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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαηξηβή απνηειεί κηα ζπλαθεηαθή κειέηε πνπ εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο Θεσξίαο ηεο Γηαπξνζσπηθήο (Γνλετθήο) 

Απνδνρήο/Απφξξηςεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ζεκείν 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πξσηνηππία ηεο. Αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ γνλέσλ θαη παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην είλαη ε πζηεκηθή 

πξνζέγγηζε, θαζψο ε νηθνγέλεηα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ απφ ηα πιαίζηα-

ζπζηήκαηα ζηα νπνία αλήθεη ην άηνκν. Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε απηή δελ αλαδεηά ην 

αίηην θαη ην απνηέιεζκα, φπσο ε γξακκηθή πξνζέγγηζε, αιιά ην «πψο», ην νπνίν 

αθνξά ζηνπο θχθινπο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

Σε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζέκα απηφ ηελ νθείισ, πέξα απφ ηηο 

πξνζσπηθέο κνπ αλεζπρίεο, πξσηίζησο ζηηο ππνδείμεηο ηεο Αλαπιεξψηξηαο 

Καζεγήηξηαο θ. Αξηέκηδνο Γηψηζα, ε νπνία κε ακείσην ελδηαθέξνλ θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο, απφ ην ζρεδηαζκφ 

σο ηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ, κε θαζνδήγεζε σο επηβιέπνπζα. Ζ 

ζπκβνιή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ππήξμε δεκηνπξγηθά 

θαζνξηζηηθή. Γηα φια ηα παξαπάλσ αιιά θαη αθφκε γηαηί αθελφο απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεξγαζίαο καο κνπ έδεημε εκπηζηνζχλε, αλαγθαίν εθφδην ζηελ έξεπλα, αθεηέξνπ 

ήηαλ αλζξψπηλε θαη πξνζηηή, ήηαλ πάληα εθεί, φπνπ ρξεηαδφηαλ, λα κνπ πξνζθέξεη 

αθεηδψο ππνδείμεηο, πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη εζηθή ζπκπαξάζηαζε, ψζηε λα ληψζσ 

φηη ζπλνδνηπνξνχκε νπζηαζηηθά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ηελ επραξηζηψ ζεξκά. 

 

Δπραξηζηψ, επίζεο ζεξκά ηα άιια δπν κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ 

Καζεγεηή, θ. Βαζίιεην Κνχηξα θαη ηελ Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, θ. Αηθαηεξίλε 

Γθαξή, γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, ηηο εχζηνρεο ππνδείμεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο 

ηνπο, πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο καο 

θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο βηβιηνγξαθίαο. Οη πξνηάζεηο θαη νη 

ζπκβνπιέο ηνπο ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ζηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο κνξθήο θαη 

ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο.  
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Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Καζεγεηέο θ. Αλδξέα Μπξνχδν, θ. 

Μαξηγνχια αθειιαξίνπ, θ. Παλαγηψηε Κνξδνχηε θαη θ. Νηθφιαν Μπνδαηδή, κέιε 

ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, γηαηί ηηκψληαο κε αλέιαβαλ ην δχζθνιν έξγν ηεο 

θξηηηθήο απνηίκεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ. Οη πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηνπο 

ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο παξνχζεο κειέηεο. 

 

Θα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε λα κελ εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φιεο ηηο 

νηθνγέλεηεο, γνλείο θαη παηδηά πνπ κνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηήζσ ηελ 

έξεπλα ηεο δηαηξηβήο κνπ. Ζ δηάζεζε ρξφλνπ ζηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ 

θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξσηνηππία ηεο έξεπλάο κνπ. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπο 

ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκε. 

 

Ξερσξηζηά, επίζεο, εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνπο γνλείο κνπ ηαχξν 

Θενδσξφπνπιν θαη Μαξία Θενδσξνπνχινπ πνπ φια απηά ηα ρξφληα είλαη πάληα 

δίπια κνπ θαη ζηεξίδνπλ κε φπνην θφζηνο ηηο επηινγέο κνπ.  

 

Ηδηαίηεξα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηνλ Martin Grochtmann, o 

νπνίνο ζπλεηέιεζε ζηελ θαζνξηζηηθή αιιαγή πνπ ζπλέβε ζηε δσή κνπ ιίγνπο κήλεο 

πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Ζ πίζηε ηνπ ζε κέλα θαη ζηηο 

ηθαλφηεηέο κνπ κε ζπλφδεπζε κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ.  Δπίζεο, ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ φινπο κνπ ηνπο θίινπο, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ νιφςπρα θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηαο απηήο ηεο πνιπεηνχο πνξείαο. Ήηαλ πάληα εθεί κε δηαξθέο θαη ακείσην 

ελδηαθέξνλ, πξνζθέξνληάο κνπ ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαηξηβή δηεξεπλά ηηο αληηιήςεσλ παηδηψλ λεπηαθήο - πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ ηνπο, ζε παλειιαδηθφ επίπεδν, γηα ηε 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Σν δείγκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο απνηειείηαη απφ  

1000 νηθνγέλεηεο παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, απφ 4 έσο 8 εηψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 468 αγφξηα θαη 532 θνξίηζηα, 984 παηέξεο 

θαη 994 κεηέξεο. Οη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα είλαη ε 

Ήπεηξνο, ε ηεξεά Διιάδα, ε Μαθεδνλία, ε Θεζζαιία, ε Πεινπφλλεζνο, ηα λεζηά 

ηνπ Ηνλίνπ θαη ε Θξάθε. Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο είλαη ηα εμήο : 1) ην Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο 

θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood 

Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) γηα ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα 

αληίζηνηρα, ην νπνίν ζπκπιήξσζε ην παηδί, 2) ην Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

PARENT/CONTROL), πνπ ζπκπιήξσζε ε κεηέξα θαη ν παηέξαο αληίζηνηρα, θαη 3) 

ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο  γηα ηε πκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

(Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct), ην νπνίν ζπκπιήξσζε ε κεηέξα θαη ν 

παηέξαο αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ηφζν 

ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά είλαη ζεηηθέο. Σα 

αγφξηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απφξξηςε θαη απφ ηνπο δπν γνλείο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θνξίηζηα. Σφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο 

κεηέξεο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο ηνπο. Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ πην αξλεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε ιηγφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Οη 

κεηέξεο αληηιακβάλνληαη φηη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή πξνο ηα παηδηά ηνπο 

απ‟ φ,ηη νη παηέξεο. Γελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν 

ησλ γνληψλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ραξαθηεξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

ηνπο σο αξλεηηθήο. Οη κεηέξεο αληηιακβάλνληαη φηη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή 

ηφζν πξνο ηα αγφξηα φζν θαη πξνο ηα θνξίηζηα απ‟ φ,ηη νη παηέξεο. Όζν πςειφηεξν 

είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ηφζν πςειφηεξε είλαη ε απνδνρή πνπ 

βηψλνπλ ηα παηδηά απφ εθείλνλ, ελψ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά 

κεηξηθήο απνδνρήο δελ επεξεάδνληαη απφ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο. Σα 



6 
 

παηδηά βηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο απφ ηνπο παηέξεο ηνπο ζηηο ππξεληθέο 

θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο, ελψ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο πξνο απηά δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα νηθνγέλεηαο. Ζ αληηιεπηή απφ 

ην παηδί ηφζν παηξηθή φζν θαη κεηξηθή απνδνρή θαη απφξξηςε δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, νχηε κε ηε ζεηξά γέλλεζήο ηνπ κέζα 

ζ‟ απηή. Οη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά 

ηνπο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ 

ηνπο πξνο εθείλα.   

Λέμεηο-θιεηδηά: αληηιήςεηο παηδηψλ λεπηαθήο-πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, αληηιήςεηο 

γνλέσλ, γνλετθή ζπκπεξηθνξά, γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε.   

 

ABSTRACT 

The present research dissertation explores the perceptions of preschool-1
st
 school age 

children and the perceptions of their parents about the parental behavior, in Greece. 

The sample of this study consists of 1000 families of preschool-1st school age 

children, from 4 to 8 years old. In more detail, 468 boys, 532 girls, 984 fathers and 

994 mothers took part in this study. The geographical areas of Greece that are 

included in the sample are Epirus, Sterea Hellas, Macedonia, Thessaly, the 

Peloponnese, the Ionian Islands and Thrace. The instruments that were used for the 

purpose of the present study are the following: 1) the Early Childhood Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire for the mother and the father respectively, that 

was completed by the child, 2) the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

PARENT/CONTROL that was completed by the mother and the father respectively, 

and 3) the Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct, that was completed by the mother 

and the father respectively. The results of the study showed that the perceptions of 

children and parents about the parental behavior are positive. Βoys experience more 

rejection from both parents than girls. Boys and girls experience more acceptance 

from their mothers than their fathers. The children that are characterized by their 

parents with more negative behavior, have more negative perceptions about their 

parents‟ behavior towards them than the children who are characterized by their 

parents with less negative behavior. Μothers perceive themselves expressing more 
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acceptance towards their children than fathers do. There were no statistically 

significant differences between fathers and mothers regarding the levels of how much 

they characterize their children‟s behavior as negative. Μothers perceive themselves 

expressing more acceptance towards boys and girls than fathers do. The higher the 

father‟s educational level the higher the acceptance the children experience from him, 

while the levels of acceptance that the children experience from their mother are not 

related to her educational level. Children experience more acceptance from their 

fathers in nuclear and extended families, while the levels of acceptance and rejection 

that they experience from their mothers are not related to the family type. Paternal and 

maternal acceptance and rejection perceived by the child are not related neither to the 

number of the child‟s siblings nor to his/her birth order within the family. Parents‟ 

perceptions about their behavior towards their children are more positive than 

children‟s perceptions about their parents‟ behavior towards them.    

Keywords: perceptions of preschool-1st school age children, perceptions of parents, 

parental behavior, parental acceptance-rejection. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή έρεη σο ζθνπό ηε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ παηδηψλ λεπηαθήο - πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, ζε 

παλειιαδηθφ επίπεδν, γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε έξεπλα 

απεπζχλζεθε ζε παηδηά λεπηαθήο – πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο θαη ζηνπο γνλείο ηνπο, 

απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε ε αλίρλεπζε ηνπο. 

 

Γηα λα ηεθκεξησζεί ε άπνςε πνπ πξναλαθέξζεθε, δηαηππψζεθαλ νη παξαθάησ 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

απέλαληί ηνπο λα είλαη ζεηηθέο. 

2) Αλακέλεηαη ηα αγφξηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απφξξηςε θαη απφ ηνπο δπν 

γνλείο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 

 3) Αλακέλεηαη ηα αγφξηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηνπο παηέξεο 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο, ελψ ηα θνξίηζηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε 

απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο ηνπο.  

4) Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο θαη ησλ δχν γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο λα είλαη ζεηηθέο.  

5) Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ  

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε ιηγφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά.  

6) Σα αγφξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά.  

7) Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν σο αξλεηηθή ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο; Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ; 

8) Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν λα εθθξάδνπλ 

απνδνρή ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα αληίζηνηρα;  

9) Πψο ζρεηίδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ κε ηελ αληηιεπηή απφ ηα 
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παηδηά γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

10) Πψο ζρεηίδεηαη ην ζρήκα νηθνγέλεηαο κε ηελ αληηιεπηή απφ ηα παηδηά 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

11) Πψο ζρεηίδεηαη  ν αξηζκφο ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ  κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλν; 

12) Πψο ζρεηίδεηαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηελ αληηιεπηή απφ  απηφ 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο εθείλν; 

Δπηπιένλ, έγηλε ζύγθξηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

γνλέσλ ηνπο γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά.  

 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο απνηειείηαη απφ  1000 νηθνγέλεηεο 

παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, απφ 4 έσο 8 εηψλ. Χο πξνο ην είδνο 

ησλ νηθνγελεηψλ, ην 85,4% είλαη ππξεληθέο, ην 3,2% είλαη δηππξεληθέο, ην 8,5% 

είλαη εθηεηακέλεο, ην 2,3% είλαη κνλνγνλετθέο θαη ην 0,6% είλαη νηθνγέλεηεο φπνπ 

απνπζηάδεη ζηαζεξά ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 468 αγφξηα θαη 532 θνξίηζηα, 984 παηέξεο θαη 994 κεηέξεο.  

 

Όζνλ αθνξά ζηε κέζνδν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, εθαξκφζηεθε ε θαηά ζπζηάδεο 

δεηγκαηνιεςία. Αξρηθά, εληνπίζηεθαλ ηα ζρνιεία κε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο, δειαδή Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά, ησλ γεσγξαθηθψλ 

δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ηπραία επηινγή ησλ ζρνιείσλ – 

ηζάξηζκσλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα – ησλ νπνίσλ ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο πήξαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Απφ απηά ηα ζρνιεία, έγηλε ηπραία επηινγή 

ησλ νηθνγελεηψλ πνπ πξνζεγγίζηεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ. H ζπιινγή ησλ 

νηθνγελεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ πξνζέγγηζε ησλ ζπιιφγσλ γνλέσλ ησλ 

λεπηαγσγείσλ ηνπ θαζελφο απφ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. Οη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ πεξηειήθζεζαλ ηειηθά ζην δείγκα είλαη ε Ήπεηξνο, ε 

ηεξεά Διιάδα, ε Μαθεδνλία, ε Θεζζαιία, ε Πεινπφλλεζνο, ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ 

θαη ε Θξάθε. 

 

Ζ δηαηξηβή απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν ζεσξεηηθό θαη ην εξεπλεηηθό. Σν 

ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 1°, 2°, 3°, 4
ν
, 5

ν
 θαη 6

ν
 θαη ην 

εξεπλεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα 7°, 8
ν
, 9

ν
, 10

ν
 θαη 11

ν
. Αθνινπζεί ην 

παξάξηεκα θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  
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      ην πξώην κέξνο, ε δηαηξηβή πεξηιακβάλεη: 

1. Σν Πξώην Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

θαη ην πψο απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνγέλεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιχνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο ην ζχζηεκα 

θαη νη ηδηφηεηέο ηνπ, ην πιαίζην, ε δνκή, ε θπθιηθή αηηηφηεηα, ε 

αλαηξνθνδφηεζε, ε ηξηγσλνπνίεζε, ε νκνηφζηαζε θαη ε αιιαγή, θαη γίλεηαη 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο.    

2. Σν Γεύηεξν Κεθάιαην, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο.   

3. Σν Σξίην Κεθάιαην, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

παηδηψλ θαη γνλέσλ θαηά ηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία (4-8 εηψλ). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη νη γνλετθνί ηχπνη θαη νη ηξφπνη πεηζαξρίαο 

ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. Δπηπιένλ, πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο παηδηνχ – 

κεηέξαο θαη παηδηνχ – παηέξα θαηά ηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία.   

4. Σν Σέηαξην Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαηά ηε λεπηαθή θαη ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. 

Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη νη δπζθνιίεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαηά ηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία.             

5. Σν Πέκπην Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο 

παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο αληίιεςεο ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο, 

θαζψο θαη νη έλλνηεο ηεο απηναληίιεςεο, ηεο απηνεθηίκεζε θαη ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπ παηδηνχ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη αληηιήςεηο 

ησλ παηδηψλ γηα ηνπο γνλείο θαη ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπο, θαζψο θαη 

νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο καδί 

ηνπο.   

