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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή θαη ε αμηνιφγεζε ελφο 

ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νθηψ ζπλαληήζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ καζεηψλ ηεο 

Β‟ θαη Γ‟ ηάμεο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 117 παηδηά, ηα νπνία 

δηαρσξίζηεθαλ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο (n = 56) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ (n = 61). Σα 

παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ ζπκπιήξσζαλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Strengths and 

Difficulties Questionnaire, SDQ, Goodman, 1997) θαη ην εξσηεκαηνιφγην 

πκπεξηθνξηζηηθψλ Απαληήζεσλ ζην Θπκφ (Behavioral Anger Response 

Questionnaire, BARQ,  Linden et al., 2003). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο βειηηψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο. 

Αληίζεηα δελ παξνπζηάζηεθε θάπνηα αιιαγή ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Όζνλ αθνξά ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, νη ππνθιίκαθεο ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ 

παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ κέζσλ φξσλ. Αληίζεηα, ε 

ππνθιίκαθα ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ κεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. 

Δπηπιένλ, ε follow up κέηξεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ πάξνδν πέληε 

κελψλ, έδεημε φηη ηα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ γηα ηα παηδηά ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο. πλνιηθά, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ησλ παηδηψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δηαρείξηζε ζπκνχ, παηδηά Β‟ & Γ‟ ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο 
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ABSTRACT 

 

This master thesis describes the implementation and evaluation of a  

psychoeducational eight season program, which was designed in order to achieve the 

management of anger and the enhancement of social skills in second and third grade 

primary school students. Our survey involved 117 students, separated in two groups,   

intervention group (n=56) and control group (n=61). Students in both groups 

completed, before and after the application of the program, the Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ, Goodman, 1997) and the Behavioral Anger 

Response Questionnaire (BARQ, Linden et al. , 2003). The results showed that the  

intervention group improved social skills levels, with the subscales of questionnaire 

showing significant difference in averages between before and after measurement. On 

the other hand, there was no change in the control group. As for the feeling of anger, 

the subscales of assertion, social support, rumination, avoidance and diffusion, 

showed a statistically significant increase in the average. Yet, the subscale of direct 

anger decreased significantly. In addition, follow up measurement, which was held 

after five months, showed that the effects were maintained for the intervention group 

students. Overall, the research findings support the efficacy of the program in social 

skills enhancement and student‟s anger management.  

Keywords: social skills, anger management, second & third grade primary school 

students, psychoeducational groups 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά δίλνληαη θάπνηα εηζαγσγηθά 

ζηνηρεία γηα ηνλ ζπκφ θαη έπεηηα γίλεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά θαζψο θαη νη 

ηχπνη έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ θαη δίλνληαη νη επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αλαπνηειεζκαηηθή 

ηνπ δηαρείξηζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο (θνηλσληθφο, ζπλαηζζεκαηηθφο, ζσκαηηθφο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθφο ηνκέαο). Έπεηηα, γίλεηαη ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο εμέιημεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, θαιχπηνληαο ηα 

ειηθηαθά επίπεδα ηεο βξεθηθήο, ηεο λεπηαθήο θαη ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο.  

Παξαθάησ, αλαιχεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. ε έλα πξψην επίπεδν 

παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο δηαρείξηζεο ζε αληηδηαζηνιή κε απηφλ ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, δίλνληαη ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη θαη παξνπζηάδνληαη νη πην 

απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο. Μεηά, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δχν 

βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπκνχ, ε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (Cognitive Behavioral Therapy, 

CBT) θαη ε ινγηθνζπκηθή ζεξαπεία (Rational Emotive Therapy, RET). Έπεηηα 

αθνινπζεί ε ζπλνζεξφηεηα ηνπ ζπκνχ κε άιιεο δηαηαξαρέο. Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε πξνέθπςε φηη δχν ζπρλά εκθαληδφκελεο καδί κε ηνλ ζπκφ δηαηαξαρέο 

είλαη ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε. Έηζη, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπο.  ην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ηξφπνη κέζα απφ ηνπο 

νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Γίλνληαη ηα 

πξψηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη έπεηηα αλαιχεηαη 

εθηεηακέλα ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ν 

νξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο θαη ε θχξηα δηαθνξά ηνπο απφ ηελ 

θνηλσληθή επάξθεηα. Αθνινπζεί ε εθηεηακέλε πεξηγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ εηδψλ 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Έπεηηα πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ηνπο θαη 

νη παξεκβάζεηο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ ελίζρπζή ηνπο. ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 
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θεθαιαίνπ πεξηγξάθεηαη ε ζρέζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνχ.  

ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ςπρνεθπαηδεπηθέο 

νκάδεο. Απνηππψλεηαη ν νξηζκφο ηνπο, ηα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπο, ηα είδε ησλ 

ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ γηα παηδηά θαη νη δηαθνξέο ηνπο απφ απηέο ησλ ελειίθσλ.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ έξεπλα απνηειέζκαηνο θαη ζηνπο ηξφπνπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αμηνιφγεζή ηεο ζηνλ πιαίζην κηαο ςπρνεθπαηδεπηηθήο νκάδαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ: Ο ΘΤΜΟ 

 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ο ζπκφο θαηέρεη κηα εμέρνπζα ζέζε αλάκεζα ζηα «θπζηθά» ζπλαηζζήκαηα 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχπινθε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ηελ νπνία ζπλζέηνπλ ζπκπεξηθνξηζηηθά, γλσζηηθά θαη θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά (Blake 

& Hamrin, 2007, φπ. αλάθ. ζην Sportsman, Carlson, & Guthrie, 2010) θαη απνηειεί 

κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληαζε θαη ερζξφηεηα. Ζ 

αληίδξαζε απηή κπνξεί λα πξνθιήζεθε απφ έθζεζε ηφζν ζε πξαγκαηηθέο φζν θαη ζε 

θαληαζηηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο νη δπζάξεζηεο ζπλζήθεο, ε απνηπρία, ε απεηιή ή ε 

αδηθία (Corsini, 1999, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Behpajooh, Ghobari- Bonab, 

Zamani, & Parand, 2010). Οη θαηαζηάζεηο απηέο κπνξεί λα θαηαζηνχλ πξνβιεκαηηθέο 

γηα ην άηνκν θαη απνηεινχλ κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ ην παξαθηλνχλ λα 

αλαδεηήζεη ζεξαπεπηηθή βνήζεηα (Howells & Day, 2003).  

Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζην νπνίν αλήθνπλ 

πέξα απφ ηνλ ζπκφ, ν θφβνο, ε ζιίςε, ε ελνρή θ.α, δελ είλαη εγγελψο πξνβιεκαηηθφ, 

αιιά κεηαηξέπεηαη ιφγσ ηεο έληαζεο, ηεο ζπρλφηεηαο εκθάληζήο ηνπο θαη ησλ 

αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθαινχλ.  Έηζη, ν ζπκφο, ν θφβνο θαη ε ζιίςε είλαη 

θπζηνινγηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία είλαη ζπρλά ιεηηνπξγηθά γηα ην άηνκν, αιιά 

νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε δπζάξεζησλ ζπκπεξηθνξψλ (φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε 

απφζπξζε, ε απνθπγή), νη νπνίεο πξνθαινχλ θάπνηα κνξθή δπζαξέζθεηαο ζην άηνκν. 

(Howells & Day, 2003). 

Γηάθνξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν ζπκφο είλαη έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνληαη ηφζν ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, θπξίσο απφ ηνπο 

γνλείο, (Clark et al., 2002. Jones et al., 1992. Sedlar & Hansen, 2001, φπ. αλάθ. ζην 

Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010) φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

(Sportsman et. al., 2010). Αλαθνξηθά κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ν 

θαηαπηεζκέλνο, κε ειεγρφκελνο ζπκφο ησλ γνλέσλ ζπλδέεηαη ζεκαληηθά κε ηελ 
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εθδήισζε αξλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα παηδηά (Stern,1999, φπ. αλάθ. ζην 

Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010) θαη κε ηελ δεκηνπξγία δπζάξεζησλ 

νηθνγελεηαθψλ θαηαζηάζεσλ (δηαθνξέο θπξίσο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά) 

(Calamari & Piny, 2003, φπ. αλάθ ζην Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010). Ζ 

εθδήισζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην απνηειεί πνιιέο 

θνξέο έλδεημε αθαηάιιειεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο 

εηδηθνχο, ν έιεγρνο θαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απηήο θαηάζηαζεο, 

απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν παξάγνληα πνπ ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

γνλέσλ θαη παηδηψλ (Sedlar & Hansen, 2001. Hatfield, 1998, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-

Yekta, Behpajooh et al., 2010). Απφ ηελ άιιε κεξηά ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ν 

ζπκφο ραξαθηεξίδεηαη  απφ έληνλε δπζαξέζθεηα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην 

ζπλαίζζεκα αγσλίαο πνπ δεκηνπξγεί ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηνπο καζεηέο. 

Απφξξνηα ηεο εθδήισζεο ηνπ ζπκνχ ελδερνκέλσο λα είλαη ε εκθάληζε πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηελ ζρνιηθή ηάμε 

(Gansle, 2005, φπ. αλάθ. ζην Sportsman et al., 2010) θαη εληζρχνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζρνιηθήο βίαο (Sportsman et al., 2010). 

Καηαιεθηηθά ινηπφλ ζα ιέγακε φηη ν ζπκφο είλαη επηβιαβήο θαζψο ζπλδέεηαη 

κε πνιιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ε πξφθιεζε ζσκαηηθήο βιάβεο, νη 

δπζιεηηνπξγηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε αξλεηηθή επαγγεικαηηθή απνδνηηθφηεηα, 

νη δηαηαξαρέο δηάζεζεο, ε θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ε πξφθιεζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο (Deffenbacher, Lynch, Oetting, & Kemper, 1996, φπ. αλάθ ζην 

Sportsman et al., 2010). Απφ ηελ άιιε πιεπξά κπνξεί λα θαλεί θαη εμαηξεηηθά 

ρξήζηκνο. Δθδειψλεηαη ζαλ έλα πξνεηδνπνηεηηθφ ζήκα πνπ ελεκεξψλεη ηνλ 

νξγαληζκφ φηη θάηη δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά. Δπηπιένλ, ελεξγνπνηεί ηελ δξάζε θαη 

βνεζάεη ην άηνκν λα μεπεξάζεη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη δηάθνξεο 

ζπγθξνχζεηο (Hoy & Griffin, 2010).  
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1.1. ΔΝΟΗΟΛΟΓΗΚΖ  ΠΡΟΔΓΓΗΖ  ΘΤΜΟΤ 

 

Ζ ιέμε ζπκφο πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ζχσ (εθνξκψ, ηξέρσ νξκεηηθά) θαη 

ζηα αξραία ειιεληθά δειψλεη ηελ πλνή, ηελ ςπρή. ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ν 

ζπκφο αλαγλσξίδεηαη σο έληνλνο ςπρηθόο εξεζηζκόο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ άιινπ 

πξνζώπνπ θαη εθδειώλεηαη κε βίαηεο ελέξγεηεο (Μπακπηληψηεο, 2002).  

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζπκφ, δελ έρεη πηνζεηεζεί θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο 

πνπ λα πεξηγξάθεη επαθξηβψο απηφ ην ζπλαίζζεκα (Fernandez & Turk, 1995). 

Χζηφζν θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξνη νξηζκνί. Αξρηθά  ν Αξηζηνηέιεο 

ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα αλαθέξεη: Ο θαζέλαο κπνξεί λα ζπκώζεη-απηό είλαη εύθνιν. 

Αιιά ην λα ζπκώζεη θαλείο κε ην ζσζηό άηνκν, ζην ζσζηό βαζκό θαη ζηε ζσζηή 

ζηηγκή, γηα ηε ζσζηή αηηία θαη κε ην ζσζηό ηξόπν-απηό δελ είλαη εύθνιν (Goleman, 

2011). 

Οη Ortony et al., (1988, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 1995)  

πεξηγξάθνληαο ηελ γλσζηηθή δνκή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πξνηείλνπλ φηη ν ζπκφο είλαη 

έλα ζπλαίζζεκα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε γηα δξάζε θαη ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο επεκεξίαο ηνπ εαπηνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνδνθηκαζία 

κηαο δπζάξεζηεο ελέξγεηαο θάπνηνπ (φλεηδνο) θαη απφ ην ζπλαίζζεκα δπζαξέζθεηαο 

πνπ πξνθαιεί ην ελ ιφγσ ζπκβάλ (αγσλία) (Fernandez & Turk, 1995).  

Δπηπξνζζέησο, ν Smedslund (1992, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 1995)  

ππνζηήξημε φηη φια ηα ζπλαηζζήκαηα νξγαλψλνληαη κε βάζε δπν δηαζηάζεηο: ην 

ζζέλνο θαη ηελ έληαζε. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ζπκφ. Ο ζπκφο ζπζρεηίδεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ δηάζηαζε ηνπ ζζέλνπο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη κηα εγγελψο 

δπζάξεζηε εκπεηξία, αλ θαη κπνξεί λα απνβεί θαη ιεηηνπξγηθφο έρνληαο θαη ζεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ην άηνκν. ρεηηθά κε ηελ δηάζηαζε ηεο έληαζεο, ν ζπκφο θπκαίλεηαη 

ζε έλα ζπλερέο, πνπ απαξηίδεηαη απφ κηα ήπηα ζρεηηθά κνξθή, ε νπνία νλνκάδεηαη 

ελφριεζε, έσο πςειφηεξεο θαη πην αθξαίεο κνξθέο εθδήισζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

απνδνζνχλ κε ηνλ φξν νξγή. Δπηπιένλ, ε έληαζε θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ην βαζκφ πνπ κηα πξάμε θξίλεηαη αμηφκεκπηε, ηελ απφθιηζε ησλ 
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πξάμεσλ θάπνηνπ απφ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αηφκνπ θαη ην βαζκφ πνπ έλα γεγνλφο 

θξίλεηαη σο αλεπηζχκεην (Ortony et al, 1988, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 1995).  

Αξθεηά ρξφληα κεηά, ε Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (APA 2004, φπ. 

αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010) επηζεκαίλεη φηη ν ζπκφο, σο κηα 

θπζηθή αλζξψπηλε αληίδξαζε, κπνξεί λα είλαη νξηζκέλεο θνξέο ρξήζηκε. Σν γεγνλφο 

απηφ φκσο δελ αλαηξεί ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο εθδήισζεο ηνπ. Ο κε ειεγρφκελνο 

ζπκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζην εξγαζηαθφ πιαίζην, ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ ζπλνιηθή πνηφηεηα δσήο ηνπ αηφκνπ (APA 2004, 

φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010). Χζηφζν, ην 2007 ε 

Ακεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία (2007, φπ. αλάθ. ζην Puskar, Ren, Bernando, 

Haley, & Stark, 2008) εηδηθεχεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπκνχ αλαθέξνληάο ηνλ σο κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ πνηθίιεο ςπρνινγηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο αιιαγέο θαη εθδειψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ελψ ζπκπίπηεη 

κε ηελ άπνςε ηνπ Smedslund (1992, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 1995) φηη ε 

εθδήισζε ηνπ ζπκνχ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ κηθξέο ελνριήζεηο έσο θαηαζηάζεηο 

αλεμέιεγθηεο νξγήο. 

ε απηφ ην ζεκείν, απηφ πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί, είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ζπκνχ, επηζεηηθφηεηαο θαη ερζξφηεηαο, θαζψο νη δχν ηειεπηαίνη φξνη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο θνξέο γηα λα ππνδειψζνπλ ζπκφ (Fernandez & Turk, 1995). 

Δλψ ινηπφλ ν ζπκφο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα, σζηφζν ππνδειψλνληαη δχν 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία (Taft, Creech, & Kachadourian, 2012). Μηιψληαο γηα 

επηζεηηθφηεηα, ελλννχκε έλα ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφθιεζε 

βιάβεο ζε θάπνην άηνκν (Baron & Richardson, 1994, φπ. αλάθ.  ζην Taft et al., 2012. 

Bandura, 1977. Baron, 1977, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 1995) θαη 

πεξηιακβάλνπλ βία, ιεθηηθή θαθνπνίεζε θαη απεηιέο (Reilly & Shopshire, 2008, φπ. 

αλάθ ζην  Taft et al., 2012). Σν βαζηθφ ινηπφλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηζεηηθφηεηαο 

είλαη φηη απνηειεί κηα ζπκπεξηθνξά κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (Fernandez  & Turk, 

1995). Όζνλ αθνξά ινηπφλ ζηε ζρέζε ζπκνχ-επηζεηηθφηεηαο, ζα ιέγακε φηη ν ζπκφο 

απνηειεί κηα εηζαγσγή πξηλ εκθαληζηεί ε επηζεηηθφηεηα (Taft et al., 2012). Απηή ε 

ζχλδεζε ππνδειψλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ γίλνληαη επηζεηηθά είλαη πην 

πηζαλφ λα είλαη θαη ζπκσκέλα, φκσο ηα ζπκσκέλα άηνκα δελ θαηαιήγνπλ πάληα λα 

είλαη θαη επηζεηηθά (Taft et al., 2012). Πνιχ θνληά ζηελ επηζεηηθφηεηα ζα ιέγακε φηη 
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είλαη ε απνγνήηεπζε, ε νπνία είλαη πξνγελέζηεξε ηνπ ζπκνχ, αθνχ απνηειεί έλα 

εκπφδην ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλνπλ ηα άηνκα γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

θαηάιιεινπ ζηφρνπ (Fernandez & Turk, 2012). 

  

Ζ ερζξφηεηα απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη έλαο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα αξλεηηθή εθηίκεζε απφ έλα άηνκν γηα ηνπο άιινπο (Buss, 1961, φπ. 

αλάθ. ζην Taft et al., 2012), κε απνηέιεζκα απηνί νη άιινη λα θαίλνληαη κε έκπηζηνη, 

αλάμηνη θαη αλήζηθνη (Barefoot, 1992, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 2012) θαη 

ίζσο λα απνηεινχλ πεγή πξφθιεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο (Smith & Cristensen, 

1992, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & Turk, 2012). Ζ αξλεηηθή απηή εθηίκεζε εληζρχεη 

ηηο αληηιήςεηο απεηιήο ή αληαγσληζκνχ, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

ζπκνχ (Fernandez & Turk, 2012). Ζ ερζξφηεηα ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζαλ κηα 

δηαξθήο θαηάζηαζε θαη λα κελ ζπγρέεηαη κε ην ζπκφ πνπ απνηειεί απζηεξά κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Fernandez & Turk, 2012). Ο Spielberger  (1983, φπ. 

αλάθ ζην Sukhodolsky, Kassinove, & Gorman, 2004), ιφγσ ηεο χπαξμεο αζαθψλ 

νξίσλ κεηαμχ ζπκνχ-ερζξφηεηαο-επηζεηηθφηεηαο, φπσο ππνζηεξίδεη, πξφηεηλε ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα ζπιινγηθφ ζχλδξνκν, ην “AHAsyndrome”, ηα αξρηθά ηνπ 

νπνίνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ιέμεηο anger (ζπκφο), hostility (ερζξφηεηα) θαη aggression 

(επηζεηηθφηεηα). χκθσλα κε απηφ ην ζχλδξνκν, ν ζπκφο αλαθέξεηαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ε ερζξφηεηα ζε αληαγσληζηηθέο απφςεηο θαη ε 

επηζεηηθφηεηα ζε βιαβεξή ζπκπεξηθνξά (Sukhodolsky et al., 2004). 
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1.2. ΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ 

 

 

 ηελ πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα πεξηγξάςνπκε ην ζπκφ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη.  Ο 

Novaco, (1975, φπ. αλάθ. ζην Sukhodolsky et al., 2004), πξφηεηλε έλα κνληέιν 

ζπκνχ, βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ νπνίνπ είλαη ππνθεηκεληθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, πεξηβαιινληηθέο πεξηζηάζεηο, θπζηνινγηθή δηέγεξζε, επίγλσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη αληίζηνηρεο αληηδξάζεηο ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρεη κηα ζηελή ζρέζε 

αλάκεζα ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ηε γλσζηηθή επηζήκαλζε θαη ηε 

θπζηνινγηθή δηέγεξζε, αθνχ ε θπζηνινγηθή δηέγεξζε ηνπ «είκαη ζπκσκέλνο», 

ελεξγνπνηεί ηε γλσζηηθή επηζήκαλζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Με ηνλ φξν «γλσζηηθή επηζήκαλζε» ελλνείηαη κηα 

απηφκαηε δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

απέλαληη ζηελ πεγή ηεο πξφθιεζεο ηνπ ζπκνχ. 

 

ε ζπκθσλία κε ηνλ Novaco, έξρνληαη αξγφηεξα νη Eckhardt θαη 

Deffenbacher (1995, φπ. αλάθ. ζην Taft et al., 2012) θαη ηνλίδνπλ ηελ πνιχπιεπξε 

θχζε ηνπ ζπκνχ, ππνζηεξίδνληαο φηη ν ζπκφο απνηειείηαη απφ θπζηνινγηθά 

ζπζηαηηθά (κπτθνί ηφλνη), γλσζηηθά (ζηάζεηο, θαληαζία), ζπλαηζζεκαηηθά 

(ππνθεηκεληθφ βίσκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ) θαη ζπκπεξηθνξηζηηθά (απξνθάιππηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ιεθηηθνί ηξφπνη έθθξαζεο ζπκνχ). Οη Eckhard θαη Deffenbacher 

(1995, φπ. αλάθ. ζην Taft et al., 2012), δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαζφινπ ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ ηηο πεξηβαιινληηθέο πεξηζηάζεηο. 

 

Καηά ηνπο Smith et al., (1998, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ πεξηνξίδνληαη ζηα ζπλαηζζεκαηηθά, ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη 

γλσζηηθά, ηα νπνία εμεηάδνληαη μερσξηζηά, θαζψο ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ απηά. Σα ζπλαηζζεκαηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ αλαθέξνληαη ζηα 

θπζηθά ζπκπηψκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπκφ (Smith, Larson, DeBaryshe, & 

Salzman, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), ελψ ηα γλσζηηθά ζρεηίδνληαη κε απφςεηο ή 

ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο ηα παηδηά 

φηαλ λεπξηάδνπλ παξεξκελεχνπλ ηα θνηλσληθά ζηνηρεία θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο 

Smith et al., 2000. Wilde, 2002, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Σέινο, ε 
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ζπκπεξηθνξηζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζπκνχ αλαθέξεηαη ζηελ αληίδξαζε απέλαληη ζην 

ζπκφ, ε νπνία φκσο κπνξεί λα είλαη ηφζν ζεηηθή, φζν θαη αξλεηηθή (Smith et al., 

2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). 

 

Αξγφηεξα ν Spielberger, (1988, φπ. αλάθ. ζην Sukhodolsky et al., 2004), 

πξφηεηλε έλα παξαγνληηθφ-αλαιπηηθφ κνληέιν ζπκνχ, ην νπνίν δηαρψξηδε ηελ 

«εκπεηξία ζπκνύ» θαη ηελ «έθθξαζε ζπκνύ». χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε 

«εκπεηξία ζπκνύ» είλαη κηα ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε, ε νπνία πνηθίιεη σο πξνο ηε 

δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε, ελψ ε «έθθξαζε ζπκνύ» είλαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ λα ελεξγεί 

ζπκσκέλα, είηε δείρλνληάο ην ζπκφ πξνο ηα έμσ, είηε θαηαπηέδνληάο ηνλ ή αθφκα θαη 

αληηκεησπίδνληάο ηνλ. 

εκαληηθή είλαη ε ζέζε ησλ Lewis θαη Michalson, (1983, φπ. αλάθ. ζην 

Marion, 1997) νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ θπξίσο ζηελ παηδηθή 

ειηθία θαη ηα ζπζηαηηθά απηά είλαη ηα εμήο: ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε 

έθθξαζε ζπκνχ θαη ε θαηαλφεζή ηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκνχ 

νξίδεηαη ζαλ έλα αίζζεκα δηέγεξζεο, ην νπνίν βηψλεη θάπνηνο φηαλ νη ζηφρνη ηνπ ή νη 

αλάγθεο ηνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη (Marion, 1997). Ζ έθθξαζε ζπκνχ αλαθέξεηαη 

ζηελ πνηθηιία ηξφπσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ην ζπκφ 

ηνπο, ελψ ε θαηαλφεζε αλαθέξεηαη ζηελ εξκελεία θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ.  

 

 

1.3. ΣΤΠΟΗ ΔΚΦΡΑΖ ΘΤΜΟΤ 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο ηχπνπο έθθξαζεο ζπκνχ, δχν ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο 

εκθαλίδνληαη ζηελ θιηληθή βηβιηνγξαθία (Fernandez & Turk, 1995). Ζ πξψηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνλ εζσ-ζπκφ (anger-in), ηνλ έμσ-ζπκφ (anger-out) θαη ηνλ 

έιεγρν ζπκνχ (anger control) (Tarantino, De Ranieri, Dionisi, Citti, Capuano, Galli, 

Guidetti, Vigevano, Gentile, Presaghi, & Valeriani, 2013). Ο έζσ-ζπκφο αλαθέξεηαη 

ζηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα θαηαπηέδεη ην ζπκφ ηνπ (Fernandez & Turk, 1995. Miers, 

Rieffe, Terwogt, Cowan & Linden, 2007. Tarantino et al., 2013) θαη λα κελ 

εμσηεξηθεχεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βηψλεη εζσηεξηθφ άγρνο 

(Tarantino et al., 2013). Αληίζεηα, ν έμσ-ζπκφο πεξηιακβάλεη επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά 
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(Fernandez & Turk, 1995. Miers et al., 2007. Tarantino et al., 2013), κε θπζηθέο θαη 

ιεθηηθέο πξάμεηο απέλαληη ζε άηνκα ή ζην πεξηβάιινλ  (Tarantino et al., 2013) φηαλ ην 

άηνκν θαηαθιχδεηαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (Spielberger et al., 1988, φπ. αλάθ. 

ζην Fernandez & Turk, 1995). Σέινο, ν έιεγρνο ζπκνχ (anger control) αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα κπνξεί λα ειέγρεη αιιά θαη λα εκπνδίδεη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ (Tarantino et al., 2013). Έλα ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα πξνζηεζεί 

εδψ είλαη ε «παζεηηθή επηζεηηθόηεηα», ε νπνία βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ έζσ-ζπκνχ θαη 

ηνπ έμσ-ζπκνχ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηχπν ζπκπεξηθνξηζηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπκνχ 

κε έλαλ ηξφπν πνπ φκσο ζπκπεξηιακβάλεη έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη φρη εκθαλή 

επηζεηηθφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ ίζσο πάξεη ηε κνξθή αλαβιεηηθφηεηαο, κε 

επηθνηλσλίαο θαη απνζχλδεζεο (Fernandez & Turk, 1995). Παξάιιεια, ν έζσ-ζπκφο 

θαη ν έμσ-ζπκφο κεηξηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα έθθξαζεο ζπκνχ ηνπ 

Spielberger, ε νπνία αμηνινγεί θαηά πφζν έλα άηνκν αληαπνθξίλεηαη ζην ζπλαίζζεκα 

ηνπ ζπκνχ (Miers et al., 2007). 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνλ πεξηζηαζηαθφ ζπκφ (state-anger) θαη 

ηνλ ηδηνζπγθξαζηαθφ ζπκφ (trait-anger). Ο πεξηζηαζηαθφο ζπκφο (state-anger) 

πεξηιακβάλεη κηα παξνδηθή ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε (Fernandez & Turk, 1995. 

Kweon, Ulrich, Walker, & Tassinary, 2008) ε νπνία απνηειείηαη απφ ελφριεζε θαη 

νξγή, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ελεξγνπνηνχλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα (Spielberger, 1996, φπ. 

αλάθ. ζην Kweon et al., 2008). χκθσλα κε ηνπο Spielberger & Sydeman (1994, φπ. 

αλάθ. ζην Kweon et al., 2008) θαη Torestad (1990, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008), 

ν πεξηζηαζηαθφο ζπκφο πξνθαιείηαη φηαλ ππάξρεη παξέθθιηζε απφ ηνλ επηζπκεηφ 

ζηφρν. Αληίζεηα, ν ηδηνζπγθξαζηαθφο ζπκφο (trait-anger), αλαθέξεηαη ζε έλα ζηαζεξφ 

θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Fernandez & Turk, 1995) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνδηάζεζε ζην ζπκφ αιιά θαη κε ην πφζν ζπρλά ζα εκθαληζηεί ν παξνδηθφο ζπκφο. 

Σα άηνκα κε πςειφ ηδηνζπγθξαζηαθφ ζπκφ «είλαη πηζαλό λα αληηιεθζνύλ πνιιέο 

θαηαζηάζεηο ζαλ πξνθιεηηθέο γηα ζπκό θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζε απηέο κε πεξηζηαζηαθό 

ζπκό» (Spielberger, 1996, ζ. 7, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008). χκθσλα κε ηνλ 

Spielberger, (1996, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008) ν πεξηζηαζηαθφο θαη ν 

ηδηνζπγθξαζηαθφο ζπκφο εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο λένπο, ηνπο έθεβνπο, θαη 

ηνπο θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ, ζπγθξηηηθά κε ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία άηνκα.  
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Σέινο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζέζε ηνπ Ellis (1977, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 

2003) ν νπνίνο δηαρσξίδεη ην ζπκφ ζε δχν αθφκα θαηεγνξίεο: ηνλ πγηή ζπκφ (healthy 

anger) θαη ην κε πγηή ζπκφ (unhealthy anger). Ο πγηήο ζπκφο δελ πξνθαιεί ζην άηνκν 

έληνλν άγρνο, αιιά ην βνεζάεη λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, ελψ ν κε πγηήο ζπκφο 

είλαη εμνπζελσηηθφο θαη απνζπά ην άηνκν απφ ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηνπ. Δπηπιένλ, ν πγηήο ζπκφο ζπκβαδίδεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ, ελψ ν 

κε πγηήο νδεγεί ην άηνκν ζε δηαζηξέβισζή ηεο. 

 

 

 

1.4. ΟΗ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ 

 

Σα πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ην ζπκφ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζρεηηθά κε 

νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ ηνπ, πξνθαιψληαο έηζη πνιιαπιέο επηπηψζεηο (Furlong & 

Smith, 1998. Smith et al., 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), ζηνλ θνηλσληθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ, ζσκαηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθφ ηνκέα (Ellis, 2008).  

 

1.4.1. Κνηλσληθέο επηπηψζεηο 

Πην αλαιπηηθά ινηπφλ, ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ην θφζηνο είλαη πνιχ κεγάιν 

γηα ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκφ (Sharry, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), αθνχ ε 

έθθξαζε ζπκνχ πνιιέο θνξέο εκθαλίδεηαη κε απφξξηςε θαη απνδνθηκαζία 

(Liendenfield, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Σα ζπκσκέλα παηδηά θνβεξίδνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζην ζρνιείν βξίζθνληαο έηζη ηθαλνπνίεζε αθνχ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

ζπκκνξθψλνληαη ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηα πξνβιήκαηα (Berg, 2005. 

Ellis & Tafrate, 1998. Larson & Lochman, 2002, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Ζ έξεπλα 

επίζεο έρεη δείμεη φηη άιιεο επηπηψζεηο ζπκνχ πεξηιακβάλνπλ δπζθνιίεο ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απφξξηςε ησλ ζπλνκήιηθσλ θαη ηελ 

απνθπγή, θπξίσο ζην ζρνιηθφ πιαίζην, φπνπ ηα παηδηά πεξλνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ ρξφλνπ ηνπο (Deffenbacher, Huff, Oetting, & Thwaites, 1995. Smith et al., 2000. 

Wilde, 2002, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Οη θνηλσληθέο απηέο επηπηψζεηο ηνπ ζπκνχ 

νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη θαηάζιηςε αιιά θαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο (Lindenfield, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). 
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1.4.2. πλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο 

Ο ζπκφο επίζεο επεξεάδεη ηελ ςπρηθή πγεία (Lindenfield, 2000,φπ. αλάθ. ζην 

Ellis, 2008) αθνχ έρεη πεξηγξαθεί ζαλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε  (Hankins & 

Hankins, 1998, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Ζ εζσηεξηθή αιιά θαη εμσηεξηθή έθθξαζε 

ηνπ ζπκνχ είλαη απφξξνηα ηεο αδπλακίαο ησλ εθήβσλ λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Carter, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), ελψ ε ζιίςε θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζπκφ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

θαηάζιηςε, ελνρή, ληξνπή θαη εθηφο ειέγρνπ ζπλαηζζήκαηα (Ellis & Tafrate, 1998. 

Hains, 1994. Wilde, 2002, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). ε αληίζεζε κε απηά ηα 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ν ζπκφο κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη ζσκαηηθή ελέξγεηα 

θαη δχλακε (Hankins & Hankins, 1998, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). 

 

1.4.3. σκαηηθέο επηπηψζεηο 

Ο ζπκφο ζα κπνξνχζε επίζεο λα πεξηγξαθεί ζαλ έλαο πγηήο θίλδπλνο (Potter -

Efron & Potter-Efron, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Οη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

ζπκνχ είλαη ε έληνλε δέζηε, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ παικψλ ηεο θαξδηάο θαη ηεο πίεζεο 

ηνπ αίκαηνο, ε απμεκέλε ηεζηνζηεξφλε ζηνπο άληξεο, ε έληαζε ησλ κπψλ, ε 

δηαζηνιή ηεο θφξεο ησλ καηηψλ, ε εξπζξφηεηα ηνπ πξνζψπνπ θαη ν ηδξψηαο 

(Lindenfield, 2000. Smith et al., 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Σα λέα άηνκα πνπ 

βηψλνπλ έληνλα ην ζπκφ, κπνξεί θαη απηά λα θαηαιήμνπλ λα ππνθέξνπλ απφ 

ζσκαηηθέο αζζέλεηεο (Carter, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008), αθνχ νη πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο αζζελεηψλ είλαη πςειφηεξεο ζηα άηνκα πνπ ζπκψλνπλ ζπγθξηηηθά κε 

απηνχο πνπ δελ ζπκψλνπλ (Goudenough, 1931, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Λφγσ, 

ινηπφλ απηψλ ησλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία, είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζάκε ηα 

παηδηά λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε κείσζε ησλ καθξφρξνλσλ 

επηπηψζεσλ ηνπ ζπκνχ (Lindenfield, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). 

  

1.4.4. πκπεξηθνξηζηηθέο επηπηψζεηο 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο επηπηψζεηο 

ηνπ ζπκνχ, ππάξρνπλ θαη νη ζπκπεξηθνξηζηηθέο επηπηψζεηο (Smith et al., 2000, φπ. 

αλάθ. ζην Ellis, 2008), αθνχ νη καζεηέο πνπ βηψλνπλ ζπκφ θαηαθεχγνπλ ζε 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο, απνγνήηεπζε κε ην ζρνιείν θαη ζρνιηθή 
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απνηπρία (Elliot & Witt, 2005. Smith et al., 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Απηά ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξένπλ απφ ην ζπκφ, νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζε απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο, απνηπρία ζην ζρνιείν θαη ζε εγθιεκαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ θαη αιθνφι (Taylor et al., 1999, φπ. αλάθ. 

ζην Ellis, 2008). 

 

 

 

1.5. ΘΤΜΟ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

 

Σν ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, φπσο απηφ βηψλεηαη απφ ηα παηδηά,  ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ηελ ερζξφηεηα έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ 

ησλ επαγγεικαηηψλ ζρνιηθήο ςπρνινγίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο (Goldstein & Conoley, 

1997, φπ. αλάθ. ζην Furlong & Smith, 2002). Ο ζπκφο είλαη έλα θαζεκεξηλψο 

εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα, εκπινπηηζκέλν κε άγρνο, πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηηο 

παηδηθήο ειηθίαο (Marion, 1997). Ο Fisher (2005: 14-15, φπ. αλάθ. ζην De Villiers, 

2009) αλαθέξεη φηη ζηηο κέξεο καο ηα παηδηά ζπκψλνπλ πην πνιχ απ‟ φηη παιαηφηεξα 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο πγηψλ πξνηχπσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ 

πξφηππα κίκεζεο. Σα παηδηά ιακβάλνπλ ζπρλά αληηθαηηθά κελχκαηα απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη κηα εζσηεξηθή ζχγρπζε ε νπνία νδεγεί 

κεηέπεηηα ζε ζπκφ.  

Σα παηδηά παξαηεξνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, 

κέζα ζην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλεο θαη νη εκπεηξίεο πνπ πξνθαινχλ ην ζπλαίζζεκα 

ηνπ ζπκνχ (Debaryshe & Fryxell, 1998, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Ο θνηλσληθφο καο 

θφζκνο είλαη απηφο πνπ παξέρεη ηελ πξψηε έθζεζε ζε ζπλαηζζεκαηηθέο, 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη γλσζηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηα κνληέια έθθξαζεο 

ζπκνχ θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ (Carter, 1995. Debaryshe & Fryxell, 1998. Larson 

& Lochman, 2002. Smith, Larson, DeBaryshe, & Salzman, 2000, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 

2008). Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδνπλ ηνλ ζπκφ νη ζεκαληηθνί άιινη ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν γηα ηα παηδηά (Carter, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008).  
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Απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εζηηάδνπλ ζηηο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα ζπκψλνπλ ή λα απνγνεηεχνληαη φηαλ νη αλάγθεο 

απηέο δελ πιεξνχληαη (Hankins & Hankins, 1988, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008). Όηαλ νη 

αλάγθεο ηνπο ζπεχδνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ, αλεπαίζζεηα ηα παηδηά καζαίλνπλ φηη ε 

ζπκσκέλε ή επηζεηηθή αληίδξαζε αληακείβεηαη (Carter, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 

2008). Δπίζεο, ηα παηδηά πνιιέο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ ιεθηηθά ηηο 

αλάγθεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπκφ σο ην 

κφλν επηθνηλσληαθφ κέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, απνγνεηεχζεσλ θαη αλαγθψλ 

(Carter, 1995, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008).  

Οη Fabes θαη Eisenberg (1992, φπ. αλάθ. ζην Marion, 1997) πεξηγξάθνπλ 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά, ζην πιαίζην ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεσλ, εθθξάδνπλ έληνλα ζπκφ. Ζ πην ζπρλή πεξίπησζε πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηαζηξνθή πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ. Ζ δεχηεξε πην ζπρλά εκθαληδφκελε 

πεξίπησζε είλαη ε ζσκαηηθή επίζεζε, φηαλ δειαδή έλα παηδί δέρεηαη θάπνηνπ είδνπο 

ζσκαηηθήο βίαο απφ έλα άιιν. Δπίζεο, ζπκφ πξνθαιεί ζπρλά ε ιεθηηθή βία, ν 

ριεπαζκφο δειαδή πνπ κπνξεί λα δερζεί έλα παηδί. Δπηπιένλ, ε απφξξηςε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη έληνλν ζπκφ, φηαλ δειαδή έλα παηδί αγλνείηαη θαη δελ γίλεηαη κέινο ηεο 

νκάδαο. Σέινο, ζέκαηα ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα εμνξγίζνπλ ηα παηδηά, φπσο φηαλ 

ηνπο δεηεζεί λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζέινπλ, π.ρ λα πιχλνπλ ηα ρέξηα ηνπο  

Σν ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

αλάινγνο κε ην ειηθηαθφ θαη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ (Seehaver, 2004). 

Παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά πσο αλαπηχζζεηαη ν ζπκφο ζηηο ηξείο 

ειηθηαθέο θάζεηο ησλ παηδηψλ: ηελ βξεθηθή, ηελ λεπηαθή θαη ηελ κέζε παηδηθή 

ειηθία.  

 

1.5.1. Βξεθηθή ειηθία (0-1 εηψλ) 

Απφ πνιχ λσξίο ηα βξέθε αλαπηχζζνπλ αξλεηηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ πνπ  

ζε έλα πξψην επίπεδν κνηάδνπλ ζαλ αληίδξαζε ζε θάπνηα απνγνήηεπζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απηφ φκσο δελ ηζρχεη. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ βξεθψλ δελ 

είλαη θαηά αλάγθε ζπλδεδεκέλεο κε ην ζπκφ ή ηελ απνγνήηεπζε (Camras, 1991. 

Camras et al., 2002, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010), αιιά κπνξνχλ λα 
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ζεσξεζνχλ απιέο ζπζπάζεηο κπψλ ή έλα κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ κνηίβνπ εθθξάζεσλ 

πνπ αξρίδνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηα βξέθε απφ ηελ γέλλεζή ηνπο θαη κεηά. Οη 

πξαγκαηηθέο εθθξάζεηο ζπκνχ θαηαθηνχληαη πνιχ αξγφηεξα. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθθξάζεσλ ησλ βξεθψλ, κε ζεκαληηθφηεξε 

απηή ησλ Stenberg & Campos (1990, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010) νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν ζπγθξάηεζεο ηνπ βξαρίνλα γηα λα κεηξήζνπλ ηηο 

εθθξάζεηο ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο ζε βξέθε ελφο, ηεζζάξσλ θαη επηά κελψλ. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα έθθξαζεο ζπκνχ απμάλνληαλ αλάινγα κε ην 

ειηθηαθφ επίπεδν, κε ηα βξέθε ηνπ έβδνκνπ κήλα λα παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο 

ζπκηθέο εθθξάζεηο απφ απηά ησλ άιισλ δπν ειηθηαθψλ νκάδσλ.  

 

1.5.2. Νεπηαθή ειηθία (1-5 εηψλ) 

Ζ θπξηφηεξε αηηία πνπ ν ζπκφο απμάλεηαη θαηά ηελ λεπηαθή ειηθία είλαη ε 

απνκάθξπλζε απφ ηνλ ζηφρν θαη ε απψιεηα ηεο απηνλνκίαο. Σα παηδηά ζε απηή ηελ 

ειηθία ζέινπλ λα είλαη απηφλνκα, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπλ νπνηαδήπνηε 

κνξθή βνήζεηαο απφ ηνπο γνλείο (Von Salisch & Saarni, 2010). Ζ παξνρή βνήζεηαο 

κεηαθξάδεηαη απφ ηα παηδηά ζαλ αδπλακία πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ (Campos, 

Kermoian, & Zumbahlen, 1992, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). Άιιεο 

αηηίεο ελίζρπζεο ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ζπκνχ θπξίσο θαηά ην δεχηεξν έηνο  ηεο δσήο 

ησλ παηδηψλ (Goodenough, 1931, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010) είλαη ε 

βειηησκέλε κλήκε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε παιαηφηεξεο εκπεηξίεο ζπκνχ ε νπνία 

κπνξεί λα κεγεζχλεη δηάθνξα αζήκαληα γεγνλφηα (M.D. Lewis, 1995, φπ. αλάθ. ζην 

Von Salisch & Saarni, 2010). 

Σα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία έρνπλ θαηαθηήζεη έλα επξχ γισζζηθφ επίπεδν 

ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ιέμεηο ζπκφο ή ζπκσκέλνο (Bretherton & Beeghley, 

1982, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). Σα παηδηά πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

ηνπο 40 κήλεο ηεο ειηθίαο ηνπο δείρλνπλ λα θαηαλννχλ θαιχηεξα ην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνχ αλαθνξηθά κε άιια ζπλαηζζήκαηα (Dunn, Brown, Slomkowski, Tesla, & 

Youngblade, 1991, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). Δπηπιένλ, παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ ζε νηθνγέλεηεο φπνπ νη γνλείο εθθξάδνπλ πνιχ έληνλα ηνλ ζπκφ ηνπο 

ιεθηηθά ή θαη κε ιεθηηθά, ηείλνπλ λα επηδεηθλχνπλ πεξηζζφηεξεο ζπκσκέλεο 



[25] 

 

αληηδξάζεηο αλαθνξηθά κε άιια παηδηά (Denham, Blair, Schmidt, & DeMulder, 2002. 

Snyder, Stoolmiller, Wilson, & Yamamoto, 2003. Zhou, Eisenberg, Wang, & Resier, 

2004, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). Οη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη ε 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ απφ ηα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο εμειίζζεηαη 

αλάινγα κε ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, εηδηθά κε ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη 

ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ ζπκνχ απφ ηα παηδία δηαδξακαηίδεη ε νηθνγέλεηα 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηφζν ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ φζν θαη άιια 

ζπλαηζζήκαηα. Ζ αηηία πξφθιεζεο ζπκνχ πνηθίιεη αλάινγα κε ην νηθνγελεηαθφ 

ππφβαζξν, ην θχιν θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηνπ παηδηνχ (Von Salisch & Saarni, 

2010). 

