλνπλ ζπρλφηεξά ζηε ρξήζε ηνπ
επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο ζε ζρέζε κε νηθνγέλεηεο πςεινχ εηζνδήκαηνο (ζχκθσλα κε
ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ελ έηε 2016). χκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ Cole θαη
Cole (2001) γνλείο απφ αλψηεξα ζηξψκαηα

παξνπζηάδνληαη πην ηξπθεξνί θαη

ζπλαηζζεκαηηθνί κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο ηνπο παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηελ έλδπζε, ζηελ πγεία θαη ζηελ ςπραγσγία. Αληίζεηα, ηα επξήκαηα καο
δηαπηζηψλνπλ φηη γνλείο απφ αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα δελ παξέρνπλ επαξθείο επαίλνπο
ζηα παηδηά θαη θαη’ επέθηαζε δελ εκπιέθνληαη ηφζν ζηε δσή ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ζα
κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κέζα απφ ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε
ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Οη γνλείο αλαγθάδνληαη λα δνπιεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν
ψζηε λα θάλνπλ πην βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ηελ θαζεκεξηλφηεηα απηψλ θαη ησλ παηδηψλ
ηνπο.Σν επηβαξπκέλν, ινηπφλ, πξφγξακκα ηνπο ιεηηνχξγεη ζαλ ηξνρνπέδε ζηελ εθηέιεζε
δηάθνξσλ

δξαζηεξηνηήησλ

καδί

ηνπο.

.

Δθείλν, φκσο, πνπ ηαπηίζηεθε κε ηηο εθηηκήζεηο καο είλαη ε επηξξνή ηνπ ηχπνπ ηεο
ςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνχ.

Απφ φιεο ηηο γνλετθέο πξαθηηθέο παξνπζηάζηεθε θάπνηα

δηαθχκαλζε ζηε ρξήζε ηεο πξαθηηθήο ηεο αλεπαξθήο επηηήξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παηδηά
κε απηηζκφ βξίζθνληαη δηαξθψο ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά
κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ) θαη Γπζιεμία. ην
ζεκείν απηφ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ηχπνο ηεο ςπρνπαζνινγίαο θάζε παηδηνχ απνηειεί ηελ
θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ πνξεία ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, θαζψο εθηεινχληαη κηα
ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ παηδηνχ θαη ζηε ραιηλαγψγεζε
ησλ θαζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ ηνπ. Ζ δσή θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ
επεξεάδεη

αξλεηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο αληηκεησπίδνληαο

ιεηηνπξγηθέο δπζθνιίεο.Ζ απμεκέλε επηηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο παηδηψλ
ηαπηίδεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ κνληέινπ «PositiveBehaviorSupport». Σν ζπγθεθξηκέλν
ππνγξακκίδεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαξθνχο πξνζνρήο θαη ππνζηήξημεο ελφο παηδηνχ κε
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ηδηαηηεξφηεηεο ψζηε λα ππάξρεη θαη ε εμέιημε ηνπ (Bailey, 2013). Σα απνηειέζκαηα
ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ηε ζέζε ησλ Litt θαηMcCormick (2015), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε
θαζεκεξηλφηεηα νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε κάζεζε
πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ηελ πξνζπάζεηα παξνρήο πγείαο θαη βειηίσζεο ηνπ παηδηνχ. Αθελφο,
θαζεκεξηλά ε νηθνγέλεηα επηζθέπηεηαη πνηθίινπο εηδηθνχο (λεπξνιφγνπο, ινγνζεξαπεπηέο
θηι). Αθεηέξνπ, ην ίδην ην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσπηθφ ηαηξείν ζέηνληαο
σο ζηφρν ηελ δηαξθή θξνληίδα ηνπ παηδηνχ.

.

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο καο είλαη ε ζπζρέηηζε
θαη ε αιιειεπίδξαζε νξηζκέλσλ ηνκψλ ησλ

γνλετθψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Πην

ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πσο φζν πεξηζζφηεξν ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ ηνπο ηφζν κεγαιχηεξε ρξήζε επαίλσλ θαη επηβξαβεχζεσλ θάλνπλ. Ο έπαηλνο θαη ε
επηβξάβεπζε ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο θαη ζεκειηψλνπλ κηα αλψηεξε
πνηνηηθή γνλετθή ζρέζε. Ζ ηαπηφρξνλε παξνπζίαζε ησλ δχν απηψλ πξαθηηθψλ θξίλεηαη
απνιχησο ινγηθή.Πην αλαιπηηθά, εθαξκφδνληαη απφ ηξπθεξνχο θαη ζηνξγηθνχο γνλείο πνπ
αλαδεηνχλ λα δνπλ ην παηδί ηνπο λα εμειίζζεηαη αιιά θαη λα πξννδεχεη ζε φινπο ηνπο
ηνκείο(Steinberg,

2006)..

