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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Γύν ήηαλ νη ζηόρνη ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  Αθελόο, ζηόρν απνηέιεζε ε εμέηαζε ηεο 

θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο από παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο 

ηνπο γηα δηάθξηζε ηνπ επώδπλνπ θαη επεξγεηηθνύ ηύπνπ ηεο. Αθεηέξνπ ζηόρνο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο θαη ζηε ΘηΝ. ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ 90 παηδηά ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο ζε ηξεηο 

νκάδεο: 4-ρξνλα, 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ λα 

θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο κνλαμηάο ζηα παηδηά ρνξεγήζεθαλ 1) ζπλέληεπμε απνηεινύκελε 

από εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο θαη ηε δηάθξηζε ησλ επηκέξνπο ηύπσλ 

ηεο θαη 2) πεηξακαηηθό έξγν απνηεινύκελν από νθηώ ηζηνξίεο ην νπνίν εμέηαδε ηελ 

ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα δηαθξίλνπλ ηελ επώδπλε από ηελ επεξγεηηθή κνλαμηά. Ζ 

αμηνιόγεζε ηεο ΘηΝ έγηλε κε ηε ρξήζε νθηώ πεηξακαηηθώλ έξγσλ πνπ εμέηαδαλ δεμηόηεηεο 

ΘηΝ α‟ θαη β‟ ηάμεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ηα παηδηά πεξηγξάθνπλ ηε κνλαμηά κε 

βάζε ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, ηελ απνκόλσζε θαη ηελ απνπζία ζπληξνθηάο θαη πσο ε 

ειηθία επηδξά ζηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο από ηελ θπξηνιεθηηθή κνλαμηά, αιιά θαη ζηελ 

αλαγλώξηζε ηεο επεξγεηηθήο πηπρήο ηεο. Δπηπιένλ, δηαπηζηώζεθε πσο κε ηελ πξόνδν ηεο 

ειηθίαο ηα παηδηά δηαθξίλνπλ κε κεγαιύηεξε επηηπρία ηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλε θαη 

επεξγεηηθή κνλαμηά βάζεη ησλ πξνζέζεσλ, θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Σέινο, 

βξέζεθε πσο ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηηο επηδόζεηο ησλ παηδηώλ ζηα έξγα ηεο ΘηΝ θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο. 

 

Λέξειρ κλειδιά: καηανόηζη μοναξιάρ, εςεπγεηική μοναξιά, θην 

  



 
 

ABSTRACΣ 

 

Σhe present study had two goals; a first goal was to examine the understanding of loneliness 

of preschool and school- age children and to investigate their ability to distinguish between 

the concepts of loneliness and solitude. Secondly, it was aimed to investigate the links 

between children‟s ability to distinguish the concepts of loneliness- solitude and their ToM 

performance. In this study participated 90 children that were classified into three age groups; 

4-year, 6-year and 8-year-old. For the assessment of children‟s ability to understand 

loneliness were conducted private interviews. Moreover, it was used an experimental task 

consisted of eight hypothetical stories that assessed children‟s ability to distinguish between 

the concepts of loneliness and solitude. ToM was assessed through eight first- and second- 

order experimental tasks. The results showed that children describe loneliness with reference 

to negative emotion, isolation and lack of company and that the variable of age affects both 

children‟s ability to distinguish between the concepts of loneliness and aloneness and their 

perception of solitude. Apart from that, it was found that with advancing age children are 

more able to distinguish between experiences of loneliness and solitude depicted in stories 

based on the intentions, motives and emotions of hypothetical peers. Finally, the results 

suggested a ToM influence in specific domains of loneliness and solitude understanding. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε 

όινπο όζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ εθπόλεζή ηεο. Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, ηελ θπξία Πινπζία Μηζαειίδε, γηα ηε 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε ζε όια ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο. Θα 

ήζεια, επίζεο λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ εύξεζε 

δείγκαηνο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ρξσζηάσ ζηηο θπξίεο Γεσξγαθνπνύινπ, Μαηδάξε, 

αξαθνύδε θαη ζηνλ θύξην Σζεληεκεΐδε. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηνπ 

κνξθσηηθνύ- πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Πνιπζηύινπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θπξία Αθεζηάδνπ 

γηα ηελ πξνζπκία ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πνιύηηκε αξσγή πνπ κνπ παξείρε ζηελ εμεύξεζε 

δείγκαηνο. Γελ ζα ήζεια λα παξαιείςσ επίζεο, λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο γνλείο πνπ κε 

εκπηζηεύζεθαλ θαη ζπλαίλεζαλ ζηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ηνπο ζηελ έξεπλα απηή, όπσο 

επίζεο θαη ηα ίδηα ηα παηδηά γηα ηελ πξνζπκία θαη ηνλ ελζνπζηαζκό πνπ επέδεημαλ. Σέινο, ην 

κεγαιύηεξν επραξηζηώ ην ρξσζηάσ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηδηαίηεξα ζηε κεηέξα κνπ θαη 

ζπλάδειθν θπξίσο γηα ηελ εζηθή, αιιά θαη ηελ πξαθηηθή ππνζηήξημή ηεο ζε απηή ηελ 

πξνζπάζεηά κνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

H κνλαμηά απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη παλαλζξώπηλν θαηλόκελν (Γαιαλάθε, 2006). Όια 

ηα άηνκα θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο έρνπλ βξεζεί κόλα –ζσκαηηθά ή επηθνηλσληαθά- θαη 

έρνπλ βηώζεη δηαθνξεηηθά απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Ζ ζσκαηηθή ή επηθνηλσληαθή απνκόλσζε 

κπνξεί λα βησζεί είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία 

βηώλνπλ δπζάξεζηα ηελ απνπζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ελώ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

άιια πνπ ηελ επηδεηνύλ θαη ηελ βηώλνπλ νπδέηεξα ή επράξηζηα (Coplan & Bowker, 2014). 

Δπνκέλσο, ε βίσζε κνλαμηάο κπνξεί λα πξνζνκνησζεί κε έλα θάζκα, ζην πην αξλεηηθό άθξν 

ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα πεξηιεθζεί ε ζεώξεζή ηεο σο κηαο κνξθήο ηηκσξίαο, ελώ ζην πην 

ζεηηθό ε ζεώξεζε ηεο σο κίαο επηζπκεηήο θαηάζηαζεο. (Coplan & Bowker, 2014).  

Αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί γηα ηε κνλαμηά, απηή μεθίλεζε κε 

επηθέληξσζε ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκό, ελώ ε κειέηε ηεο ζηα παηδηά άξρηζε κε θαζπζηέξεζε. 

Σα ζέκαηα δηεξεύλεζεο αλαθνξηθά κε ηελ παηδηθή κνλαμηά αθνξνύλ θαηά θύξην ιόγν ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ παηδηώλ- ηδηαίηεξα κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο- αιιά θαη ζηε ζρέζε 

πνπ έρεη ε βίσζε κνλαμηάο κε ηελ ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο (Weeks & Asher, 2012). 

Έλα ζέκα πνπ δελ έρεη ιάβεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ απνηειεί ε θαηαλόεζε θαη ε 

ζύιιεςε ηεο κνλαμηάο από ηα ίδηα ηα παηδηά. Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ 

θαηαλόεζε απηή δηεξεύλεζαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά νξίδνπλ ηε κνλαμηά θαη ηηο 

αηηίεο ζηηο νπνίεο απνδίδνπλ ηε βίσζή ηεο (Cassidy & Asher, 1992. Chipuer, 2004. Demos, 

1974. Galanaki, 2004, 2008. Hymel et al., 1999). Διάρηζηεο είλαη νη έξεπλεο, πνπ έρνπλ 

ζηξαθεί ζηε κειέηε ηεο θαηαλόεζεο ηεο πνιπδηάζηαηεο θύζεο ηεο κνλαμηάο θαη ηεο 

δηάθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηεο. 

Ζ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ηεο από ηα παηδηά έρεη 

βξεζεί πσο γίλεηαη βάζεη ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη γλσζηηθώλ απνδόζεσλ (Demos, 1974. 

Cassidy & Asher, 1992, Hymel et al., 1999). ην ζεκείν απηό, κπνξεί λα δηαθαλεί κία 

ελδερόκελε ζρέζε ηεο θαηαλόεζεο απηήο κε ηε Θεσξία ηνπ Ννπ, θαζώο ε ηειεπηαία 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα απόδνζεο ζηνλ εαπηό ή ηνπο άιινπο λνεηηθώλ θαηαζηάζεσλ- 

όπσο πεπνηζήζεσλ, πξνζέζεσλ ή επηζπκηώλ (Premack & Woodruff, 1978). Δμάιινπ, παξόηη 

δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο θαζεαπηήο, ππάξρνπλ 

ελδείμεηο γηα ζρέζε ηεο κε ηελ θαηαλόεζε βαζηθώλ αιιά θαη ζύλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ 
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(Banerjee, 2002. Hughes & Dunn, 1998. Weimer & Guajardo, 2005. Weimer, Sallquist, & 

Bolnick, 2012).  

Ζ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο θαη ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ ηεο 

από ηα παηδηά, αιιά θαη ηε ζρέζε πνπ απηή κπνξεί λα έρεη κε ηε ΘηΝ. Ζ δηάξζξσζή ηεο 

γίλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη  απνζαθήληζε ησλ όξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνλαμηά θαη ηε ΘηΝ, όπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε έξεπλεο πνπ 

κειεηνύλ ηηο έλλνηεο απηέο ζηελ παηδηθή ειηθία. Δπίζεο, αλαθέξνληαη νη ζηόρνη θαη νη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ πξνο δηεξεύλεζε. 

ην δεύηεξν θεθάιαην, αλαιύεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα 

έξεπλα θαη εηδηθόηεξα νη ζπκκεηέρνληεο, ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία, αιιά θαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, όπσο απηά εμήρζεζαλ από 

ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιύζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ, ελώ ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηα 

απνηειέζκαηα απηά ζπδεηνύληαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πξνγελέζηεξσλ εξεπλώλ. Σέινο 

ζην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζεκαζία θαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. 
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ην θεθάιαην απηό γίλεηαη ιόγνο γηα ηνλ νξηζκό ησλ ελλνηώλ ηεο κνλαμηάο θαη ηεο ΘηΝ, 

όπσο επίζεο θαη γηα ηηο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηε κνλαμηά θαη ηε ΘηΝ ζηελ παηδηθή ειηθία. 

 

1.1. Ζ μοναξιά ζηην παιδική ηλικία 

 

ε απηό ην ππό- θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηεο πνιπδηάζηαηεο έλλνηαο 

ηεο κνλαμηάο, όπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη ηππνινγίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα απηήλ. Καζώο ε εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ θαηαλόεζε 

ηεο κνλαμηάο από ηα παηδηά, παξαθάησ αλαθέξνληαη έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηε κνλαμηά ζηελ 

παηδηθή ειηθία. 

 

1.1.1. Οπιζμόρ και διάκπιζη ηύπων μοναξιάρ 

ηελ ειιεληθή γιώζζα ν όξνο κνλαμηά
1
 ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα λα δειώζεη ηελ νπδέηεξε, 

ζπλήζσο, θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη θαλείο κόλνο όζν θαη ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ 

ληώζεη θαλείο σο απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο. Ζ ρξήζε θνηλήο ιέμεο ζηελ ειιεληθή 

γιώζζα γηα ηε δήισζε ηόζν ηεο θαηάζηαζεο απνκόλσζεο όζν θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε. Παξόκνηα ζύγρπζε έρεη εληνπηζηεί θαη ζηελ αγγιόθσλε 

βηβιηνγξαθία, παξόηη ζε απηήλ ζπλαληώληαη δηαθνξεηηθνί όξνη γηα ηελ απόδνζε ηεο 

θαηάζηαζε ηεο απνκόλσζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  ηελ αγγιόθσλε βηβιηνγξαθία, είλαη 

ζύλεζεο λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη όξνη aloneness θαη loneliness γηα λα απνδώζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε θαη ην επώδπλν ζπλαίζζεκα, αληίζηνηρα, ελώ δηαδεδνκέλε είλαη θαη ε ρξήζε ηνπ 

όξνπ solitude, ν νπνίνο ζπρλά δειώλεη ηελ εθνύζηα, δεκηνπξγηθή κνλαμηά (Γαιαλάθε, 2006). 

Παξόια απηά θαη ζηελ αγγιόθσλε βηβιηνγξαθία επηθξαηεί ζύγρπζε από ηελ ρξήζε ησλ όξσλ 

απηώλ, θαζώο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιαθηηθά (Coplan & Bowker, 2014). Γηα 

παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο νη όξνη solitude θαη aloneness έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

δειώζνπλ ην επώδπλν ζπλαίζζεκα ηεο κνλαμηάο, ελώ ε ιέμε solitude ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ηαπηόζεκε ηνπ όξνπ aloneness, γεγνλόο πνπ επηηείλεη ηελ όιε ζύγρπζε. 

Από ηα παξαπάλσ κπνξεί λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα πσο ε κνλαμηά απνηειεί κία 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα, πνπ αλαθέξεηαη ηόζν ζηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ελόο αηόκνπ όζν θαη 

                                                        
1 ύκθσλα κε ην Λεμηθό Μπακπηληώηε (1998, ζ. 1123). 
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ζηελ εμσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηό βξίζθεηαη. Ζ πνιπδηάζηαηε απηή θύζε ηεο έρεη 

απνηππσζεί ζηε κεγάιε πνηθηιία νξηζκώλ θαη ηππνινγηώλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα απηήλ. 

ηνπο πξώηνπο νξηζκνύο πνπ δηαηππώζεθαλ έκθαζε δόζεθε ζηε δπζάξεζηε θαη 

απνδηνξγαλσηηθή θύζε ηεο (Fromm Reichmann, 1959. Sullivan, 1955). Γηα παξάδεηγκα, ε 

Fromm Reichmann, (1959) ηελ όξηζε σο «κηα επίπνλε θαη ηξνκαθηηθή εκπεηξία» ηελ νπνία 

ηα άηνκα πξνζπαζνύλ λα απνθύγνπλ θαη πνπ κπνξεί λα απνηειεί αηηία γηα ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο, ελώ ν Sullivan (1955) έθαλε ιόγν γηα απηήλ σο ηε «δπζάξεζηε θαη θηλεηήξηα 

δύλακε» πνπ σζεί ηνπο αλζξώπνπο λα αλαδεηνύλ ηελ επαθή θαη ζπληξνθηθόηεηα. 

Όπσο ν Sullivan έηζη θαη ν Weiss έζεζε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην επίθεληξν, 

νξίδνληαο ηε κνλαμηά σο «κηα αληίδξαζε ζηελ απνπζία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ ζρέζεο, ή 

πην ζπγθεθξηκέλα, σο αληίδξαζε ζηελ απνπζία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεζηαθνύ απνζέκαηνο» 

(Weiss, 1973, ζ. 17). Από ηελ άιιε, νη Peplau θαη Perlman έδσζαλ πεξηζζόηεξε έκθαζε ζην 

γλσζηηθό ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο απηήο, νξίδνληάο ηελ σο «κηα δπζάξεζηε εκπεηξία ε νπνία 

ζπκβαίλεη όηαλ ην θνηλσληθό δίθηπν ελόο αηόκνπ είλαη αλεπαξθέο θαηά θάπνην ζεκαληηθό 

ιόγν, πνζνηηθά ή πνηνηηθά» (Peplau & Perlman, 1981, ζ. 31).  

Οη νξηζκνί απηνί θαίλεηαη λα αληαλαθινύλ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο από ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη. Γηα παξάδεηγκα, νη νξηζκνί ησλ Sullivan (1955) θαη Fromm- Reichmann (1959) 

έρνπλ ςπρνδπλακηθή πξνέιεπζε, ελώ ν νξηζκόο ησλ Peplau θαη Perlman (1981, 1998) 

αληαλαθιά ηελ πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθώλ δηεξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία  ην 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ εθιακβάλεηαη σο κνλαμηά πξνθύπηεη όηαλ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ηελ αζπκθσλία κεηαμύ επηζπκεηνύ θαη πξαγκαηηθνύ επηπέδνπ επαθώλ. Από 

ηελ άιιε, ν νξηζκόο ηνπ Weiss (1974) αληαλαθιά ηε ζεσξία ησλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ βάζεη 

ηεο νπνίαο ε κνλαμηά πξνθαιείηαη από ηε κε ηθαλνπνίεζε βαζηθώλ θνηλσληθώλ αλαγθώλ
2
. 

ύκθσλα κε ηνλ Weiss (1974), νη θνηλσληθέο αλάγθεο ή απνζέκαηα ηθαλνπνηνύληαη κέζσ 

ηεο ζύλαςεο δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ ζρέζεσλ θαη ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο ελδέρεηαη λα νδεγεί 

ζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο κνλαμηάο. Γηα παξάδεηγκα όηαλ έλα άηνκν δελ δηαζέηεη ή έρεη 

απνιέζεη θάπνην ζεκαληηθό δεζκό βηώλεη δηαθνξεηηθό είδνο κνλαμηάο από έλα άηνκν πνπ δελ 

δηαζέηεη έλα ηθαλνπνηεηηθό θνηλσληθό δίθηπν. Οη δύν απηέο πεξηπηώζεηο απνηεινύλ ηνπο δύν 

ηύπνπο κνλαμηάο πνπ ν ίδηνο δηέθξηλε– ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή κνλαμηά, 

                                                        
2 Ο Weiss (1974) ζην έξγν ηνπ έθαλε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα ζρεζηαθά απνζέκαηα, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ 
νπνίσλ νδεγεί ζηε βίσζε δηαθνξεηηθήο κνξθήο κνλαμηάο. Σα απνζέκαηα γηα ηα νπνία έθαλε ιόγν είλαη: ε 

ζύλαςε αζθαινύο δεζκνύ, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε, ε παξνρή θξνληίδαο, ε επηβεβαίσζε ηεο πξνζσπηθήο 

αμίαο, ε αλάγθε γηα αμηόπηζηε ζπκκαρία θαη ε θαζνδήγεζε.  
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αληίζηνηρα. Δηδηθόηεξα, ε ζπλαηζζεκαηηθή κνλαμηά αθνξά «ηελ απόθξηζε ζηελ απνπζία ελόο 

απνζέκαηνο ζηελνύ θαη νηθείνπ δεζκνύ», ελώ ε θνηλσληθή ζρεηίδεηαη κε ηελ «απνπζία 

απνζεκάησλ ζεκαληηθώλ θηιηθώλ ή ζπλαδειθηθώλ ζρέζεσλ, ή άιισλ δεζκώλ κε ηελ 

θνηλόηεηα» (Weiss, 1973, ζ. 17). Ζ ηππνινγία απηή πνπ πξόηεηλε ν Weiss (1973) απνηειεί ηε 

κνλαδηθή εκπεηξηθά ηεθκεξησκέλε δηάθξηζε. Από έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε ελήιηθν 

πιεζπζκό, έρνπλ επηβεβαησζεί ελ κέξεη νη απόςεηο ηνπ Weiss γηα ηα δηαθνξεηηθά 

ζπκπηώκαηα πνπ είλαη ελδεηθηηθά θάζε ηύπνπ (DiTomasso & Spinner, 1997. Russell, 

Cutrona, Rose, & Yurko, 1984. Vaux, 1988).  

Από όηη είλαη εκθαλέο, νη παξαπάλσ νξηζκνί θαη ζεσξήζεηο πξνζεγγίδνπλ ηε κνλαμηά κε 

αλαθνξέο ζηνλ γλσζηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό ηνκέα, δίλνληαο δηαθνξεηηθή έκθαζε ζηνλ 

θαζέλα (Rotenberg, 1999). Κνηλό ηνπο ζεκείν επίζεο, θαίλεηαη λα απνηειεί ε δπζάξεζηε 

θύζε ηεο κνλαμηάο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ άιινη ζεσξεηηθνί, ηεο ππαξμηαθήο θπξίσο 

πξνζέγγηζεο, νη νπνίνη απνδέρνληαη ηελ ύπαξμε θαη ζεηηθήο πηπρήο ζηε κνλαμηά. Έλαο από 

απηνύο είλαη ν Clark Moustakas (1961), o νπνίνο δηέθξηλε ηελ αγρώδε- κε αιεζηλή- από ηελ 

ππαξμηαθή κνλαμηά. Δλώ ζηελ αγρώδε κνλαμηά ην άηνκν πξνζπαζεί λα απνθύγεη ηελ 

απνκόλσζε αλαπηύζζνληαο ακπληηθνύο κεραληζκνύο, ζηελ ππαξμηαθή ην άηνκν έξρεηαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε πσο θαη‟ νπζία βξίζθεηαη κόλνο. Σε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή ην άηνκν 

κπνξεί λα βηώζεη είηε επώδπλα, είηε επεξγεηηθά.  

Έλαο αθόκε ζηνραζηήο πνπ έθαλε ιόγν γηα ηελ επεξγεηηθή κνξθή ηεο κνλαμηάο είλαη ν 

Rubin Gotesky (1965). Ο Gotesky (1995) εθηόο από ηελ επώδπλε θαη επεξγεηηθή κνλαμηά, 

δηέθξηλε θαη ηελ θπξηνιεθηηθή κνλαμηά θαη ηελ απνκόλσζε
3
. ύκθσλα κε απηόλ, ε 

απνκόλσζε ζπληζηά ηελ αλαγλώξηζε πσο νη άλζξσπνη βηώλνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ύπαξμεο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Από ηελ άιιε, ε θπξηνιεθηηθή κνλαμηά αθνξά ζηελ 

αληηθεηκεληθή, νπδέηεξε θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη θαλείο κόλνο. Ζ επώδπλε κνλαμηά 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αηζζάλεηαη λα είλαη κόλν 

θαη απνθιεηζκέλν από ηελ θνηλσλία ρσξίο λα ην επηζπκεί, ελώ ε επεξγεηηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη επηθνηλσληαθά ή ζσκαηηθά θαλείο κόλνο ρσξίο όκσο λα αηζζάλεηαη 

άζρεκα γηα απηό.  

Ζ επεξγεηηθή κνλαμηά έρεη αλαθεξζεί θαη από ζύγρξνλνπο εξεπλεηέο σο ε θαηάζηαζε ηνπ 

λα είλαη θαλείο κόλνο- ηόζν ζσκαηηθά όζν θαη επηθνηλσληαθά- δειαδή σο απνπζία 

                                                        
3 Γηα ηελ απνθπγή ζύγρπζεο ζηε ρξήζε ηνπ γεληθνύ όξνπ μοναξιά, παξαθάησ ζην θείκελν ζα γίλεηαη δηαθξηηή 

αλαθνξά ζηελ επώδπλε, θπξηνιεθηηθή θαη επεξγεηηθή πηπρή, όπσο πξνηάζεθε κέζσ ηεο ηππνινγίαο ηνπ  

Gotesky (1965).  
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θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο (Burger, 1995. Larson, 1990. Long, Seburn, Averill, & More, 

2003). Παξά όκσο ηελ απνπζία αιιειεπίδξαζεο ε κόλσζε, όπσο απνθαιείηαη αιιηώο ε 

επεξγεηηθή κνλαμηά, δελ ζπληζηά εκπεηξία αληηθνηλσληθή, θαζώο ζε απηήλ ην άηνκν παξόηη 

κπνξεί λα έρεη επηιέμεη λα εγθαηαιείςεη ηελ ππάξρνπζα θνηλσλία, σζηόζν ελδέρεηαη λα 

δηαηεξεί ηελ ελόηεηα κε άιιεο ηδεαηέο θνηλσλίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα κέζα από ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηνλ Θεό ή ηε θύζε (Averill & Sundararajan, 2014).  

ην ζεκείν απηό είλαη εκθαλήο ε ζεκαζία ηεο βνύιεζεο ζηελ επεξγεηηθή κνλαμηά. Ζ 

κόλσζε απνηειεί επηινγή. Δίλαη κηα θαηάζηαζε εθνύζηα θαη εζειεκέλε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

επώδπλε κνλαμηά ε νπνία δελ είλαη επηζπκεηή (Averill & Sundararajan, 2014. Long & 

Averill, 2003). Καζόηη επηζπκεηή θαη ζπλεηδεηή επηινγή, ε κόλσζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο 

επράξηζηε εκπεηξία, ελώ ε επώδπλε κνλαμηά πεξηγξάθεηαη από ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα 

(Averill & Sundararajan, 2014. Long & Averill, 2003).   