 

1.5.3. Μέζε παηδηθή ειηθία (6-10 εηψλ) 

 ε απηήλ ηελ ειηθία ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ απμάλεηαη ξαγδαία θαη 

μεθηλά  ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο. Όιν απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηαλφεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο 

(Von Salisch & Saarni, 2010). 

 Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν ζπκφο πξνθαιείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο (Brody & Harrison, 1987, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & 

Saarni, 2010) θαη έρεη ζπγθεθξηκέλεο ζπλέπεηεο (Russell, 1990, φπ. αλάθ. ζην Von 

Salisch & Saarni, 2010). Δπίζεο, ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ζπκφο 

ησλ άιισλ αηφκσλ δελ πξνθαιείηαη απφ ηα γεγνλφηα απηά θαζαπηά αιιά απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα αμηνινγνχλ θαη απφ ηηο ςεπδείο πεπνηζήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

γηα λα ηα εξκελεχζνπλ (Harris, 1989, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). 

 Σα παηδηά πιένλ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ 

αηφκσλ. Αληηδξάζεηο ζπκνχ γηα πξάμεηο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή απξνζεμία 

κπνξνχλ πιένλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ απηέο πνπ ππνθηλνχληαη απφ ερζξηθέο 

πξνζέζεηο (Stadler, Janke, & Atzert, 1997, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 

2010). Ζ ακέιεηα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη λα κεηψζεη ηελ εθδήισζε ηνπ ζπκνχ 

(Larson & Lochman, 2002, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). 
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ηα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εμεηάδνπλ 

ηα θίλεηξα ηνπ απηνπξγνχ ηνπ ζπκνχ ηνπο (Olthof, Ferguson, & Luiten, 1989, φπ. 

αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ, αθφκα 

θαη αλ ην απνηέιεζκα ηεο αληίδξαζεο είλαη αθξαίν, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα δψζνπλ άιιν λφεκα ζηελ πξάμε ελζηεξληδφκελα έλα λέν ζχλνιν 

δηθαηνινγηψλ ηεο (Von Salisch & Saarni, 2010). ε απηφ ινηπφλ ην ειηθηαθφ επίπεδν, 

ηα παηδηά θαηαλννχλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο πξννπηηθέο ζε κηα θαηάζηαζε θαη φηη νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα βηψλνπλ έλα ζχλνιν ζπλαηζζεκάησλ γηα ην ίδην ζέκα 

(Harris,1989, φπ. αλάθ. ζην Von Salisch & Saarni, 2010). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέζεο παηδηθήο ειηθίαο ινηπφλ ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ 

πην νινθιεξσκέλα λα θαηαλνήζνπλ βαζχηεξα ηηο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηελ 

εθδήισζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ, μεθηλψληαο απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ζπκφ έσο ηελ εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ ησλ άιισλ αηφκσλ θαζψο θαη ηηο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ απφ ηα άιια 

ζπλαηζζήκαηα (Von Salisch & Saarni, 2010). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ηνληζηεί ηδηαίηεξα ε αλάγθε παξνρήο βνήζεηαο ζηα 

παηδηά κε ζθνπφ λα θαηαλνήζνπλ, λα εληνπίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ (Carter, 1995. Debaryshe & Fryxell, 1998, φπ. αλάθ. ζην 

Ellis, 2008). Λφγσ ηεο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο πνπ πξνθαιεί ν ζπκφο, ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά απνθεχγνπλ λα κηιήζνπλ γη‟ απηφλ (Messer, Coronado-

Bogdaniak, & Dillon, 1993, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008) θαη λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη 

απηφ πνπ ηνλ πξνθαιεί (Ellis & Tafrate, 1998, φπ. αλάθ. ζην Ellis, 2008).  

Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη κέζα απφ ηηο νπνίεο ηφζν νη γνλείο φζν νη 

εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη νη ζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ 

ην ζπκφ ηνπο. Ο πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε κέζνδνο σζηφζν είλαη ε κνληεινπνίεζε 

θαηάιιεισλ ζπκπεξηθνξψλ. Με ηελ κέζνδν απηή, ηα παηδηά παξαηεξνχλ είηε ηνπο 

γνλείο είηε ηνπο δαζθάινπο ηνπο λα εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο κε επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν, κε απνηέιεζκα θαη ηα ίδηα λα πηνζεηνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο, 

αλαπηχζζνληαο ηερληθέο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηελ αξλεηηθή 

έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ηνπο (Seehaver, 2004).  
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ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε πιεξέζηεξα ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ. 

 

1.6.ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΤΜΟΤ 

 

1.6.1. Δηζαγσγή 

Ζ ηθαλφηεηα λα ειέγμνπλ ηα παηδηά ην ζπκφ θαη ηηο παξνξκήζεηο ηνπο 

απνηειεί ην πην δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ εγρείξεκα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο (Gail & Strain, 2003). Οξηζκέλεο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ 

απνγνήηεπζε, δπζαξέζθεηα ή καηαίσζε δπζθνιεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

παξακείλνπλ ήξεκα. Γηα λα παξακείλεη θαλείο ήξεκνο, απαξαίηεηε είλαη ε δπλακηθή 

εκπινθή ελφο ζπλφινπ ζπλαηζζεκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ (Gail & Strain, 2003).  Σα παηδηά πνπ καζαίλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο επνηθνδνκεηηθά, φρη κφλν αληηκεησπίδνπλ θαιχηεξα ηελ 

απνγνήηεπζε θαη άιια δπζκελή ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ 

πην απνηειεζκαηηθά θαη κε άιια παηδηά θαη κε ελήιηθεο είηε ζην ζπίηη, είηε ζην 

ζρνιείν είηε ζε θάπνηνλ άιινλ ρψξν απαζρφιεζεο (National Research Council and 

Institutes of Medicine, 2000,  φπ. αλάθ. ζην Gail & Strain, 2003). 

Ζ πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηνπο ελήιηθεο  

(Novaco & Taylor 2006, φπ. αλάθ ζην Flanagan, Allen, & Henry, 2010) απ‟ φηη ζηα 

παηδηά, παξφηη ε ζρεηηθή έξεπλα ππνδειψλεη ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίδνληαη νη 

ηάζεηο έθθξαζεο ζπκνχ λσξίηεξα παξά αξγφηεξα (Flanagan et al., 2010). Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηα παηδηά θαη θπξίσο γη‟  απηά πνπ 

δπζθνιεχνληαη θαη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ην ζπκφ ηνπο, θαζψο ρσξίο 

ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε δεμηνηήησλ ειέγρνπ ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ κπνξεί λα 

απνβεί θαηαζηξνθηθή (Flanagan et al., 2010).  

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αληθαλφηεηα ξχζκηζεο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κηα πιεζψξα ζσκαηηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ (Heseltine, Howells, & Day, 
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2010). ε απηή πεξηιακβάλνληαη ε θαξδηναγγεηαθή λφζνο (Harenstam, Theorell & 

Kaijser, 2000, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et. al., 2010), νη δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο (Trull, Useda, Conforti, & Doan, 1997, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et 

al., 2010), ε θαηάρξεζε νπζηψλ (Bond, Verheyden, Wingrove, & Curran, 2004, φπ. 

αλάθ. ζην Heseltine et al., 2010), ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Franklin, 

Posternak, & Zimmerman, 2002, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et al., 2010) θαη δηάθνξεο 

εγθεθαιηθέο βιάβεο (Rosen et al., 2002, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et al., 2010). 

Ο έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θπξίσο ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηεο κέζεο 

παηδηθήο ειηθίαο (Cole, Teti, & Zahn-Waxler, 2003, φπ. αλάθ. ζην Smith, Hubbard, & 

Laurenceau, 2011). Απφ ηελ βξεθηθή ειηθία αθφκε, ηα κσξά καζαίλνπλ ακέζσο φηη 

νη εθθξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπκφ δελ γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνπο άιινπο 

(Malatesta & Haviland, 1982, φπ. αλάθ. ζην Smith et al., 2011). Καζψο ηα παηδηά 

εμειίζζνληαη, καζαίλνπλ φηη ε έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ είλαη ηδηαίηεξα 

παξαθηλδπλεπκέλε θαη εηδηθά σο πξνο ηνπο ζπλνκήιηθνπο (Shipman, Zeman, Nesin, 

& Fitzgerald, 2003, φπ. αλάθ. ζην Smith et al., 2011). Έηζη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κέζεο παηδηθήο ειηθίαο, ηα παηδηά αλαθέξνπλ φηη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπλαλαζηξνθέο κε 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, εθθξάδνπλ δπζθνιφηεξα ηνλ ζπκφ αλαθνξηθά κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαίζζεκα, θαζψο ζεσξνχλ φηη ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ηνπο ζα 

πξνθαιέζεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Underwood, 

Hurley, Johanson, & Mosley, 1999, φπ. αλάθ. ζην Smith et al., 2011). Πξάγκαηη, είλαη 

απνδεδεηγκέλν φηη ηα παηδηά πνπ εθθξάδνπλ ηνλ ζπκφ ζηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο είλαη 

πηζαλφλ λα απνξξηθζνχλ απφ απηνχο (Eisenberg, Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000, φπ. 

αλάθ. ζην Smith et al., 2011). Γηα ηα ιφγν απηφ, ηα παηδηά ζε απηφ ην αλαπηπμηαθφ 

επίπεδν, εκθαλίδνπλ έλα ηδηαίηεξν θίλεηξν γηα έιεγρν ηνπ ζπκνχ ηνπο, πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ αλάγθε ηνπο λα είλαη απνδεθηά απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο θαη λα απνθχγνπλ 

νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα ακεραλίαο κεηαμχ ηνπο (Lemerise & Dodge, 2008 , φπ. 

αλάθ. ζην Smith et al., 2011). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, εθαξκφδνληαη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο παξεκβάζεηο γηα 

ηελ ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ, νη νπνίεο είλαη γλσζηέο σο πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο ζπκνχ (Heseltine et al., 2010). Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη πιήζνο 

εξεπλψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 
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(Edmondson & Conger, 1996, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et. al., 2010). Σα 

απνηειέζκαηα απνδεηθλχνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ είλαη 

αξθεηά ζεηηθή θαη φηη ηα ίδηα παξάγνπλ ζεκαληηθέο θιηληθέο αιιαγέο (Deffenbacher,  

Oetting, & DiGiuseppe, 2002, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et. al., 2010). Καζψο ν ζπκφο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο εκθάληζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο (Novaco, 1997. 

Novaco, Ramm & Black, 2001, φπ. αλάθ. ζην Heseltine et. al., 2010), έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ θάπνηνο παξαπέκπεηαη γηα ζπκκεηνρή ζε έλα 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπκνχ είλαη ε κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εθδήισζεο επηζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Heseltine et al., 2010). 

 

1.6.2. Ρχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ 

Ο έιεγρνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ απνηειεί έλα κέξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επξχηεξεο θαη πεξίπινθεο δνκήο ηεο ξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Smith et al., 

2011).Έλαο νξηζκφο πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθέξεη φηη «ε ξχζκηζε ζπλαηζζεκάησλ πεξηιακβάλεη 

ηηο ελδνγελείο θαη εμσγελείο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ» 

(Thompson, 1994, ζ. 27-28, φπ. αλάθ ζην Smith et al., 2011). 

Ζ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά: ην 

βησκαηηθφ, ην εθθξαζηηθφ θαη ην θπζηνινγηθφ ζπζηαηηθφ (Cole, Martin, & Dennis, 

2004. Thompson, Lewis, & Calkins, 2008, φπ. αλάθ ζην Smith et al. 2011). Σν 

βησκαηηθφ ζπζηαηηθφ αμηνινγείηαη ζπλήζσο κέζσ ησλ απηναλαθνξψλ, ην εθθξαζηηθφ 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ελψ ην θπζηνινγηθφ κέζσ δηάθνξσλ άιισλ κέηξσλ φπσο ν 

ξπζκφο ηεο θαξδηάο θαη ε αγσγηκφηεηα ηνπ δέξκαηνο (Smith et al., 2011). 

Γηάθνξνη ζεσξεηηθνί έρνπλ επηζεκάλεη φηη ηα ηξία απηά ζπζηαηηθά ηεο 

ξχζκηζεο ζπλαηζζεκάησλ δελ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα αιιά ζαλ κηα εληαία δνκή 

(Ekman, 1992. Izard, 1977, φπ. αλάθ ζην Smith et al., 2011). Χζηφζν, ε επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ηεο ελ ιφγσ δηαπίζησζεο είλαη αζζελήο (Mauss, Levenson, McCarter, 

Wilhelm, & Gross, 2005, φπ. αλάθ ζην Smith et al., 2011),  θαζψο απφ δηάθνξεο 

κειέηεο έρνπλ πξνθχςεη αδχλακεο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ απηναλαθνξψλ, 
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παξαηεξήζεσλ θαη θπζηνινγηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ ζπκνχ (Casey, 1993. Hessler & 

Katz, 2007. Hubbard et al., 2004.  Underwood & Bjornstad, 2001, φπ. αλάθ ζην 

Smith et al., 2011).Οξηζκέλα παηδηά ινηπφλ κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ είηε πςειά είηε 

ρακειά επίπεδα θαη ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ είηε πςειά επίπεδα ζε νξηζκέλα 

ζπζηαηηθά θαη ρακειά επίπεδα ζε θάπνηα άιια. Απηφ θαλεξψλεη φηη ηα ηξία 

ζπζηαηηθά είλαη κελ ζεκαληηθά γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ειέγμνπλ ην ζπκφ ηνπο, αιιά πξέπεη θαιχηεξα λα γίλνληαη 

αληηιεπηά σο πξνθίι ειέγρνπ ηνπ ζπκνχ, φπνπ ηα παηδηά ζα εκθαλίδνπλ  πςειά ή 

ρακειά επίπεδα ζε θάζε ζπζηαηηθφ αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα (Smith et al., 2011). 

 

1.6.3. Γηαρείξηζε 

 

ηηο κέξεο καο, νη λένη έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα θαηαζηάζεσλ 

πνπ δηεγείξνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε έλδεηα, ε θαθνπνίεζε, ε 

θαηάρξεζε νπζηψλ ζην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη δηάθνξεο θξίζεηο φπσο 

π.ρ ην δηαδχγην (Thompson, Rudolph, & Henderson, 2004, φπ. αλάθ. ζην  O‟ Lenic & 

Arman, 2005). Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ νη λένη λα εμειίζζνληαη ζε έλα πγηέο θαη αζθαιέο 

πεξηβάιινλ θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε απφθηεζεο δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο κε παξαγσγηθφ ηξφπν (O‟ Lenic & Arman, 

2005). 

Ζ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηνλ ζπκφ είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε κε 

ηελ «ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε» (Thomas, 2001).  Χο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

νξίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη θαλείο ην ζπλαίζζεκα, λα ην ελζσκαηψλεη ζηελ 

ζθέςε θαη έπεηηα λα ην θαηαλνεί θαη λα καζαίλεη λα ην δηαρεηξίδεηαη (Mayer, 1999 , 

φπ. αλάθ. ζην Thomas, 2001). 

 

Ζ δηαρείξηζε ζπκνχ νξίδεηαη σο έλα είδνο ςπρνεθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο 

πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο 

κέζα απφ ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ δηδαζθαιία λέσλ ηερληθψλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ, ηηο φπνηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα 



[31] 

 

ειέγμνπλ ην ζπκφ ηνπο (Kelly, 2007). Ο Thomas (2001) επηζήκαλε ηνλ φξν «επθπήο 

δηαρείξηζε ζπκνχ». Δπθπήο δηαρείξηζε ζπκνχ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα εμάιεηςε ηνπ 

ζπκνχ, θαζψο φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ν ζπκφο έρεη θαη ιεηηνπξγηθέο επηπηψζεηο 

φπσο δηαηήξεζε ησλ νξίσλ ή ε θηλεηνπνίεζε γηα απνθαηάζηαζε δπζκελψλ πξάμεσλ 

(Thomas, 2001). Ζ επθπήο δηαρείξηζε ζπκνχ πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ηεο 

θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ εξεζηζκάησλ, ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξάο 

(Thomas, 2001).  

 

Καζψο ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ απνηειεί έλα θξίζηκν δήηεκα, ζηηο κέξεο καο 

εθαξκφδνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν θαη ηελ ξχζκηζε ηνπ 

ζπκνχ.  Ο Novacν (1975, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Parand, & Zamani, 2010) 

ήδε απφ ην 1975 έρεη ζρεδηάζεη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ κε βάζε ην κνληέιν ηνπ Meichenbaum. Σα πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο ζπκνχ παξέρνπλ έλα είδνο εθπαίδεπζεο ζηα γλσζηηθά, ηα 

ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη ηα θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ θαη δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηέο ηηο ηερληθέο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Shokoohi-Yekta, Parand et al., 2010). Καζψο ν ζπκφο 

ζεσξείηαη έλα θπζηθφ θαη θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα, ην θάζε πξφγξακκα δηαρείξηζήο 

ηνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο (Shokoohi-Yekta, Parand et al.,  2010).  

Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα νκαδηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

ζπκνχ είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κε ηελ αηνκηθή ζεξαπεία πνπ παξέρεηαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνπ ζπκνχ αιιά θαη άιισλ πξνβιεκάησλ (Pollock & Kymissis, 

2001, φπ. αλάθ. ζην  O‟ Lenic & Arman, 2005). Σα νκαδηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο λέσλ αηφκσλ κε έληνλν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

θαη εληζρχνπλ ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, απνηξέπνληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο 

απνκφλσζεο ησλ λέσλ φζνλ αθνξά ζην ζπκφ (O‟ Lenic & Arman, 2005).  

 

ην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν λα κελ παξέρνληαη ζην 

καζεηέο θαζφινπ ζπκβνπιέο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ (Ο‟ Lenic & Arman, 

2005). Έηζη, πνιιέο θνξέο νη καζεηέο εθθξάδνπλ ην ζπκφ ηνπο κε αλεπηζχκεηνπο 

ηξφπνπο, φπσο κε ιεθηηθέο απεηιέο, βαλδαιηζκνχο ή επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά (Hughes , 
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LaGreca, & Conoley, 2001, φπ. αλάθ. ζην  O‟ Lenic & Arman, 2005).  Ζ εθκάζεζε 

δηαρείξηζεο ζπκνχ απφ ηελ πιεπξά ησλ λέσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ηξφπν πξφσξεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο κειινληηθήο εκθάληζεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (O‟ Lenic & 

Arman, 2005). 

 

 Οη παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

ζπκνχ έρνπλ ζρεηηθά παξακειεζεί ζε ζχγθξηζε  κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

άιιεο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (DiGiuseppe, 1999. Howells, 1998. Kassinove, 

1995, φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003).  Χζηφζν, δηάθνξεο αμηνινγήζεηο πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί (Deffenbacher, 1995. DiGiuseppe, 1999. Novaco, 1997. 

Tafrate, 1995. Beck & Fernandez, 1998. Edmondson & Conger, 1996, φπ. αλάθ. ζην 

Howells & Day, 2003), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο ζπκνχ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά θαη παξάγνπλ έλα επξχ θάζκα 

αιιαγψλ, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλνπο θιηληθνχο πιεζπζκνχο. ην ζχλνιν ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ θιηληθή έξεπλα ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο 

ζπκνχ πεξηιακβάλνληαη ε εηεξνγέλεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ (Tafrate, 

1995, φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003), ε απνπζία ησλ πξνβιεκάησλ ζπκνχ ζηηο 

δηαγλσζηηθέο ηαμηλνκήζεηο (Eckhardt & Deffenbacher, 1995, φπ. αλάθ. ζην Howells 

& Day, 2003), ε έιιεηςε ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ε αλεπάξθεηα πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ αλαγθψλ πνπ είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ (Howells, Watt, 

Hall, & Baldwin, 1997, φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003) θαη ηέινο, ε κε 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζε πιεζπζκνχο πςεινχ θηλδχλνπ 

(Howells, 1998, φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003). 
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1.6.4. θνπφο θαη ζηφρνη δηαρείξηζεο 

 

θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζπκνχ είλαη λα κπνξέζνπλ λα 

ξπζκίζνπλ ηελ έληαζε, ην κέγεζνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ εθθξάζεσλ ζπκνχ, 

βειηηψλνληαο ηηο κε-ερζξηθέο αληηδξάζεηο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Mayne & 

Ambrose, 1995, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Behpajooh et al., 2010), ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, φζν θαη ζην πιαίζην θίισλ θαη ζπλεξγαηψλ (Thomas, 2001). 

Μέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ δελ επηρεηξείηαη ε εμνπδεηέξσζε ηνπ 

ζπκνχ, αιιά γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα πξναγσγή γλσζηηθνχ, ζπλαηζζεκαηηθνχ θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθνχ απηφ-ειέγρνπ (Iwanic, 2006, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, 

Behpajooh et al., 2010), πξναγσγή, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε κείσζε θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζπκφ (O‟ 

Lenic & Arman, 2005). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ελζπλαίζζεζε, 

δηαρείξηζε ζπκνχ, ηερληθέο ραιάξσζεο (βαζηά αλαπλνή, πεξπάηεκα, ζεηηθή ζθέςε) 

θαη επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Sportsman et al., 2010).  

 

Γηα ηελ απφθηεζε ινηπφλ απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

ζπκνχ πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε πάλσ ζηα γλσζηηθά, ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη 

θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηνπ ζπκνχ. Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπκνχ έρνπλ ηξείο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο: ν πξψηνο 

ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηε κείσζε ηνπ ζπκνχ θαη βαζίδεηαη ζε ηερληθέο ραιάξσζεο, πνπ 

αλαδεηνχλ λα κεηψζνπλ ζνβαξέο εκπεηξίεο ζπκνχ (Kassinove & Sukhololsky, 1995. 

Matin, Watson, & Wan, 2000, φπ. αλάθ. ζην Shokoohi-Yekta, Parand et al.,  2010). Ο 

δεχηεξνο ηνκέαο πεξηιακβάλεη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ ζπκνχ θαη ηέινο, ν ηνκέαο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη αλαζεψξεζε ζπκπεξηθνξψλ θαη ζσζηή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα αθαηάιιειεο κεζφδνπο έθθξαζεο ζπκνχ (Shokoohi-Yekta, 

Parand et al.,  2010). 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο γλσζηηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο θχζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο ζπκνχ, ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα 
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ζπκπεξηιακβάλνπλ κάζεζε θαη λα βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλννχλ ηηο θνηλσληθέο 

αιιειεπηδξάζεηο κέζσ εμάζθεζεο ζε θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη αλαθνχθηζεο απφ ηα 

θαηαπηεζηηθά ζπκπηψκαηα. Παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε έξεπλα ηνπ Lochman θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (1981, φπ. αλάθ. ζην Flanangan et al., 2010), ν νπνίνο 

πξαγκαηνπνίεζε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπκνχ ζε καζεηέο δεκνηηθνχ, ην νπνίν 

ήηαλ ζρεδηαζκέλν λα δψζεη έκθαζε ζηελ έθξεμε ζπκνχ, ζηε γλσζηηθή δηεξγαζία ηνπ 

ζπκβάληνο θαη ζηελ αληαπφθξηζε ζην πξφβιεκα. Σα απνηειέζκαηα απφ απηφ ην 

πξφγξακκα ήηαλ ελζαξξπληηθά, θαζψο έδεημαλ φηη ηα παηδηά είραλ κεησκέλεο ηάζεηο 

επηζεηηθφηεηαο θαη πξνθιεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο φηαλ ηα 

παηδηά έρνπλ ηελ επίγλσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ν ζπκφο, ηφηε 

κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηελ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα θαηαθχγνπλ ζε άιινπο 

ηξφπνπο δξάζεο. 

 

 

1.6.5. Σξφπνη δηαρείξηζεο ζπκνχ 

 

Καηά ηνλ Πνιπρξνλφπνπιν (2008), ηξείο είλαη νη θχξηνη ηξφπνη δηαρείξηζεο 

ηνπ ζπκνχ: ε έθθξαζε, ε απψζεζε θαη ε ραιάξσζε. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

δηαρεηξηζηεί θάπνηνο ηνλ ζπκφ ηνπ είλαη κέζσ ηεο έθθξαζήο ηνπ κε επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ζα είλαη πηεζηηθή γηα ηνπο 

άιινπο. Σν άηνκν δειαδή, ζα πξέπεη λα μεθαζαξίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρσξίο φκσο λα 

πξνθαιεί βιάβε ζε ηξίηνπο, σζηφζν νθείιεη λα ζέβεηαη ηφζν απηνχο φζν θαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ (Πνιπρξνλφπνπινο, 2008).  

Οξηζκέλεο θνξέο ην άηνκν παξακεξίδεη ην ζπκφ ηνπ θαη ζηξέθεηαη ζε θάηη 

ζεηηθφ. Ζ ελέξγεηα απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψζεζε ηνπ ζπκνχ, δειαδή ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε κηα πην δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. 

Χζηφζν, ε απψζεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άιινπ ηχπνπ πξνβιήκαηα φπσο ε 

ππέξηαζε, ε θαηάζιηςε, ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν θπληζκφο 

(Πνιπρξνλφπνπινο, 2008). 
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Σέινο, ε ραιάξσζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Καζψο ε εθδήισζε ηνπ ζπκνχ πξνθαιεί επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, δεκηνπξγψληαο έηζη 

πξνβιήκαηα θαη ζην ζπκσκέλν άηνκν θαη ζηνλ απνδέθηε ηνπ ζπκνχ 

(Πνιπρξνλφπνπινο, 2008), ην ζπκσκέλν άηνκν πξέπεη λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο (π.ρ 

βαζηέο αλαπλνέο, αιιαγή πεξηβάιινληνο, πεξίπαηνο, εθκπζηήξεπζε πξνβιήκαηνο) 

πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα εξεκήζεη θαη λα κελ νδεγεζεί ζε αθξαίεο αληηδξάζεηο 

(Κ.Δ..Τ.Φ.Τ, 2001, φπ. αλάθ. ζην Πνιπρξνλφπνπινο, 2008).  

 

 

1.6.6. Ζ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε  (Cognitive Behavioral Therapy-

CBT) 

 

Όπσο δειψλεη θαη ην φλνκά ηεο, ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

απνηειεί ζπλδπαζκφ δχν εηδψλ πξνζεγγίζεσλ, ηεο γλσζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο  

ζπκπεξηθνξηθήο πξνζέγγηζεο (Kelly, 2007).  Σελ δεθαεηία ηνπ 1940-1950, ν Albert 

Elis ήηαλ ν πξσηνζηάηεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο «γλσζηηθήο επαλάζηαζεο»  (Hunt, 1993, 

φπ. αλάθ. ζην Kelly, 2007). Ξεθίλεζε λα επεμεξγάδεηαη κηα κνξθή ζεξαπείαο 

θαηαιήγνληαο ζε απηφ πνπ ζήκεξα νλνκάδεη νξζνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή-

ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία (REBT). Παξάιιεια, ν Aaron Beck επεμεξγαδφηαλ ηελ 

δηθή ηνπ κνξθή ζεξαπείαο, ηελ γλσζηηθή ζεξαπεία (CT), κηα ελεξγή, βξαρεία, 

δνκεκέλε πξνζέγγηζε, επηθεληξσκέλε ζην εδψ θαη ηψξα (Corey, 1996, ζ. 337, φπ. 

αλάθ. ζην Kelly, 2007). χκθσλα κε ηνλ Corey ( 1997, φπ. αλάθ. ζην Kelly, 2007),  ε 

γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (CBT), απνηειεί έλα ςπρνπαηδαγσγηθφ 

κνληέιν ζεξαπείαο πνπ πξνσζεί ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε θαη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ θαη γλσζηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αιιαγήο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε CBT αλάγεηαη ζε κηα ζθφπηκε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο 

ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο θαη ελζσκάησζεο 

λέσλ γλσζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ λα επέιζεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ 
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ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ ζπκπεξηθνξά (Kendall, 1991b, φπ. αλάθ ζην Kendall, 

1993). Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηηο 

εζσηεξηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο (Gail & Strain, 

2003). Βαζίδεηαη ινηπφλ ζηελ ηδέα φηη ηα άηνκα αλαπηχζζνπλ γλσζηηθέο δνκέο γηα λα 

κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν, νη νπνίεο απνδίδνληαη θαη κε ηνλ φξν γλσζηηθά 

ζρήκαηα (Beck, 1976, φπ. αλάθ ζην Kendall, 1993). Έηζη ινηπφλ, ζην πιαίζην ηεο 

ζεξαπείαο, ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε παξέρεη ηηο θαηάιιειεο 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο λένπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ δπζιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ (Kendall, 1993). 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο γλσζηηθήο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: 

λα εληνπίζεη ην άηνκν ηηο αξλεηηθέο ζθέςεηο ηνπ, λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ 

γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, επηξξνήο θαη ζπκπεξηθνξάο, λα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ δηαζηξεβισκέλε ζθέςε ηνπ, λα απνθηήζεη πην ξεαιηζηηθέο εξκελείεο 

γηα ηνλ δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο ηνπ θαη λα επηηχρεη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ 

(Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979, ζ. 4, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003). Ζ  ζεξαπεία 

απνζθνπεί ινηπφλ ζηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο γλσζηηθήο δνκήο (ή ζηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο ήδε ππάξρνπζαο), κέζα απφ ηελ νπνία ην άηνκν ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη 

δηάθνξεο νδπλεξέο θαηαζηάζεηο. Δπέξρεηαη ινηπφλ κέζα απφ ηελ ζεξαπεία ε 

εμάιεηςε ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ζρεκάησλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ (Kendall, 1993). 

 

Δπηπιένλ, νη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πξνσζνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο απηνθαζνδήγεζεο, δηαδηθαζίεο πνπ 

βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη επεμεξγαζία ηεο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο  δηέγεξζεο, 

φπσο ν ζπκφο ή ε απνγνήηεπζε (Kendall, 1993). Σέινο, παξέρνπλ έλα είδνο 

εθπαίδεπζεο ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία δίλεη ζηα άηνκα ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζθεθηνχλ έλα επξχηεξν θάζκα πηζαλψλ ιχζεσλ γηα δηάθνξεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (φπσο ν δηάινγνο ή ε δηαπξαγκάηεπζε) (Kendall, 1993). 

Οη  γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν 

ζεκάησλ ή δηαηαξαρψλ  (Kendall, 1991a. Meyers & Craighead, 1984,  φπ. αλάθ. ζην 

Kendall, 1993), φπσο ν ζπκφο  (Lochman et al., 1991, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993), ε 
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δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (Braswell & Bloomquist, 

1991. Hinshaw & Erhardt, 1991, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993), νη αγρψδεηο 

δηαηαξαρέο (Kendall et al., 1992, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993), ην άγρνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηαηξηθά ζπκπηψκαηα (Melamed, Klingman, & Siegel, 1984, φπ. αλάθ. 

ζην Kendall, 1993), ε θαηάζιηςε (Stark, Rouse, & Livingston, 1991, φπ. αλάθ. ζην 

Kendall, 1993), θαη ε παξνξκεηηθφηεηα (Kendall & Braswell, 1985, φπ. αλάθ. ζην 

Kendall, 1993). Δπηπιένλ, γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα παηδηά κε ρξφληεο αζζέλεηεο (Walco & Varni, 1991, φπ. αλάθ. ζην 

Kendall, 1993) θαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Keogh & Hall, 1984. Wong, Harris, & 

Graham, 1991, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993). ε πνιιέο πξνζεγγίζεηο ζπκκεηέρνπλ 

είηε κφλν νη γνλείο (Braswell, 1991. Braswell & Bloomquist, 1991. Kendall et al., 

1992, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993) είηε νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα (Turkewitz, 1984, φπ. 

αλάθ. ζην Kendall, 1993).  

ηηο ελ ιφγσ παξεκβάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο φπσο παηρλίδη 

ξφισλ, αζθήζεηο ραιάξσζεο, δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηερληθέο 

αλαγλψξηζεο ησλ θπζηνινγηθψλ δηεγέξζεσλ ηνπ ζπκνχ, αλάζεζε εξγαζηψλ γηα ην 

ζπίηη θαη αζθήζεηο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνειέγρνπ. Ο 

ζπλδπαζκφο ησλ ηερληθψλ κπνξεί λα εληζρχζεη θαηά πνιχ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ζεξαπείαο (Sharp, 2003). Ο Novaco (1975, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003),  

πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα κε ελήιηθεο πνπ είραλ αδπλακία ζην λα ειέγμνπλ ην 

ζπκφ ηνπο. Υξεζηκνπνίεζε έλαλ ζπλδπαζκφ ηερληθψλ γλσζηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

ηερληθψλ ραιάξσζεο θαη δηαπίζησζε φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο επέθεξε πην ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ βειηίσζε ειέγρνπ ηνπ ζπκνχ, ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ κεκνλσκέλε ρξήζε ησλ ηερληθψλ ραιάξσζεο  Αλ θαη ππάξρνπλ 

ινηπφλ ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρέο, νη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεξαπείεο δελ είλαη νχηε 

κνλνκεξείο νχηε πεξηνξηζκέλεο (Mahoney, 1977, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993).  Γελ 

πεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη ε δηαδηθαζία ηφζν ηεο γλσζηηθήο 

επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηεο ηξνπνπνίεζεο δπζπξνζαξκνζηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ είλαη ζρεηηθά επέιηθηε (Kendall, 1993).  
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Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη γλσζηηθέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ 

θξηζεί ηδηαίηεξα θαηάιιειεο γηα ηελ δηαρείξηζε αηφκσλ πνπ εκθαλίδνπλ ζπκφ, θαζψο 

ηα άηνκα απηά ζηεξνχληαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα αληηδξάζνπλ 

θαηάιιεια ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα (Larson, 1994, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ζπκφ, ζε έλα πξψην 

επίπεδν επηθεληξψλεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γχξσ απφ ην 

πξφβιεκα (Howells & Day, 2003). χκθσλα κε ηνλ DiGiuseppe (1995, φπ. αλάθ. ζην 

Howells & Day, 2003) ην ζπκσκέλν άηνκν δηαθαηέρεηαη απφ ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

πνπ ην εκπνδίδνπλ λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ζεξαπεπηή θαη λα νξίζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο ζεξαπείαο. Μηα θχξηα δηαζηξεβισκέλε πεπνίζεζε πνπ κπνξεί λα 

δηαθαηέρεη έλα ζπκσκέλν άηνκν είλαη φηη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν ζεξαπεπηήο 

ψζηε λα κπνξέζεη λα ην βνεζήζεη λα αιιάμεη ηελ δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

ζεκαίλεη φηη δελ ην απνδέρεηαη φπσο πξαγκαηηθά είλαη.  

 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ησλ ζεξαπεπηηθψλ απηψλ παξεκβάζεσλ 

ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, εθεί πνπ ν ζπκφο απνηειεί έλα θιέγνλ δήηεκα. Ζ CBT 

είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηελ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

ζπκνχ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ δπζιεηηνπξγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ επηζεηηθψλ παηδηψλ (Kendall, 

1993). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ζηελ εθηίκεζε ησλ θαηαζηάζεσλ, 

ηελ επηινγή θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ, ε ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζηελ 

ελεξγφ εκπινθή ηνπ ζεξαπεπηή (Kendall, 1993). Ο απνηειεζκαηηθφο ζεξαπεπηήο 

ζπκκεηέρεη ζε παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο, ζηελ 

απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αλάπηπμεο. Δπηδηψθεη ηελ δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ θιίκαηνο επηθνηλσλίαο θαη 

δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα κέιε. Σέινο, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη, πξνσζεί ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη απνδέρεηαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα (Kendall, 1993). 
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Πιήζνο εξεπλψλ έρεη αλαδείμεη ηελ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία σο 

κηα πνιχ ππνζρφκελε κνξθή ζεξαπείαο (Kazdin, 1987, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993). 

ε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο δεμηνηήησλ επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

(Kendall & Braswell, 1985. Spivack & Shure, 1974,  φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993) 

γηα επηζεηηθά παηδηά, νη απηναλαθνξέο ησλ γνλέσλ θαη ησλ δαζθάισλ επηζεκαίλνπλ 

φηη ε εθπαίδεπζε ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ νδεγεί ζηελ κείσζε 

κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Kazdin, Esveldt-Dawson, French, 

& Unis 1987, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993). ε πνιιέο έξεπλεο έρεη επηζεκαλζεί ε 

αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ επηζεηηθψλ παηδηψλ (Lochman, Burch, Curry, & 

Lampron, 1984, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993) θαη ε βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπο, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα αγφξηα (Lochman, Lampron, Burch, & Curry, 1985, φπ. 

αλάθ. ζην Kendall, 1993). Σέινο, ζε κηα κειέηε παξαθνινχζεζεο, ηα επηζεηηθά 

αγφξηα πνπ ζπκκεηείραλ ζε έλα γλσζηηθφ ζπκπεξηθνξηζηηθφ πξφγξακκα βξέζεθαλ λα 

έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε, απμεκέλεο δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη 

κεησκέλε πηζαλφηεηα ρξήζεο νπζηψλ, ζπγθξηηηθά κε ηα επηζεηηθά παηδηά πνπ δελ 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην πξφγξακκα (Lochman, 199, φπ. αλάθ. ζην Kendall, 1993).  

 

1.6.7. Ζ ινγηθφ-ζπκηθή ζεξαπεία (Rational Emotive Therapy/RET) 

 

Ζ ινγηθφ-ζπκηθή ζεξαπεία πξνέξρεηαη απφ ηνλ Albert Ellis, απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950, χζηεξα απφ ηελ δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ςπραλάιπζεο, ζηελ νπνία είρε αξρηθά εθπαηδεπηεί (Ellis, 1957, 1962, ζην 

Kendall, Haaga, Ellis, Bernard, DiGiuseppe, & Kassinove, 1995). Ο Ellis 

ραξαθηεξίζηεθε σο έλαο απφ ηνπο 10 πην ζεκαίλνληεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ςπρνζεξαπεπηψλ, αθνχ ε RET έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επαγγεικαηηθή 

πξαθηηθή ηεο ςπρνζεξαπείαο (Smith, 1982. Warner, 1991, ζην Kendall et al., 1995). 

Σν Ηνχλην φκσο ηνπ 1993, ε RET κεηνλνκάδεηαη ζε REBT, πξνζηίζεηαη δειαδή ην 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ ζηνηρείν, αθνχ θαηά ηνλ Ellis (1993a, φπ. αλάθ. ζην Weinrach, 

Ellis, DiGiuseppe, Benard, Dryden, Kassinove, & Wolfe, 2006, ζ. 200), ε 

ζπγθεθξηκέλε ζεσξία «πάληα ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηηθή, πνιύ ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηθνξηζηηθή». 
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χκθσλα ινηπφλ κε ηε REBT, φηαλ ζπκβαίλεη έλα δπζάξεζην ζπκβάλ, νη 

άλζξσπνη ληψζνπλ απνγνεηεπκέλνη, δπζαξεζηεκέλνη, κπεξδεκέλνη, ή αθφκα 

αηζζάλνληαη θαηαζιηπηηθνί, παληθφβιεηνη, κηζνχλ ή ιππνχληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή απηή ελφριεζε πξνθχπηεη απφ κε εκπεηξηθά ζπκπεξάζκαηα (π.ρ 

θαλέλαο δελ κε ζπκπαζεί), ηα νπνία βγάδνπλ νη άλζξσπνη ζρεηηθά κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, σζηφζν, ην πην ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο επηπηψζεηο ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ είλαη 

νη ίδηεο νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ζρεηηθά κε απηέο ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Οη άλζξσπνη ζπλήζσο δεκηνπξγνχλ θαηάιιεια ζπλαηζζήκαηα κε ην 

λα παξάγνπλ ινγηθέο ή ιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο, ελψ άιιεο θνξέο δεκηνπξγνχλ 

απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο κε ηελ θαηαζθεπή παξάινγσλ ή θαηαζηξνθηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Ζ REBT ππνζηεξίδεη πσο φηαλ νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ηηο ηζρπξέο  

ηνπο επηζπκίεο γηα επηηπρία, αγάπε, ή άλεζε θαη ηηο εξκελεχνπλ σο ππνρξεσηηθέο 

εληνιέο, απηφ νδεγεί ζηελ εκθάληζε άγρνπο, θαηάζιηςεο, ζπκνχ, θαη αμηνιχπεζεο 

(Kendall et al., 1995). Ο Corey (1996, φπ. αλάθ. ζην Kelly, 2007), ν νπνίνο 

επαλεμέηαζε ηηο απφςεηο ηνπ Ellis, ηφληζε πσο ν Ellis πηζηεχεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαηαξαρή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παηδηθή ειηθία. Οη άλζξσπνη μεθηλνχλ λα έρνπλ 

παξάινγεο ζθέςεηο πνιχ λσξίο ζηε δσή ηνπο θαη ζπλερίδνπλ απηήλ ηελ απηφ-

δηαησληδφκελε δηαδηθαζία γηα φιε ηνπο ηε δσή (Kelly, 2007). 

Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ, ζθνπφο ηεο REBT είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα δερηνχλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ ιάζε θαη λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ κε 

εξεκία ηε δσή ηνπο παξά ηα ιάζε ηνπο (Kelly, 2007). Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο παξάινγεο ζθέςεηο ηνπο θαη καζαίλνπλ κε πνηφλ ηξφπν λα 

αληηθαζηζηνχλ απηέο ηηο ζθέςεηο κε πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο, 

νδεγνχκελνη έηζη ζε αιιαγή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ απέλαληη ζηα 

γεγνλφηα (Kelly, 2007). Οη ινγηθέο ζθέςεηο απνηεινχλ αμηνινγηθέο γλψζεηο 

πξνζσπηθήο ζπνπδαηφηεηαο, νη νπνίεο δελ εκπνδίδνπλ ην άηνκν ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ (Kelly, 2007). 

Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ε REBT αλαθέξεηαη θαη δίλεη έκθαζε ζηηο παξάινγεο 

ζθέςεηο, είλαη ζεκαληηθφ λα δνχκε ηη αθξηβψο ελλννχκε κε ηνλ φξν «παξάινγεο 

ζθέςεηο». Ο Rorer (1989a, 1989b, φπ. αλάθ. ζην Kendall et al., 1995) ππνζηεξίδεη φηη 

ε REBT είλαη αλαδηαηππσκέλε ζηα πιαίζηα ηνπ θξηηηθνχ νξζνινγηζκνχ. Μάιηζηα, 
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φξηζε δχν θαηεγνξίεο παξάινγσλ ζθέςεσλ: α) κεγαιεηψδεηο απφςεηο φηη ν θφζκνο ή 

θάπνηνο κέζα ζηνλ θφζκν, ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ απηφ πνπ ήδε είλαη, 

κφλν θαη κφλν επεηδή θάπνηνο ζέιεη λα είλαη έηζη θαη β) απφςεηο φηη νη αμηνινγήζεηο 

είλαη πξαγκαηηθέο θαη φρη απιά νξηζκνί. O Ellis, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηήξημε 

φηη νη παξάινγεο ζθέςεηο απνηεινχλ αληαλαθιάζεηο ηεο απαηηεηηθφηεηαο κέζα απφ 

ηξία ζεκαληηθά «πξέπεη», ην θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ππνηηζέκελεο ζπλέπεηεο: 

1. «Πξέπεη λα είκαη ηθαλφο, επαξθήο, λα πεηπραίλσ πξάγκαηα θαη λα είκαη 

αγαπεηφο φιεο ηηο ψξεο, αιιηψο είκαη έλα κε ηθαλφ άηνκν πνπ δελ αμίδεη». 

Απηφ ην ζπλαίζζεκα νδεγεί κε ηε ζεηξά ηνπ ζε άγρνο, παληθφ, θαηάζιηςε θαη 

επηέιεηα (Kendall et al., 1995). 

2. «Οη ζεκαληηθνί άιινη ζηε δσή κνπ πξέπεη λα κνπ ζπκπεξηθέξνληαη κε 

επγέλεηα θαη δίθαηα, αιιηψο δελ κπνξψ λα ην αλερηψ, είλαη θαθνί θαη ερζξηθνί 

θαη πξέπεη λα θαηεγνξνχληαη θαη λα ηηκσξνχληαη εθδηθεηηθά γηα ηελ απαίζηα 

κεηαρείξηζή ηνπο απέλαληί κνπ». Απηή ε ζθέςε νδεγεί ζε ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ, νξγήο, καλίαο θαη ζε πξάμεηο κε ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή επηζεηηθφηεηα 

(Kendall et al., 1995). 