6. Σν Έθην Κεθάιαην, ζην νπνίν αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο 

θαη απφξξηςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε κειέηε ηεο 

νηθνγελεηαθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο, θαζψο θαη επηζθφπεζε ηεο Θεσξίαο 

Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο – Απφξξηςεο. ηελ επηζθφπεζε απηή 

πεξηιακβάλνληαη ε δηάζηαζε ηεο «Γνλετθήο Εεζηαζηάο», ε ππν-ζεσξία 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, ε ππν-

ζεσξία δηαρείξηζεο ηεο απφξξηςεο θαη ε ππν-ζεσξία ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε.    
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ην δεύηεξν κέξνο, ε δηαηξηβή πεξηιακβάλεη: 

7. Σν Έβδνκν Κεθάιαην, ζην νπνίν δηαηππψλνληαη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο, νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

8. Σν Όγδνν Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην είδνο έξεπλαο θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο. Πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, δηθαηνινγείηαη ε 

δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ πιηθνχ. 

9. Σν Έλαην Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο. Πεξηγξάθεηαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε, ε αλάιπζε αμηνπηζηίαο θαη 

γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη 

εξσηεκάησλ. 

10. Σν Γέθαην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζπδήηεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ 

εξεπλεηηθψλ καο επξεκάησλ. Δπηρεηξείηαη ε απνηίκεζε ησλ επξεκάησλ θαη ε 

ζχλδεζε ηνπο κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ, ζρεηηθψλ κε ηηο αληηιήςεηο 

παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ζε 

ζχλνςε ηα βαζηθά γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο. 

11. Σν Δλδέθαην Κεθάιαην, ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

πξφιεςεο ζρεηηθήο κε ηηο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε.     
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1.  ΤΣΖΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

1.1. Βαζηθέο έλλνηεο 

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο-νηθνγελεηαθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχλ: ην πιαίζην, 

ε δνκή, ε θπθιηθή αηηηφηεηα, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε ηξηγσλνπνίεζε, ε νκνηφζηαζε 

θαη ε αιιαγή. 

1.1.1. Σν ζύζηεκα θαη νη ηδηόηεηέο ηνπ 

Σα δσληαλά αλζξψπηλα ζπζηήκαηα, φπσο είλαη κηα νηθνγέλεηα ή κηα νκάδα 

αλζξψπσλ γεληθφηεξα, απνηεινχλ ηζνκνξθηθά ζπζηήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη είλαη 

παξφκνηα ζε δνκή θαη ιεηηνπξγία θαη δηαθέξνπλ ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Σα 

ζπζηήκαηα απηά νξγαλψλνπλ ελέξγεηα, θαηεπζχλνληαη ζε ζηφρνπο θαη απηφ-

δηνξζψλνληαη (Agazarian, 2014).  

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ δσληαλψλ αλζξψπηλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πψο απηά κεηαβάιινληαη θαη πξνρσξνχλ, είλαη νη εμήο: 

- Σα δσληαλά αλζξψπηλα ζπζηήκαηα δίλνπλ θαη παίξλνπλ πιεξνθνξίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαηεξνχληαη ζηαζεξά θαη ηζνξξνπεκέλα κε ην λα κε δίλνπλ 

πεξηζζφηεξα απ‟ φζα αληέρνπλ λα δψζνπλ θαη λα κελ παίξλνπλ πεξηζζφηεξα 

απ‟ φζα κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ. 

- Σα δσληαλά αλζξψπηλα ζπζηήκαηα αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ ηα φξηά ηνπο. Απηή 

ε ηδηφηεηα νλνκάδεηαη «δηαπεξαηφηεηα ησλ νξίσλ». Σα φξηα απνηεινχλ ηε 

δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, κέζα ζηελ νπνία πεξηθιείεηαη ε πιεξνθνξία απφ ηελ 

άπνςε ηφζν ηνπ ρψξνπ φζν θαη ηνπ ρξφλνπ. Σα δσληαλά αλζξψπηλα 

ζπζηήκαηα, ινηπφλ, ελζσκαηψλνπλ εχθνια ηηο νηθείεο πιεξνθνξίεο θαη 

δπζθνιεχνληαη κε ηηο κε νηθείεο. Ζ είζνδνο λέσλ πιεξνθνξηψλ πξνθαιεί ην 

ζχζηεκα λα κεηαβιεζεί θαη λα αλαδηνξγαλσζεί, ψζηε λα ηηο ελζσκαηψζεη. 

Όηαλ νη λέεο πιεξνθνξίεο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ κε νηθείεο, ηφηε ην ζχζηεκα 

είηε θιείλεη ηα φξηά ηνπ θξαηψληαο ηεο καθξηά, είηε ηηο αθήλεη λα κπνπλ ζαλ 

έλα απνθνκκέλν κέξνο ηνπ ην νπνίν δελ επηθνηλσλεί κε ην ππφινηπν ζχζηεκα. 

Μεξηθέο θνξέο ην ζχζηεκα δηαηεξεί απηή ηε ζράζε, κε απνηέιεζκα θάζε 

αλαπηπμηαθή δπλαηφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη πξνέιζεη απφ ηελ 
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ελζσκάησζε ηεο δηαθνξάο λα ράλεηαη αλεπηζηξεπηί. Ζ εθξνή θαη εηζξνή 

πιεξνθνξηψλ σζνχλ ην ζχζηεκα λα νξγαλψζεη ελέξγεηα, πξνσζψληαο ηελ 

επηθνηλσλία ηφζν εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη αλάκεζα ζην ζχζηεκα θαη 

ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.   

- Σα δσληαλά αλζξψπηλα ζπζηήκαηα θαηεπζχλνληαη πξνο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο. Οη ζηφρνη ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ε επηβίσζε, ε αλάπηπμε θαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο. 

- Σα δσληαλά αλζξψπηλα ζπζηήκαηα απηφ-δηνξζψλνληαη. Καζψο νη 

ζπγθξνπζηαθέο επηθνηλσλίεο ηα απνζηαζεξνπνηνχλ, απηά 

επαλαζηαζεξνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, είηε 

απνθφπηνληαο νξηζκέλεο δηαθνξέο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε (απνθεχγνληαο έηζη ηελ αιιαγή), είηε αξγνπνξψληαο γηα λα 

εκπεξηέμνπλ ηε ζχγθξνπζε, ψζπνπ λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνχλ νη 

δηαθνξέο. Σα ζπζηήκαηα επηβηψλνπλ ράξε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζεγγίδνπλ θαη λα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε 

δηαδξνκή ηνπο πξνο έλα ζηφρν (Agazarian, 2014).  

 

1.1.2. Πιαίζην 

Μηα ζπκπεξηθνξά πνπ εθδειψλεηαη απφ έλα κέινο κηαο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

λνεκαηνδνηεζεί αλ γίλεη αληηιεπηή σο κέξνο ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 

εληάζζεηαη, φπσο είλαη απηφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά εκθαλίδεηαη γηα λα εμππεξεηήζεη ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο νηθνγέλεηαο 

θαη δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο-ζρέζεηο φισλ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Watzlawick, Bavelaw & Jackson, 1967 Watzlawick, 1986).   

Σν πιαίζην, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα αλάκεζα ζηα κέιε ελφο ζπζηήκαηνο θαζψο θαη αλάκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζχζηεκα θαη ζην ππεξζχζηεκα ή ζην ππνζχζηεκα κε ην νπνίν επηθνηλσλεί. Έλα 

ππεξζχζηεκα κπνξεί λα είλαη ε θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δεη ε νηθνγέλεηα, ελψ έλα 

ππνζχζηεκα κπνξεί λα είλαη απηφ ησλ γνλέσλ ή απηφ ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ απφ ηα πιαίζηα-ζπζηήκαηα ζηα 

νπνία αλήθεη έλα άηνκν, θαζψο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα 

ζ‟ απηή δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

(Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014). Δπεηδή ε αληίιεςε ηεο νηθνγέλεηαο σο ζχζηεκα 
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απνηειεί βαζηθφ αμίσκα ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ν φξνο «νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ηαπηφζεκνο κε ηνλ φξν «ζπζηεκηθή ζεξαπεία» 

(Griffin & Greene, 1999).   

1.1.3. Γνκή 

χκθσλα κε ηνλ Miller (1965), ε δνκή ελφο ζπζηήκαηνο είλαη «ε δηεπζέηεζε ησλ 

ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζην ρψξν κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, ζε κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή. Ζ έλλνηα ηεο δνκήο, ινηπφλ, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο, δειαδή ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

βαζηθά ππνζπζηήκαηα κηαο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο είλαη απηφ ησλ ζπδχγσλ θαη απηφ 

ησλ παηδηψλ. Αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα ππάξρνπλ φξηα ηα νπνία νξίδνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Σα φξηα απηά κπνξεί λα είλαη αλνηρηά, νπφηε δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα, ή θιεηζηά, νπφηε παξεκπνδίδεηαη 

απηή ε κεηαθνξά. Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα αιιάδεη, κε απνηέιεζκα λα 

αιιάδνπλ νη ζέζεηο ησλ κειψλ κέζα ζ‟ απηή, θαζψο θαη νη εκπεηξίεο ηνπο (Minuchin, 

2000).   

Ζ δνκή πνπ αλαπηχζζεη κηα νηθνγέλεηα γηα λα δηεθπεξαηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα. Κάζε νηθνγέλεηα έρεη ηε δηθή ηεο 

ηδηνζπγθξαζηαθή δνκή, φπσο θάζε άηνκν έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα 

(Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014). χκθσλα κε ηνπο Goldenberg θαη Goldenberg 

(2004), βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ε ηεξαξρία ζηελ 

νξγάλσζή ηεο. Δπηζεκαίλνπλ, κάιηζηα, φηη ζηηο ιεηηνπξγηθέο νηθνγέλεηεο νη γνλείο 

είλαη απηνί πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξε δχλακε θαη εμνπζία απφ ηα παηδηά ηνπο, θαζψο 

θαη φηη ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επζχλεο θαη πξνλφκηα παφ ηα 

κηθξφηεξα.  

1.1.4. Κπθιηθή αηηηόηεηα 

Όηαλ εθδειψλεηαη κηα ζπκπεξηθνξά απφ έλα κέινο κηαο νηθνγέλεηαο, δελ αλαδεηείηαη 

ην αίηην θαη ην απνηέιεζκα, φπσο ζηε γξακκηθή πξνζέγγηζε, αιιά ην «πψο», ην νπνίν 

αθνξά ζηνπο θχθινπο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ελφο κέινπο επεξεάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη επεξεάδεη ηε 
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ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ππφινηπσλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 

2006 Schlippe & Schweitzer, 2008).  

Οη Υαηδερξήζηνπ, Καηή θαη Γεσξγαληή (2011) αλαθέξνπλ έλα παξάδεηγκα πνπ 

δείρλεη ηελ θπθιηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο 

παξαπνληνχληαη φηη ην παηδί ηνπο είλαη αλψξηκν, αλεχζπλν θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Απηφ δεκηνπξγεί αξλεηηθφ, 

ζπγθξνπζηαθφ θιίκα ηφζν κεηαμχ ησλ γνλέσλ φζν θαη κεηαμχ εθείλσλ θαη ηνπ 

παηδηνχ. Ζ κεηέξα παξαπνληέηαη φηη κφλν εθείλε αζρνιείηαη κε ην παηδί, ελψ ν 

παηέξαο ηελ θαηεγνξεί φηη είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή θαη φηη ην «θαθνκαζαίλεη». Όζν 

ε κεηέξα θαηεγνξεί ηνλ παηέξα, ηφζν εθείλνο αηζζάλεηαη αλεπαξθήο ζην ξφιν ηνπ 

θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ίδηα θαη ην παηδί ηνπο. Όζν ν παηέξαο απνκαθξχλεηαη, 

ηφζν ε κεηέξα αηζζάλεηαη αβνήζεηε θαη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ζέκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ην νπνίν αηζζάλεηαη αλίθαλν θαη παξαηηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, είλαη λα ηξνπνπνηεζνχλ απηέο νη 

θπθιηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηα κέιε λα δηακνξθψζνπλ λένπο ιεηηνπξγηθνχο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ηνπο.  

Με βάζε ηελ έλλνηα ηεο θπθιηθήο αηηηφηεηαο, κπνξνχκε λα πξνθαιέζνπκε αιιαγή ζε 

έλα ζχζηεκα παξεκβαίλνληαο ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ. Έηζη, ζηελ νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία, αλ ζέινπκε λα επηθέξνπκε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο κέινπο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε ρσξίο λα παξέκβνπκε άκεζα ζην ίδην ην 

άηνκν, αιιά ζηα άιια κέιε ηεο. ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, πνπ έλα παηδί εκθαλίδεη 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε αιιαγή ζηε ζηάζε θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

ή ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014). Δπηπιένλ, κηα κηθξή 

παξέκβαζε ζε έλα ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη κεγάια απνηειέζκαηα, πνιιαπιάζηα ηεο 

αιιαγήο πνπ ζπληειέζηεθε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί επεηδή ππάξρεη ζπλερήο 

αιιειεμάξηεζε ησλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νπφηε ε παξακηθξή αιιαγή κεηαθέξεηαη 

ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα (Βαζηιείνπ, 1987).     

1.1.5. Αλαηξνθνδόηεζε 

Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα ζχζηεκα ιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζε 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα απηννξγαλσζεί, ψζηε λα πξνρσξήζεη πξνο έλαλ 

πξνγξακκαηηζκέλν ζηφρν ή λα δηαηεξεζεί ζε κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε. χκθσλα κε 
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ηελ αξρή ηεο απηννξγάλσζεο, ε νπνία δηέπεη ηα δσληαλά ζπζηήκαηα, φηαλ έλα 

δσληαλφ ζχζηεκα απνθιίλεη απφ ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, αλαπηχζζεη 

απηφκαηα ηνπο κεραληζκνχο εθείλνπο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηφξζσζε ηεο πνξείαο ηνπ. 

Οη πξψηνη πνπ αλέπηπμαλ ηελ έλλνηα ηεο απηννξγάλσζεο-απηνπνίεζεο ησλ δσληαλψλ 

ζπζηεκάησλ ήηαλ νη Υηιηαλνί βηνιφγνη Humberto Maturana θαη Francisco Varela  

(Schlippe & Schweitzer, 2008).  

Ζ αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα είλαη ζεηηθή, νπφηε εληζρχεη ηελ φπνηα απφθιηζε ή 

αιιαγή, ή αξλεηηθή, νπφηε κεηψλεη ηελ απφθιηζε ή αιιαγή» (Κσηζίδαο, 1994, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Υαηδερξήζηνπ, Καηή θαη Γεσξγαληή, 2011). Γηα ην ιφγν απηφ, 

ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ ζπληεξνχλ αθφκα θαη δπζιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο 

αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο, ελψ θάπνηεο άιιεο αιιάδνπλ ζηαδηαθά ηνπο 

δπζιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο αληηθαζηζηψληαο ηνπο κε λένπο πην 

ιεηηνπξγηθνχο γηα ηα κέιε ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, Καηή & Γεσξγαληή, 2011).   