πλνπηηθά, ε κνλαμηά απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη 

αξλεηηθή θαη ζεηηθή ρξνηά. Ζ αληηθεηκεληθή θαηάζηαζε ηνπ λα είλαη θαλείο ζσκαηηθά κόλνο 

απνηειεί ηελ θπξηνιεθηηθή κνλαμηά. Από απηήλ ελδέρεηαη- ρσξίο απηό λα είλαη απαξαίηεην- 

λα πξνθύςνπλ νη ππνθεηκεληθέο θαηαζηάζεηο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο. Ζ 

επώδπλε κνλαμηά απνηειεί θαηάζηαζε δπζάξεζηε θαη αθνύζηα, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν δελ 

ιακβάλεη ηε δηαπξνζσπηθή επαθή ηελ νπνία επηζπκεί. Από ηελ άιιε, ε επεξγεηηθή κνλαμηά- 

ή αιιηώο κόλσζε- απνηειεί κηα εκπεηξία ζεηηθή θαη εθνύζηα, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν έρεη 

ηελ επθαηξία λα αλαπηύμεη ηελ πξνζσπηθόηεηα θαη δεκηνπξγηθόηεηά ηνπ ή λα θάλεη κηα 

αλάπαπια από ην άγρνο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (Averill & Sundararajan, 2014). 

 

1.1.2. Έπεςνερ για μοναξιά ζηην παιδική ηλικία 

Οη νξηζκνί θαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αλαπηύρζεθαλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κνλαμηάο ησλ ελειίθσλ θαη έδσζαλ ώζεζε ζηελ 

έξεπλα γύξσ από ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο κνλαμηάο ζηνλ ελήιηθν 

πιεζπζκό (Weeks & Asher, 2012). Λόγσ ζεσξήζεσλ νη νπνίεο πξόηεηλαλ πσο ε βίσζε ηεο 

κνλαμηάο δελ είλαη δπλαηή πξηλ από ηελ πξν- εθεβεία (Sullivan, 1955. Weiss, 1973), ε έξεπλα 

γηα ηελ παηδηθή κνλαμηά μεθίλεζε θαζπζηεξεκέλα ζε ζύγθξηζε κε απηήλ ησλ ελειίθσλ. 

Καζώο ε κνλαμηά απνηειεί θαηλόκελν ππνθεηκεληθό, ε κέηξεζή ηεο ηόζν ζηνπο ελήιηθεο 

όζν θαη ζηα παηδηά ζηεξίρζεθε θαηά θύξην ιόγν ζε θιίκαθεο απηό- αλαθνξάο (Weeks & 
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Asher, 2012). Οη πην δηαδεδνκέλεο θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζε ηεο κνλαμηάο ζηα παηδηά είλαη νη 

θιίκαθεο Children‟s Loneliness Scale (Asher, Hymel, & Renshaw, 1984. Asher & Wheeler, 

1985. Cassidy & Asher, 1992) θαη Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents 

(Marcoen & Brumagne, 1985. Marcoen et al., 1987).  ε έξεπλα ησλ Goossens θαη Beyers 

(2002) ζηελ νπνία έγηλε ζύγθξηζε έμη απηό- αλαθνξηθώλ εξγαιείσλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

κνλαμηάο ζηα παηδηά, νη δύν απηέο θιίκαθεο βξέζεθε λα είλαη νη πην αμηόπηζηεο. Ωζηόζν παξά 

ηελ επηβεβαίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ θιηκάθσλ απηώλ, ηα εξγαιεία απηά αιιά θαη γεληθά νη 

θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο κνλαμηάο έρνπλ δερζεί ηελ θξηηηθή πσο δελ κεηξνύλ ηε κνλαμηά 

θαζεαπηή αιιά θπξίσο ηηο αηηίεο από ηηο νπνίεο απηή πξνθαιείηαη (Asher & Weeks, 2012. 

Terrell- Deutsch, 1999). Ζ θξηηηθή βαζίδεηαη ζην γεγνλόο πσο ην πεξηερόκελν ησλ εξγαιείσλ 

πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αληίιεςε ησλ παηδηώλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπο 

επάξθεηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο από ηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ή κε ηνπο γνλείο 

(Weeks & Asher, 2012. Terrell- Deutsch, 1999).  

ην επίθεληξν δηεξεύλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ παηδηθή κνλαμηά βξέζεθαλ νη θνηλσληθέο 

ζρέζεηο
4
 θαη εηδηθόηεξα νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Weeks & Asher, 2012). Οη έξεπλεο 

πνπ επηθεληξώζεθαλ ζην ζέκα απηό, κειέηεζαλ θπξίσο ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο 

κνλαμηάο θαη ηεο απνδνρήο από ηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ ρξεζηκνπνηώληαο κεηαμύ άιισλ 

θνηλσληνκεηξηθέο κεζόδνπο. Από απηέο εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά κε ρακειή απνδνρή 

αλέθεξαλ κεγαιύηεξα επίπεδα κνλαμηάο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πςειόηεξεο απνδνρήο (Asher 

et al., 1984. Cassidy & Asher, 1992. Kingery & Erdley, 2007. Parker & Asher, 1993. 

Renshaw & Brown, 1993), ελώ ην ίδην εύξεκα εμήρζε γηα ηα παηδηά πνπ απνξξίπηνληαη από 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο κέζνπ θαη πςεινύ 

θνηλσληθνύ ζηάηνπο (Cassidy & Asher, 1992. Crick & Ladd, 1993. Pedersen et al., 2007). 

Όζνλ αθνξά ηε ζρέζε κνλαμηάο κε ηε θηιία παξαηεξήζεθε πσο αθόκε θαη ε ύπαξμε ελόο 

κόλν θίινπ απνηειεί πξνζηαηεπηηθό παξάγνληα απέλαληη ζηε βίσζε κνλαμηάο (Parker & 

Asher, 1993. Pedersen et al., 2007. Renshaw & Brown, 1993), ελώ ζεκαληηθό ξόιν 

εληνπίζηεθε πσο θαηέρνπλ ε δηάξθεηα (Parker & Seal, 1996. Zhang et al., 2014) αιιά θαη ε 

πνηόηεηα ηεο θηιίαο (Parker & Asher, 1993. Zhang et al., 2014). Ζ ζεκαζία ηεο δηαξθνύο 

απόξξηςεο θαη έιιεηςεο θηιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο κνλαμηάο εληνπίζηεθε θαη από δηαρξνληθή 

έξεπλα (Ladd & Σroop- Gordon, 2003). 

                                                        
4 Δλδηαθέξνπζεο αλαζθνπήζεηο γηα ην ζέκα απηό έρνπλ δηεμαρζεί από ηνπο Asher θαη Paquette (2003) θαη ηνπο 

Weeks θαη Asher  (2012). 
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Δπηπιένλ, έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο πνπ βαζίδνληαη ζε εηεξό- αλαθνξέο θαη εξεπλνύλ ηελ 

ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηώλ κε δηάθνξα επίπεδα κνλαμηάο. Από ηηο έξεπλεο 

απηέο εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά κε πςειόηεξα επίπεδα κνλαμηάο, αμηνινγνύληαλ από ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο σο πεξηζζόηεξν επηζεηηθά, ληξνπαιά, κε ιηγόηεξεο πξό- 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (Cassidy & Asher, 1992), πεξηζζόηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα 

(Galanaki, Polychronopoulou, & Babalis, 2008) θαη ζπκπηώκαηα απνζπξκέλεο- 

θαηαζιηπηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αλέθεξαλ ρακειόηεξα επίπεδα 

κνλαμηάο (Galanaki et al., 2008. Renshaw & Brown, 1993). Πνιιέο επίζεο, έξεπλεο έρνπλ 

αλαδείμεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο κνλαμηάο θαη ησλ θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ, 

όπσο απηά αμηνινγήζεθαλ από ηηο εηεξό- αλαθνξέο δαζθάισλ θαη γνλέσλ (Pedersen et al., 

2007) αιιά θαη κέζα από απηό- αλαθνξέο (Margolin, 2006). Ζ ζρέζε  κεηαμύ ηεο ρξόληαο 

κνλαμηάο θαη ηεο εκθάληζεο θαηαζιηπηηθώλ ζπκπησκάησλ ζηελ πξνεθεβεία έρεη εληνπηζηεί 

θαη από δηαρξνληθέο κειέηεο (Qualter, Brown, Munn, & Rotenberg, 2010). Σα παηδηά πνπ 

αλέθεξαλ πςειά επίπεδα κνλαμηά επίζεο, έρεη εληνπηζηεί πσο δηαζέηνπλ κία ζηαζεξή θαη 

εζσηεξηθή αηηηαθή απόδνζε, θαζώο θαίλεηαη λα απνδίδνπλ ηε κνλαμηά ζε δηθά ηνπο 

εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά (Renshaw & Brown, 1993), έρνπλ ρακειόηεξε απηνπεπνίζεζε 

(Margolin, 2006), αξλεηηθή απηό- αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο επάξθεηα (Zhang et al., 

2014) αιιά θαη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

(Wols, Scholter, & Qualter, 2015) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο πνπ αλαθέξνπλ 

ρακειόηεξα επίπεδα κνλαμηάο. Δπηπιένλ, ε παηδηθή κνλαμηά έρεη εξεπλεζεί ζε ζρέζε θαη κε 

νηθνγελεηαθνύο παξάγνληεο, όπσο ηε γνληθή ππνζηήξημε (Margolin, 2006) θαη ην γνληθό ζηπι 

θαη δεζκό (Richaud de Minzi, 2006), παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη πσο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε 

ηε κνλαμηά. 

Γηα ηε κειέηε ηεο κνλαμηάο σο επώδπλεο θαηάζηαζεο έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο. 

Πνιύ ιηγόηεξεο έξεπλεο όκσο, έρνπλ γίλεη γηα ηε κειέηε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζηα 

παηδηά. Οη έξεπλεο γηα ηε κόλσζε έρνπλ ζηξαθεί θπξίσο ζηνλ εθεβηθό θαη ελήιηθν 

πιεζπζκό, παξά ην γεγνλόο πσο ππάξρνπλ δηαηππσκέλεο -θπξίσο ςπρνδπλακηθέο- 

πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ύπαξμε αλάγθεο γηα κόλσζε αθόκε θαη από ηε 

βξεθηθή ειηθία (Mahler, 1986. Winnicott, 1958, όπ αλαθ. ζην Buchholz, 1999).  

ηνπο έθεβνπο, ε έξεπλα έρεη εζηηάζεη θπξίσο ζηε ζηάζε
5
 απέλαληη ζηε κόλσζε. Ο όξνο 

απηόο, παξόηη ζπλαθήο, είλαη δηαθνξεηηθόο από ηε κόλσζε θαζεαπηή, θαζώο αλαθέξεηαη ζηε 

                                                        
5 Γηα ηε κέηξεζε ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηε κόλσζε δηαδεδνκέλε είλαη ε ρξήζε ησλ δύν ππό- θιηκάθσλ ηνπ 

εξγαιείνπ Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents: ηεο Απέζκειαρ θαη ηεο Αποζηποθήρ ζηε 
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ζεηηθή ή αξλεηηθή εθηίκεζε ηεο κόλσζεο, ελώ ε κόλσζε αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή ρξήζε ηνπ 

ρξόλνπ θαηά ηνλ νπνίν θάπνηνο είλαη κόλνο (Galanaki, 2013). Από ηελ άιιε, ε κειέηε ηεο 

κόλσζεο ζηα παηδηά έρεη γίλεη κέζσ ζεηξάο εξεπλώλ πνπ κειεηνύλ ηύπνπο θνηλσληθήο 

απόζπξζεο
6
, έλαο εθ ησλ νπνίσλ –ε απνπζία θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο

7
-  πεξηγξάθεηαη από 

ηελ πξνηίκεζε γηα κόλσζε θαη γηα κνλαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Coplan & Rubin, 2010). O 

ηύπνο απηόο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ πξνηίκεζε γηα κνλαρηθό- παζεηηθό παηρλίδη (Rubin & 

Coplan, 2004), ην νπνίν εθθξάδεηαη ζπρλά κέζα από κνλαρηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαηαζθεπήο 

ή αλαθάιπςεο, αλ θαη απηό ην εύξεκα δελ είλαη απόιπηα ζπλεπέο (Coplan, Prakash, O‟Neil, 

& Armer, 2004).  

Οη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηελ θνηλσληθή απόζπξζε αθνξνύλ ζηε 

κειέηε ησλ δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θνηλσληθό- ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

παηδηώλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο επηκέξνπο ηύπνπο. Ζ ηαμηλόκεζε ησλ παηδηώλ ζηνπο 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θνηλσληθήο απόζπξζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηεξό- αλαθνξηθώλ 

θιηκάθσλ
8
 ή εξγαιείσλ παξαηήξεζεο

9
 γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά, ελώ πξόζθαηα 

αλαπηύρζεθαλ θαη εξγαιεία απηό- αλαθνξάο
10

. ύκθσλα κε απηέο ηηο έξεπλεο, ε απνπζία 

θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο έρεη αλαδεηρζεί σο κία «θαινήζεο κνξθή θνηλσληθήο απόζπξζεο» 

(Coplan et al., 2013), θαζώο ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηύπνπο δελ εληνπίζηεθε πσο 

ζρεηίδεηαη κε ζπκπεξηθνξέο ελδεηθηηθέο ςπρνθνηλσληθήο δπζπξνζαξκνγήο. Δηδηθόηεξα, ηα 

παηδηά πνπ ηαμηλνκήζεθαλ κέζσ εηεξό- αλαθνξώλ ζηελ νκάδα ησλ θνηλσληθά αδηάθνξσλ, 

παξαηεξήζεθε πσο δελ δηαθέξνπλ από ηα κε απνζπξκέλα παηδηά ζε ζρέζε κε ην άγρνο, ηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηώκαηα (Coplan et al., 2013) αιιά θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζην ζρνιείν 

(Coplan & Weeks, 2010), ελώ γεληθά εληνπίζηεθε πσο είραλ ιηγόηεξα πξνβιήκαηα 

εζσηεξίθεπζεο ζε ζρέζε κε ηα ληξνπαιά παηδηά (Coplan & Weeks, 2010). Αλαθνξηθά κε ηηο 

ζρέζεηο ζπλνκειίθσλ, ηα θνηλσληθά αδηάθνξα παηδηά  παξαηεξήζεθε πσο παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο  (Coplan & Weeks, 2010. Coplan et al., 2013), 

                                                                                                                                                                             
κόλσζε (Marcoen et al., 1987), ελώ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην εξγαιείν Ability to Be Alone Questionnaire 

(Youngblade, Berlin, & Belsky, 1999). 
6 Οη άιινη δύν ηύπνη θνηλσληθήο απόζπξζεο εθηόο ηεο κοινωνικήρ  αδιαθοπίαρ είλαη ε νηποπαλόηηηα θαη ε 
κοινωνική αποθςγή. ηελ πξώηε ππάξρεη επηζπκία γηα θνηλσληθή επαθή, ηελ νπνία ην παηδί ηειηθά απνθεύγεη 

ιόγσ θόβνπ, ελώ ζηε δεύηεξε ππάξρεη επηζπκία γηα απνθπγή ηεο θνηλσληθήο επαθήο κέζσ ηεο απνκόλσζεο. 

ηελ θνηλσληθή αδηαθνξία από ηελ άιιε ην παηδί δελ επηζπκεί ηελ απνθπγή ηεο επαθήο, αιιά θαίλεηαη λα 

πξνηηκά ηε κόλσζε (Coplan et al., 2015). 
7 O όξνο απηόο ζπλαληάηαη ζηελ αγγιόθσλε βηβιηνγξαθία σο social disinterest ή unsociability θαη απνδίδεηαη 

σο απνπζία θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο ή θνηλσληθή αδηαθνξία. 
8  Ζ εηεξό- αλαθνξηθή αμηνιόγεζε ηεο θνηλσληθήο απόζπξζεο γίλεηαη κε ηελ θιίκαθα Child Social Preference 

Scale (Coplan et al., 2004), αιιά  θαη κε ππό-θιίκαθεο από ηα εξγαιεία Child Behavior Scale (Ladd & Profilet, 

1996) θαη Child Behavior Checklist and Teacher Report Form (Achenbach & Rescorla 2006).  
9 Πξόθεηηαη γηα ηελ θιίκαθα Σhe Play Observation Scale (Rubin 2001). 
10 Πξόθεηηαη γηα ηελ θιίκαθα Child Social Preference Questionnaire (Coplan et al., 2013). 
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πσο δελ παίξλνπλ πξσηνβνπιία γηα θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο, έρνπλ ιηγόηεξεο πξν- 

θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (Coplan et al., 2004) θαη απνθιείνληαη από ηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ 

(Coplan et al., 2004. Ladd, Kochenderfer- Ladd, Eggum, Kochel, & McConnell, 2011). 

Παξόια απηά, εληνπίζηεθε πσο είλαη ηθαλά λα ζπλάςνπλ ζηαζεξέο θαη ζηελέο θηιίεο (Ladd et 

al., 2011), πσο παξνπζηάδνπλ κεησκέλν αξλεηηθό ζπλαίζζεκα ζε ζύγθξηζε κε ηα ληξνπαιά 

παηδηά (Coplan et al., 2004) αιιά θαη παξόκνηα επίπεδα επώδπλεο κνλαμηάο ζε ζρέζε κε ηα 

κε απνζπξκέλα παηδηά (Coplan & Weeks, 2010). Tα παξαπάλσ επξήκαηα απνδεηθλύνπλ πσο 

ε θνηλσληθή αδηαθνξία είλαη έλαο ηύπνο θνηλσληθήο απόζπξζεο, ν νπνίνο παξόηη ζπλδέεηαη 

κε δπζθνιίεο ζηε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, δελ ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα 

εζσηεξίθεπζεο επηβεβαηώλνληαο ηελ άπνςε πσο απνηειεί κηα «αθίλδπλε» κνξθή θνηλσληθήο 

απόζπξζεο ζηελ παηδηθή ειηθία.  

 

1.1.3. Η καηανόηζη ηηρ μοναξιάρ από ηα παιδιά 

Έλα ζέκα ην νπνίν δελ έηπρε κεγάινπ εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο είλαη ε θαηαλόεζε θαη ην 

λόεκα πνπ απνδίδνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηε κνλαμηά. ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο έξεπλεο απηέο 

έγηλε ρξήζε ζπλέληεπμεο γηα ηε κειέηε ηεο θαηαλόεζεο (Cassidy & Asher, 1992. Chipuer, 

2004. Galanaki, 2004, 2008. Hymel et al., 1999. Kristensen, 1995. Liepins & Cline, 2011), 

ελώ ζε άιιεο ρξεζηκνπνηήζεθε κεζνδνινγία βαζηζκέλε ζηε ρξήζε ηνπ παηρληδηνύ (Kirova, 

2003) ή ηνπ ηρλνγξαθήκαηνο (Misailidi, Bonoti, & Sava, 2011). ε όιεο όκσο, ε κειέηε 

ζηξάθεθε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά νξίδνπλ θαη απεηθνλίδνπλ ηε κνλαμηά αιιά θαη 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνζσπηθώλ βησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ.  

Από έξεπλεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο (Kirova, 2003. 

Kristensen, 1995) εληνπίζηεθε πσο ε κνλαμηά απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαηλόκελν, ην 

νπνίν βηώλεηαη αθόκε θαη από παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Kirova, 2003). Από ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ε κνλαμηά θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αιιαγέο ζηνλ αηζζεηό ρώξν θαη 

ρξόλν (Κirova, 2003) θαη λα πεξηγξάθεηαη κε αλαθνξέο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή απόζηαζε, 

ζε δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ζε ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο (Kristensen, 

1995).  

Ζ αλαθνξά ζηελ απνκόλσζε θαη ζην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο 

εληνπίδεηαη ζε όιεο ηηο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ην ζέκα απηό. ηελ έξεπλα ηεο Demos (1974),  

παηδηά ειηθίαο από επηά έσο δώδεθα εηώλ δήισζαλ όηη ε βίσζε κνλαμηάο ζρεηίδεηαη κε ηε 
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ζσκαηηθή θαη ςπρηθή απνκόλσζε, ηελ αλία αιιά θαη ηελ θνηλσληθή απόξξηςε. ηελ έξεπλα 

ησλ Cassidy θαη Asher (1992) εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά ήδε από ηα πέληε έηε είλαη ηθαλά λα 

νξίζνπλ ηε κνλαμηά κε βάζε ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη ηελ αλαθνξά ζηε ζσκαηηθή 

απνκόλσζε. Ωζηόζν, θαη ζηηο δύν έξεπλεο νη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ πσο ηα παηδηά δηαζέηνπλ 

κία αηειή ζύιιεςε ηεο έλλνηαο, θαζώο πνιιά από απηά θάλεθε λα ηελ θαηαλννύλ θαη λα ηελ 

ηαπηίδνπλ κε ηελ θπξηνιεθηηθή δηάζηαζή ηεο, δειαδή ηε ζσκαηηθή απνκόλσζε. 

Παξόκνηα επξήκαηα εληνπίζηεθαλ θαη ζε κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο κέζσ ησλ 

απαληήζεσλ ησλ παηδηώλ γηα ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο δηαθάλεθε ε αλαθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή δηάζηαζε (Chipuer, 2004. Liepins & Cline, 2011. Misailidi et 

al., 2011). ε θάπνηεο από απηέο κάιηζηα, ε θαηαλόεζε θάλεθε λα είλαη πεξηζζόηεξν 

πνιπδηάζηαηε κε ηελ πξνζζήθε αλαθνξώλ ζηε δηάζηαζε ηνπ εαπηνύ (Chipuer, 2004. Liepins 

& Cline, 2011).  

Μηα πην νξγαλσκέλε κειέηε γηα ηελ πνιπδηάζηαηε κνξθή ηεο κνλαμηάο πξνηάζεθε κέζα 

από ηελ έξεπλα ησλ Hayden, Tarulli θαη Hymel (1998, όπ. αλαθ. ζην Hymel et al., 1999). 

ηελ έξεπλα απηή, ηα παηδηά ειηθίαο 8 έσο 13 εηώλ εληνπίζηεθε πσο νξίδνπλ ηε κνλαμηά 

βάζεη ηξηώλ δηαζηάζεσλ: ηεο ζςναιζθημαηικήρ, πνπ ζρεηίδεηαη κε αλαθνξά ζε θπξηνιεθηηθνύο 

θαη κεηαθνξηθνύο ζπλαηζζεκαηηθνύο όξνπο, ηεο γνωζηικήρ, πνπ αθνξά ζηα ζρεζηαθά 

απνζέκαηα, ζηε ζσκαηηθή απνκόλσζε θαη ηελ έιιεηςε ζηελνύ δεζκνύ αιιά θαη ηεο 

δηάζηαζεο ηνπ διαπποζωπικού πλαιζίος, πνπ ζπλίζηαηαη από αλαθνξέο ηόζν ζηνλ ζσκαηηθό 

όζν θαη ςπρηθό απνρσξηζκό.  

Σα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο επηβεβαηώζεθαλ θαη επεθηάζεθαλ θαη κέζσ έξεπλαο 

ζε ειιεληθό δείγκα (Galanaki, 2008). ηελ έξεπλα απηή εθηόο από ηελ επηβεβαίσζε ηνπ 

ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, έγηλε κειέηε θαη ησλ αλαπηπμηαθώλ 

δηαθνξώλ πνπ αληαλαθιώληαη ζηελ θαηαλόεζε. Δηδηθόηεξα, παξαηεξήζεθε πσο ηα 

κηθξόηεξα παηδηά (7 έηε) έθαλαλ κεγαιύηεξε ρξήζε δηάρπησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

όξσλ ζε αληίζεζε κε ηα κεγαιύηεξα, ηα νπνία αλαθέξνληαλ θπξίσο ζε ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα. Ζ αλαπηπμηαθή δηαθνξά απηή επεθηάζεθε θαη 

ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε κε ηα 7-ρξνλα λα δείρλνπλ όηη αληηιακβάλνληαη ηε κνλαμηά σο 

θπξηνιεθηηθή ζσκαηηθή απνκόλσζε, ηα 9-ρξνλα λα ηελ νξίδνπλ κε βάζε ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

ζρέζεηο θαη ηα 12-ρξνλα λα ηνλίδνπλ ηελ ςπρηθή απόζηαζε πνπ πξνθύπηεη από ηηο 

πξνβιεκαηηθέο απηέο ζρέζεηο (Galanaki, 2008). 
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Από ηα παξαπάλσ επξήκαηα πξνηείλεηαη ε αλαπηπμηαθή πξόνδνο από ηελ θαηαλόεζε ηεο 

κνλαμηάο σο ζσκαηηθή απνκόλσζε ζηελ θαηαλόεζή ηεο κε βάζε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. 