3. «Σα πξάγκαηα θαη νη ζπλζήθεο πξέπεη λα είλαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζέισ εγψ λα 

είλαη θαη δελ πξέπεη πνηέ λα είλαη ηφζν δχζθνια ή απνγνεηεπηηθά. Αιιηψο ε 

δσή είλαη απαίζηα, θαηαζηξνθηθή, ηξνκεξή θαη αλππφθνξε». Απηφ νδεγεί ζε 

ρακειή αλνρή καηαίσζεο, ζπκφ, κεκςηκνηξία, θαηάζιηςε θαη ζπκπεξηθνξέο 

φπσο ε αλαβιεηηθφηεηα, ε απνθπγή θαη ε αδξάλεηα (Kendall et al., 1995). 

Ο Ellis, γηα λα εμεγήζεη ηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο πξφηεηλε ην κνληέιν A-B-C ην 

νπνίν θαηά ηνλ Corey (1996, φπ. αλάθ. ζην Kelly, 2007), «απνηειεί ην θέληξν γηα ηε 

ζεσξία θαη ηελ πξαθηηθή ηεο REBT» (ζ.322). Σν A (activating event) αλαθέξεηαη ζην 

ελεξγνπνηνχκελν ζπκβάλ, ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ γλσζηηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο. Όηαλ ην ζπκβάλ πξνθχςεη, νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ 

ηάζε λα «θέξλνπλ ζην παηρλίδη» ηηο ζθέςεηο ηνπο (Kelly, 2007). Δμάιινπ, φπσο έρεη 

ήδε εηπσζεί, νη άλζξσπνη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

βγάδνπλ αλαθξηβή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο, θπξίσο ηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα, ηα νπνία είλαη αληίζεηα απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπο (Kendall et al., 

1995). Σν Β (beliefs) αλαθέξεηαη ζηα πηζηεχσ ησλ αλζξψπσλ, ηα νπνία είλαη νη 

γλψζεηο, νη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο, πνπ νη άλζξσπνη εθιακβάλνπλ σο ζσζηά, ελψ ην C 
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(consequences) αλαθέξεηαη ζηηο ζπλέπεηεο, πνπ είλαη νη γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο αληηδξάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ 

(Kendall et al., 1995). H REBT δηδάζθεη ηα άηνκα λα ακθηζβεηνχλ ηηο παξάινγεο 

πεπνηζήζεηο ηνπο κέζα απφ ηελ αλίρλεπζε θαη ηε δηάθξηζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ έλαλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζθέςεο. Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 

παξέκβαζε ακθηζβήηεζεο (disputing intervention – D). To D κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί 

ζην E (effective philosophy), ηελ απνηειεζκαηηθή θαη ινγηθή θηινζνθία γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αθαηάιιεισλ ζθέςεσλ θαη έηζη επέξρεηαη έλα λέν ζχλνιν 

ζπλαηζζεκάησλ (feelings – F) (Kelly, 2007). 

Ζ REBT ινηπφλ, απνηειεί έλαλ άκεζν ηξφπν ςπρνζεξαπείαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

κεησζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή ησλ αλζξψπσλ, επηρεηξείηαη κηα αιιαγή ησλ 

ππνβνζθνπζψλ θηινζνθηψλ κέζσ ακθηζβεηνχκελσλ κεζφδσλ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ αζζελψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπλ ηηο κε 

ξεαιηζηηθέο, απηνθαηαζηξεθφκελεο θαη παξάινγεο πεπνηζήζεηο θαη λα νδεγεζνχλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ, ινγηθψλ ζθέςεσλ (Kendall et al., 

1995). Ζ δηαιεθηηθή ακθηζβήηεζε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο ηερληθή, δίλεη έκθαζε 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξάινγσλ πεπνηζήζεσλ, ηελ θαηάξξηςή ηνπο κέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο κε ηνλ πειάηε, απνδεηθλχνληάο ηνπ γηαηί είλαη παξάινγεο θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε ινγηθέο πεπνηζήζεηο. Οη θχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ινγνκαρία 

πεξηιακβάλνπλ ηα ινγηθά, εκπεηξηθά θαη επξεκαηηθά εξσηήκαηα γηα ηελ παξάινγε 

παξαδνρή. Ζ ζεξαπεία γίλεηαη, ζπλήζσο, κέζσ ηεο δηαιεθηηθήο κεζφδνπ ηνπ 

σθξάηε. Χζηφζν, ν ζεξαπεπηήο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, επίζεο, 

κεηαθνξέο, αιιεγνξίεο, παξαβνιέο, ή ρηνπκνξηζηηθέο ηζηνξίεο πνπ λα εθθξάδνπλ ηελ 

πξφθιεζε απέλαληη ζηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο (Kendall et al., 1995). Δπεηδή, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζθνπφο ηεο REBT είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αιιάμνπλ 

ηηο παξάινγεο ζθέςεηο ηνπο, δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηέο ηηο απηφκαηεο  

παξάινγεο ζθέςεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο 

θαη θαη‟ επέθηαζε απνηεινχλ θαη πξνηεξαηφηεηα γηα παξέκβαζε (Kendall et al., 

1995). Πνιιέο θνξέο ε REBT, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηήζεη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο ν ζπκφο, ην άγρνο θαη ε θαηάζιηςε, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

δεπηεξνγελή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, δειαδή ζηηο παξάινγεο πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε απηή ηε δηαηαξαρή. Γηα ην ιφγν απηφ πξψηα ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ησλ 
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δεπηεξνγελψλ ζπκπησκάησλ θαη χζηεξα αζρνιείηαη κε ηηο πξσηνγελείο δηαηαξαρέο 

(Kendall et al., 1995). 

Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε αιιαγή ε REBT ρξεζηκνπνηεί  ζπλαηζζεκαηηθέο 

ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο λα γλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

αιιά θαη λα θάλνπλ ηηο γλψζεηο ησλ πειαηψλ πην δσεξέο. Οη θχξηεο κέζνδνη 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ινγηθφ-ζπλαηζζεκαηηθψλ εηθφλσλ (rational emotive 

imagery) (Maultsby, 1975, φπ. αλάθ. ζην Kendall et al., 1995), αζθήζεσλ ληξνπήο, 

παηρλίδηα ξφισλ, αλεπηθχιαθηε απνδνρή (Ellis, 1973, φπ. αλάθ. ζην Kendall et al., 

1995) θαη ηζρπξέο απηφ-δειψζεηο θαη απηφ-δηαιφγνπο (Ellis, 1979, φπ. αλάθ.  ζην 

Kendall et al., 1995). Ζ REBT ρξεζηκνπνηεί, επίζεο πνιιέο ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

κεζφδνπο, φπσο ηελ ελίζρπζε θαη ηελ βησκαηηθή ππνβνιή ζε αξλεηηθά εξεζίζκαηα 

(Ellis & Bernard, 1985, φπ. αλάθ. ζην Kendall et al., 1995). Έηζη, φηαλ νη άλζξσπνη 

θαηαιάβνπλ πψο άζθνπα ελνρινχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, απηή ε δηνξαηηθφηεηα ζα ηνπο 

βνεζήζεη λα αιιάμνπλ. 

Χζηφζν, απηή ε δηνξαηηθφηεηα δελ είλαη αξθεηή. Γηα λα αιιάμνπλ νη ίδηνη 

ζεκαληηθά, πξέπεη ζρεδφλ πάληα, λα κπνξνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο παξάινγεο 

πεπνηζήζεηο ηνπο θαη λα εξγάδνληαη πξνο ηελ αιιαγή ηνπο. Γηα λα ελζαξξχλεη απηή 

ηελ δηεξγαζία, έλαο ινγηθφ-ζπκηθφο ζεξαπεπηήο πξέπεη πξψηα λα πξνζεγγίζεη ηνλ 

πειάηε κε έλα πξνζεθηηθφ, ππνζηεξηθηηθφ, θαη δεζηφ ηξφπν θαη κεηά λα 

πξνζπαζήζεη, ζίγνπξα, λα πείζεη ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο αιιαγήο θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κε αιιαγήο (Kendall et al., 1995).  Ζ REBT ππνζέηεη φηη νη 

πειάηεο, ζπρλά, αληηζηέθνληαη ζηελ ςπρνινγηθή ζεξαπεία, επεηδή έρνπλ ηελ 

βηνινγηθή ηάζε λα είλαη εζηζκέλνη ζε δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Έρνπλ, επίζεο, ρακειή αλνρή ζηελ απνγνήηεπζε, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά δχζθνιν λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ αιιαγή ηνπο, αθφκε θαη φηαλ ην ζέινπλ. Ζ 

REBT ζεσξεί  φηη αλ νη πειάηεο πεηζζνχλ λα δξάζνπλ δηαθνξεηηθά, ζπρλά, ζηελ 

αξρή, ληψζνπλ πνιχ άβνια. Με ηελ πξαθηηθή, φκσο, ζα ληψζνπλ άλεηα. Οη ινγηθφ-

ζπκηθνί ζεξαπεπηέο πηζηεχνπλ πσο νη άλζξσπνη έρνπλ έλαλ αμηφινγν βαζκφ επηινγήο 

ζρεηηθά κε απηά πνπ ζα ζθεθηνχλ θαη ζα πξάμνπλ, απηφ φκσο πξνυπνζέηεη κεγάιε 

πξνζπάζεηα θαη πξαθηηθή, πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλαλ βαζκφ ειεπζεξίαο. 
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Όζνλ αθνξά ηψξα ζηε ζπκβνιή ηεο REBT γηα ηε κείσζε ηνπ ζπκνχ, πνπ 

απνηειεί θαη ην κείδνλ δήηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

REBT κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

ζπκνχ ζηα παηδηά (Bernard & Cronan, 1999. Wilde, 2002, φπ. αλάθ. ζην Flanagan et 

al., 2010). Ζ REBT δηαβεβαηψλεη φηη νη παξάινγεο ζθέςεηο, ε έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζπκπεξηθνξά, ζρεηίδνληαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, 

φπσο ε ρακειή αλνρή ηεο απνγνήηεπζεο θαη ε θαηάζιηςε. Με πξψηκε εθπαίδεπζε ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα σθειεζνχλ απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο REBT θαη λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο παξάινγεο ζθέςεηο κε ρξήζηκεο (Flanagan et al., 2010). Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζα έρνπλ πξν-θνηλσληθά θέξδε κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θνηλσληθά απνδεθηψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηεο κείσζεο ησλ επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Flanagan et al., 2010). 

Σέινο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη έξεπλεο γηα ηε ζπκβνιή ηεο REBT ζηε κείσζε 

ηνπ ζπκνχ ζηνπο ελήιηθεο. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο REBT ζρεηηθά κε ην ζπκφ, 

πεξηιακβάλνπλ κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ άγρνπο (Block, 1976. McVey, 2000. Tafrate 

& Kassinove, 1998, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003), χζηεξα απφ θαηαζηάζεηο κε ζπκφ, 

γεληθά ιηγφηεξα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ (McDermott, 1998. McVey, 2000. Ruth & 

DiGiuseppe, 1989. Tafrate & Kassinove, 1998. Warren, McLellarn, & Ponzoha, 1988. 

Woods, 1987, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003), κείσζε ζπλαηζζεκαηηθνχ άγρνπο 

(Hamberger & Lohr, 1980, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003) θαη κείσζε πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο (McDermott, 1998, φπ. αλάθ. ζην Sharp, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



[45] 

 

 

1.7. ΤΝΟΖΡΟΣΖΣΑ ΘΤΜΟΤ ΜΔ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

 

 

1.7.1. Θπκφο θαη άγρνο 

 

Ο ζπκφο έρεη ζπλδεζεί κε έλα ζχλνιν δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην 

άγρνο θαη ε θαηάζιηςε (Begley, 1994. Diamond, 1982. Friedman & Roseman, 1974. 

Gibson & Barsade, 1999. Neuman & Baron, 1997, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008).   

Σν  άγρνο νξίδεηαη σο έλα εξέζηζκα, κηα αληίδξαζε ή κηα δηαδηθαζία φπνπ  

έλα άηνκν αληαπνθξίλεηαη ζε κηα δχζθνιε θαη απαηηεηηθή θαηάζηαζε, απεηιεηηθή γηα 

ηελ επεκεξία ηνπ (Baum, Fleming, & Singer, 1985, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 

2008). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πεξηζηαζηαθφ ζπκφ 

(state anger) θαη ζην πεξηζηαζηαθφ άγρνο (state anxiety) (Spielberger, 1996, φπ. αλάθ. 

ζην Kweon et al., 2008). ε κηα κειέηε ησλ Passman & Mulhern (1977, φπ. αλάθ. ζην 

Berkowitz & Harmon-Jones, 2004), κεηέξεο θιήζεθαλ λα επηηειέζνπλ έλα έξγν, ελψ 

παξάιιεια ηα παηδηά ηνπο έθηηαρλαλ έλα πάδι θαη εθείλεο παξαθνινπζνχζαλ ηελ 

επίδνζή ηνπο. Οη κεηέξεο βίσλαλ άγρνο θαζψο ηνπο είραλ δνζεί ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο νη κεηέξεο αλαδείρζεθαλ πην 

απζηεξέο θαη ηηκσξεηηθέο κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηπρφλ ιάζε πνπ έθαλαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ πάδι.  

Παξφια απηά ε ζρέζε κεηαμχ ζπκνχ θαη άγρνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα ζαθήο. 

Έλα ζχλνιν εξεπλψλ έρεη νδεγήζεη ζε δηηηά επξήκαηα γηα ηελ ζρέζε ζπκνχ θαη 

άγρνπο. Απφ ηελ κία απνδεηθλχεηαη φηη ην άγρνο κπνξεί λα απνηειέζεη πξφδξνκν 

εκθάληζεο ζπκνχ (Kweon et al., 2008). Γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη νη αγρσηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο δεκηνπξγνχλ αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

ηεο απνγνήηεπζεο (Bongard & al‟ Absi, 2003, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008). 

Απφ ηελ άιιε πάιη, έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ν ζπκφο ίζσο λα απνηειεί πξφδξνκν 

εκθάληζεο ηνπ άγρνπο, θαζψο ε έθθξαζε ηνπ ζπκνχ είλαη κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε 



[46] 

 

πνπ πξνθαιεί έληνλν άγρνο (Tavris, 1989, φπ. αλάθ. ζην Kweon et al., 2008). 

Καηαλννχκε ινηπφλ φηη ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζπκνχ θαη άγρνπο δελ έρεη 

θαζνξηζηεί πιήξσο θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο (Kweon et al., 2008). 

Αμηνινγήζεθε επίζεο θαη ε ζρέζε ζπκνχ θαη θνηλσληθνχ άγρνπο θαη 

αλαδείρζεθε φηη ην θνηλσληθφ άγρνο πξνάγεη ηελ εκθάληζε ζπκνχ θαη επηζεηηθψλ 

ηάζεσλ (Berkowitz, 2003, φπ. αλάθ. ζην Berkowitz & Harmon-Jones, 2004). Ο Straus 

(1980, φπ. αλάθ. ζην Berkowitz & Harmon-Jones, 2004), πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ελήιηθεο νη νπνίνη είραλ βηψζεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο,  

φπσο ν ζάλαηνο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ ή ε κεηάβαζε ζε κηα άιιε πφιε. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ φηη είραλ βηψζεη πνιιά 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, ήηαλ απηά πνπ εκθάληδαλ είηε ζπκφ είηε είραλ ππνζηεί θάπνηαο 

κνξθήο θαθνπνίεζε ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.  

 

 

1.7.2. Θπκφο θαη θαηάζιηςε  

 

Ζ θαηάζιηςε αλήθεη ζηηο δηαηαξαρέο δηάζεζεο θαη ηα θχξηα ζπκπηψκαηά ηεο 

είλαη ε βαζηά ζιίςε θαη ε αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα βηψζεη επραξίζηεζε (Kring, 

Davison, Neale, & Johnson, 2010, ζ. 352). 

 

Οη θνηλσληνιφγνη έρνπλ κειεηήζεη δηεμνδηθά ηελ ζρέζε ζπκνχ θαη 

θαηάζιηςεο θαη πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ηα έληνλα θαη 

επίκνλα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ είλαη απηά πνπ εληζρχνπλ ηελ πηζαλφηεηα εθδήισζεο 

θαηάζιηςεο (Simon & Lively, 2010). Ζ ζεσξία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

Kemper (1978, φπ. αλάθ. ζην Simon & Lively, 2010), αλαθέξεη φηη νη άλζξσπνη 

βηψλνπλ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν ζπκφο, γηα πξάμεηο πνπ 

αληηιακβάλνληαη σο άδηθεο. Ζ ζπλερήο αιιειεπίδξαζε κε ηηο ελ ιφγσ πξάμεηο  

θαζηζηά ηα ζπκσκέλα άηνκα πην αλζεθηηθά ζηελ εθδήισζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαζέζεσλ, φπσο ε θαηάζιηςε.  
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Ζ ζρέζε σζηφζν κεηαμχ ζπκνχ θαη θαηάζιηςεο ζα κπνξνχζε εχθνια λα 

ραξαθηεξηζηεί δηηηή. Αθξηβψο φπσο ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ έληνλν ζπκφ 

νδεγνχληαη ζηελ εθδήισζε κεησκέλεο ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο (θαηάζιηςε), κε 

ηνλ ίδην ηξφπν θαη ηα άηνκα κε ρακειή ζπλαηζζεκαηηθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

εκπιαθνχλ ζε άδηθεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνθαινχλ έληνλν θαη δηαξθή 

ζπκφ (Simon & Lively, 2010).  

 

Πιήζνο εξεπλψλ έρεη εμεηάζεη ηελ ζρέζε ζπκνχ θαη θαηάζιηςεο. Ο 

Goodwin‟s (2006, φπ. αλάθ. ζην  Holter,  Magnuson,  Knutson, Enright, &  Enright, 

2008) επηζήκαλε ηελ ζπλνζεξφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ δχν απηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δηεγέξζεσλ, ζηεξηδφκελνο ζην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζπκφ ηνπο, φπσο ην θάπληζκα θαη 

ε ρξήζε αιθνφι, ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη κε ην ζπλαίζζεκα ηεο θαηάζιηςεο  

Δπηπιένλ, νη Jacobsen et al. (1983, φπ. αλάθ. ζην Flanagan et al., 2010) αλαθέξνπλ 

φηη ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο θαη νη 

ελήιηθεο θαη φηη ε θαηάζιηςε αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ πνπ εκθαλίδεη 

πεξηιακβάλεη ζπκφ θαη επηζεηηθφηεηα. ηελ ίδηα έξεπλα, αμηνιφγεζαλ έλα δείγκα 

θπζηνινγηθψλ παηδηψλ επηά έσο δψδεθα εηψλ θαη βξήθαλ φηη ε θαηάζιηςε ζπλδεφηαλ 

άκεζα κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη έιιεηςε δεκνηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ ζπλνκηιήθσλ ηνπο (Jacobsen et al., 1983, φπ. αλάθ. ζην Flanagan et al., 

2010). Σα παηδηά πνπ έρνπλ κεησκέλεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ζπρλά 

επηξξεπή ζε ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη απνγνήηεπζεο ηα νπνία ηείλνπλ λα 

εζσηεξηθεχνπλ. Ζ εζσηεξίθεπζε νδεγεί κε ηελ ζεηξά ηεο ζηελ εθδήισζε 

θαηαζιηπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην άγρνο θαη ε θνηλσληθή απφζπξζε  (Flanagan 

et al., 2010).  

Σελ ζεσξία ηεο χπαξμεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ θαη 

ζηελ εθδήισζε θαηάζιηςεο εμεγεί άξηζηα ε ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία  

ππνζηεξίδεη φηη ε θαηάζιηςε είλαη «ν ζπκφο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηα κέζα» (Freud, 

1934. Gershon, et al. 1968. Friedman, 1970. Arieti & Bemporad, 1978, φπ. αλάθ. ζην 

Fernandez & Turk, 1995). Ο Rosenzweig (1976, 1978, φπ. αλάθ. ζην Fernandez & 

Turk, 1995) επηζεκαίλεη φηη ηα άηνκα πνπ δελ εθθξάδνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο αιιά 
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αληίζεηα ηνλ ζηξέθνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο κέζσ ηεο απηνελνρνπνίεζεο, είλαη θαη απηά 

πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ θαηάζιηςε.  Δίλαη εκπεηξηθά 

απνδεδεηγκέλν φηη ν ζπκφο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο 

γπλαίθεο, δεδνκέλνπ φηη νη γπλαίθεο κεγαιψλνπλ θαη θνηλσληθνπνηνχληαη 

καζαίλνληαο λα θαηαζηέιινπλ θαη φρη λα εθθξάδνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο (Campbell, 1991. 

Hochschild, 1979, φπ. αλάθ. ζην Simon & Lively, 2010). Πνιινί κειεηεηέο έρνπλ 

επηζεκάλεη φηη ε θπξηφηεξε αηηία ηεο θαηάζιηςεο ησλ γπλαηθψλ έγθεηηαη ζηελ ηάζε 

ηνπο λα εζσηεξηθεχνπλ ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ηνπο θαη φρη λα ην εθθξάδνπλ φπσο 

ζπλεζίδνπλ νη άλδξεο (Frankel, 1991. Tavris, 1982. Weíssman & Paykel, 1974, φπ. 

αλάθ. ζην Simon & Lively, 2010). Ζ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ιεηηνπξγεί ζαλ θάζαξζε 

θαη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο, ελψ 

αληίζεηα ε θαηαζηνιή θαη παξεκπφδηζή ηνπ ζηξέθεη ην ζπλαίζζεκα πξνο ηα κέζα θαη 

δεκηνπξγεί έληνλα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Simon & Lively, 2010).  

 

 

1.8. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΤΜΟΤ 

 

Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα θαιχπηεη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά δεδνκέλα. Γηαδξακαηίδεη έλαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ, αθνχ 

παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ 

ππνβάζξνπ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ (Kelly, 2007).  

 

ηηο κέξεο καο, νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

ζπκνχ είλαη πνιιέο, κε πξψηε ζηελ θαηάηαμε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ απηναλαθνξάο. 

Καζψο ν ζπκφο είλαη κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία, ε ρξήζε εξγαιείσλ απηναλαθνξάο 

θαληάδεη ηνπιάρηζηνλ ινγηθή. Δπί ην πιείζηνλ, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

εξσηεκαηνιφγηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα θξίλνληαη θαηάιιεια γηα εθαξκνγή ηφζν ζε 

θπζηνινγηθνχο φζν θαη ζε θιηληθνχο πιεζπζκνχο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είηε ζαλ δηαγλσζηηθά εξγαιεία είηε ζαλ εξγαιεία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

(Feindler, 1990). 

 



[49] 

 

Πνιιά εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπκνχ κε 

πξψην ρξνληθά ην εξσηεκαηνιφγην πξφθιεζεο ζπκνχ (Anger Provocation Inventory) 

πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Novaco (1985, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990). Σν 

εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 90 πξνηάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε πεξηζηαηηθά 

πξφθιεζεο ζπκνχ. Σν άηνκν ζπκπιεξψλεη ζε κηα θιίκαθα likert πέληε βαζκίδσλ 

θαηά πφζν ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηα πεξηζηαηηθά απηά θαη θαηά πφζν ζπλέβεζαλ ή 

φρη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Σν πην γλσζηφ θαη πνιπρξεζηκνπνηεκέλν σζηφζν εξσηεκαηνιφγην ζπκνχ 

είλαη ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηζηαζηαθνχ θαη ηνπ ηδηνζπγθξαζηαθνχ 

ζπκνχ (State-Trait Anger Inventoty-STAXI), πνπ δεκηνχξγεζε ν Spielberger θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1988, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990). Σν STAXI ρνξεγείηαη ζε άηνκα 

απφ 13 εηψλ θαη πάλσ (Kelly, 2007) θαη απνηειέηηαη απφ 44 πξνηάζεηο νη νπνίεο 

ζπλδπάδνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έμη θιίκαθεο θαη δχν ππνθιίκαθεο. Οη πξνηάζεηο 

αλαθέξνληαη: ζηνλ ζπκφ σο θαηάζηαζε (θιίκαθα 10 ζηνηρείσλ πνπ κεηξά ηελ έληαζε 

κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή), ηνλ ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ (θιίκαθα 10 ζηνηρείσλ πνπ κεηξά ηηο αηνκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπκνχ), ηνλ έζσ-ζπκφ (θιίκαθα 8 ζηνηρείσλ πνπ 

κεηξά ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ν ζπκφο εθθξάδεηαη ή θαηαζηέιιεηαη), ηνλ έμσ-

ζπκφ (θιίκαθα 8 ζηνηρείσλ πνπ κεηξά πφζν ζπρλά έλα άηνκν εθθξάδεη ζπκφ είηε 

πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο είηε πξνο ην πεξηβάιινλ), ηνλ έιεγρν ηνπ ζπκνχ 

(θιίκαθα 8 ζηνηρείσλ πνπ κεηξά ηελ ζπρλφηεηα κε ηε νπνία έλα άηνκν πξνζπαζεί λα 

ειέγμεη ην ζπκφ ηνπ) θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ (εξεπλεηηθή θιίκαθα πνπ παξέρεη 

έλα γεληθφ δείθηε αμηνιφγεζεο ηεο ζπρλφηεηαο κε ηελ νπνία ν ζπκφο εθθξάδεηαη, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηεο έθθξαζεο). Οη εξσηεζέληεο θιίλνληαη λα 

απαληήζνπλ ζπκπιεξψλνληαο κηα θιίκαθα ηχπνπ likert ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ. 

 

 Σν  STAXI είλαη έλα εξγαιείν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε πνιιέο 

κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο έθβαζεο ηεο ζεξαπείαο γηα ηνλ ζπκφ (Herrman & 

McWhirter, 2003. Linlch & Sonnek, 2003. Robinson et al., 2002. Tang, 2001, φπ. 

αλάθ. ζην Kelly, 2007). Ζ έθδνζή ηνπ έρεη αλαζεσξεζεί ζε STAXI-2, ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπκνχ ησλ εθήβσλ 16 εηψλ θαη άλσ (Pellegrino, 

2012). Δπηπιένλ, έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε λεφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ, ην STAXI-2 C/A 
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γηα παηδηά θαη εθήβνπο 9-18 εηψλ. Ζ έθδνζε απηή δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην κηαο 

γεληθφηεξεο αλάγθεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκνχ πνπ λα είλαη αλαπηπμηαθά 

θαηάιιειε γηα παηδηά θαη εθήβνπο (Brunner & Spielberger, 2009, φπ, αλάθ. ζην 

Pellegrino, 2012).  

 

Πέξαλ απφ ηα εξγαιεία απηναλαθνξάο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κηα 

ακεζφηεξε εθηίκεζε ησλ ειιεηκκάησλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αλαινγηθέο ζηξαηεγηθέο 

αμηνιφγεζεο. ηηο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθέο ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πξνθαινχληαη 

ζην πιαίζην κηαο ζθελνζεηεκέλεο θαηάζηαζεο. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη αλαινγηθέο 

κεηξήζεηο απνηεινχλ νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξεο θαη θνηλσληθά εγθπξφηεξεο 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Ζ πην ζπρλή αλαινγηθή κέζνδνο είλαη ηα παηρλίδηα ξφισλ 

(role playing), κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία αληαλαθιά δηάθνξεο δηαπξνζσπηθέο 

θαηαζηάζεηο (Feindler, 1990). Μηα άιιε ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο είλαη ε πξφθιεζε 

κηαο θαηάζηαζεο κέζα απφ ηελ έθζεζε ζηελ θαληαζία, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

θιίλνληαη λα θαληαζηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε. Ο Deffenbacher θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (Deffenbacher, Demm, & Brandon, 1986. Deffenbacher, Story, 

Brandon, Hogg, & Hazaleus, 1988, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990) δήηεζαλ απφ 

θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ λα θαληαζηνχλ κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο πάξηη, ζπδεηνχλ κε θάπνηνλ ν νπνίνο αξλείηαη λα 

αθνχζεη ηελ άπνςή ηνπο θαη ηνπο πξνζβάιεη. Μεηά ηελ δηαδηθαζία ηεο έθζεζεο, 

κέηξεζαλ ηνλ ζθπγκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο δήηεζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θαη 

ην εξσηεκαηνιφγην STAXI (Spielberger, 1988, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990). Αλ θαη 

νη θαξδηαγγεηαθέο κεηξήζεηο δελ έδεημαλ θακία αιιαγή φζνλ αθνξά ζηελ κείσζε ηνπ 

ζπκνχ, επηζεκαίλεηαη φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο έθζεζεο ζηελ θαληαζία θαη ησλ 

εξγαιείσλ απηναλαθνξάο κπνξεί λα αλαδεηρζεί σο έλα πνιιά ππνζρφκελν αλαινγηθφ 

κέηξν αμηνιφγεζεο.  

 

Μηα αθφκε κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκνχ απνηειεί ε δηαδηθαζία ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο, ε νπνία θξίλεηαη θαηάιιειε λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα 

πξνγελέζηεξεο εθδειψζεηο ζπκνχ, αληαπνθξίζεηο ζηηο δηάθνξεο πξνθιήζεηο θαη  

ζπλέπεηεο ηεο έθθξαζεο ηνπ. Ζ απηνπαξαηήξεζε είλαη κηα άθξσο αηνκηθή 

δηαδηθαζία. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην παηδί ζπκπιεξψλεη έλα θχιιν ραξηί, ην 

νπνίν κεηά αμηνινγεί ν θιηληθφο ηαηξφο (Feindler, 1990). Οη απαληήζεηο ηνπ παηδηνχ 
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δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ηαηξφ λα αλαγλσξίζεη ην κεκνλσκέλν κνηίβν έθθξαζεο 

ηνπ παηδηνχ, λα εθηηκήζεη ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζε εκθάληζεο ηνπ ζπκνχ θαη ηηο 

αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κεηά απφ ηελ ζεξαπεία. Χζηφζν, ε ρξήζε ηεο 

απηνπαξαηήξεζεο ελέρεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Σα παηδηά κπνξεί λα κελ είλαη  

ηδηαίηεξα αθξηβή ζηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Δπηπιένλ, νη γλσζηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο (Dodge, 1985, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990) θαη ε πεξηνξηζκέλε 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία (Garrison & Stolberg, 1983, φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990) 

ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ δχζθνιε ηελ φιε δηαδηθαζία. Έηζη, ε 

δηαδηθαζία ηεο απηνπαξαηήξεζεο ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη θπξίσο σο εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν αλάιπζεο ηνπ ζπκνχ θαη έπεηηα σο πεγή ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  

 

Μεηά ηελ απηνπαξαηήξεζε, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε κηα αθφκε 

κέζνδν αμηνιφγεζεο ζπκνχ, ηελ άκεζε παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ε νπνία απνηειεί ηελ ηζρπξφηεξε θαη πην επηζπκεηή απφ ηνπο εξεπλεηέο 

ζηξαηεγηθή αμηνιφγεζεο. Χζηφζν, θαζψο ν ζπκφο νξίδεηαη σο κηα ππνθεηκεληθή, 

θπζηνινγηθή θαη γλσζηηθή εκπεηξία θαη ηα φξηα ηνπ κε ηελ επηζεηηθφηεηα ζπγρένληαη, 

ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ άκεζεο παξαηήξεζεο θξίλεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε (Feindler, 

1990). Έλαο ιφγνο πνπ θαζηζηά δχζθνιν ην έξγν ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο παξαηήξεζεο είλαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο δείγκα ηα κηθξά παηδηά ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν αληηδξαζηηθά ζε 

κεζφδνπο αμηνιφγεζεο. Δπηπιένλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ζπκφο θαη ε επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά εκθαλίδνληαη ζπγθεθαιπκκέλα, κε απνηέιεζκα ε κέζνδνο ηεο 

παξαηήξεζεο λα κελ κπνξεί λα εληνπίζεη νχηε λα πνζνηηθνπνηήζεη ηηο 

ζπγθεθαιπκκέλεο απηέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο (Feindler, 1990). Ζ Feindler (1979, 

φπ. αλάθ. ζην Feindler, 1990) σζηφζν, ζε έξεπλά ηεο εθάξκνζε έλα ιεπηνκεξέο 

ζχζηεκα άκεζεο παξαηήξεζεο κε ηίηιν ABOS (Aggressive Behavior Observation 

System), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε έληαζε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο παξαηεξήζεθε 

ζηελ ηάμε θαη ζε πεξηβάιινληα εμνρήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κείσζε ησλ 

έληνλσλ κνξθψλ επηζεηηθφηεηαο (ζσκαηηθή βία), αιιά κηθξή αιιαγή ζεκεηψζεθε ζε 

επηφηεξεο κνξθέο (πεηξάγκαηα). Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απηά ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο κέζα απφ ηελ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ζε άιιν θιηληθφ πιεζπζκφ θαη 

θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο.  
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Σέινο, ζηηο έγθπξεο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκνχ αλήθεη θαη ε 

ζπλέληεπμε, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζπλέληεπμε κε ην ίδην ην άηνκν ή ζπλέληεπμε κε 

άιια άηνκα πνπ γλσξίδνπλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ ελδηαθεξφκελν (Kelly, 

2007) θαη νη πξνβνιηθέο ηερληθέο, φπσο ην ηεζη θειίδσλ ηνπ Rorschach θαη ην ηεζη 

T.A.T (Thematic Apperception Test). Οη ελ ιφγσ ηερληθέο είλαη πνιχ ρξήζηκεο, ηα 

ηειεπηαία 50 ρξφληα, σζηφζν ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ απηναλαθνξάο θξίλεηαη 

πην απαξαίηεηε γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνβιεκάησλ ζπκνχ 

(Spielberger, Reheiser & Sydeman, 1995).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

2.ΔΗΑΓΧΓΖ 

ε θαζεκεξηλή βάζε ηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε κηα πιεζψξα 

θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ε χπαξμε θαη 

ε θαηάξηηζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ  

(Spence, 2003). Ζ κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ηεο θαηάξηηζεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο  

ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα (Spence, 2003). Σφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε απφθηεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ απνηειεί παλάθεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ (Spence, 2003). 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν, ηελ αληαπφθξηζε ησλ άιισλ αηφκσλ θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ (Spence, 2003). Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο έηζη ψζηε λα 

απνθηήζεη θνηλσληθή επάξθεηα (McFall, 1982. Spence, 1995, φπ. αλάθ. ζην Spence, 

2003). Οη δεμηφηεηεο απηέο θαιχπηνπλ δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ε απηνγλσζία θαη ε 

απηνδηαρείξηζε (απηνέιεγρνο θαη απηναπνηειεζκαηηθφηεηα), ε θνηλσληθή 

επαηζζεηνπνίεζε θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο (επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ) θαη ε δηαδηθαζία ιήςεο ππεχζπλσλ απνθάζεσλ (Durlak & Weissberg, 

2007). 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζπλδένληαη άκεζα θαη κε ην είδνο ηεο 

αλαηξνθήο πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο γνλείο (Webster-Stratton & Reid, 2004). Έξεπλα 

έρεη δείμεη φηη παηδηά πνπ κεγαιψλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ νη γνλείο είλαη 

επηζεηηθνί, ζπγθξνχνληαη ζπλερψο κε ηα παηδηά θαη δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

αξλεηηθέο απφ φηη ζηηο ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ 

ιηγφηεξεο θνηλσληθέο αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο (Cummings, 1994. 

Webster-Stratton & Hammond, 1999, φπ. αλάθ. ζην Webster-Stratton & Reid, 2004). 

Άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 
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ησλ παηδηψλ είλαη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο δαζθάινπο. Ο ηξφπνο πνπ αιιειεπηδξνχλ 

ηα παηδηά κε ηνπο δαζθάινπο ηνπο επεξεάδεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

επάξθεηα (Webster-Stratton & Reid, 2004).  

Πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ είλαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

δηαρείξηζεο, φπσο ε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

επηθνηλσλίαο, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζπγθξνχζεσλ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

(Coie & Dodge, 1998. Dodge & Price, 1994, φπ. αλάθ. ζην Webster-Stratton & Reid, 

2004). Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ απφθηεζε 

πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Beelman, Pfingsten, & Lösel, 1994. 

Cartledge & Milburn, 1980. Collaborative for Academic, Social, and Emotional 

Learning, 2003. Commission on Positive Youth Development, 2005. L‟Abate & 

Milan, 1985. Lösel & Beelman, 2003. Greenberg et al., 2003, φπ. αλάθ ζην  Durlak & 

Weissberg, 2007). Πνιιά πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ κέζα απφ ηελ άκεζε δηδαζθαιία, ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηελ πξαθηηθή 

εμάζθεζε. Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα ηφζν γηα ηελ 

πξφιεςε φζν θαη γηα ηελ ζεξαπεία δηάθνξσλ πξνβιεκάησλ (Spence, 2003). Ζ θχξηα 

πεπνίζεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ 

έγθεηηαη ζην φηη ηα παηδηά πνπ ζα απνθηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, 

ζα είλαη ζε ζέζε λα ηηο γεληθεχζνπλ θαη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή (Mathur, Kavale, 

Quinn, Forness, & Rutherford, 1998). 

Ζ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο δαζθάινπο θαη 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο, φπσο ε θαηάζιηςε (Segrin, 2000, φπ. 

αλάθ. ζην Spence, 2003), νη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (Gaffney & McFall, 1981.  

Spence, 1981, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003) , ε θνηλσληθή θνβία (Spence, Donovan, & 

Brechman-Toussaint, 1999, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003), ν απηηζκφο, ην ζχλδξνκν 

Asperger (Harris, 1998, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003)  θαη ε πξψηκε έλαξμε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο (Schulz & Koller, 1989, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003). Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκηιήθνπο, απφζπξζε, θνηλσληθή 

απνκφλσζε θαη κνλαμηά  (Mathur et al., 1998).  
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2.1. ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

      Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθήο επάξθεηαο», ε 

νπνία είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ θνηλσληθή δσή ησλ παηδηψλ, θαζψο θαινχληαη ζπρλά 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα εθιεπηπζκέλν ξεπεξηφξην θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ, ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε θαη 

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο (Spence, 2003). 

    Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ν φξνο ηεο «θνηλσληθήο επάξθεηαο», νη νπνίνη σζηφζν ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζρεηηθφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα, αθνχ ν θάζε νξηζκφο πεξηιακβάλεη θαη κηα 

μερσξηζηή παξάκεηξν. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Goldfried & D‟ Zurilla, (1969, φπ. 

αλάθ. ζην Nangle, Grover, Holleb, Cassano, & Fales, 2010), ε θνηλσληθή επάξθεηα 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά, πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο.  

     Αξγφηεξα νη Conger & Conger (1982, φπ. αλάθ. ζην Nangle et al., 2010) ηνλίδνπλ 

πσο ε θνηλσληθή επάξθεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα γηα απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο αιιειεπηδξάζεηο, νξηζκφ κε ηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ 

αξθεηά αξγφηεξα θαη νη Canino, Costello & Angold (1999, φπ. αλάθ. ζην Nangle et 

al., 2010). ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηνλ νξηζκφ ησλ Goldfield & D‟ Zurilla, νη Conger 

& Conger εηζάγνπλ ην ζηνηρείν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 

    εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Ford (1982, φπ. αλάθ. ζην Nangle et al., 2010), 

ζηελ πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο, ν νπνίνο 

ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνπο Conger & Conger έξρεηαη λα εηζάγεη ζηνλ νξηζκφ ηελ έλλνηα 

ηνπ «κέζνπ». Καηά ηνλ Ford (1982) ινηπφλ, ε θνηλσληθή επάξθεηα ζπλίζηαηαη ζηελ 

«επίηεπμε ζρεηηθώλ θνηλσληθώλ ζηόρσλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα κε 

ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κέζσλ θαη θαηαιήγνληαο ζε ζεηηθά αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα»  

(ζ. 323) . 

     Οη Rose-Krasnor (1997, φπ. αλάθ. ζην Halberstadt, Denham, & Dunsmore, 2001), 

ππνζηήξημαλ πσο ε θνηλσληθή επάξθεηα νξίδεηαη βάζεη ηεζζάξσλ παξακέηξσλ: 
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θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ζέζε ζπλνκήιηθσλ, επηηπρία ζηηο θηιηθέο ζρέζεηο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη κάιηζηα ηνλίδνπλ, πσο ζε 

απηέο ηηο παξακέηξνπο δελ ππάξρεη θαζφινπ ε έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

     Ορηψ ρξφληα αξγφηεξα, νη Bierman & Welsh (2000, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003) 

έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ λένπο παξάγνληεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή 

επάξθεηα ιέγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα ελζσκαηψλεη ζπκπεξηθνξηζηηθέο, γλσζηηθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη επειημία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ θαηλνηφκν ζα 

ιέγακε νξηζκφ αθνχ έξρεηαη λα πξνζζέζεη θαη ηα ζηνηρεία ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ζθέςεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

     Ζ θνηλσληθή επάξθεηα ινηπφλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν θαη επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή, αθαδεκατθή θαη πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ παηδηνχ (Coie et al., 1995. Elliott, Malecki, & Demaray, 2001. Roff, Sells, & 

Golden, 1972, φπ. αλάθ. ζην Spence, 2003), αθνχ ηπρφλ δπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ. Δμάιινπ ηα παηδηά κε αλεπηπγκέλε θνηλσληθή 

επάξθεηα καζαίλνπλ πην εχθνια ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαλαζηξέθνληαη νκαιά κε ηνπο γχξσ ηνπο ηφζν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη 

ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο (Websler-Stratton & Reid, 2003). 

    Χζηφζν, ην θαηά πφζν ζα έρεη επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε θνηλσληθή 

επάξθεηα εμαξηάηαη απφ ζεκαληηθνχο ζπκπεξηθνξηζηηθνχο, γλσζηηθνχο, 

ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο (Spence, 2003). Με άιια ιφγηα, 

φηαλ έλα άηνκν δέρεηαη εξεζίζκαηα απφ άιινπο αλζξψπνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα ηα επεμεξγαζηεί (αθξηβήο επεμεξγαζία θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ) θαη έπεηηα 

λα πξνζαξκφζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο (ζπλάθεηα 

πεξηβάιινληνο-θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο). Βέβαηα, ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ εξεζηζκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(θνηλσληθή αληίιεςε), νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ 

θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ ησλ άιισλ. Αλ ππάξρεη έιιεηκκα ζηελ εξκελεία ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηφηε απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλαθξηβή εξκελεία ησλ 
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θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ θαη αλεπηζχκεηε αληαπφθξηζε ζηα θνηλσληθά θαιέζκαηα ησλ 

άιισλ. Με απηά ηα βήκαηα επηηπγράλεηαη ινηπφλ, κηα θνηλσληθά απνδεθηή 

αληίδξαζε, ε νπνία θαη‟ επέθηαζε νδεγεί ζε θνηλσληθή επάξθεηα. 

       Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζεί θάπνην ιάζνο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε 

ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιφγεζε ηεο θνηλσληθήο 

επάξθεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε θαηάιιειεο παξεκβάζεηο. Ζ 

αμηνιφγεζή ηεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ (γηα λένπο, γνλείο ή 

δαζθάινπο), ζπλεληεχμεηο, παξαηήξεζε θαη θνηλσληνκεηξηθά εξγαιεία. Ζ επηινγή 

ηνπ θάζε εξγαιείνπ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο, αλ δειαδή ζηνρεχεη 

ζηελ εχξεζε παηδηψλ κε θνηλσληθέο δπζθνιίεο, αλ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο ή αλ αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο παξέκβαζεο. Μφιηο εληνπηζηνχλ ηπρφλ ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επάξθεηα 

ζπλίζηαηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ παξεκβάζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηεο, κε ηελ 

θπξηφηεξε παξέκβαζε λα είλαη ε Δθπαίδεπζε Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ, κέζσ ηεο 

νπνίαο δηδάζθνληαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο γηα νκαιή αληαπφθξηζε ζηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, γλσζηηθή 

αλαδφκεζε, απηνξξχζκηζε, ηξνπνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πεξηζηάζεσλ θαη 

κεζφδνπο ζπλαηζζεκαηηθήο ραιάξσζεο. Όια απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ζα νδεγήζνπλ ζε 

βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο (Spence, 2003). 