1.1.6. Σξηγσλνπνίεζε 

 

Ο Murray Bowen φξηζε ηελ ηξηγσλνπνίεζε σο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δπλάκεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζπλερψο αλάκεζα ζε ηξεηο πφινπο. Έλα ηξίγσλν δεκηνπξγείηαη φηαλ 

εηζάγεηαη έλα ηξίην πξφζσπν ζε κηα δπαδηθή ζρέζε πξνθεηκέλνπ απηή λα 

ζηαζεξνπνηεζεί, φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο δηαηάξαμήο ηεο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη 

πνιχ ζπρλφ ζηηο νηθνγέλεηεο, κε ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε ζπκκαρία ελφο γνλέα 

κε έλα παηδί ελαληίνλ ηνπ άιινπ γνλέα, φηαλ ε έληαζε κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ είλαη 

ηφζν κεγάιε πνπ απεηιεί ηε ζρέζε ηνπο (Bowen, 1996).  

Δπηπιένλ, ε ηξηγσλνπνίεζε κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ελφο κέινπο πνπ απνηεινχζε κέξνο ελφο ηξηγψλνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

δηακνξθψλεηαη ηξηγσλνπνίεζε αλάκεζα ζηηο γεληέο. Ο ξφινο πνπ θαηέρεη έλα κέινο 

κηαο νηθνγέλεηαο ζε κηα ηξηγσληθή ζρέζε είλαη δπλαηφ λα κεηαθεξζεί θαη λα 

επαλαιεθζεί – θαη κεηά ηελ επηινγή ζπληξφθνπ – ζηε δνκή ηεο νηθνγέλεηαο πνπ απηφ 

ζα δεκηνπξγήζεη ζην κέιινλ (Bowen, 1996).  

 Ζ ηξηγσλνπνίεζε απνηειεί ζπλήζσο έλα δπζιεηηνπξγηθφ ηξφπν ζρεηίδεζζαη κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα, εκπνδίδνληαο ηε ζρέζε «πξφζσπν κε πξφζσπν» αλάκεζα ζε δχν 

κέιε πνπ έρνπλ ηφζν ζηελή ζρέζε (Γηψηζα, Μαθξή, Κνπηεινχ, ηακαηειάηνπ & 

Υαβξεδάθε, 2011). ε κηα ππξεληθή δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα, ην θεληξηθφ ηξίγσλν 
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πεξηιακβάλεη ζπρλά έλα παηδί ζην νπνίν αλαηίζεηαη ν ξφινο ηνπ γνλέα 

(«γνλενπνηεκέλν» παηδί) φηαλ γηα θάπνην ιφγν νη γνλείο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην 

γνλετθφ ηνπο ξφιν.  Δπηπιένλ, ην θεληξηθφ ηξίγσλν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα 

άηνκν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ην πξφβιεκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζεσξείηαη φηη ην 

ίδην ην ζχζηεκα δηψρλεη ην άηνκν πνπ εκθαλίδεη ην πξφβιεκα, ηνπνζεηψληαο ην ζε 

ξφιν «απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ» (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014).  

1.1.7. Οκνηόζηαζε θαη  αιιαγή 

Ζ νκνηφζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ηεο νηθνγέλεηαο - φπσο θαη θάζε ζπζηήκαηνο - 

λα παξακέλεη ζηαζεξή θάησ απφ κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, νπφηε θαη λα 

αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή. «Ζ νκνηφζηαζε εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αξλεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. Μηα απφθιηζε απφ ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο γίλεηαη αληηιεπηή 

θαη πξνθαιεί κηα ξπζκηζηηθή πξάμε, ε νπνία θέξλεη ηελ παξάκεηξν πίζσ ζηελ παιηά 

ηεο ηηκή. Γηα παξάδεηγκα, μαλαγεκίδνπκε ην ληεπφδηην ηνπ απηνθηλήηνπ καο φηαλ ν 

δείθηεο ηεο βελδίλεο πέζεη, ρηππάκε ην άινγν κε ηα ζπηξνχληα φηαλ ειαηηψλεη ηελ 

ηαρχηεηά ηνπ ή πξνζπαζνχκε λα πεηχρνπκε θάπνην παξφκνην απνηέιεζκα ρηππψληαο 

ην παηδί καο ή πξνθαιψληαο ηνπ ελνρέο» (Schlippe & Schweitzer, 2008).    

Ζ αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ησλ δσληαλψλ ζπζηεκάησλ λα κεηαθηλνχληαη θαη 

λα εμειίζζνληαη. Ζ εμέιημε ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αιιά θαη ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ έμσ απφ απηφ, ζην ππεξζχζηεκα κε ην νπνίν αιιειεπηδξά. Ζ αιιαγή 

κηαο νηθνγέλεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ηεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηξνπνπνηνχκελεο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ 

δσήο ηεο, αιιά θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ 

νπνία απηή βξίζθεηαη θαη κε ηελ νπνία αιιειεπηδξά (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014).  

Ζ νκνηφζηαζε θαη ε αιιαγή, ινηπφλ, απνηεινχλ δπν αληηηηζέκελεο ηάζεηο, ε ηζρχο 

θαζεκηάο απφ ηηο νπνίεο θαζνξίδεη θαη ην βαζκφ επειημίαο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο γηα επηβίσζε (Schlippe & Schweitzer, 2008). 

1.2. πζηεκηθή πξνζέγγηζε θαη νηθνγέλεηα: ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε απνηειεί έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη έρεη εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη ε 

ςπρνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε ηαηξηθή θαη ε νηθνλνκία (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 
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2014 Schlippe & Schweitzer, 2008). Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζηε Γεληθή 

Θεσξία πζηεκάησλ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1940 κε ηε 

ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Γεξκαλνχ βηνιφγνπ Ludwig Von Bertallanffy (Γηψηζα, 

Μαθξή, Κνπηεινχ, ηακαηειάηνπ & Υαβξεδάθε, 2011). Ο Bertallanffy (1934) 

παξαηήξεζε φηη ε εμέηαζε ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ελφο δσληαλνχ 

νξγαληζκνχ δελ κπνξεί λα καο δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο απηφο θαηαθέξλεη λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Γηα λα ιάβνπκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ρξεηάδεηαη λα 

εζηηάδνπκε ζην πψο απηά ηα κέξε θαη νη ιεηηνπξγίεο ζπληνλίδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

Παξάιιεια κε ηε ζπκβνιή ηνπ Bertallanffy, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπζηεκηθήο ζθέςεο έπαημε θαη ε θπβεξλεηηθή επηζηήκε, κε βαζηθφ εθπξφζσπν ην 

καζεκαηηθφ θαη κεραληθφ Norbert Wiener. O Wiener εξγάζηεθε θαηά ην Β‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν ζηνλ ηνκέα ησλ αληηαεξνπνξηθψλ ζπζηεκάησλ αθξηβείαο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ερζξηθψλ αεξνπνξηθψλ επηζέζεσλ (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014). 

Σν 1961 δηαηχπσζε θαη δεκνζίεπζε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θπβεξλεηηθήο επηζηήκεο, 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηελ αξρή ηεο 

απηννξγάλσζεο θαη ηελ αξρή ηεο δηαθίλεζεο πιεξνθνξίαο (Wiener, 1961). χκθσλα 

κε ηνλ Wiener, απηέο νη αξρέο, νη νπνίεο δηέπνπλ ηα κεραληθά ζπζηήκαηα 

επηηξέπνληάο ηνπο λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε φινπο ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Μεηά ην 

ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζπλεξγάζηεθε κε επηζηήκνλεο απφ δηάθνξνπο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ν θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Kurt Lewin θαη ν 

αλζξσπνιφγνο Gregory Bateson (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014).  

Ο Kurt Lewin εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζηελ 

εξκελεία ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, επεζήκαλε φηη ε νκάδα 

αλαπηχζζεη κηα δηαθνξεηηθή δπλακηθή, ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε απφ ην άζξνηζκα 

ησλ κειψλ ηεο (Lewin, 1945).  Ο Gregory Bateson, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ςπρίαηξν 

Jurgen Ruesch, εηζήγαγαλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο επηθνηλσλίαο ζηελ ςπρηαηξηθή 

πξαθηηθή, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ ζηελ θπβεξλεηηθή (Ruesch & Bateson, 1951). Ο 

Bateson αλέπηπμε, επίζεο, ηε ζεσξία ηνπ «δηπινχ δεζκνχ», ε νπνία θαηέρεη 

ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη πξαθηηθή. Ο δηπιφο δεζκφο πξνυπνζέηεη 

κηα ζηελή ζρέζε εμάξηεζεο, φπσο είλαη ε ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ, φπνπ ε κεηέξα 

επηθνηλσλεί ζην παηδί δχν αληηθαηηθά κελχκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ε ιεθηηθή 

επηθνηλσλία λα είλαη “ζ' αγαπψ” αιιά ε εμσιεθηηθή επηθνηλσλία λα ηελ αλαηξεί κε 
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ζθηγκέλα ρείιε ή αδηάθνξν ηφλν ζηε θσλή. Σν παηδί ζην δηπιφ δεζκφ παγηδεχεηαη 

επεηδή φπσο θαη λα αληηδξάζεη ζα είλαη ιάζνο. πλππάξρεη, επίζεο, ζην δηπιφ δεζκφ 

ε κε ιεθηηθή απαγφξεπζε λα ζρνιηαζζεί ην παξάδνμν ηεο επηθνηλσλίαο ή λα 

εγθαηαιεηθζεί ε επηθνηλσλία, ε νπνία ζπκβαίλεη θαη' επαλάιεςε θαη δεκηνπξγεί ηελ 

αίζζεζε φηη ην παξάδνμν είλαη θαη ν κφλνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. (Bateson, Jackson, 

Haley & Weakland, 1956).    

Κεληξηθφ ξφιν ζηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε παίδεη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

απνηειεί έλα ζχκπιεγκα ζηνηρείσλ ελφο ζπλφινπ πνπ αιιειεπηδξνχλ (Bertallanffy, 

1968). Δπνκέλσο, ην ζχζηεκα δελ απνηειείηαη κφλν απφ ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ 

αιιά θαη απφ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ινηπφλ, κειεηά ην 

άηνκν σο κηα εληαία νληφηεηα , αιιά θαη σο κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη 

θαη δξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ 

ηηο αιιειεπηδξάζεηο-ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κε ηα ππφινηπα κέξε-κέιε ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ. Ζ αιιαγή ζε έλα κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηθέξεη 

αιιαγή ζε νιφθιεξν ην ζχζηεκα. ε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία, ε νπνία αλαδεηά κηα αηηηψδε ζρέζε γηα ηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ, ν 

ζπζηεκηθφο ηξφπνο ζθέςεο εζηηάδεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ γηα λα κειεηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 

ζπζηήκαηνο (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000 Πνιέκε-Σνδνχινπ, 2010 

Υαηδερξήζηνπ, Καηή & Γεσξγαληή, 2011).   

1.3. Δθαξκνγή ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ θαηαλόεζε ηεο νηθνγέλεηαο σο 

ζπζηήκαηνο 

Μέζα, ινηπφλ, απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα αλζξψπηλα 

πξνβιήκαηα είλαη νπζηαζηηθά δηαπξνζσπηθά θαη φρη ελδνπξνζσπηθά, δηακνξθψζεθε 

ε ζπζηεκηθή-νηθνγελεηαθή ζεξαπεία, ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ζρνιέο 

ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζην ρψξν ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο (Carr, 2006). 

Ζ ζπζηεκηθή-νηθνγλεηαθή ζεξαπεία δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ νηθνγέλεηα, αιιά θαη 

κε άιια ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ην ζρνιηθφ, ην θνηλσληθφ θαη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ (Γηψηζα, Μαθξή, Κνπηεινχ, ηακαηειάηνπ & Υαβξεδάθε, 2011). 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ 

αηψλα, νη παξαηεξήζεηο κηαο νκάδαο ςπρηάηξσλ, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη νη Ackerman, Jakson θαη Bowen, εζηίαζαλ ζηηο ζρέζεηο λεαξψλ 

ζρηδνθξελψλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ζπλδένληαο ηελ αζζέλεηά ηνπο κε ηηο 
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νηθνγελεηαθέο αιιειεπηδξάζεηο. Ζ νκάδα απηή αμηνπνίεζε ηηο αξρέο ηεο Γεληθήο 

Θεσξίαο πζηεκάησλ θαη ηεο θπβεξλεηηθήο επηζηήκεο, εθαξκφδνληάο ηεο ζηελ 

θιηληθή πξάμε. Ζ δηεχξπλζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο απνηέιεζαλ 

βαζηθέο έλλνηεο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζεξαπεία νηθνγέλεηαο (Goldenberg & Goldenberg, 2004).   

Ζ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία είλαη απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο ζην 

ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ επηξξνή ηεο θπβεξλεηηθήο επηζηήκεο έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο νηθνγελεηαθήο 

ζεξαπείαο, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ Κπβεξλεηηθή Α‟ Σάμεο. Ζ πξψηεο ηάμεο 

θπβεξλεηηθή πεξίνδνο βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ κνληεξληζκνχ γηα ηελ χπαξμε κηαο 

αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ην άηνκν κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαη λα 

θαηαγξάςεη (Carr, 2006). ηε ζπλέρεηα, νη ζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ 

νδήγεζαλ ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ζηελ Κπβεξλεηηθή Β‟ Σάμεο. Ζ δεχηεξεο ηάμεο 

θπβεξλεηηθή πεξίνδνο βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, πξεζβεχνληαο 

φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή γλψζε έμσ απφ ην ππνθείκελν πνπ ηε δηακνξθψλεη 

(Gergen, 1985). Ζ παξαδνρή, ινηπφλ, φηη ε πξαγκαηηθφηεηα δελ «αλαθαιχπηεηαη», 

αιιά θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ παξαηεξεηή, πνπ δηαηππψζεθε απφ ηα ξεχκαηα ηνπ 

θνλζηξνπθηηβηζκνχ θαη αξγφηεξα ηνπ θνλζηξνπμηνληζκνχ, πηνζεηήζεθε απφ ηε 

ζπζηεκηθή ζθέςε (Καηάθε, 2012).      

Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα δσληαλφ θαη αλνηρηφ ζχζηεκα, θαζψο εμαξηάηαη άκεζα 

απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη βξίζθεηαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε καδί ηνπ 

(Katz & Kahn, 1969, φπσο αλαθέξεηαη ζην Υαηδερξήζηνπ, Καηή & Γεσξγαληή, 2011). 