Μέζα απφ ηελ βαζχηεξε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6+-18
ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη αλαγλσξίδνπλ ηζάμηα ηελ ζπκκεηνρή ηφζν ησλ παηέξσλ φζν θαη ησλ
κεηέξσλ ζηε δσή ηνπο. Αθφκα, αλαγλσξίδνπλ φηη νη πέληε ηνκείο ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ, ε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηνπο, ηελ αλεπαξθή επηηήξεζε, ηελ αληηθαηηθή πεηζαξρία θαη ηε
ζσκαηηθή ηηκσξία πνπ εθαξκφδνληαη ζε απηνχο δελ επεξεάδνληαη απφ ηνπνγξαθηθνχο,
κνξθσηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.Βαξπζήκαληεο, φκσο, ζεκαζίαο είλαη ηα
απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηχπν ηεο ςπρνπαζνινγίαο ησλ παηδηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ειηθηαθήο νκάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παηδηά κε Γπζιεμία θαη Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο
Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠΤ-Τ) ιακβάλνπλ ιηγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ
ζηε δσή ηνπο ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα. ε γεληθέο γξακκέο,
ππάξρεη θάπνηα ηαχηηζε αλάκεζα ζηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6+-18 θαη ησλ γνλέσλ.
Γειαδή θαη νη δχν αλαγλσξίδνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε γνλετθή ζπκκεηνρή ηφζν
απμάλεηαη θαη ε πξαθηηθή ησλ επηβξαβεχζεσλ. Αο κελ ιεζκνλνχκε φηη, παηδηά κε ΓΔΠ-Τ θαη
απηηζκφ

έρνπλ

κεγαιχηεξε

επαηζζεζία

ζηηο

επηβξαβεχζεηο

θαη

ζηηο

αληακνηβέο

(Jakesova&Slezakova, 2016) Σέινο, δηαθάλεθε φηη φζν ιηγφηεξν ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο ζηε
δσή ησλ παηδηψλ ηνπο ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε εθαξκνγή ηεο αλεπαξθήο επηηήξεζεο.
Ζ ηειεπηαία ειηθία νκάδα ησλ παηδηψλ ειηθίαο 3-6 αλέδεημε φηη αηζζάλνληαη ην ίδην
ηελ κεηξηθή θαη ηελ παηξηθή θηγνχξα κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην, γεγνλφο πνπ ηαπηίδεηαη
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θαη κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6+ -18. Δπίζεο, δελ αλαθέξνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο
φζνλ αθνξά ηελ επηθξαηέζηεξε πηπρή ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ δέρνληαη.

Κιείλνληαο

αλ θαη είρε παξαηεξεζεί φηη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν επεξεάδεη ηνπο γνλείο λα ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηηο κεζφδνπο ηνπ επαίλνπ θαη ηεο επηβξάβεπζεο θάηη ηέηνην δελ γίλεηαη
αληηιεπηφ

απφ

ηα

παηδηά

πνπ

αλήθνπλ

ζηε

ζπγθεθξηκέλε

ειηθηαθή

νκάδα.

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εηθφλα πνπ
πξνβάιιεη ν ζχγρξνλνο ηχπνο νηθνγέλεηαο ζπκπίπηεη κε ηνλ παηδνθεληξηθφ ραξαθηήξα ησλ
δπηηθψλ πνιηηηζκψλ. πγθεθξηκέλα, νη γνλείοζηελ αλαηξνθή θαη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ελφο
παηδηνχ θαζίζηαληαη αλαγθαίνη θαη αδηακθηζβήηεηνη. Χζηφζν, βέβαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ γνλετθνχ ξφινπ δελ είλαη δεδνκέλε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν ξφινο ηνπ
γνλέα έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη γηα λα ηνλ ελζαξθψλεη θαλείο νξζά νθείιεη λα εθαξκφδεη
ηηο ζεηηθέο γνλετθέο πξαθηηθέο. Απηφ έγηλε θαλεξφ κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, εθφζνλ
θαη νη δχν γνλείο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπο, ην επαηλνχλ θαη ην
επηβξαβεχνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα ην κπήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε θνηλσληθά
απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ, λα νινθιεξσζεί ζαλ πξνζσπηθφηεηα θαη λα δηακνξθψζεη ηδαληθά
θαη αμίεο πνπ ζα ηνλ ζπλνδεχνπλ θαζ’ φιε ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Οη πξαθηηθέο ηεο
αληηθαηηθήο πεηζαξρίαο, ηεο αλεπαξθήο επηηήξεζεο θαη θπξίσο ηεο ζσκαηηθήο πνηλήο
εθαξκφδνληαη, ζήκεξα, ζε ειάρηζην βαζκφ, δηφηη επηθέξνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα
επηζπκεηά γηα ηε δηακφξθσζε ελφο αθέξαηνπ ραξαθηήξα.

Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο- Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Έξεπλεο.
Ζ αλάδεημε ησλ ζεκεξηλψλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ απνηέιεζε ην θεληξηθφ άμνλα ηεο
παξνχζεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ ήξζαλ ζηελ επηθάλεηα έδσζαλ κηα
μεθάζαξε εηθφλα γηα ηηο ζχγρξνλεο γνλετθέο πξαθηηθέο. Οη γνλείο ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηνπ
παηδηνχ, δελ ην παξακεινχλ θαη εληζρχνπλ ηε πγηή αλάπηπμή ηνπ κέζσ επαίλσλ θαη
επηβξαβεχζεσλ. Αθφκε, δηαπηζηψζεθε ε κεησκέλε ρξήζε ηεο αληηθαηηθήο πεηζαξρίαο, ηεο
αλεπαξθήο επηηήξεζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο. Ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη ε
ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ρξεζηκνπνηείηαη ειάρηζηα απφ ηνπο γνλείο σο κέζνδνο
πεηζαξρίαο θαη ζπκκφξθσζεο.

.

Αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη επαξθή, εκθαλίδνληαη θαη
ζπγθεθξηκέλνη πεξηνξηζκνί. Καηά πξψην ιφγν, ην δείγκα ηεο έξεπλαο πεξηιάκβαλε
νηθνγέλεηεο, νη νπνίεο θαηνηθνχλ κφληκα ζηε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
πιεηνςεθία ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ δείγκαηνο δηέκελαλ ζε εκηαζηηθέο πεξηνρέο ησλ Υαλίσλ.
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Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο, ήηαλ ην γεγνλφο φηη ζην δείγκα ήηαλ κηθξή ε
ζπκκεηνρή ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππξεληθφ ηχπν νηθνγέλεηαο.
Σέινο, ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη φηη εμεηάζηεθαλ νη πέληε βαζηθνί ηνκείο
ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ κφλν ζε παηδηά κε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη
Τπεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ), Γπζιεμία θαη Απηηζκφ.

.

Οη πεξηνξηζκνί πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ κπνξνχλ
λα απνθεπρζνχλ ζε επφκελεο κειέηεο, κέζσ επηινγήο δείγκαηνο απφ πνηθίιεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, ζπκπεξίιεςεο ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ κνλνγνλετθψλ θαη ππξεληθψλ νηθνγελεηψλ θαη
πιαηζίσζεο δηαθφξσλ ηχπσλ ςπρνπαζνινγίαο ηνπ παηδηνχ γηα κειέηε αιιειεπίδξαζεο
ςπρνπαζνινγίαο παηδηνχ θαη γνλετθνχ ξφινπ. Δπίζεο, πξνηείλνληαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο
κειινληηθέο έξεπλεο πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ
πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο ζηε δηαπαηδαγψγεζε
θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο.Μειινληηθέο έξεπλεοκπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ:α) ζηελ
απνθάιπςε ηξφπσλ επηβνιήο ηηκσξηψλ, νη νπνίεο δε ζα είλαη επηβαξπληηθέο

ζηε

ςπρνζχλζεζε ησλ παηδηψλ, αιιά ζα επηθέξνπλ επηκνξθσηηθέο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο ζα
ηίζεληαη σο βάζε γηα ηε κε επαλάιεςε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ εθδειψζεσλ, β) ζηε
ζχγθξηζεηνπγνλετθνχ ξφινπ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαπαηδαγψγεζεο ησλ νηθνγελεηψλ κε
πηνζεηεκέλα θαη κε βηνινγηθά παηδηά, γ) ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή κειέηε πνπ λα ζπγθξίλεη ηηο
γνλετθέο πξαθηηθέο, ην γνλετθφ χθνο θαη ηνγνλετθφζηπι, δ) ζην αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε
ησλ γνλετθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην πνπ αλήθεη
ην παηδί θαη ε) ζε δηαρξνληθέο κειέηεο νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ηπρφλ κεηαβνιέο ζηηο γνλετθέο
πξαθηηθέο εληφο ηα πιαίζηα ησλ ίδησλ ησλ νηθνγελεηψλ.

.

χκθσλα κε φζα πξαγκαηεχηεθε ε παξνχζα εξγαζία, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε
αλαγθαηφηεηα ησλ εξεπλψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Οη
γνλετθέο πξαθηηθέο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη θάζε γνλέαο ζηε δηαπαηδαγψγεζε θαη
αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο
ηεο δσήο ηνπ.
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