 

 

2.2. ΟΡΗΜΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

 

Ο Cavell  (1990, νπ. αλάθ. ζην Nagle et al., 2010) φξηζε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο σο έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην άηνκν γηα λα 

αληαπεμέιζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαηάζηαζε. Γεληθφηεξα, ν φξνο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο καζεκέλεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο 

κνηξάδνληαη έλαλ θνηλφ ζηφρν: λα απνθηήζεη ην άηνκν ηα απαξαίηεηα εθφδηα έηζη 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια κέζα ζην θνηλσληθφ πιαίζην  (Nagle et 

al., 2010).   
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Οη Hargie, Saunders θαη Dickson, (1994, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο, 

Κνπηζνπνχινπ & Ρέγθιε, 2010) επηζεκαίλνπλ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

απνηεινχληαη απφ έμη βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. ε έλα πξψην επίπεδν νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ βνεζνχλ ην άηνκν 

λα εθπιεξψζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Οη ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξέο δελ είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο, αληίζεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά θαη αιιειέλδεηα 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Έλα ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

είλαη φηη είλαη θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο, δειαδή απφιπηα ζπλπθαζκέλεο θαη 

αληαπνθξηλφκελεο ζην πιαίζην θαη ζηελ ζπλζήθε πνπ εμππεξεηνχλ. Δπηπιένλ, νη 

ζπκπεξηθνξέο απηέο γίλνληαη εκθαλείο κέζα απφ ηελ ζπκπεξηθνξηθή επίδνζε ηνπ 

αηφκνπ (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010, ζ.216) θαη κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζα απφ 

δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Σέινο, ην άηνκν ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηηο 

θαηάιιειεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο γηα λα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηάιιεια ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο (Hargie et al., 1994, φπ. 

αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

Ζ ηθαλφηεηα λα κνηξάδεζαη, ε παξνρή θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο, ε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα λα ιεο επραξηζηψ, παξαθαιψ θαη λα 

ζπγραίξεηο ηνπο άιινπο απνηεινχλ νξηζκέλα παξαδείγκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(Nagle et al., 2010). Οη ελ ιφγσ δεμηφηεηεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ θαηαζηάζεσλ  φπσο π.ρ 

ζπλεληεχμεηο γηα εχξεζε εξγαζίαο, δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο θαη ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο (Kelly & Hansen, 1987. Tsang & Cheung, 2005, φπ. αλάθ. ζην 

Nagle et al., 2010). 

Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο επεξεάδνπλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ παηδηψλ θαη είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επηηπρή 

αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο (Gresham & Elliott, 1990, φπ. αλάθ. 

ζην Nagle et al., 2010). Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην πξψην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

καζαίλνληαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Έπεηηα αθινπζνχλ ην ζρνιείν θαη ε θνηλφηεηα. 

Ζ κίκεζε πξνηχπνπ θαη ε παξαηήξεζε είλαη ζπρλά εθαξκνζκέλεο κέζνδνη 

εθκάζεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αλ θαη δελ απνηεινχλ ηηο κνλαδηθέο θαζψο νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο φπσο ε 
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δηδαζθαιία, ε ζέζπηζε λνξκψλ θ.α (Patrick, 2008, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη 

ζπλ., 2010).  

 

2.3. ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΜΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 

Οη Dodge & Murphy (1984, φπ. αλάθ. ζην Nagle et al., 2010) επηζήκαλαλ ηελ 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο. Σφληζαλ 

ινηπφλ φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηηο εηδηθέο ηθαλφηεηεο ή 

ζπκπεξηθνξέο πνπ επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά κέζα ζε 

έλα θνηλσληθφ πιαίζην (Cavell, 1990. Gambrill & Ritchey, 1986, φπ. αλάθ. ζην Nagle 

et al., 2010). Αληίζεηα, ν φξνο θνηλσληθή επάξθεηα ζπρλά αλαθέξεηαη ζηελ 

αμηνινγηθή θξίζε εμσηεξηθψλ παξαηεξεηψλ σο πξνο ηελ επάξθεηα ηεο απφδνζεο ζε 

έλα θνηλσληθφ έξγν (McFall, 1982, φπ. αλάθ. ζην Nagle et al., 2010, ζ.28). 

 

2.4. ΔΗΓΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

 

Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ ή ζπκπεξηθνξψλ. Χζηφζν είλαη πξνηηκφηεξν λα 

εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηηο δεμηφηεηεο απηέο πνπ πξνσζνχλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, βνεζνχλ ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

ςπρνεθπαηδεπηηθή νκάδα απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλα αζθαιέο πιαίζην εμάζθεζεο 

θαη ελίζρπζεο ησλ ελ ιφγσ δεμηνηήησλ (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

Παξαθάησ παξαζέηνπκε ζε ζπληνκία ηηο θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζην πιαίζην κηαο ςπρνεθπαηδεπηηθήο 

νκάδαο.    
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 Γεμηφηεηεο έλαξμεο αιιειεπίδξαζεο ή γλσξηκίαο: Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθψλ επαθψλ. Χζηφζν, ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα 

εηδηθά ζηα παηδηά. Πέξα απφ ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ, ηα παηδηά αηζζάλνληαη 

θαη άγρνο γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπο απφ ηνπο άιινπο. ην πιαίζην 

ηεο ςπρνεθπαηδεηηθήο νκάδαο, ηα παηδηά έξρνληαη αληηκέησπα κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, θαηαλννχλ φηη είλαη θπζηνινγηθά θαη έηζη 

πξνρσξνχλ πην εχθνια ζηελ γλσξηκία κε ηνπο άιινπο θαη ζηελ ζχλαςε 

θνηλσληθψλ επαθψλ (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο θαζνξηζκνχ θαλφλσλ: Οη θαλφλεο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Οη ελήιηθεο κπνξνχλ εχθνια λα ηνπο 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ηνπο εθαξκφζνπλ. Ζ δηαδηθαζία απηή δελ είλαη φκσο ην 

ίδην εχθνιε γηα ηα παηδηά. Μέζα ζηελ νκάδα ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ησλ θαλφλσλ, νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ 

πξνζσπηθή πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ 

(Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Οη θαλφλεο δηακνξθψλνπλ ηα φξηα θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα αζθάιεηαο, πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη εληζρχνπλ 

ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή επαθή (O‟Rourke & Worzbyt, 1996, φπ. 

αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

 

 

 Γεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ: Οη δεμηφηεηεο απηέο 

είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή ηνπ αλζξψπνπ λα θαηαλνεί θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηφζν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

άιισλ (Goleman, 1998, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). ηελ 

θαηεγνξία απηή ινηπφλ πεξηιακβάλνληαη δεμηφηεηεο επίγλσζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πνπ βνεζνχλ ην παηδί λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη. Ζ ηθαλφηεηα απηή ηνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαλνεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη λα είλαη ζίγνπξν γη‟ απηφλ, λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη 

λα κελ δηαθαηέρεηαη απφ αλαζθάιεηα (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Αθφκε, 

εδψ ελππάξρνπλ δεμηφηεηεο ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πνπ βνεζνχλ ην 
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παηδί ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ έθθξαζή ηνπο κε 

θαηάιιειν θαη απνδεθηφ ηξφπν, θαζψο θαη δεμηφηεηεο εμεχξεζεο θηλήηξσλ, ε 

ζέζπηζε δειαδή θηλήηξσλ θαη ζηφρσλ πνπ εληζρχεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηα γεκίδεη κε αηζηνδνμία, πείζκα θαη 

ειπίδα (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Σέινο, ε θαηεγνξία απηή 

πεξηιακβάλεη αθφκε δεμηφηεηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, 

ε ιεγφκελε δειαδή ελζπλαίζζεζε (empathy) πνπ βνεζά ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ νπζηαζηηθφηεξεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θαζψο επίζεο θαη 

δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ πγηή 

δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ ηα παηδηά κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

κέζα απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα ηνπο επεξεάδνπλ κε ηξφπν πνπ πξνσζεί ηνλ 

ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σα παηδηά απηά είλαη πην θνηλσληθά ζε 

ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ έρνπλ κάζεη ηνλ ζσζηφ ηξφπν δηαρείξηζεο κε 

απνηέιεζκα λα απνκαθξχλνληαη θαη λα απνκνλψλνληαη (Βαζηιφπνπινο θαη 

ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο: Οη δεμηφηεηεο απηέο απνηεινχλ ηηο πιένλ 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ παηδηψλ. Απαξηίδνληαη απφ έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ, φπσο ε ηθαλφηεηα 

έλαξμεο κηαο ζπδήηεζεο, ζπλέρηζήο ηεο θαη δηαθνπήο ηεο κε νκαιφ ηξφπν. 

Δπηπιένλ, εδψ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ζπλνκηιεηή, 

αλάπηπμεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κεηαιακπάδεπζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη ελίζρπζεο ηεο αλαηξνθνδφηεζεο (O‟Rourke & 

Worzbyt, 1996, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Με ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ ηα παηδηά εθθξάδνληαη πην εχθνια, αθνχλ 

ηνπο άιινπο θαη ζπλάπηνπλ επθνιφηεξα ζρέζεηο καδί ηνπο. Έηζη κεηψλνπλ ην 

ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη απνθεχγνπλ ηελ θνηλσληθή απνκφλσζε 

(O‟Rourke & Worzbyt, 1996, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). 
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 Γεμηφηεηεο απηνεθηίκεζεο: Ζ απηνεθηίκεζε απνηειεί ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ζρεηίδεηαη κε ην πψο ηνλ αμηνινγνχκε θάζε 

θνξά (Akin et al., 1990, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ. 2010). Οη 

δεμηφηεηεο απηνεθηίκεζεο πξνσζνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ. Σα παηδηά κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαγλσξίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμία θαη έηζη εληζρχνπλ ηα ζεηηθά 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζνίσλσλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ (Berne & Savary, 1981, φπ. αλάθ. ζην 

Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

 

 Γηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο: Οη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα ζπλάπηνπλ πην ζηελέο θαη πην πνηνηηθέο ζρέζεηο 

κε ηνπο άιινπο (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010, ζ.228). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε ζχλαςε θαη ε δηαηήξεζε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ βαζηζκέλσλ ζηελ εκπηζηνζχλε, ε αλάπηπμε ηεο νηθεηφηεηαο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζχλδεζε κε ηνπο άιινπο (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο: Οη δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ζχλαςε πγηψλ ζρέζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ επίιπζε 

δηαπξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ. Βαζίδνληαη ζηνλ ζεβαζκφ θαη ζηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη εληζρχνπλ ηηο ζεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (Orlick, 2006, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη 

ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο απηνδηαρείξηζεο: ε έλα πξψην επίπεδν, νη δεμηφηεηεο 

απηνδηαρείξηζεο είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίιπζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

θαηά ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο νκάδαο (φπσο π.ρ ν 

απνρσξηζκφο). Δθεί καζαίλνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο, έηζη ψζηε λα 

γεληθεπζνχλ θαη έμσ απφ ην πιαίζην ηεο νκάδαο θαη λα κπνξέζνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ 

ηα παηδηά καζαίλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα είλαη ππεχζπλα 

γηα ηηο πξάμεηο ηνπο (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  
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 Γεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ: Με ηηο 

δεμηφηεηεο απηέο ηα παηδηά θαηαθέξλνπλ λα εληνπίζνπλ ην πξφβιεκα ή ηελ 

πεγή ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ πην επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν. πλήζσο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ ηξία βήκαηα γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πξψηα εληνπίδνπλ ην πξφβιεκα, έπεηηα ζθέθηνληαη 

πηζαλέο ιχζεηο γη‟ απηφ θαη ηέινο επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε ιχζε θαη ηελ 

εθαξκφδνπλ (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο ππεπζπλφηεηαο: Απφ πνιχ λσξίο ηα παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ λα 

είλαη ππεχζπλα ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

επηινγέο ηνπο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά ζπκπεξηθέξνληαη 

ιεηηνπξγηθά ζηελ θνηλσλία. Ζ ππεπζπλφηεηα είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ απαηηεί 

εμάζθεζε θαζψο δελ επέξρεηαη απηφκαηα. Ζ εμάζθεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο 

κπνξεί λα γίλεη κέζα ζην πιαίζην ηεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο νκάδαο. Σα παηδηά 

κέζα ζηελ νκάδα γίλνληαη ππεχζπλα, ζηεξίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

εληζρχνπλ ηελ απηνεηθφλα ηνπο (Smead, 1994, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο 

θαη ζπλ., 2010).  

 

 Γεμηφηεηεο νξηνζέηεζεο, δηεθδίθεζεο θαη άξλεζεο: Οη δεμηφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ζέζπηζε νξίσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά 

καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ψζηε λα δηεθδηθνχλ ηνλ 

ζεβαζκφ απφ ηνπο άιινπο θαη λα ζέηνπλ ηα φξηα ηνπο ψζηε λα κελ 

παξαβηάδνληαη απφ ηξίηνπο. Έηζη, θαηαθέξλνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη λα δξνπλ ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο (O‟ 

Rourke & Worzbyt, 1996, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010, 

ζ.230).  
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2.5. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ απνηειεί βαζηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ κεηέπεηηα εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζή ηνπο. Πξηλ φκσο απφ ηελ αμηνιφγεζε, νη ελδηαθεξφκελνη νθείινπλ λα 

ζέζνπλ δχν ζηφρνπο: ηελ αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη παξέκβαζε θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκέξνπο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δψζεη 

έκθαζε ε παξέκβαζε (Nangle et al., 2010). Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή επάξθεηα ησλ παηδηψλ, κπνξνχλ λα ζπιιεγνχλ κέζσ 

δηαθφξσλ πεγψλ, φπσο νη ζπλνκήιηθνη, νη δάζθαινη, νη γνλείο, εμσηεξηθνί 

παξαηεξεηέο, ην ίδην ην άηνκν (Nangle et al., 2010), θαζψο θαη απφ άιινπο ηχπνπο 

αμηνιφγεζεο, φπσο ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη  νη ζπλεληεχμεηο (Spence, 2003). 

Ζ αμηνιφγεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπλνκειίθσλ κπνξεί λα θαηαζηεί 

ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ, αθνχ ηα παηδηά αμηνινγνχλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

κέζα απφ κηα παηδηθή πξννπηηθή, ελψ θαη νη δάζθαινη κπνξνχλ λα παξέρνπλ αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο, αθνχ βιέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζε αξθεηά πιαίζηα κέζα 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ (Nangle et al., 2010) θαη έηζη ηείλνπλ λα έρνπλ θαιχηεξε 

γλψκε γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο (Pakaslachti & 

Keltikangas-Jarvinen, 2000, φπ. αλάθ. ζην Nanle et al., 2010). Οη γνλείο κε ηε ζεηξά 

ηνπο θαινχληαη αξθεηέο θνξέο λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη πάληα αθξηβείο αθνχ 

ελδερνκέλσο λα είλαη θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο. Δθηφο φκσο απφ ηα άηνκα 

πνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα παηδηά, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο, άηνκα δειαδή άγλσζηα ησλ παηδηψλ, ηα 

νπνία έρνπλ εθπαηδεπηεί λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη δελ 

δηαθαηέρνληαη απφ ζπλαηζζήκαηα πξνζθφιιεζεο, ελψ θαη ην ίδην ην άηνκν κπνξεί λα 

δψζεη ζαθείο πιεξνθνξίεο (Nangle et al., 2010). 
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Όζνλ αθνξά ηψξα ζηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, ε 

επηινγή ηνπο θάζε θνξά εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ: δηάγλσζε 

παηδηψλ πνπ έρνπλ θνηλσληθέο δπζθνιίεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξέκβαζεο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

παξέκβαζεο. Καη νη ζπλεληεχμεηο αιιά θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζην ίδην ην άηνκν, είηε ζηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο 

(Spence, 2003). 

 

2.6. ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΓΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

Σελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ εχξεζε ηπρφλ 

ειιεηκκάησλ αθνινπζνχλ νη παξεκβάζεηο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πξσηίζησο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο επάξθεηαο. Οη 

παξεκβάζεηο εμάζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά ζπρλά ζηα 

παηδηά (Cox & Schopter, 1991, φπ. αλάθ. ζην Nangle et al., 2010) θαη κπνξεί λα 

πνηθίινπλ κε βάζε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ (Nangle et al., 2010). Ζ 

πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πεξίνδνο ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεηο, θαζψο 

κπνξεί λα πξνιεθζεί ηπρφλ έμαξζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, 

κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ (ζπκφο, επηζεηηθφηεηα), βειηίσζε ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Nagle et al., 2010).Σέηνηνπ 

είδνπο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε αηνκηθά, είηε ζε νκάδεο, κε 

ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηνπο λα πνηθίινπλ (Webster-Stratton & Reid, 2004). 

Μέζα απφ ηηο δηάθνξεο παξεκβάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα 

βειηησζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο, ε επηθνηλσλία, ε 

απηνπεπνίζεζε, ην ρηίζηκν πγηνχο ζρέζεο θαη ε επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

εθάζηνηε δεμηφηεηαο (Webster-Stratton & Reid, 2004). Σν πξψην βήκα -νδεγίεο θαη 

αηηηνινγία- είλαη ε πεξηγξαθή θαη ε θαηαλφεζε ηεο θάζε ζπκπεξηθνξάο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζεη ν ζπκκεηέρσλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηα νθέιε ηεο (Bourke & VanHasselt, 

2001, φπ. αλάθ. ζην Webster-Stratton & Reid, 2004). Έπεηηα αθνινπζεί ε επίδεημε 

(ζπλήζσο κε πξνβνιή βίληεν), πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα νθέιε ηεο λέαο 
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ζπκπεξηθνξάο θαη αθνινπζεί ε δνθηκή, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ κειψλ, ψζηε 

λα ζπκνχληαη θαιχηεξα ηελ θάζε δεμηφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα ηελ εθαξκφδνπλ πην 

εχθνια. Σέινο, κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηελ ελίζρπζε επηηπγράλεηαη ε 

επηβεβαίσζε γηα ηελ κεηαγελέζηεξε ρξήζε ηεο απνθηεκέλεο θνηλσληθήο δεμηφηεηαο 

(Webster-Stratton & Reid, 2004). 

 

2.7. ΘΤΜΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

 

Ο εθθξαδφκελνο ζπκφο πνιιέο θνξέο εθηφο απφ ηε κεησκέλε  ηθαλφηεηα 

δηαρείξηζήο ηνπ, ζπλππάξρεη θαη κε ειιείκκαηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, αθνχ ε 

χπαξμε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ ππνδειψλεη θαη ηελ επάξθεηα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζπκνχ (Flanangan et al., 2010). Θα ιέγακε σζηφζν φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζρέζε κεηαμχ «αληίδξαζεο ζην ζπκφ» θαη «θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο» είλαη 

ειάρηζηεο, φκσο αξρηθέο ελδείμεηο έρνπλ εζηηάζεη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο αληηδξάζεηο 

ζπκνχ ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θάζκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Eisenberg, Fabes, Murphy, Maszk, Smith, & Karbon, 1995). ε έξεπλα 

ησλ Putallaz θαη Sheppard (1992, φπ. αλάθ. ζην Eisenberg et al., 1995), νη νπνίνη 

εμέηαζαλ ηε ζρέζε ησλ κεηαβιεηψλ «ζρέζε κε ζπλνκήιηθνπο» θαη «δηακάρεο», 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηερληθέο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζε δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπο. Απηφ 

δειαδή ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ αληηδξνχλ ζε κηα δηέλεμε κε επηζεηηθφ ηξφπν, 

ηείλνπλ λα δέρνληαη ηελ απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο. Δπίζεο, ζε 

ππνζεηηθέο θαηαζηάζεηο δηακάρεο, ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπο ηείλνπλ λα έρνπλ πην επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έιιεηςε ζεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. 

        Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εάλ ε πνηφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ  

ζπκνχ, κπνξεί κε θάπνην ηξφπν λα πξνβιέςεη θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ. Καηά ηνπο Eisenberg θαη Fabes (1992, φπ. αλάθ. ζην Eisenberg et al., 

1995), νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο ξπζκηζηηθέο ηθαλφηεηεο, 

ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε δηάθνξεο νπηηθέο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο 
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ε θνηλσληθά θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Αλ απηή 

ε ππφζεζε ηζρχεη ηφηε αλακέλεηαη πσο νη αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο φηαλ 

θάπνηνο είλαη ζπκσκέλνο, ζα έρνπλ επίδξαζε θαη ζηελ εθδήισζε ζσζηήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ αληηδξνχλ κε θνηλσληθά 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ, είλαη θαη απηά ηα νπνία 

δίλνπλ ζηνπο άιινπο ηελ εηθφλα θνηλσληθά θαηαμησκέλσλ παηδηψλ ρσξίο πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ 

αληηδξνχλ κε βίαην ηξφπν θαη ηα νπνία αλακέλεηαη ζε φιεο ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

λα εθδειψλνπλ αθαηάιιειεο θαη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο (Eisenberg et al., 

1995). 

        Δπηπιένλ, έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί, είλαη ε 

εμέιημε ηεο επίδξαζεο πνπ ζα έρνπλ νη αληηδξάζεηο ζπκνχ ησλ παηδηψλ ζηε κεηέπεηηα 

θνηλσληθή δσή ηνπο. Αξθεηέο έξεπλεο πάλσ ζε απηφ ην πεδίν έρνπλ δείμεη φηη νη 

θνηλσληθά αθαηάιιειεο θαη πξνβιεκαηηθέο εθδειψζεηο ζπκνχ είλαη απζφξκεηεο, 

σζηφζν απηή ε παξνξκεηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε κεηέπεηηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(Gaspi, Henry, McGee, Moffitt, & Silva, 1995. Rothbart, Ahadi, & Hershey, 1994. 

White et al., 1994. White, Moffitt, Earls, Robins, & Silva, 1990, φπ. αλάθ. ζην 

Eisenberg et al., 1995).  Ζ έληαζε ηνπ ζπκνχ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, θαζνξίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, αθνχ παηδηά ηα νπνία 

εθδειψλνπλ αθαηάιιειεο θαη επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο ζπκνχ βηψλνπλ ηελ απφξξηςε 

ησλ ζπλνκήιηθσλ θαη ζηεξνχληαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα κάζεζε θαη βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Eisenberg et al., 1995). 

Καηαιεθηηθά, ζα ιέγακε πσο ν ζπκφο θαη νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο 

είλαη δηαδηθαζίεο αιιειέλδεηεο, θαζψο φπσο εηπψζεθε ε ζπκσκέλε αληίδξαζε, πνπ 

πνιιέο θνξέο εθδειψλεηαη θαη κε επηζεηηθφ ηξφπν, ππνδειψλεη ηελ έιιεηςε 

θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ξήμε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο (Nangle et al., 2010). Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε 

αλάγθε γηα παξεκβάζεηο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη νπνίεο ζα έρνπλ σο 

θχξηα ζπζηαηηθά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ηε δηαρείξηζε ζπκνχ θαη ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Nangle et al., 2010). 

Δμάιινπ, ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζε δηάθνξεο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο είλαη θαη απηά πνπ έρνπλ απμεκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 
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θαη πνπ κπνξνχλ κε απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο ζπκνχ, 

θάηη ην νπνίν δε ζπκβαίλεη κε άηνκα κε κεησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Flanangan 

et al., 2010). 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελλνείηαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα θνηλσληθή έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο (Flanangan et al., 2010). Σξείο 

έξεπλεο κάιηζηα (Christopher et al., 1993. Elliot & Gresham, 1993. Stern & Fodor, 

1989, φπ. αλάθ. ζην Flanangan et al., 2010), έρνπλ θηάζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ θαιχηεξα κέζα απφ ζπλαληήζεηο κηθξψλ νκάδσλ, ζηηο 

νπνίεο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη αιιειεπίδξαζε κε ζπλνκήιηθνπο, επίδεημε, εμάζθεζε 

θαη αλαηξνθνδφηεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: ΦΤΥΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ  

 

 3. ΟΗ ΦΤΥΟΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

Ζ Έλσζε Δηδηθψλ ζηελ Οκαδηθή Δξγαζία νξίδεη ηηο ςπρνεθπαηδεπηθέο 

νκάδεο σο νκάδεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ λα «…πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή θαη 

δηαπξνζσπηθή σξίκαλζε/αλάπηπμε θαη πξφιεςε κειινληηθψλ δπζθνιηψλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο νκαδηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη ζπζηεκηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ζην εδψ θαη ηψξα» (Association for Specialists in 

Group Work, 2000, ζ.330, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). 

Κχξηνο ινηπφλ ζθνπφο ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ είλαη ε πξσηνγελήο 

πξφιεςε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο πξφιεςεο εληζρχεηαη κέζα απφ  

ηελ ζπδήηεζε, ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ηελ 

εμάζθεζε ζε λέεο δεμηφηεηεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κειψλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Οη ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ζέκαηα ςπρνινγηθνχ θπξίσο 

ελδηαθέξνληνο, πξάγκα πνπ καξηπξεί θαη ε νλνκαζία ηνπο (Correy & Correy, 2006, 

φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

Οη ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο είλαη νκάδεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Delucia-Waack, 2006, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο, 

Μπξνχδνο & Μπανχξδα, 2016), είλαη κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο είλαη αλάινγνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Έηζη κπνξεί λα απνηεινχληαη απφ 5 

έσο 100 κέιε (Brown, 2011, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016). Δπηπιένλ, 

απαξηίδνληαη απφ έλαλ ζπληνληζηή, ν νπνίνο επηιέγεη ηνπο ζηφρνπο, εθαξκφδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζηα κέιε (Brνwn, 

2011. Delucia-Waack, 2006,  φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016). 
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Όζνλ αθνξά ηψξα ζηηο ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο γηα παηδηά, απηέο είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα, γηα ηελ πξφιεςε εκθάληζεο πξνβιεκάησλ ή απιά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ηνπο (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). χκθσλα κε ηνπο 

Thompson & Randoph (1983, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010), 

ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ γηα παηδηά. Αξρηθά, νη νκάδεο κε 

έλα θνηλφ πξφβιεκα, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ παηδία πνπ αληηκεησπίδνπλ ην ίδην 

ζέκα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ επίιπζή ηνπ. Έπεηηα ππάξρνπλ νη νκάδεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζε θάζε παηδί ρσξηζηά, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ παηδηά κε 

δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηαθέξλνπλ σζηφζν λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη 

θαη νη νκάδεο αλάπηπμεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ. Σέινο, νη νκάδεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, πνπ φπσο ιέεη 

θαη ην φλνκά ηνπο ζηφρνο ηνπο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε εμάζθεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Thompson & Randoph, 1983, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 

2010).  

Οη ελ ιφγσ νκάδεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα έξρνληαη ζε επαθή 

κε άιια κέιε, λα αιιεινυπνζηεξίδνληαη, λα δίλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ βνήζεηα, λα 

δηδάζθνληαη λέα πξάγκαηα θαη λα κελ απνκνλψλνληαη. Όια απηά πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζα ζε έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Delucia-Waack, 

2006. Thompson, 2011, φπ. αλάθ ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016).  

Οη ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο γηα παηδηά δηαθέξνπλ αξθεηά απφ απηέο ησλ 

ελειίθσλ, δηαθνξά πνπ γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή εάλ αλαινγηζηνχκε θαη ην 

δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ επίπεδν ησλ δπν απηψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ (Βαζηιφπνπινο 

θαη ζπλ., 2010). Οη νκάδεο γηα παηδηά είλαη κηθξφηεξεο ηφζν ζε κέγεζνο φζν θαη ζε 

δηάξθεηα. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ιίγα ψζηε λα κπνξέζνπλ φια λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία (Brown, 2011. Shechtman, 2014, φπ. αλάθ. ζην 

Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016). Δπηπιένλ, ε δηάξθεηα ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα είλαη 

πην ζχληνκε γηα ηα παηδηά παξφηη γηα ηνπο ελήιηθεο, θαζψο ηα παηδηά δηαζέηνπλ 

κηθξφηεξν εχξνο πξνζνρήο (Brown, 2011. Corey et al., 2014. Delucia-Waack, 2006. 

Shechtman, 2014, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016). Οη νκάδεο γηα παηδηά 

έρνπλ πεξηζζφηεξν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαζψο ζηνρεχνπλ ζην λα κάζνπλ ηα 

παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα λα κπνξέζνπλ λα 
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εμειηρζνχλ ή λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα (Delucia-Waack, 2006, φπ. 

αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Δπηπιένλ, είλαη πεξηζζφηεξν δνκεκέλεο 

ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ ελειίθσλ, έρνπλ ζαθείο ζηφρνπο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Delucia-Waack, 2006. Brown, 2011, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο 

θαη ζπλ., 2016), νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ παηρλίδηα θαη ελεξγφ δξάζε (Brown, 

2011, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016), παξά απφ ιεθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπδήηεζε φπσο απηέο ησλ ελειίθσλ (Shechtman, 2004, φπ. αλάθ. 

ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Δπηπιένλ, θαη ν ξφινο ηνπ ζπληνληζηή δηαθέξεη 

ζε απηέο ηηο δχν νκάδεο. ηηο ςπρνεθπαηδεπηθέο νκάδεο γηα παηδηά ν ζπληνληζηήο 

νθείιεη λα είλαη πην θαηεπζπληηθφο, λα δίλεη νδεγίεο, λα θηλεηνπνηεί αιιά θαη λα 

παξέρεη θξνληίδα ζηα κέιε θαη λα ζπληεξεί ηελ δνκή ηεο νκάδαο (Delucia-Waack, 

2006, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Σέινο, έλα ζηνηρείν πνπ ππάξρεη 

κφλν ζηηο νκάδεο γηα παηδηά είλαη ε παξνρή ηεο γνληθήο ζπλαίλεζεο. Κξίλεηαη 

απαξαίηεην νη γνλείο λα γλσξίδνπλ θαη λα ζπλαηλνχλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ 

ηνπο ζηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή νκάδα (Brown, 2011. Corey et. al., 2014. Falco & 

Bauman, 2014, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[72] 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

4. ΔΡΔΤΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ 

 

ηελ βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δχν κέζνδνη κειέηεο ησλ νκαδηθψλ 

παξεκβάζεσλ, ε έξεπλα απνηειέζκαηνο θαη ε έξεπλα δηαδηθαζίαο. Ζ έξεπλα 

απνηειέζκαηνο εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο , ελψ ε έξεπλα 

δηαδηθαζίαο κειεηά φια ηα ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο 

(Brown, 2011. Delucia-Waack, 2006. Furr, 2000, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη 

ζπλ.,2016).  

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνρή ηεθκεξίσλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά (Shechtman, 2007).  Γεληθά, νη έξεπλεο 

απνηειέζκαηνο είλαη πην ζπρλά εθαξκνζκέλεο απφ ηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην πεδίν ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο παηδηψλ ε απνπζία ηεο έξεπλαο 

δηαδηθαζίαο είλαη εκθαλήο  (Kazdin, 1995. Kendall & Morris, 1991, φπ. αλάθ. ζην 

Leichtentritt & Shechtman, 1998), κε κηα πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

(Dagley, Gazda, Eppinger, & Stewart, 1994, φπ. αλάθ. ζην Leichtentritt & 

Shechtman, 1998) λα δείρλεη φηη νη έξεπλεο απνηειέζκαηνο θάιππηαλ ην 85% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ησλ εξεπλψλ.  

Ζ έξεπλα απνηειέζκαηνο απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ έθβαζεο. 

Οη ελ ιφγσ ζηφρνη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δεκηνπξγήζεθε ε ςπρνεθπαηδεπηηθή νκάδα (Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 1998, φπ. αλάθ. ζην 

Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010, ζ.204). Ζ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ έθβαζεο γίλεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα απφ κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε 

(Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ.,2010).  
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4.1.ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Έλαο απφ ηνπο απψηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ςπρνεθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε θαηά πφζν ε εκπεηξία ηεο νκάδαο ήηαλ επηηπρεκέλε γηα 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

γλψζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Με απιά ιφγηα, αμηνινγνχκε θαηά πφζν νη 

ζπκκεηέρνληεο γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ ε νκάδα 

ζην ηέινο ηεο απφ φηη γλψξηδαλ ζηελ αξρή ηεο (Brown, 2011).  

ηνπο ζηφρνπο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπγθαηαιέγεηαη ε αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ ησλ κειψλ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γίλεηαη κέζα απφ ηηο απηναλαθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, απφ 

αληηθεηκεληθά ηεζη ή απφ ηελ άκεζε παξαηήξεζε. Όιεο απηέο νη πεγέο πιεξνθνξηψλ 

ζπγθξίλνληαη κε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο ειέγρνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα δείμεη πέξα απφ ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, 

φηη δελ ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο ή φηη έγηλε θάπνηνπ είδνπο παιηλδξφκεζε. Γη‟ απηφ 

ινηπφλ ηνλ ιφγν ν ζπληνληζηήο πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο ζε θάζε ελδερφκελν (Brown, 

2011). 

Ζ αμηνιφγεζε δίλεη πιεξνθνξίεο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ζπληνληζηήο κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηπρφλ αδπλακίεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη αδπλακίεο απηέο αθνξνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν ζπληνληζηήο 

κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ αμηνιφγεζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ζπληνληζηή λα θαηαλνήζεη ηη πξέπεη λα απνθχγεη ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα ζρεδηάζεη 

έλα ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα (Brown, 2011). 
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Οη πεξηζζφηεξεο αμηνινγήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο γίλνληαη κέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο. Ζ επηινγή ηελ εξσηεκαηνινγίσλ θξίλεη απαξαίηεην 

ηα εξσηεκαηνιφγηα λα έρνπλ πςειή αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα. Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ πην απιή δπλαηή κνξθή. Σν απιφ θαη ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην δελ δπζθνιεχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο είλαη επθνιφηεξν λα ην 

θαηαλνήζνπλ θαη λα ην ζπκπιεξψζνπλ (Brown, 2011). Ζ απνηειεζκαηηθή 

αμηνιφγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγηα  πξηλ ηελ έλαξμε ηεο νκάδαο 

(pre-tests), εξσηεκαηνιφγηα κεηά ηελ ιήμε ηεο νκάδαο (post tests) θαζψο θαη 

επαλαιεπηηθή αμηνιφγεζε ιίγεο εβδνκάδεο, ιίγνπο κήλεο αθφκα θαη κεξηθά ρξφληα 

κεηά γηα λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ (follow-up tests) 

(Brown, 2011). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη follow-up αμηνινγήζεηο γίλνληαη 3 κε 6 

κήλεο κεηά ηελ ιήςε ηνπ ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Delucia-Waack, 2006). 

Σα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζε ζηάζεηο, ζθέςεηο, 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ άιιαμαλ ή φρη κεηά ην ηέινο ηεο νκάδαο. Ζ 

ζχγθξηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

νκάδαο κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ κεηά απφ ηελ ιήμε ηεο, δείρλεη 

θαηά πφζν ε νκάδα ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά γηα ηα κέιε ηεο (Delucia-Waack, 

2006). 
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Β’ ΜΔΡΟ 

Ζ ΔΡΔΤΝΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

 

 

5.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ζεκεία 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξέκβαζεο. Αξρηθά αλαθέξεηαη ν ζθνπφο ηεο παξέκβαζεο θαη 

νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο. Έπεηηα δηαηππψλνληαη νη ππνζέζεηο νη νπνίεο ηείλνπλ λα 

επηβεβαησζνχλ ή λα απνξξηθζνχλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ 

ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο θαη ησλ ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απάξηηδαλ ην πξφγξακκα φπσο απηέο 

εθηπιίρζεζαλ ζε θάζε ζπλάληεζε.  

. 
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5.1.ΚΟΠΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο πξνέθπςε φηη σο επί ην πιείζηνλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ εθαξκφδνληαη ςπρνεθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηζηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά. Χζηφζν, ζε θαλέλα απφ 

απηά δελ είρε ζπλδπαζηεί ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ κε ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ζε παηδηά ειηθίαο 7 έσο 9 εηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο θχξην κέζν ηελ 

ηέρλε. Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα θαιχςεη ην θελφ απηφ δηεξεπλψληαο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κέζσ ηεο ηέρλεο. Ο απψηεξνο 

ζθνπφο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρξήζηκνπ 

ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο κέζα απφ ην νπνίν επηδηψθεηαη ε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη ε δηδαζθαιία ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο, ειέγρνπ ηνπ ζπκνχ θαη ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ 

παηδηψλ.  

 

 

 

 

5.2.ΣΟΥΟΗ  ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο φπσο απηνί δηακνξθψζεθαλ γηα θάζε ζπλάληεζε.  
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ΤΝΑΝΣΖΖ ΣΟΥΟΗ ΤΝΑΝΣΖΖ 

 

1
ε
 

 Να γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο ηα παηδηά θαη ε ζπληνλίζηξηα. 

 Να αλαπηχμνπλ ηα παηδηά θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

 Να ζεζπηζηνχλ νη ζηφρνη θαη νη θαλφλεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα 

παηδηά λα θαηαλνήζνπλ ην ζθνπφ ησλ ζπλαληήζεσλ. 

 

2
ε
 

 Να αλαγλσξίζνπλ ηα παηδηά ηα ζπλαηζζήκαηα. 

 Να έξζνπλ ζε πξψηε επαθή κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. 

 

3
ε
 

 Να θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά βαζχηεξα ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. 

 Να γίλεη αληηδηαζηνιή κεηαμχ ζπκνχ θαη εξεκίαο. 

  Να θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη ν ζπκφο ζρεηίδεηαη  κε κε 

απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. 

4
ε
  Να  έξζνπλ ζε επαθή κε ελαιιαθηηθέο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπκνχ.  

 

5
ε
 

 

 Να κάζνπλ ηα παηδηά λα δηαρεηξίδνληαη ην ζπκφ (εκπέδσζε 

δεμηφηεηαο δηαρείξηζεο).  

 

 

6
ε
 

 Να εληζρπζεί ε θαηαλφεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ κέζα 

απφ ηελ ακεζφηεξε επαθή ησλ παηδηψλ κε απηφ κέζσ ηεο 

αθήγεζεο παξακπζηνχ.  

 Να «αλαπαξαζηήζνπλ» ηα παηδηά ηνλ ζπκφ. 

 

7
ε
 

 

 Να γεληθεχζνπλ ηα παηδηά ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ 

κέζσ δξακαηνπνίεζεο. 

 Να εληζρπζεί ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ.  

 

8
ε
 

 Να εθθξάζνπλ ηα παηδηά φζα απνθφκηζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζην πξφγξακκα. 

 Να απνραηξεηήζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηελ 

ζπληνλίζηξηα.  
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5.3. ΤΠΟΘΔΔΗ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

 

 
Με βάζε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη, ηα νπνία 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ηα ςπρνεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα είλαη 

απνηειεζκαηηθά γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ ζηα παηδηά, δηαηππψζεθαλ νη παξαθάησ ππνζέζεηο ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο: 

Πξώηε Τπόζεζε 

Αλακέλεηαη φηη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζα εληζρπζνχλ κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, ελψ δελ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

Γεύηεξε Τπόζεζε 

Αλακέλεηαη φηη αλαθνξηθά κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ζα απμεζνχλ ηα 

επίπεδα ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο 

απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη δελ ζα ππάξμνπλ 

αιιαγέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Σξίηε Τπόζεζε 

Αλακέλεηαη φηη ην επίπεδν ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ ζα κεησζεί κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη δελ ζα αιιάμεη γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. 

Σέηαξηε ππόζεζε 

Αλακέλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο αιιά θαη ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ζα δηαηεξεζνχλ γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο κεηά ηελ πάξνδν πέληε κελψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ δελ 

ζα ππάξμνπλ αιιαγέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ.  
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Πέκπηε ππόζεζε 

Αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

δηεξεπλήζεθαλ ηφζν πξηλ απφ ηελ έλαξμε φζν θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο αιιά θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ.  

 

5.4.ΓΔΗΓΜΑ 

 

Σν ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπκνχ θαη ελίζρπζεο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ εθαξκφζηεθε ζε δχν δεκνηηθά ζρνιεία, έλα δσδεθαζέζην 

ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζπξσηίαο θαη έλα εμαζέζην ζηελ πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθαλ ε Β‟ θαη ε  Γ‟ ηάμε (παηδηά ειηθίαο 7, 8 

θαη 9 εηψλ). Ζ ελεκέξσζε ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ δαζθάισλ έγηλε απφ ηελ ίδηα ηελ 

ζπληνλίζηξηα αξθεηνχο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηφπηλ 

ελεκέξσζεο απφ ηνπο δηεπζπληέο, ιήθζεθε γξαπηή ζπλαίλεζε απφ ηνπο γνλείο γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην πξφγξακκα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην δείγκα, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 117. Απφ απηνχο, νη 56 απνηεινχζαλ ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο (ε νκάδα ε νπνία ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα) θαη νη ππφινηπνη 61 ηελ 

νκάδα ειέγρνπ (ε νκάδα πνπ ζπκπιήξσζε κφλν ηα εξσηεκαηνιφγηα ρσξίο λα 

ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα). Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο απφ ηνπο 56 

καζεηέο, νη 31 αλήθαλ ζηελ Γ‟ δεκνηηθνχ θαη νη 25 ζηελ Β‟ δεκνηηθνχ. Οη νκάδεο 

παξέκβαζεο ήηαλ ζην ζχλνιν έμη, θαζψο ηα ηκήκαηα ρσξίδνληαλ ζηελ κέζε θαη θάζε 

ζπληνλίζηξηα αλαιάκβαλε απφ κία νκάδα. Απφ απηέο ηηο έμη νκάδεο, νη ηέζζεξηο 

απαξηίδνληαλ απφ καζεηέο ηεο Γ‟ θαη νη άιιεο δχν απφ καζεηέο ηεο Β‟ ηάμεο. ηελ 

νκάδα ειέγρνπ απφ ηνπο 61 καζεηέο, νη 36 πξνέξρνληαλ απφ ηελ Β΄ ηάμε θαη νη  25 

απφ ηελ Γ‟ ηάμε.  
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Ζ θαηάηαμε ησλ παηδηψλ ζηηο νκάδεο έγηλε ηπραία. Τπήξρε σζηφζν 

νκνηνκνξθία σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηελ θάζε νκάδα. 

Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ζηελ θάζε νκάδα επηδηψρζεθε λα είλαη κηθξφο, έηζη ψζηε ην 

πξφγξακκα λα εθαξκφδεηαη κε κεγαιχηεξε επειημία θαη λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα 

παηδηά ελεξγά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο (Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016). Έηζη, νη νκάδεο 

παξέκβαζεο δελ μεπεξλνχζαλ ηα 7 κε 8 κέιε, κε εμαίξεζε δχν νκάδεο πνπ 

απνηεινχληαλ απφ 12 θαη 13 κέιε αληίζηνηρα.  

 

 

5.5. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν θιίκαθεο: ε Κιίκαθα Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (Strengths 

and Difficulties Questionnaire, SDQ) ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, θαη ε Κιίκαθα πκπεξηθνξηζηηθψλ Απαληήζεσλ ζηνλ 

Θπκφ (Behavioral Anger and Response Questionnaire, BARQ) πνπ αμηνιφγεζε ηελ 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ρνξεγήζεθαλ θαη ζηηο 

δχν νκάδεο, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ. 

Δπηπιένλ, ππήξμε θαη follow up κέηξεζε, 5 κήλεο κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. Ζ 

follow up κέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα απνηειέζκαηα 

δηαηεξήζεθαλ ή φρη γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο.  

 

5.5.1.Κιίκαθα Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ, (Strengths and Difficulties 

Questionnaire, SDQ) 

 

Ο Goodman (1997, φπ. αλάθ. ζην Mellor, 2005), αλέπηπμε έλα εξγαιείν γηα ηελ 

αλίρλεπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα παηδηά πνπ 

κεηξάεη ηε ζπκπησκαηνινγία θαη ηε βιάβε ζε δηάθνξα επίπεδα ειηθίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ην Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ (SDQ-Strengths and 

Difficulties Questionnaire), ην νπνίν ππάξρεη ζε δχν εθδφζεηο: ηελ εθηεηακέλε 
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(Strine, Okoro, McGuire, & Balluz, 2005) θαη ηε ζχληνκε (Mellor, 2005). Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο θφξκεο ρνξήγεζεο. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα παηδηά ειηθίαο 4 -17 εηψλ, γηα 

λα ην ζπκπιεξψζνπλ νη γνλείο, ν δάζθαιφο ηνπο ή θαη ηα ίδηα ηα παηδηά θαη ζε παηδηά 

ειηθίαο 11-17 (εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο) (Goodman, 1997, 1999. Goodman, 

Meltzer, & Bailey, 1998, φπ. αλάθ. ζην Goodman, Ford, Corbin, & Meltzer, 2004).  