Δπηπιένλ, ε ζπκπεξηθνξά θαη ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη έλα άηνκν δελ απνηεινχλ 

πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε, αιιά ζρεηίδνληαη κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηφ αλήθεη 

θαη δξα, κε θπξηφηεξν ην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Δπνκέλσο, δίλεηαη έκθαζε ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, φπνπ κηα 

πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο κέινπο κπνξεί λα είλαη ιεηηνπξγηθή κέζα ζην 

νηθνγελεηαθφ πιαίζην θαη δπζιεηηνπξγηθή έμσ απ‟ απηφ (Γηψηζα, Μαθξή, Κνπηεινχ, 

ηακαηειάηνπ & Υαβξεδάθε, 2011 Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2014). Μέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδέεη ηα κέιε ηεο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία θαη ζηελ εμέιημε ηνπο. Σα κέιε αιιεινεπεξεάδνληαη θαη πξνζδηνξίδεη ην 

έλα ην άιιν κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ελφο αλεμάξηεηα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ άιινπ (Boscolo & Bertrando, 2008).  
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ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, ν ζεξαπεπηήο δελ αληηκεησπίδεη 

κεκνλσκέλα ην άηνκν πνπ εθδειψλεη έλα ζχκπησκα, αιιά νιφθιεξν ην πιαίζην-

ζχζηεκα ζην νπνίν απηφ αλήθεη. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά είλαη απηά πνπ 

ζπλήζσο εθδειψλνπλ θάπνην ζχκπησκα φηαλ εκθαλίδεηαη θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα.  Οη πξψηνη νηθνγελεηαθνί ζεξαπεπηέο αξλνχληαλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ζεξαπεία ρσξίο ηελ παξνπζία φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμέιημε ηεο ζπζηεκηθήο ζεξαπείαο, ε 

ζπζηεκηθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη θαη ηελ αηνκηθή ζεξαπεία, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν δξα ην άηνκν, θαζψο θαη ηηο 

ζρέζεηο-αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιαηζίνπ-ζπζηήκαηνο κέζα 

ζην νπνίν απηφ ιεηηνπξγεί (Boscolo & Bertrando, 2008).    

 

2. Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ  

χκθσλα κε ηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλαλ παγθφζκην 

θαη αλαγθαίν ζεζκφ γηα ηελ αλζξψπηλε επηβίσζε ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο (Georgas, 

2006). Δίλαη ην πξσηαξρηθφ θνηλσληθφ ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ην άηνκν εληάζζεηαη 

θαη θνηλσληθνπνηείηαη θαη ην νπνίν κεηαβάιιεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

(Popenoe, 1988 Segalen, 1996). Ζ νηθνγέλεηα δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηα κέιε πνπ 

ηελ απαξηίδνπλ αιιά θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη αλάκεζά ηνπο. 

«Κάζε αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη άκεζα ή 

έκκεζα θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο» (Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006).  

Γχν πνιχ ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νηθνγέλεηα είλαη ε δνκή θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο. Ζ δνκή αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε 

ζχλζεζε ησλ ξφισλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο κέζα ζ‟ απηή, φπσο είλαη ε κεηέξα, ν 

παηέξαο, ν γηνο, ε θφξε θηι. Ζ ιεηηνπξγία αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ε νηθνγέλεηα ηθαλνπνηεί ηηο θπζηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ηε βηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή επηβίσζή ηεο. Παξαδείγκαηα 

ιεηηνπξγηψλ ηεο νηθνγέλεηαο απνηεινχλ ε εμαζθάιηζε ηξνθήο θαη ζηέγεο, ε 

επηθνηλσλία κε θηιηθά πξφζσπα νη ζρέζεηο κε ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα θαη άιινπο 

ζπγγελείο, ε απνδνρή θαη αλαγλψξηζε απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θ.ά (Γεψξγαο, 

1999 Murdock, 1949).   
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2.1. Ζ ειιεληθή νηθνγέλεηα ζηελ ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνγελεηαθή δνκή ζηελ Διιάδα, ε παξαδνζηαθή Διιεληθή 

εθηεηακέλε νηθνγέλεηα κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο παηξηαξρηθή, φπνπ ν παηέξαο ή ν 

παππνχο θαηείραλ ηε λνκηθή εμνπζία θαη νη θνηλσληθέο λφξκεο ππνζηήξηδαλ ην θχξνο 

ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο θαη ιεηηνπξγίεο, ν παηέξαο θαηείρε 

εγεηηθφ ξφιν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ρεηξηδφηαλ φια ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Ζ 

κεηέξα έπξεπε λα απνδέρεηαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπδχγνπ ηεο, λα βξίζθεηαη πάληα ζην 

ζπίηη θαη λα θξνληίδεη ηα παηδηά, κηαο θαη ν πξσηαξρηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ λα είλαη 

θαιή κεηέξα. Οη γνλείο θαινχληαλ λα είλαη πξνζηαηεπηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί, ηα 

παηδηά λα είλαη ππάθνπα, λα ζέβνληαη θαη λα θξνληίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο φηαλ απηνί 

κεγαιψζνπλ. Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο δελ επηηξεπφηαλ λα θάλνπλ παηδηά εθηφο γάκνπ 

θαη έπξεπε λα επηζηξέςνπλ ζην παηξηθφ ηνπο ζπίηη ζε πεξίπησζε ρσξηζκνχ 

(Mylonas, Gari, Giotsa, Pavlopoulos & Panagiotopoulou, 2006).  

Πιήζνο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζηηο 

νπνίεο ζπκκεηείραλ παηδηά, έθεβνη, θνηηεηέο, δάζθαινη, κεηέξεο θαη παηέξεο, 

κεηαλάζηεο θ.ά., επηρείξεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζηηο νηθνγελεηαθέο 

αμίεο κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη, φζνλ αθνξά 

ζηνπο ηεξαξρηθνχο ξφινπο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, φιεο νη ειηθηαθέο νκάδεο 

απέξξηςαλ ηνλ παηξηαξρηθφ ξφιν θαη ηε δχλακε ηνπ παηέξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη αμίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηηο επζχλεο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά (π.ρ. «νη γνλείο 

δελ πξέπεη λα καιψλνπλ κπξνζηά ζηα παηδηά ηνπο», «πξέπεη λα είκαζηε θηιφηηκνη», 

«ηα πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ιχλνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα»), θαζψο θαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο παηδηψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπγγελείο (π.ρ. «νη γνλείο έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο», «ηα παηδηά έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

θξνληίζνπλ ηνπο γνλείο φηαλ γεξάζνπλ», «ηα παηδηά πξέπεη λα δνπιεχνπλ γηα λα 

βνεζνχλ ηελ νηθνγέλεηα», «ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπγγελείο»), θάλεθαλ ζαθψο λα πηνζεηνχληαη απφ εθήβνπο θαη 

θνηηεηέο (Γεψξγαο, 1999 Γηψηζα, 2010 Μαξάηνπ-Αιηπξάληε, 1999 Μνπζνχξνπ, 

1989 Μνπζνχξνπ & ηξαηεγάθε, 2003 Mylonas, Gari, Giotsa, Pavlopoulos & 

Panagiotopoulou, 2006 Παπαδήκνπ, 1999 Σζανχζεο, 1984).  

Οη έξεπλεο έδεημαλ, επίζεο, φηη, σο πξνο ηε δνκή ηεο, ε ειιεληθή νηθνγέλεηα θαίλεηαη 

λα αιιάδεη, θαζψο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ ππξεληθψλ απηφλνκσλ λνηθνθπξηψλ. 
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Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη νη ζπγγελείο θαηνηθνχλ ζε θνληηλή απφζηαζε 

αιιειεπηδξψληαο θαη πξνζθέξνληαο ηε βνήζεηά ηνπο, καο νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηνπ 

ζρήκαηνο εθηεηακέλεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο, σο απνηέιεζκα ηεο κεηαθνξάο ηνπ 

ζρήκαηνο ηεο εθηεηακέλεο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο απφ ην ρσξηφ ζηελ πφιε. Δπηπιένλ, 

κέζα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα εξγάδνληαη θαη λα 

ζπνπδάδνπλ, απμάλνληαο ηε δχλακή ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Χο πξνο ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, εθηφο απφ ηε δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ ησλ 

κειψλ κε ηνπο ζπγγελείο, δηαηεξείηαη ζε πςειφ βαζκφ θαη ε πηνζέηεζε αμηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε θαη ηε θξνληίδα αλάκεζα ζηα νηθνγελεηαθά 

κέιε. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα αιιάδεη, πέξαλ απφ ηελ απηαξρηθή δχλακε ηνπ παηέξα, 

απφ είλαη ε αληζφηεηα θαη ε αθακςία ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ηα 

παηδηά (Αθξηβνχζε, 2009 Γεψξγαο, 1999 Mylonas, Gari, Giotsa, Pavlopoulos & 

Panagiotopoulou, 2006 Υφξηε, 2007).    

Σα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζήκεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία είλαη: 

 ε ππξεληθή νηθνγέλεηα: πεξηιακβάλεη ηνπο γνλείο θαη ηα παηδηά. Λεηηνπξγεί σο 

νκάδα, ζηελ νπνία ν θαζέλαο έρεη ην δηθφ ηνπ ξφιν αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη 

ην θχιν ηνπ. Ζ ππξεληθή νηθνγέλεηα δηαζέηεη ζηαζεξέο αμίεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο, ηηο νπνίεο επηδηψθεη λα κεηαδψζεη απφ γεληά ζε γεληά. Σν παηδί 

έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνία απηή δεκηνπξγήζεθε. Βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ε θνηλσληθή άλνδνο 

ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ, θαζψο έηζη πξνσζείηαη θνηλσληθά νιφθιεξε ε 

νηθνγέλεηα. Γ‟ απηφ ην ιφγν, δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα ζηε κφξθσζε θαη ζηε 

ζρνιηθή επηηπρία ησλ παηδηψλ, ηα νπνία πθίζηαληαη ζπρλά κεγάιε πίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ απηφ ην ζθνπφ. Μέζα ζηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα 

εκθαλίδνληαη έληνλεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπγθξνχζεηο 

αλάκεζα ζηα κέιε, θαζψο νη επηζπκίεο ησλ γνληψλ δελ ηαπηίδνληαη κε απηέο 

ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά επσκίδνληαη ζπρλά έλα βάξνο. Αλ 

απνηχρνπλ, δελ θαηνξζψλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ 

ηνπο, ελψ αλ επηηχρνπλ, εληάζζνληαη θνηλσληθά ζε άιιεο νκάδεο, κε 

απνηέιεζκα λα κέλεη πάιη αλνινθιήξσηε απηή ε ηθαλνπνίεζε. Όζνλ αθνξά 

ζην ξφιν ηεο γπλαίθαο, απηφο πεξηνξίδεηαη δξαζηηθά, θαζψο ε ίδηα ζεσξεί φηη 

πξέπεη λα αθηεξψζεη φιε ηε δσή ηεο ζηα παηδηά, ηα νπνία ηελ έρνπλ αλάγθε 
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(Γεψξγαο, 1999 2000 2002 Γεψξγαο, Γθαξή & Μπισλάο, 2004 Γεψξγαο, 

Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 Γηψηζα, 2003).   

 Ζ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα: πεξηιακβάλεη ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο γεληέο 

πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δεζκνχο θαηαγσγήο, ζε θάζεην 

(π.ρ. απφ ηνπο δχν ή ηνλ έλα γνλέα, ηα άγακα ηέθλα ηνπο θαη ηα παηδηά ησλ 

ηέθλσλ απηψλ) θαη νξηδφληην επίπεδν (επίζεο, ηνπο πιάγηνπο ζπγγελείο, ηνπο 

ζπδχγνπο ηνπο θαη ηα ηέθλα ηνπο). Δίλαη κηα ζπλεξγαηηθή νκάδα κε θνηλά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ν αξρεγφο ηεο. Οη αλάγθεο ηνπ 

αηφκνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ θαη φια ηα κέιε δνπλ 

αθνζησκέλα ζ‟ απηφ ην ζχλνιν. Ζ νηθνγέλεηα αληηκεησπίδεη ηηο δπζθνιίεο 

νξγαλψλνληαο ηε δσή ηεο κε θνηλνχο θαλφλεο, αμίεο θαη ξφινπο. ηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπσο ζε πνιιά ειιεληθά ρσξία, ν παηέξαο είλαη ν 

αξρεγφο ηεο εθηεηακέλεο νηθνγέλεηαο, έρεη ππεχζπλνο γη‟ απηή θαη ηελ 

εθπξνζσπεί ζηνλ έμσ θφζκν. Ζ κεηέξα είλαη ν ζπλδεθηηθφο θξίθνο, 

ζπληνλίδεη, ζπκπιεξψλεη ην ξφιν ηνπ παηέξα, αιιά θαη ππνηάζζεηαη ζ‟ απηφλ 

(Αξγπξνχδε & Κνξδνχηεο, 2012 Γεψξγαο, 1999 2000 2002 Γεψξγαο, 

Γθαξή & Μπισλάο, 2004 Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 Γηψηζα, 

2003).     

 Ζ εθηεηακέλε αζηηθή νηθνγέλεηα: δνκηθά είλαη ππξεληθή, αιιά ιεηηνπξγηθά 

δηαηεξεί ζηνηρεία απφ ηελ εθηεηακέλε νηθνγέλεηα (Γηψηζα, 2010).  

 Ζ δηππξεληθή νηθνγέλεηα: απνηειείηαη απφ ηηο νηθνγέλεηα ησλ δχν 

δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ θαη ηα παηδηά ηνπο. Απηή ε κνξθή νηθνγέλεηαο 

πξνθχπηεη κεηά απφ δηαδχγην ησλ γνλέσλ (Γεψξγαο, 1999 2000 2002 

Γεψξγαο, Γθαξή & Μπισλάο, 2004 Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 

Γηψηζα, 2003). Σν δηαδχγην είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

επεξεάδεη πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ε ππξεληθή νηθνγέλεηα φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαζπάηαη ζηηο 

δπηηθέο θνηλσλίεο θαη ηα δηαδχγηα απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ζπρλά ν έλαο 

απφ ηνπο δπν γνλείο λα αλαιακβάλεη λα κεγαιψζεη κφλνο ην παηδί/ηα παηδηά 

ηνπ (Υαηδερξήζηνπ, 1999). Αλ θαη ε Διιάδα παξνπζηάδεη απφ ηνπο 

ρακειφηεξνπο δείθηεο δηαδπγίνπ ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, εκθαλίδεη κηα 

ζηαζεξή αχμεζε ηεο ζπρλφηεηάο ηνπο (Υαηδερξήζηνπ, Γθαξή, Μπισλάο, 

Καξίηζα, Σζηφβνινπ & Γηαβξίκεο, 2014). Χζηφζν, ππάξρεη έιιεηςε ηεο 
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βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηνπ δηαδπγίνπ ζηα κέιε ηεο 

ειιεληθήο νηθνγέλεηαο.  Οη ειιηπείο γλψζεηο πάλσ ζην δήηεκα ζπληεξνχλ ηα 

ζηεξεφηππα θαη ηνλ θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ ηνπ παξειζφληνο, ρσξίο λα δίλνπλ 

έκθαζε ζηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ηνπ δηαδπγίνπ. Ζ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

καθξνζπζηήκαηνο (θνηλσληθέο ζηάζεηο θαη αμίεο, ζηαηηζηηθά δεδνκέλα), ηνπ 

εμσζπζηήκαηνο (παξάκεηξνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο), ηνπ 

κηθξνζπζηήκαηνο (ζρέζεηο ησλ κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο) θαη 

ηνπ νληνγελεηηθνχ ζπζηήκαηνο (ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ θαη 

ςπρνθνηλσληθή επάξθεηα), θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξνζαξκνζηνχλ ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί 

ην δηαδχγην (Υαηδερξήζηνπ, 1999).   