Αληίζηνηρα επξήκαηα εμήρζεζαλ θαη από άιιεο έξεπλεο. Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα ηεο Demos 

(1974) θάλεθε πσο κόλν ηα παηδηά ηεο κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο (12-ρξνλα) έθαλαλ 

αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή απόξξηςε. Από ηελ άιιε, αλαπηπμηαθή πξόνδνο ζηε δηάθξηζε 

κεηαμύ ηεο θπξηνιεθηηθήο θαη επώδπλεο κνλαμηάο αλαθέξεηαη ζε έξεπλα ηόζν ηεο Galanaki 

(2004), όζν θαη ησλ Liepins θαη Cline (2011). Ζ πξόνδνο απηή κάιηζηα δελ αληαλαθιάηαη 

κόλν ζηηο ιεθηηθέο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ αιιά θαη ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπο γηα ηε κνλαμηά. 

Οη Misailidi, Bonoti θαη Sava (2011) εληόπηζαλ πσο ηα κηθξόηεξα παηδηά (7-ρξνλα) 

απεηθόληδαλ ηε κνλαμηά βαζηζκέλα θπξίσο ζε ζηνηρεία πνπ δήισλαλ απνκόλσζε από ηελ 

νκάδα, ελώ ηα κεγαιύηεξα παηδηά (11-ρξνλα) πξνζέζεηαλ θαη πεξηζζόηεξν κεηαθνξηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ απεηθόληζή ηεο. Δλδηαθέξνλ εύξεκα ηεο ίδηαο έξεπλαο επηπιένλ απνηειεί, 

πσο ε απεηθόληζε ηεο κνλαμηάο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ιεθηηθό νξηζκό ηεο (Misailidi et al., 2011). 

Δθηόο όκσο, από ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηε δηάθξηζε 

ηεο θπξηνιεθηηθήο θαη επώδπλεο κνλαμηάο, ε Galanaki (2004) εληόπηζε αληίζηνηρεο δηαθνξέο 

θαη γηα ηελ επεξγεηηθή πηπρή ηεο. Αλαπηπμηαθή πξόνδνο ζε απηή ηελ θαηαλόεζε θάλεθε λα 

ππάξρεη κεηαμύ παηδηώλ ειηθίαο επηά έσο δώδεθα εηώλ, κε ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα είλαη 

πεξηζζόηεξν ηθαλά λα αλαγλσξίδνπλ ηελ ύπαξμε επεξγεηηθήο πηπρήο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

κηθξόηεξα. ηηο αλαθνξέο ησλ παηδηώλ γηα ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κόλσζεο κάιηζηα, έγηλε 

ζπκπεξίιεςε κεηαμύ άιισλ ηεο επθαηξίαο γηα εζπρία θαη ραιάξσζε, ηεο κείσζεο ηεο 

έληαζεο, ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο απαζρόιεζεο κε επράξηζηεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηεο ζπγθέληξσζε θαη ηεο επθαηξίαο γηα απηό- βειηίσζε. Οη απαληήζεηο ησλ 

παηδηώλ γηα ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κόλσζεο πξνζνκνηάδνπλ ζηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ 

δνζεί θαη από ελήιηθεο ζε άιιεο έξεπλεο (Long et al., 2003. Wang. 2006). Σέινο, ζηελ ίδηα 

έξεπλα εληνπίζηεθε παξόκνηα αλαπηπμηαθή πξόνδνο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλόεζε ηεο 

εθνύζηαο θύζεο ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο, γηα ηελ νπνία αλαθέξζεθαλ θαη δηαθπιηθέο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ππέξ ησλ θνξηηζηώλ ζηελ θαηαλόεζε απηή (Galanaki, 2004). 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα (Galanaki, 2004) απνηειεί ηε κνλαδηθή κειέηε ηεο θαηαλόεζεο ηεο 

επεξγεηηθήο πηπρήο ηεο κνλαμηάο από παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ελώ δελ ππάξρνπλ- 

ηνπιάρηζηνλ ελ γλώζεη- άιιεο πνπ λα κειεηνύλ ηελ θαηαλόεζε απηή από παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο. Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, νη έξεπλεο γηα ηελ επεξγεηηθή κνλαμηά έρνπλ 

ζηξαθεί θπξίσο ζηνπο έθεβνπο θαη ελήιηθεο θαη κειεηνύλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη κόλσζε 

(Galanaki, 2013). 
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Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ θάπνηεο έξεπλεο νη νπνίεο, αλ θαη δελ κειεηνύλ ηελ θαηαλόεζε 

ηεο κνλαμηάο θαζεαπηήο, εμεηάδνπλ σζηόζν ηελ θαηαλόεζε δηάθνξσλ ηύπσλ θνηλσληθήο 

απόζπξζεο ̇ κεηαμύ ησλ νπνίσλ ππάξρεη έλαο- απηόο ηεο απνπζίαο θνηλσληθνύ 

ελδηαθέξνληνο- ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη από ηελ ηαπηόρξνλε επηζπκία ηνπ γηα κόλσζε θαη ηελ 

έιιεηςε επηζπκίαο γηα θνηλσληθή απνθπγή.  ηηο έξεπλεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθε- εθηόο ησλ 

άιισλ- ην πξνζαξκνζκέλν εξγαιείν IAAWB
11

, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ππνζεηηθέο ηζηνξίεο 

πνπ πεξηγξάθνπλ ζπκπεξηθνξέο εξώσλ ελδεηθηηθέο ησλ ηύπσλ θνηλσληθήο απόζπξζεο 

(Coplan, Girardi, Findlay, & Frohlick, 2007. Coplan, Zheng, Weeks, & Chen, 2012. Ding et 

al., 2015). Δηδηθόηεξα, ζηηο έξεπλεο απηέο εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά απνδίδνπλ ζηνλ ηύπν 

απνπζίαο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο κεγαιύηεξε πξόζεζε ζπκπεξηθνξάο, κηθξόηεξν θίλεηξν 

γηα θνηλσληθή εκπινθή (Coplan, Girardi et al., 2007. Coplan, Zheng et al., 2012. Ding et al., 

2015) θαη επηδεηθλύνπλ ζε απηόλ ιηγόηεξε ζπκπάζεηα ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ληξνπαιό θαη ηνλ 

θνηλσληθά επαξθή ηύπν (Coplan, Girardi et al., 2007). Παξάιιεια, θάλεθε λα απνδίδνπλ 

ζηνλ ηύπν θνηλσληθήο αδηαθνξίαο θαη πςειόηεξα επίπεδα ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζε 

ζύγθξηζε κε ηνλ ληξνπαιό θαη απνθεπθηηθό ηύπν (Ding et al., 2015). Από απηά ηα επξήκαηα 

ινηπόλ, θαίλεηαη πσο αθόκε θαη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο είλαη 

ηθαλά λα απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη επνκέλσο λα δηαθξίλνπλ ηνπο επηκέξνπο 

ηύπνπο θνηλσληθήο απόζπξζεο.  

πλνπηηθά, από ηηο παξαπάλσ έξεπλεο επηβεβαηώλεηαη πσο ηα παηδηά δηαζέηνπλ κία- 

αλ θαη όρη νινθιεξσκέλε- θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο κνλαμηάο θαη πσο αθόκε θαη από ηελ 

ειηθία ησλ πέληε εηώλ είλαη ηθαλά λα ηελ πεξηγξάςνπλ, λα ηελ νξίζνπλ αιιά θαη λα 

δηαθξίλνπλ ηελ επώδπλε από ηελ θπξηνιεθηηθή κνξθή ηεο. Ηδηαίηεξα γηα ην ζέκα ηεο 

δηάθξηζεο κεηαμύ επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο ε έξεπλα είλαη ειιηπήο, θαζώο κόλν 

κία έξεπλα κειέηεζε ην ζέκα απηό ζε δείγκα παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο (Galanaki, 2004). 

Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ έιιεηςε εξεπλώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο 

κνλαμηάο από παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο αιιά θαη ηα ελζαξξπληηθά επξήκαηα ησλ εξεπλώλ 

ηεο θαηαλόεζεο ησλ ηύπσλ θνηλσληθήο απόζπξζεο, αλαδύεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα κειέηε ηεο 

θαηαλόεζεο απηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα. 

  

                                                        
11 Πξόθεηηαη γηα ην εξγαιείν “ Interview Attributions for Aggressive and Withdrawn Behavior” (Graham & 

Hoehn, 1995). 
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1.2. ΘηΝ ζηην παιδική ηλικία 

 

ε απηήλ ηελ ππνελόηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ νξηζκό, ηε κέηξεζε 

θαη αλάπηπμε ηεο ΘηΝ, ελώ επίζεο παξαηίζεληαη έξεπλεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ.  

 

1.2.1. Οπιζμόρ και μέηπηζη ΘηΝ 

O όξνο Θεσξία ηνπ Ννπ αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα απνδίδεη ζηνλ εαπηό θαη 

ηνπο άιινπο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο (Premack & Woodruff, 1978. Wellman, Cross, & Watson, 

2001), δειαδή πεπνηζήζεηο, επηζπκίεο, επρέο, πξνζδνθίεο, πξνζέζεηο, αληηιήςεηο (Μηζαειίδε, 

2003) ή άιιεο εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη έθδειεο ζηελ αλζξώπηλε δξάζε 

(Wellman et al., 2001). Βάζεη απηώλ ησλ λνεηηθώλ θαηαζηάζεσλ, ην άηνκν εμεγεί ηόζν ηε 

δηθή ηνπ δξάζε, όζν θαη εξκελεύεη θαη πξνβιέπεη ηε δξάζε ησλ άιισλ (Astington & Dack, 

2008). 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ΘηΝ έρεη αλαπηπρζεί πιεζώξα δνθηκαζηώλ, νη νπνίεο εζηηάδνπλ 

κεηαμύ άιισλ ζηελ θαηαλόεζε από πιεπξάο ησλ παηδηώλ ησλ επηζπκηώλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

πξνζέζεσλ (Wellman et al., 2001). Ωζηόζν κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ παηδηώλ λα απνδίδνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο αιιά θαη ζηνπο 

άιινπο ςεπδείο πεπνηζήζεηο (Mηζαειίδε, 2003). Με απηά ηα έξγα αμηνινγείηαη ε ηθαλόηεηα 

θαηαλόεζεο ησλ παηδηώλ πσο ε εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα είλαη δηαθξηηή από ην 

πεξηερόκελν ηνπ λνπ θαη πσο ην πεξηερόκελν απηό, παξόιν πνπ ελδέρεηαη λα απνηειεί 

παξαπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο, εμσηεξηθήο θαηάζηαζεο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δξάζε 

(Astington & Dack, 2008. Wellman et al., 2001). Ζ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ ςεπδώλ 

πεπνηζήζεσλ αμηνινγείηαη κε έξγα α‟ ηάμεο, ζηα νπνία ηα παηδηά θαινύληαη λα βγάινπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ςεπδή- δειαδή δηαθνξεηηθή από ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα- 

πεπνίζεζε πνπ έρεη ν ήξσαο, αιιά θαη κε έξγα β‟ ηάμεο, ζηα νπνία ηα παηδηά ζπκπεξαίλνπλ 

ηηο ιαλζαζκέλεο ζθέςεηο ησλ εξώσλ γηα ηε ζθέςε θάπνηνπ άιινπ ήξσα. Σα πην γλσζηά έξγα 

ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ α‟ ηάμεο είλαη απηά ηεο απξνζδόθεηεο κεηαθίλεζεο, (Wimmer & 

Perner, 1983) θαη ηνπ απξνζδόθεηνπ πεξηερνκέλνπ (Perner, Leekam, & Wimmer, 1987), ελώ 

παξαδείγκαηα έξγσλ ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ β‟ ηάμεο απνηεινύλ νη ηζηνξίεο κε «ην θνξηεγάθη 
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κε ην παγσηό» ή «ην δώξν γελεζιίσλ», ηζηνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ παξνύζα 

έξεπλα (Perner & Wimmer, 1985. Sullivan, Zaitchik, & Tager- Flusberg, 1994).  

Παξόηη κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο έρεη δηεμαρζεί κε έξγα ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ, ε ΘηΝ δελ 

αλαθέξεηαη κόλν ζηηο πεπνηζήζεηο, αιιά θαη ζε άιιεο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ έξεπλα 

ινηπόλ, γηα ηε ΘηΝ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη άιιεο δνθηκαζίεο νη νπνίεο αμηνινγνύλ ηελ 

θαηαλόεζε ησλ επηζπκηώλ (Gopnik & Slaughter, 1991. Wellman & Wolley, 1990. Yuill, 

1984), ηεο πξόζεζεο (Moses, 1993) θαη ηεο δηάθξηζεο κεηαμύ πξόζεζεο θαη επηζπκίαο 

(Feinfield, Lee, Flavell, Green, & Flavell, 1999). Βαζηζκέλνη ζε έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηεο ΘηΝ, νη Wellman θαη Liu (2004) 

δεκηνύξγεζαλ κία ζπζηνηρία έξγσλ, κέζσ ηεο νπνίαο αμηνινγνύληαη δηάθνξεο δηαζηάζεηο 

όπσο νη δηαθνξνπνηεκέλεο επηζπκίεο, νη δηαθνξνπνηεκέλεο πεπνηζήζεηο, ε πξόζβαζε ζηε 

γλώζε, νη ςεπδείο πεπνηζήζεηο θαη ην πξαγκαηηθό έλαληη ηνπ πξνθαλνύο ζπλαηζζήκαηνο.  

 

1.2.2. Ανάπηςξη ηηρ ΘηΝ 

Οη πξώηεο εθδειώζεηο ηεο ΘηΝ θαίλεηαη λα μεθηλνύλ από ηε βξεθηθή ειηθία, θαζώο ήδε από 

εθείλε ηελ πεξίνδν παξνπζηάδεηαη ε ηθαλόηεηα δηάθξηζεο ησλ έκςπρσλ από ηα άςπρα 

αληηθείκελα (Astington & Dack, 2008. Μηζαειίδε, 2003). Δηδηθόηεξα, έρεη εληνπηζηεί πσο ηα 

βξέθε είλαη ηθαλά λα κηκνύληαη ηηο θηλήζεηο ησλ αηόκσλ (Meltzoff & Moore, 1983) αιιά όρη 

ησλ άςπρσλ αληηθεηκέλσλ (Legerstee, 1991). Δπηπιένλ, ηα βξέθε από ηνπο νθηώ κε ελλέα 

κήλεο είλαη ηθαλά λα επηδνζνύλ ζηελ από θνηλνύ πξνζνρή ζε θάπνην αληηθείκελν, ελώ θαηά 

ηνπο 12 κε 14 κήλεο όρη κόλν αθνινπζνύλ ην βιέκκα ηνπ ελήιηθα, αιιά πξνζπαζνύλ λα 

επηβεβαηώζνπλ εάλ θνηηνύλ πξνο ην ίδην αληηθείκελν (Dunphy-Lelii & Wellman, 2004. Moll 

& Tomasello, 2004). Από ηνπο 9 κήλεο θαη έπεηηα, ηα βξέθε αξρίδνπλ λα επηδεηθλύνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο πξνζεηηθόηεηαο (Behne et al., 2005. Brandone & Wellman, 2009. 

Phillips & Wellman, 2005), ελώ ζηελ ειηθία ησλ 18 κελώλ αξρίδεη επηπιένλ λα δηαθαίλεηαη ε 

ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ επηζπκηώλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ δύν άηνκα θαη 

ηε ζύλδεζε ησλ επηζπκηώλ απηώλ κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο εθδειώζεηο (Repacholi & 

Gopnik, 1997).  

Από ηελ ειηθία ησλ δύν εηώλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ πσο δηαζέηνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα από ηνπο άιινπο (Denham, 1986) θαη λα αλαπηύζζνπλ ηελ 

ηθαλόηεηα αηηηνιόγεζεο ηεο ηθαλνπνίεζεο (ή κε) ησλ επηζπκηώλ, απνηέιεζκα πνπ ην 
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ζπλδένπλ κε ηηο επαθόινπζεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο (Wellman & Wolley, 1990. Yuill, 

1984). Από ηα ηξία έηε, είλαη ηθαλά λα θαηαλννύλ πσο ε ζθέςε απνηειεί κηα εζσηεξηθή 

δηεξγαζία πνπ δηαθέξεη από ηα απηά αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ (Richert & Harris, 

2006. Watson, Gelman, & Wellman, 1998).  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε αλάπηπμε θαίλεηαη λα είλαη ξαγδαία, θαζώο 

ηα παηδηά μεθηλνύλ λα θαηαλννύλ πσο ηα άηνκα κπνξεί λα δξνπλ βάζεη ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ 

(Moses & Flavell, 1990. Perner, Leekam, & Wimmer, 1987. Wimmer et Perner, 1983), 

αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζπνίεζε (Siegal & Peterson, 1998), αιιά θαη λα 

δηαθξίλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηθαλνπνίεζεο ησλ επηζπκηώλ θαη πξνζέζεσλ θαηαλνώληαο πσο νη 

πξνζέζεηο πξνθαινύληαη από ηε ζηνρό- θαηεπζπλόκελε ελέξγεηα αληίζεηα από ηηο επηζπκίεο 

(Feinfield et al., 1999).  

Μειεηώληαο ηελ θαηαλόεζε δηάθνξσλ λνεηηθώλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο ζπζηνηρίαο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη Wellman θαη Liu (2004) εληόπηζαλ αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηελ 

θαηαλόεζε απηή. Από ηα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο εληνπίζηεθε πσο ε θαηαλόεζε ησλ 

επηζπκηώλ πξνεγείηαη ηεο θαηαλόεζεο ησλ πεπνηζήζεσλ. Έπεηηα, αθνινπζεί ε θαηαλόεζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηε γλώζε, ε ςεπδήο πεπνίζεζε α‟ ηάμεο, ελώ ηειεπηαίεο θαηαθηώληαη νη 

ηθαλόηεηεο ηεο δηάθξηζεο πεπνίζεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο αιιά θαη ηεο θαηαλόεζεο 

πξνθαλνύο θαη πξαγκαηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο.  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ θαίλνληαη λα επηηεινύληαη ζηε ΘηΝ ησλ παηδηώλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε αλάπηπμή ηεο δελ θαίλεηαη λα ζηακαηά ηελ πεξίνδν απηή. Αληίζεηα 

λέεο θαηαθηήζεηο θαίλεηαη λα ζπκβαίλνπλ θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

ηα παηδηά μεθηλνύλ λα θαηαλννύλ πσο ηα άηνκα κπνξεί λα έρνπλ πεπνηζήζεηο όρη κόλνλ γηα 

ηνλ θόζκν αιιά θαη γηα ην πεξηερόκελν ηεο ζθέςεο άιισλ αηόκσλ. Ζ θαηάθηεζε απηή 

αμηνινγείηαη κέζα από έξγα ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ β‟ ηάμεο (Perner & Wimmer, 1985. 

Sullivan et al., 1994). Δπίζεο, ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θαίλεηαη λα θαηαλννύλ θαιύηεξα 

ηα θνηλσληθά νιηζζήκαηα από ηα κηθξόηεξα παηδηά (Banerjee & Watling, 2005). 

Ζ αλαπηπμηαθή πνξεία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ ζπκβαίλεη ελ κέζσ αηνκηθώλ 

δηαθνξώλ από ηηο νπνίεο θαη επεξεάδεηαη. Ζ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ έρεη βξεζεί πσο επεξεάδεηαη 

από αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ αθνξνύλ ηε γισζζηθή ηθαλόηεηα, αιιά θαη από 

πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο (Ζughes et al., 2005). Δηδηθόηεξα, από έξεπλεο έρεη αλαδεηρζεί 

ν ζεκαληηθόο ξόινο ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο (Cutting & Dunn, 1999. Hughes et al., 2005), 

αιιά θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ νηθνγελεηαθώλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε λνεηηθέο θαηαζηάζεηο 
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ζηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ (Ruffman, Perner, & Parkin, 1999. Ruffman, Slade, & Crowe, 2002). 

Παξόηη ζηελ έξεπλα ησλ Cutting θαη Dunn (1999) δελ εληνπίζηεθε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ 

ύπαξμε αδειθηώλ ζηελ νηθνγέλεηα, από άιιεο έξεπλεο έρεη βξεζεί πσο ε ύπαξμε 

κεγαιύηεξσλ αδειθηώλ εληζρύεη ηελ αλάπηπμε ηεο ΘηΝ (Ruffman, Perner, Naito, Parkin, & 

Clements, 1998), ελώ ηζρπξόηεξε ζρέζε κεηαμύ ύπαξμεο αδειθηώλ θαη ΘηΝ εληνπίζηεθε γηα 

ηα παηδηά κε κεησκέλεο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο (Jenkins & Astington, 1996).  

 

1.2.3. ΘηΝ και καηανόηζη ζςναιζθημάηων 

Καζόηη δελ ππάξρνπλ- ελ γλώζεη- έξεπλεο νη νπνίεο κειεηνύλ ηε ζρέζε θαηαλόεζεο ηεο 

κνλαμηάο κε ηελ επίδνζε ησλ παηδηώλ ζηα έξγα ΘηΝ, ζην ζεκείν απηό ζα γίλεη αλαθνξά ζε 

έξεπλεο πνπ κειεηνύλ ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ. Ζ επηινγή απηή 

ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο πσο ε κνλαμηά απνηειεί κηα θαηάζηαζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από 

έληνλν, δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, αιιά θαη ζην γεγνλόο πσο ε δηάθξηζε κεηαμύ ηεο επώδπλεο 

θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο κπνξεί λα γίλεη βάζεη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο- επράξηζηνπ ή 

δπζάξεζηνπ- πνπ επηθξαηεί ζηελ θάζε πεξίζηαζε, αληίζηνηρα.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ, έρνπλ δηεμαρζεί 

αξθεηέο έξεπλεο νη νπνίεο κειεηνύλ ηε ζρέζε ηεο επίδνζεο ζε έξγα θαηά θύξην ιόγν ςεπδνύο 

πεπνίζεζεο θαη πξνζπνίεζεο κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ 

έξγσλ αλαγλώξηζεο ζπλαηζζεκάησλ θαη αλάιεςεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξννπηηθήο ηνπ 

άιινπ (Cassidy, Werner, Rourke, Zubernis, & Balaraman, 2003. Cutting & Dunn, 1999. 

Dunn et al., 1991. Dunn, 1995. Hughes & Dunn, 1998. Weimer & Guajardo, 2005. Weimer, 

Sallquist, & Bolnick, 2012). Σα επξήκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί από ηηο έξεπλεο απηέο γηα ηε 

ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ηελ θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη ζπλεπή.  

Δηδηθόηεξα, ζηελ έξεπλα ησλ Hughes θαη Dunn (1998) εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμύ ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζεκάησλ, όπσο αμηνινγήζεθε κε έξγα αλαγλώξηζεο θαη 

αλάιεςεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξννπηηθήο, κε ηελ επίδνζε ζε έξγα ςεπδνύο πεπνίζεζεο θαη 

πξνζπνίεζεο. Από ηελ ίδηα έξεπλα, ε πξώηκε πςειή επίδνζε ζηελ θαηαλόεζε 

ζπλαηζζεκάησλ θάλεθε λα πξνβιέπεη ηελ κεηέπεηηα επίδνζε ζηε ΘηΝ (Hughes & Dunn, 

1998). ε κεξηθέο έξεπλεο, παξόηη εμήρζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ θαηαλόεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ΘηΝ, ζηε ζρέζε απηή θάλεθε λα κεζνιαβνύλ κεηαβιεηέο όπσο ε 
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γισζζηθή ηθαλόηεηα (Cassidy et al., 2003. Cutting & Dunn, 1999), ελώ ζε άιιεο δελ βξέζεθε 

θακία ζεκαληηθή ζρέζε (Dunn et al., 1991).  

Από έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ- εθηόο ησλ άιισλ- ηελ θαηαλόεζε ησλ αληηθξνπόκελσλ 

ζπλαηζζεκάησλ εμήρζεζαλ επίζεο, ακθηιεγόκελα επξήκαηα. ε θάπνηεο από απηέο 

εληνπίζηεθε ζεκαληηθή ζρέζε ηεο θαηαλόεζεο απηήο κε ηε ΘηΝ (Dunn, 1995), ελώ ζε άιιεο 

όρη (Hughes & Dunn, 1998). Από ηελ άιιε, πην ζηαζεξά επξήκαηα έρνπλ εληνπηζηεί γηα ηε 

ζρέζε κεηαμύ ΘηΝ θαη θαηαλόεζεο ησλ αηηηώλ πξόθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Weimer & 

Guajardo, 2005. Weimer et al., 2012). ηελ έξεπλα ησλ Weimer, Sallquist θαη  Bolnick 

(2012), ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε πιεζώξα έξγσλ γηα ηελ θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ, ε 

κόλε δηάζηαζε ε νπνία θάλεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηε ΘηΝ αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ήηαλ ε 

θαηαλόεζε ησλ αηηηώλ πξόθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εηδηθόηεξα ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηεο ραξάο, ηνπ θόβνπ θαη ηνπ ζπκνύ. Από ηελ άιιε, αξλεηηθή ζρέζε ηεο ΘηΝ εμήρζε γηα ην 

ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο (Weimer et al., 2012). Γπζθνιία ζηε δηθαηνιόγεζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ηεο έθπιεμεο βάζεη ησλ επηζπκηώλ θαη πεπνηζήζεσλ ηνπ ήξσα παξαηεξήζεθε 

θαη από πξνγελέζηεξε έξεπλα ησλ Wellman θαη Banerjee (1991).  