Σν Δξσηεκαηνιφγην Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ ζηελ εθηεηακέλε ηνπ 

έθδνζε απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξψην κέξνο, ην νπνίν απνηειεί έλα ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην εμέηαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, απαξηίδεηαη απφ 25 εξσηήζεηο (άιιεο 

ζεηηθέο θαη άιιεο αξλεηηθέο) ηηο νπνίεο θαιείηαη λα απαληήζεη έλαο ελήιηθαο ζρεηηθά 

κε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε δηάζηεκα 6 

κελψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο απηναλαθνξάο, ηηο εξσηήζεηο ηηο απαληάεη ην ίδην ην 

παηδί. Σν εξσηεκαηνιφγην απαξηίδεηαη απφ πέληε ππνθιίκαθεο: ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ππεξδξαζηεξηφηεηα-έιιεηςε πξνζνρήο, 

πξνβιήκαηα κε ζπλνκήιηθνπο θαη ζεηηθή θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Goodman, 1997, 

1999, φπ. αλάθ. ζην Strine et al., 2005). Ζ θάζε ππνθιίκαθα ζπκπεξηιακβάλεη πέληε 

εξσηήζεηο. Οη απαληήζεηο κεηξψληαη ζε κία θιίκαθα ηχπνπ Likert ηξηψλ βαζκψλ 

(1=δελ ηζρχεη, 2=ηζρχεη θάπσο, 3=ηζρχεη ζίγνπξα). Γηα θάζε ππνθιίκαθα, ην ζθνξ 

θπκαίλεηαη απφ 0-10. Αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλεη ην θάζε παηδί θαη νη 

νπνίεο ζπλνςίδνληαη, βγαίλεη θαη ην αληίζηνηρν αηνκηθφ ζθνξ, ην νπνίν 

θαηεγνξηνπνηείηαη σο εμήο: ρακειέο δπζθνιίεο, κεζαίεο δπζθνιίεο θαη πςειέο 

δπζθνιίεο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επηπηψζεηο θαη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεη έλαο 

πεπεηξακέλνο ελήιηθαο ζρεηηθά κε ην αλ αληηιακβάλεηαη ην παηδί ηνπ λα έρεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο δπζθνιίεο. Αλ ηζρχεη θάηη ηέηνην, ηφηε 

απαληψληαη εξσηήζεηο γηα ηε ρξνληφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ απειπηζία θαη ηελ 

θνηλσληθή δπζιεηηνπξγία. Ζ πξψηε εξψηεζε ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δπζθνιηψλ, δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ελψ 

εμεηάδεη θαη ηε ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ηνπο άιινπο, ελψ ε δεχηεξε εμεηάδεη ην 

δηάζηεκα χπαξμεο απηψλ ησλ δπζθνιηψλ. Αλ ην παηδί είρε δπζθνιίεο γηα πάλσ απφ 

έλα κήλα, ηφηε ν ελήιηθαο θαιείηαη λα απαληήζεη ηηο άιιεο δχν εξσηήζεηο ζρεηηθά κε 

ην αλ απηέο νη δπζθνιίεο αγρψλνπλ ην παηδί θαη ζε πνηεο πεξηνρέο ηεο θαζεκεξηλήο 
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ηνπ δσήο εκθαλίδνληαη (ζπίηη, θηιίεο, ηάμε, δξαζηεξηφηεηεο). Οη απαληήζεηο θαη εδψ 

είλαη ζε θιίκαθα likert ηξηψλ βαζκψλ (θαζφινπ/ιίγν=0, κέηξηα=1, εμαηξεηηθά=2). Σν 

δεχηεξν κέξνο απαληάηαη κφιηο θαιπθζνχλ νη πεξηνρέο ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξψηνπ κέξνπο. Αλ ην ζθνξ ζην πξψην κέξνο 

είλαη κεδέλ ηφηε ελλνείηαη πσο θαη γηα ην δεχηεξν κέξνο είλαη κεδέλ (Strine et al., 

2004). 

 ηελ ζχληνκε έθδνζή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν νη 

25 εξσηήζεηο κε ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε πέληε ππνθιίκαθεο θαη ηελ ίδηα 

βαζκνιφγεζε. Απηή απνηειεί θαη ηελ πην πνιπρξεζηκνπνηεκέλε κνξθή ρνξήγεζεο. 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ πέληε δηαζηάζεσλ, ζηε 

Βξεηαλία (Goodman, 2001, φπ. αλάθ. ζην Bourdon, Goodman, Rae, Simpson, & 

Koretz, 2005), ζηε νπεδία (Smedje et al., 1999, φπ. αλάθ. ζην Bourdon et al., 2005) 

θαη ζηε Γεξκαλία (Klasen et al., 2003, φπ. αλάθ. ζην Bourdon et al., 2005). Αληίζεηα, 

ζηελ Ακεξηθή (Dickey & Blumberg, 2004, φπ. αλάθ. ζην Bourdon et al., 2005) θαη ηε 

Φηιαλδία (Koskelainen et al., 2001, φπ. αλάθ. ζην Bourdon et al., 2005) 

ππνζηεξίρηεθε ζαλ θαιχηεξε ιχζε ε χπαξμε ηξηψλ δηαζηάζεσλ: εμσηεξίθεπζε, 

εζσηεξίθεπζε θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. 

  Καζψο δίλεηαη έλα ζθνξ γηα θαζεκία απφ ηηο πέληε θαηεγνξίεο, ην ζχζηεκα 

παξέρεη θαη έλα ζπλνιηθφ ζθνξ δπζθνιηψλ. Δλ ζπληνκία θαη κε βάζε αγγιηθά 

δεδνκέλα νη θαηεγνξίεο γηα ηα ζθνξ είλαη: θαλνληθφ, ζην φξην θαη αζπλήζηζην 

(Mellor, 2005). Δδψ λα πνχκε φηη νη ηέζζεξηο απφ ηηο θιίκαθεο ζπλζέηνπλ ηελ 

θιίκαθα ησλ «πλνιηθψλ δπζθνιηψλ» θαη βγάδνπλ έλα δηθφ ηνπο ζθνξ. ηελ 

θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ε ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη νη ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο (He, Burstein, 

Schmitz, & Merikangas, 2012). 

Καηά ηνπο Nunnaly & Bernstein (1994, φπ. αλάθ. ζην He et al., 2012) o 

βαζκφο αμηνπηζηίαο ηεο θιίκαθαο γηα ηηο ζπλνιηθέο δπζθνιίεο βξέζεθε λα είλαη πνιχ 

θαιφο (α=0.77),  ελψ ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε αμηνπηζηία γηα φιεο ηηο ππνθιίκαθεο 

(α=0.72-0.76), κε εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο ζρέζεο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, φπνπ 

ε αμηνπηζηία βξέζεθε ρακειή (α=0.58). χκθσλε κε απηνχο ηνπο βαζκνχο 



[84] 

 

αμηνπηζηίαο είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Goodman et al., 2001, ζηε Βξεηαλία (He et al., 

2012). 

      Κιείλνληαο, ην SDQ πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη άιισλ 

εξγαιείσλ γηα παηδηά θαη εθήβνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ. 

Απηά είλαη ε ζπληνκία, ε ειεχζεξε πξφζβαζε, ε επηθέληξσζε ηφζν ζε δπζθνιίεο φζν 

θαη ζε δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ε πξφζβαζε ζε πνιιέο κνξθέο ηνπ γηα λα 

παξέρεη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο νπηηθέο, φπσο ε εθδήισζε δπζθνξίαο ησλ 

παηδηψλ θαη αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην ζπίηη, πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ γνλείο ή 

δαζθάινπο (ζηελ εθηεηακέλε κνξθή ηνπ) (Mellor, 2005). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο 

ησλ 25 εξσηήζεσλ, ην νπνίν έπξεπε λα απαληήζνπλ κφλνη ηνπο νη καζεηέο. Αλ θαη ε 

απηναλαθνξά ελδείθλπηαη γηα ηηο ειηθίεο 11-17, σζηφζν ζεσξήζεθε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα φηη νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνχλ απφ ην δείγκα 

καο. Απφ ηηο πέληε σζηφζν ππνθιίκαθεο ηνπ, ε κία απηή ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο-

έιιεηςεο πξνζνρήο απνθιείζηεθε, θαζψο βξέζεθε λα έρεη ρακειή αμηνπηζηία.  

 

 

5.5.2.Κιίκαθα ζπκπεξηθνξηζηηθψλ απαληήζεσλ ζην ζπκφ  (Behavioral Anger 

Response Questionnaire, BARQ) 

 

 

Ζ θιίκαθα ζπκπεξηθνξηζηηθψλ απαληήζεσλ ζην ζπκφ (Behavioral Anger 

Response Questionnaire, BARQ), ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Linden θαη ηνπ ζπλεξγάηεο 

ηνπ (Linden et al., 2003, φπ. αλάθ. ζην Miers, Rieffe, Terwog, Cowan, & Linden, 

2007), κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζπκνχ. πλνιηθά απαξηίδεηαη απφ έμη θιίκαθεο: Πην, ζπγθεθξηκέλα, ε θιίκαθα 

ηνπ ηζρπξηζκνχ (assertion) αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο 

ηνπ ζπκνχ θαη επίιπζεο κηαο έληνλεο θαηάζηαζεο, ε θιίκαθαο ηεο εμάπισζεο 

(diffusion), πεξηιακβάλεη ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ζπκνχ ζε έλα άιιν εξέζηζκα ή ζε 
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θάπνηα δξαζηεξηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κνπζηθή θαη άζθεζε, ε θιίκαθα ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο (social support-seeking) έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαδήηεζε 

ππνζηήξημεο απφ ην ζπγγεληθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ  θαη ηελ ζπδήηεζε ηεο βίσζεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ, ε θιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ (rumination) αλαθέξεηαη 

ζηελ ηάζε λα αληηκεησπίδεη θαλείο ηνλ ζπκφ πνπ πξνέξρεηαη απφ θάπνηνλ άιινλ 

ζθεπηφκελνο μαλά θαη μαλά ηηο αηηίεο πνπ ηνλ πξνθαινχλ (Linden et al., 2003, φπ. 

αλάθ. ζην Miers et al., 2007), ε θιίκαθα έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ (direct anger 

out) πεξηιακβάλεη ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ ζπκνχ κε ιεθηηθφ ή ζσκαηηθφ ηξφπν θαη 

ηέινο, ε θιίκαθα ηεο απνθπγήο (avoidance) αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζηνιή ή ηελ ήπηα 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ (Martin & Dahlen, 2007). 

 

Οη ηέζζεξηο πξψηεο θιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ κέηξηεο 

θαη πξνζαξκνζηηθέο κεζφδνπο αληίδξαζεο ζηνλ ζπκφ, ελψ νη δχν ηειεπηαίεο 

θιίκαθεο ηνπ, ε θιίκαθα έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ (direct anger-out) θαη ε θιίκαθα 

ηεο απνθπγήο (avoidance), είλαη παξφκνηεο κε ηηο ζηξαηεγηθέο εμσηεξίθεπζεο (anger 

out) θαη εζσηεξίθεπζεο ηνπ ζπκνχ (anger in) θαη θαιχπηνπλ έλα ζπλερέο, ε κελ 

πξψηε αθξαίσλ επηζεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, ε δε δεχηεξε ζηξαηεγηθψλ θαηαζηνιήο θαη 

απνθπγήο.  

 

Ζ ηειηθή κνξθή ηεο θιίκαθαο BARQ πεξηιακβάλεη 37 εξσηήζεηο ηηο νπνίεο 

ηα παηδηά θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζπκπιεξψλνληαο κηα θιίκαθα ηχπνπ likert ηξηψλ 

βαζκίδσλ. Οη απαληήζεηο ηνπο είλαη αλάινγεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη θαηαζηάζεηο 

πνπ πεξηγξάθνπλ νη 37 πξνηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιεζεχνπλ ή φρη φηαλ ηα 

παηδηά είλαη ζπκσκέλα. Σα παηδηά ινηπφλ θιείλνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ 1=δελ ηζρχεη, 

2=ηζρχεη θάπσο, 3= ηζρχεη ζίγνπξα (Miers et al.,2007).  

 

Έρεη βξεζεί φηη ε θιίκαθα έρεη πςειή αμηνπηζηία (απφ 0,61-0,85 γηα ηελ θάζε 

ππνθιίκαθα) (Lawler-Row, Karremans, Scott, Edlis-Matityahou, & Edwards, 2008) 

θαη εγθπξφηεηα (Linden et al., 2003, φπ. αλάθ. ζην Miers et al., 2007). Σέινο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε θιίκαθα BARQ δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

ηάζεο ησλ εμεηαδφκελσλ λα βηψλνπλ ην ζπκφ (δειαδή ην ζπκφ σο ραξαθηεξηζηηθφ), 

αιιά νχηε θαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ επηπέδσλ νμείαο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ (δειαδή 

ηνλ ζπκφ σο θαηάζηαζε). Αληίζεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 
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ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ (Martin & 

Dahlen, 2007).  

 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 

απαληήζεσλ ζην ζπκφ (BARQ), ζε κηα έθδνζε ησλ 50 εξσηήζεσλ. Οη πξνηάζεηο 

πξνζαξκφζηεθαλ κε ηξφπν ν νπνίνο λα αληαπνθξίλεηαη ζην ειηθηαθφ επίπεδν ησλ 

παηδηψλ, γηα παξάδεηγκα ε πξσηφηππε πξφηαζε «Τςψλσ ηε θσλή κνπ» κεηαηξάπεθε 

ζε «Φσλάδσ», έθθξαζε ε νπνία είλαη πην νηθεία ζηα παηδηά. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο είρε 13 επηπιένλ εξσηήζεηο απφ ην αξρηθφ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είραλ ηελ κνξθή ησλ «ςεπδνεξσηήζεσλ». Οη ςεπδνεξεσηήζεηο 

έρνπλ παξφκνηα δηαηχπσζε κε κία ήδε δηαηππσκέλε εξψηεζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα κπνξεί λα ειέγμεη ν εξεπλεηήο θαηά πφζν είλαη δηαθνξεηηθέο νη απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ.  

 

 

5.6.ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΝ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ 

 

Σν ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθαξκφζηεθε θαη ζηα δχν ζρνιεία απφ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2015 έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ζρνιείν ηεο 

Θεζπξσηίαο νη ζπλαληήζεηο μεθίλεζαλ ζηηο 22/10/2015 θαη ηειείσζαλ ζηηο 

10/12/2015, ελψ ζην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ μεθίλεζαλ ζηηο 20/11/2015 θαη 

ηειείσζαλ ζηηο 27/01/2016. Οη ζπλαληήζεηο ήηαλ εβδνκαδηαίεο ζε θάζε ζρνιείν. Ζ 

εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλάληεζεο νξίδνληαλ θάζε θνξά θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηηο 

δαζθάιεο ησλ ηάμεσλ.  

Οη ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη θαζεκία απφ 

απηέο θάιππηε κία δηδαθηηθή ψξα. πλήζσο επηιέγνληαλ νη ψξεο ηεο επέιηθηεο δψλεο 

ή ηεο πιεξνθνξηθήο. Σν ηκήκα ρσξίδνληαλ ζηε κέζε θαη νη ζπληνλίζηξηεο έπαηξλαλ 

απφ κία νκάδα. ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο, ε κία νκάδα παξέκελε ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη ε άιιε κεηαθέξνληαλ ζηελ αίζνπζα εηθαζηηθψλ. Καζψο ηα ηκήκαηα 

εδψ ήηαλ δχν (ηέζζεξηο δειαδή νκάδεο παξέκβαζεο), θάζε εβδνκαδηαία ζπλάληεζε 

απαηηνχζε δχν δηδαθηηθέο ψξεο, κία γηα θάζε ηκήκα. ηνλ ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ 
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αληίζεηα, ην ηκήκα ηεο Β‟ ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο νκάδαο παξέκβαζεο ήηαλ 

έλα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δχν νκάδεο παξέκβαζεο. Ζ κία νκάδα 

πξαγκαηνπνηνχζε ην πξφγξακκα ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο ελψ ε άιιε ζπλήζσο 

κεηαθέξνληαλ ζηελ αίζνπζα ηεο πιεξνθνξηθήο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη αίζνπζεο θάζε θνξά 

δηακνξθψλνληαλ θαηάιιεια. Σα ζξαλία απνκαθξχλνληαλ θαη ζην θέληξν ηεο 

αίζνπζαο ηνπνζεηνχληαλ θαξέθιεο ζε ζρήκα θχθινπ. Ζ ζπληνλίζηξηα θαζφηαλ θαη 

απηή ζε κηα θαξέθια ζηελ κέζε ηνπ θχθινπ.  

Ζ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε απφ ηηο ζπληνλίζηξηεο θαη αθνινχζεζε ε 

έγθξηζή ηνπο απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Κάπνηεο απφ 

απηέο απνηέιεζαλ έκπλεπζε ησλ ζπληνληζηξηψλ, φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν 

ηειεπηαίσλ ζπλαληήζεσλ, ελψ θάπνηεο άιιεο αληιήζεθαλ απηνχζηα ή κε θάπνηα 

επεμεξγαζία απφ ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 2003 . 

Κνπξκνχζε & Κνχηξαο, 2011).  

ε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο, ην άλνηγκα πεξηειάκβαλε ην θαισζφξηζκα ησλ 

καζεηψλ ζηελ νκάδα, κηα ζχληνκε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηά πνπ ζπκνχληαη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλάληεζε θαη κηα εηζαγσγή γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 

ζπλάληεζεο. Μεηά ηελ ιήμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηα παηδηά ζπκπιήξσλαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο. ην ηέινο, ε ζπληνλίζηξηα θαη ηα παηδηά 

ζρεκαηίδνπλ έλα θχθιν θαη ηα παηδηά θαινχληαλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο γηα ηε ζπλάληεζε θαη λα δειψζνπλ ηη ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη ηη φρη. Ζ 

ζπλάληεζε νινθιεξψλνληαλ κε ηνλ απνραηξεηηζκφ κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηεο 

ζπληνλίζηξηαο. ηελ πξνηειεπηαία ζπλάληεζε, ε ζπληνλίζηξηα ελεκέξσζε ηα παηδηά 

φηη ε επφκελε ζπλάληεζε πνπ αθινπζεί ζα είλαη θαη ε ηειεπηαία, έηζη ψζηε λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλα.  

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο, 

απηέο εθηπιίρζεζαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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1
ε
 πλάληεζε: «Αο γλσξηζηνύκε ινηπόλ!» 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Γλσξίδσ όηη……, θαληάδνκαη όηη…»(20’+5’) 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηάξθεηα 25 ιεπηά θαη απνηειεί ην θχξην κέζν 

επίηεπμεο ηεο γλσξηκίαο ηφζν ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο φζν θαη ησλ παηδηψλ κε ηελ 

ζπληνλίζηξηα. Σα παηδηά παίξλνπλ ηηο θαξέθιεο ηνπο θαη ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν. 

ην πξψην ζηάδην (20‟) ε ζπληνλίζηξηα, αθνχ παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηεο,  πξνηξέπεη 

έλα παηδί λα μεθηλήζεη θαη λα δηαιέμεη έλα άιιν παηδί ζηελ νκάδα πνπ ην γλσξίδεη 

πνιχ θαιά θαη λα ην παξνπζηάζεη ιέγνληαο ηη μέξεη γη‟ απηφ. Σν άιιν παηδί αθνχεη 

θαη ζην ηέινο δηνξζψλεη θαη ζπκπιεξψλεη αλ ζέιεη. Με ηε ζεηξά ηνπ δηαιέγεη 

θάπνηνλ άιινλ ηνλ νπνίν καο παξνπζηάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Έηζη ζπλερίδνπλ θαη ηα 

ππφινηπα παηδηά κέρξη λα παξνπζηαζηνχλ φια. ην δεχηεξν ζηάδην (5‟) ε 

ζπληνλίζηξηα ξσηά ηα παηδηά εάλ έκαζαλ θάηη θαηλνχξην γηα θάπνην ζπκκαζεηή ηνπο 

ή έλα ζέινπλ λα πξνζζέζνπλ θάηη επηπιένλ.  

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Σν δέληξν ησλ θαλόλσλ» (10’+10’) 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, βνεζάεη ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ θαη λα 

ζπκθσλήζνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ.  Ζ ζπληνλίζηξηα ρσξίδεη ηα παηδηά ηπραία ζε δχν ππφ-νκάδεο  Έπεηηα 

ζε έλα κεγάιν ραξηφλη δσγξαθίδεη έλα δέληξν κε κεγάια θιαδηά (ν αξηζκφο ησλ 

θιαδηψλ ηζνδπλακεί κε απηφλ ησλ παηδηψλ). Ζ θάζε ππφ-νκάδα ζθέθηεηαη 

νξηζκέλνπο θαλφλεο. ηε ζπλέρεηα, έλα έλα ηα κέιε ησλ ππννκάδσλ θαινχληαη λα 

γξάςνπλ ζε έλα θιαδί ηνπ δέληξνπ έλαλ θαλφλα. Κάζε παηδί γξάθεη ινηπφλ ηνλ 

θαλφλα ηνπ ψζπνπ ηα θιαδηά ηνπ δέληξνπ ησλ θαλφλσλ λα «γεκίζνπλ». Έπεηηα ηα 

παηδηά επηζηξέθνπλ ζηηο αξρηθέο ηνπο ζέζεηο ζηνλ θχθιν θαη έλα έλα δηαβάδεη ηνπο 

θαλφλεο πνπ έγξαςε. ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζνπλ φια ηα κέιε καδί κε ηελ 

ζπληνλίζηξηα ηελ αμία ησλ θαλφλσλ απηψλ, αλ ζα ήζειαλ λα πξνζζέζνπλ θάπνην 

θαλφλα θαη ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλ θάπνην κέινο παξαβηάζεη ηνπο θαλφλεο 
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κειινληηθά. Αθνχ απνζαθεληζηνχλ απηά ηα ζέκαηα, ην «δέληξν ησλ θαλφλσλ» είλαη 

έηνηκν θαη ε ζπληνλίζηξηα κπνξεί λα ην θνιιήζεη ζε έλα εκθαλέο ζεκείν ζην ρψξν 

γηα λα κπνξνχλ ηα παηδηά λα ζπκνχληαη εχθνια ηνπο θαλφλεο ηεο νκάδαο.  

 

Τιηθά: Υαξηφλη, ρξσκαηηζηνί καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο,  κνιχβηα, θφιια. 

 

 

2
ε
 πλάληεζε: « Γλσξίδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηα!» 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Γλσξηκία κε ηα ζπλαηζζήκαηα» (10’+5’) 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα είλαη δηάξθεηαο δεθαπέληε ιεπηψλ θαη βνεζάεη ηα 

παηδηά λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα 

παηδηά καδί κε ηελ ζπληνλίζηξηα θάζνληαη ζε θχθιν θαη ε ζπληνλίζηξηα μεθηλά κηα 

ζπδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, ηνλίδνληαο πσο φια ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη θαιφ λα 

ηα έρνπκε. Ζ ζπληνλίζηξηα δείρλεη ζηα παηδηά εηθφλεο κε κάζθεο θαη πξφζσπα 

ζπλαηζζεκάησλ θαη δεηνχλ απφ ηα παηδηά λα ηα θαηνλνκάζνπλ. Οη εηθφλεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα εμήο ζπλαηζζήκαηα: ραξνχκελνο, ζηελαρσξεκέλνο, έθπιεθηνο, 

ιππεκέλνο θαη ζπκσκέλνο. Οη εηθφλεο κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ δείρλνληαη 

ηειεπηαίεο γηα λα γίλεη ε εηζαγσγή ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, ξσηψληαο ηα παηδηά 

απφ πνην ζηνηρείν ηεο εηθφλαο θαηάιαβαλ φηη πξφθεηηαη γηα ην ζπκφ (εθθξάζεηο, 

ρξψκα πξνζψπνπ, ζσκαηηθέο ελδείμεηο). 

      Αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά 

ζπδεηνχλ κε ηελ ζπληνλίζηξηα αλ ηνπο δπζθφιεςε ε αλαγλψξηζε θάπνηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη αλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ εχθνια ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

θίισλ, ησλ ζπκκαζεηψλ ή ησλ γνληψλ ηνπο (θαη εηδηθφηεξα αλ αλαγλσξίδνπλ εχθνια 

ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ). 
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Τιηθά: Κάξηεο κε κάζθεο θαη πξφζσπα ζπλαηζζεκάησλ. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: « Καλ’ ην όπσο εγώ» (7’ + 5’) 

ηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα ζρεκαηίδνπλ δεπγαξάθηα 

θαη λα θαζίζνπλ ην έλα απέλαληη απφ ην άιιν. Ζ ζπληνλίζηξηα δεηά απφ θάζε παηδί 

λα θαληαζηεί κηα θαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνθαιεί ζπκφ θαη παξάιιεια λα θαίλεηαη 

ζπκσκέλν. Σν άιιν παηδί, θαιείηαη λα παξαηεξήζεη θαη λα κηκεζεί απηέο ηηο 

εθθξάζεηο ζπκνχ (ην θάζε παηδί απνηειεί «θαζξέθηε» ηνπ άιινπ παηδηνχ). 

     Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά ζπδεηνχλ θαηά πφζν έρνπλ 

ίδηεο ή δηαθνξεηηθέο αληηδξάζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε θαηαζηάζεηο ζπκνχ θαη 

πψο ηνπο θαίλεηαη ν εαπηφο ηνπο θαη νη αληηδξάζεηο ηνπο φηαλ είλαη ζπκσκέλνη. 

 

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Ζ αιπζίδα ηνπ ζπκνύ» (10’ + 7’) 

Ζ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. εθψλεηαη έλα παηδί φξζην θαη ιέεη ηη ην ζπκψλεη πάξα πνιχ. 

Όπνην παηδί ζπκψλεη πάξα πνιχ γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζεθψλεηαη θαη πηάλεη ην πξψην 

παηδί απφ ην ρέξη. ηε ζπλέρεηα ην δεχηεξν παηδί ιέεη έλαλ άιιν ιφγν πνπ ηνλ 

ζπκψλεη πάξα πνιχ. Όπνην παηδί έρεη ηνλ ίδην ιφγν λα ζπκψλεη, ζεθψλεηαη θαη πηάλεη 

ην πξνεγνχκελν παηδί απφ ην ρέξη. ε πεξίπησζε πνπ είλαη πνιιά ηα παηδηά πνπ 

ζπκψλνπλ γηα ηνλ ίδην ιφγν πνπ αλαθέξζεθε, ηφηε ζρεκαηίδνπλ αιπζίδα θαη ν 

ηειεπηαίνο ιέεη ηνλ επφκελν ιφγν ζπκνχ. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κέρξηο φηνπ φινη 

έρνπλ γίλεη θξίθνη ζηελ αιπζίδα. Παξάιιεια, θαζψο ηα παηδηά αλαθέξνπλ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηνπο ζπκψλνπλ, ε ζπληνλίζηξηα ηνπο γξάθεη ζηνλ πίλαθα, θάησ απφ ηελ 

πξφηαζε: ΘΤΜΧΝΧ ΟΣΑΝ….. 

Μφιηο νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηφηεηα θαη φια ηα παηδηά γίλνπλ θξίθνη ζηελ 

αιπζίδα, επηζηξέθνπλ ζην θχθιν θαη ζπδεηνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο ζπκψλνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπλ αλ ζπκψλνπλ φινη κε ηνλ ίδην ιφγν. ε πεξίπησζε 

πνπ νη ιφγνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, ηα παηδηά πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ηνλ 
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θαζέλα καο ηνλ λεπξηάδεη θάηη δηαθνξεηηθφ θαη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζεβφκαζηε 

απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

 

        Τιηθά: Πίλαθαο, θηκσιία.   

 

3
ε
 πλάληεζε: « Ο ζπκόο θαη ε εξεκία» 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Σν ζπκσκέλν καθαξόλη» (7’ + 5’) 

Σα παηδηά ζεθψλνληαη φξζηα θαη ζηέθνληαη «ζπκσκέλα», κε ζθηγκέλν ην 

ζψκα ηνπο, φπσο έλα άβξαζην καθαξφλη. Σνπο ιέκε λα θαληαζηνχλε πσο είλαη ζε κηα 

κεγάιε θαηζαξφια (ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο γηα λα 

κπνξνχλ λα μαπιψζνπλ κεηά ζην πάησκα). ηε ζπλέρεηα ηνπο δεηάκε λα θαληαζηνχλ 

πσο πέθηεη πάλσ ηνπο «ην λεξφ ηεο εξεκίαο» θαη λα γπξίζνπλ γχξσ-γχξσ, ζαλ λα 

ηνπο αλαθαηεχεη κηα θνπηάια. Μαιαθψλνπλ. Γίλνληαη ηφζν καιαθνί πνπ δελ 

κπνξνχλ πηα λα ζηαζνχλ φξζηνη θαη πέθηνπλ ζηγά-ζηγά θάησ θαη κεηά μαπιψλνπλ 

ζηνλ πάην ηεο θαηζαξφιαο. Σν ζψκα ηνπο είλαη ραιαξσκέλν. Ο ζπκφο έρεη θχγεη. Ζ 

ζπληνλίζηξηα γηα λα βεβαησζεί φηη έρεη θχγεη ν ζπκφο, πεξλάεη πάλσ απφ ηα παηδηά, 

γηα λα ειέγμεη αλ έρνπλ «βξάζεη ηα καθαξφληα». Αλ είλαη «έηνηκα γηα ζεξβίξηζκα», 

πξέπεη ζεθψλνληαο ην ρέξη ηνπο θαη αθήλνληάο ην, λα πέθηεη απαιά. Σα παηδηά 

πξέπεη λα είλαη πξαγκαηηθά ραιαξσκέλα. 

     Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπληνλίζηξηα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

πεξηγξάςνπλ πσο έλησζαλ ζηελ αξρή (ζπκσκέλα) θαη πσο ζην ηέινο (ήξεκα) θαη αλ 

φλησο έλησζαλ λα έρνπλ εξεκήζεη, κφιηο έπεζε πάλσ ηνπο ην «λεξφ ηεο εξεκίαο».  
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2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Ζ ρώξα ηνπ ζπκνύ θαη ηεο εξεκίαο» (7’ + 7’) 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ ηηο ρψξεο 

ηνπ ζπκνχ θαη ηεο εξεκίαο, φπσο απηά ηηο θαληάδνληαη. Ζ ζπληνλίζηξηα δίλεη ζηα 

παηδηά θφιιεο Α4, δηπισκέλεο ζηε κέζε θαη ηνπο δεηά ζηε κηα κεξηά λα δσγξαθίζνπλ 

ηε ρψξα ηεο εξεκίαο θαη ζηελ άιιε κεξηά ηε ρψξα ηνπ ζπκνχ. ε θάζε ρψξα, ηνπο 

ιέκε λα δσγξαθίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πσο ηνλ θαληάδνληαη, θαη λα γξάςνπλ έλα 

γεγνλφο πνπ ηνπο εξεκεί θαη έλα πνπ ηνπο ζπκψλεη. 

      Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπληνλίζηξηα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε ρψξα ηνπ ζπκνχ θαη ζηε ρψξα ηεο εξεκίαο, 

κηιψληαο γηα απηφ πνπ ηα εξεκεί θαη απηφ πνπ ηα ζπκψλεη, ζπδεηψληαο νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ εξεκνχλ θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ ζπκψλνπλ. 

 

          Τιηθά: Κφιιεο Α4, καξθαδφξνη, κνιχβηα, γφκεο, μπινκπνγηέο. 

 

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Ζ ηξηθπκηώδεο ζάιαζζα» (7’ + 7) 

Σα παηδηά ζεθψλνληαη φξζηα θαη ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο έλαλ θχθιν. Ζ 

ζπληνλίζηξηα δίλεη ζηα παηδηά έλα γαιάδην παλί, ην νπνίν παξηζηάλεη ηε ζάιαζζα. Σα 

παηδηά θξαηνχλ ην παλί απφ ηηο άθξεο, κε ηέηνην ηξφπν φκσο ψζηε λα κελ είλαη 

ηελησκέλν, αιιά λα κπνξεί λα θηλεζεί. Σα παηδηά θαινχληαη λα θαληαζηνχλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ κηα ηξηθπκηψδε ζάιαζζα, απφ φια ηα ζηάδηα πνπ πεξλάεη (αθξίδεη, 

κηθξά θχκαηα, κεγάια άγξηα θχκαηα). Ακέζσο κεηά δεηείηαη απφ ηα παηδηά, λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ ήξεκε, γαιελεκέλε ζάιαζζα θαη θαζψο ε ζάιαζζα εξεκεί, 

εξεκνχλ θαη ηα παηδηά καδί, πέθηνληαο ζην έδαθνο πάλσ ζην παλί.  

Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δεηείηαη απφ ηα παηδηά λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο θιηκαθσηέο θαηαζηάζεηο ηεο ζάιαζζαο, θαη ην πψο έλησζαλ ηα ίδηα 

θάζε ζηηγκή. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν ζπκφο βξίζθεηαη θαη ζην πεξηβάιινλ 

θαη φπσο απμάλεηαη θιηκαθσηά ζην πεξηβάιινλ, έηζη κπνξεί λα απμεζεί θιηκαθσηά 

θαη ζηνλ άλζξσπν. 
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          Τιηθά: Γαιάδην παλί. 

 

4
ε
 πλάληεζε: «Πσο κπνξώ λα «δηώμσ» ην ζπκό κνπ;»  

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: « Δίλαη ζσζηό ή ιάζνο;» (10’ + 15’) 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηάξθεηα 25 ιεπηά θαη βνεζά ηα παηδηά λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη ν ζπκφο πνιιέο θνξέο καο νδεγεί λα θάλνπκε πξάγκαηα πνπ κεηά 

κπνξεί λα κελ καο αξέζνπλ θαζφινπ. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξέο σο θαιέο ή κε επηινγέο. ην πξψην ζηάδην, 

ε ζπληνλίζηξηα ιέεη ζηα παηδηά φηη ζα αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ εηθφλεο απφ 

ζπκσκέλα παηδάθηα πνπ θάλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ην θαζέλα. Εεηά απφ ηα 

παηδία λα θνηηάμνπλ πξνζεθηηθά ηηο εηθφλεο, λα ζθεθηνχλ θαη κεηά λα απνθαζίζνπλ 

αλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε παηδηνχ είλαη θαιή επηινγή ή φρη.  ηελ ζπλέρεηα ε 

ζπληνλίζηξηα δείρλεη ηηο θάξηεο ζηα παηδηά. ηελ πξψηε θάξηα απεηθνλίδεηαη έλα 

ζπκσκέλν θνξίηζη πνπ έρεη ηα ρέξηα ηνπ ζηε κέζε ηεο θαη ιέεη ζηε κεηέξα ηεο φηη 

είλαη ζπκσκέλε. ηελ δεχηεξε θάξηα απεηθνλίδεηαη έλα ζπκσκέλν θνξίηζη πνπ 

ρηππάεη ελ αδεξθή ηεο επεηδή εθείλε ηεο ράιαζε ην ειεθηξνληθφ ηεο παηρλίδη. Ζ 

ηξίηε θάξηα δείρλεη έλα ζπκσκέλν θνξίηζη πνπ ζρίδεη ηε δσγξαθηά ηνπ δηπιαλνχ ηεο 

επεηδή ηελ θνξφηδεςε. Ζ ηέηαξηε θάξηα δείρλεη έλα ζπκσκέλν θνξίηζη πνπ ζπξψρλεη 

ηε θίιε ηεο επεηδή ηεο έρπζε θαηαιάζνο ηελ πνξηνθαιάδα.  Ζ πέκπηε θάξηα δείρλεη 

έλα ζπκσκέλν αγφξη πνπ γηα λα μεράζεη ην ζπκφ ηνπ θισηζάεη κε δχλακε κηα κπάια. 

Ζ έθηε θαη ηειεπηαία θάξηα δείρλεη έλα ζπκσκέλν αγφξη πνπ γηα λα μεράζεη ην ζπκφ 

ηνπ κεηξάεη.  

ην δεχηεξν ζηάδην, ε ζπληνλίζηξηα θαη ηα παηδηά ζπδεηνχλ ηηο παξαπάλσ 

ζπκπεξηθνξέο. Ζ ζπληνλίζηξηα κπνξεί ζην πίλαθα λα θάλεη δχν ιίζηεο, κηα ιίζηα κε 

ηηο απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο θαη κηα ιίζηα κε ηηο κε απνδεθηέο. Δπίζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ θαη άιιεο 

ζπκπεξηθνξέο, απνδεθηέο θαη κε, θαη λα ηηο θαηαηάμνπλ ζηηο ιίζηεο.  
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Τιηθά:  Κάξηεο κε απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο, πίλαθαο, θηκσιία. 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Καλ’ ην όπσο ζηελ θάξηα» (10’+5’) 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα έρεη σο ζηφρν λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά φηη 

ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπκφ 

ηνπο. ην πξψην ζηάδην ε ζπληνλίζηξηα δείρλεη ζηα παηδηά 10 θάξηεο, θαζεκηά απφ ηηο 

νπνίεο απεηθνλίδεη κηα ζπκπεξηθνξά δηαρείξηζεο ζπκνχ. Οη θάξηεο έρνπλ σο εμήο:  

1
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο…. ρφξεςε! 

2
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… ρηίζε έλα θάζηξν! 

3
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… θιάςε! 

4
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… δηάβαζε έλα βηβιίν! 

5
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… παίμε κε έλα παηρλίδη! 

6
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… ζπδήηεζε κε θάπνηνλ ηηο αλεζπρίεο ζνπ! 

7
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… πάξε βαζηά αλάζα θαη κέηξα κέρξη ην 10! 

8
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… άθνπ κνπζηθή! 

9
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… πήγαηλε κηα βφιηα! 

10
ε
 θάξηα: Όηαλ ζπκψλεηο… δσγξάθηζε! 

ην δεχηεξν ζηάδην, κεηά ηελ πξνβνιή ησλ θαξηψλ ηα παηδηά ζπδεηνχλ κε 

ηελ ζπληνλίζηξηα γηα ηηο παξαπάλσ ελαιιαθηηθέο. Ζ ζπληνλίζηξηα κπνξεί επίζεο λα 

ξσηήζεη ηα παηδηά πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ηνπο ελαιιαθηηθή ιχζε απφ ηηο  παξαπάλσ 

ή αθφκα λα ηα ξσηήζεη αλ έρνπλ θάπνηεο επηπιένλ ηδέεο γηα ην ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ 

γηα λα απνθχγνπλ θαη λα θαηαζηείινπλ ην ζπκφ ηνπο.  
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Τιηθά: Κάξηεο απεηθφληζεο κηθξψλ παηδηψλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο αληηκεηψπηζεο 

ζπκνχ. 

 

5
ε
 πλάληεζε: «Καη ηώξα ηη θάλσ;» 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: « Ζ ζπκσκέλε ρεισλίηζα» (10’ + 5’) 

      Ζ ζπληνλίζηξηα δηαβάδεη ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία «Ζ ρειψλα ζηελ θξπςψλα» θαη 

ζπδεηνχλ. Ζ ηζηνξία είλαη ε εμήο: «Ενύζε θάπνηε κηα Υεισλίηζα όκνξθε θαη 

παηρληδηάξα. Δίρε θίινπο θαινύο, ηελ Πάπηα, ηνλ Κξνθόδεηιν, ηε Υήλα θαη ην 

Βαηξαράθη θαη έπαηδε καδί ηνπο όιε κέξα θνληά ζηε ιίκλε. 

Όκσο ε Υεισλίηζα είρε έλα ειάηησκα: ήηαλ πνιύ επέμαπηε, δειαδή, ζύκσλε εύθνια, 

ηζαθσλόηαλ, λεπξίαδε κε ην παξακηθξό,  γηλόηαλ έμαιιε! Αγαπνύζε ην παηρλίδη, 

αγαπνύζε θαη ηνπο θίινπο ηεο, αιιά όηαλ ηελ έπηαλαλ ηα λεύξα ηεο, θνθθίληδε, 

θνύλησλε, γνύξισλε ηα κάηηα ηεο θαη έβγαδε θάηη θσλέο πνπ μεζήθσλαλ ηηο 

θνηκηζκέλεο ιηκπεινύιεο ηεο ιίκλεο, θαη ηα θιακίγθνο  θαη,  θπζηθά, έθεξλε ηνπο θίινπο 

ηεο ζε πνιύ δύζθνιε ζέζε. Μα θη ε ίδηα ππόθεξε: πνλνύζε ην θεθάιη ηεο, 

αλαθαηεπόηαλ ην ζηνκάρη ηεο θαη ε θαξδηά ηεο θόληεπε λα ζπάζεη! 

 

Μηα κέξα ην παξάθαλε! Έπαηδαλ βόιετ κε έλα βαιαλίδη. Σν πεηνύζε ν έλαο ζηνλ άιιν 

θαη έθαλαλ γέιηα θαη ραξέο, ώζπνπ θάπνηα ζηηγκή ν Κξνθόδεηινο πέηαμε πνιύ ςειά ην 

βαιαλίδη θαη πέξαζε από ηελ άιιε κεξηά ηεο ιίκλεο. Ζ Υειώλα έραζε – δελ ηεο άξεζε 

θαζόινπ λα ράλεη- θαη έγηλε έμσ θξελώλ! Άξρηζε λα θσλάδεη θαη λα κηιά πνιύ άζρεκα 

ζηνλ Κξνθόδεηιν θαη όηαλ νη άιινη θίινη πξνζπάζεζαλ λα ηελ εξεκήζνπλ άξρηζε λα 

θσλάδεη θαη απηνύο. Δίρε ζεθσζεί όξζηα, ζηα δπν ηεο πόδηα θαη ήηαλ έηνηκε λα 

νξκήζεη πάλσ ζηνλ Κξνθόδεηιν θαη λα ηνλ γδάξεη κε ηα λύρηα ηεο. Ώζπνπ μαθληθά 

θαηάιαβε όηη … ν Κξνθόδεηινο δελ ππήξρε, νύηε απηόο νύηε θαλείο άιινο από ηνπο 

θίινπο ηεο. Δίραλ όινη εμαθαληζηεί. Ήηαλ κόλε ηεο. 

 

Ήηαλ κόλε ηεο θαη ηελ άιιε κέξα. Καη ηελ επόκελε. Καη ηε κεζεπόκελε. Οη θίινη ηεο 

δελ μαλάξζαλ λα παίμνπλ καδί ηεο. Απηή έθηαηγε. Απηή, κε ηα μεζπάζκαηα ηνπ ζπκνύ 
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ηεο έραζε ηνπο θίινπο ηεο. Καζηζκέλε ζηελ άθξε ηεο ιίκλεο ζπκόηαλ ηόηε πνπ ν 

Κξνθόδεηινο είρε βξεη έλα σξαίν θύιιν κπαλαληάο θη απηή ην ήζειε γηα δηθό ηεο θαη 

ηνπ ην άξπαμε ηόζν άγξηα πνπ ην θύιιν ζρίζηεθε.  Κη αθόκα ζπκόηαλ ηόηε πνπ όινη 

ήζειαλ λα παίμνπλ κε ην βαιαλίδη, ελώ απηή ήζειε λα παίμνπλ κε ηελ άκκν θαη 

λεπξίαζε ηόζν επεηδή δελ γηλόηαλ ην δηθό ηεο, πνπ πέηαμε άκκν ζην πξόζσπν ηεο 

Πάπηαο. Χ, είρε θεξζεί πνιύ άζρεκα… 

 

Ξάθλνπ άθνπζε έλα ζόξπβν. Γύξηζε κε ραξά, λνκίδνληαο πσο ζα είλαη θάπνηνο θίινο 

ηεο, αιιά, κπα, ήηαλ ν γεξν- θαληδόρνηξνο. 

- Γεηα ζνπ Υεισλίηζα, πώο θη έηζη κόλε ζνπ; Πνύ είλαη νη θίινη ζνπ; ηε ξώηεζε  

- Γελ έρσ πηα θίινπο. Σνπο έραζα γηαηί είκαη πνιύ επέμαπηε, ζπκώλσ θαη ηζαθώλνκαη 

κε ην παξακηθξό. Γελ κπνξώ λα θξαηήζσ ηα λεύξα κνπ, θνπληώλσ θαη θέξνκαη 

απαίζηα, είπε ζιηκκέλε ε Υεισλίηζα. 

- Α, κε ζηελνρσξηέζαη, ππάξρεη ηξόπνο λα ζπγθξαηήζεηο ην ζπκό ζνπ. Γελ είλαη εύθνιν,  

ρξεηάδεηαη  πνιιή πξνζπάζεηα, αιιά, αλ ζεο λα έρεηο πάιη ηνπο θίινπο ζνπ, αμίδεη, έηζη 

δελ είλαη; 

- Θα θάλσ όηη κνπ πεηο γεξν- θαληδόρνηξε, είπε ε Υειώλα κε απνθαζηζηηθόηεηα. 

 

Δθείλε ηελ ώξα μέζπαζε κηα ηξνκεξή κπόξα. Κεξαπλνί, αζηξαπέο θαη δπλαηή βξνρή. Ο 

θαληδόρνηξνο θαη ε Υεισλίηζα ακέζσο ρώζεθαλ ζηηο…θξπςώλεο ηνπο. Ο 

θαληδόρνηξνο έγηλε έλα αγθάζηλν κπαιάθη θαη ε Υεισλίηζα κπήθε κέζα ζην θαβνύθη 

ηεο. 