 Ζ κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα: απνηειείηαη απφ ηνπο άγακνπο ή ρήξνπο γνλείο θαη 

ηα παηδηά ηνπο. Ο γνλέαο πνπ κέλεη κε ην παηδί, πξνζπαζψληαο λα θαιχςεη θαη 

ηνπο δπν ξφινπο, αθνζηψλεηαη ζπρλά απνθιεηζηηθά ζ‟ απηφ. Απηφ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφιπηε ηαχηηζε παηδηνχ-γνλέα θαη ηε δεκηνπξγία 

κηαο «θιεηζηήο» ζρέζεο πνπ δχζθνια ρσξάεη ηξίηνπο. Απηφο ν θίλδπλνο είλαη 

ηδηαίηεξα απμεκέλνο φηαλ απνπζηάδνπλ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα παίμνπλ βνεζεηηθφ ξφιν, φπσο ν παππνχο, ε γηαγηά θ.ά. Όηαλ ν 

γνλέαο πηέδεηαη ςπρνινγηθά, ην παηδί ζπρλά αλαιακβάλεη απηφ ην ξφιν ηνπ 

γνλέα παξακεξίδνληαο ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ληψζνληαο ππεχζπλν γηα 

ηελ θαηάζηαζε. Κάπνηα παηδηά δηαρεηξίδνληαη απηή ηε ζπλζήθε βξίζθνληαο 

πξφηππα ζε θηιηθά πξφζσπα ή εθπαηδεπηηθνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

κεζάδνληεο, επηηξέπνληαο ηνπο λα ζθηαγξαθήζνπλ έλα πξφηππν πξνο ηαχηηζε.  

 Ζ νηθνγέλεηα όπνπ απνπζηάδεη ζηαζεξά έλαο από ηνπο δύν γνλείο: είλαη 

απφξξνηα ησλ ζπλερψλ κεηαθηλήζεσλ θαη ηεο ζπλερνχο απνπζίαο ιφγσ 

επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ελφο ή θαη ησλ δχν γνλέσλ. Γε ιείπεη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα αλάκεζα ζηα νηθνγελεηαθά κέιε. Οη νηθνγέλεηεο 

πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηε κνξθή δηαζπψληαη ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα νδεγνχλ ηνλ έλαλ απφ ηνπο δπν γνλείο 

λα κεηαλαζηεχζεη θαη λα απνρσξηζηεί ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Άιιε αηηία 

απνηειεί ην επάγγεικα ηνπ ελφο γνλέα (π.ρ. ζηξαηησηηθφο), ην νπνίν ηνλ 

αλαγθάδεη λα κεηαθηλεζεί καθξηά απφ ηελ πεξηνρή πνπ κέλεη ε νηθνγέλεηά ηνπ 

γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Άιινη ιφγνη κπνξεί λα είλαη ε αζζέλεηα ηνπ 
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ελφο γνλέα, ην λα είλαη θαληάξνο ν παηέξαο ή ν έλαο γνλέαο λα βξίζθεηαη ζηε 

θπιαθή. Οη επηδξάζεηο ζηα παηδηά απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ κνηάδνπλ κε απηέο 

ησλ κνλνγνλετθψλ, αιιά θαίλεηαη λα είλαη πην ήπηεο, θαζψο ε απνπζία ηνπ 

ελφο γνλέα είλαη πξνζσξηλή. Σν παηδί ζηεξείηαη ηνλ έλα γνλέα, αιιά κπνξεί 

λα θαηαλνήζεη ηνπο ιφγνπο ηεο απνπζίαο ηνπ (Γαιάλεο, Παπαδηψηε, 

Υαηδεπαλαγηψηεο, Αιηάλε, Λάδνπ, Φσηίθα & Αιεμαλδξάηνπ, 1995 

Γεψξγαο, 1999 2000 2002 Γεψξγαο, Γθαξή & Μπισλάο, 2004 Γεψξγαο, 

Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 Γηψηζα, 2003).  

Οη δχζθνιεο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα ηαιαλίδνπλ ηελ Διιάδα κέρξη θαη ζήκεξα, 

δεκηνχξγεζαλ ην θφβν φηη ε «ζχγρξνλε αζηηθνπνηεκέλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία καο 

ζα ρηηδφηαλ ζηα ζπληξίκκηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ». Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ε 

αλζεθηηθφηεηα, ε επζηάζεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επειημία ησλ νηθνγελεηαθψλ 

δνκψλ παξακέλνπλ ηζρπξέο κέζα ζην ρξφλν, ιεηηνπξγψληαο σο έλα ζεκαληηθφ 

δηαρξνληθφ δίρηπ αζθαιείαο γηα θαζέλαλ απφ εκάο (Καηάθε, 2012).      

 

3. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ-ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΝΖΠΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ (4-8 ΔΣΧΝ)  

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε νηθνγέλεηα – εηδηθά νη γνλείο – παίδνπλ ηνλ πην θξίζηκν 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ εθεβεία 

(Nixon & Halpenny, 2010). Ζ ζρέζε γνλέα-παηδηνχ απνηειεί ην πξσηαξρηθφ 

πεξηβάιινλ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ θαη νη πξψηκεο εκπεηξίεο-βηψκαηα απηήο 

ηεο ζρέζεο δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο (Caughy, Huang & Lima, 2009). Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο έξεπλαο πάλσ ζηελ νηθνγέλεηα έρεη εζηηάζεη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο 

γνλείο θαη ζηα παηδηά. Ζ γνλετθή αληαπφθξηζε θαη ν γνλετθφο έιεγρνο έρνπλ βξεζεί 

λα απνηεινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ γνλετθνχ ξφινπ  (Nixon & Halpenny, 

2010), ζπκβάιινληαο ζ‟ απηφ πνπ νλνκάδεηαη «γνλετθή εκπινθή» (Gutman & 

Feinstein, 2007). 

Ζ λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε, 

απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ, ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

δηεγείξεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπο, θαη ην αληίζηξνθν. Δπηπιένλ, αξρίδνπλ 

λα απνθηνχλ κηα θαιχηεξε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο σο ηθαλνχ λα ειέγρεη ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ηα αηηήκαηα ησλ γνληψλ ηνπο. Δθηφο απφ απηφ, ζ‟ 

απηή ηελ ειηθία έρεη παξαηεξεζεί κηα αχμεζε ηνπ ζπκνχ πνπ εθθξάδνπλ ηα παηδηά. 

Χο απνηέιεζκα ησλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ ησλ παηδηψλ, νη γνλείο ρξεηάδεηαη λα 

ζέζνπλ φξηα θαη ηαπηφρξνλα λα ελζαξξχλνπλ ηελ απηνλνκία ησλ παηδηψλ ηνπο, ρσξίο 

λα παξακεξίζνπλ ηελ αγάπε ηνπο γη‟ απηά (Scaramella & Leve, 2004).  

Ζ Θεσξία Πξνζθόιιεζεο ηνπ Bowlby αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε γνλέσλ-παηδηψλ θαη 

δίλεη έκθαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ γνλετθήο 

απνπζίαο θαη επαλεκθάληζεο (Harper, 2011). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ηνπ 

ππνζηεξίδεη φηη ην παηδί, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ςπρηθά πγηέο, ρξεηάδεηαη ηελ εκπεηξία 

κηαο δεζηήο, ζηελήο θαη ζηαζεξήο ζρέζεο κε ηε κεηέξα ηνπ, κέζα ζηελ νπνία θαη νη 

δπν λα βηψλνπλ ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. Ο Bowlby, ινηπφλ, έδσζε έκθαζε ζηε 

κεηέξα, θαζψο, φπσο ππνζηήξημε, ν παηέξαο δηαδξακαηίδεη δεπηεξεχνληα ξφιν, ν 

νπνίνο αθνξά θπξίσο ζηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηε ζχδπγν σο 

κεηέξα (Bretherton, 1992). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Bowlby, ε γνλετθή 

επαηζζεζία θαη αληαπφθξηζε ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθαιή πξνζθφιιεζε ηνπ παηδηνχ 

θαη ηε ζεηηθή θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπ. Όζνλ αθνξά ζηε Θεσξία Πηεζηηθνύ 

Γνλετθνύ Ρόινπ ηνπ Patterson, απηή επηζεκαίλεη φηη ε έιιεηςε δεζηαζηάο, ε 

αζπλέπεηα θαη ε ζθιεξή πεηζαξρία νδεγνχλ ζε κε αζθαιή πξνζθφιιεζε ηνπ παηδηνχ, 

ζε θνηλσληθή δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζε εθδήισζε επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

(Harper, 2011).  

Οη αιιειεπηδξάζεηο γνλέα-παηδηνχ έρνπλ βξεζεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνξξχζκηζεο ησλ παηδηψλ (Moilanen, Shaw, Dishion, Gardner & Wilson, 2009). Ζ 

απηνξξχζκηζε αθνξά ζηηο πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα παηδηά 

κεηαηξέπνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζε πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

ξπζκίζνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (Florez, 2011). Μέζα, 

ινηπφλ, απφ απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο νη γνλείο εθθξάδνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα 

ηα παηδηά ηνπο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εζσηεξηθεχνληαη απφ εθείλα, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζ‟ απηέο ηηο 

πξνζδνθίεο (Moilanen, et al., 2009).  
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Ο «αλαζηαιηηθφο έιεγρνο» μεθηλάεη κεηά ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ θαη ζπλερίδεη λα 

αλαπηχζζεηαη θαζψο ην παηδί κεγαιψλεη. Οη γνλείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δσή 

ηνπ παηδηνχ θαη είλαη ππνζηεξηθηηθνί ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνξξχζκηζεο 

ησλ παηδηψλ ηνπο (Moilanen, et al., 2009). ε κηα κειέηε βαζηζκέλε ζηε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε γνλετθή ζπλαηζζεκαηηθή εθθξαζηηθφηεηα θαη ζηελ απηνξξχζκηζε 

παηδηψλ ειηθίαο 4-7 εηψλ ζην ζρνιείν, ε αξλεηηθή-ππνηαθηηθή εθθξαζηηθφηεηα ησλ 

γνλέσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζιίςε θαη ακεραλία, βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηζεηηθφηεηα ησλ παηδηψλ. Ζ ζεηηθή γνλετθή εθθξαζηηθφηεηα ζπλδέζεθε κε 

πςειφηεξα επίπεδα απηνξξχζκηζεο ηνπ παηδηνχ. Σα ρακειά επίπεδα απηνξξχζκηζεο 

ησλ παηδηψλ ζπλδέζεθαλ κε πςειά επίπεδα επηζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ρακειά 

επίπεδα ζπλεξγαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ζην ζρνιείν (Haskett, Stelter, Proffit & 

Nice, 2012).  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη ζπλεπή κε απηά κηαο κεηα-αλάιπζεο 41 κειεηψλ πάλσ 

ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ απηνξξχζκηζε παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ε νπνία δηεμήρζε απφ ηνπο Karreman, van Tuijl, van Aken and 

Dekovic (2006). Δπηπιένλ, νη  Williams, Degnan & Perez-Edgar, Henderson, Rubin, 

Pine, Steinberg θαη Fox (2009) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα δηαρξνληθή κειέηε ζηηο Ζ.Π.Α. 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αλαζηνιήο θαη 

ηνπ γνλετθνχ ηχπνπ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία 

κέρξη ηελ εθεβεία, πεξηιακβάλνληαο παηδηά ειηθίαο απφ 4 κελψλ σο 15 εηψλ. Απηή ε 

κειέηε έδεημε φηη ν θπξηαξρηθφο γνλετθφο ηχπνο πεξηφξηδε ηα πξνβιήκαηα 

εζσηεξίθεπζεο ησλ ζπζηνιηθψλ παηδηψλ κέζα ζην ρξφλν, ελψ ν επηηξεπηηθφο 

γνλετθφο ηχπνο αχμαλε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνλ 

εμνπζηαζηηθφ γνλετθφ ηχπν, απηφο ζπλδέζεθε κε ρακειφηεξα επίπεδα πξνβιεκάησλ 

εμσηεξίθεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηνιηθψλ παηδηψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξρε αχμεζε ησλ πξνβιεκάησλ 

εζσηεξίθεπζεο.   

Ζ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κειέηεο πνπ αμηνπνίεζαλ ζπλεληεχμεηο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη 

παξαηεξήζεηο ζην ζπηηηθφ πεξηβάιινλ, έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα ηηκσξεηηθέο θαη επηζεηηθέο κεηέξεο, εθθξάδνπλ πην 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. πλεπψο, ηα παηδηά 
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απηά βηψλνπλ απφξξηςε θαη αδηαθνξία απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Σα 

παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζε παηρλίδηα θαη ζσκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο, έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο άηνκα κε 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απφ εθείλα ησλ νπνίσλ νη γνλείο εκπιέθνληαη 

ιηγφηεξν ζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο (Franz & Gross, 2001).  

Δπηπιένλ, ηα πνιιά γνλετθά «θιεηζηά» αηηήκαηα, ν καθξνζθειήο ιφγνο, ε δηαθνπή 

ησλ παηδηψλ ζην δηάινγν θαη ε νκηιία ηαπηφρξνλα κε ηνπο άιινπο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε κε χπαξμε ρξφλνπ γηα ηα παηδηά ψζηε λα απαληήζνπλ ζ‟ απηά ηα αηηήκαηα, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε «θνηλσληνκεηξηθή» ζέζε ησλ παηδηψλ πέθηεη 

ζε ρακειά επίπεδα θαζψο απνξξίπηνληαη απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο 

(Black & Logan, 1995 Kahen, Katz & Gottman, 1994).    

πκπεξαζκαηηθά, κηα ζηνξγηθή ζρέζε κεηαμχ παηδηνχ θαη γνλέα, κε ζηαζεξφηεηα ζηηο 

ζηξαηεγηθέο πεηζαξρίαο, έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ξπζκηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ παηδηψλ θαη κε ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζθιεξή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ρσξίο 

ζηαζεξφηεηα ζηελ ηνπνζέηεζε νξίσλ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ πεξηνξηζκφ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη κε πιήζνο πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε 

επηζεηηθφηεηα θαη ε δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο (Kim-Spoona, 

Haskettb, Longoa & Niceb, 2012 Scott, Doolan, Beckett, Harry, Cartwright & the 

HCA team, 2012). 

3.1. Γνλετθνί ηύπνη θαη ηξόπνη πεηζαξρίαο ησλ παηδηώλ 

ηε βηβιηνγξαθία, έρνπλ πεξηγξαθεί ηέζζεξηο βαζηθνί γνλετθνί ηχπνη: 

    1) ν θπξηαξρηθόο-δεκνθξαηηθόο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πςειά επίπεδα ειέγρνπ θαη 

απαηηήζεσλ σξηκφηεηαο, ρσξίο λα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ απηνλνκία ηνπ παηδηνχ. 

Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ ηχπν δείρλνπλ επαηζζεζία ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνχ ηνπο θαη αλαγλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Σν δεπγάξη κνηξάδεηαη ηζφηηκα 

ηνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο θαη ζπδεηάεη φηαλ πξνθχπηεη θάπνην πξφβιεκα, θαζψο 

πηζηεχεη ζηε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ δηαιφγνπ. Σα παηδηά απηψλ ησλ γνλέσλ εκθαλίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε, απηνπεπνίζεζε, επηνέιεγρν θαη 
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επηκνλή. Δπηπιένλ, ζε κεγαιχηεξε ειηθία παξνπζηάδνπλ πςειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

θαη πςειή απηνεθηίκεζε. 