ηηο παξαπάλσ έξεπλεο ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύζαλ ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο απηά ηεο ραξάο, ηεο ιύπεο, ηνπ θόβνπ, ηνπ ζπκνύ θαη ηεο 

έθπιεμεο. Γηα ηελ θαηαλόεζε ζύλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ, όπσο απηνύ ηεο ληξνπήο, ππάξρνπλ 

δύν ελ γλώζεη έξεπλεο (Banerjee, 2002. Colonnesi, Engelhard, & Boegel, 2010). ηελ έξεπλα 

ηνπ Banerjee (2002) ππνζηεξίρζεθε ε ζρέζε κεηαμύ ηεο θνηλσληθήο θαηαλόεζεο θαη ηεο 

απόδνζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ληξνπήο. Δηδηθόηεξα, θάλεθε πσο ιηγόηεξα από ηα κηζά 

εμάρξνλα έσο εληεθάρξνλα παηδηά, ηα νπνία είραλ θαιέο επηδόζεηο ζε έξγν ςεπδώλ 

πεπνηζήζεσλ β‟ ηάμεο, ήηαλ ηθαλά λα απνδώζνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο ζηνλ ήξσα ηεο 

ππνζεηηθήο ηζηνξίαο ζε ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο ηξεηο θαηαζηάζεηο αληίδξαζεο ηνπ θνηλνύ 

(νπδέηεξε, αξλεηηθή, ζεηηθή). Σν εύξεκα απηό παξέρεη κία έκκεζε ππνζηήξημε ηεο ζρέζεο 

κεηαμύ ΘηΝ θαη ηθαλόηεηα απόδνζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ληξνπήο. ε κεηαγελέζηεξε 

όκσο, έξεπλα ησλ Colonnesi, Engelhard θαη Boegel (2010) απηή ε ζρέζε δελ επηβεβαηώζεθε, 

θαζώο δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηεο ΘηΝ, ε νπνία 

αμηνινγήζεθε κέζσ ελόο έξγνπ ςεπδνύο πεπνίζεζεο α‟ ηάμεο, θαη ηεο απόδνζεο ληξνπήο.  

πλνπηηθά, παξόηη νη παξαπάλσ έξεπλεο δελ παξέρνπλ ζπλεπή επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε 

ζρέζε ηεο ΘηΝ θαη ηελ θαηαλόεζε ζπλαηζζεκάησλ, έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλεο 

δηαζηάζεηο ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζεκάησλ- όπσο απηή ηεο θαηαλόεζεο ησλ αηηηώλ- γηα ηηο 



20 
 

νπνίεο παξέρνληαη πην ζηαζεξά απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ, ζηηο έξεπλεο απηέο ε κέηξεζε ηεο 

ΘηΝ ζηεξίρζεθε ζε έξγα ςεπδνύο πεπνίζεζεο α‟ ηάμεο θαηά θύξην ιόγν, ελώ ζηε κνλαδηθή 

έξεπλα (Banerjee, 2002) όπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έξγα β‟ ηάμεο ππήξμε έλδεημε γηα ζρέζε 

κεηαμύ ηεο ΘηΝ θαη ηεο θαηαλόεζεο ζύλζεησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

 

1.3. H παπούζα έπεςνα  

 

ηόρν ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειεί ε δηεξεύλεζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο από 

παηδηά 4 έσο 8 εηώλ θαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ απηήο ηεο θαηαλόεζεο θαη 

ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ζε έξγα ΘηΝ.  

Δηδηθόηεξα, ζε ό,ηη αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο εμεηάζηεθε ε ηθαλόηεηα ησλ 

παηδηώλ λα νξίδνπλ ηελ έλλνηα απηή, αιιά θαη λα δηαθξίλνπλ ηνπο επηκέξνπο ηύπνπο ηεο, ελώ 

επίζεο δηεξεπλήζεθε ε ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα δηαθξίλνπλ κεηαμύ επώδπλεο θαη 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο. Γηα ηε δηάθξηζε επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζρεδηάζηεθε έλα 

λέν πεηξακαηηθό έξγν ην νπνίν εμέηαδε εάλ ηα παηδηά είλαη ηθαλά λα δηαθξίλνπλ ηηο δύν απηέο 

έλλνηεο απνδίδνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο, θίλεηξα θαη ζπλαηζζήκαηα θαη επηδεηθλύνληαο 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπκπάζεηαο ζε ήξσεο πνπ βηώλνπλ κνλαμηά έλαληη εθείλσλ πνπ 

επηζπκνύλ ηε κόλσζε.  

Γηα ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο θαη ηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο από ηελ θπξηνιεθηηθή θαη 

επεξγεηηθή κνξθή ηεο, βάζεη ησλ εξεπλώλ (Cassidy & Asher, 1992. Chipuer, 2004. Demos, 

1974. Galanaki, 2004, 2008. Hymel et al., 1999. Liepins & Cline, 2011. Misailidi et al., 2011) 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλακέλεηαη: 

 Σα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπλαηζζεκαηηθνύο θαη γλσζηηθνύο όξνπο γηα ηνλ νξηζκό 

ηεο κνλαμηάο (Τπόζεζε 1α). 

 Να αλαδεηρζνύλ αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο κε ηα κηθξόηεξα 

παηδηά λα θάλνπλ αλαθνξά ζε δηάρπηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηε ζσκαηηθή απνκόλσζε 

γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ θαη ηα κεγαιύηεξα λα θάλνπλ αλαθνξά ζε ζπλαηζζήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή απόξξηςε ή δπζαξέζθεηα (Τπόζεζε 1β). 
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 Να εληνπηζηεί επίδξαζε ηεο ειηθίαο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε δηάθξηζε ηεο 

επώδπλεο θαη ηεο θπξηνιεθηηθήο κνλαμηάο, κε ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ 

νκάδσλ λα είλαη πην ηθαλά ζηε δηάθξηζε απηή (Τπόζεζε 1γ). 

 Να εληνπηζηεί επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ γηα ηελ 

αλαγλώξηζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο, κε ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ 

νκάδσλ λα είλαη πην ηθαλά ζηελ αλαγλώξηζε απηή (Τπόζεζε 1δ). 

Δθόζνλ, όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα, δελ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ λα 

εμεηάδνπλ ηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο, νη ππνζέζεηο δηακνξθώζεθαλ βάζεη ησλ εξεπλώλ πνπ εμεηάδνπλ ηε δηάθξηζε ηύπσλ 

θνηλσληθήο απόζπξζεο ζε απηήλ ηελ ειηθηαθή νκάδα (Coplan, Girardi et al., 2007. Coplan, 

Zheng et al., 2012. Ding et al., 2015). Δπνκέλσο, ηα παηδηά αλακέλεηαη: 

 Να απνδίδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα θνηλσληθνύ θηλήηξνπ θαη αηζζήκαηνο κνλαμηάο, 

αιιά θαη λα επηδεηθλύνπλ κεγαιύηεξε ζπκπάζεηα ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλε 

κνλαμηάο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ήξσεο πνπ επηζπκνύλ ηε κόλσζε (Τπόζεζε 2α). 

 Να απνδίδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα πξόζεζεο γηα απνκόλσζε αιιά θαη ζεηηθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο ήξσεο πνπ επηζπκνύλ ηε κόλσζε από απηνύο πνπ βηώλνπλ 

επώδπλε κνλαμηά (Τπόζεζε 2β). 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο θαζώο ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο γηα ηελ 

θνηλσληθή απόζπξζε δελ αλαθέξνληαη αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηελ απόδνζε ησλ δηάθνξσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, δελ είλαη δπλαηό λα δηαηππσζνύλ ππνζέζεηο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο ζε απηέο. Σέινο αλαθνξηθά κε ηε ΘηΝ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο εξεπλώλ πνπ 

δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ΘηΝ θαη θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο θαη εμαηηίαο ησλ κε 

ζηαζεξώλ επξεκάησλ γηα ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ θαη ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζεκάησλ δελ 

δηαηππώζεθαλ ππνζέζεηο.  
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2.1. ςμμεηέσονηερ 

ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 90 παηδηά ειηθίαο από 47 έσο 108 κήλεο (n= 90, 

M= 76 κήλεο, SD= 18.09, 44 αγόξηα θαη 46 θνξίηζηα) από πεξηνρέο ησλ Ννκώλ Καβάιαο θαη 

Γξάκαο. Σν δείγκα απηό δηαθξίζεθε ζε ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο, απηέο ησλ 4-ρξνλσλ, 6-

ρξνλσλ θαη 8-ρξνλσλ παηδηώλ, ζε θαζεκία από ηηο νπνίεο ζπκπεξηιήθζεζαλ 30 παηδηά. 

Δηδηθόηεξα, ε νκάδα ησλ 4-ρξνλσλ παηδηώλ ζπλίζηαην από 30 παηδηά ειηθίαο από 47 έσο 67 

κήλεο (n=30, M= 56.7 κήλεο, SD= 6.1, 15 αγόξηα θαη 15 θνξίηζηα) θαη ε νκάδα ησλ 6-ρξνλσλ 

από 30 παηδηά ειηθίαο από 68 έσο 88 κήλεο (n= 30, M= 73.93, SD= 5.36, 16 αγόξηα θαη 14 

θνξίηζηα). ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 8-ρξνλσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ 30 παηδηά ειηθίαο από 89 

έσο 109 κήλεο (n=30, M= 97.8, SD= 6.28, 13 αγόξηα θαη 17 θνξίηζηα).   

 

2.2. Δπεςνηηικά επγαλεία 

 

2.2.1. Σςνένηεςξη για καηανόηζη μοναξιάρ 

ηε ζπλέληεπμε γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αληιήζεθαλ από πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Galanaki, 2004. Hymel et al., 1999). Δηδηθόηεξα, ηα 

παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε δέθα εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηνλ νξηζκό, ηα 

πξνζσπηθά βηώκαηα θαη ηε ζπρλόηεηα βίσζεο επώδπλεο κνλαμηάο, όπσο επίζεο εξσηήζεηο 

πνπ ζηόρεπαλ ζηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο από ηελ θπξηνιεθηηθή θαη επεξγεηηθή 

κνξθή ηεο. Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

1. Έρεηο αθνύζεη ηε ιέμε κνλαμηά; Μπνξείο λα πεηο ηη ζεκαίλεη; 

2. Έρεηο ληώζεη θάπνηα ζηηγκή κνλαμηά; (Αλ λαη) Πεξίγξαςέ πώο έλησζεο. 

3. Πόζν ζπρλά ληώζεηο έηζη; 

4. Όηαλ θάπνηνο/-α είλαη κόλνο/-ε, κπνξεί λα ληώζεη κνλαμηά
12

; 

5. Όηαλ θάπνηνο/-α είλαη κόλνο/-ε, κπνξεί λα κελ ληώζεη κνλαμηά; 

6. Όηαλ θάπνηνο/-α είλαη καδί κε άιινπο αλζξώπνπο, κπνξεί λα ληώζεη κνλαμηά; 

7. Κάπνηεο θνξέο είλαη θαιό λα είζαη κόλνο/-ε; 

8. (Αλ λαη) Πεξίγξαςε κνπ κία θνξά πνπ έλησζεο εζύ έηζη; 

9. Τπάξρνπλ παηδηά πνπ ηνπο αξέζεη λα είλαη κόλα; 

                                                        
12 Λακβάλνληαο ππόςε πσο ε ρξήζε ηνπ όξνπ μοναξιά ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα αλαθέξεηαη ζηνλ όξν πνπ ζηελ 

παξνύζα έξεπλα απνδίδεηαη σο επώδπλε κνλαμηά (βι. Λεμηθό Μπακπηληώηε,1998, ζ. 1123), ζηηο εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο αιιά θαη ηνπ έξγνπ θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ιέμε 

κνλαμηά ρσξίο ην δηαθξηηηθό επώδπλε γηα λα κελ πξνζθιεζεί ζύγρπζε ζηα παηδηά. 
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10. Ξέξεηο ηέηνηα παηδηά; (Αλ λαη) Πεο ιίγα πξάγκαηα γηα απηά.  

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο παξόηη νη εξσηήζεηο 2, 3, 8, 9 θαη 10 

ρνξεγήζεθαλ θαλνληθά, δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο αλαιύζεηο θαζώο θξίζεθε πσο δελ ήηαλ 

ζπλαθείο κε ηνπο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο. Γηα απηό θαη δελ ζα γίλεη αλαθνξά ηνπο παξαθάησ. Ζ 

εξώηεζε 1, ε νπνία αθνξά ζηνλ νξηζκό, αξρηθά αλαιύζεθε πνηνηηθά, θαη έπεηηα 

θσδηθνπνηήζεθε βάζεη ησλ ηξηώλ πηπρώλ πνπ αλαδύζεθαλ από ηελ πνηνηηθή αλάιπζε. 

Γεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο μερσξηζηέο κεηαβιεηέο (δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, ζσκαηηθή 

απνκόλσζε, θνηλσληθό έιιεηκκα) θαη ε θαζεκία θσδηθνπνηήζεθε κε βάζε ηελ αλαθνξά (1) ή 

κε (0) ζε απηήλ. Οη ππόινηπεο εξσηήζεηο (4, 5, 6 θαη 7) θαζόηη θιεηζηέο θσδηθνπνηήζεθαλ κε 

βάζε ηελ απάληεζε λαη (1) θαη όρη (0).  

 

2.2.2. Έπγο καηανόηζηρ επώδςνηρ και εςεπγεηικήρ μοναξιάρ 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο αιιά θαη ηεο 

κεηαμύ ηνπο δηάθξηζεο, ζρεδηάζηεθε έλα λέν πεηξακαηηθό έξγν. Σν έξγν απηό βαζίζηεθε ζην 

εξγαιείν Interview Attributions for Aggressive and Withdrawn Behavior (ΗAAWB, Graham 

& Hoehn, 1995), ην νπνίν απνηειεί κία κνξθή ζπλέληεπμεο πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηε δηάθξηζε ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο απόζπξζεο, ελώ ζε πην πξόζθαηεο έξεπλεο έρεη 

πξνζαξκνζζεί γηα ηε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ηύπσλ θνηλσληθήο απόζπξζεο (Coplan, 

Girardi et al., 2007. Coplan, Zheng et al., 2012. Ding et al., 2015). H κνξθή ηνπ έξγνπ 

θξίζεθε θαηάιιειε γηα ηνπο ζηόρνπο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, θαζώο θαίλεηαη λα εμππεξεηεί 

ηελ αληηπαξαβνιή ελλνηώλ. Δπηπιένλ, ν ζπλδπαζκόο νπηηθνύ θαη ιεθηηθνύ εξεζίζκαηνο 

θξίζεθε πσο ζα δηεπθνιύλεη  ηελ έθθξαζε ησλ παηδηώλ ηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

Σν πεξηερόκελν ησλ ηζηνξηώλ αιιά θαη ησλ εξσηήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
13

 (βι 

παξάξηεκα, παξάδεηγκα ηζηνξίαο) εμήρζε έπεηηα από ζεσξεηηθή αλαζθόπεζε ζρεηηθά κε ηε 

δηάθξηζε ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο (βι. θεθάιαην 1.1.1). Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα 

γηα ηελ επώδπλε κνλαμηά θαη κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό πην νινθιεξσκέλε απεηθόληζή ηεο 

ιήθζεθε ππόςε ε ηππνινγία ηνπ Robert Weiss (1973). ηελ πεξηγξαθή, δειαδή, ηεο 

επώδπλεο κνλαμηάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηζηνξίεο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηόζν ηελ απνπζία 

νηθείνπ θαη ζηελνύ δεζκνύ όζν θαη ηελ έιιεηςε ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ.  

                                                        
13 Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ έξγνπ βαζίζηεθε ζε πηινηηθή ρνξήγεζή ηνπ πνπ έγηλε ζε δείγκα 10 παηδηώλ κε ζθνπό λα 

γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζώζεηο ζε απηό. 
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Σν έξγν απνηειείηαη από 8 ηζηνξίεο, εθ ησλ νπνίσλ 4 αλαθέξνληαη ζηελ επώδπλε κνλαμηά 

θαη 4 ζηελ επεξγεηηθή κνξθή ηεο, δειαδή ζηελ πξνηίκεζε γηα κόλσζε. Οη ηζηνξίεο απηέο 

εθηπιίζζνληαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πιαίζηα  (ζρνιείν, πάξθν, εθδξνκή, παηδηθό πάξηη), 

ηα νπνία όκσο αλαθέξνληαη πάληα ζηηο ζρέζεηο κεηαμύ ζπλνκειίθσλ. Γηα θάζε πιαίζην, 

ππάξρεη κία ηζηνξία ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο ήξσα πνπ βηώλεη κνλαμηά 

θαη κία ηζηνξία ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ελόο ήξσα πνπ επηζπκεί ηε κόλσζε. 

Καζεκία από ηηο ηζηνξίεο ζπλνδεύεηαη από εηθόλα, ην πεξηερόκελν ηεο νπνίαο αληαλαθιά ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεηαη. Οη εηθόλεο είλαη αζπξόκαπξεο.  Ωζηόζν γηα λα δηαζθαιηζηεί 

ε πξνζνρή ηνπ παηδηνύ ζηνλ ήξσα- πξσηαγσληζηή, θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο ελδπκαζίαο ηνπ 

έρνπλ απνδνζεί κε ρξώκα (κπιε γηα ηα αγόξηα, θόθθηλν γηα ηα θνξίηζηα).  

Μεηά ηε δηήγεζε θάζε ζύληνκεο ηζηνξίαο, αθνινπζνύλ πέληε εξσηήζεηο πνπ 

βαζκνινγνύληαη ζε πεληαβάζκηα θιίκαθα (θαζόινπ, ιίγν, έηζη θαη έηζη, πνιύ, πάξα πνιύ), ε 

νπνία έρεη απεηθνληζηεί θαη νπηηθά γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ παηδηώλ ηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο 

νκάδαο (βι. παξάξηεκα, θιίκαθα). Οη εξσηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξόζεζε ηνπ ήξσα γηα 

απνκόλσζε (εξώηεζε 1: πόζν ζέιεη λα είλαη κόλνο), ην θίλεηξν ηνπ γηα θνηλσληθή εκπινθή 

(εξώηεζε 2: πόζν ζέιεη λα παίδεη κε ηα άιια παηδηά), ην ζεηηθό ηνπ ζπλαίζζεκα (εξώηεζε 3: 

πόζν ραξνύκελνο είλαη) θαη ηα επίπεδα κνλαμηάο
14

 πνπ βηώλεη (εξώηεζε 4: πόζε κνλαμηά 

ληώζεη). Σέινο, κία εξώηεζε αμηνινγεί ηε ζπκπάζεηα ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζηνλ ήξσα ηεο 

θάζε ηζηνξίαο (εξώηεζε 5: πόζν ιππάζαη ηνλ ήξσα). 

Σέινο, ζην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο γηα ηελ εμαγσγή ησλ βαζκνινγηώλ ηνπ 

έξγνπ ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο θάζε εξώηεζεο από όιεο ηηο ηζηνξίεο 

(μερσξηζηά γηα ηελ πξόζεζε γηα απνκόλσζε, ην θίλεηξν γηα θνηλσληθή εκπινθή, ην ζεηηθό 

ζπλαίζζεκα, ην αίζζεκα κνλαμηά, ηε ζπκπάζεηα) γηα θάζε κνξθή κνλαμηάο μερσξηζηά 

(επώδπλε θαη επεξγεηηθή). Δπηπιένλ, έγηλε άζξνηζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηήζεσλ από όιεο 

ηηο ηζηνξίεο γηα ηελ επώδπλε θαη επεξγεηηθή κνλαμηά, αληίζηνηρα πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνύλ 

δύν ζπλνιηθέο βαζκνινγίεο. Έρνληαο σο ζηόρν νη βαζκνινγίεο απηέο λα είλαη ζπγθξίζηκεο, 

θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη αληηζηξνθή ησλ εξσηήζεσλ 2, 4 θαη 5. Έηζη, ινηπόλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ην κηθξόηεξν ζθνξ (1) είλαη ελδεηθηηθό θαιύηεξεο 

θαηαλόεζεο, ελώ αληίζεηα ε θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο κόλσζεο αληαλαθιάηαη από ηελ 

πςειόηεξε βαζκνινγία (5). 

                                                        
14 Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξαπάλσ παξαπνκπή, ν όξνο κνλαμηά εδώ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

επώδπλεο κνλαμηάο.  



26 
 

2.2.3. Έπγα ΘηΝ
15

 

Γηα ηε κέηξεζε ηεο  ΘηΝ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά νθηώ έξγα, πξώηεο θαη δεύηεξεο 

ηάμεο. Αξρηθά, πεξηγξάθνληαη ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα ηα νπνία 

πξνήιζαλ από ηε ζπζηνηρία ησλ Wellman θαη Liu (2004), ελώ ζην ηέινο αλαθέξνληαη ηα 

έξγα ςεπδώλ πεπνηζήζεσλ β‟ ηάμεο. Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ ηα έξγα 

είλαη ε ίδηα κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ
16

.  

Έπγο Ανηικποςόμενων Επιθςμιών (TOM1) 

Σν έξγν απηό (Wellman & Liu, 2004) ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλόεζε όηη δύν άηνκα ελδέρεηαη 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο ζρεηηθά κε ην ίδην αληηθείκελν ή θαηάζηαζε. Ζ εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνηνύζε κία ράξηηλε θηγνύξα- ήξσα θαη έλα ραξηί ζην νπνίν απεηθνλίδνληαλ θαγεηά. 

Αθνύ δεηνύζε από ην παηδί λα ππνδείμεη ην θαγεηό πνπ ηνπ άξεζε πεξηζζόηεξν, ην 

ελεκέξσλε γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ ήξσα, ε νπνία ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηε δηθή ηνπ. ην 

ηέινο, ξσηνύζε ην παηδί γηα ηελ επηινγή ηνπ ήξσα. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. 

Έπγο Διαθοποποιημένων Πεποιθήζεων (TOM2) 

Σν έξγν απηό (Wellman & Liu, 2004)  αθνξά ζηελ θαηαλόεζε όηη δύν άηνκα ελδέρεηαη λα 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ ίδηα θαηάζηαζε. Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνηνύζε κία 

ράξηηλε θηγνύξα- ήξσα θαη έλα ραξηί ζην νπνίν απεηθνλίδνληαλ δύν κέξε (γθαξάδ θαη 

ζάκλνο). Αθνύ παξνπζίαδε ζην παηδί ηε θηγνύξα, ε νπνία έςαρλε κία γάηα, ξσηνύζε ην παηδί 

ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζή ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο γάηαο. Έπεηηα, ελεκέξσλε ην παηδί γηα ηελ 

πεπνίζεζε ηνπ ήξσα, ε νπνία ήηαλ δηαθνξεηηθή από ηε δηθή ηνπ θαη ηνπ δεηνύζε λα 

ππνδείμεη ζε πνηα ζέζε ζα ςάμεη ν ήξσαο γηα ηε γάηα. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε 

ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. 

Έπγο Πεποίθηζη- Σςναίζθημα (TOM3) 

Σν έξγν απηό (Wellman & Liu, 2004) αλαθέξεηαη ζηελ πξόβιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

ήξσα πξηλ θαη κεηά ηε δηαπίζησζε ηεο ςεπδνύο πεπνίζεζεο πνπ απηό έρεη γηα ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνηνύζε κία ράξηηλε θηγνύξα θαη κία ζπζθεπαζία 

                                                        
15 Ζ απόδνζε ησλ έξγσλ ηεο ΘηΝ ζηελ ειιεληθή γιώζζα έγηλε από ηελ εξεπλήηξηα θαη έπεηηα έγηλε έγθξηζε ηεο 

απόδνζεο απηήο από ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα.  
16 Ζ βαζκνιόγεζε ησλ έξγσλ ΘηΝ ηεο ζπζηνηρίαο έγηλε κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο Wellman 

θαη Liu (2004). 
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ζνθνιάηαο, ε νπνία πεξηείρε κνιύβηα. Πξώηα, παξνπζίαδε ηνλ ήξσα ζην παηδί 

ελεκεξώλνληάο ην πσο ζηνλ ήξσα αξέζεη ε ζνθνιάηα. Έπεηηα απέζπξε ηνλ ήξσα ζε κέξνο 

όπνπ δελ ήηαλ εκθαλήο. Καηά ηελ απνπζία ηνπ ήξσα, ε εξεπλήηξηα απνθάιππηε ην 

απξνζδόθεην πεξηερόκελν (κνιύβηα) ζην παηδί θαη έπεηηα θιείλνληαο ηε ζπζθεπαζία 

επαλέθεξε ηνλ ήξσα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο, ξσηνύζε ην παηδί γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζε ν ήξσαο πξηλ θαη κεηά ηε ζέαζε ηνπ απξνζδόθεηνπ πεξηερόκελνπ 

ηεο ζπζθεπαζίαο. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη 

από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ.  