 Όηαλ ε κπόξα πέξαζε, βγήθαλ θαη νη δπν έμσ θαη ηίλαμαλ ηε βξνρή από πάλσ ηνπο.  

- Απηό αθξηβώο ζα θάλεηο θαη κε ην ζπκό Υεισλίηζα! είπε ν γεξν-θαληδόρνηξνο. Απηό 

πνπ θάλακε ηώξα κε ηε κπόξα! Όηαλ ληώζεηο λα έξρεηαη ν ζπκόο, ζα ιεο:  «’Έξρεηαη ε 

ΜΠΟΡΑ!» Θα ρώλεζαη κέζα ζηελ θξπςώλα ζνπ. Θα παίξλεηο ηξεηο βαζηέο αλάζεο. Θα 

ζθέθηεζαη κηα ινγηθή ιύζε θαη ζα βγαίλεηο  έμσ όηαλ πηα ε κπόξα έρεη πεξάζεη! 

-Σέιεην θόιπν, απηό ζα θάλσ! Δπραξηζηώ γεξν-θαληδόρνηξε, πάσ λα βξσ ηνπο θίινπο 

κνπ, είπε ελζνπζηαζκέλε ε κηθξή Υειώλα. 

- ηάζνπ, πνύ παο; ηε ζηακάηεζε ν θαληδόρνηξνο. Γελ είλαη ηόζν απιό. Υξεηάδεζαη 

πξνπόλεζε. Τπνκνλή θαη επηκνλή.  Δγώ ζα ζνπ θάλσ πξάγκαηα πνπ ζε λεπξηάδνπλ γηα 

λα εμαζθεζείο. Κη όηαλ είζαη έηνηκε, ηόηε λα παο ζηνπο θίινπο ζνπ. Λνηπόλ, αξρίδνπκε;  

 Έρνπκε θαη ιέκε: 
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1.     Νηώζεηο ηε κπόξα ηνπ ζπκνύ λα έξρεηαη 

 

2.     Γε κηιάο,  ρώλεζαη κέζα 

 

3.     Παίξλεηο 3 βαζηέο αλάζεο 

 

4.     Βγαίλεηο έμσ όηαλ ν ζπκόο έρεη πεξάζεη, θη έρεηο κηα ινγηθή ιύζε 

 

Πξαγκαηηθά, δελ ήηαλ θαζόινπ απιό. Υξεηάζηεθαλ πνιιέο κέξεο, πνιιέο πξνζπάζεηεο, 

πνιιά καζήκαηα γηα λα ζπλεζίζεη ε Υειώλα λα πεξηκέλεη ηε κπόξα ηνπ ζπκνύ ηεο λα 

πεξάζεη. Μα θάζε θνξά ζθεθηόηαλ ηνπο θίινπο ηεο. Θα έθαλε ηα πάληα γηα λα ηνπο έρεη 

πάιη θνληά ηεο. 

 Κη έηζη, ηειηθά, ηα θαηάθεξε!  

 

Όηαλ πηα πήγε θαη βξήθε ηνπο θίινπο ηεο, δε ρξεηάζηεθε λα ηνπο πεη ηίπνηα. Σν 

θαηάιαβαλ ακέζσο κόιηο ηελ είδαλ. Δίρε αιιάμεη! Ήηαλ πην όκνξθε, ηα κάηηα ηεο ήηαλ 

ιακπεξά θαη ραξνύκελα, ην πξόζσπό ηεο ήξεκν θαη ε θσλή ηεο ηξπθεξή! 

Οη κηθξνί θίινη αγθαιηάζηεθαλ θαη άξρηζαλ ραξνύκελνη λα παίδνπλ. Σίπνηε δε ζα 

ζηακαηνύζε πηα ην παηρλίδη ηνπο ζηε κηθξή ιίκλε. Ήηαλ επηπρηζκέλνη θαη αγαπεκέλνη!»  

 

Μεηά ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ε ζπληνλίζηξηα δεηά απφ ηα παηδηά λα 

εμεγήζνπλ γηα πνην ιφγν ζχκσζε ε ρειψλα, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ 

βνήζεζε ν ζθαληδφρνηξνο λα βξεη ηε ιχζε. Καζψο ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηα ηέζζεξα 

βήκαηα εξεκίαο ηεο ρειψλαο, ε ζπληνλίζηξηα ηνπο δείρλεη θάξηεο κε ηε ρειψλα λα 

πξαγκαηνπνηεί απηά ηα βήκαηα. Έπεηηα, δεηά απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ ηα βήκαηα 

απηά: 1) καδεχνπλ θνληά ζην ζψκα ηνπο, ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα 2) αγθαιηάδνπλ κε ηα 

ρέξηα ηνπο ην θεθάιη ηνπο 3) θαληάδνληαη πσο είλαη ρεισλάθη πνπ θξχβεηαη ζην 

θαβνχθη ηνπ θαη λα ζθεπάδνπλ ην θεθάιη ηνπο κε ηνπο βξαρίνλεο ή ηηο παιάκεο ηνπο 

4) ραιαξψλνπλ ηνπο κχεο ηνπο ζψκαηφο ηνπο θαη παξακέλνπλ ζηε ζέζε ηνπο γηα ιίγν.  

 

     Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα παηδηά θαινχληαη λα ζθεθηνχλ αλ 

ήηαλ ζσζηφο ν ηξφπνο πνπ αληέδξαζε ε ρεισλίηζα κε ηνπο θίινπο ηεο. Δπίζεο, 

ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη πεξηγξάθνπλ πσο έλησζαλ ηε ζηηγκή πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 
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ηερληθή ηεο ρειψλαο θαη αλ πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη φηαλ είλαη 

ζπκσκέλνη. 

 

Τιηθά: Κάξηεο κε ηελ ηερληθή ηεο ρειψλαο. 

 

 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Κάλε ηξία βήκαηα» (7’ + 5’) 

 

Ζ ζπληνλίζηξηα παξνπζηάδεη ζηα παηδηά κηα άιιε ηερληθή δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ 

ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηερληθή «ηα ηξία βήκαηα». Ζ ζπληνλίζηξηα δεηά απφ ηα 

παηδηά λα θαληαζηνχλ πνηα κπνξεί λα είλαη απηά ηα ηξία βήκαηα. Αθνχ ηα παηδηά 

πνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ε ζπληνλίζηξηα κε ιίγε βνήζεηα πξνζπαζεί λα ηνπο 

θαηαηνπίζεη. Σν βήκαηα ινηπφλ είλαη ηα εμήο (ε ζπληνλίζηξηα ηα γξάθεη ζηνλ 

πίλαθα): 

1) ηάζνπ (κελ θάλεηο βηαζηηθέο θηλήζεηο πάλσ ζην ζπκφ ζνπ)  

2) θέςνπ (Πνηνο ζα είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα εξεκήζεηο θαη λα ζνπ 

θχγεη ν ζπκφο) 

3) Πξάμε (θάλε απηφ πνπ ζθέθηεθεο πσο ζα ζε εξεκήζεη)  

 

       Ζ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ζηφρν λα παξαθηλήζεη ηα παηδηά λα  

πξνβαίλνπλ ζε απηή ηελ ηερληθή θάζε θνξά πνπ λεπξηάδνπλ θαη ζέινπλ λα 

μεζπάζνπλ. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ θάζε 

θνξά φηαλ λεπξηάδνπλ, αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ φηη ε ήξεκε 

αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ είλαη ζίγνπξα πην απνηειεζκαηηθή.  

 

 

 

3
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Παίδνπκε κε ηα ζηεθάληα;» 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή απνηειεί πξνέθηαζε θαη εθαξκνγή ησλ ηξηψλ 

βεκάησλ. Ζ ζπληνλίζηξηα ηνπνζεηεί ζην πάησκα ηξία ζηεθάληα, έλα θφθθηλν, έλα 

θίηξηλν θαη έλα πξάζηλν, ην έλα δίπια ζην άιιν (κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη). Όια 
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ηα παηδηά πξέπεη λα πεξάζνπλ θαη απφ ηα ηξία ζηεθάληα. Ξεθηλάλε κε ην θφθθηλν 

ζηεθάλη. Μπαίλνπλ κέζα, ζθέθηνληαη θάηη πνπ ηα ζπκψλεη θαη παίξλνπλ εθθξάζεηο 

ζπκνχ (πξφζσπν θαη ζψκα). ηε ζπλέρεηα πεδάλε ζην θίηξηλν ζηεθάλη, φπνπ πξέπεη 

λα ζθεθηνχλ πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα εξεκήζνπλ απφ ην ζπκφ ηνπο 

(κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ ζην κπαιφ ηνπο θαη ηηο εηθφλεο δηαρείξηζεο ζπκνχ). Σέινο, 

ζην πξάζηλν ζηεθάλη, θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο θαη ζθέθηνληαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ηξφπνπ εξεκίαο. Μφιηο αλνίμνπλ ηα κάηηα ηνπο, είλαη πιένλ ήξεκα.  

 

      Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία απνηειεί πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ βεκάησλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, ε ζπληνλίζηξηα ξσηά ηα παηδηά, αλ εξέκεζαλ, 

απφ ηνλ θαληαζηηθφ ζπκφ ηνπο αθνινπζψληαο απηά ηα βήκαηα θαη αλ πηζηεχνπλ πσο 

κπνξνχλ λα ηα εθαξκφζνπλ θαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

  Τιηθά: Σξία ζηεθάληα (θφθθηλν, θίηξηλν, πξάζηλν). 

 

 

6
ε
 ζπλάληεζε: «Να ζνπ πσ έλα παξακύζη;» 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Ο κεγάινο ζπκόο» (15’+5’) 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο θχξην ζηφρν ηελ ακεζφηεξε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ, κέζα απφ ηελ αθήγεζε ελφο παξακπζηνχ. Σν 

παξακχζη πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είλαη «Ο Μεγάινο 

Θπκφο» ηεο Mireilled‟Allance. Σν βηβιίν πεξηέρεη 32 ζειίδεο κε δσληαλέο εηθφλεο θαη 

πξνηείλεηαη γηα ειηθίεο 3-6 εηψλ. πλνπηηθά, ην παξακχζη παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία 

ηνπ κηθξνχ Μάξηνπ ν νπνίνο επηζηξέθεη ζπίηη ηνπ κεηά απφ κία άζρεκε κέξα. Δίλαη 

πνιχ ζπκσκέλνο θαη μεζπάεη ζε φηη θαη φπνηνλ βξεη κπξνζηά ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ ηνλ 

ζηέιλεη ζην δσκάηηφ ηνπ κέρξη λα εξεκήζεη. Δθεί, ν Μάξηνο βηψλεη ηνλ ζπκφ ηνπ, πνπ 

αλαπαξίζηαηαη νπηηθά κε έλα καιιηαξφ θφθθηλν ζεξίν, λα απνθηά νληφηεηα θαη λα 

ζαξψλεη ηα πάληα. Καηαθέξλνληαο λα δψζεη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ηηο πξαγκαηηθέο 

ηνπο δηαζηάζεηο, ν κηθξφο Μάξηνο ηα αληηκεησπίδεη θιείλνληαο ηειηθά ην "ζεξίν" ζ' 

έλα θνπηάθη. Έηζη, γαιελεκέλνο πηα, επηζηέθεη ζην ζαιφλη. Ζ ζπληνλίζηξηα ινηπφλ 

δηαβάδεη ην παξακχζη ζηα παηδηά κε παξαζηαηηθφ ηξφπν. Μεηά ηελ ιήμε ηεο 
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αθήγεζεο αθνινπζεί κηα κηθξή ζπδήηεζε κεηαμχ παηδηψλ θαη ζπληνλίζηξηαο. Ζ 

ζπληνλίζηξηα ξσηάεη ηα παηδηά αλ ηνπο άξεζε ην παξακχζη, πνηα ζθελή ηνπο άξεζε 

πεξηζζφηεξν θαζψο θαη ηη απνθφκηζαλ απφ απηφ.  

 

Τιηθά: Δηθνλνγξαθεκέλν παξακχζη. 

 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Αο δσγξαθίζνπκε ηνλ «Μεγάιν Θπκό»!» (15’+5’) 

 

Ζ δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα πεξηέρεη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ παξακπζηνχ «Ο 

Μεγάινο Θπκφο». Ζ ζπληνλίζηξηα δίλεη ζηα παηδηά θφιιεο Α4, καξθαδφξνπο, 

κνιχβηα θαη μπινκπνγηέο θαη ηνπο δεηάεη λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ εηθφλα ηνπ 

παξακπζηνχ πνπ ηνπο έθαλε ηελ κεγαιχηεξε εληχπσζε.  Αθνχ ηα παηδηά ηειεηψζνπλ 

ηηο δσγξαθηέο ηνπο, έλα έλα ηηο παξνπζηάδεη ζηα ππφινηπα παηδηά θαη ζηελ 

ζπληνλίζηξηα θαη φινη καδί ζπδεηνχλ γηα πνην ιφγν επέιεμαλ λα δσγξαθίζνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζθελή.  

 

Τιηθά: θφιιεο Α4, καξθαδφξνη, κνιχβηα, μπινκπνγηέο. 

 

 

7
ε
 ζπλάληεζε: «Έια λα παίμνπκε!»  

 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Γηάιεμε έλαλ ξόιν!» (45’) 

 

 Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή έρεη σο θχξην ζηφρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα 

γεληθεχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο κέζσ role playing. Ζ 

ζπληνλίζηξηα έρεη εηνηκάζεη πέληε κηθξά ζελάξηα, ηζηνξίεο δειαδή ζπκσκέλσλ 

παηδηψλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο ν ζπκφο πάληα έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δπάδεο. ε θάζε δπάδα αληηζηνηρεί θαη 

έλα ζελάξην/ηζηνξία, ην νπνίν δηαιέγνπλ ηα παηδηά ηπραία. Σα παηδηά κε ηελ βνήζεηα 

ηεο ζπληνλίζηξηαο επηιέγνπλ έλαλ απφ ηνπο δχν ξφινπο ηεο ηζηνξίαο θαη «παίδνπλ». 

ην ηέινο θάζε role playing ε ζπληνλίζηξηα εζηηάδνληαο ζηελ αξλεηηθή αληίδξαζε 



[101] 

 

ηνπ πξσηαγσληζηή ζην θάζε ζελάξην, ξσηάεη ηα ππφινηπα παηδηά αλ ήηαλ ζσζηή 

απηή ε αληίδξαζε. Μφιηο ηα παηδηά αλαγλσξίζνπλ ηελ ιαλζαζκέλε αληίδξαζε, ε 

ζπληνλίζηξηα ξσηάεη ηα παηδηά πηα άιιε ελαιιαθηηθή θαη απνδεθηή αληίδξαζε 

ππάξρεη γηα ηελ θάζε ηζηνξία. Αθνχ θαηαιήμνπλ ζε κηα θνηλή απνδεθηή αληίδξαζε, 

ην ζελάξην μαλαπαίδεηαη απφ ηελ αξρή, αληηθαζηζηψληαο ηελ αξρηθή κε απνδεθηή 

αληίδξαζε κε ηελ απνδεθηή αληίδξαζε πνπ επέιεμαλ ηα παηδηά.  

 

ελάξην 1
ν
:  Ο Γηάλλεο παίδεη κε ηελ κπάια ηνπ ζην δηάιιεηκα. Ύζηεξα απφ ιίγν 

Φψηεο ν ζπκκαζεηήο ηνπ έξρεηαη θαη ηνπ παίξλεη ηε κπάια ρσξίο λα ηνλ ξσηήζεη. Ο 

Γηάλλεο ζπκψλεη ηφζν πνιχ κε ηνλ Φψηε, ηξέρεη θαη ηνλ ρηππάεη.  

 

ελάξην 2
ν
: Ζ νθία θάζεηαη ζην ζξαλίν ηεο θαη θάλεη κηα δσγξαθηά έρνληαο 

μνδέςεη πνιχ θφπν θαη πνιχ ψξα. Μηα ζπκκαζήηξηα ηεο θαζψο πεξλάεη θαη ηε βιέπεη 

παίξλεη ηελ δσγξαθηά ηεο θαη ηελ ζρίδεη. Ζ νθία ζπκψλεη πνιχ θαη ζπξψρλεη έληνλα 

ηελ ζπκκαζήηξηά ηεο. 

 

ελάξην 3
ν
: Ο Γηψξγνο έρνληαο ηειεηψζεη ηα καζήκαηά ηνπ ηξέρεη ραξνχκελνο ζηελ 

γεηηνληά γηα λα παίμεη κε ηα άιια παηδηά. Καζψο έρεη αξγήζεη ιίγν, ηα παηδηά έρνπλ 

ήδε ρσξηζηεί ζε νκάδεο θαη παίδνπλ ην παηρλίδη θαη δελ ζέινπλ λα παίμνπλ καδί ηνπ, 

νχηε λα ηνλ βάινπλ ζηελ νκάδα. Ο Γηψξγνο ζπκψλεη πάξα πνιχ θαη ςάρλεη ηξφπνπο 

λα ραιάζεη ην παηρλίδη ηνπο. Καη ηα θαηαθέξλεη.  

 

ελάξην 4
ν
: Ζ Διέλε θάζεηαη ζην δσκάηην ηεο θαη ε κακά ηεο κπαίλεη κέζα θαη ηεο 

θσλάδεη πνπ δελ δηαβάδεη ηα καζήκαηά ηεο. Σεο ιέεη κάιηζηα λα δηαβάζεη ακέζσο 

αιιηψο δελ ζα βγεη βφιηα λα παίμεη κε ηηο θίιεο ηεο. Ζ Διέλε ζπκψλεη ηφζν πνιχ. 

Αξρίδεη λα θιαίεη αζηακάηεηα. Γελ θηάλεη κφλν απηφ φκσο. Ο ζπκφο ηεο είλαη ηφζν 

κεγάινο πνπ αξρίδεη λα δηαιχεη φια ηα πξάγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην δσκάηηφ ηεο.  

 

ελάξην 5
ν
: ηε γεηηνληά ηνπ Παχινπ έρεη έξζεη έλα Λνχλα Παξθ κε απίζηεπηα 

παηρλίδηα. Ο Παχινο ηξέρεη φιν ραξά θαη πεξηκέλεη ηε ζεηξά ηνπ γηα λα κπεη ζην 

γξήγνξν ηξελάθη. Ξαθληθά έλα παηδί έξρεηαη, ζπξψρλεη ηνλ Παχιν θαη παίξλεη ηε 

ζεηξά ηνπ γηα ην ηξελάθη. Ο Παχινο ζπκψλεη πάξα πνιχ θαη κηιάεη πάξα πνιχ 

άζρεκα ζην άιιν παηδί.  
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Καηά ηελ επεμεξγαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζπληνλίζηξηα ξσηά ηα παηδηά 

εάλ ηνπο ζπλέβε πνηέ θάηη παξφκνην θαη ηη έθαλαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

 

 

 

8
ε
 πλάληεζε: «Αο απνραηξεηηζηνύκε ινηπόλ» 

 

 

1
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Σαμίδη ζην παξειζόλ» (10 + 15) 

 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ην θάζε παηδί δσγξαθίδεη ζε κηα θφιια Α4 απηφ πνπ 

ζπκάηαη θαη έκαζε απφ ηελ πνξεία ηνπ ζηελ νκάδα. Δλζαξξχλνληαη λα βάινπλ ζηε 

δσγξαθηά ζρέδηα, ζχκβνια ή ιφγηα θαη λα θαληαζηνχλ πσο ζα είλαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο απφ εδψ θαη πέξα, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαηαζηάζεηο ζπκνχ.  

     ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο ζηελ νκάδα, ζπδεηψληαο 

γηα θάζε δσγξαθηά. Δπηπιένλ, ε ζπληνλίζηξηα ξσηά ηα παηδηά ηη ηνπο άξεζε 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ην πξφγξακκα θαη κε ηη ζπλαηζζήκαηα έρνπλ ηψξα πνπ 

ηειείσζε. Ζ ζπληνλίζηξηα δίλεη ζηα παηδηά απφ έλα αλακλεζηηθφ δίπισκα, 

επραξηζηψληαο ηα πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

 

Τιηθά: Κφιιεο Α4, καξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, γφκεο, κνιχβηα θαη αλακλεζηηθά 

δηπιψκαηα. 

 

 

2
ε
 Γξαζηεξηόηεηα: «Λέκε αληίν ζην ζπκό» 

 

Μία ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πξηλ απνρσξίζνπλ ηα παηδηά απφ ηελ ηάμε. Σα 

παηδηά ζρεκαηίδνπλ θχθιν θαη ε ζπληνλίζηξηα βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θχθιν, 

θξαηψληαο έλα κπαιφλη. Καζψο ε ζπληνλίζηξηα θπζάεη ζηγά-ζηγά ην κπαιφλη θαη 

απηφ θνπζθψλεη, δεηάεη απφ ηα παηδηά λα αξρίζνπλ θαη απηά λα θνπζθψλνπλ ή λα 

ηεληψλνπλ ηα ρέξηα ηνπο, ζαλ λα ζπκψλνπλ. Φνπζθψλεη ε ζπληνλίζηξηα ην κπαιφλη, 
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θνπζθψλνπλ θαη ηα παηδηά, κέρξη ην κπαιφλη λα είλαη έηνηκν λα ζθάζεη. Σν ίδην θαη 

ηα παηδηά, είλαη έηνηκα λα ζθάζνπλ απφ ην ζπκφ ηνπο. Ακέζσο, ηφηε ε ζπληνλίζηξηα 

αθήλεη ην κπαιφλη ζηγά ζηγά λα μεθνπζθψζεη θαη φπσο ην κπαιφλη μεθνχζθσζε θαη 

εξέκεζε, έηζη δήηεζε θαη απφ ηα παηδηά λα εξεκήζνπλ θαη λα ραιαξψζνπλ θαη απηά, 

θσλάδνληαο: «Λέκε αληίν ζην ζπκφ». 

 

Τιηθά: Μπαιφλη. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

6.ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ κε ζθνπφ ηελ επηβεβαίσζε ή ηελ απφξξηςε ησλ αξρηθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην 

ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 23.0. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο 

ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ εληνπίζηεθαλ κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ t-θξηηεξίνπ γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα (paired sample t-test). 

Δπηπιένλ, έγηλαλ αλαιχζεηο κε ηελ ρξήζε ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο 

επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (ANOVA «GLM: Repeated Measures) πξνθεηκέλνπ 

λα δηαπηζησζνχλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ (πξηλ-κεηά-

follow up) ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Με ηελ 

ίδηα ηερληθή, εηζήρζεζαλ σο επηπιένλ κεηαβιεηέο ην θχιν θαη ην ζρνιείν γηα λα 

εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θαη αλάκεζα ζηα δχν 

ζρνιεία ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Οη ηηκέο επηπέδνπ ζεκαληηθφηεηαο p 

ειέρζεζαλ κε ην θξηηήξην Bonferroni. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο θαη ε θαηεχζπλζε 

ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Έγηλαλ έηζη αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ 

κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο αιιά θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ.  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ 

αλαιχζεσλ.  

 

 

 



[105] 

 

 

6.1.ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΧΝ  

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ζε θάζε ππνθιίκαθα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Cronbach‟s alpha. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ε θιίκαθα ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο ζεκείσζε ρακειή αμηνπηζηία θαη 

απνθιείζηεθε απφ ηνπο ειέγρνπο.  

 
 
 
Πίλαθαο 1:Αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο δπλαηνηήησλ θαη           
δπζθνιηψλ κε  ηνλ δείθηε alpha ηνπ Cronbach 

 

 
    

  Μέηξεζε 1 Μέηξεζε 2 
    

 πλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 0,675               0,824 

 Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 0,564               0,603 

 Πξνβιήκαηα κε ζπλνκήιηθνπο            0,504 0,619 

 Κνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 0,448 0,636 
    

 

 

 

 

6.1.1.Οη κεηαβνιέο ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ t-θξηηεξίνπ γηα εμαξηεκέλα 

δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ηηκέο θάζε 

ππνθιίκαθαο ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηηο 

δχν κεηξήζεηο (πξηλ-κεηά). 
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Πίλαθαο 2: Έιεγρνο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ  

  Πξηλ Μεηά    
    

t df p     
 

 

(M.Ο/Τ.Α) (Μ.Ο/Τ.Α)      
       

πλαηζζ. Πξνβι. Οκάδα παξέκβαζεο 7 (±1,76) 5,56 (±0,90) 6,755 50 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 8,23 (±2,84) 8,51(±2,93) -1,131 50 0,263 

       

Πξνβι. ζπκπεξ. Οκάδα παξέκβαζεο 5,29 (±1,41) 4,27 (±0,56) 5,283 50 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 5,77 (±1,90) 6,27 (±1,87) -2,670 51 0,010 

 
      

 
Πξνβι. κε ζπλνκ. 

Οκάδα παξέκβαζεο 4,70 (±1,35) 4,01 (±1,13) 4,473 52 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 5,53 (±1,81) 5,35 (±1,84)   0,904 53 0,370 

       

 
Κνηλσλ. πκπεξ. 

Οκάδα παξέκβαζεο 13,52 (±1,48) 14,14 (±1,10) -3,072 49 0,003 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,61 (±1,64) 13,19 (±2,03)   1,467 51 0,149 

 

 

 Με βάζε ην θξηηήξην t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα, ζηελ θιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα» βξέζεθε φηη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ησλ  κέζσλ φξσλ ησλ δχν κεηξήζεσλ (p<0,05). 

Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ φξσλ 

ησλ δχν κεηξήζεσλ (p>0,05). 

 

 ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο», ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ππήξρε δηαθνξά, 

κε ην κέζν φξν ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο λα κεηψλεηαη θαηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν απφ 

ην κέζν φξν ηεο πξψηεο (4,27 θαη 5,29 αληίζηνηρα, p<0,05) 

ηελ νκάδα ειέγρνπ, ππήξρε επίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ην κέζν φξν φκσο ηεο 

δεχηεξεο κέηξεζεο λα απμάλεηαη, ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο πξψηεο (6,27 θαη 5,77 

αληίζηνηρα, p<0,05). 

 

 Ο έιεγρνο t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα, έδεημε φηη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο γηα ηελ ππνθιίκαθα 

«πξνβιήκαηα κε ζπλνκήιηθνπο» ν κέζνο φξνο κεηψζεθε κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν 

ζηε δεχηεξε κέηξεζε (p<0,05) 
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Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ δχν κεηξήζεσλ (p>0,05). 

 

 ηελ ππνθιίκαθα ηεο «θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο», ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζην κέζν φξν ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο κέηξεζεο (13,52 θαη 

14,14 αληίζηνηρα, p<0,05), ελψ ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ ζεκεηψζεθε θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ φξσλ (13,61 θαη 13,19 αληίζηνηρα, p>0,05). 

 

 

6.2. ΚΛΗΜΑΚΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΟ ΘΤΜΟ  

 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμηνπηζηίαο ζε θάζε ππνθιίκαθα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο Cronbach‟s alpha. Ο παξαθάησ 

πίλαθαο δίλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο απηέο 

ζεκεηψζεθαλ ηφζν ζηελ πξηλ φζν θαη ζηελ κεηά κέηξεζε. 

 

Πίλαθαο 3: Αμηνπηζηία ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 
απαληήζεσλ ζην ζπκφ κε ηνλ δείθηε alpha ηνπ Cronbach 

 
    

  Μέηξεζε 1 Μέηξεζε 2 
    

 Ηζρπξηζκόο            0, 733 0,853 

 Έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνύ            0,667            0,839 

 Αλαδήηεζε θνηλ.ππνζηήξημεο            0,696 0,785 

 πιινγηζκόο            0,401 0,524 

 Απνθπγή            0,563 0,623 

 Δμάπισζε ζπκνύ            0,597 0,749 
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6.2.1. Οη κεηαβνιέο ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο ζπκπεξηθνξηζηηθψλ απαληήζεσλ 

ζην ζπκφ  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο κε ηε βνήζεηα ηνπ t-θξηηεξίνπ γηα εμαξηεκέλα 

δείγκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο ηηκέο θάζε 

ππνθιίκαθαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεχλεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ  

απαληήζεσλ ζην ζπκφ, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ παξέκβαζε θαη ζηηο δχν νκάδεο 

(νκάδα παξέκβαζεο-νκάδα ειέγρνπ).  

 

 

Πίλαθαο 4: Οη κεηαβνιέο ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο ζπκπεξηθνξηζηηθψλ 
απαληήζεσλ ζην ζπκφ 

  Πξηλ Μεηά    
    

t df p     
 

 

(M.Ο/Τ.Α) (Μ.Ο/Τ.Α)      
       

 
Ηζρπξηζκόο 

Οκάδα παξέκβαζεο 12,86 (±3,20) 16,30 (±1,91) -10,153 51 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,05 (±2,53) 10,55 (±2,42)    6,146 53 0,000 
 

      

Έληνλεο 
εθθξάζεηο ζπκνύ 

Οκάδα παξέκβαζεο 15,08 (±2,53) 7,46 (±0,85) 19,889 46 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 15,33 (±2,62) 13,37 (±2,74)    4,323 52 0,000 
 

      

 
Κνηλ. ππνζηήξημε 

Οκάδα παξέκβαζεο 12,55 (±3,02) 14,90 (±2,73) -9,051 46 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 12,94 (±3,04) 11,75 (±2,64) 3,374 52 0,001 
       

 
πιινγηζκόο 

Οκάδα παξέκβαζεο 12,06 (±2,26) 14,00 (±2,06) -5,743 47 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,31 (±2,30) 11,63 (±2,35) 5,609 54 0,000 
       

 
Απνθπγή 

Οκάδα παξέκβαζεο 12,10 (±2,13) 13,82 (±1,32) -6,241 49 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 11,48 (±2,63) 11,27 (±2,52) 0,626 51 0,534 
 

      

 
Δμάπισζε ζπκνύ 

Οκάδα παξέκβαζεο 11,36 (±3,27) 16,90 (±1,22) -11,174 48 0,000 

 Οκάδα ειέγρνπ 11,51 (±2,86) 12,77 (±3,02) -2,209 52 0,032 
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 Ο κέζνο φξνο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, φπσο απηφο πξνέθπςε απφ ην θξηηήξην t γηα 

εμαξηεκέλα δείγκαηα, ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ «ηζρπξηζκνύ» δηέθεξε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν κεηαμχ ηεο κέηξεζεο πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηεο κέηξεζεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε (12,86 θαη 16,30 αληίζηνηρα, p<0,05). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ κέηξεζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο απμήζεθε ζεκαληηθά.  

Αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηέθεξε επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο (13,05 θαη 10,55 αληίζηνηρα, 

p<0,005). Χζηφζν, εδψ παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ. 

 

 Ο κέζνο φξνο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο ζηελ ππνθιίκαθα ησλ «έληνλσλ εθθξάζεσλ 

ζπκνύ» ήηαλ θαηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν κηθξφηεξνο ζηελ κέηξεζε κεηά ην ηέινο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (7,46), ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ζηελ κέηξεζε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (15,08), (p<0,05).  

Αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ ήηαλ επίζεο θαηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν κηθξφηεξνο ζηελ κεηά κέηξεζε (13,37) ζπγθξηηηθά κε ηελ ηηκή ζηελ πξηλ κέηξεζε 

(15,33), (p<0,05). Δδψ σζηφζν ε κείσζε δελ είλαη ηφζν κεγάιε.  

 

 Με βάζε ην θξηηήξην t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο «θνηλσληθήο ππνζηήξημεο» δηέθεξε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν κεηαμχ ηεο κέηξεζεο πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηεο κέηξεζεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε (12,55 θαη 14,90 αληίζηνηρα, p<0,05). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ κέηξεζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο απμήζεθε ζεκαληηθά.  

Αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηέθεξε επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο (12,94 θαη 11,75 αληίζηνηρα, 

p<0,005). Χζηφζν, εδψ παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

 

 Ο κέζνο φξνο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ «ζπιινγηζκνύ» δηέθεξε κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν κεηαμχ ηεο κέηξεζεο πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηεο κέηξεζεο 

κεηά ηελ παξέκβαζε (12,06 θαη 14,00 αληίζηνηρα, p<0,05). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

κέηξεζε κεηά ηελ παξέκβαζε ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο απμήζεθε ζεκαληηθά.  
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Αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηέθεξε επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο δεχηεξεο κέηξεζεο (13,31 θαη 11,63 αληίζηνηρα, 

p<0,005). Χζηφζν, εδψ παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ κέζνπ φξνπ.  

 

 ηελ θιίκαθα ηεο «απνθπγήο» θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο βξέζεθε φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν κέζσλ φξσλ ηεο πξηλ κέηξεζεο 

θαη ηεο κεηά κέηξεζεο (p<0,05). 

Αληίζεηα, ζηελ νκάδα ειέγρνπ δελ παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ κέζσλ ψξα ηεο πξηλ κέηξεζεο θαη ηεο κεηά κέηξεζεο (p>0,05).  

 

 Με βάζε ην θξηηήξην t γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο 

παξέκβαζεο, ζηελ ππνθιίκαθα ηεο «εμάπισζεο ζπκνύ» δηέθεξε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν κεηαμχ ηεο κέηξεζεο πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη ηεο κέηξεζεο κεηά ηελ 

παξέκβαζε (11,36 θαη 16,90 αληίζηνηρα, p<0,05). Παξαηεξνχκε φηη ζηελ κέηξεζε κεηά 

ηελ παξέκβαζε ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο απμήζεθε ζεκαληηθά.  

Αληίζηνηρα, ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ δηέθεξε επίζεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

ηξφπν κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο κέηξεζεο (11,51 θαη 12,77 αληίζηνηρα, p<0,005). 

Καη εδψ παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ζηελ κεηά κέηξεζε αιιά φρη ηφζν κεγάιε.  

 

6.3. ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΧΝ 

ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΧΝ 

       

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππήξραλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ, κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ (πξηλ, κεηά, follow-up) ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ. 

Παξάιιεια, έγηλαλ αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ 

εηζάγνληαο σο κεηαβιεηή κεηαμχ ησλ νκάδσλ ην θχιν θαη ην ζρνιείν γηα λα ειεγρζεί 

αλ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θαη αλάκεζα ζηα δχν 

ζρνιεία ηεο παξέκβαζεο. 
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Γηα ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=6,908, p=0,032, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,909). Τπήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.818, 

85.443)=20.425, p=0,000. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο, ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ 

ηεο κεηά θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0,05). Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=9,106, p=0,011, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,864). Γελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.729, 

72.599)=1.086, p=0,335. 

 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=1,817, p=0,403, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,963). Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ  F(1.927, 92.492)=14.052, p=0,000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά 

κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο κεηά θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0.05). Γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,746, p=0,154, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-

Geisser (ε=0,923). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.846, 81.224)=3.018, 

p=0,058. 
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ρεηηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ησλ πξνβιεκάησλ κε ζπλνκήιηθνπο θαη φζνλ 

αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη 

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,755, p=0,056. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Greenhouse-Geisser (ε=0,898). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.797, 

88.051)=6.871, p=0,002. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο (p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο 

ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=1,735, 

p=0,420, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,963). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.926, 

86.650)=2.694, p=0,075. 

 

Γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=4,742, p=0,093, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,911). 

Τπήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ  F(1.822, 

85.613)=3.530, p=0,038, θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά 

κέηξεζεο (p<0,05). Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, θαη εδψ ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=5,326, p=0,070, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,896). 

Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

F(1.791, 78.818)=1.034, p=0,354. 
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Πίλαθαο 5: Έιεγρνο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ Γπλαηνηήησλ θαη Γπζθνιηψλ 

  Πξηλ Μεηά Follow-up 
     

     
  

(M.Ο/Τ.Α) (Μ.Ο/Τ.Α)  
           (Μ.Ο/Τ.Α) 

 
   

 

πλαηζζ. Πξνβι. 
Οκάδα παξέκβαζεο 7,02 (±1,79) 5,58 (±0,91) 6,25 (±1,53) 

 Οκάδα ειέγρνπ 8,41 (±2,91) 8,72(±2,96) 8,25 (±2,39) 

 

    

Πξνβι. ζπκπεξ. 
Οκάδα παξέκβαζεο 5,32 (±1,43) 4,28 (±0,57) 4,83 (±1,16) 

 Οκάδα ειέγρνπ 5,77 (±1,88) 6,17 (±1,86) 6,22 (±1,70) 

 

    
 
Πξνβι. κε ζπλνκ. 

Οκάδα παξέκβαζεο 4,68 (±1,34) 4 (±1,12) 4,34 (±1,42) 

 Οκάδα ειέγρνπ 5,52 (±1,79) 5,36 (±1,81) 4,95 (±1,54) 

 

    
 
Κνηλσλ. πκπεξ. 

Οκάδα παξέκβαζεο 13,5 (±1,50) 14,12 (±1,12) 13,75 (±1,40) 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,46 (±1,70) 13,06 (±2,12) 13,22 (±1,71) 
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Γηάγξακκα 1. 

 

 

 

6.3.1.Γηαθνξέο θχινπ 

 

ηελ ππνθιίκαθα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη φζνλ αθνξά ζηελ 

νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη 

ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=7,371, p=0,025, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,920). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια F(1.839, 

84.595)=3.012, p=0,059. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=8,803, p=0,012, 

επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,888). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια F(1.775, 

72.778)=0.169, p=0,820. 
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Γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, εδψ ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly γηα 

ηελ νκάδα παξέκβαζεο έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=1,993, p=0,369, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,959). Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα F(1.919, 90.177)=0.491, p=0,606. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly θαη εδψ 

έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,688, p=0,158, νπφηε 

νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο 

ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,922). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια F(1.845, 79.331)=0.052, 

p=0,939. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πξνβιεκάησλ κε ζπλνκήιηθνπο γηα ηελ 

νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ  

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,984, p=0,050. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-

Feldt (ε=0,945). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια 

F(1.890, 90.697)=0.350, p=0,694. ηελ νκάδα ειέγρνπ, εδψ ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο 

ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=1,783, 

p=0,410, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,961). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια F(1.922, 84.564)=0.261, p=0,762. 

 

  Σέινο, γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=3,873,p=0,144, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,924). Γελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα 
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αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα F(1.848, 84.992)=2.246, p=0,116. Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε θαη εδψ φηη ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=4,725, p=0,094, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο  

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-

Geisser (ε=0,904). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα F(1.808, 77.729)=1.242, 

p=0,292.  

 

 

6.3.2. Γηαθνξέο ζρνιείσλ 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=12,692, p =0,002, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,845). Τπήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν 

ζρνιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξέκβαζε F(1.691, 77.776)=4.098, p=0,026. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν ζηελ πξηλ κέηξεζε, φζν θαη ζηελ κεηά 

θαη ηελ follow up κέηξεζε, κε ην Πεηξακαηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ λα έρεη 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο θαη ζηηο ηξείο κεηξήζεηο 

(p<0,005). Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,717, p=0,156, νπφηε νη βαζκνί 

ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Greenhouse-Geisser (ε=0,919). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη  ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν 

ζρνιεία F(1.837, 75.317)=11.405, p=0,000. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ follow up κέηξεζε, κε ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο λα παξνπζηάδεη 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ (p<0,05).  
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ηελ ππνθιίκαθα πνπ αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, γηα ηελ 

νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,627, p=0,163, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-

Geisser (ε=0,930). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία 

F(1.859, 87.376)=3.682, p=0,032. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

follow up κέηξεζε κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ λα έρεη κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ην 

ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο (p<0,005). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Mauchly έδεημε φηη  ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=2,503, 

p=0,286, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,945). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία  

F(1.891, 81.296)=2.973, p=0,060. 

 

Γηα ηα πξνβιήκαηα κε ζπλνκήιηθνπο θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο 

ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,553, p=0,062. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,900). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.799, 86.375)=1.247, 

p=0,290. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=1,003, p=0,606, 

επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,977). Τπήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ ζηα δχν ζρνιεία  F(1.955, 86.017)=4.968, 

p=0,010. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κεηά κέηξεζε αιιά θαη ζηελ 

follow up κέηξεζε κε ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν 

θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο ζπγθξηηηθά κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ (p<0,005). 
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 Σέινο,  ζηελ  θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=5,870, p=0,053, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,891). 

Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία  F(1.782, 81.976)=1.976, p=0,150. Όζνλ αθνξά ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=6,215, p=0,045, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,935). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.870, 

80.405)=3.666, p=0,033. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ 

κέηξεζε, κε ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη πςειφηεξν κέζν φξν 

ζπγθξηηηθά κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ.  

 

 

 

 

6.4.ΟΗ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΣΖ ΚΛΗΜΑΚΑ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ ΣΟ ΘΤΜΟ 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππήξραλ δηαθνξέο ζην κέζν φξν ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πκπεξηθνξηθψλ Απαληήζεσλ ζην Θπκφ, κεηαμχ 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ (πξηλ, κεηά, follow-up), ηφζν ζηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηξήζεσλ. Παξάιιεια, έγηλαλ αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηξήζεσλ εηζάγνληαο σο κεηαβιεηή κεηαμχ ησλ νκάδσλ ην θχιν θαη ην ζρνιείν γηα 

λα ειεγρζεί αλ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα θαη αλάκεζα 

ζηα δχν ζρνιεία ηεο παξέκβαζεο. 
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ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=29,174, p=0,000, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,694). Τπήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.387, 

65.210)=77.691, p=0,000. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο 

(p<0,05).  Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ 

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=14,388, p=0,001, επνκέλσο νη 

βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Huynh-Feldt (ε=0,799). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.597, 68.691)=13.366, 

p=0.000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαη 

κεηαμχ ηεο κεηά θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0.05). 

 

Γηα ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=43,110, p=0,000, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,624). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.248, 56.166)=374.860, p=0,000 θαη ηα post hoc 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο 

follow up κέηξεζεο (p<0,05). Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=0,213 p =0,899, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,995). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

F(1.990, 87.568)=17.465, p=0.000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε 

Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη 

ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0.05).  
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ρεηηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=13,006 p=0,001. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,815). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ  F(1.629, 70.067)=31.750, p=0,000. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαη 

κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=4,898 p =0,086, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,897). Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

F(1.793, 73.526)=6.809, p=0.003 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε 

Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη 

ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο κεηά θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0.05). 

 

 Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,711 p =0,156, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,913). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.826, 69.380)=18.144, p=0,000 θαη ηα post hoc 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο 

follow up κέηξεζεο (p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,936 p 

=0,140, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,920). Τπήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ  F(1.839, 80.922)=15.930, 

p=0,000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο 
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θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0,05). 

 

ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνθπγήο, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=14,181, p=0,001, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,804). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.608, 70.773)=23.827, p=0,000 θαη ηα post hoc 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο 

follow up κέηξεζεο (p<0,05). Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=6,547, p=0,038, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,908). Γελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.816, 

78.073)=2.429, p=0,100.  

 

Σέινο, ζηελ εμάπισζε ζπκνχ ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη 

δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=29,603, p=0,000, νπφηε νη 

βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Huynh-Feldt (ε=0,681). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ  F(1.362, 59.913)=108.932, p= 

0,000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο θαζψο θαη 

κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=4,730, p=0,094, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,902). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ F(1.803, 75.746)=5.115, p=0,010 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ηεο πξηλ θαη ηεο follow up κέηξεζεο (p<0,05).  
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Πίλαθαο 6: Έιεγρνο γηα ηηο δηαθνξέο ησλ κέζσλ φξσλ ζηηο ππνθιίκαθεο ηνπ 
εξσηεκαηνινγίνπ πκπεξηθνξηθψλ απαληήζεσλ ζην Θπκφ 

  Πξηλ Μεηά Follow-up 
     

     
  

(M.Ο/Τ.Α) (Μ.Ο/Τ.Α)  
           (Μ.Ο/Τ.Α) 

 
   

 

Ηζρπξηζκόο 
Οκάδα παξέκβαζεο 12,54 (±3,05) 16,18 (±1,94) 16,18 (±1,80) 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,13 (±2,59) 10,47(±2,36) 12,15 (±3,18) 

 

    
Έληνλεο έθθξ. 
ζπκνύ 

Οκάδα παξέκβαζεο 15,13 (±2,54) 7,43 (±0,83) 7,32 (±0,66) 

 Οκάδα ειέγρνπ 15,37 (±2,48) 13,35 (±2,46) 12,51 (±2,92) 

 

    
Κνηλσλ. ππνζη. Οκάδα παξέκβαζεο 12,45 (±3,07) 14,81 (±2,80) 14,27 (±2,46) 

 Οκάδα ειέγρνπ 12,83 (±2,97) 11,47 (±2,50) 12,95 (±2,62) 

 

    
 

πιινγηζκόο 
Οκάδα παξέκβαζεο 11,79 (±2,17) 13,87 (±2,14) 13,79 (±2,16) 

 Οκάδα ειέγρνπ 13,06 (±2,41) 11,26 (±2,21) 11,75 (±2,28) 

 

    
 

Απνθπγή 
Οκάδα παξέκβαζεο 11,93 (±2,08) 13,73 (±1,35) 13,62 (±1,36) 

 Οκάδα ειέγρνπ 11,54 (±2,57) 11,18 (±2,58) 11,95 (±2,15) 

 

    
 

Δμάπισζε ζπκνύ 
Οκάδα παξέκβαζεο 11,11 (±3,22) 16,88 (±1,22) 16,88 (±1,36) 

 Οκάδα ειέγρνπ 11,44 (±2,63) 12,46 (±2,97) 13,23 (±2,71) 
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Γηάγξακκα 2.  