    2) Ο εμνπζηαζηηθόο-απηαξρηθόο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πςειά επίπεδα ειέγρνπ θαη 

απαηηήζεσλ, ρσξίο λα αθήλεη ρψξν ζηε «θσλή» ηνπ παηδηνχ. Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ 

ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία απαηηνχλ ηελ ππαθνή θαη ζπκκφξθσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο 

ζηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ απνθιεηζηηθά νη ίδηνη, ρξεζηκνπνηψληαο ζπρλά ηαθηηθέο 

ηηκσξίαο ζε πεξίπησζε αλππαθνήο θαη κε ζπκκφξθσζεο. Σα παηδηά απηνχ ηνπ ηχπνπ 

γνλέσλ είλαη ζπρλά απνκνλσκέλα, δεηιά, ηδηαίηεξα αλαζθαιή θαη κε ρακειή 

απηνεθηίκεζε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο. Σα θνξίηζηα γίλνληαη ζπλήζσο 

εμαξηεκέλα, ελψ ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα επηζεηηθφηεηαο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

    3) Ο επηηξεπηηθόο-επηεηθήο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δεζηαζηά, ρακειά επίπεδα 

ειέγρνπ θαη απαηηήζεσλ σξηκφηεηαο, αθήλνληαο πνιχ ρψξν ζηελ επηζπκία ηνπ 

παηδηνχ. Οη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία δείρλνπλ ππεξβνιηθή 

επηείθεηα ζηα παηδηά ηνπο, κε ζέηνληαο φξηα ζ‟ εθείλα θαη δίλνληάο ηνπο ηελ 

εληχπσζε φηη ηα πάληα ζπγρσξνχληαη. 

    4) Ο επηηξεπηηθόο-ακειήο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ρακειά επίπεδα ειέγρνπ θαη 

αληαπφθξηζεο. Απηφο ν ηχπνο νλνκάδεηαη επίζεο «ακέηνρνο» ή αδηάθνξνο. Οη γνλείο 

πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ ηχπν είλαη ζπλήζσο πνιχ απαζρνιεκέλνη κε άιια ζέκαηα 

θαη δε δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. Σν θξαηάλε ζε 

«απφζηαζε αζθαιείαο» ψζηε λα κε δπζθνιεχεη ην πξφγξακκά ηνπο. Σα παηδηά απηψλ 

ησλ γνλέσλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπο δπζθνιεχνληαη λα κνηξαζηνχλ ην 

παηρλίδη κε ζπλνκειίθνπο ηνπο, ελψ ζε κεγαιχηεξε ειηθία εκθαλίδνληαη ζπρλά 

αλππάθνπα, επηζεηηθά, ρσξίο απηνέιεγρν, αλαπηχζζνληαο παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά  

(Γεψξγαο, Μπεδεβέγεο & Γηψηζα, 2010 Darling, 1999 Nixon & Halpenny, 2010). 

 Όζνλ αθνξά ζηνπο ηξφπνπο πεηζαξρίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο, έρνπλ 

πεξηγξαθεί ηξεηο ηχπνη: 1) ε επίδεημε δχλακεο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε απεηιήο, 

ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ή ηε ζηέξεζε πξνλνκίσλ 2) ε απφζπξζε αγάπεο πεξηιακβάλεη 

ηε ζηέξεζε πξνζνρήο, ζηνξγήο ή απνδνρήο 3) ε επαγσγή πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ηεο εμήγεζεο ζρεηηθά κε ηε κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο ζηνπο άιινπο (Nixon & Halpenny, 2010).    
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Ζ Latouf (2008) δηεμήγαγε κηα έξεπλα εμεηάδνληαο πψο νη γνλετθνί ηχπνη επεξεάδνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ειηθίαο 5 εηψλ. Ζ έκθαζε δφζεθε ζηνλ θπξηαξρηθφ, 

εμνπζηαζηηθφ θαη επηηξεπηηθφ ηχπν γνλέσλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη 

ν θπξηαξρηθφο ηχπνο νδήγεζε ζε ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη 

ησλ θνξηηζηψλ. Δπηπιένλ, ε ππεδξαζηήξηα ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ε 

επηζεηηθφηεηα ζπλδέζεθαλ κε ηνλ εμνπζηαζηηθφ γνλετθφ ηχπν, κε ηα αγφξηα λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ππεξδξαζηήξηα θαη επηζεηηθά απφ ηα θνξίηζηα. Σα επξήκαηα απηά είλαη 

ζπλεπή κε απηά κηαο άιιεο κειέηεο ζε παηδηά δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο (Alizadeh, Talib, 

Abdullah & Mansor, 2011). Απηή ε κειέηε έδεημε, επίζεο, ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηνλ 

επηηξεπηηθφ γνλετθφ ηχπν θαη ζηα πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο θαη εμσηεξίθεπζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, θαζψο απηνί νη γνλείο κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη ζην 

θάιεζκα ησλ παηδηψλ ηνπο αιιά λα κελ έρνπλ απαηηήζεηο απφ απηά, νδεγψληαο ηα 

ζηελ παζεηηθφηεηα θαη ζε ρακειά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο.  

Όζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνη νη γνλείο 

δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπ, έρνπλ 

πεξηγξαθεί νη εμήο γνλετθνί ηχπνη: 

1) ν απνζηαζηνπνηεκέλνο: νη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία δε 

δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηα 

παξαγλσξίδνπλ ή ηα αλαζηέιινπλ, θαζψο ηνπο πξνθαινχλ άγρνο θαη ζχγρπζε. 

Νηψζνπλ ζπλήζσο άβνια φηαλ ηα παηδηά ηνπ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, αθνχ νη ίδηνη δελ έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ. 

πλεπψο, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθή θαη, φηαλ 

βηψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ληψζνπλ φηη «θάηη δελ πάεη θαιά». 

2) Ο επηθξηηηθόο-απνδνθηκαζηηθόο: νη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία 

επηθξίλνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο ζέηνληάο ηνπο 

φξηα. Δπηπιήηηνπλ ή ηηκσξνχλ ηα παηδηά ηνπο φηαλ απηά εθθξάδνπλ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, ζεσξψληαο φηη πξνζπαζνχλ λα ηνπο «ξίμνπλ» κε απηά. 

Δπηπιένλ, ζεσξνχλ αδπλακία ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ. 

3) Ο επηηξεπηηθόο-παξαρσξεηηθόο: νη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ ηχπν 

απνδέρνληαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ησλ παηδηψλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δλψ είλαη ηδηαίηεξα 

παξεγνξεηηθνί κε ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, δελ ην βνεζνχλ λα 



35 
 

ηα δηαρεηξηζηεί, κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ κελπκάησλ θαη θαλφλσλ. 

4) Ο ζπλαηζζεκαηηθόο κέληνξαο: νη γνλείο πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία 

απνδέρνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη πξνσζνχλ ηε ιεθηηθή 

ηνπο έθθξαζε. Θεσξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ζεκαληηθή πηπρή ηεο 

δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ, έρνπλ θαη νη ίδηνη επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη δελ θνβνχληαη λα ηα εθθξάζνπλ φηαλ ηα παηδηά ηνπο είλαη 

παξφληα. πλεπψο, ηα παηδηά σξηκάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά, θαζψο κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλνπλ, δείρλνληαο πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο (Gottman, 

2000).  

Σα πέληε ζηάδηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο ησλ παηδηψλ, φπσο αλαθέξνληαη απφ 

ηνλ Gottman (2000), είλαη: 

    1) ε επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ, έρνληαο ν γνλέαο ηελ επίγλσζε θαη 

ησλ δηθψλ ηνπ ζπλαηζζεκάησλ, 

    2) ε αληηκεηψπηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο κηα επθαηξία γηα πξνζέγγηζε ηνπ 

παηδηνχ θαη αλάπηπμε κεγαιχηεξεο νηθεηφηεηαο καδί ηνπ, 

    3) ε αθξφαζε κε ελζπλαίζζεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ, 

είηε απηά είλαη ζεηηθά είηε αξλεηηθά, 

    4) ε παξνρή βνήζεηαο ζην παηδί γηα λα εθθξάζεη ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, 

    5) ε νξηνζέηεζε θαη ε εμέηαζε ησλ πηζαλψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο.   

3.2. ρέζεηο παηδηνύ-κεηέξαο θαηά ηε λεπηαθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

Ζ κεηέξα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θαη πην ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ 

παηδηνχ (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  ηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία  

ε κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή θαη ησλ δχν θχισλ (Cole & Cole, 2002).   

Ζ αγάπε θαη ε θξνληίδα ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο 

πγηνχο, αλεμάξηεηνπ θαη θνηλσληθά ζθεπηφκελνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ 

νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ επθπΐα ηεο 

κεηέξαο, αιιά κε ηε δχλακε, ηε κεγαινςπρία θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε πνπ δείρλεη 
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απέλαληη ζ‟ απηφ. Ζ κεηέξα αλαιακβάλεη λα δηεπξχλεη βαζκηαία ηνλ θφζκν ηνπ 

παηδηνχ θαη λα ηξνθνδνηεί ηελ αλαπηπζζφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνιακβάλεη ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν παηδί καζαίλεη ζηαδηαθά φηη ν θφζκνο δελ είλαη φπσο 

αθξηβψο ηνλ θαληάδεηαη, πξνζαξκφδνληαο ηε θαληαζία ηνπ ζ‟ απηά πνπ παξαηεξεί 

θαη βηψλεη (Winnicott, 2001).  

Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί αξρίδνπλ ζηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ 

θαη απμάλνληαη θαζψο εθείλν μεθηλά λα κηιάεη θαη λα δηεθδηθεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη απηέο νη ζπγθξνχζεηο είλαη πην ζπρλέο κεηαμχ ησλ 2 θαη 3 

εηψλ ηνπ παηδηνχ, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ 

αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηκε κεηξηθή ηηκσξεηηθή θαη θαηαλαγθαζηηθή 

πεηζαξρία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηζεηηθή θαη κεηέπεηηα αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (Caughy, Huang & Lima, 2009).  

Δπηπιένλ, ε πίεζε, ε αξλεηηθφηεηα, ε θξηηηθή θαη ε ζσκαηηθή ηηκσξία απφ ηελ 

πιεπξά ηεο κεηέξαο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε κεησκέλε απηνξξχζκηζε θαη ηα απμεκέλα 

πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ, φπσο ε επηζεηηθφηεηα 

(Combs-Ronto, Olson, Lunkenheimer & Sameroff, 2009). Απηφ ην είδνο κεηξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηζηνξηθφ θαθνπνίεζεο ηεο κεηέξαο θαη κε 

ησξηλφ ζηξεο πνπ κπνξεί λα βηψλεη, δπν παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο 

κεηέξεο ιηγφηεξεο επαίζζεηεο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο (Pereiraa, Vickersb, 

Atkinsonb, Gonzalezc, Wekerlec & Levitand, 2012).  

Μηα κειέηε βαζηζκέλε ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ 

πξψηκε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ, έδεημε φηη ε αξλεηηθή κεηξηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα πξνβιήκαηα εμσηεξίθεπζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

αιιειεπηδξνχλ απφ λσξίο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη 

δεκηνπξγνχλ έλαλ αξλεηηθφ θαχιν θχθιν κέρξη ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη κεηέξεο φζν θαη ηα παηδηά ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ γνλέα-παηδηνχ (Combs-Ronto, Olson, Lunkenheimer 

& Sameroff, 2009).   

3.3. ρέζεηο παηδηνύ-παηέξα θαηά ηε λεπηαθή θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

Όζνλ αθνξά ζηνλ παηέξα, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ε 

βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζηελ 
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αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Herbert, 1999). Ζ επίδξαζή ηνπ ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο  ησλ παηδηψλ θαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

ηνπο, έρεη βξεζεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ηεο κεηέξαο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπ παξειζφληνο (Hussain & Munaf, 2012 Rohner & Veneziano, 2001).   

Ο παηέξαο ζπκβάιιεη κε πνιινχο ηξφπνπο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Βνεζά ηε 

κεηέξα λα ληψζεη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πιεξφηεηα, ε νπνία κεηαθέξεηαη θαη ζην 

παηδί, θάλνληάο ην λα βηψλεη  «θνηλσληθή» αζθάιεηα. πκπαξαζηέθεηαη εζηθά ζηε 

κεηέξα θαη ζηεξίδεη ην θχξνο ηεο, ρσξίο λα είλαη δηαξθψο παξψλ, θαζψο ηε βνεζά λα 

θηηάρλεη θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεηαη ε ηάμε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Δπηπιένλ, ν παηέξαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κέζα ζην 

ζπίηη, θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Winnicott, 2001).   

Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ην πφζεο ψξεο έλαο παηέξαο 

αζρνιείηαη κε ην παηδί ηνπ, αιιά ν πνηνηηθφο ρξφλνο πνπ ηνπ αθηεξψλεη φηαλ είλαη 

καδί ηνπ. Σν ράδη, ε θνπβέληα, ην παηρλίδη, ε κάζεζε ηνπ πψο λα δηεπζεηεί ην ρψξν 

ηνπ θαη ε ελζάξξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ παηδηνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Parke, 1987).   

H ζρέζε παηέξα-παηδηνχ έρεη ζπλδεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά 

θαηνξζψκαηα, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηέξεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά 

ζηε δσή ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή γλσζηηθή θαη γισζζηθή ηθαλφηεηα, πςειά 

επίπεδα θνηλσληθφηεηαο θαη δεκνηηθφηεηαο ζηε ζρέζε ηνπο κε άιια παηδηά θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, απηνπεπνίζεζε, αλεμαξηεζία, απηνέιεγρν θαη θηιεηξεληθή 

ζπκπεξηθνξά (Rosenberg & Wilcox, 2006).  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν παηέξαο ζπκπεξηθέξεηαη ζηε κεηέξα κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

ζα επεξεάζεη ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξηψλ πξνο ηηο γπλαίθεο θαη ηηο 

κειινληηθέο πξνζδνθίεο ησλ θνξηηζηψλ γηα ηνπο άληξεο (Scott & De La Hunt, 2001). 

Αλ ν παηέξαο θαη ε κεηέξα είλαη επηπρηζκέλνη κεηαμχ ηνπο, ηα παηδηά δελ 

αληηιακβάλνληαη σο αληαγσληζηηθέο ηηο ζρέζεηο ησλ γνλέσλ, νπφηε θαη ησλ δπν 

θχισλ γεληθφηεξα (Winnicott, 2001).  
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Πέξαλ απφ κηα ζεηηθή ζρέζε κε ηε κεηέξα ησλ παηδηψλ, ν απνηειεζκαηηθφο παηξηθφο 

ξφινο πεξηιακβάλεη ηελ αθηέξσζε ρξφλνπ ζην παηρλίδη κε ηα παηδηά θαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ελεξγφ αζρνιία κε ηελ αλαηξνθή ηνπο, ηελ άζθεζε πεηζαξρίαο 

κε απηνέιεγρν, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηνλ «έμσ θφζκν», ελζαξξχλνληαο 

ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο  (Scott & 

De La Hunt, 2001). 

 

4. ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΝΖΠΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΡΧΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

4.1. Νεπηαθή ειηθία 

Ζ λεπηαθή ειηθία είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ηα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπο θαη αξρίδνπλ λα αλαθαιχπηνπλ ηελ απηνλνκία 

ηνπο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ηα παηδηά αξρίδνπλ λα απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη λα 

δείρλνπλ γηα πξψηε θνξά αλππαθνή (Gottman, 2000).  