Έπγο Άμεζηρ Αναθοπάρ Ψεςδούρ Πεποίθηζηρ (TOM4) 

ην έξγν απηό (Wellman & Liu, 2004) ην παηδί θαιείηαη  λα πξνβιέςεη ηηο ελέξγεηεο ελόο 

αηόκνπ πνπ έρεη ςεπδείο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ελόο αληηθεηκέλνπ. Ζ εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνηνύζε κία ράξηηλε θηγνύξα- ήξσα θαη έλα ραξηί όπνπ απεηθνλίδνληαλ δύν ζέζεηο 

(ηζάληα θαη ληνπιάπα). Παξνπζηάδνληαο ηνλ ήξσα, ε εξεπλήηξηα ελεκέξσλε ην παηδί γηα ηελ 

ςεπδή πεπνίζεζε πνπ απηόο δηέζεηε ζρεηηθά κε ηε ζέζε ησλ γαληηώλ ηνπ, αθνύ όκσο έθαλε 

αλαθνξά ζηελ πξαγκαηηθή ζέζε ησλ γαληηώλ. ην ηέινο, ξσηνύζε ην παηδί γηα ηελ ελέξγεηα 

ηνπ ήξσα αλαθνξηθά ηε ζέζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ γαληηώλ ηνπ. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ έξγνπ 

έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. 

Έπγο Ψεςδούρ Πεποίθηζηρ- Απποζδόκηηος Πεπιεσομένος (TOM5) 

Σν έξγν (Wellman & Liu, 2004) αθνξά ζηελ πξόβιεςε ηεο ςεπδνύο πεπνίζεζεο ελόο αηόκνπ 

ζρεηηθά κε ην απξνζδόθεην πεξηερόκελν ελόο θνπηηνύ. Ζ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνηνύζε έλα 

ράξηηλν θνπηί γάια, ην νπνίν πεξηείρε πέηξεο. Αθνύ έδεηρλε ην θνπηί ζην παηδί, ην ξσηνύζε 

ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελό ηνπ. Έπεηηα, ε εξεπλήηξηα απνθάιππηε ζην παηδί ην απξνζδόθεην 

πεξηερόκελν θαη μαλαέθιεηλε ην θνπηί. ην ηέινο, ξσηνύζε ην παηδί γηα ηελ πεπνίζεζε ελόο 

άιινπ πξνζώπνπ, πνπ δελ ήηαλ παξόλ ζηε δηαδηθαζία, ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ 

θνπηηνύ. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ έξγνπ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ. 

Έπγο Ππαγμαηικού- Πποθανούρ Σςναιζθήμαηορ (TOM6) 

Σν έξγν απηό (Wellman & Liu, 2004) αθνξά ζηε δηάθξηζε κεηαμύ ηνπ πξαγκαηηθνύ θαη ηνπ 

πξνθαλνύο ζπλαηζζήκαηνο πνπ εθδειώλεη έλα άηνκν γηα κηα θαηάζηαζε. Ζ εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνηνύζε έλα θύιιν ραξηί όπνπ απεηθνλίδνληαλ πξόζσπα κε ηξία δηαθνξεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα (ραξά, ιύπε, νπδέηεξε θαηάζηαζε) θαη έλα θύιιν ραξηί ζην νπνίν ππήξραλ 
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δύν εηθόλεο, ζηηο νπνίεο πεξηγξαθόηαλ ε εμέιημε ηεο ηζηνξίαο. Έπεηηα αθεγνύληαλ ζην παηδί 

κία ηζηνξία γηα έλαλ ήξσα, ν νπνίνο ήζειε λα θξύςεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ από ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπ. ην ηέινο, ε εξεπλήηξηα δεηνύζε από ην παηδί λα ππνδείμεη ην ζπλαίζζεκα 

πνπ έλησζε κέζα ηνπ ν ήξσαο, αιιά θαη ην ζπλαίζζεκα πνπ εθδήισλε. Ζ βαζκνιόγεζε ηνπ 

έξγνπ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. 

Έπγα Ψεςδών Πεποιθήζεων β’ Τάξηρ 

Δθηόο από απηά ηα έξγα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηπιένλ δύν έξγα ςεπδνύο πεπνίζεζεο β‟ 

ηάμεο: ην «δώξν γελεζιίσλ» (Sullivan et al., 1994) θαη ην «θνξηεγάθη κε ην παγσηό» (Perner 

& Wimmer, 1985). Αλαθνξηθά κε ην έξγν «δώξν γελεζιίσλ» (TOM7) ε εξεπλήηξηα 

αθεγνύληαλ κία ηζηνξία ζην παηδί κε ηε βνήζεηα ηξηώλ εηθόλσλ πνπ απεηθόληδαλ ηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο αθήγεζεο. Ζ ππόζεζε αθνξνύζε έλαλ ήξσα, ν νπνίνο είρε γελέζιηα. Ζ κεηέξα 

ηνπ ήζειε λα ηνπ θάλεη δώξν- έθπιεμε έλα ζθπιάθη ην νπνίν θαη έθξπςε ζηελ απνζήθε. Ο 

ήξσαο, ελ άγλνηα ηεο κεηέξαο, βξήθε ην ζθπιάθη ζηελ απνζήθε. Ζ κεηέξα αγλνώληαο απηήλ 

ηελ εμέιημε κηινύζε ζην ηειέθσλν κε ηε γηαγηά, ε νπνία ηε ξώηεζε γηα ηελ πεπνίζεζε ηνπ 

ήξσα. Δθηόο από ηηο εξσηήζεηο ειέγρνπ πνπ γίλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα, ην παηδί ζην ηέινο 

έπξεπε λα απαληήζεη θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ απάληεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ςεπδή 

πεπνίζεζε πνπ είρε ε κεηέξα ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζε ηνπ ήξσα.  

Γηα ην έξγν «θνξηεγάθη κε ην παγσηό» (TOM8) ε αθήγεζε έγηλε κε ηε βνήζεηα επηά 

εηθόλσλ πνπ απεηθόληδαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο αθήγεζεο. Ζ ππόζεζε αθνξνύζε δύν ήξσεο, 

ηε Μαξία θαη ηνλ Γηώξγν πνπ βξίζθνληαλ ζην πάξθν ηε ζηηγκή πνπ ήξζε έλα θνξηεγάθη κε 

παγσηά. Ο Γηώξγνο ήζειε λα πάξεη έλα παγσηό, γηα απηό θαη πήγε ζπίηη ηνπ γηα λα θέξεη 

ρξήκαηα. Δλησκεηαμύ, ν παγσηαηδήο έθπγε από ην πάξθν ελεκεξώλνληαο ηε Μαξία όηη 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν γηα λα πνπιήζεη παγσηά. ηνλ δξόκν, ν παγσηαηδήο ζπλαληά ηνλ 

Γηώξγν κε ηνλ νπνίν ζπλέρηζαλ γηα ην ζρνιείν. Ζ Μαξία ζέινληαο λα βξεη ηνλ Γηώξγν πήγε 

ζην ζπίηη ηνπ, όπνπ ζπλάληεζε ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία ηελ ελεκέξσζε όηη ν Γηώξγνο έθπγε 

γηα λα πάξεη παγσηό. Δθηόο από ηηο εξσηήζεηο ειέγρνπ πνπ γίλνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα, ην 

παηδί ζην ηέινο εξσηνύληαλ γηα ηελ ςεπδή πεπνίζεζε ηεο Μαξίαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ 

Γηώξγνπ, όπσο επίζεο θαινύληαλ λα δηθαηνινγήζεη ηελ απάληεζε απηή.  

Ζ βαζκνιόγεζε ησλ δύν παξαπάλσ έξγσλ έγηλε ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη 

από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο (Perner & Wimmer, 1985. Sullivan et al., 1994). Ζ εμαγσγή 

ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο γηα ην ζύλνιν ησλ έξγσλ ηεο ΘηΝ έγηλε κε άζξνηζκα ησλ 8 
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βαζκνινγηώλ πνπ εμήρζεζαλ από ηα 8 δηαθνξεηηθά έξγα πνπ ρνξεγήζεθαλ, δεκηνπξγώληαο 

έλα ζπλνιηθό ζθνξ κε εύξνο ηηκώλ από ην 0 έσο ην 8.  

 

2.2.4. Έπγο Γλωζζικήρ Ικανόηηηαρ 

Ζ αμηνιόγεζε ηεο γισζζηθήο ηθαλόηεηαο έγηλε κε ηε Γνθηκαζία Δθθξαζηηθνύ Λεμηινγίνπ 

(Βνγηλδξνύθαο, Πξσηόπαπαο, & ηδεξίδεο, 2009), ην νπνίν απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε 

ηνπ Word Finding Vocabulary Test (Renfrew, 1995). Ζ δνθηκαζία απηή απνηειείηαη από 50 

εηθόλεο, πνπ απεηθνλίδνπλ θαζεκεξηλά αληηθείκελα (νπζηαζηηθά) ή νκάδεο αληηθεηκέλσλ, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε αλαπηπμηαθή ζεηξά γηα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 8 εηώλ.  

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο δνθηκαζίαο, ε εξεπλήηξηα έδεηρλε κε ηε ζεηξά ηηο εηθόλεο ξσηώληαο 

ην παηδί εάλ ήμεξε πνην είλαη ην αληηθείκελν πνπ απεηθνληδόηαλ. Ζ δνθηκαζία ζηακαηνύζε 

έπεηηα από πέληε ζπλερόκελεο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ηνπ παηδηνύ. Ζ θάζε ζσζηή 

απάληεζε βαζκνινγνύληαλ κε 1 θαη ε θάζε ιαλζαζκέλε κε 0. ην ηέινο, γηλόηαλ άζξνηζκα 

ησλ ζσζηώλ απαληήζεσλ ώζηε λα ππνινγηζζεί ε ζηαζκηζκέλε επίδνζε ηνπ παηδηνύ κε ηελ 

βνήζεηα ησλ πηλάθσλ πνζνζηηαίσλ ηηκώλ ηνπ αξρηθνύ βαζκνύ ηεο δνθηκαζίαο πνπ 

παξέρνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ εξγαιείνπ. 

ε ό,ηη αθνξά ηηο ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ, έρεη εληνπηζηεί πςειόο δείθηεο 

ζπζρέηηζεο ειέγρνπ- επαλειέγρνπ (r=.937), ελώ έρεη βξεζεί πνιύ θαιή αμηνπηζηία 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο κε ηνλ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach alpha λα θπκαίλεηαη από .90- .92 γηα 

ηηο πέληε ειηθηαθέο νκάδεο (4:0- 4:5, 4:6- 5:0, 5:1- 6:0, 6:1- 7:0, 7:1- 8:0). ρεηηθά κε ηελ 

παξαγνληηθή εγθπξόηεηα, απηή αμηνινγήζεθε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ Rasch, από ην 

νπνίν επηβεβαηώζεθε πσο ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ηεζη απνδίδεηαη κε κία 

δηάζηαζε κε ην πνζνζηό ηεο δηαθύκαλζεο λα αλέξρεηαη ζην 58.1%. Σέινο, επηβεβαηώζεθε ε 

ζπγρξνληθή εγθπξόηεηα ηνπ εξγαιείνπ, θαζώο εληνπίζηεθε λα παξνπζηάδεη πςειή ζπλάθεηα 

(r= .50- .70) κε άιιεο δνθηκαζίεο ιεμηινγίνπ (Αζελά Σεζη, δνθηκαζία πξνζιεπηηθνύ 

ιεμηινγίνπ PPVT-R, δνθηκαζία παξαγσγήο ιεμηινγίνπ από ην Γηαγλσζηηθό Σεζη Γισζζηθήο 

Ννεκνζύλεο) ππνζηεξίδνληαο έηζη ηελ εγθπξόηεηα ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ηνπ 

(Βνγηλδξνύθαο θαη ζπλ., 2009). 
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2.3. Γιαδικαζία 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 11/2017 έσο 02/2018. Πξνηνύ 

ζπλαηλέζνπλ ζε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ έξεπλα, νη γνλείο ελεκεξώζεθαλ κε έλα 

έληππν γηα ηνπο ζθνπνύο θαη ηε δηαδηθαζία, ελώ δηαβεβαηώζεθαλ γηα ηελ εζεινληηθή θαη 

αλώλπκε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνύ ηνπο ζε απηήλ. Οη γνλείο, νη νπνίνη ελέθξηλαλ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ παηδηνύ ηνπο ζηελ έξεπλα, θιήζεθαλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλα ζύληνκν εξσηεκαηνιόγην 

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ (βι. παξάξηεκα, έληππν ελεκέξσζεο θαη ζπλαίλεζεο). 

Ζ δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ έξγσλ έγηλε αηνκηθά κε θάζε παηδί ζε έλαλ ήζπρν ρώξν ηνπ 

ζπηηηνύ, είηε ηνπ παηδηνύ είηε ηεο εξεπλήηξηαο. Ζ ρνξήγεζε έιαβε ρώξα ζε δύν ζπλαληήζεηο, 

νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθή κέξα θαη είραλ δηάξθεηα από 15 έσο 20 ιεπηά ε 

θαζεκία. ηελ πξώηε ζπλάληεζε, πξώηα ρνξεγήζεθε ην έξγν αμηνιόγεζεο ηεο γισζζηθήο 

ηθαλόηεηαο θαη έπεηηα ην έξγν γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο. Ζ 

ζεηξά παξνπζίαζεο ησλ ηζηνξηώλ ηνπ έξγνπ απηνύ βαζίζηεθε ζηε ρξήζε ελόο ζρεδίνπ 

Λαηηληθνύ ηεηξαγώλνπ, ώζηε λα απνθεπρζεί ε επίδξαζε ηεο ζεηξάο παξνπζίαζεο ησλ 

εξεζηζκάησλ (βι. παξάξηεκα, ζεηξά ρνξήγεζεο). ηε δεύηεξε ζπλάληεζε, ρνξεγήζεθαλ ζε 

πξώηε θάζε ηα έξγα ηεο ΘηΝ κε ηε ζεηξά πνπ  αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ελώ ζην ηέινο 

δόζεθαλ νη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο.  
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ην θεθάιαην απηό γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε δηάξζξσζε ησλ νπνίσλ 

δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξώην κέξνο, γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ 

εμήρζεζαλ από ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηνλ 

νξηζκό θαη ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο. ην δεύηεξν κέξνο, παξνπζηάδνληαη νη αλαιύζεηο 

πνπ αθνξνύλ ζην έξγν θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο, ελώ ζην ηξίην 

κέξνο αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ απηή έρεη ζηελ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο.  

 

3.1. Ανάλςζη απανηήζεων ηηρ ζςνένηεςξηρ 

 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ηηο εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη νπνίεο αθνξνύλ ζηνλ νξηζκό ηεο επώδπλεο κνλαμηάο αιιά θαη ζηε δηάθξηζή 

ηεο από ηελ θπξηνιεθηηθή θαη επεξγεηηθή κνλαμηά. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ έγηλε βάζεη 

πνζνηηθήο ή πνηνηηθή αλάιπζεο αλάινγα κε ηελ εξώηεζε. Δηδηθόηεξα, όπσο αλαθέξεηαη θαη 

παξαπάλσ ζην θεθάιαην ηεο κεζόδνπ, ε εξώηεζε 1 αξρηθά αλαιύζεθε πνηνηηθά θαη έπεηηα 

έγηλε θσδηθνπνίεζή ηεο ώζηε λα γίλεη ε πνζνηηθή αλάιπζή ηεο, ελώ νη ππόινηπεο 

αλαιύζεθαλ πνζνηηθά. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αλάιπζε θάζε 

εξώηεζεο αθνινπζνύλ παξαθάησ. Δπηπιένλ, ελώ αξρηθά ζηηο αλαιύζεηο είρε πεξηιεθζεί θαη 

ε κεηαβιεηή ηνπ θύινπ, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεηαβιεηή απηή θαζώο δελ εληνπίζηεθε 

ζεκαληηθή επίδξαζή ηεο.  

 

3.1.1. Οπιζμόρ μοναξιάρ 

Σα παηδηά εξσηήζεθαλ κέζσ ηεο εξώηεζεο 1 εάλ γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη ε ιέμε κνλαμηά, 

δειαδή ηνπο δεηήζεθε λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα απηή. Αξρηθά έγηλε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ από ηηο νπνίεο εμήρζεζαλ ηξία ζέκαηα αλαθνξάο: ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή, 

ζσκαηηθή απνκόλσζε θαη θνηλσληθό έιιεηκκα. Δηδηθόηεξα, ηα παηδηά έθαλαλ αλαθνξά ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή ηεο κνλαμηάο (όηαλ είζαη ιππεκέλνο, όηαλ ζηελνρσξηέζαη, όηαλ 

θιαηο), ελώ επίζεο πεξηέγξαςαλ ηελ έλλνηα σο θαηάζηαζε ζσκαηηθήο απνκόλσζεο (όηαλ 

είζαη ηειείσο κόλνο, όηαλ δελ είλαη θαλείο άιινο θνληά), αιιά θαη σο έιιεηκκα ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (όηαλ δελ έρεηο κε θαλέλα λα παίμεηο, όηαλ θαλείο δελ ζε έρεη 
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θίιν). Φάλεθε δειαδή λα ρξεζηκνπνηνύλ ηόζν ζπλαηζζεκαηηθνύο όζν θαη γλσζηηθνύο όξνπο 

γηα λα ηελ πεξηγξάςνπλ. Γηα λα γίλεη ε πνζνηηθή αλάιπζε, δεκηνπξγήζεθαλ ηξεηο κεηαβιεηέο 

βάζεη ησλ ηξηώλ ζεκάησλ: δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, ζσκαηηθή απνκόλσζε, θνηλσληθό 

έιιεηκκα. Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηνύληαλ κε 0 αλ δελ γηλόηαλ αλαθνξά θαη κε 1 εάλ γηλόηαλ 

αλαθνξά ζε θάζε ζέκα, αληίζηνηρα.   

Οη απόιπηεο ζπρλόηεηεο θαη ηα πνζνζηά αλαθνξάο ζε απηέο ηηο ηξεηο πηπρέο ζηνλ νξηζκό 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Από ην ζύλνιν ησλ παηδηώλ (n=90), ηξία παηδηά δελ έδσζαλ 

απάληεζε. Όζνλ αθνξά ηε ζσκαηηθή απνκόλσζε, παξαηεξήζεθε πσο ην 68% ησλ παηδηώλ 

θάλνπλ αλαθνξά ζην ζέκα απηό γηα λα πεξηγξάςνπλ ηε κνλαμηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αλαθνξά ζηε ζσκαηηθή απνκόλσζε ζηνλ νξηζκό εληνπίζηεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 9.87, p = .01. πρλόηεξε αλαθνξά ζην ζέκα ηεο θπξηνιεθηηθήο 

κνλαμηάο εληνπίζηεθε λα θάλνπλ ηα 8-ρξνλα (83%) θαη 6-ρξνλα (73%), ελώ πεξίπνπ ηα κηζά 

από ηα 4-ρξνλα παηδηά ζπκπεξηειάκβαλαλ απηή ηελ πηπρή ζηνλ νξηζκό ηνπο. 

 

Πίνακαρ 1 

Απόιπηεο ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά θαηά ζέκα πνπ αλαθέξζεθε ζηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο αλά ειηθηαθή νκάδα 

αιιά θαη ζπλνιηθά 

 

ρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή, θάλεθε πσο πεξίπνπ ηα κηζά (49%) παηδηά 

πεξηέγξαςαλ ηε κνλαμηά θάλνληαο αλαθνξά ζην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα. Ζ αλαθνξά ζην 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο δελ εληνπίζηεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα παηδηά ρ
2
(2) = 4.36, p = .11.  

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηελ αλαθνξά ζην θνηλσληθό έιιεηκκα, παξαηεξήζεθε πσο πεξίπνπ ην 

17% ησλ παηδηώλ έθαλε ιόγν γηα απηή ηελ πηπρή ζηνλ νξηζκό ηνπο. Ζ ειηθηαθή νκάδα 

 Οξηζκόο κνλαμηάο 

 

Θέκαηα 

 

4-ρξνλα 

(n=30) 

6-ρξνλα 

(n=30) 

8-ρξνλα 

(n=30) 

ύλνιν 

(n=90) 

f (%) f (%) f  (%) f  (%) 

Γπζάξεζην ζπλαίζζεκα 14 (46.7) 19 (63.3) 11 (36.7) 44 (48.9) 

σκαηηθή απνκόλσζε  14 (46.7) 22 (73.3) 25 (83.3) 61 (67.8) 

Κνηλσληθό έιιεηκκα 4 (13.3) 2 (6.7) 9 (30.0) 15 (16.7) 
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θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ αλαθνξά απηή ρ
2
(2) = 6.24, p = .04. Αλαθνξά ζην θνηλσληθό 

έιιεηκκα έγηλε κόιηο από ην 13% ησλ 4-ρξνλσλ θαη ην 7% ησλ 6-ρξνλσλ, ελώ ζπρλόηεξε 

ρξήζε ηνπ ζέκαηνο θάλεθε λα γίλεηαη από ηα 8-ρξνλα παηδηά ζε πνζνζηό 30%.  

 

3.1.2. Διάκπιζη επώδςνηρ από κςπιολεκηική μοναξιά  

Γηα ηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο από ηελ θπξηνιεθηηθή κνλαμηά ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα 

επξήκαηα ησλ εμήο δύν εξσηήζεσλ (4 θαη 6) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα: 4. όηαλ 

θάπνηνο είλαη κόλνο, κπνξεί λα ληώζεη κνλαμηά; θαη 6. όηαλ θάπνηνο είλαη κε άιινπο, κπνξεί 

λα ληώζεη κνλαμηά; Οη εξσηήζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηελ απάληεζε σο εμήο: 

0: όρη, 1: λαη. 

Αλαθνξηθά κε ηελ πξώηε εξώηεζε, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ ζπκθώλεζε πσο κνλαμηά 

κπνξεί λα ληώζεη θάπνηνο ν νπνίνο είλαη θπξηνιεθηηθά κόλνο, κε ην 99% ησλ παηδηώλ λα 

απαληά ζεηηθά ζηελ εξώηεζε απηή. Ζ απάληεζε απηή δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 2.02, p = .36.  

Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξώηεζε, ζπλνιηθά ην 30.7% ησλ παηδηώλ απάληεζε πσο ε 

κνλαμηά κπνξεί λα βησζεί παξνπζία άιισλ. Ζ απάληεζε απηή βξέζεθε λα επεξεάδεηαη από 

ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 9.28, p = .01. Δλώ πεξίπνπ ην 14% ησλ 4-ρξνλσλ παηδηώλ θαη ην 

28% ησλ 6-ρξνλσλ απάληεζαλ ζεηηθά ζε απηή ηελ εξώηεζε, ηα κηζά από ηα 8-ρξνλα 

αλέθεξαλ πσο ε κνλαμηά κπνξεί λα βησζεί παξνπζία άιισλ, εύξεκα πνπ ππνδεηθλύεη πσο ηα 

κεγαιύηεξα παηδηά δείρλνπλ λα θαηαλννύλ θαιύηεξα ηελ ππνθεηκεληθή θύζε ηεο κνλαμηάο 

(βι. Πίλαθα 2). 

 

3.1.3. Αναγνώπιζη εςεπγεηικήρ πηςσήρ ηηρ μοναξιάρ 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαγλώξηζε πσο ε κνλαμηά δηαζέηεη θαη επεξγεηηθή εθηόο από επώδπλε 

πηπρή, ηα απνηειέζκαηα ζηεξίρζεθαλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 5. Όηαλ θάπνηνο είλαη κόλνο, 

κπνξεί λα κελ ληώζεη κνλαμηά; θαη 7. θάπνηεο θνξέο είλαη θαιό λα είζαη κόλνο ή όρη; Οη 

εξσηήζεηο απηέο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ όκνηα κε ηηο εξσηήζεηο 4 θαη 6. 
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Γηα ηελ πξώηε εξώηεζε ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ (68%) έδσζε αξλεηηθή απάληεζε. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ απάληεζε ρ
2
(2) = 31.68, p = .000. Παξαηεξήζεθε 

πσο θαλέλα από ηα 4-ρξνλα δελ απάληεζε πσο θάπνηνο πνπ είλαη κόλνο κπνξεί λα κελ ληώζεη 

κνλαμηά, ζε αληίζεζε κε ην 27% ησλ 6-ρξνλσλ θαη ην 69% ησλ 8-ρξνλσλ (βι. Πίλαθα 3).  