 

 

 

6.4.1.Γηαθνξέο θχινπ 

 

 

ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=34,874, p=0,000, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,675). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα F(1.350, 62.121)=1.461, 

p=0,238. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=14,811, p=0,001, 

επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,810). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα 

F(1.619, 68.012)=1.112, p=0,325. 
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ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ, γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=41,128, p=0,000, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,642). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα  F(1.285, 56.530)=1.346, 

p=0,260. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ν ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=0,204, p=0,903, επνκέλσο νη 

βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Greenhouse-Geisser (ε=0,995). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα F(1.990, 

85.585)=0.049, p=0,952. 

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ζηελ νκάδα 

παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=9,943, p=0,007. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,872). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 

F(1.745, 73.279)=4.521, p=0,018 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε 

Bonferroni έδεημαλ φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ follow up 

κέηξεζε, κε ηα θνξίηζηα λα εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα 

(p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=4,917, p=0,086. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Greenhouse-Geisser (ε=0,894). Χζηφζν, εδψ δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο  

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 

F(1.788, 71.527)= 0.878, p=0,410. 

 

Γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ ζηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

ρ
2
(2)=3,792, p=0,150, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,909). Γελ ππήξραλ 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ηα αγφξηα 

θαη ηα θνξίηζηα F(1.818, 62.274)=0.212, p=0,789. Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ, 

ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,238, p=0,073. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,895). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα βξέζεθε φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα F(1.790, 

76.975)=1.795, p=0,177. 

 

ρεηηθά κε ηελ απνθπγή θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=13,922, p=0,001, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,823). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια  F(1.646, 70.763 =0.439, p=0,608. Γηα 

ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη 

ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=6,351, p=0,042, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,931). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα F(1.862, 78.213)=0,.097, p=0,895. 

 

Σέινο, ζηελ εμάπισζε ζπκνχ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=29,185, p=0,000, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,696). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια F(1.391, 59.819)=0.147, p=0,785 . Όζνλ 

αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη  

ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,420, p=0,067. Οη βαζκνί 

ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Greenhouse-Geisser (ε=0,888). Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν θχια F(1.775, 72.778)=0.955, p=0,380. 
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6.4.2.Γηαθνξέο ζρνιείσλ 

 

Γηα ηνλ ηζρπξηζκφ θαη φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=26,317, p=0,000, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,723). Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.447, 66.543)=9.606, p=0,001 θαη ηα 

post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε θαη ζηελ κεηά κέηξεζε, κε ην ζρνιείν ησλ 

Ησαλλίλσλ λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ην ζρνιείν ηεο 

Θεζπξσηίαο (p<0,05). ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=7,568, p=0,023, 

επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,910). Τπήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.820, 76.421)=14.778, 

p=0,000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε, κε ην ζρνιείν ηεο 

Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη πςειφηεξν κέζν φξν απφ ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ 

(p<0,005) θαζψο θαη ζηελ follow up κέηξεζε κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ λα 

εκθαλίδεη εδψ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηφ ηεο Θεζπξσηίαο (p<0,005).  

 

Γηα ηελ ππνθιίκαθα ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, 

ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=37,965, p=0,000, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,655). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.310, 57.644)=5.158, p=0,019 θαη ηα 

post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε κε ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο λα έρεη 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηφ ησλ Ησαλλίλσλ (p<0,005). Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 
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ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,891, p=0,143, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,919). 

Τπήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα 

ζηα δχν ζρνιεία F(1.837, 79.010)=12.499, p=0,000 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηφζν 

ζηελ πξηλ κέηξεζε φζν θαη ζηελ follow up κέηξεζε κε ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο 

λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο κεηξήζεηο (p<0,005).  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=12,954 p=0,002. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt 

(ε=0,832). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.663, 

69.860)=1.326, p=0,269. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly 

έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=1,723, p=0,422, 

επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,959). Τπήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.917, 

76.685)=8.627, p=0,001 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε κε ην ζρνιείν 

ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηφ ησλ Ησαλλίλσλ 

(p<0,005).  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην 

ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=3,690, p=0,158, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,911). 

Γελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

αλάκεζα ηα δχν ζρνιεία F(1.822, 67.431)=0.932, p=0,391. Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ 

νκάδα ειέγρνπ, θαη εδψ ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη 
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ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=2,190, p=0,335, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-

Geisser (ε=0,952). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.903, 

81.842)=6.545, p=0,003 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε κε ην ζρνιείν 

ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηφ ησλ Ησαλλίλσλ 

(p<0,005). 

 

Γηα ηελ απνθπγή, ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ 

Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=15,287, 

p=0,000, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,807). Απφ ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα 

ζηα δχν ζρνιεία F(1.615, 69.435)=0.985, p=0,363. Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,563, p=0,062, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-Geisser (ε=0,887). 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο 

ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.775, 74.542)=7.070, p=0,002 θαη 

ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε θαη ζηελ κεηά κέηξεζε, κε ην 

ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν ζπγθξηηηθά κε ην 

ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο κεηξήζεηο (p<0,005).  

 

Σέινο, ζηελ εμάπισζε ζπκνχ, γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ην ηεζη 

ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη δελ ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ηεο 

ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=10,325, p=0,006, νπφηε νη βαζκνί ειεπζεξίαο δηνξζψζεθαλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Huynh-Feldt (ε=0,869). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ 

ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.738, 74.750)=45.236, p=0,000 θαη ηα 

post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξηλ κέηξεζε κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ λα εκθαλίδεη 
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κεγαιχηεξν κέζν φξν ζε ζρέζε κε απηφ ηεο Θεζπξσηίαο (p<0,005).  Όζνλ αθνξά 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ην ηεζη ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Mauchly έδεημε φηη ππνζηεξίδεηαη ε 

ππφζεζε ηεο ζθαηξηθφηεηαο, ρ
2
(2)=5,168, p=0,075, επνκέλσο νη βαζκνί ειεπζεξίαο 

δηνξζψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθηηκήζεηο ζθαηξηθφηεηαο ηνπ Greenhouse-

Geisser (ε=0,892). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία F(1.784, 

73.136)=8.018, p=0,001 θαη ηα post hoc ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηφξζσζε Bonferroni, 

έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ κεηά κέηξεζε κε ην ζρνιείν 

ηεο Θεζπξσηίαο λα εκθαλίδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ απηφ ησλ Ησαλλίλσλ 

(p<0,005). 

 

 

 

6.5.ΤΥΔΣΗΔΗ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΠΟΤ ΜΔΛΔΣΖΘΖΚΑΝ 

ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
 
 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο θαη ε θαηεχζπλζε ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Αλαιπηηθφηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη  

κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ.  

 

 

 

6.5.1.Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

6.5.1.1.Οκάδα παξέκβαζεο 

 

Ζ ππνθιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα» εκθάληζε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, κέηξηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα κε 

ζπλνκήιηθνπο» θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, κηθξή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο 
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ππνθιίκαθεο «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» θαη «ζπιινγηζκφο». Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν απμάλνληαλ ηα πξνβιήκαηα κε ζπλνκειίθνπο, ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο.  

 

Σα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κηθξή, αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο εκθάληδαλ ηα παηδηά πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν 

κεησλφηαλ ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδείθλπαλ.   

 

Γηα ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» βξέζεθε κηθξή, 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εκθάληδαλ ηα παηδηά κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο πξηλ ηελ 

παξέκβαζε ηφζν απμάλνληαλ ηα επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, απηή βξέζεθε λα εκθαλίδεη 

κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη 

κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν θαιχηεξε ήηαλ ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, ηφζν  

απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο απνθπγήο ηνπο. 

 

Ζ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ βξέζεθε λα εκθαλίδεη, ηζρπξή, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, κέηξηα ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ απνθπγή θαη ηελ εμάπισζε 

ζπκνχ θαη κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο έληνλεο 

εθθξάζεηο ζπκνχ. Γειαδή, φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ 

παηδηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο απνθπγήο, ηεο εμάπισζεο ζπκνχ θαη 

ηφζν κεηψλνληαλ νη έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ ηνπο.  

 

Οη έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ εκθάληζαλ κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Γειαδή, 

φζν πεξηζζφηεξεο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ εθδήισλαλ ηα παηδηά πξηλ ην πξφγξακκα, 

ηφζν ιηγφηεξε ήηαλ ε θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ δέρνληαλ θαη ε δπλαηφηεηα 

εμάπισζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο.  
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Γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθε κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή θαη κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην 

επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ πξηλ ηελ παξέκβαζε, ηφζν 

απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ, απηή βξέζεθε λα εκθαλίδεη 

κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή θαη κηθξή, 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ πξηλ ηελ 

παξέκβαζε, ηφζν απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ 

ηνπο. 

 

Σέινο, ε απνθπγή βξέζεθε λα εκθαλίδεη κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Γειαδή, φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν 

ηεο απνθπγήο ησλ παηδηψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν πςειφηεξν 

ήηαλ θαη ην επίπεδν ηεο εμάπισζεο ζπκνχ.  

 

εκεηψλεηαη φηη ε ππνθιίκαθα ηεο εμάπισζεο ζπκνχ δελ αλαιχεηαη 

πεξαηηέξσ θαζψο ήδε έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ.  
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Πίλαθαο 7: πλάθεηα (δείθηεο r ηνπ Pearson) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απνηειέζκαηνο 
πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9                               10 

           

1 πλαηζζεκ. 

πξνβιήκαηα 
1 0,356 0,463 -0,067 0,124 -0,217 0,138 0,345 0,098  0,202 

     
     

2 Πξνβι. ζπκπεξ.      1      0,094 -0,370 -0,124 0,197 -0,189 0,119 -0,087 -0,119 
           

3 Πξνβι. κε 

ζπλνκήι.  
       1 0,155 -0,009 -0,041 0,007 0,302 0,030 0,151 

           

4 Κνηλσλ. ζπκπ.        1 0,203 -0,018 0,444 0,187 0,361 0,200 
           

5 Ηζρπξηζκόο     1 -0,436  0,650    0,404  0,513    0,565 
          

6 Έλη. εθθ.ζπκνύ             1              -0,273 -0,212 -0,256 -0,363 
 

7Κνηλσλ. ππνζη.     

 

1 0,390 0,613 0,474 
 

8 πιινγηζκόο     

 

 1 0,549 0,354 
 

9 Απνθπγή     

 

  1 0,426 
 

10 Δμάπισζε ζπκνύ     

 

   1 
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6.5.1.2.Οκάδα ειέγρνπ 

 

Ζ ππνθιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα» εκθάληζε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ηζρπξή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο» θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, κέηξηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα 

«πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο». Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε ηφζν απμάλνληαλ ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εθδήισλαλ ζηηο ζρέζεηο  κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο. 

 

Σα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κέηξηα, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη κηθξή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο «έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ». Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο εκθάληδαλ ηα παηδηά ζηελ πξψηε κέηξεζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εθδήισζαλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη 

ηφζεο πεξηζζφηεξεο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο.  

 

Γηα ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» δελ βξέζεθε θακηά 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο πνπ δηεξεπλήζεθαλ.  

 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξέζεθε λα εκθαλίδεη κέηξηα, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ 

απνθπγή, θαη κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν θαιχηεξε ήηαλ ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηελ 

πξψηε κέηξεζε, ηφζν απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ηεο απνθπγήο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο. 

 

Ζ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ βξέζεθε λα εκθαλίδεη, κέηξηα, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη κηθξή, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ απνθπγή θαη ηελ εμάπισζε 

ζπκνχ. Γειαδή, φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ παηδηψλ, ηφζν 



[134] 

 

απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο απνθπγήο 

θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ.  

 

Οη έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ εκθάληζαλ κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξεο έληνλεο 

εθθξάζεηο ζπκνχ εθδήισλαλ ηα παηδηά, ηφζν ιηγφηεξε ήηαλ ε δπλαηφηεηα 

εμάπισζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο.  

 

Γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθε ηζρπξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή, κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ θαη κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην 

επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ ζηελ πξψηε κέηξεζε, ηφζν 

απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο, ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο εμάπισζεο 

ζπκνχ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ, απηή βξέζεθε λα 

εκθαλίδεη κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ, ηφζν 

απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο.  

 

Σέινο, ε απνθπγή δελ βξέζεθε λα εκθαλίδεη θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη 

φηη ε ππνθιίκαθα ηεο εμάπισζεο ζπκνχ δελ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ θαζψο ήδε έρεη 

αλαθεξζεί παξαπάλσ 
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Πίλαθαο 8: πλάθεηα (δείθηεο r ηνπ Pearson) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απνηειέζκαηνο 

πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9                               10 

           

1 πλαηζζεκ. 

πξνβιήκαηα 
1 0,665 0,448 0,033 0,020 0,106 -0,022 0,037 -0,206  -0,258 

     
     

2 Πξνβι. ζπκπεξ.      1      0,446 -0,024 0,052 0,318 0,108 0,101 -0,025 -0,219 
           

3 Πξνβι. κε 

ζπλνκήι.  
       1 0,135 0,138 0,252 0,137 0,192 -0,124 0,050 

           

4 Κνηλσλ. ζπκπ.        1 0,436 -0,003 0,447 0,399 0,425 0,161 
           

5 Ηζρπξηζκόο     1 0,050  0,458    0,261  0,369    0,264 
          

6 Έλη. εθθ.ζπκνύ             1               0,206 0,035 0,223 -0,271 

 

7Κνηλσλ. ππνζη.     

 

1 0,470 0,676 0,294 

 

8 πιινγηζκόο     

 

 1 0,268 0,141 

 

9 Απνθπγή     

 

  1 0,197 

 

10 Δμάπισζε ζπκνύ     

 

   1 
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6.5.2.Μεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

6.5.2.1.Οκάδα παξέκβαζεο 

Σα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα εκθάληζαλ κέηξηα, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηα πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο θαη κηθξή, ζεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ απνθπγή. 

Γειαδή, φζν απμάλνληαλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν απμάλνληαλ ηα πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο, ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ε απνθπγή. 

Γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο δελ βξέζεθε θακία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο κεηά ηελ ιήμε ηεο παξέκβαζεο, θάηη πνπ 

ζεκεηψζεθε επίζεο θαη γηα ηελ ππνθιίκαθα πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο.  

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά παξνπζίαζε κέηξηα, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, ην ζπιινγηζκφ θαη ηελ 

απνθπγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν κεγαιχηεξα ηα επίπεδα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ παηδηψλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο, ηφζν κεγαιχηεξα θαη ηα επίπεδα ηνπ 

ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ θαη ηεο απνθπγήο ηνπο. 

Γηα ηνλ ηζρπξηζκφ, βιέπνπκε φηη εκθάληζε ηζρπξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ, κέηξηα, ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη κηθξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ απνθπγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν απμαλφηαλ ην επίπεδν ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηφζν 

απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

απνθπγήο.  

  ρεηηθά κε ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ, παξνπζίαζαλ κηθξή, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή. Όζν απμάλνληαλ ηα επίπεδα ησλ 

έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ ησλ παηδηψλ, ηφζν κεηψλνληαλ ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο 

ηνπο.  
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Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε εκθάληζε κέηξηα, ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ην ζπιινγηζκφ θαη ηελ απνθπγή. Γειαδή, φζν κεγαιχηεξε ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε πνπ δέρνληαλ ηα παηδηά κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηφζν 

κεγαιχηεξα ήηαλ ηα επίπεδα ζπιινγηζκνχ θαη ηεο απνθπγήο ηνπο. 

      Γηα ην ζπιινγηζκφ, βιέπνπκε φηη παξνπζίαζε κηθξή ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή. Τςειφηεξα επίπεδα ζπιινγηζκνχ ζεκαίλνπλ 

θαη πςειφηεξα επίπεδα απνθπγήο.  

      Ζ απνθπγή εκθάληζε κηθξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

εμάπισζε ζπκνχ, δειαδή φζν απμαλφηαλ ε απνθπγή, ηφζν απμαλφηαλ θαη ε 

εμάπισζε ζπκνχ.  

Σέινο, φπσο θαη ζηηο ζπζρεηίζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη θαη 

εδψ δελ αλαθέξεηαη ε εμάπισζε ζπκνχ, γηαηί νη ζπζρεηίζεηο ηεο έρνπλ ήδε 

αλαθεξζεί. 

 

Πίλαθαο 9: πλάθεηα (δείθηεο r ηνπ Pearson) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απνηειέζκαηνο 
κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9                               10 

           

1 πλαηζζεκ. 

πξνβιήκαηα 
1   0,284 0,539 0,113 -0,015 0,084 0,238 -0,094 0,332   0,152 

          

2 Πξνβι. ζπκπεξ.      1       0,168 -0,163 -0,119 0,026 0,128 -0,037 -0,131 -0,139 
           

3 Πξνβι. κε 

ζπλνκήι.  
       1 0,171 -0,017 0,080 0,189 -0,024 0,249 -0,037 

           

4 Κνηλσλ. ζπκπ.        1 0,416 -0,257 0,568 0,505 0,436 0,120 
           

5 Ηζρπξηζκόο     1 -0,138 0,580    0,620   0,375    0,094 
          

6 Έλη. εθθ.ζπκνύ             1               -0,136 -0,087 -0,289 -0,011 

 

7 Κνηλσλ. ππνζη.     

 

1 0,499 0,453 0,099 

 

8 πιινγηζκόο     

 

 1 0,340 -0,032 

 

9 Απνθπγή     

 

  1 0,341 

 

10 Δμάπισζε ζπκνύ     

 

   1 
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6.5.2.2.Οκάδα ειέγρνπ 

 

Ζ ππνθιίκαθα «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα» εκθάληζε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, κέηξηα, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο ππνθιίκαθεο «πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο» θαη «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

κηθξή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ δεχηεξε 

κέηξεζε ηφζν απμάλνληαλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εθδήισλαλ ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο αιιά θαη ηα επίπεδα ησλ έληνλσλ 

εθθξάζεσλ ζπκνχ.  

 

Σα «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» είραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κέηξηα, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη κηθξή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο «έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ». Γειαδή, φζν πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο εκθάληδαλ ηα παηδηά ζηελ δεχηεξε κέηξεζε, ηφζν 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα εθδήισζαλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη 

ηφζεο πεξηζζφηεξεο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο.  

Γηα ηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» βξέζεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, κηθξή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Όζν πεξηζζφηεξα ήηαλ 

ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, ηφζν 

πςειφηεξα ήηαλ θαη ηα επίπεδα ηεο εμάπισζεο ζπκνχ ηνπο.  

 

Ζ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξέζεθε λα εκθαλίδεη κέηξηα, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή, θαη κηθξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φζν θαιχηεξε ήηαλ ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζηελ δεχηεξε 

κέηξεζε, ηφζν απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο, ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο.  

 

Ζ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ βξέζεθε λα εκθαλίδεη κηθξή, ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ. Γειαδή, φζν πςειφηεξν ήηαλ ην 

επίπεδν ηνπ ηζρπξηζκνχ ησλ παηδηψλ, ηφζν πςειφηεξν ήηαλ θαη ην επίπεδν ηνπο 
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ζπιινγηζκνχ ηνπο.  

 

Οη έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ δελ εκθάληζαλ θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ κειεηήζεθαλ.  

 

Γηα ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθε κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ απνθπγή θαη ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ θαηά 

ηελ δεχηεξε κέηξεζε, ηφζν απμάλνληαλ θαη ηα επίπεδα ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο 

απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ ηνπο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ζπιινγηζκνχ, απηή βξέζεθε λα εκθαλίδεη 

κέηξηα, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απνθπγή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

φζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ησλ παηδηψλ, ηφζν απμάλνληαλ θαη 

ηα επίπεδα ηεο απνθπγήο.  

 

Σέινο, ε απνθπγή βξέζεθε λα εκθαλίδεη κέηξηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ εμάπισζε ζπκνχ. Όζν πςειφηεξν ήηαλ ην επίπεδν ηεο απνθπγήο, 

ηφζν πςειφηεξν ήηαλ θαη ην επίπεδν ηεο εμάπισζεο ζπκνχ.  

 

 εκεηψλεηαη φηη ε ππνθιίκαθα ηεο εμάπισζεο ζπκνχ δελ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ 

θαζψο ήδε έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ.  
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Πίλαθαο 10: πλάθεηα (δείθηεο r ηνπ Pearson) κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απνηειέζκαηνο 
κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9                               10 

           

1 πλαηζζεκ. 

πξνβιήκαηα 
1   0,597 0,499 -0,061 -0,147 0,344 0,006 -0,083 -0,094   0,117 

          

2 Πξνβι. ζπκπεξ.      1       0,448 -0,155 -0,105 0,266 0,049 0,063 -0,018 0,229 
           

3 Πξνβι. κε 

ζπλνκήι.  
       1 -0,035 -0,128 0,157 0,205 0,176 0,159 0,326 

           

4 Κνηλσλ. ζπκπ.        1 0,222 -0,013 0,373 0,391 0,417 0,038 
           

5 Ηζρπξηζκόο     1 0,066 0,177    0,388   0,224  - 0,014 
          

6 Έλη. εθθ.ζπκνύ             1               -0,064 0,117 -0,261 -0,188 
 

7 Κνηλσλ. ππνζη.     

 

1 0,541 0,551 0,420 
 

8 πιινγηζκόο     

 

 1 0,436 0,151 
 

9 Απνθπγή     

 

  1 0,588 
 

10 Δμάπισζε ζπκνύ     

 

   1 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

7.ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην θεθάιαην απηφ ζπδεηνχληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, δηαηππψλνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο, θαη δίλνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ επξεκάησλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ε εθκάζεζε ηερληθψλ 

δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ καζεηψλ δεκνηηθνχ, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή 

ελφο ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νθηψ ζπλαληήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο θχξην 

κέζν ηελ ηέρλε. 

 

7.1. ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

7.1.1. Δλίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (πξψηε ππφζεζε) 

 

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη ε πξψηε 

ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. χκθσλα κε απηή, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζα 

εληζρπζνχλ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ελψ δελ ζα 

ππάξμνπλ αιιαγέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη, ζε θάζε ππνθιίκαθα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ε νκάδα παξέκβαζεο 

ζεκείσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ππνθιίκαθεο 

«ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα», «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» θαη «πξνβιήκαηα κε 

ζπλνκηιήθνπο» ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο παξέκβαζεο κεηψζεθε κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ηξφπν απφ ηελ πξψηε ζηελ δεχηεξε κέηξεζε, ελψ ζηελ ππνθιίκαθα 

«θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» ν κέζνο φξνο απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, φπσο 

θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ζηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο κεηψζεθαλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. Αληίζεηα, 
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ε θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά βειηηψζεθε κεηά απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πξφγξακκα.  

Μπνξνχκε ινηπφλ εχινγα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην πξφγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ φζνλ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ ηεο 

νκάδαο παξέκβαζεο, θαη κπνξεί λα απνηειέζεη κηα απφ ηηο εμαηξέζεηο ζηελ γεληθφηεξε 

πεπνίζεζε φηη νη νκαδηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ είλαη ρακειήο σο κέηξηαο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Cerrity & Delucia-Waack, 

2006, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο  θαη ζπλ., 2016). Σα παηδηά απέθηεζαλ δεμηφηεηεο 

πνπ ελίζρπζαλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη κείσζαλ ηα πξνβιήκαηα ή ηηο ηπρφλ 

ζπγθξνχζεηο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη ζχκθσλν κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά κε εληζρπκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο εκθαλίδνπλ ιηγφηεξα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, έρνπλ επηηπρεκέλεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο, 

είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιή θαη θνηλσληθά (O‟Rourke & Wortzbyt, 1996, φπ. αλάθ. ζην 

Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010). Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ εξρφκελε θαη απηή ζε πιήξε 

ζπκθσλία κε πξνγελέζηεξα επξήκαηα πνπ αλαθέξνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο κέζα απφ ηελ ρξήζε ειθπζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά βειηηψλνπλ 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο αιιειεπηδξάζεηο θαη εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε απηνειέγρνπ ηνπο 

(Dowd & Tierney, 2005, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010).  

Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ζηηο ππνθιίκαθεο «ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα», «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη «θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» ηα παηδηά 

πνπ απάξηηδαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ επέδεημαλ θακηά αιιαγή αλάκεζα ζηελ πξψηε 

κέηξεζε θαη ζηελ δεχηεξε κέηξεζε. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε νκάδα ειέγρνπ δελ 

ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα θαη ζπκπιήξσζε απιά ηα εξσηεκαηνιφγηα ψζηε λα κπνξέζεη 

λα ζπγθξηζεί κε ηελ νκάδα παξέκβαζεο. Οπφηε είλαη εχινγν λα κελ ζεκεηψζεθαλ 

αιιαγέο θαζψο ηα παηδηά δελ ήξζαλ ζε επαθή κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Σα πξνβιήκαηα ινηπφλ πνπ είραλ ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο παξέκεηλαλ άιπηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα 

ζηηο δχν κεηξήζεηο. Παξαηεξνχκε αθφκα φηη ζηελ ππνθιίκαθα «πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο» ν κέζνο φξνο ηεο νκάδαο ειέγρνπ φρη κφλν δελ έκεηλε ζηαζεξφο ζηελ 

δεχηεξε κέηξεζε, αιιά απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νκάδα 

ειέγρνπ βξέζεθε λα ζεκεηψλεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζηελ δεχηεξε 
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κέηξεζε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε κέηξεζε. Μηα πηζαλή εξκελεία γηα απηφ, είλαη ε 

επηξξνή δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηα παηδηά. Σα παηδηά δειαδή κπνξεί 

λα ήξζαλ αληηκέησπα κε πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ φμπλαλ ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη έηζη ζεκείσζαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ δεχηεξε κέηξεζε.  

 

 

7.1.2.Μεηαβνιή ησλ επίπεδσλ «ηζρπξηζκνχ», «θνηλσληθήο ππνζηήξημεο», 

«ζπιινγηζκνχ», «απνθπγήο» θαη «εμάπισζεο ζπκνχ» (δεχηεξε ππφζεζε) 

 

Όζνλ αλαθνξά ηψξα ζηελ δεχηεξε ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε λα επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ππφζεζε έιεγε φηη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

απμεζνχλ ηα επίπεδα ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο, ηνπ ζπιινγηζκνχ, 

ηεο απνθπγήο θαη ηεο εμάπισζεο ζπκνχ ελψ δελ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη φλησο φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο νη κέζνη φξνη 

ηνπ «ηζρπξηζκνχ», ηεο «θνηλσληθήο ππνζηήξημεο», ηνπ «ζπιινγηζκνχ», ηεο «απνθπγήο» 

θαη ηεο «εμάπισζεο ζπκνχ» απμήζεθαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν. Σα παηδηά 

ινηπφλ βειηίσζαλ ηα επίπεδα ηνπ ηζρπξηζκνχ θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο, απέθηεζαλ 

ηθαλφηεηεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ δέρνληαη θαη 

βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηα απνθπγήο θαη εμάπισζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο. Μέζα απφ ην 

πξφγξακκα έκαζαλ δειαδή λα εθθξάδνπλ επνηθνδνκεηηθά ηνλ ζπκφ ηνπο θαη λα 

επηιχνπλ έληνλεο θαηαζηάζεηο (ηζρπξηζκφο), λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ ζπκφ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ θάπνηνλ άιινλ ζθεπηφκελα ηηο αηηίεο πνπ ηνλ πξνθαινχλ 

(ζπιινγηζκφο), λα αλαδεηνχλ ππνζηήξημε απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

(θνηλσληθή ππνζηήξημε), λα θαηαζηέιινπλ ηνλ ζπκφ ηνπο ή λα ηνλ εθθξάδνπλ ζρεηηθά 

ήπηα (απνθπγή) θαη λα κεηαηνπίδνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο κέζα απφ άιιεο επνηθνδνκεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (εμάπισζε) (Martin & Dahlen, 2007). Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ην πξφγξακκα θάιπςε θαη ηνλ δεχηεξν βαζηθφ ζθνπφ ηνπ, ν νπνίνο έρεη λα θάλεη κε 

ηελ εθκάζεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

επηιέρζεθαλ θαίλεηαη λα είλαη θαηάιιειεο, βνεζψληαο ηα παηδηά λα θαιχςνπλ 

δηάθνξνπο ηνκείο ζρεηηθά κε ην ζπκφ. Σν απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεη θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο 

αλάκεζα ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλά ηεο ε Liebmann (2014), αλαθέξεη ηα νθέιε πνπ ζα 

έρεη έλα παηδί απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζπκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηέρλε. Αξρηθά, ε ηέρλε παξέρεη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν γηα έθθξαζε 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ πνπ ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα ζηα παηδηά πνπ έρνπλ ζπκφ 

παξέρνληάο ηνπο ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

ζπγθξηηηθά κε απηά πνπ ζα εμέθξαδαλ. Δπηπιένλ, ε κε χπαξμε ζσζηνχ θαη ιάζνο ηξφπνπ 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρεδίνπ, αλαθνπθίδεη απφ ηελ πίεζε πνπ ελδερνκέλσο 

ληψζνπλ ηα παηδηά θαη ηνπο δίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ κε κεγαιχηεξε 

επθνιία κέζσ ηνπ ζρεδίνπ θαη λα απνηππψζνπλ πεξηζζφηεξεο θαη πην δχζθνιεο ζθέςεηο. 

Απηή ε ειεπζεξία παξέρεη έηζη έλα θίλεηξν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ελδερνκέλσο 

αληηθαηηθψλ ζθέςεσλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ ην άηνκν βιέπεη θαιχηεξα ηνλ 

εαπηφ ηνπ (Liebmann, 2014). Καηά ηε Malchiodi (2003),  ε έθθξαζε κέζσ ηέρλεο βνεζά 

ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ήηαλ θαηαπηεζκέλα ιφγσ άγρνπο, πίεζεο ή 

θφβνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί γηα παξάδεηγκα θάπνην παηδί λα ηξαβήμεη θαηά κήθνο 

ηνπ ραξηηνχ κηα θφθθηλε γξακκή ληψζνληαο έηζη αλαθνχθηζε. Μπνξεί επίζεο λα 

ελζαξξπλζεί λα δνθηκάζεη θαη άιινπο ηξφπνπο φπσο ην νπξιηαρηφ ή νη θσλέο 

(Malchiodi, 2003). 

        Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο ηεο ζπκβνιήο ηεο ηέρλεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

ζπκνχ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αλαθνξά ηεο Liebmann, αιιά έρεη εμαθξηβσζεί θαη 

απφ άιιεο έξεπλεο (Carolan, 2001. Douglass 2001. Gilroy, 2006. Snyder, 1997. Waller, 

2006, φπ. αλάθ. ζην Alavinezhad, Mousavi, & Sohrabi, 2014). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

έξεπλα ηνπ Alavinezhad θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο 

ειηθίαο 7-11 ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα κείσζεο ηνπ ζπκνχ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο κέζσ ηεο ηέρλεο, βξέζεθε φηη ην πξφγξακκα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ, 

εχξεκα πνπ ζπκθσλεί θαη κε άιιεο έξεπλεο, ελδεηθηηθέο ησλ νπνίσλ είλαη ε έξεπλα ηεο 

Harvey, ησλ Argyle & Bolton θαη ησλ Freilich & Shechtman (1989, 2005, 2010, φπ. 

αλάθ. ζην Alavinezhad et al., 2014).  
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Αλαθνξηθά ηψξα κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ε αξρηθή καο ππφζεζε ήηαλ φηη δελ ζα 

ππάξμνπλ αιιαγέο ζην επίπεδα ηνπ «ηζρπξηζκνχ», ηεο «θνηλσληθήο ππνζηήξημεο», ηνπ 

«ζπιινγηζκνχ», ηεο «απνθπγήο» θαη ηεο «εμάπισζεο ζπκνχ». Αλ εμαηξέζνπκε ηελ 

ππνθιίκαθα ηεο απνθπγήο πνπ φλησο ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν κεηξήζεσλ, ζε φιεο ηηο 

άιιεο ππνθιίκαθεο ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 5%, κε ηηο ππνθιίκαθεο ηνπ ηζρπξηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο θαη ηνπ ζπιινγηζκνχ λα ζεκεηψλνπλ σζηφζν κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηνλ 

κέζν φξν ηνπο. Σα παηδηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ ινηπφλ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε κέηξεζε, κείσζαλ ην επίπεδν 

επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο, δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηξίηνπο θαη αλαδήηεζεο ππνζηήξημεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Σα ελ ιφγσ 

απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ ινγηθά, θαζψο ε νκάδα ειέγρνπ δελ ζπκκεηείρε 

ζηελ παξέκβαζε. ην δηάζηεκα απηφ ινηπφλ ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα 

κεζνιάβεζαλ. Ζ επηξξνή ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην έιιεηκκα 

πνπ επέδεημαλ ηα παηδηά ζηελ εθκάζεζε θαη εθαξκνγή ηερληθψλ δηαρείξηζεο ζπκνχ, ε 

νπνία είλαη απφξξνηα ηεο κε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα, νδήγεζε ζηελ κείσζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ παξαπάλσ ππνθιηκάθσλ θαη εληζρχεη ηελ επηηπρία ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο.  

Σέινο, γηα ηελ ππνθιίκαθα ηεο «εμάπισζεο ζπκνχ», εδψ ππήξρε θαη πάιη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, αιιά ν κέζνο φξνο απμήζεθε ζεκαληηθά 

ζηελ δεχηεξε κέηξεζε ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ππνθιίκαθεο. Απηφ ην απνηέιεζκα 

ζπκπίπηεη κε απηφ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο αλ θαη ε αχμεζε γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ δελ 

ήηαλ ηφζν κεγάιε. Σν απνηέιεζκα απηφ δειψλεη φηη ηα παηδηά θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

κπφξεζαλ λα κεηαηνπίζνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο ζε επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε 

κνπζηθή ή ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κέζα απφ απηέο λα ηνλ 

θαηαζηείινπλ. Μηα πηζαλή εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί εδψ είλαη φηη ην ειηθηαθφ 

επίπεδν ησλ παηδηψλ (7 κε 9 εηψλ) ζηηο κέξεο καο σο επί ην πιείζηνλ επηδίδεηαη ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Σα παηδηά αζρνινχληαη πνιχ κε παηρλίδηα ζηνλ 

ππνινγηζηή ή αθνχλε κνπζηθή ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο. Οπφηε είλαη πνιχ πηζαλφ, απφ 

κφλα ηνπο φηαλ ήξζαλ αληηκέησπα κε θαηαζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ έληνλν ζπκφ λα 

επηδφζεθαλ ζηηο γλψξηκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ επραξίζηεζε θαη έηζη λα 
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κείσζαλ θαη ηνλ ζπκφ ηνπο. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ινηπφλ δελ ρξεηάζηεθε ε εθπαίδεπζε 

ζε ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εμάπισζεο ηνπ ζπκνχ. 

Αληίζεηα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ν ζπλδπαζκφο ηνπ ειηθηαθνχ επηπέδνπ ησλ παηδηψλ 

θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελππάξρνπλ ζε απηφ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα 

θαη ηελ εμάζθεζε ζε πνιιέο επηπιένλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο, αχμεζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηνλ κέζν φξν ηεο εμάπισζεο ζπκνχ ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. 

 

7.1.3.Μεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ ησλ «έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ» (ηξίηε ππφζεζε) 

 

Ζ ηξίηε ππφζεζε, αλαθέξεηαη ζηελ ππνθιίκαθα ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ. 

Όπσο δηαηππψζεθε ινηπφλ αλακέλεηαη φηη ην επίπεδν ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ ζα 

κεησζεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη δελ ζα αιιάμεη 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ ππφζεζε απηή επηβεβαηψζεθε ελ κέξεη, κε ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο λα κεηψλεη ην επίπεδν ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ ηεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά. Μάιηζηα, ν κέζνο φξνο ηεο κέηξεζεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο κέηξεζεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην πξφγξακκα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ 

ζηελ κείσζε ηεο εμσηεξίθεπζεο ηνπ ζπκνχ κε ιεθηηθφ ή ζσκαηηθφ ηξφπν. Σα παηδηά 

κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηάθεξαλ λα ειέγμνπλ ηελ κε επνηθνδνκεηηθή έθθξαζε 

ηνπ ζπκνχ ηνπο θαη παξφιν πνπ κία απφ ηηο βαζηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

φηη ν ζπκφο είλαη έλα θπζηνινγηθφ ζπλαίζζεκα ην νπνίν πξέπεη λα εθθξάδεηαη θαη φρη λα 

θαηαζηέιιεηαη θαζψο ε θαηαζηνιή ηνπ κπνξεί λα έρεη επηβιαβείο ζπλέπεηεο, θάλεθαλ 

ηθαλά λα μερσξίζνπλ ηελ επνηθνδνκεηηθή απφ ηελ κε επνηθνδνκεηηθή έθθξαζή ηνπ.  

Δπηπιένλ, ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα απνδνζεί θαη πάιη ζηελ ρξήζε ηεο 

ζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο. Αξθεηά απνηειέζκαηα απφ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεηψλ ηέρλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηε κείσζε ηνπ ζπκνχ θαη 

ηεο επηζεηηθφηεηαο (Smeijsters, Kil, Kurstjens, Welten, & Willemars, 2011, φπ. αλάθ. 

ζην Alavinezhad et al., 2014). ρεηηθά κε ηελ έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ζπκνχ, απηφ 

κπνξεί λα εξκελεπζεί κε δηάθνξεο εμεγήζεηο. Αξρηθά, κέζσ ηεο ηέρλεο παξέρνληαη 

αζθαιείο ηξφπνη ζηελ έθθξαζε ηνπ ζπκνχ φπσο ε δσγξαθηθή ή ε βηβιηνζεξαπεία, θαη 
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θαηά ηνλ Baljon (2011, φπ. αλάθ. ζην Alavinezhad et al., 2014) ν ζπλδπαζκφο θαληαζίαο 

θαη ηέρλεο βνεζά ζηε κεηαηξνπή ηνπ θαηαζηξνθηθνχ ζπκνχ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο ζε 

δεκηνπξγηθφηεηα. Παξάιιεια, κέζσ ηεο ηέρλεο βειηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηαλφεζεο, θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λέεο δεμηφηεηεο θαη ηερληθέο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, απμάλεηαη ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη επηθνηλσλνχλ κε πην 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο, κε φια απηά λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ (Alavinezhad et al., 2014). 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε ηξίηε ππφζεζε ηεο έξεπλαο 

επηβεβαηψζεθε ελ κέξεη. ην δεχηεξν ζθέινο ηεο αλαθέξακε φηη ε νκάδα ειέγρνπ δελ ζα 

ζεκεηψζεη αιιαγέο ζηελ ππνθιίκαθα ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ κεηαμχ ηεο πξηλ 

θαη ηεο κεηά κέηξεζεο. Χζηφζν, ε νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζε θαη απηή ζεκαληηθή αιιαγή 

ζηνπο κέζνπο φξνπο, κε ηνλ κέζν φξν ηεο κεηά κέηξεζεο λα κεηψλεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν φξν ηεο πξηλ κέηξεζεο. Παξφια απηά ε κείσζε δελ 

ήηαλ ηφζν κεγάιε φζν ζηελ νκάδα παξέκβαζεο. Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε 

ππνθιίκαθα ησλ έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξίθεπζή ηνπ κε 

ιεθηηθφ ή ζσκαηηθφ ηξφπν. Έλα παξάδεηγκα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ ππνθιίκαθα είλαη «Υηππψ ή ζπξψρλσ ην άηνκν πνπ κε έθαλε λα 

ζπκψζσ». Καζψο ε νκάδα ειέγρνπ δε ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα γηα λα κπνξέζεη λα 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο εθκάζεζεο ειεγρφκελεο θαη επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο 

ηνπ ζπκνχ, ην απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζε ηπραία ζπκβάληα. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πξψηε κέηξεζε ηα παηδηά κπνξεί λα ήξζαλ αληηκέησπα κε 

κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά πνπ ηα νδήγεζαλ ζηελ αθξαία έθθξαζε ηνπ ζπκνχ ηνπο, 

πξάγκα πνπ κπνξεί λα κελ ζπλέβε ζηελ δεχηεξε κέηξεζε. Με άιια ιφγηα, αζηάζκεηνη 

θαη ηπραίνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ίζσο ηα νδήγεζαλ ζηελ ζπκπιήξσζε αθξαίσλ 

απαληήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο κέηξεζεο. Ζ απνπζία ησλ ελ ιφγσ 

παξαγφλησλ κεηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο, 

νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ησλ αθξαίσλ απαληήζεσλ θαη κείσζε ην επίπεδν ησλ έληνλσλ 

εθθξάζεσλ ζπκνχ θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ.  
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7.1.4.Γηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο (ηέηαξηε 

ππφζεζε) 

 

Ζ ηέηαξηε ππφζεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη λα θάλεη κε ηελ επαλαιεπηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ (follow-up κέηξεζε). Όπσο δηαηππψζακε, αλακέλεηαη 

φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο αιιά θαη 

ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ ζα δηαηεξεζνχλ γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο κεηά ηελ πάξνδν 

πέληε κελψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ δελ ζα ππάξμνπλ αιιαγέο γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Ξεθηλψληαο απφ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαη αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο, βιέπνπκε ηελ ππφζεζε λα επηβεβαηψλεηαη ελ κέξεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

ππνθιίκαθεο «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη «θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά» ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη αλάκεζα ζηηο ηξείο κεηξήζεηο 

(πξηλ, κεηά θαη follow-up κέηξεζε) ππήξρε δηαθνξά κφλν ζηελ πξηλ θαη ηε κεηά 

κέηξεζε. Σελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξηλ θαη ηε κεηά κέηξεζε ηελ έρνπκε αλαιχζεη 

παξαπάλσ. Καζψο ινηπφλ δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ κεηά θαη ηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα δηαηήξεζαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηηο δχν 

πξναλαθεξζείζεο ππνθιίκαθεο. Απηφ ππνδειψλεη ηελ δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

κεηά ην πέξαο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ πέληε κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο 

παξέκβαζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θξίλνληαη γηα άιιε κηα θνξά θαηάιιειεο, αθνχ εθνδίαζαλ ηα παηδηά κε έλα 

ζχλνιν θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Δπηπιένλ, ην απνηέιεζκα απηφ δειψλεη ηελ επίηεπμε 

ελφο επηκέξνπο ζηφρνπ ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γεληθά αιιά θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθφηεξα. Ο ζηφρνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ θαη 

ηερληθψλ ηηο νπνίεο ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηεο 

παξέκβαζεο ζε δηάθνξεο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο (Shokoohi-Yekta, Parand et 

al., 2010). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε σζηφζν ε ηέηαξηε  ππφζεζε επηβεβαηψζεθε ελ κέξεη. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ζηηο ππνθιίκαθεο «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα» θαη 

«πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο 

έδεημαλ φηη ππήξραλ δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ (πξηλ, κεηά θαη follow-
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up), κε θχξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηε πξηλ θαη κεηά κέηξεζε (θάηη πνπ έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη) αιιά θαη ζηελ κεηά θαη ηε follow-up κέηξεζε. Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ κέζσλ 

φξσλ ηεο κεηά θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο, θαίλεηαη φηη κεηά ην πέξαο πέληε κελψλ 

ηα παηδηά αχμεζαλ ην επίπεδν ηφζν ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ φζν θαη 

ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο.  