Καηά ηε λεπηαθή ειηθία, ην παηδί αξρίδεη λα εμειίζζεη ην ζπλαίζζεκα πξνζσπηθήο 

αμίαο θαη δχλακεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη κέζσ ηεο δξάζεο 

θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ απηά πνπ κπνξεί λα θάλεη κε βάζε ηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. 

Δπηπιένλ, ην παηδί αξρίδεη λα απνθηά γλψζε γηα ην ηη αμίδεη κε βάζε ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ηεο θξηηηθήο πνπ ηνπ αζθνχλ ηα πξφζσπα αλαθνξάο 

(Εάραξεο, 2000). Έλα παηδί πνπ ιακβάλεη ζηαζεξή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζε 

απφ απηνχο πνπ ην θξνληίδνπλ, αλαπηχζζεη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο γηα ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ, ληψζεη φηη αμίδεη λα εκπηζηεχεηαη ηνπο άιινπο θαη αληηιακβάλεηαη ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο άμην θξνληίδαο (Blaustein & Kinniburgh, 2010).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν ην παηδί κεγαιψλεη δελ είλαη 

αζθαιέο, ηφηε ε εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ εθείλν ζα επεξεαζηεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Έλα παηδί ηνπ νπνίνπ ν γνλέαο αληαπνθξίλεηαη κε απξφβιεπην ηξφπν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ, ελδέρεηαη λα ζπζηάζεη απηή ηελ εμεξεχλεζε πξνθεηκέλνπ λα κείλεη 

πηζηφ ζ‟ απηφλ θαη λα θαηαθέξεη λα εηζπξάμεη ηελ αγάπε ηνπ. Καζψο απηφ 

αλαπηχζζεηαη κέζα ζ‟ έλα ζηξεζνγφλν πεξηβάιινλ, δηαζέηεη ιηγφηεξν έιεγρν, αζθεί 

ιηγφηεξε επίδξαζε θαη δπζθνιεχεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ θφζκν, αξρίδνληαο ζπρλά λα 
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εζσηεξηθεχεη κηα αίζζεζε αλπκπφξηαο. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα λα 

αλαπηχμεη κηα δπζαλάινγε ηεο ειηθίαο ηνπ εμάξηεζε, θαζψο θαη άθακπηεο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπλεπαγφκελνπ άγρνπο (Blaustein & Kinniburgh, 2010).   

Δθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμή ηνπο, ηα λήπηα αξρίδνπλ λα 

ζηξέθνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηα άιια παηδηά. Φαίλεηαη φηη 

ήδε απφ πνιχ κηθξή ειηθία ηα παηδηά έρνπλ επίγλσζε ησλ δηαθνξψλ θαη ησλ 

νκνηνηήησλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη έιθνληαη 

ππεξβνιηθά ην έλα απφ ην άιιν, δε δηαζέηνπλ αθφκα ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα λα παίμνπλ ζπλεξγαηηθά. Σν κνίξαζκα παηρληδηψλ, ινηπφλ, δελ είλαη 

ζπρλά κηα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία (Gottman, 2000). 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ειηθηαθήο πεξηφδνπ, ηα παηδηά αξρίδνπλ, επίζεο, λα 

εκθαλίδνπλ έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο, εθδειψλνληαο ζπκφ, νξγή, 

απνγνήηεπζε. Απηέο νη ζπλαηζζεκαηηθέο εθξήμεηο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηα πξφζσπα αλαθνξάο, ηα νπνία ζπλήζσο είλαη νη γνλείο. 

Έρεη δηαπηζησζεί κέζα απφ έξεπλεο φηη νη αηηίεο απηψλ ησλ ζπγθξνχζεσλ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ θαλφλσλ, φπσο είλαη ην 

πιχζηκν, ε ιήςε ησλ γεπκάησλ ζε νξηζκέλεο ψξεο, ν χπλνο θ.ά. (Εάραξεο, 2000).   

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεπηαθήο ειηθίαο είλαη ε αλάπηπμε 

ελδηαθέξνληνο ηνπ παηδηνχ γηα ην ζπκβνιηθφ θαη ην θαληαζηηθφ παηρλίδη. Καηά ηελ 

ειηθία ησλ 2-3 εηψλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ 

παξαηεξήζεη ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Απνθηνχλ ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα λα 

απνκλεκνλεχνπλ ελέξγεηεο θαη γεγνλφηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα μαλαζπκνχληαη γηα 

λα ηα κηκεζνχλ (Gottman, 2000). Ζ ηαχηηζε κε ηηο αμίεο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη είλαη αγαπεκέλα πξφζσπα, απνηειεί ηελ πξψηε 

έλδεημε ηνπ ζρεκαηηζκνχ ζπλείδεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ. Ζ ζπλείδεζε 

γίλεηαη ζηαδηαθά κηα απηφλνκε εμνπζία, ε νπνία ελεξγεί ζρεηηθά αλεμάξηεηα απφ ηηο 

εμσηεξηθέο εληζρχζεηο θαη ξπζκίδεη ηε ζπκπεξηθνξά κε κεγάιε ζπρλά απζηεξφηεηα 

(Εάραξεο, 2000).  
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4.2. Πξώηε ζρνιηθή ειηθία 

Καηά ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά είλαη έηνηκα βγνπλ ζην πεξηβάιινλ έμσ 

απφ ηελ νηθνγέλεηα, λα γλσξίζνπλ άιια παηδηά θαη λα έξζνπλ αληηκέησπα κε λέεο 

πξνθιήζεηο, φπσο είλαη ε ππαθνή ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ (Gottman, 

2000). Καζψο εθηίζεληαη ζηνλ θφζκν έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αξρίδνπλ λα 

αλαθαιχπηνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο θαη λα αλαπηχζζνπλ κέζα απφ ηα επηηεχγκαηά 

ηνπο ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Απηφ ζα ηα βνεζήζεη λα δηακνξθψζνπλ ηα 

θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία ζα εξκελεχνπλ αξγφηεξα ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ κάζεη πψο λα αιιειεπηδξνχλ κε επηηπρεκέλν 

ηξφπν κε ηνπο γνλείο ηνπο/ηα πξψηκα πξφζσπα θξνληίδαο ηνπο, ελδέρεηαη λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε επαξθψλ θαη πγηψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ή άιινπο ελήιηθεο, φπσο είλαη νη δάζθαινη  (Blaustein & 

Kinniburgh, 2010). Δπηπιένλ, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ε ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο – ζρνιείνπ ζεσξείηαη σο ηζρπξή κεηαβιεηή 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο θαη αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ (Κνχηξαο & Νάζηνπ, 2014 Μπξνχδνο, 2002 αθειιαξίνπ 2008).    

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε δηάζεζε ησλ 

παηδηψλ κεηαβάιιεηαη εχθνια θαη γξήγνξα απφ ην γέιην ζην θιάκα, απφ ηε ραξά ζηε 

ιχπε θαη αληίζηξνθα. Απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα νθείιεηαη ζηελ εζσηεξηθή 

αλαζθάιεηα πνπ βηψλνπλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηε λεπηαθή 

ζηελ παηδηθή ειηθία. Σα παηδηά, ινηπφλ, εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ηφζν ζηνλ 

έπαηλν φζν θαη ζηελ αξλεηηθή θξηηηθή, γεγνλφο πνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ αιιειεπηδξνχλ καδί ηνπο (Εάραξεο, 

2000).   

Με ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα αλαπηχζζνπλ θηιίεο κε 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη λα παίδνπλ καδί ηνπο, γεγνλφο πνπ ηα θέξλεη πνιιέο θνξέο 

αληηκέησπα κε ην ζπκφ θαη ηε δπζαξέζθεηα. Σνπο δίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, λα εθθξάδνπλ ηηο 

δηαθσλίεο ηνπο θαη λα ηηο επηιχνπλ, αιιά θαη λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ άιισλ. ηελ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην ιεγφκελν «θαληαζηηθφ» παηρλίδη, κέζα απφ ην νπνίν ππνδχνληαη 

θαληαζηηθνχο ή πξαγκαηηθνχο ραξαθηήξεο (π.ρ. ηνπο γνλείο ηνπο), γεγνλφο πνπ ηνπο 
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επηηξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο εληάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(Gottman, 2000). 

Μέζα, ινηπφλ, απφ ην «θαληαζηηθφ» παηρλίδη, ηα παηδηά ηεο πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηηο βαζχηεξεο αλεζπρίεο θαη ηνπο βαζχηεξνπο 

θφβνπο ηνπο. Απηνί νη θφβνη ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε δχλακεο, ηελ εγθαηάιεηςή 

ηνπο απφ ηνπο γνλείο εμαηηίαο ησλ γνλετθψλ ζπγθξνχζεσλ, ην ζθνηάδη, ηα άζρεκα 

φλεηξα θαη ην ζάλαην (Gottman, 2000). Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, ηα επίπεδα ησλ 

παξαπάλσ θφβσλ κεηψλνληαη. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζην θχιν, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη 

λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα θφβσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα. Σν γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζηηο δηαθνξέο ηνπ ζηεξενηχπνπ ηνπ θχινπ, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηα θνξίηζηα κεγαιχηεξε εθδήισζε θφβσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

αγφξηα (Εάραξεο, 2000).           

4.3. πλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε λεπηαθή 

θαη πξώηε ζρνιηθή ειηθία (4-8 εηώλ) 

Καηά ηε λεπηαθή θαη πξψηε ειηθία, ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ είλαη απηή πνπ 

θαζνδεγεί ηνπο γνλείο λα θαηαιάβνπλ ηη ρξεηάδνληαη εθείλα. Σα κηθξά παηδηά, ηα 

νπνία δελ κπνξνχλ αθφκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιχ θαιά ηε γιψζζα, επηθνηλσλνχλ 

ζε κεγάιν βαζκφ κέζσ ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο θαη κέζσ ζπλαηζζεκαηηθψλ 

εθθξάζεσλ, φπσο είλαη ην θιάκα, ην κνπξκνχξηζκα θαη ην γέιην (Ashiabi, 2000 

California Childcare Health Program, 2006). Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ηα παηδηά εθθξάδνπλ φηη είλαη αγρσκέλα θαη θαηαπηεζκέλα, είλαη νη 

παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο: 

 Δίλαη ππεξδξαζηήξηα 

 Γπζθνιεχνληαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα θαη/ή λα ηελ 

νινθιεξψζνπλ 

 Μαηαηψλνληαη/απνγνεηεχνληαη εχθνια 

 Γπζθνιεχνληαη λα πάξνπλ απνθάζεηο 

 Γπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο 

 Δπηιχνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε βίαο (ρηχπεκα, δάγθσκα, ζπξψμηκν θηι.) 

 Έρνπλ έληνλα μεζπάζκαηα 

 Πξνζθνιιψληαη ζηνπο ελήιηθεο 
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 Απνθεχγνπλ λέεο δνθηκαζίεο 

 Γελ παίδνπλ κε άιια παηδηά 

 Κιαίλε ζπρλά θαη δελ κπνξνχλ λα εξεκήζνπλ εχθνια 

 Γελ ηξψλε (Poulsen, 1996, φπσο αλαθέξεηαη ζην California Childcare Health 

Program, 2006). 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη νη δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο λσξίο θαηά ηε λεπηαθή θαη πξψηε ζρνιηθή 

ειηθία, θαη λα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη κέρξη ηελ ελήιηθε δσή ηνπ αηφκνπ 

(Bowen, Heron & Steer, 2008). Οη ζπλέπεηεο ζηελ ελήιηθε δσή κπνξεί λα ζρεηίδνληαη 

κε δπζθνιίεο ζηε ζρέζε κε ην/ηε ζχληξνθν θαη ηα παηδηά ηνπ αηφκνπ, κε πξνβιήκαηα 

ςπρηθήο πγείαο θαη κε κηα επξεία γθάκα ζνβαξψλ ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ (Buchanan, 

1999, φπσο αλαθέξεηαη ζην Smith, 2002). Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη 

γνλείο λα βξίζθνληαη ζε επαγξχπλεζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζνπλ ηπρφλ 

δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζ‟ απηέο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θαηεπλαζκφ ηνπο.  

Ζ πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο παηδηνχ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε δηαζπαζηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ε νπνία: 

• παξεηζθξέεη  ζηε κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ επηηπρία ηνπ ζην 

παηρλίδη 

• είλαη επηβιαβήο γηα ην παηδί, άιια παηδηά ή ελήιηθεο, ή πξνθαιεί βιάβεο 

ζην πεξηβάιινλ 

• απνκνλψλεη θνηλσληθά ην παηδί, θαζψο ηα άιια παηδηά δελ ζέινπλ λα 

παίμνπλ καδί ηνπ 

• ζέηεη ην παηδί ζε πςειφ θίλδπλν γηα κειινληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα ή 

πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν (California Childcare Health Program, 2006). 

Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ζσκαηηθή ή ςπρηθή βιάβε ζε θάπνην άιιν άηνκν ή δψν, ή θαηαζηξνθή 

πεξηνπζίαο. Ζ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κηθξψλ παηδηψλ κπνξεί λα είλαη ηπραία ή 

αθνχζηα θαη κέζα απ‟ απηή επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα παηδί πνπ ζέιεη έλα παηρλίδη πνπ έρεη έλα άιιν παηδί, ζα ηνπ ην 

αξπάμεη (California Childcare Health Program, 2006).   
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Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ είλαη ζπλήζσο ελνριεηηθή 

ζηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο πξνβιεκαηίδεη, απνηειεί ζπρλά κηα θπζηθή ζπλέπεηα ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη εμέιημεο ησλ παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ελψ έλαο 

ελήιηθαο ελνριείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην παηδί ηνπ δε δίλεη ζεκαζία ζ‟ απηφ πνπ ηνπ 

ιέεη λα θάλεη, ην παηδί κπνξεί απιά λα κελ θαηαιαβαίλεη ην αίηεκα ή λα έρεη ζην λνπ 

ηνπ θάηη άιιν εθείλε ηη ζηηγκή. Οη γνλείο κπνξνχλ λα είλαη θαζεζπραζκέλνη εάλ 

γλσξίδνπλ ηη λα πξνζδνθνχλ απφ ην παηδί ηνπο ζηα δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ σο ελδείμεηο γηα ηπρφλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη δπζθνιίεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο, είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε παηδηά 

απηήο ηεο ειηθίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα εθδειψζνπλ θάπνηεο απφ 

απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο θάπνηεο ρξνληθέο ζηηγκέο, αιιά φρη ζπλέρεηα (Brault & 

Brault, 2005). Γνλείο θαη ζεκαληηθνί άιινη, ινηπφλ, ρξεηάδεηαη λα αλεζπρήζνπλ φηαλ 

ην παηδί ηνπο εθδειψλεη θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο θαη‟ 

επαλάιεςε θαζψο κεγαιψλεη (California Childcare Health Program, 2006).  