Αλαθνξηθά κε ηε δεύηεξε εξώηεζε, ην 33% ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ απάληεζε πσο 

κεξηθέο θνξέο είλαη θαιό ην λα είζαη κόλνο. Ζ ειηθηαθή νκάδα εληνπίζηεθε λα επεξεάδεη ηηο 

απαληήζεηο ρ(2) = 9.06, p = .01. Σελ επεξγεηηθή πηπρή ηεο κνλαμηάο θάλεθε λα θαηαλνεί ην 

18% ησλ 4-ρξνλσλ, ην 27% ησλ 6-ρξνλσλ θαη ην 53% ησλ 8-ρξνλσλ παηδηώλ.  

 

Πίνακαρ 2  

Απόιπηεο ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά θαηά εξώηεζε γηα δηάθξηζε επώδπλεο θαη θπξηνιεθηηθήο κνλαμηάο αλά 

ειηθηαθή νκάδα αιιά θαη ζπλνιηθά 

 

 

 

 Γηάθξηζε επώδπλεο θαη θπξηνιεθηηθήο κνλαμηάο 

  

4-ρξνλα 

(n=30) 

 

6-ρξνλα 

(n=30) 

 

8-ρξνλα 

(n=30) 

 

ύλνιν 

(n=90) 

f  (%) f  (%) f  (%) f  (%) 

Δξσηήζεηο 

 

Όρη Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη 

 

Δ4: βίσζε 

κνλαμηάο ζε 

απνκόλσζε 

 

0 (0) 

 

30 (100) 

 

1 (3.3) 

 

29 (96.7) 

 

0 (0) 

 

30 (100) 

 

1 (1.1) 

 

89 (98.9) 

 

Δ6: βίσζε 

κνλαμηάο 

παξνπζία 

άιισλ 

 

25(86.2) 

 

4 (13.8) 

 

21 (72.4) 

 

8 (27.6) 

 

15 (50) 

 

15 (50) 

 

61 (69.3) 

 

27 (30.7) 
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Πίνακαρ 3 

Απόιπηεο ζπρλόηεηεο θαη πνζνζηά θαηά εξώηεζε γηα αλαγλώξηζε επεξγεηηθήο κνλαμηάο αλά ειηθηαθή νκάδα 

αιιά θαη ζπλνιηθά 

 

 

3.2. Ανάλςζη επιδόζεων ζηο έπγο καηανόηζηρ επώδςνηρ και εςεπγεηικήρ μοναξιάρ  

 

ηελ ππνελόηεηα απηή αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ από ην έξγν 

θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο. Πξώηα, ιόγνο γίλεηαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ γηα θάζε εξώηεζε- δηάζηαζε μερσξηζηά θαη ζην ηέινο 

αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο. 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, ε βαζκνιόγεζε ησλ εξσηήζεσλ έγηλε 

κε ηε ρξήζε πεληαβάζκηαο θιίκαθαο από ην 1 έσο ην 5 (θαζόινπ- πάξα πνιύ). ηηο αλαιύζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, αξρηθά είραλ εηζαρζεί σο ζπκκεηαβιεηή νη πνζνζηηαίεο ηηκέο 

ηεο δνθηκαζίαο ηνπ εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ. Δθόζνλ όκσο, δελ εμήρζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζε θακία από ηηο αλαιύζεηο, έγηλε ηειηθά εμαγσγή 

ηεο.  

 Αλαγλώξηζε επεξγεηηθήο κνλαμηάο 

 

 

 

 

 

4-ρξνλα 

(n=30) 

 

6-ρξνλα 

(n=30) 

 

8-ρξνλα 

(n=30) 

 

ύλνιν 

(n=90) 

f  (%) f  (%) f  (%) f  (%) 

Δξσηήζεηο Όρη Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη Όρη Ναη 

 

Δ5: κε 

βίσζε 

κνλαμηάο ζε 

απνκόλσζε 

 

28(100) 

 

0(0) 

 

22(73.3) 

 

8(26.7) 

 

9(31) 

 

20(69) 

 

59(67.8) 

 

28(32.2) 

 

Δ7: θαιό λα 

είζαη κόλνο 

 

23(82.1) 

 

5(17.9) 

 

 

 

22(73.3) 

 

8(26.7) 

 

14(46.7) 

 

16(53.3) 

 

59(67) 

 

29(33) 
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ην ηέινο ηνπ ππνθεθαιαίνπ ππάξρεη ν Πίλαθαο 4, όπνπ παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη θαη 

νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε γηα απνκόλσζε, 

ην θίλεηξν γηα θνηλσληθή εκπινθή, ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα, ην αίζζεκα κνλαμηάο ησλ εξώσλ 

αιιά θαη ηε ζπκπάζεηα πνπ επηδεηθλύεηαη πξνο απηνύο από ηα παηδηά αλά ηύπν κνλαμηάο 

(επώδπλε θαη επεξγεηηθή) γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα, αιιά θαη ζπλνιηθά. 

 

3.2.1. Ππόθεζη για απομόνωζη 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξώηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξόζεζε ησλ εξώσλ γηα απνκόλσζε (πόζν 

ζέιεη λα είλαη κόλνο), πξαγκαηνπνηήζεθε κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο 

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ πξόζεζε απνκόλσζεο θαη αλεμάξηεηεο ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηνλ ηύπν 

κνλαμηάο (επώδπλε κνλαμηά θαη επεξγεηηθή). Από ηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 332.67, p = .000, ε
2 

= 

.79. Παξάιιεια, εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ 

απόδνζε ηεο πξόζεζεο F(2,87) = 6.32, p = .003, ε
2 

= .13. Ζ αιιειεπίδξαζε επίζεο, κεηαμύ 

ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο θαη ηεο ειηθηαθήο νκάδαο βξέζεθε θαη απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή F(2,87) = 11.36, p = .000, ε
2 
= .21.  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε 

πξόζεζεο απνκόλσζεο ζηνπο ήξσεο αλά ηύπν κνλαμηάο, δηελεξγήζεθαλ δύν μερσξηζηέο 

αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία πνπ εμήρζε από ηηο 

ηζηνξίεο ησλ δύν ηύπσλ κνλαμηάο, επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο αληίζηνηρα, θαη αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Από ηα επξήκαηα πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε ηεο πξόζεζεο γηα απνκόλσζε όζνλ αθνξά ηελ 

επεξγεηηθή κνλαμηά F(2,87) = 10.63, p = .000, ε
2 

=.19. Γελ πξνέθπςε όκσο, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε πξόζεζεο γηα απνκόλσζε ησλ 

εξώσλ ζηελ επώδπλε κνλαμηά F(2,87) = 1.74, p = .18, ε
2 

= .04. Δθόζνλ εληνπίζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε πξόζεζεο γηα 

απνκόλσζε ζηε κόλσζε, δηελεξγήζεθε έιεγρνο πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ κε ην θξηηήξην 

Student- Newman- Keuls, από ηνλ νπνίν πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο p < 0.05 ζηελ απόδνζε πξόζεζεο γηα απνκόλσζε ζηνπο ήξσεο ηεο 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο γηα ηα 4-ρξνλα ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν ειηθηαθέο νκάδεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε πσο ηα 4-ρξνλα παηδηά ζε ζύγθξηζε κε ηα 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα 
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απέδσζαλ ιηγόηεξε πξόζεζε γηα απνκόλσζε ζηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο κόλσζεο. 

Αληίζεηα, γηα ηηο ηζηνξίεο ηεο επώδπλεο κνλαμηάο όιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο θάλεθε λα 

απνδίδνπλ παξόκνηα επίπεδα πξόζεζεο γηα απνκόλσζε ζηνπο ήξσεο.  

 

3.2.2. Κίνηηπο για κοινωνική εμπλοκή 

Γηα ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ζην θίλεηξν θνηλσληθήο εκπινθήο ησλ εξώσλ (πόζν ζέιεη λα 

παίδεη κε ηα άιια παηδηά), δηεμήρζε κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο 

επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο 

εξσηήζεηο γηα ηελ απόδνζε θηλήηξνπ θνηλσληθήο εκπινθήο θαη αλεμάξηεηεο ηελ ειηθηαθή 

νκάδα θαη ηνλ ηύπν κνλαμηάο (επώδπλε θαη επεξγεηηθή). Από ηα επξήκαηα εληνπίζηεθε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε γηα ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 224.16, p = .000, ε
2 

= .72. Γελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο F(2,87) = 1.84, 

p = .16, ε
2 

= .04. Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη ειηθηαθήο νκάδαο επίζεο, δελ 

βξέζεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(2,87) = .81, p = .45, ε
2 

= .02. Δπνκέλσο, 

παξαηεξείηαη πσο ηα παηδηά- αλεμάξηεηα από ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ- 

απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά επίπεδα θηλήηξνπ γηα θνηλσληθή εκπινθή ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ 

επώδπλε κνλαμηά θαη ζηνπο ήξσεο πνπ επηδεηνύλ ηε κόλσζε.  

 

3.2.3. Θεηικό ζςναίζθημα 

Γηα ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ζηελ απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο ήξσεο (πόζν 

ραξνύκελνο είλαη), δηεμήρζε κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 

απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηνλ 

ηύπν κνλαμηάο (επώδπλε κνλαμηά θαη επεξγεηηθή). Από ηελ αλάιπζε εληνπίζηεθε κία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 48.07, p = .000, ε
2 

= 

.36. Ζ επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο δελ 

εληνπίζηεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(2,87) = .08, p = .92, ε
2 
= .00. Ζ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμύ ειηθηαθήο νκάδαο θαη ηύπνπ κνλαμηάο ζηελ απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο βξέζεθε 

λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(2,87) = 5.42, p = .01, ε
2 
= .11.  
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Λόγσ ηεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ εληνπίζηεθε κεηαμύ ειηθηαθήο 

νκάδαο θαη ηύπνπ κνλαμηάο, δηεμήρζεζαλ δύν μερσξηζηέο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 

απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζηηο ηζηνξίεο ησλ δύν ηύπσλ κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη 

αλεμάξηεηε ηελ ειηθηαθή νκάδα. Από ηηο αλαιύζεηο σζηόζν, δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ 

επώδπλε κνλαμηά F(2,87) = 2.15, p = .12, ε
2 

= .05. Με ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό εύξεκα εμήρζε 

θαη γηα ηελ επεξγεηηθή F(2,87) = 1.63, p = .20, ε
2 
= .40.  

Καζώο κέζσ ησλ αλαιύζεσλ δηαθύκαλζεο δελ εμήρζεζαλ  νη αλακελόκελεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, δηεμήρζεζαλ εθ λένπ έιεγρνη. Απηή ηε 

θνξά δηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά έμη αλαιύζεηο, δειαδή ηξεηο δηαθνξεηηθέο αλαιύζεηο κε ην 

θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα αλά ηύπν κνλαμηάο, θαζεκία γηα ηε ζύγθξηζε δύν 

ειηθηαθώλ νκάδσλ (4-ρξνλα κε 6-ρξνλα, 4-ρξνλα κε 8-ρξνλα θαη 6-ρξνλα κε 8-ρξνλα).  

Ξεθηλώληαο κε ηνπο ειέγρνπο ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ θακίαο ειηθηαθήο νκάδαο. Δηδηθόηεξα, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

επξήκαηα βξέζεθαλ γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ 4-ρξνλσλ θαη 6-ρξνλσλ παηδηώλ  t(58) = - 

.38,  p = .71. Οκνίσο δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 4-

ρξνλσλ θαη 8-ρξνλσλ παηδηώλ t(58) = - 1.81,  p = .07, νύηε κεηαμύ ησλ 6-ρξνλσλ θαη 8-

ρξνλσλ παηδηώλ t(58) = - 1.40,  p = .17.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, δελ 

εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 4-ρξνλσλ θαη 6-ρξνλσλ παηδηώλ 

t(58) = .54,  p = .59, νύηε κεηαμύ ησλ 6-ρξνλσλ θαη 8-ρξνλσλ παηδηώλ t(58) = 1.53,  p = .13. 

Ωζηόζν, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ησλ κέζσλ όξσλ βαζκνινγίαο ησλ 4-

ρξνλσλ θαη 8-ρξνλσλ παηδηώλ t(58) = 2.14,  p = .04. Παξαηεξώληαο ηνπ κέζνπο όξνπο 

(Πίλαθαο 5) είλαη εκθαλέο πσο ηα 4-ρξνλα παηδηά απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ζεηηθό ζπλαίζζεκα 

ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλε κνλαμηά ζε ζύγθξηζε κε ηα 8-ρξνλα παηδηά. Απηό ην 

εύξεκα ππνδειώλεη πσο ηα 4-ρξνλα παηδηά ζε ζύγθξηζε κε ηα 8-ρξνλα δηαζέηνπλ κηα 

κεησκέλε θαηαλόεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ήξσα πνπ βηώλεη επώδπλε 

κνλαμηά.  
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3.2.4. Αίζθημα μοναξιάρ 

Γηα ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ηελ απόδνζε ηνπ αηζζήκαηνο κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο (πόζε 

κνλαμηά ληώζεη), δηεμήρζε κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 

απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο θαη αλεμάξηεηεο ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηνλ ηύπν κνλαμηάο 

(επώδπλε κνλαμηά θαη επεξγεηηθή).  Από ηα επξήκαηα πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα 

επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 37.11, p = .000, ε
2 

= .29. Γελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο F(2,87) = 2.16, p = .121, ε
2 

= .05. Ζ 

αιιειεπίδξαζε όκσο, ηεο ειηθηαθήο νκάδαο κε ηνλ ηύπν κνλαμηάο ζηελ απόδνζε αηζζήκαηνο 

κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο εληνπίζηεθε λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(2,87) = 3.75, p = .03, ε
2 

= .08. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό, έγηλε δηεμαγσγή δύν μερσξηζηώλ κνλνπαξαγνληηθώλ αλαιύζεσλ 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 

απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο ζηηο ηζηνξίεο ησλ δύν ηύπσλ κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη 

αλεμάξηεηε ηελ ειηθηαθή νκάδα. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ 

απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο παξαηεξήζεθε κόλν γηα ηελ επώδπλε κνλαμηά F(2,87) = 5.79, 

p = .004, ε
2 

= .12. Γηα ηε κόλσζε δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο F(2,87) = 1.27, p = .29, ε
2 

= .03. Από ηνλ έιεγρν πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ 

κε ην θξηηήξην Student- Newman- Keuls, παξαηεξήζεθε πσο νη απαληήζεηο ησλ 4-ρξνλσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο ζηηο ηζηνξίεο ηεο κνλαμηάο 

δηέθεξαλ ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p < 0.05 από ηηο άιιεο δύν ειηθηαθέο 

νκάδεο, ελώ δελ παξαηεξήζεθε δηαθνξά κεηαμύ ησλ άιισλ δύν νκάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα 4-ρξνλα παηδηά θάλεθε λα απνδίδνπλ ρακειόηεξα επίπεδα κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο ησλ 

ηζηνξηώλ ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, ζε ζύγθξηζε κε ηα 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα. 

 

3.2.5.  Σςμπάθεια 

Γηα ηελ εξώηεζε πνπ αθνξά ηε ζπκπάζεηα πνπ επέδεημαλ ηα παηδηά πξνο ηνπο ήξσεο (πόζν 

ιππάζαη ηνλ ήξσα), δηεμήρζε κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ 

κεηξήζεσλ κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γηα ηελ 

απόδνζε ζπκπάζεηαο θαη αλεμάξηεηεο ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ηνλ ηύπν κνλαμηάο (επώδπλε 

θαη επεξγεηηθή κνλαμηά).  Από ηα επξήκαηα εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα 
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επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 24.86, p = .000, ε
2 

= .22. Δμήρζε επίζεο, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζεο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο F(2,87) = 13.75, p = .000, ε
2 

= .24. Γελ 

πξνέθπςε όκσο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ειηθηαθήο νκάδαο θαη κνξθήο 

κνλαμηάο γηα ηελ απόδνζε ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ F(2,87) = 1.55, p = .22, 

ε
2 

= .03. πλεπώο, ηα παηδηά αλεμαξηήηνπ ειηθηαθήο νκάδαο θαίλεηαη λα απνδίδνπλ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα ζπκπάζεηαο ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ κνλαμηά ζε ζύγθξηζε κε απηνύο 

πνπ επηζπκνύλ ηε κόλσζε.  

 

3.2.6. Σςνολική βαθμολογία 

Γηα ηε δηεξεύλεζε δηαθνξώλ πνπ εληνπίδνληαη γηα ην ζύλνιν ησλ εξσηήζεσλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ δύν κεηαβιεηέο, κία γηα ηελ επώδπλε θαη κία γηα ηελ επεξγεηηθή κνλαμηά. 

Δηδηθόηεξα, αζξνίζηεθαλ όιεο νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ πξόζεζε γηα απνκόλσζε, ην 

θίλεηξν γηα θνηλσληθή εκπινθή, ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα, ην αίζζεκα κνλαμηάο αιιά θαη ηε 

ζπκπάζεηα πξνο ηνπο ήξσεο γηα ην ζύλνιν ησλ ηζηνξηώλ αλά κνξθή κνλαμηάο- επώδπλεο θαη 

επεξγεηηθήο, αληίζηνηρα- θαη ζην ηέινο ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ηνπο, γηα λα εμαρζνύλ δύν 

ζπλνιηθά ζθνξ. Πξηλ ηελ άζξνηζε ησλ εξσηήζεσλ, έγηλε αληηζηξνθή ησλ εξσηήζεσλ γηα ην 

θίλεηξν γηα θνηλσληθή εκπινθή, γηα ην αίζζεκα κνλαμηάο θαη ηελ απόδνζε ζπκπάζεηαο ζηνπο 

ήξσεο. Με ηελ αληηζηξνθή εμππεξεηήζεθε ε εμαγσγή δύν βαζκνινγηώλ, όπνπ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ην κηθξόηεξν ζθνξ (1) λα είλαη ελδεηθηηθό ηεο θαιύηεξεο 

θαηαλόεζεο θαη ην κεγαιύηεξν (5) ηεο ρείξηζηεο θαηαλόεζεο, ελώ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

επεξγεηηθήο ην αληίζηξνθν. Σν κεγαιύηεξν ζθνξ (5) είλαη ελδεηθηηθό θαιύηεξεο θαηαλόεζεο 

ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο, ελώ ην κηθξόηεξν (1) είλαη ελδεηθηηθό ηεο κε θαηαλόεζεο ηεο 

έλλνηαο. 

Με απηέο ηηο δύν λέεο κεηαβιεηέο (επώδπλε θαη επεξγεηηθή κνλαμηά) σο αλεμάξηεηεο καδί 

κε ηελ ειηθηαθή νκάδα, δηελεξγήζεθε εθ λένπ κία 2×3 κηθηή αλάιπζε δηαθύκαλζεο, ζηελ 

νπνία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή απνηέιεζε ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ. Από ηελ 

αλάιπζε απηή εληνπίζηεθε  θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο (επώδπλε θαη επεξγεηηθή) 

F(1,87) = 254.14, p = .000, ε
2 

= .75. Βξέζεθε επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

ειηθηαθήο νκάδαο F(2,87) = 4.76, p = .01, ε
2 

= .09. Δπηπιένλ, ε αιιειεπίδξαζε ηύπνπ 

κνλαμηάο θαη ειηθηαθήο νκάδαο βξέζεθε θαη απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(2,87) = 

4.01, p = .02, ε
2 

= .08.  
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Γηα ηνλ ιόγν απηό, δηελεξγήζεθαλ δύν μερσξηζηέο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο 

κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ ειηθηαθή νκάδα. Από ηηο αλαιύζεηο 

απηέο πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο γηα ηε βαζκνινγία 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηήζεσλ γηα ηελ επώδπλε κνλαμηά F(2,87) = 13.29, p = .000. Γελ 

πξνέθπςε όκσο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο γηα ηε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ εξσηήζεσλ γηα  ηελ επεξγεηηθή κνλαμηά F(2,87) = 1.54, p = .22. Από ηε 

δηελέξγεηα πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Student- Newman- Keuls 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p < 0.05 γηα ηα 4-ρξνλα ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν ειηθηαθέο νκάδεο ζην ζπλνιηθό ζθνξ γηα ηε κνλαμηά. Δηδηθόηεξα, 

ηα 4-ρξνλα θάλεθε λα έρνπλ ζπγθξηηηθά κε ηα 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα κεγαιύηεξε βαζκνινγία 

ζηελ επώδπλε κνλαμηά, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη πσο δηαζέηνπλ κεησκέλε θαηαλόεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δύν ειηθηαθέο νκάδεο. 
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Πίνακαρ 4 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ έξγνπ θαηαλόεζεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο αλά ηύπν κνλαμηάο θαηά ειηθηαθή νκάδα αιιά θαη ζπλνιηθά 

 

Βαζκνινγία ζην έξγν θαηαλόεζεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο 

  4-σπονα 6-σπονα 8-σπονα Σύνολο 

Γηαζηάζεηο Σύπνο κνλαμηάο M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) 

Πξόζεζε Δπώδπλε  1.34 (.74) 1.12 (.37) 1.16 (.23) 1.21 (.05) 

 Δπεξγεηηθή 2.78 (1.13) 3.53 (1.13) 3.99 (.77) 3.43 (1.13) 

Κίλεηξν Κνηλσληθήο Δκπινθήο Δπώδπλε  3.79 (1.06) 4.24 (.78) 4.31 (.52) 4.11 (.84) 

 Δπεξγεηηθή 2.04 (1) 2.13 (1.15) 2.2 (1.08) 2.13 (1.07) 

Θεηηθό πλαίζζεκα Δπώδπλε  1.84 (.85) 1.73 (.83) 1.45 (.53) 1.67 (.76) 

 Δπεξγεηηθή 2.28 (1.38) 2.42 (1.34) 2.83 (.93) 2.51 (1.24) 

Αίζζεκα Μνλαμηάο Δπώδπλε  3.11 (.83) 3.76 (.86) 3.68 (.73) 3.52 (.85) 

 Δπεξγεηηθή 2.77 (1.2) 2.96 (1.3) 2.48 (.95) 2.74 (1.17) 

πκπάζεηα 

 

Δπώδπλε  2.08 (1.26) 3.59 (1.31) 3.66 (1.24) 3.11 (1.45) 

 Δπεξγεηηθή 1.71 (1.21) 3.23 (1.55) 2.92 (1.37) 2.62 (1.52) 

ύλνιν (κε αληηζηξνθή) Δπώδπλε  2.34 (.51) 1.87 (.48) 1.82 (.28) 2.01 (.49) 

 Δπεξγεηηθή 3.35 (.68) 3.06 (.88) 3.35 (.68) 3.25 (.76) 
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3.3. Ανάλςζη επιδόζεων ζηα έπγα ηηρ ΘηΝ 

 

Παξαθάησ γίλεηαη αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκπεξηιήθζεζαλ νη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύζαλ ηελ επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα. ηελ πξώηε ππό- ελόηεηα αλαθέξνληαη ηα επξήκαηα ησλ 

αλαιύζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε μερσξηζηά γηα θάζε έξγν ηεο ΘηΝ αιιά θαη ζπλνιηθά θαη 

ζηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζε απηή ηελ επίδνζε ε ειηθηαθή νκάδα, ελώ ζηε δεύηεξε 

αλαθέξνληαη νη αλαιύζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ζηα έξγα 

ηεο ΘηΝ ζην έξγν θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο.  

 

3.3.1. Επίδπαζη ηλικιακήρ ομάδαρ ζηην επίδοζη ζηα έπγα ηηρ ΘηΝ 

ην ζεκείν απηό αξρηθά αλαθέξνληαη νη αλαιύζεηο γηα ηελ επίδνζε ζε θάζε έξγν ηεο ΘηΝ 

μερσξηζηά, ελώ ζην ηέινο αλαθέξνληαη νη αλαιύζεηο γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζε όια ηα έξγα 

ηεο ΘηΝ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα.  

Αλαθνξηθά κε ην έξγν αληηθξνπόκελεο επηζπκίαο, εληνπίζηεθε πσο ε πιεηνςεθία ησλ 

παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (86.7%) έδσζε ζσζηή απάληεζε. Ζ επίδνζε ζην έξγν 

απηό σζηόζν, δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = .58, p = .75. Γηα ην 

έξγν δηαθνξνπνηεκέλσλ πεπνηζήζεσλ, ζσζηή απάληεζε έδσζε ην 70% ησλ παηδηώλ κε ηελ 

επίδνζε απηή λα επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) =11.75, p = .003. Δηδηθόηεξα, 

ζσζηή απάληεζε έδσζαλ πεξίπνπ ηα κηζά 4-ρξνλα, ελώ πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα θαη ηα ηξία 

ηξίηα ησλ 6-ρξνλσλ θαη 8-ρξνλσλ παηδηώλ, αληίζηνηρα πέηπραλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 

ην έξγν πεπνίζεζεο θαη ζπλαηζζήκαηνο, απάληεζε επηηπρώο ην 91% ησλ παηδηώλ. H 

επίδνζε απηή δελ βξέζεθε λα επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 1.92, p = .38. ην 

έξγν άκεζεο ςεπδνύο πεπνίζεζεο, ζσζηή απάληεζε έδσζε ην 46.7% ησλ παηδηώλ κε ηελ 

επίδνζε απηή επίζεο, λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = .81, p = .67. 