Σα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα είραλ κεγαιχηεξε αχμεζε ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Σα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ εχθνια λα καο νδεγήζνπλ 

ζην ζπκπέξαζκα ηεο επίδξαζεο λέσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Καζψο νη πέληε 

κήλεο είλαη έλα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν ην ελδερφκελν 

απηνχο ηνπο κήλεο πνπ κεζνιάβεζαλ αλάκεζα ζηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο ηα παηδηά λα αληηκεηψπηζαλ λέα θαη 

απμεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα είηε λα ήξζαλ αληηκέησπα κε θαηαζηάζεηο πνπ 

φμπλαλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Παξφηη είραλ εθπαηδεπηεί ζηηο θαηάιιειεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γηα κείσζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ, ίζσο ε θχζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ δελ ηα βνήζεζε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ε αξρηθή ππφζεζε επηβεβαηψζεθε θαζψο θαη 

ζηηο ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά) νη 

αλαιχζεηο έδεημαλ φηη δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη αλαθνξηθά θπξίσο κε ηελ κεηά θαη ηελ επαλαιεπηηθή 

κέηξεζε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε κε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζην 

πξφγξακκα θαζψο θαη ε απνπζία εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζην δηάζηεκα ησλ πέληε 

κελψλ θξάηεζε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δχν κεηξήζεσλ ζε παξφκνηα επίπεδα.  

Πεξλψληαο ηψξα ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ θαη φζνλ αθνξά ζηελ ηέηαξηε ππφζεζε, 

φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ αλακέλεηαη ε επαλαιεπηηθή κέηξεζε λα δείμεη φηη 

δηαηεξήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο ελψ δελ ζα ππάξρνπλ 

αιιαγέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ππφζεζε 

επηβεβαηψλεηαη. Ζ νκάδα παξέκβαζεο θαη ζηηο έμη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκνχ (ηζρπξηζκφο, έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ, θνηλσληθή ππνζηήξημε, 

ζπιινγηζκφο, απνθπγή θαη εμάπισζε ζπκνχ) παξνπζίαζε δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ 

κεηξήζεσλ, κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο κεηά κέηξεζεο (δηαθνξά ηελ νπνία έρνπκε ήδε 

αλαιχζεη) θαη κεηαμχ ηεο πξηλ θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο. Σα ζπγθεθξηκέλα 
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απνηειέζκαηα δειψλνπλ φηη εθφζνλ νη δηαθνξέο πνπ βξέζεθαλ γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο αθνξνχλ κφλν ζηελ δηαθνξά πνπ ζεκεηψλεη ε πξψηε κέηξεζε κε ηηο άιιεο 

δχν θαη δελ ζεκεηψλεηαη δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεχηεξεο θαη ηεο επαλαιεπηηθήο κέηξεζεο, 

θαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ γηα ηα παηδηά πέληε κήλεο κεηά ηελ ιήμε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ Delucia- Waack (2006) πνπ 

επηζεκαίλεη φηη ην θαηαιιειφηεξν δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο επαλαιεπηηθήο 

αμηνιφγεζεο είλαη ηξείο έσο έμη κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξψληαο 

θαη ηελ ελαιιαγή ζηνπο κέζνπο φξνπο, νη κέζνη φξνη ηεο κεηά θαη ηεο follow up 

κέηξεζεο θπκαίλνληαη ζρεδφλ αθξηβψο ζηα ίδηα επίπεδα. Σα παηδηά ινηπφλ αθνκνίσζαλ 

πιήξσο ηηο ηερληθέο πνπ δηδάρζεθαλ ζηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη κπφξεζαλ 

φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη έμσ 

απφ ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Αλ ζπγθξίλνπκε ηψξα ηελ δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηνλ ζπκφ θαη ηηο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζην δηάζηεκα ησλ πέληε απηψλ κελψλ κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, βιέπνπκε φηη ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ φια ηα απνηειέζκαηα 

γηα ην ζπκφ ελψ δε ζπλέβε ην ίδην κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μηα πηζαλή εμήγεζε πνπ 

ζα κπνξνχζε εδψ λα δνζεί είλαη φηη ην πξφγξακκα θάιππηε κελ θαη ηνπο δχν ηνκείο αιιά 

ε πιεηνλφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ηα παηδηά είραλ λα θάλνπλ 

κε ην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκνχ. Σα παηδηά ινηπφλ ήξζαλ ζε ακεζφηεξε επαθή κε απηφ, 

εθπαηδεχηεθαλ ζε ηερληθέο αλαγλψξηζεο, δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη έηζη κπφξεζαλ 

επθνιφηεξα λα δηαηεξήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. 

Δπηπιένλ, έρεη γεληθφηεξα βξεζεί φηη ηα ςπρνεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

ζπκνχ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά γηα ηα κηθξά παηδηά θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ ή θαη αθφκα λα εληζρπζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Cerrity 

& Delucia-Waack, 2006, φπ. αλάθ. ζην Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ.,2016).  

Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ηψξα, ε ππφζεζε ππνζηήξηδε φηη δελ ζα ζεκεησζνχλ αιιαγέο 

αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ. Σν θνκκάηη απηφ ηεο ππφζεζεο δελ 

επηβεβαηψζεθε θαζψο αλ εμαηξέζνπκε ηελ ππνθιίκαθα ηεο απνθπγήο πνπ φλησο δελ 

ζεκείσζε θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιαγή, νη ππφινηπεο ππνθιίκαθεο παξνπζίαζαλ 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεηξήζεηο. ηελ ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ ζεκεηψζεθαλ 

αιιαγέο ζηελ πξηλ θαη ηε κεηά κέηξεζε θαη ζηελ κεηά θαη ηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε, 

θάηη πνπ ζεκεηψζεθε θαη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. ηηο 
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ππνθιίκαθεο «έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ» θαη «ζπιινγηζκφο» ε νκάδα ειέγρνπ ζεκείσζε 

αιιαγέο ζηελ πξηλ θαη ηε κεηά κέηξεζε θαζψο θαη ζηελ πξηλ κε ηελ επαλαιεπηηθή 

κέηξεζε. Καη ζηελ ππνθιίκαθα ηεο εμάπισζεο ζπκνχ παξαηεξήζεθαλ αιιαγέο κφλν 

ζηελ πξψηε θαη ηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε. Σν γεγνλφο φηη ζεκεηψλνληαη δηαθνξέο ζηηο 

ηηκέο ησλ κέζσλ φξσλ γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ κπνξεί λα απνδνζεί κφλν ζηελ επίδξαζε 

κεκνλσκέλσλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εθηπιίρζεθαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζην 

νηθνγελεηαθφ ή ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ θαη πνπ νδήγεζαλ ηα παηδηά λα 

αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά πέληε κήλεο κεηά ηελ ηειεπηαία κέηξεζε.  

 

 

7.1.5.Γηαθπιηθέο δηαθνξέο 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε, φηη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο 

εηζάγνληαο σο κεηαβιεηή ην θχιν γηα λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα 

αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Όζνλ αθνξά ινηπφλ ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δελ 

ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζε θακηά απφ ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηφζν γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ 

νκάδα ειέγρνπ. Γηα ηνλ ζπκφ ηψξα, ζηηο πέληε απφ ηηο έμη ππνθιίκαθεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δελ ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια ηφζν γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο φζν θαη γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, κε εμαίξεζε ηελ ππνθιίκαθα ηεο 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο φπνπ ηα θνξίηζηα ηεο νκάδαο παξέκβαζεο βξέζεθαλ λα 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ηα αγφξηα ζηελ επαλαιεπηηθή κέηξεζε.  Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην θχιν δελ επεξεάδεη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Σν κεκνλσκέλν πεξηζηαηηθφ ζηελ ππνθιίκαθα 

ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο δειψλεη απιά φηη ηα θνξίηζηα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 

πέληε κελψλ πνπ κεζνιάβεζε κεηά ηε ιήμε ηεο παξέκβαζεο αλαδήηεζαλ πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε ζε ζρέζε κε ηα αγφξηα. Ζ θαιχηεξε αθνκνίσζε ησλ ηερληθψλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θχζε ησλ θνξηηζηψλ  πνπ είλαη πην 

επηξξεπείο ζηελ αλαδήηεζε ζηήξημεο θαη παξνρήο βνήζεηαο κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

εμεγήζνπλ ην παξαπάλσ απνηέιεζκα. Ζ παξαπάλσ εμήγεζε, πεξί ζπλαηζζεκαηηθήο 

θχζεο ησλ θνξηηζηψλ κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη απφ άιιεο έξεπλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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νη Birnbaum, Nosanchuk θαη Croll (1980, φπ. αλάθ. ζην Fabes & Martin, 1991) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πεπνίζεζε φηη ην γπλαηθείν θχιν είλαη πνιχ πην ζπλαηζζεκαηηθφ απφ 

ην αληξηθφ απνηειεί έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα επξήκαηα εξεπλψλ γηα ηα δηαθπιηθά 

ζηεξεφηππα. χκθσλα κε ην ζηεξεφηππν απηφ, νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ πην πνιχ 

ζπλαίζζεκα, πνιχ πην ζπρλά θαη ρσξίο αίζζεζε απηνειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο 

(Fabes & Martin, 1991). Δπηπιένλ, έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη γπλαίθεο εθθξάδνπλ 

πεξηζζφηεξε ελνρή (Buss & Brock, 1963, φπ. αλάθ. ζην Allen & Haccoun, 1976), 

θαηάζιηςε (Gentry, 1970, φπ. αλάθ. ζην Allen & Haccoun, 1976), ακεραλία (Ryckman, 

Stone & Elam, 1971, φπ. αλάθ. ζην Allen & Haccoun, 1976) θαη θφβν (Hannah, Storm & 

Caird, 1965, φπ. αλάθ. ζην Allen & Haccoun, 1976).  

 

 

7.1.6.Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ζρνιείσλ 

 

Δπηπιένλ θαη εθηφο ηεο κεηαβιεηήο ηνπ θχινπ εηζήρζεθε ζαλ κεηαβιεηή ην ζρνιείν 

γηα λα δηαπηζησζνχλ νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ αλάκεζα ζηα δχν 

ζρνιεία φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα. Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ζηηο ππνθιίκαθεο «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» θαη «θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά» δελ ζεκεηψζεθε θακηά δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία φζνλ αθνξά 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο. Αληίζεηα, ζηηο ππνθιίκαθεο «ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα» 

θαη «πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

(πξηλ, κεηά θαη follow up κέηξεζε) κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ λα ζεκεηψλεη 

κεγαιχηεξν κέζν φξν απφ ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο θαη ζηηο δχν ππνθιίκαθεο. Μηα 

πηζαλή εμήγεζε πνπ ζα κπνξνχζε εδψ λα δνζεί είλαη φηη πξφθεηηαη γηα δχν δηαθνξεηηθά 

ζρνιεία, κε ην έλα λα είλαη ζρνιείν ζε κηα κεγάιε πφιε θαη ην άιιν ζηελ επαξρία. Σα 

παηδηά ηνπ ζρνιείνπ ησλ Ησαλλίλσλ είλαη ινηπφλ ινγηθφ λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαζψο νη θαζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε κηα κεγάιε πφιε είλαη πηζαλφλ λα νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία 

αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη ε εθδήισζε ησλ παξαπάλσ 

πξνβιεκάησλ. Ζ έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα κελ 
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επέηξεςε ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ησλ Ησαλλίλσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φηη 

απνθφκηζαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ, κφλν ζηελ ππνθιίκαθα ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο δελ ππήξραλ θαζφινπ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία. Αληίζεηα, ζηηο 

ππφινηπεο ηξεηο ππνθιίκαθεο, ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

ηξεηο κεηξήζεηο. Δδψ φκσο ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο ήηαλ απηφ πνπ ζεκείσζε 

κεγαιχηεξν κέζν φξν. Ίζσο απηφ πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζαλ εξκελεία ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη φηη ην ζρνιείν κπνξεί λαη κελ λα είλαη ζηελ επαξρία αιιά 

ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο ειέγρνπ πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε κέζα ζε φινπο ηνπο 

παξάγνληεο θαη ηελ απνπζία ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εθδήισζεο 

κεκνλσκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ε απνπζία ηεο εηδίθεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο επίιπζεο ηνπο απέδσζε ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ηνπ ζρνιείνπ ηεο Θεζπξσηίαο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ θαη αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο 

πνπ εκθάληζε ε νκάδα παξέκβαζεο αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη απφ ηηο έμη ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη ηξείο, απηή ηεο «θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο», ηνπ «ζπιινγηζκνχ» θαη ηεο «απνθπγήο» δελ ζεκείσζαλ θακηά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. ηηο ππφινηπεο ππνθιίκαθεο ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα 

δχν ζρνιεία κε ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ λα παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ «ηζρπξηζκνχ» θαη ηεο «εμάπισζεο ζπκνχ», ελψ αληίζεηα ζηηο «έληνλεο 

εθθξάζεηο ζπκνχ» ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο ήηαλ απηφ πνπ είρε ην κεγαιχηεξν κέζν 

φξν. Με ιίγα ιφγηα, ην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ είρε πςειφηεξα επίπεδα ηζρπξηζκνχ θαη 

εμάπισζεο ζπκνχ θαη ρακειφηεξα επίπεδα έληνλσλ εθθξάζεσλ ζπκνχ απφ ην ζρνιείν 

ηεο Θεζπξσηίαο. Σν γεγνλφο φηη ζην ζρνιείν ησλ Ησαλλίλσλ ηα παηδηά δελ ζπκκεηείραλ 

γηα πξψηε θνξά ζε έλα πξφγξακκα κε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ δηαρείξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα λα είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλα κε απηέο θαη λα 

αθνκνηψλνπλ θαιχηεξα ηηο ηερληθέο πνπ ε ζπληνλίζηξηα πξνζπαζνχζε λα ηνπο 

κεηαιακπαδεχζεη. Έηζη ζεκείσζαλ θαιχηεξα επίπεδα επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο ζπκνχ 

θαη ελαζρφιεζεο κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαη κηθξφηεξα επίπεδα 

κε απνδεθηήο έθθξαζήο ηνπ απφ ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο.  

ηελ νκάδα ειέγρνπ, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία ζεκεηψζεθαλ ζε φιεο ηηο 

ππνθιίκαθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Καη ζηηο έμη ινηπφλ ππνθιίκαθεο ην ζρνιείν ηεο 
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Θεζπξσηίαο ήηαλ απηφ πνπ ζεκείσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν (κε εμαίξεζε ηελ 

ππνθιίκαθα ηνπ ηζρπξηζκνχ, ζηελ νπνία ην ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο ζεκείσζε 

κεγαιχηεξν κέζν φξν ζηελ πξηλ κέηξεζε ελψ ην ζρνιείν ηνλ Ησαλλίλσλ ζηελ 

επαλαιεπηηθή κέηξεζε). Καζψο ε νκάδα ειέγρνπ δελ ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα, δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα.  

 

7.1.7.Οη ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ 

 

7.1.7.1.πζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο νκάδαο παξέκβαζεο 

 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο πέκπηεο ππφζεζεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ζα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ ηφζν πξηλ απφ ηελ έλαξμε φζν 

θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο αιιά θαη ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ ηελ επηβεβαίσζαλ ζην έπαθξνλ. 

Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

εκθάληζαλ δηάθνξα είδε ζρέζεσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ, γηα ηελ νκάδα παξέκβαζεο, βξέζεθαλ ζπζρεηίζεηο ηφζν κεηαμχ ησλ 

ηεζζάξσλ κεηαβιεηψλ ηνπ, φζν θαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ κε ηηο κεηαβιεηέο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ηνπ ζπκνχ, θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. Χζηφζν, ζηελ 

δεχηεξε κέηξεζε νη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δελ 

εκθάληζαλ θακηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε θακηά απφ ηηο ππφινηπεο 

κεηαβιεηέο («πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο» θαη «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο»). 

Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηηο δχν κεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη θαη ελαιιαγέο ζηελ έληαζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο ησλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ απαληήζεσλ ζην ζπκφ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη φζνλ αθνξά 

ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, νη κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπζρεηίζηεθαλ κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο ησλ θνηλσληθψλ 
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δεμηνηήησλ. Δδψ, παξαηεξήζεθαλ κφλν αιιαγέο ζηελ έληαζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο 

δχν κεηξήζεηο. 

Ίζσο ην πην ελδηαθέξνλ εχξεκα ησλ ελ ιφγσ ζπζρεηίζεσλ πνπ αμίδεη λα αλαιπζεί 

είλαη νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη κεηαβιεηέο ησλ δχν 

εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ ηνπο, θαη φρη απηέο ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά. Σα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ζηελ κέηξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

εκθάληζαλ κηθξή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ, ηφζν 

απμαλφηαλ ην επίπεδν ηεο επνηθνδνκεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπκνχ πνπ πξνθαιεί 

θάπνηνο άιινο, κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ αηηηψλ ηνπ. Χζηφζν, ζηελ κέηξεζε κεηά 

ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη ζπζρεηίζεηο έδεημαλ φηη φζν πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ηφζν απμαλφηαλ ην επίπεδν ηεο απνθπγήο, ηεο 

θαηαζηνιήο δειαδή ή ηεο ήπηαο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ. Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη κέζα απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, ηα παηδηά ηεο νκάδαο παξέκβαζεο απέθηεζαλ ηηο 

θαηάιιειεο ηερληθέο επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο, θαη παξά ηελ επηξξνή 

έληνλσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ κπφξεζαλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ.  

Σα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» εκθάληζαλ ζηελ πξψηε κέηξεζε, κηθξή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηνλ ζπιινγηζκφ. Όζν πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα  εκθάληδαλ ηα παηδηά ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, ηφζν 

απμαλφηαλ ην επίπεδν ηνπ ζπιινγηζκνχ ηνπο. Καζψο έξεπλεο έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη ε  

έληαζε ηνπ ζπκνχ ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, αθνχ παηδηά ηα νπνία εθδειψλνπλ αθαηάιιειεο θαη 

επηθίλδπλεο αληηδξάζεηο ζπκνχ βηψλνπλ ηελ απφξξηςε ησλ ζπλνκήιηθσλ (Eisenberg et 

al., 1995), εχινγα κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα παηδηά κε πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, είραλ θαη απμεκέλα επίπεδα 

κείσζεο ηνπ ζπκνχ κέζα απφ ην ζπιινγηζκφ ησλ αηηηψλ πνπ ηνλ πξνθαινχλ. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ ηα παηδηά 

λα εθθξάζνπλ θαηάιιεια ηνλ ζπκφ ηνπο, απνηξέπνληαο έηζη ην ελδερφκελν λα έξζνπλ ζε 

ξήμε κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο ηνπο.  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ νκάδα παξέκβαζεο, ε ππνθιίκαθα ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο, βξέζεθε ζηελ πξψηε κέηξεζε λα εκθαλίδεη κέηξηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε 

ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη κηθξή, ζεηηθή, κε ηελ απνθπγή. Αληίζεηα, ζηελ κέηξεζε 
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πνπ αθνινχζεζε κεηά ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, εκθάληζε κέηξηα, ζεηηθή, ζπζρέηηζε 

κε ηνλ ηζρπξηζκφ, ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ απνθπγή. Σα 

απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

παηδηά πνπ πξεζβεχνπλ ηηο θαηάιιειέο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δίλνπλ ζηνπο 

άιινπο ηελ εηθφλα θνηλσληθά θαηαμησκέλσλ παηδηψλ ρσξίο πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

είλαη θαη απηά πνπ αληηδξνχλ κε θνηλσληθά επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζε 

θαηαζηάζεηο ζπκνχ (Eisenberg et al., 1995).  

 

 

7.1.7.2.πζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

 

Όζνλ αθνξά ηψξα ζηελ νκάδα ειέγρνπ, θαη εδψ παξαηεξήζεθαλ ζπζρεηίζεηο θαη 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ ρσξηζηά θαη κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ θαη ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηηο δχν κεηξήζεηο. ε φιεο 

ηηο κεηαβιεηέο ζεκεηψζεθαλ απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε ηεο ζρέζεο απφ ηελ πξψηε ζηελ 

δεχηεξε κέηξεζε. Δπηπιένλ, θαη φπσο ζπλέβε θαη ζηελ νκάδα παξέκβαζεο νξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο δελ παξνπζίαζαλ θακηά ζπζρέηηζε κε θάπνηα απφ ηηο ππφινηπεο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ δχν κεηξήζεσλ («πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο», «έληνλεο εθθξάζεηο 

ζπκνχ» θαη «απνθπγή»).  

Όπσο θαη παξαπάλσ, ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπζρέηηζεο γηα ηελ νκάδα 

παξέκβαζεο, έηζη θαη εδψ ζα δψζνπκε έκθαζε ζηηο ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζίαζαλ νη 

κεηαβιεηέο ησλ δχν εξσηεκαηνινγίσλ κεηαμχ ηνπο. Έηζη, ηα ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο βιέπνπκε φηη εκθάληζαλ κηθξή, ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο έληνλεο εθθξάζεηο ζπκνχ.. Σα παηδηά ινηπφλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ πνπ 

παξνπζίαδαλ απμεκέλα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

αχμεζαλ ηα επίπεδα κε απνδεθηήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο.  Ζ απνπζία ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο νκάδαο ειέγρνπ απφ ην πξφγξακκα νδήγεζε ζηελ απνπζία θαη ησλ 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ. Έηζη, νη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηα παηδηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε 

γλψζεο επνηθνδνκεηηθήο έθθξαζεο ηνπ ζπκνχ νδήγεζαλ ζην παξαπάλσ απνηέιεζκα.  
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Σα «πξνβιήκαηα κε ζπλνκηιήθνπο» εκθάληζαλ κηθξή, ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

εμάπισζε ζπκνχ. Σα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ε νκάδα ειέγρνπ ζηελ ζρέζε 

ηεο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε αλαδήηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

αζρνιηψλ πνπ κεηψλνπλ ην ζπκφ, φπσο π.ρ ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Ζ πηζαλή εξκελεία 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εδψ έρεη δνζεί θαη ζε παξαπάλσ ζπδήηεζε 

απνηειεζκάησλ. Σα παηδηά ίζσο απφ κφλα ηνπο αλαδήηεζαλ ηελ ιχζε ζηελ κείσζε ηφζν 

ηεο έληαζεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο φζν θαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζπκνχ, ζε αζρνιίεο απφιπηα ζπλπθαζκέλεο κε ην ειηθηαθφ 

ηνπο επίπεδν θαη ηελ θάιπςε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο.   

Σέινο, ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά βξέζεθε λα εκθαλίδεη  ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

ηζρπξηζκφ, ηνλ ζπιινγηζκφ, ηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη ηελ απνθπγή. Όζν θαιχηεξε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά επηδείθλπαλ ηα παηδηά, ηφζν απμάλνληαλ ηα επίπεδα ηνπ 

ηζρπξηζκνχ, ηνπ ζπιινγηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ηεο απνθπγήο ηνπο. 

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο νκάδαο παξέκβαζεο, ην απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Eisenberg θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Eisenberg et al., 1995), φπνπ 

παηδηά κε θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο αληηδξνχλ θαη επνηθνδνκεηηθά ζην ζπλαίζζεκα ηνπ 

ζπκνχ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη ην ελ ιφγσ απνηέιεζκα βξέζεθε θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ 

κπνξεί λα απνδνζεί κφλν ζε αζηάζκεηνπο θαη ηπραίνπο παξάγνληεο.  
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7.2.ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Παξά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ ηνπο, ππάξρνπλ 

θαη θάπνηνη ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί πνπ είλαη θαιφ λα αλαθεξζνχλ. ην πιαίζην ησλ 

πεξηνξηζκψλ απηψλ δηαηππψλνληαη θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

Ο πξψηνο βαζηθφο πεξηνξηζκφο αθνξά ζην δείγκα. Σν πξφγξακκα 

εθαξκφζηεθε ζε έλα αξθεηά κηθξφ θαη νκνηνγελέο δείγκα, παηδηψλ ειηθίαο επηά έσο 

ελλέα εηψλ, ζε δχν ζρνιεία ηεο Διιάδαο. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

γεληθεχζηκα ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ ηεο ίδηαο ειηθίαο άιισλ 

εζλνηήησλ ή πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ. Δπνκέλσο, κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κεγαιχηεξν δείγκα παηδηψλ ηεο ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο θαη κε 

πνηθίια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. εζληθφηεηα, πεξηνρή δηακνλήο, θ.ά.).  

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο έρεη λα θάλεη κε ην φηη απηή ζηεξίρζεθε 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο απηναλαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη δελ έιαβε ππφςε άιιεο 

πηζαλέο πεγέο αμηνιφγεζεο. Μειινληηθέο έξεπλεο ινηπφλ, είλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ πεγψλ αμηνιφγεζεο, φπσο είλαη ε 

ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ή ε δηεμαγσγή ζπλεληεχμεσλ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο δαζθάινπο ή ε άκεζε παξαηήξεζε δηαρείξηζεο ζπκνχ κέζα ζηελ ζρνιηθή ηάμε.  

Αθφκε, ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλαλ αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο σο  

κεηαβιεηέο ην «θχιν» θαη ην «ζρνιείν», γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρνπλ ή φρη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα ή ζηα δχν ζρνιεία φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξφγξακκα. Δπφκελεο έξεπλεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηψληαο θη άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο π.ρ ειηθία ή νκάδεο.  

Δπηπξφζζεηα, αλ θαη ε παξνχζα παξέκβαζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζην δηάζηεκα 

ησλ νθηψ εβδνκαδηαίσλ ζπλαληήζεσλ, σζηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο επί ην πιείζηνλ 

αλαθέξνληαλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Έηζη, ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνληαη 

επηπιένλ ζπλαληήζεηο, κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ 
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ελίζρπζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Οη επφκελεο έξεπλεο ινηπφλ κπνξεί λα 

εθαξκφζνπλ έλα ςπρνεθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε δχν ηνπιάρηζηνλ επηπιένλ 

ζπλαληήζεηο, νη νπνίεο λα θαιχπηνπλ πιήξσο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. 

 

Σέινο, παξφηη πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιεπηηθή (follow-up) κέηξεζε πνπ 

επηβεβαίσζε ηελ δηαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ πέληε κήλεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ίζσο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ νη κειινληηθέο έξεπλεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ επαλαιεπηηθή αμηνιφγεζε κεηά ην πέξαο κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, φπσο π.ρ έλα έηνο.  
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7.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Απφ ηελ πιεηνλφηεηα ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη νη παξεκβάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζπκνχ έρνπλ ζρεηηθά 

παξακειεζεί ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιιεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (DiGiuseppe, 1999. Howells, 1998. Kassinove, 1995, 

φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003).  Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζπκνχ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά, θαζψο παξάγνπλ έλα 

επξχ θάζκα αιιαγψλ ζε νξηζκέλνπο θιηληθνχο πιεζπζκνχο (Deffenbacher, 1995 . 

DiGiuseppe, 1999. Novaco, 1997. Tafrate, 1995. Beck & Fernandez, 1998. 

Edmondson & Conger, 1996, φπ. αλάθ. ζην Howells & Day, 2003).  

Ζ παξνχζα έξεπλα αμηνιφγεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

ςπρνεθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νθηψ ζπλαληήζεσλ πνπ είρε σο ζηφρν ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο ηέρλεο. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ζην πξφγξακκα βξέζεθαλ λα εκθαλίδνπλ βειηησκέλεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(ιηγφηεξα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο θαη απμεκέλε θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά) θαη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο κεηψλνληαο 

πνιχ ηελ κε επνηθνδνκεηηθή έθθξαζε ηνπ ελ ιφγσ ζπλαηζζήκαηνο. Σα 

απνηειέζκαηα δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ επαλαιεπηηθή (follow-up) αμηνιφγεζε. Σα ελ ιφγσ επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ςπρνεθπαηδεπηηθψλ νκάδσλ 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην (Delucia-Waack, 2006. Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2010. 

Βαζηιφπνπινο θαη ζπλ., 2016) θαη ζπκθσλνχλ κε πξνγελέζηεξα επξήκαηα ζχκθσλα 

κε ηα νπνία ε πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή πεξίνδνο ελδείθλπηαη γηα ηέηνηνπ είδνπο 

παξεκβάζεηο, θαζψο κπνξεί λα πξνιεθζεί ηπρφλ έμαξζε ησλ ειιεηκκάησλ ησλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη κείσζε αλεπηζχκεησλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ν ζπκφο θαη ε 

επηζεηηθφηεηα (Nagle et al., 2010).  
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Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ζεξαπείαο κέζσ ηέρλεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ (Liebmann, 2014. Malchiodi, 2003. Alavinezhad et al., 

2014) θαη επηζεκαίλνπλ φηη ην θχιν δελ είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηξξνήο ηεο 

βειηίσζεο ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ, κε 

εμαίξεζε κηα κφλν πεξίπησζε, ηελ ππνθιίκαθα ηεο «θνηλσληθήο ππνζηήξημεο», ζηελ 

νπνία ηα θνξίηζηα εκθάληζαλ πςειφηεξν κέζν φξν απφ ηα αγφξηα. Σν ελ ιφγσ 

εχξεκα, ζπκθσλεί κε πξνγελέζηεξα επξήκαηα ηα νπνία επηζεκαίλνπλ φηη ην 

γπλαηθείν θχιν είλαη αλέθαζελ πην ζπλαηζζεκαηηθφ απφ ην αληξηθφ (Fabes & Martin, 

1991). Παξάιιεια, επηζεκάλζεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν ζρνιεία ηεο 

παξέκβαζεο, κε ην ζρνιείν ηεο αζηηθήο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ λα εκθαλίδεη απφ ηελ 

κηα απμεκέλα πξνβιήκαηα, γεγνλφο πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ηεο πφιεο ζε ζρέζε κε ηελ επαξρία. Απφ ηελ άιιε φκσο, εκθάληζε 

απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ ζπκνχ ζε ζρέζε κε ην 

ζρνιείν ηεο Θεζπξσηίαο, απνηέιεζκα πνπ ίζσο έρεη λα θάλεη κε ην φηη ηα παηδηά ηνπ 

ζρνιείνπ ησλ Ησαλλίλσλ είραλ εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ.  

πλνιηθά, εξκελεχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξνθχπηεη 

φηη ε ρξήζε νκαδηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

ελδείθλπληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

ζπκνχ παηδηψλ ειηθίαο επηά έσο ελλέα εηψλ. Σα νκαδηθά πξνγξάκκαηα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο λέσλ αηφκσλ κε έληνλν πξφβιεκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ 

θαη εληζρχνπλ ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, απνηξέπνληαο έηζη ην αίζζεκα ηεο 

απνκφλσζεο ησλ λέσλ φζνλ αθνξά ζην ζπκφ (O‟ Lenic & Arman, 2005). Δπηπιένλ, 

κέζα απφ ηηο νκαδηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα βειηησζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ φπσο, ε επηθνηλσλία, ε απηνπεπνίζεζε, ην ρηίζηκν πγηνχο 

ζρέζεο θαη ε επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Webster-Stratton & Reid, 2004). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

. Όλνκα: _______________________________ 

 

Α. Γηα θάζε ζέκα, ζεκεηψζηε αλ Γελ Ηζρχεη, Ηζρχεη Κάπσο ή Ηζρχεη ίγνπξα. 

Θα καο βνεζνχζε αλ απαληνχζαηε ζε φια ηα ζέκαηα φζν θαιχηεξα κπνξείηε αθφκα 

θαη αλ δελ είζηε απφιπηα ζίγνπξνο/ε ή ην ζέκα θαίλεηαη αζηείν! Παξαθαινχκε λα 

απαληήζεηε βαζηδφκελνη ζην πσο ήηαλ ηα πξάγκαηα γηα ζαο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

έμη κήλεο 

 Γελ 

ηζρύεη 

Ηζρύεη 

θάπσο 

Ηζρύεη 

ζίγνπξα 

 

1.Πξνζπαζψ λα είκαη αξεζηφο/ή ζηνπο άιινπο. Ννηάδνκαη γηα ηα 

αηζζήκαηά ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Δίκαη αλήζπρνο/ε. Γελ κπνξψ λα θαζίζσ ήζπρα γηα πνιιή ψξα. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Έρσ ζπρλά πνλνθεθάινπο, πφλν ζην ζηνκάρη ή αδηαζεζία. 

 

 

 

 

 

 

 

4.πλήζσο κνηξάδνκαη κε ηνπο άιινπο (θαγεηφ, παηρλίδηα, ζηπιφ). 

 

 

 

 

 

 

5.Θπκψλσ πνιχ θαη ζπρλά ράλσ ηε ςπρξαηκία κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

6.πλήζσο είκαη κφλνο/ε. Γεληθά παίδσ κφλνο/ε ή κέλσ κε ηνλ 

εαπηφ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

7.πλήζσο θάλσ απηφ πνπ κνπ δεηάλε. 
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8.Αλεζπρψ πνιχ. 

 

 

 

 

 

 

 

9.Βνεζψ θάπνηνλ/α πνπ είλαη πιεγσκέλνο/ε, αλαζηαησκέλνο/ε ή 

αηζζάλεηαη άξξσζηνο/ε. 

 

 

 

 

 

 

 

10.πλερψο ζηξηθνγπξίδσ θαη θνπληέκαη. 

 

 

 

 

 

 

 

11.Έρσ έλα/κία ή πεξηζζφηεξνπο/εο θαινχο/έο θίινπο/εο. 

 

 

 

 

 

 

 

12.Μαιψλσ πνιχ. Μπνξψ λα αλαγθάδσ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην 

δηθφ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

13.Αηζζάλνκαη ζπρλά δπζηπρηζκέλνο/ε, απνθαξδησκέλνο/ε ή 

θιαίσ. 

 

 

 

 

 

 

 

14.Σα άηνκα ηεο ειηθίαο κνπ γεληθά κε ζπκπαζνχλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Δίκαη ζπρλά αθεξεκέλνο/ε, δπζθνιεχνκαη λα ζπγθεληξσζψ.  

 

 

 

 

 

 

 

16.Δίκαη λεπξηθφο/ή ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Υάλσ εχθνια ηελ 

απηνπεπνίζεζή κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

17.Δίκαη θαιφο/ή κε ηα κηθξφηεξα παηδηά. 
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. 

 

 

 

 

 

18.πρλά κε θαηεγνξνχλ φηη ιέσ ςέκαηα ή εμαπαηψ. 

 

 

 

 

 

 

 

19.Σα άιια παηδηά ή νη λένη/εο κε θνξντδεχνπλ ή κε αγξηεχνπλ.  

 

 

 

 

 

 

 

20.πρλά πξνζθέξνκαη λα βνεζήζσ ηνπο άιινπο (γνλείο, 

θαζεγεηέο, παηδηά). 

 

 

 

 

 

 

 

21.θέθηνκαη πξηλ θάλσ θάηη. 

 

 

 

 

 

 

 

22.Παίξλσ πξάγκαηα πνπ δελ κνπ αλήθνπλ απφ ην ζπίηη, ην 

ζρνιείν ή αιινχ. 

 

 

 

 

 

 

 

23.Σα πεγαίλσ θαιχηεξα κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε άηνκα ηεο 

ειηθίαο κνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

24.Έρσ πνιινχο θφβνπο, ηξνκάδσ εχθνια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Σειεηψλσ ηε δνπιεηά πνπ θάλσ. Ζ πξνζνρή κνπ είλαη θαιή. 
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Β.Μήπσο είζαη ζπκσκέλνο/-ε; 

 Γελ 

ηζρύεη 

Ηζρύεη 

θάπσο 

Ηζρύεη 

ζίγνπξα 

1.Πεξηκέλσ κέρξη λα εξεκήζσ μαλά θαη έπεηηα ζπδεηάσ κε ην 

άηνκν πνπ κε έθαλε  λα ζπκψζσ. 

 

 

 

 

 

 

2.Με ζπκσκέλν ηξφπν ιέσ ζην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ, 

αθξηβψο πσο αηζζάλνκαη. 

 

 

 

 

 

 

3.Γελ δείρλσ ην ζπκφ κνπ, αιιά κηιάσ κε θάπνηνλ γηα φ,ηη ζπλέβε 

αξγφηεξα. 

 

 

 

 

 

 

4.Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ γηα πνην ιφγν ηαξάρηεθα. 
 

 

 

 

 

 

5.Λέσ ζηνλ εαπηφ κνπ φηη απηφ πνπ ζπλέβε δελ είλαη ζεκαληηθφ. 
 

 

 

 

 

 

6.Ξεθνξηψλνκαη ην ζπκφ κνπ παίδνληαο κνπζηθή, γξάθνληαο ή 

δσγξαθίδνληαο. 

 

 

 

 

 

 

7.πλήζσο δελ ζπκψλσ. 
 

 

 

 

 

 

8.Πηζηεχσ φηη δελ είλαη θαιφ λα ζπκψλεη θάπνηνο. 
 

 

 

 

 

 

9.θέθηνκαη πξνζεθηηθά απηφ πνπ ζπλέβε θαη έπεηηα ιέσ ζην 

άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ πσο αηζζάλνκαη. 

 

 

 

 

 

 

10.Λέσ θάηη άζρεκν ζην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ. 
 

 

 

 

 

 

11.Δγθαηαιείπσ ην γεγνλφο θαη ςάρλσ γηα θάπνηνλ πνπ ζα 

ζπκθσλεί καδί κνπ. 
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12.Φαληάδνκαη πσο ζα κπνξνχζα λα ηα πάσ θαιά κε ην άηνκν πνπ 

κε έθαλε λα ζπκψζσ. 

 

 

 

 

 

 

13.Πξνζπαζψ λα μεράζσ απηφ πνπ ζπλέβε. 
 

 

 

 

 

 

14.Πξνζπαζψ λα απαζρνινχκαη κε θάηη άιιν, κέρξη λα 

ζηακαηήζσ λα αηζζάλνκαη ζπκσκέλνο/-ε. 

 

 

 

 

 

 

15.Αθφκα θαη φηαλ ην άιιν άηνκν ζπκψλεη καδί κνπ, παξακέλσ 

ήξεκνο/-ε. 

 

 

 

 

 

 

16.Δθπιήζζνκαη φηαλ άιια άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζπκσκέλν 

ηξφπν. 

 

 

 

 

 

 

    

17.Με ήξεκν ηφλν ιέσ ζην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ, 

εηιηθξηλά πσο αηζζάλνκαη. 

 

 

 

 

 

 

18.Υξεζηκνπνηψ έληνλεο ρεηξνλνκίεο (γηα παξάδεηγκα, κηα γξνζηά, 

θνπλάσ ηα ρέξηα κνπ ή δείρλσ έλα ζεκάδη κε ην ρέξη). 

 

 

 

 

 

 

19.Δγθαηαιείπσ ην γεγνλφο, βξίζθσ θάπνηνλ λα αθνχζεη ηελ 

ηζηνξία κνπ θαη δεηάσ ζπκβνπιή. 

 

 

 

 

 

 

20.πλερίδσ λα ζθέθηνκαη γηα απηφ πνπ επρφκνπλ λα είρα θάλεη, 

αιιά δελ έθαλα. 

 

 

 

 

 

 

21.Βγάδσ απφ ην κπαιφ κνπ απηφ πνπ ζπλέβε. 
 

 

 

 

 

 

22.Γηαρεηξίδνκαη ην ζπκφ κνπ θάλνληαο θάπνην άζιεκα. 
 

 

 

 

 

 

23.Γελ ζπκψλσ φηαλ άιια άηνκα θάλνπλ άζρεκα πξάγκαηα. 
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24.Μπνξψ λα ηξνκάμσ απφ ην δηθφ κνπ ζπκφ. 
 

 

 

 

 

 

25.Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ ηη ζπλέβε, έηζη ψζηε λα κπνξψ λα 

εμεγήζσ θάπνηα πξάγκαηα ζην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ. 

 

 

 

 

 

 

26.Βξίδσ ή θαηαξηέκαη ην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ. 
 

 

 

 

 

 

27.θέθηνκαη πξψηα ην πξφβιεκα θαη χζηεξα κηιάσ γη‟ απηφ κε 

θάπνηνλ. 

 

 

 

 

 

 

28.Σν βξίζθσ δχζθνιν λα ζηακαηήζσ λα ζθέθηνκαη απηφ πνπ 

ζπλέβε. 

 

 

 

 

 

 

29.Γελ ζέισ λα κπσ ζε κπειάδεο, γη‟ απηφ θξαηάσ ηα 

ζπλαηζζήκαηά κνπ γηα κέλα. 

 

 

 

 

 

 

30.Μέλσ κφλνο/-ε  κνπ γηα λα εξεκήζσ απφ ην ζπκφ κνπ. 
 

 

 

 

 

 

31.Πξάγκαηα πνπ θάλνπλ άιια άηνκα λα ζπκψλνπλ εκέλα δελ κε 

ζπκψλνπλ. 

 

 

 

 

 

 

32.Πξνζπαζψ λα απνθχγσ ηζαθσκνχο ή δηαθσλίεο. 
 

 

 

 

 

 

33.Ζξεκψ θαη πξνζπαζψ λα κηιήζσ γηα ην πξφβιεκα κε ην άηνκν 

πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ. 

 

 

 

 

 

 

34.Υηππψ ή ζπξψρλσ ην άηνκν πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ. 
 

 

 

 

 

 

35.Δγθαηαιείπσ ην γεγνλφο θαη θαιψ έλα θίιν ή έλα κέινο ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ γηα λα ηνπ πσ πσο αηζζάλνκαη. 
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36.Δίκαη αλαζηαησκέλνο/-ε γηα πνιιή ψξα κεηά απφ κηα ηέηνηνπ 

είδνπο θαηάζηαζε. 

 

 

 

 

 

 

37.Απιά πεξηκέλσ λα ληψζσ θαιχηεξα. 
 

 

 

 

 

 

38.Δχθνια απαζρνινχκαη κε άιια πξάγκαηα γηα λα εξεκήζσ απφ 

ηνλ ζπκφ κνπ. 

 

 

 

 

 

 

39.Άιια άηνκα ζπκψλνπλ αιιά φρη εγψ. 
 

 

 

 

 

 

40.Γελ ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ζπκφ ζηελ νηθνγέλεηά καο. 
 

 

 

 

 

 

41.Δγθαηαιείπσ ην γεγνλφο πξνθεηκέλνπ λα εξεκήζσ θαη έπεηηα 

πξνζπαζψ λα ιχζσ ην πξφβιεκα. 

 

 

 

 

 

 

42.Δθθξάδσ ην ζπκφ κνπ ρηππψληαο κηα πφξηα ή θάηη άιιν. 
 

 

 

 

 

 

43.Αθφκα θαη ρσξίο λα ην πξνγξακκαηίζσ, ζπλήζσο θαηαιήγσ λα 

κηιάσ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ κε θάπνηνλ. 

 

 

 

 

 

 

44.ην κπαιφ κνπ αλαιχσ ην γεγνλφο πνπ κε έθαλε λα ζπκψζσ 

μαλά θαη μαλά. 

 

 

 

 

 

 

45.Πξνζπαζψ λα είκαη απαζρνιεκέλνο/-ε ψζηε λα κπνξέζσ λα 

μεράζσ απηφ πνπ κνπ ζπλέβε. 

 

 

 

 

 

 

46.Ξεθνξηψλνκαη ην ζπκφ κνπ θάλνληαο θάηη άιιν, φπσο ην λα 

παίδσ ζηνλ ππνινγηζηή. 

 

 

 

 

 

 

47. Όηαλ ζπκψλσ φια είλαη εθηφο ειέγρνπ. 
 

 

 

 

 

 

48.Φσλάδσ. 
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49.Όηαλ είκαη ζπκσκέλνο/-ε κνπ έξρεηαη λα θιάςσ. 
 

 

 

 

 

 

50.Δίλαη δχζθνιν λα κελ θιάςσ φηαλ είκαη ζπκσκέλνο/ε. 
 

 

 

 

 

 



[180] 

 

 

Γ. Απάληεζε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ζεκεηψλνληαο έλα  ζην  πνπ ζε αθνξά ή ζπκπιήξσζε ηελ απάληεζε. 

 

1. Φύιν 

 Αγφξη 

 Κνξίηζη 

 

2. Ζιηθία: ………………………………………….. 

 

3.  Σάμε:…………………………………………….  

 

4. Πόζα αδέξθηα έρεηο:…………………………… 

 

5.  Μνξθσηηθό επίπεδν γνληώλ (ζεκείσζε ζην θνπηάθη ηη έρνπλ ηειεηώζεη νη γνλείο 
ζνπ, γηα παξάδεηγκα αλ έρνπλ ηειεηώζεη ην Παλεπηζηήκην ζεκείσζε κόλν απηό ην 

θνπηάθη, αλ έρνπλ ηειεηώζεη ην Λύθεην ζεκείσζε κόλν απηό):  

  

Παηέξαο 

 

Μεηέξα 

Παλεπηζηήκην   

Λχθεην   

Γπκλάζην   

Γεκνηηθφ   

Καλέλα   

 

ε επραξηζηoύκε πνιύ γηα ηε βνήζεηα!!! 

 