Από ηελ άιιε ζην δεύηεξν έξγν ςεπδνύο πεπνίζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, απηό ηνπ 

απξνζδόθεηνπ πεξηερνκέλνπ, επηηπρώο απάληεζε ην 80% ησλ παηδηώλ κε ηελ επίδνζε απηή 

λα επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 9.28, p = .01. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

ζύγθξηζε κε ηα κηζά από ηα 4-ρξνλα πνπ πέηπραλ ζην έξγν, πεξηζζόηεξα από ηα ηξία ηξίηα 

ησλ 6-ρξνλσλ θαη ησλ 8-ρξνλσλ έδσζαλ ζσζηή απάληεζε. Όζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν έξγν α‟ 
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ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, απηό ηνπ πξαγκαηηθνύ έλαληη ηνπ πξνθαλνύο ζπλαηζζήκαηνο, 

επηηπρή απάληεζε έδσζε ην 72.2% ησλ παηδηώλ. Ζ επίδνζε ζην έξγν απηό εληνπίζηεθε λα 

επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 8.75, p = .01. Με επηηπρία απάληεζαλ ζην έξγν 

απηό ηα κηζά 4-ρξνλα έλαληη ηνπ 78% ησλ 6-ρξνλσλ θαη ηνπ 88% ησλ 8-ρξνλσλ παηδηώλ. 

ρεηηθά κε ηα δύν έξγα β‟ ηάμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα κηζά παηδηά πέηπραλ ζην έξγν 

κε ην «δώξν γελεζιίσλ», ελώ κόιηο ην 20% ζην έξγν κε ην «θνξηεγάθη κε ην παγσηό». H 

επίδνζε ζην έξγν κε ην «θνξηεγάθη κε ην παγσηό» δελ εληνπίζηεθε όηη επεξεάδεηαη από ηελ 

ειηθηαθή νκάδα ρ
2
(2) = 2.92, p = .23. Αληίζεηα όκσο, επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 

εληνπίζηεθε ζην έξγν κε ην «δώξν γελεζιίσλ» ρ
2
(2) = 22.4, p = .000. Σν 23% ησλ 4-ρξνλσλ 

θαη ην 43% ησλ 6-ρξνλσλ είρε επηηπρία ζην έξγν απηό, ελώ κεγαιύηεξε επηηπρία ζεκείσζε ε 

νκάδα ησλ 8-ρξνλσλ παηδηώλ κε ην 83% λα δίλεη ζσζηή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο απηνύ ηνπ 

έξγνπ.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ δηεμήρζε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε 

δηαθύκαλζεο κε ηε ζπλνιηθή επίδνζε σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη αλεμάξηεηε ηελ 

ειηθηαθή νκάδα, ελώ σο ζπκκεηαβιεηή εηζήρζεζαλ νη πνζνζηηαίεο ηηκέο ηεο δνθηκαζίαο 

εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ. Από ηελ αλάιπζε απηή, εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηεο ειηθηαθήο νκάδαο F(2,20) = 3.89, p = .04, ε
2
 = .28. Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ F(10,18) = .89, p = .55, ε
2
 = .36. Δλώ ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ειηθηαθήο νκάδαο θαη εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ εληνπίζηεθε λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή F(15,62) = 1.96, p = .03, ε
2
 = .32. Από ηε δηελέξγεηα πνιιαπιώλ 

ζπγθξίζεσλ κε ηε ρξήζε ηνπ θξηηεξίνπ Student- Newman- Keuls, εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζε 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p < 0.05 κεηαμύ θαη ησλ ηξηώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ ζηελ 

επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ. Οη κέζνη όξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

 

3.3.2.  Επίδπαζη ηηρ ΘηΝ ζηο έπγο καηανόηζηρ επώδςνηρ και εςεπγεηικήρ μοναξιάρ 

Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο πνπ είρε ε επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ ζην έξγν θαηαλόεζεο 

ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο, δηελεξγήζεθαλ έμη δηαθνξεηηθέο 2×3 κηθηέο 

αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ. ηηο αλαιύζεηο απηέο σο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο εηζήρζεζαλ νη βαζκνινγίεο ζηηο εξσηήζεηο ηνπο έξγνπ θαηαλόεζεο, 

ελώ σο αλεμάξηεηε ηα επίπεδα επίδνζεο ζηε ΘηΝ θαη ν ηύπνο κνλαμηάο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό 
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ησλ επηπέδσλ επίδνζεο ΘηΝ, αξρηθά ππνινγίζηεθε ν κέζνο όξνο ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ζηα 

έξγα ΘηΝ από ηνλ νπνίν αθαηξέζεθε θαη πξνζηέζεθε κία ηππηθή απόθιηζε, ώζηε λα 

αλαδεηρζεί ην κέζν επίπεδν επίδνζεο. Με ηηο ελαπνκείλαζεο ηηκέο ήηαλ δπλαηό λα 

ππνινγηζζνύλ ην ρακειό θαη πςειό επίπεδν, αληίζηνηρα.  

 

Πίνακαρ 5 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ αλά ειηθηαθή νκάδα αιιά θαη 

ζπλνιηθά  

 

Ζιηθηαθή νκάδα 

πλνιηθή επίδνζε ζηα έξγα ηεο ΘηΝ 

M (SD) 

4-ρξνλα 4.27 (1.23) 

6-ρξνλα 5.07 (1.31) 

8ρξνλα 6.17 (1.29) 

ύλνιν 5.17 (1.49) 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη κηθηέο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο γηα ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία, 

αιιά θαη αλά εξώηεζε- δηάζηαζε μερσξηζηά. Oη κέζνη όξνη γηα θάζε εξώηεζε αιιά θαη γηα 

ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζην έξγν θαηαλόεζεο αλά ηύπν κνλαμηάο θαηά επίπεδν επίδνζεο 

ζηε ΘηΝ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. ην 

ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο, πσο αξρηθά είρε εηζαρζεί ζηηο αλαιύζεηο σο 

ζπκκεηαβιεηή ε πνζνζηηαία ηηκή ηνπ εθθξαζηηθνύ ιεμηινγίνπ. Δπεηδή όκσο, δελ 

εληνπίζηεθε ζε θακία αλάιπζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζή ηεο, ε ζπκκεηαβιεηή απηή 

αθαηξέζεθε θαη νη αλαιύζεηο έγηλαλ ρσξίο απηήλ. 

Σςνολική βαθμολογία: 

Από ηα επξήκαηα ηεο κηθηήο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ γηα ηε 

ζπλνιηθή βαζκνινγία, εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ 

κνλαμηάο F(1,87) = 195.15, p = .000, ε
2
 = .69. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε δελ βξέζεθε 

γηα ηα επίπεδα επίδνζεο ηεο ΘηΝ F(2,87) = .70, p = .49, ε
2
 = .02. Από ηελ άιιε, εληνπίζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη επηπέδνπ επίδνζεο ΘηΝ 

F(2,87) = 3.25, p = .04, ε
2
 = .07. 
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Γηα απηό ηνλ ιόγν, δηεμήρζεζαλ δύν μερσξηζηέο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο 

κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηε ην επίπεδν επίδνζεο ζηε ΘηΝ. Από ηηο αλαιύζεηο 

απηέο, δελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ ζηε 

βαζκνινγία ηεο επώδπλεο κνλαμηάο F(2,87) = 2.52, p = .09, ε
2
 = .05. Δπηπιένλ, δελ 

εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε γηα ηε βαζκνινγία ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο 

F(2,87) = 1.19, p = .31, ε
2
 = .03.  

Δθόζνλ νη αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο δελ εληόπηζαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ επίδνζεο, 

δηελεξγήζεθαλ εθ λένπ έιεγρνη. Δηδηθόηεξα, δηεμήρζεζαλ έμη ζπλνιηθά έιεγρνη κε ην θξηηήξην 

t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. Έγηλαλ ηξεηο έιεγρνη αλά ηύπν κνλαμηάο (επώδπλεο θαη 

επεξγεηηθήο), όπνπ ζπγθξίλνληαλ δύν επίπεδα επίδνζεο ηε θνξά (ρακειό- κέζν, ρακειό- 

πςειό, κέζν- πςειό). Αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ηεο 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

επηπέδσλ επίδνζεο. Δηδηθόηεξα, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ t(72) = .79,  p = .43. Οκνίσο νύηε κεηαμύ ηνπ ρακεινύ θαη 

πςεινύ t(29) = - .54,  p = .59, αιιά νύηε θαη κεηαμύ ηνπ κέζνπ θαη πςεινύ επηπέδνπ 

επίδνζεο t(73) = - 1.44,  p = .15. 

Από ηελ άιιε γηα ηελ επώδπλε κνλαμηά εληνπίζηεθαλ κεξηθά ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά 

επξήκαηα. Γελ εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο όξνπο επίδνζεο  ησλ παηδηώλ κέζνπ θαη 

ρακεινύ επηπέδνπ t(72) = 1.14,  p = .26. Ωζηόζν, νη κέζνη όξνη βαζκνινγίαο ησλ παηδηώλ 

ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά  t(29) = 2.34,  p = .03. 

Αληίζηνηρα, ζεκαληηθά θάλεθε λα δηαθέξνπλ θαη νη κέζνη όξνη ησλ παηδηώλ κέζνπ θαη 

πςεινύ επηπέδνπ t(73) = 2.11,  p = .04. Παξαηεξώληαο ηνπο κέζνπο όξνπο από ηνλ Πίλαθα 7, 

είλαη εκθαλέο πσο ηα παηδηά ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηα έξγα ηεο ΘηΝ 

δηαζέηνπλ κεγαιύηεξνπο κέζνπο όξνπο
17

 θαη επνκέλσο κεησκέλε θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο 

κνλαμηάο ζπλνιηθά, ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ηνπ πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο. Δπνκέλσο, ηα 

παηδηά κε ηελ πςειόηεξε επίδνζε ζηα έξγα ΘηΝ θαηαλννύλ θαιύηεξα ηελ επώδπλε κνλαμηά. 

 

 

                                                        
17 ην ζεκείν απηό λα ππελζπκηζζεί πσο νη κηθξόηεξνη κέζνη όξνη, δειαδή όζνη πιεζηάδνπλ ηε κνλάδα, γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ππνδειώλνπλ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο. Αληίζεηα, κέζνη όξνη πνπ 

πιεζηάδνπλ ην 5 είλαη ελδεηθηηθνί θαιύηεξεο θαηαλόεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο (βι. 

3.2.6). 
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Ππόθεζη για απομόνωζη: 

Αλαθνξηθά κε ηελ απόδνζε πξόζεζεο γηα απνκόλσζε ζηνλ ήξσα, από ηε κηθηή αλάιπζε 

δηαθύκαλζεο επαλαιακβαλόκελσλ κεηξήζεσλ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα 

επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 217.75, p = .000, ε
2
 = .71. Δληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 3.93, p = .02, ε
2
 = .08. Γελ 

βξέζεθε όκσο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη επηπέδνπ 

επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 2.35, p = .10, ε
2
 = .05.  

Κίνηηπο για κοινωνική εμπλοκή: 

Όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε θηλήηξνπ γηα θνηλσληθή εκπινθή, από ηελ αλάιπζε εληνπίζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 178.16, p = .000, ε
2
 = 

.67. Γελ βξέζεθε όκσο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ 

F(2,87) = .48, p = .62, ε
2
 = .01. Παξόκνηα, δελ εμήρζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 1.42, p = .25, ε
2
 = .03.  

Θεηικό ζςναίζθημα: 

Αλαθνξηθά κε ηελ απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο, από ηελ αλάιπζε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 35.27, p = .000, ε
2
 = .28.  Γελ 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = .94, p = 

.39, ε
2
 = .02. Από ηελ άιιε, εληνπίζηεθε νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη επηπέδνπ επίδνζεο F(2,87) = 2.91, p = .06, ε
2
 = .06.  

Γηα απηό ηνλ ιόγν, δηεμήρζεζαλ δύν μερσξηζηέο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηo ζεηηθό ζπλαίζζεκα ζηελ επώδπλε θαη 

επεξγεηηθή κνλαμηά, αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηε ην επίπεδν επίδνζεο ζηε ΘηΝ. Γελ βξέζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ ζην ζεηηθό ζπλαίζζεκα ηεο 

επώδπλεο κνλαμηάο F(2,87) = 1.94, p = .15. Δπίζεο, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο γηα ην ζεηηθό ζπλαίζζεκα ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο F(2,87) 

= 1.46, p = .24. 

Δθόζνλ δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ επίδνζεο 

παξά ηε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε πνπ εμήρζε από ηνλ αξρηθό έιεγρν, ζεσξήζεθε ζθόπηκν 

λα δηεμαρζνύλ πην ιεπηνκεξείο αλαιύζεηο. Έηζη, δηελεξγήζεθαλ έμη αλαιύζεηο κε ην θξηηήξην 

t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ηξεηο αλά ηύπν κνλαμηάο γηα ηε ζύγθξηζε αλά δεύγε ησλ επηπέδσλ 
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επίδνζεο (ρακειό- κέζν, ρακειό- πςειό, κέζν- πςειό). Αξρηθά, αλαθνξηθά κε ηελ 

επεξγεηηθή κνλαμηά δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κέζσλ 

όξσλ ησλ παηδηώλ ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ επίδνζεο t(72) = .25,  p = .81, αιιά νύηε 

κεηαμύ ησλ παηδηώλ ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ t(29) = - 1.12,  p = .27. Ωζηόζν, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βξέζεθαλ γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ζηελ απόδνζε ζεηηθνύ 

ζπλαηζζήκαηνο ησλ παηδηώλ ηνπ κέζνπ θαη πςεινύ επηπέδνπ t(73) = - 2.29,  p = .03. Από 

ηνπο κέζνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 7 θαίλεηαη πσο ηα παηδηά κέζεο επίδνζεο 

ζηα έξγα ηεο ΘηΝ απνδίδνπλ ρακειόηεξα επίπεδα ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο ήξσεο ηεο 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ηνπ πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο. Δπνκέλσο, 

ηα παηδηά ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ηνπ πςεινύ έρνπλ κεησκέλε 

θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο σο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί επράξηζην ζπλαίζζεκα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επώδπλε κνλαμηά, δελ εμήρζεζαλ δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο όξνπο κεηαμύ 

ησλ παηδηώλ ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ t(72) = 1.76,  p = .08, αιιά νύηε θαη κεηαμύ 

ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ t(29) = 1.82,  p = .07. Αληίζηνηρα, δελ 

βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο όξνπο νύηε κεηαμύ ησλ παηδηώλ 

κέζνπ θαη πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο t(73) = .34,  p = .73.    

Αίζθημα μοναξιάρ: 

ρεηηθά κε ηελ απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο, από ηελ αλάιπζε εμήρζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 31.86, p = .000, ε
2
 = 

.27. Γελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ 

F(2,87) = .10, p = .90, ε
2
 = .00. Ωζηόζν εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμύ ηύπνπ κνλαμηάο θαη επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 3.37, p = .04, ε
2
 = .07.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό, δηεμήρζεζαλ δύν μερσξηζηέο κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο 

δηαθύκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο ηεο 

επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηε ην επίπεδν επίδνζεο ζηε 

ΘηΝ. Ωζηόζν δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζην 

αίζζεκα κνλαμηάο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επώδπλεο κνλαμηάο F(2,87) = 1.43, p = .25, ε
2
 = .03. 

Παξόκνηα, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζηελ απόδνζε αηζζήκαηνο κνλαμηάο F(2,87) 

= 1.19, p = .31, ε
2
 = .03.  
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Από ηε ζηηγκή πνπ δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 

επηπέδσλ επίδνζεο παξά ηε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε πνπ εμήρζε από ηνλ αξρηθό έιεγρν, 

ζεσξήζεθε  αλαγθαία ε δηεμαγσγή πεξαηηέξσ αλαιύζεσλ. Γηα απηό, δηελεξγήζεθαλ έμη 

αλαιύζεηο κε ην θξηηήξην t γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ηξεηο αλά ηύπν κνλαμηάο γηα ηε 

ζύγθξηζε αλά δεύγε ησλ επηπέδσλ επίδνζεο (ρακειό- κέζν, ρακειό- πςειό, κέζν- πςειό). 

Όζνλ αθνξά ηελ επεξγεηηθή κνλαμηά δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο γηα 

ηνπο κέζνπο όξνπο κεηαμύ θαλελόο επηπέδνπ επίδνζεο. Δηδηθόηεξα, δελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο νύηε κεηαμύ ηνπ ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ t(72) = .03,  p = .97, νύηε 

θαη κεηαμύ ρακεινύ θαη πςεινύ t(29) = 1.48,  p = .15. Όκνηα δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμύ κέζνπ θαη πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο t(73) = - 1.75,  p = .08. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ θαη γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ηεο επώδπλεο κνλαμηάο. 

Γελ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ 

επίδνζεο  t(72) = - .66,  p = .51. Αληίζηνηρα, δελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ 

κέζνπ θαη πςεινύ t(73) = - 1.72,  p = .09. Οξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σζηόζν, 

εληνπίζηεθαλ κεηαμύ  ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο t(29) = - 1.95,  p = .06.  

Σςμπάθεια: 

Όζνλ αθνξά ηελ επίδεημε ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο ήξσεο, από ηελ αλάιπζε εληνπίζηεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θύξηα επίδξαζε ηνπ ηύπνπ κνλαμηάο F(1,87) = 29.45, p = .000, ε
2
 = 

.25. Γελ εμήρζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 

1.19, p = .31, ε
2
 = .03. Ωζηόζν, εληνπίζηεθε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηύπνπ 

κνλαμηάο θαη επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ F(2,87) = 8.03, p = .001, ε
2
 = .16.  

Βάζεη απηνύ ηνπ επξήκαηνο, δηεμήρζεζαλ δύν κνλνπαξαγνληηθέο αλαιύζεηο δηαθύκαλζεο 

κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηελ απόδνζε ζπκπάζεηαο ζηνπο ήξσεο ηεο επώδπλεο θαη 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο, αληίζηνηρα θαη αλεμάξηεηε ην επίπεδν επίδνζεο ζηε ΘηΝ. Γελ εμήρζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ζπκπάζεηα ζηηο ηζηνξίεο ηεο 

επεξγεηηθήο κνλαμηάο F(2,87) = .09, p = .91, ε
2
 = .00. Από ηελ άιιε, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ εληνπίζηεθε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επώδπλεο 

κνλαμηάο F(2,87) = 3.84, p = .02, ε
2
 = .08. Μέζα από ηε δηελέξγεηα πνιιαπιώλ ζπγθξίζεσλ 

κε ην θξηηήξην Student- Newman- Keuls, παξαηεξήζεθε πσο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο p < 0.05 ηα παηδηά ρακειήο θαη κέζεο επίδνζεο ζηε ΘηΝ δηαθέξνπλ από ηα 

παηδηά πςειήο επίδνζεο σο πξνο ηελ απόδνζε ζπκπάζεηαο ζηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο 

επώδπλεο κνλαμηάο. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 7, ηα παηδηά πςειήο επίδνζεο ζηε ΘηΝ 
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απνδίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά πεξηζζόηεξε ζπκπάζεηα ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλε 

κνλαμηά ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ρακειήο θαη κέζεο επίδνζεο, ηα νπνία δελ δηαθέξνπλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο.  
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Πίνακαρ 6 

Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο εξσηήζεηο αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ έξγνπ θαηαλόεζεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο αλά ηύπν κνλαμηάο θαηά 

επίπεδα επίδνζεο ζηα έξγα ηεο ΘηΝ 

 

 

  Βαζκνινγία Μνλαμηάο 

  Δπώδπλε  

Μ (SD) 

Δπεξγεηηθή 

Μ (SD) 

Δπίπεδα 

ΘηΝ 

N Πξόζεζε  Κίλεηξν  Θεηηθό ζπλ. Αηζ. κνλαμηάο πκπάζεηα ύλνιν  

 

Πξόζεζε  Κίλεηξν  Θεηηθό ζπλ. Αίζ. κνλαμηάο πκπάζεηα ύλνιν  

 

Υακειό 15 1.40(.63) 4.17(.94) 2.02(.82) 3.32(.82) 2.65(1.58) 2.19(.55) 3.67(.97) 1.73(.82) 2.48(1.55) 2.83(.98) 2.47(1.61) 3.35(.73) 

Μεζαίν  59 1.17(.51) 4.07(.85) 1.62(.77) 3.48(.91) 3.00(1.45) 2.02(.49) 3.22(1.21) 2.23(1.14) 2.38(1.24) 2.82(1.26) 2.64(1.59) 3.17(.81) 

Τςειό 16 1.16 (.29) 4.20(.77) 1.55(.61) 3.81(.59) 3.95(1.04) 1.80(.32) 3.98(.71) 2.09(.97) 2.98(.81) 2.33(.92) 2.67(1.14) 3.47(.55) 

ύλνιν  90 1.21(.51) 4.12(.84) 1.67 (.76) 3.52(.85) 3.11(1.45) 2.01(.49) 3.43(1.13) 2.13(1.07) 2.51(1.24) 2.74(1.17) 2.62(1.52) 3.25(.76) 



53 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΤΕΖΣΖΖ 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηόρν ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηέιεζε ε δηεξεύλεζε ηεο 

θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο από ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ε εμέηαζε ηεο 

ζρέζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ απηήο ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ παηδηώλ ζε έξγα ηεο 

ΘηΝ. Δηδηθόηεξα, ζηόρνο ήηαλ λα εμεηαζηεί (1) πώο νξίδνπλ ηα παηδηά ηε κνλαμηά θαη (2)εάλ 

ηα παηδηά κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηελ επώδπλε από ηελ θπξηνιεθηηθή πηπρή θαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηελ επεξγεηηθή ηεο. Δπηπιένλ, ζηόρν απνηέιεζε (3) ε δηεξεύλεζε ηνπ εάλ ηα 

παηδηά είλαη ηθαλά λα απνδίδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ήξσεο πνπ βηώλνπλ 

επώδπλε θαη επεξγεηηθή κνλαμηά θαη ηέινο (4) εάλ ζε απηή ηελ ηθαλόηεηα ππάξρεη επίδξαζε 

ηεο επίδνζήο ηνπο ζηα έξγα ΘηΝ. ηελ ελόηεηα απηή ινηπόλ, ζπδεηνύληαη ηα θύξηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ηνπο παξαπάλσ ζηόρνπο  θαη γίλεηαη ε 

ζύγθξηζε απηώλ κε άιιεο ζπλαθείο έξεπλεο.  

 

4.1. Οπιζμόρ μοναξιάρ και διάκπιζη ηων πηςσών ηηρ 

 

Από ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ ζηελ εξώηεζε ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο, 

δηαπηζηώζεθε ε αλαθνξά ζε ηξία βαζηθά ζέκαηα: ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, ηε ζσκαηηθή 

απνκόλσζε (θπξηνιεθηηθή κνλαμηά) θαη ηα ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Σν πξώην 

ζέκα αληαλαθιά κία θαζαξά ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή, ελώ ηα άιια δύν ζέκαηα αληαλαθινύλ  

κία γλσζηηθή απνηίκεζε ηεο έλλνηαο. Δπνκέλσο, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά ηεο 

παξνύζαο έξεπλαο όξηζαλ ηελ έλλνηα ηεο κνλαμηάο θαίλεηαη λα πξνζνκνηάδεη ηνπο νξηζκνύο 

πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο ζηνπο νπνίνπο έρεη αλαδεηρζεί κία 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη κία γλσζηηθή πηπρή (Cassidy & Asher, 1992. Galanaki, 2004. Hymel et 

al., 1999. Misailidi et al., 2011). Δπνκέλσο, βάζεη ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ θαίλεηαη πσο 

ππάξρεη επηβεβαίσζε ηεο Τπόζεζεο 1α.  

Αλαθνξηθά κε ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ νξηζκό ηεο έλλνηαο 

απηήο, εληνπίζηεθαλ ζπρλόηεξεο αλαθνξέο ζηα δύν γλσζηηθά ζέκαηα
18

 (θνηλσληθό έιιεηκκα, 

ζσκαηηθή απνκόλσζε) από ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Ζ ζπρλόηεξε 

αλαθνξά ζηε γλσζηηθή πηπρή ηεο κνλαμηάο από ηηο κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο έρεη 

                                                        
18 Ζ αλαθνξά ζε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή πηπρή ζηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο γίλεηαη ζε πνιιέο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Cassidy & Asher, 1992. Galanaki, 2004. Hymel et al., 1999). Ηδηαίηεξα ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ Hymel θαη ζπλεξγαηώλ (1999) γίλεηαη δηάθξηζε ηεο γλσζηηθήο πηπρήο ζηνλ ζσκαηηθό θαη ςπρηθό 

απνρσξηζκό, αιιά θαη ζηελ αλαθνξά ζηελ θπξηνιεθηηθή κνλαμηά. 
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επηβεβαησζεί θαη από άιιε έξεπλα (Misailidi et al., 2011). Δπίζεο, ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

έρεη γίλεη ιόγνο γηα ηελ αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη απόξξηςε από ηα 

κεγαιύηεξα παηδηά ζε ζύγθξηζε κε ηα κηθξόηεξα (Demos. 1974. Galanaki, 2008). Ωζηόζν, 

ζηελ παξνύζα έξεπλα ελδηαθέξνλ εύξεκα απνηειεί πσο ηα 4-ρξνλα έθαλαλ πεξηζζόηεξεο 

αλαθνξέο ζην θνηλσληθό έιιεηκκα ζε ζύγθξηζε κε ηα 6-ρξνλα, όρη όκσο πεξηζζόηεξεο από ηα 

8-ρξνλα. Αλαθνξηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή πηπρή από ηελ άιιε, δελ εμήρζεζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηξηώλ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Δπνκέλσο, παξαηεξήζεθε πσο ηα 

παηδηά όισλ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θάλνπλ αλαθνξά ζην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα, κε ηα 6-

ρξνλα θαη ηα 8-ρξνλα λα αλαθέξνληαη ζηε ζσκαηηθή απνκόλσζε θαη ηα 8-ρξνλα λα θάλνπλ 

κεγαιύηεξν  ιόγν θαη γηα ην θνηλσληθό έιιεηκκα. Από ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ε 

Τπόζεζε 1β επηβεβαηώλεηαη ελ κέξεη.  

Όπσο ζηηο έξεπλεο ησλ Cassidy θαη Asher (1992) θαη ηεο Demos (1992), έηζη θαη ζηελ 

παξνύζα έξεπλα ηα παηδηά θάλεθε λα δπζθνιεύνληαη ζηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο από ηελ 

θπξηνιεθηηθή κνλαμηά. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ (99%) απάληεζε πσο ε κνλαμηά  βηώλεηαη 

ζε θαηάζηαζε ζσκαηηθήο απνκόλσζεο, ελώ κόιηο ην 31% ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ 

απνδέρζεθε ηε βίσζε κνλαμηάο παξνπζία άιισλ αηόκσλ κε ηελ απνδνρή απηή λα 

επεξεάδεηαη από ηελ ειηθηαθή νκάδα. Σα παηδηά ινηπόλ, θαίλεηαη πσο πηζηεύνπλ όηη ε 

επώδπλε κνλαμηά ηαπηίδεηαη κε ηε ζσκαηηθή απνκόλσζε. ηηο κεγαιύηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

σζηόζν, ηα παηδηά θαίλεηαη λα απνδέρνληαη πσο ε επώδπλε κνλαμηά βηώλεηαη θαη σο 

επηθνηλσληαθή απνκόλσζε, δειαδή παξνπζία άιισλ. Δπνκέλσο, ηα κεγαιύηεξα παηδηά 

θαίλεηαη λα αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα από ηα κηθξόηεξα ηε δηάθξηζε κεηαμύ θπξηνιεθηηθήο 

θαη επώδπλεο κνλαμηάο, εύξεκα πνπ επηβεβαηώλεη ηελ Τπόζεζε 1γ. Αληίζηνηρν εύξεκα γηα 

αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηε δηάθξηζε ηεο επώδπλεο θαη θπξηνιεθηηθήο κνλαμηάο έρνπλ 

δηαηππσζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Galanaki, 2004).  

Σέινο, όζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο πηπρήο ηεο κνλαμηάο απηή θάλεθε λα 

είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ, εύξεκα πνπ 

επηβεβαηώλεη ηελ ππόζεζε 1δ. Ζ αλαπηπμηαθή απηή πξόνδνο ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 

επεξγεηηθήο πηπρήο ηεο κνλαμηάο έρεη επηβεβαησζεί θαη από ηελ έξεπλα ηεο Galanaki (2004).  

πλνπηηθά, ηα παηδηά θαίλεηαη λα νξίδνπλ ηε κνλαμηά βάζεη κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο πηπρήο, 

ε νπνία πεξηγξάθεηαη από αλαθνξέο ζην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα θαη από κία γλσζηηθή πηπρή 

κε αλαθνξέο ζε ζέκαηα ζσκαηηθήο απνκόλσζεο θαη θνηλσληθνύ ειιείκκαηνο. Σα παηδηά ηεο 

κεγαιύηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο θάλεθε λα θάλνπλ κεγαιύηεξε ρξήζε ησλ ζεκάησλ ηεο 
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γλσζηηθήο πηπρήο ζηνλ νξηζκό, όπσο επίζεο εληνπίζηεθε λα είλαη πην ηθαλά ζηε δηάθξηζε 

κεηαμύ επώδπλεο θαη θπξηνιεθηηθήο κνλαμηάο θαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο επεξγεηηθήο 

κνλαμηάο ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ άιισλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ. 

 

4.2. Καηανόηζη επώδςνηρ και εςεπγεηικήρ μοναξιάρ 

 

Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηεο θαηαλόεζεο ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο, 

πξνέθπςε πσο ηα παηδηά απέδσζαλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ 

ηεο επώδπλεο κνλαμηάο από απηνύο ζηηο ηζηνξίεο ηεο επεξγεηηθήο. Δηδηθόηεξα, παξαηεξήζεθε 

πσο ηα παηδηά απνδίδνπλ ζηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επώδπλεο κνλαμηάο κεγαιύηεξα 

επίπεδα αηζζήκαηνο (επώδπλεο) κνλαμηάο θαη κεγαιύηεξν θίλεηξν γηα θνηλσληθή εκπινθή, 

ελώ επίζεο εληνπίζηεθε πσο επηδεηθλύνπλ πεξηζζόηεξε ζπκπάζεηα ζε απηνύο ζε ζύγθξηζε κε 

ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο. Σα απνηειέζκαηα απηά νδεγνύλ ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο Τπόζεζεο 2α. Από ηελ άιιε, θαίλεηαη λα απνδίδνπλ κεγαιύηεξε πξόζεζε 

γηα απνκόλσζε, αιιά θαη κεγαιύηεξα επίπεδα ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο ήξσεο ησλ 

ηζηνξηώλ ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επώδπλεο, 

εύξεκα πνπ επηβεβαηώλεη ηελ Τπόζεζε 2β. πλνπηηθά, ηα παηδηά θάλεθε πσο ζεσξνύλ όηη νη 

ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επώδπλεο κνλαμηάο επηζπκνύλ ιηγόηεξν λα είλαη κόλνη, επηδεηνύλ 

πεξηζζόηεξν ηελ θνηλσληθή εκπινθή, δελ ληώζνπλ επράξηζηα θαη βηώλνπλ κεγαιύηεξν 

αίζζεκα κνλαμηάο όηαλ είλαη κόλνη ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ήξσεο ησλ ηζηνξηώλ ηεο επεξγεηηθήο 

κνλαμηάο. Οη ηειεπηαίνη ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηώλ επηζπκνύλ πεξηζζόηεξν λα 

είλαη κόλνη, επηδεηνύλ ιηγόηεξν ηελ θνηλσληθή εκπινθή, ληώζνπλ επράξηζηα θαη βηώλνπλ 

κηθξόηεξν αίζζεκα κνλαμηάο όηαλ είλαη κόλνη. Σέινο, ηα παηδηά έδεημαλ λα ζπκπαζνύλ 

πεξηζζόηεξν ηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ κνλαμηά ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ήξσεο πνπ επηζπκνύλ ηε 

κόλσζε. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδειώλνπλ πσο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο, 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνύζα έξεπλα, ήηαλ ηθαλά λα δηαθξίλνπλ σο πξνο ηηο πέληε 

δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ηελ θαηάζηαζε ηεο επώδπλεο από ηελ επεξγεηηθή 

κνλαμηά. Παξόηη δελ ππάξρνπλ- ηνπιάρηζηνλ ελ γλώζεη- έξεπλεο νη νπνίεο λα κειεηνύλ ηε 

δηάθξηζε απηή κε παξόκνηα κεζνδνινγία, ππάξρνπλ σζηόζν έξεπλεο νη νπνίεο εξεύλεζαλ ηε 

δηάθξηζε ηύπσλ θνηλσληθήο απόζπξζεο από παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο 
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ειηθίαο. Ζ θαηαλόεζε ησλ ηύπσλ απηώλ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλόεζε ηεο 

κνλαμηάο, σζηόζν ππάξρεη κεηαμύ ηνπο ζπλάθεηα. Δηδηθόηεξα, έλαο εθ ησλ ηύπσλ- απηόο ηεο 

θνηλσληθήο αδηαθνξίαο- πεξηγξάθεηαη σο ηύπνο πνπ επηδεηά θαη πξνηηκά κόλσζε θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ηε κνξθή ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζηελ παξνύζα έξεπλα. Δπίζεο, έλαο άιινο ηύπνο- απηόο ηεο ληξνπαιόηεηαο- πεξηγξάθεηαη 

από ηελ θαηαθπγή ζηε κόλσζε εμαηηίαο ηνπ θόβνπ θαη άγρνπο πνπ πξνθύπηεη από ηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη έρεη ζπλδεζεί κε ηε βίσζε πςειώλ επίπεδσλ επώδπλεο 

κνλαμηάο (Coplan & Weeks, 2010). Από έξεπλεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ δύν απηώλ ηύπσλ, έρεη 

πξνθύςεη πσο παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο απνδίδνπλ ζε απηνύο 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δηδηθόηεξα, έρεη εληνπηζηεί πσο, εθηόο ησλ άιισλ, απνδίδνπλ 

κεγαιύηεξε πξόζεζε (Coplan, Girardi et al., 2007. Coplan, Zheng et al., 2012. Ding et al., 

2015) θαη ζεηηθό ζπλαίζζεκα ζηνλ ηύπν ηεο απνπζίαο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ ληξνπαιόηεηα (Ding et al., 2015). Δπίζεο, έρεη βξεζεί πσο απνδίδνπλ 

κεγαιύηεξν θίλεηξν θνηλσληθήο εκπινθήο (Coplan, Girardi et al., 2007. Coplan, Zheng et al., 

2012. Ding et al., 2015) αιιά θαη πεξηζζόηεξε ζπκπάζεηα πξνο ηνλ ληξνπαιό ζε ζύγθξηζε κε 

ηνλ θνηλσληθά αδηάθνξν ηύπν (Coplan, Girardi et al., 2007). Tα επξήκαηα ησλ εξεπλώλ 

απηώλ θαίλεηαη πσο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαs 

ππνδειώλνληαο πσο ηα παηδηά ήδε από ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ 

πσο κεηαμύ ησλ αηόκσλ πνπ βηώλνπλ επώδπλα ηελ απνκόλσζε θαη ησλ αηόκσλ πνπ ηελ 

επηδεηνύλ κεζνιαβνύλ δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο, θίλεηξα θαη ζπλαηζζήκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηηο αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο ζηελ θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο, 

απηέο παξαηεξήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηεο πξόζεζε γηα απνκόλσζε. Δηδηθόηεξα, 

θάλεθε πσο ηα 4-ρξνλα παηδηά απνδίδνπλ κηθξόηεξε πξόζεζε γηα απνκόλσζε ζηνπο ήξσεο 

ζε ζύγθξηζε κε ηα 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα- κεηαμύ ησλ νπνίσλ δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξέο. 

Σν εύξεκα απηό κπνξεί λα ππνδειώλεη κία κεησκέλε θαηαλόεζε ησλ κηθξόηεξσλ παηδηώλ ζε 

ζύγθξηζε κε ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ πσο θάπνηα άηνκα έρνπλ 

πξόζεζε λα κέλνπλ κόλα.  

Ωζηόζν, γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο ζην ζύλνιό ηεο δελ 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ. Σν εύξεκα απηό δελ ζπκβαδίδεη κε 

άιιεο έξεπλεο, πνπ έρνπλ απνηππώζεη δηαθνξέο κεηαμύ ειηθηαθώλ νκάδσλ (7-ρξνλσλ, 9-

ρξνλσλ, 12-ρξνλσλ) σο πξνο ηελ θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο (Galanaki, 2004). ην 

ζεκείν όκσο, απηό ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ έξεπλα ηεο Galanaki (2004) ε 

αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο έγηλε κε θαζαξά ιεθηηθά κέζα 
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(ζπλέληεπμε), ελώ επίζεο ην δείγκα ήηαλ ειηθηαθά κεγαιύηεξν από απηό ηεο παξνύζαο 

έξεπλαο. Σν γεγνλόο πσο ζηελ έξεπλα απηή ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπάδεη 

ιεθηηθά θαη νπηηθά κέζα ίζσο λα δηεπθόιπλε ηα κηθξόηεξα παηδηά ζηηο απαληήζεηο ηνπο θαη 

γηα απηόλ ηνλ ιόγν λα κελ εληνπίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ειηθηαθώλ 

νκάδσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, νη αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο 

απνηππώζεθαλ θπξίσο ζηηο εξσηήζεηο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εξώσλ. Σα 

παηδηά ηεο κηθξόηεξεο ειηθηαθήο νκάδαο (4-ρξνλα) δηέθεξαλ από ηα 8-ρξνλα- όρη όκσο από 

ηα 6-ρξνλα-, θαζώο εληνπίζηεθε λα απνδίδνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο 

ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλα ηε κνλαμηά. Δπηπιένλ, ηα 4-ρξνλα βξέζεθε λα απνδίδνπλ 

ιηγόηεξε κνλαμηά ζηνπο ήξσεο ζε ζύγθξηζε κε ηα 6-ρξνλα θαη 8-ρξνλα. Σν εύξεκα απηό 

ππνδειώλεη πσο ηα παηδηά ησλ κεγαιύηεξσλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θαηαλννύλ θαιύηεξα ηε 

δπζάξεζηε θύζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ζε ζύγθξηζε κε ηα κηθξόηεξα παηδηά. 

Οη δηαθνξέο απηέο δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά 

απνηππώλνληαη θαη ζηε ζπλνιηθή θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, θαζώο εληνπίζηεθαλ 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 4-ρξνλσλ παηδηώλ θαη ησλ παηδηώλ ησλ άιισλ δύν ειηθηαθώλ νκάδσλ 

σο πξνο ηε ζπλνιηθή θαηαλόεζε- βαζκνινγία ηεο επώδπλεο κνλαμηάο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο 

θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο ζηελ έξεπλα απηή έγηλε πνζνηηθά. Οη αλαπηπμηαθέο απηέο δηαθνξέο 

ζηελ θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, έρνπλ απνηππσζεί θαη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο 

δηαθνξεηηθήο σζηόζν, κεζνδνινγίαο, νη νπνίεο επεζήκαλαλ ηε δπζθνιία ησλ κηθξόηεξσλ 

παηδηώλ ζηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ νξηζκό ηεο κνλαμηάο (Demos, 1974. Galanaki, 2008. 

Liepins & Cline, 2011). 

πκπεξαζκαηηθά, νη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλα θαη ζε απηνύο πνπ βηώλνπλ επεξγεηηθά ηε κνλαμηά 

επηβεβαηώζεθαλ. Σα παηδηά όισλ ησλ ειηθηαθώλ νκάδσλ θάλεθαλ ηθαλά ζηελ απόδνζε 

δηαθνξεηηθώλ πξνζέζεσλ, θηλήηξσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο ήξσεο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηύπσλ κνλαμηάο. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε αληίζηνηρα ηα νπνία εμήρζεζαλ από 

έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ θαηαλόεζε ησλ ηύπσλ θνηλσληθήο απόζπξζεο. Παξά όκσο, ηελ 

ηθαλόηεηα γηα δηάθξηζε ησλ δύν ηύπσλ από όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, αλαδύζεθαλ θάπνηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαθνξέο. Σα 4-ρξνλα ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο δύν ειηθηαθέο νκάδεο 

εληνπίζηεθε πσο  θαηαλννύλ ιηγόηεξν θαιά ηελ πξόζεζε γηα απνκόλσζε ηνπ ήξσα ηεο 
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επεξγεηηθήο κνλαμηάο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ήξσα ηεο επώδπλεο κνλαμηάο αιιά 

θαη ηελ επώδπλε κνλαμηά ζπλνιηθά.   

 

4.3. σέζη καηανόηζηρ επώδςνηρ και εςεπγεηικήρ μοναξιάρ με ηη ΘηΝ 

 

Από ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην, 

βξέζεθε ζρέζε κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ θαη ηεο ηθαλόηεηαο θαηαλόεζεο 

δηαζηάζεσλ ηεο επώδπλεο –θπξίσο- θαη ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο.  

Δηδηθόηεξα, εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά ρακεινύ θαη κέζνπ επηπέδνπ επίδνζεο ζηα έξγα 

ηεο ΘηΝ είλαη ιηγόηεξν ηθαλά ζηελ θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο κνλαμηάο ζπλνιηθά. Σν εύξεκα 

απηό ήηαλ αλακελόκελν από ηε ζηηγκή πνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηα 

παηδηά εξσηήζεθαλ γηα ηηο πξνζέζεηο, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε 

ππνζεηηθώλ εξώσλ θαη επνκέλσο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ηηο λνεηηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο.  

Γηα ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο επώδπλεο κνλαμηάο, εληνπίζηεθε πσο ηα παηδηά κε 

ρακειή επίδνζε απέδηδαλ κηθξόηεξα επίπεδα κνλαμηάο ζηνπο ήξσεο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

παηδηά κέζεο θαη πςειήο επίδνζεο. Δπνκέλσο, ηα παηδηά ηνπ ρακεινύ επηπέδνπ επίδνζεο 

θάλεθε λα δπζθνιεύνληαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξώσλ 

πνπ βηώλνπλ επώδπλε κνλαμηά. Αληίζηνηρε δπζθνιία, απηή ηε θνξά ησλ παηδηώλ κέζνπ 

έλαληη ησλ παηδηώλ ρακεινύ θαη πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο, εληνπίζηεθε θαη γηα ηελ 

απόδνζε ζεηηθνύ ζπλαηζζήκαηνο ζηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επεξγεηηθή κνλαμηά.  

Αληίζηνηρε ζρέζε κεηαμύ ηεο ΘηΝ θαη ηεο ηθαλόηεηαο ηεο θαηαλόεζεο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο εξώσλ έρεη απνηππσζεί ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο. Όπσο έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζην εηζαγσγηθό θεθάιαην, ε ζρέζε θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ θαη ζύλζεησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (βι. ληξνπήο) κε ηε ΘηΝ έρεη αλαθεξζεί από έξεπλεο (Banerjee, 2002. 

Hughes & Dunn, 1991). Με κεγαιύηεξε ζπλέπεηα όκσο, έρεη εληνπηζηεί ζε έξεπλεο πνπ 

κειέηεζαλ ηε ζρέζε ηεο ΘηΝ κε ζπγθεθξηκέλε πηπρή ηεο θαηαλόεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηαλόεζεο ησλ αηηηώλ πξόθιεζεο απηώλ (Weimer & Guajardo, 2005. 

Weimer et al., 2012). Από ηηο έξεπλεο απηέο αλαδείρζεθε πσο παηδηά κε θαιύηεξε επίδνζε 

ζηε ΘηΝ επηδεηθλύνπλ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αηηηώλ πξόθιεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
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Όκνηα θαη ζηελ παξνύζα έξεπλα, ηα παηδηά δηαθνξεηηθώλ επηπέδσλ επίδνζεο ζηε ΘηΝ 

επέδεημαλ δηαθνξεηηθή ηθαλόηεηα ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

εξώσλ βαζηδόκελα ζηελ θαηάζηαζε πνπ βίσλε ν θάζε ήξσαο (επώδπλε ή επεξγεηηθή 

κνλαμηά).  

Δθηόο από ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ε ΘηΝ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ 

ηθαλόηεηα απόδνζεο ζπκπάζεηαο πξνο ηνπο ήξσεο πνπ βηώλνπλ επώδπλε κνλαμηά. ην 

ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ηα παηδηά επηδείθλπαλ ζπκπάζεηα πξνο ηνλ ήξσα 

απαληώληαο ζε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην πόζν ιππνύληαη απηόλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

πνπ βηώλεη. Δπνκέλσο, κε ηελ εξώηεζε απηή ηα παηδηά ζηελ νπζία έδεηρλαλ θαηά πόζν 

ελζπλαηζζάλνληαη ηε δπζάξεζηε ή επράξηζηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ν θάζε ήξσαο. 

Όπσο θαίλεηαη, ηα παηδηά ηνπ πςεινύ επηπέδνπ επίδνζεο ζηε ΘηΝ, έδεημαλ λα 

ελζπλαηζζάλνληαη πεξηζζόηεξν ηνλ ήξσα πνπ βίσλε επώδπλε κνλαμηά ζε ζύγθξηζε κε ηα 

παηδηά ησλ δύν άιισλ επηπέδσλ. Δπνκέλσο, ην εύξεκα απηό κπνξεί λα ππνδεηθλύεη επίδξαζε 

ηεο ΘηΝ ησλ παηδηώλ ζηελ ελζπλαίζζεζε πνπ απηά εθθξάδνπλ πξνο ηνπο άιινπο. Δμάιινπ, ε 

ζρέζε κεηαμύ ηεο γλσζηηθήο πηπρήο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ΘηΝ έρεη αλαδεηρζεί από 

έξεπλεο (Bensalah, Caillies & Anduze, 2015). 

 

4.4. Πεπιοπιζμοί και ζημαζία έπεςναρ 

 

Έλαλ πεξηνξηζκό ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηειεί ην γεγνλόο πσο γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

έξεπλαο δεκηνπξγήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά εξγαιείν γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο επώδπλεο θαη επεξγεηηθήο κνλαμηάο, ηνπ νπνίνπ νη ςπρνκεηξηθέο ηδηόηεηεο δελ έρνπλ 

ειεγρζεί. Παξόηη ζην έξγν απηό έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ όζν ην δπλαηό 

πεξηζζόηεξα πιαίζηα ηεο δσήο ησλ παηδηώλ, ην πεξηερόκελν ησλ ηζηνξηώλ αλαθέξεηαη κόλν 

ζε πιαίζηα θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ζπλνκήιηθνπο, ελώ δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην 

νηθνγελεηαθό πιαίζην νύηε ζε πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά βξίζθνληαη κόλα.  Ζ 

ζπκπεξίιεςε απηώλ ησλ πιαηζίσλ ζα κπνξνύζε λα ζπκπιεξώζεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα 

ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο από ηα παηδηά. Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ επίζεο, λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο γηα ηε δηθαηνιόγεζε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

παηδηώλ ώζηε λα ππάξρεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηελ θαηαλόεζή ηνπο.  
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Παξά ηνπο πεξηνξηζκνύο απηνύο, ε παξνύζα έξεπλα δηεξεύλεζε έλα ζέκα ην νπνίν δελ 

έρεη κειεηεζεί ζην παξειζόλ. Tόζν ε θαηαλόεζε ηεο επεξγεηηθήο κνλαμηάο από ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, όζν θαη ε ζρέζε ηεο θαηαλόεζεο ηεο κνλαμηάο κε ηε ΘηΝ δελ έρνπλ 

ηύρεη εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Από ηελ παξνύζα έξεπλα εληνπίζηεθε όηη ηα παηδηά αθόκε 

θαη απηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηαλννύλ πσο ε επώδπλε θαη επεξγεηηθή κνλαμηά 

ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο, θίλεηξα θαη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πσο ε 

θαηαλόεζε ηεο επώδπλεο θπξίσο κνλαμηάο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηε ΘηΝ ησλ παηδηώλ. Σν 

εύξεκα απηό κπνξεί λα πξνζηεζεί ζηηο έξεπλεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο κνλαμηάο, νη νπνίεο 

ζηξάθεθαλ πεξηζζόηεξν ζηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο. ην κέιινλ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε 

ε δηεξεύλεζε ηεο θαηαλόεζεο ησλ πηπρώλ ηεο κνλαμηάο ζε κεγαιύηεξν αλαπηπμηαθό εύξνο, 

αθόκε θαη κε ηε ζπκπεξίιεςε ελήιηθνπ δείγκαηνο.   
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