Γελ ππάξρεη, ινηπφλ, απζηεξφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηε θπζηνινγηθή θαη ζηελ 

παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σν παηδί πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πξνβιεκαηηθφ» απφ ηνπο γνλείο ή/θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δε ζεκαίλεη φηη πάζρεη 

απφ θάπνηα πλεπκαηηθή ή ςπρηθή αζζέλεηα. Ζ εκθάληζε θάπνηαο «απνθιίλνπζαο» 

ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία ζρεηίδεηαη – ζχκθσλα κε ηνπο ελήιηθεο – κε ηελ απνηπρία ηνπ 

παηδηνχ λα ζπκπεξηθεξζεί ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο, κπνξεί λα ζπλδέεηαη 

κε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Οη δπζθνιίεο απηέο 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο κέζα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ κε ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν, κε ηα άιια παηδηά 

ζηε γεηηνληά θαη ζηελ παηδηθή ραξά. πλεπψο, ην παηδί θαιείηαη λα πξνζαξκνζηεί ζε 

πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, γεγνλφο πνπ ζπρλά απνηειεί «νδπλεξή 

πξφθιεζε γηα ην αλαπηπζζφκελν άηνκν θαη γίλεηαη ε αηηία εζσηεξηθήο δπζθνξίαο θαη 

άγρνπο» (Herbert, 1998).      

Ζ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Οη γνλείο κε ζεηηθέο εκπεηξίεο 

δσήο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δηαζέζηκνη θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην παηδί ηνπο, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ έρνπλ. Όηαλ γνλείο θαη 

παηδηά είλαη ζπλαηζζεκαηηθά «ζπληνληζκέλνη» κεηαμχ ηνπο, νη γνλείο κπνξνχλ πην 
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εχθνια λα εληνπίζνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζ‟ απηέο κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Απηή ε ζρέζε αληαπφθξηζεο 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά ζπκβάιιεη ζηελ πγηή αλάπηπμε ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο 

θαη ηεο εζηθήο αληίιεςεο ησλ παηδηψλ (Michigan Department of Community Health, 

2003).   

 

5. ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΞΤ 

ΣΟΤ ΥΔΖ 

5.1. Ζ έλλνηα ηεο αληίιεςεο ζηελ ςπρνινγία 

Με ηνλ φξν «αληίιεςε» ελλννχκε ηε «λνεηηθή ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα 

ησλ αηζζήζεσλ νξγαλψλνληαη ζε ελφηεηεο κε λφεκα θαη εξκελεχνληαη κε βάζε ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ» (Υνπληνπκάδε & Παηεξάθε, 2008). Ζ 

αληίιεςε είλαη ίζσο ε βαζηθφηεξε γλσζηηθή µαο ιεηηνπξγία, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα φιεο ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο ηνπ γλσζηηθνχ µαο 

ζπζηήµαηνο (Γεψξγαο, 1995).   

Σν άηνκν γελληέηαη κε αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα θαηαιαβαίλεη, 

λα δηαθνξνπνηεί θαη λα απνθξίλεηαη ζην πεξηβάιινλ πνπ ην θαηαθιχδεη. Καζψο ην 

λήπην αλαπηχζζεηαη, αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη ε αληίιεςή ηνπ. Δπηπιένλ,  

απμάλνληαη νη νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο (Giddens, 2002).   

Οη αηζζήζεηο είλαη εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, δηακνξθψλνληαο ηελ αληίιεςή ηνπ γη‟ απηή. Ζ αληίιεςε 

δηακνξθψλεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην εξέζηζκα πνπ δηεγείξεη ηα 

αηζζεηήξηα φξγαλα, ε θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ε εκπεηξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππάξρεη ε νπηηθή αληίιεςε θαη ε αληίιεςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 

νπηηθή αληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο, ελψ  ε ζπλαηζζεκαηηθή 

αληίιεςε αθνξά ζηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ (ρνιηθή Δγθπθινπαίδεηα 

Παηάθεο – Oxford, 2000). 

Σν άηνκν κέζσ ηεο αληίιεςεο δηακνξθψλεη κηα εηθφλα γηα ηα αληηθείκελα θαη ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπ. Ζ πξνζσπηθή αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ θφζκν πεξηιακβάλεη ηε 
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γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηε γλψζε ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Ζ εηθφλα πνπ 

δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαζνξίδεη ηε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

επεξεάδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεμεξγάδεηαη ηηο εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο θαη 

ηα θίλεηξά ηνπ γηα δξάζε (Λενληαξή, 1996). Ζ δηακφξθσζε κηαο αληίιεςεο, ινηπφλ, 

νδεγεί ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεο απέλαληη ζε έλα αληηθείκελν, έλαλ 

άλζξσπν ή έλα ζεζκφ (Γεψξγαο, 1995 Μπνδαηδήο, 2004).   

Οη αληηιήςεηο πεξηιακβάλνπλ γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, πξνηηκήζεηο θαη απφςεηο. Σα 

ζηνηρεία απηά πεξηέρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ππνθεηκεληθή αμηνιφγεζε, θαζψο 

βαζίδνληαη ζηηο εκπεηξίεο, ζηηο αμίεο θαη ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ επίδξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηε δηακφξθσζε ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ, κπνξεί λα γίλεη εχθνια θαηαλνεηή ε ππνθεηκεληθή θχζε ησλ 

αληηιήςεσλ ελφο αλζξψπνπ (Zadra & Clore, 2011).   

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, ινηπφλ, επεξεάδεη ζπρλά θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμία θαη ηε 

ζεκαζία ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, θαη απηέο νη πιεξνθνξίεο 

ελζσκαηψλνληαη ζηελ νπηηθή αληίιεςή ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Δπνκέλσο, φπσο 

έρεη δηαπηζησζεί, ν θφβνο απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο θάπνηνο λα «βιέπεη» ελδερφκελεο 

απεηιέο, ε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ελζαξξχλεη ην άηνκν λα δηαηεξήζεη ηηο 

ησξηλέο αληηιήςεηο ηνπ, ελψ ε αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε ελζαξξχλεη ηελ 

αιιαγή ηνπο (Zadra & Clore, 2011). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη αληηθείκελα ζην πεξηβάιινλ κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θηλεηήξηα δχλακε έιθνπλ ηελ πξνζνρή θαη είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ πην εχθνια 

αληηιεπηά σο «κεγαιχηεξα». Δπηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αληίιεςε 

κεηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ θαη φηη ην ζπλαίζζεκα κπνξεί λα κεηαβάιιεη ηελ αληίιεςε 

έηζη ψζηε λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε πεξηζζφηεξν σθέιηκεο παξά επηθίλδπλεο 

ελέξγεηεο (Zadra & Clore, 2011).  

5.2. Απηναληίιεςε, απηνεηθόλα θαη απηνεθηίκεζε ησλ παηδηώλ 

Ζ απηναληίιεςε απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (Zentner & 
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Renault, 2007). Ζ δηακφξθσζή ηεο μεθηλά ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία, φπνπ, θαηά 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ, ην παηδί δε κπνξεί λα δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

απφ ηνπο άιινπο θαη εηδηθά απφ ηε κεηέξα. ηαδηαθά, αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο μερσξηζηή νληφηεηα κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην θχιν, ε ειηθία 

θαη νη ηθαλφηεηεο (Υαηδερξήζηνπ, θ.ά., 2011).  

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (3-5 έηε) νη απηνπεξηγξαθέο αθνξνχλ θπξίσο ζην ζσκαηηθφ 

εαπηφ θαη ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, θαηαλνψληαο 

ζηαδηαθά φηη νη πξάμεηο ηνπο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο – θπξίσο 

απφ ηνπο γνλείο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο αλαηξνθνδνηνχλ ηελ αλαπηπζζφκελε 

απηναληίιεςή ηνπο, θηάλνληαο ζηε ζρνιηθή ειηθία φπνπ νη απηνπεξηγξαθέο ηνπο 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ εζσηεξηθφ εαπηφ θαη αξρίδνπλ λα πεξηιακβάλνπλ 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πξνζσπηθέο επηζπκίεο 

(Υαηδερξήζηνπ, θ.ά., 2011).  

Καηά ηε ζρνιηθή ειηθία αξρίδεη θαη ε αλάπηπμε ηεο αθαδεκατθήο απηναληίιεςεο, 

θαζψο ην παηδί αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ επίδνζή ηνπ θαη ζπγθξίλεηαη κε ηα άιια 

παηδηά. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζ‟ απηφ δηαδξακαηίδεη ν δάζθαινο κέζα ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην. Ζ εγεηηθή ηνπ δχλακε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε θαη επίδνζε ησλ καζεηψλ, κε απνηέιεζκα ε εηθφλα πνπ 

έρεη εθείλνο γη‟ απηνχο λα επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απηνεηθφλα ηνπο 

(Υαηδερξήζηνπ, θ.ά., 2011).  

Δλψ ε απηναληίιεςε απνηειεί ηελ εηθφλα πνπ έρεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε 

απηνεθηίκεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ γη‟ 

απηή ηελ εηθφλα (Anttila & Saikkonen, 2012 Κνπξκνχδε & Κνχηξαο, 2011). Έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ε απηνεθηίκεζε απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα 

δηακφξθσζεο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα κε πςειή 

απηνεθηίκεζε είλαη απνηειεζκαηηθά, παξαγσγηθά, ληψζνπλ αμηαγάπεηα, ηθαλά θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο άιινπο σο εμίζνπ ζεκαληηθνχο θαη ρξήζηκνπο (Lingren, 1991). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Michele Borba γηα ηελ απηνεθηίκεζε, απηή απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο 5 ζπζηαηηθά: ηελ αίζζεζε εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ηελ απηνγλσζία, ηε 

δηάζεζε γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο, ηελ αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ην 

αίζζεκα επάξθεηαο. Όζν πεξηζζφηεξν έλα παηδί δηαζέηεη απηά ηα ζπζηαηηθά, ηφζν 

πςειφηεξε απηνεθηίκεζε ην ραξαθηεξίδεη (Anttila & Saikkonen, 2012).  
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Ζ νηθνγέλεηα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ 

παηδηνχ. Οη γνλείο επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ ηνπο κέζα απφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζ‟ απηά, ε νπνία αληαλαθιά θαη ηε δηθή ηνπο 

απηνεθηίκεζε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά κε πςειή απηνεθηίκεζε ηείλνπλ λα 

έρνπλ γνλείο πνπ ηνπο δείρλνπλ ακέξηζηε αγάπε θαη απνδνρή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ηα παηδηά κε ρακειή απηνεθηίκεζε ηείλνπλ λα έρνπλ γνλείο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επηθξηηηθνί απέλαληί ηνπο (Ackerman & Dozier, 2005 Ansari & Qureshi, 2013 

Lingren, 1991 Zolten & Long, 2006).  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο θαη νη ζεκαληηθνί άιινη 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ «πγηή» απηνεθηίκεζε. Πεξλψληαο 

ρξφλν καδί θαη θάλνληαο κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ην παηδί έρεη επηιέμεη, ηνπ ζηέιλνπλ 

ην κήλπκα φηη ην εθηηκνχλ θαη ην απνδέρνληαη. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ νη 

γνλείο/ζεκαληηθνί άιινη λα αθνχλ πξνζεθηηθά θαη κε ζεβαζκφ ηα παηδηά φηαλ εθείλα 

κηινχλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, θαζψο απηφ ζα 

ηα βνεζήζεη λα εκπηζηεχνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φζα αηζζάλνληαη (Oesterreich, 

2007 Young & Hoffmann, 2004 Zolten & Long, 2006).  

Ζ χπαξμε ζηαζεξψλ νξίσλ θαη θαηάιιεισλ πξνζδνθηψλ κπνξεί, επίζεο, λα βνεζήζεη 

ηα παηδηά  λα ληψζνπλ αζθάιεηα ψζηε λα εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν θαη λα ηνικνχλ. ε 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη θαλφλεο δελ ηεξνχληαη απφ ηα παηδηά, νη ζπλέπεηεο δελ ζα πξέπεη 

λα θινλίδνπλ ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά έρνπλ ηελ αλάγθε λα 

αηζζάλνληαη αμηαγάπεηα θαη απνδεθηά αθφκα θη φηαλ θάλνπλ ιάζε ή απνηπγράλνπλ. 

‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα 

αλαγλσξίζεη ην ιάζνο ηνπ, λα πάξεη ηελ επζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα βξεη ηξφπνπο 

γηα λα ην δηνξζψζεη, παξέρνληάο ηνπ βέβαηα ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε. Μέζα απ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ «απνηπρία» θαη λα ηελ μεπεξλά ρσξίο 

λα ράλεη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (Oesterreich, 2007 Young & Hoffmann, 2004 Zolten 

& Long, 2006).  

Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ παηδηνχ 

είλαη θαη ν έπαηλνο, φρη κφλν γηα έλα θαιφ απνηέιεζκα αιιά θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα 

πνπ θαηέιαβε γηα λα ην επηηχρεη. Χζηφζν, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν έπαηλνο, 

ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη λα βαζίδεηαη ζε θάηη πνπ πξαγκαηηθά έθαλε ην 

παηδί. Σαπηφρξνλα, ρξεηάδεηαη λα ηνπ δνζεί ε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη θαη ην ίδην ηη 
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είλαη απηφ πνπ ηνπ άξεζε ζ‟ απηφ πνπ θαηάθεξε, ψζηε λα κάζεη λα βηψλεη εζσηεξηθή 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θαη λα κελ πεξηκέλεη κφλν ηελ επηβξάβεπζε 

ησλ άιισλ (Oesterreich, 2007 Young & Hoffmann, 2004 Zolten & Long, 2006). 

5.3. Αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηνπο γνλείο θαη ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ έρνπλ 

αμηνπνηήζεη αλαθνξέο ησλ γνλέσλ θαη παξαηεξήζεηο ζην ζπηηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ 

πεξηβάιινλ. πλεπψο, ππάξρεη πεξηνξηζκέλε εηθφλα ηνπ πψο ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία, απηή ε εηθφλα είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλε. Παξ‟ φια απηά, 

ππάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο, απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία κέρξη 

ηελ εθεβεία. 

ε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε γνλέα-παηδηνχ, παηδηά ειηθίαο απφ 6 έσο 18 εηψλ ζπκκεηείραλ κέζσ 

απηναλαθνξψλ γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάζε παηδί 

ζπκπιήξσζε 2 εξγαιεία ησλ 8 πξνηάζεσλ-εξσηήζεσλ γηα ηε γνλετθή απνδνρή θαη 

νηθεηφηεηα, έλα γηα ηε κεηέξα θαη έλα γηα ηνλ παηέξα. Ζ θάζε πξφηαζε-εξψηεζε 

αμηνινγήζεθε ζε κηα θιίκαθα 5 βαζκψλ απφ ην «θαζφινπ» κέρξη ην «πάξα πνιχ», 

θαη νη εξσηήζεηο ήηαλ νη εμήο:  

- ε πνην βαζκό κνηξάδεζαη καδί ηνπ/ηεο ηα βαζύηεξα ζπλαηζζήκαηα ή κπζηηθά 

ζνπ; 

- ε πνην βαζκό θαηαιαβαίλεη ν παηέξαο/ε κεηέξα ζνπ απηό πνπ πξαγκαηηθά 

ζέιεηο; 

- ε πνην βαζκό έξρεηαη ν παηέξαο/ε κεηέξα ζνπ ζε ζέλα γηα λα δεηήζεη ηε 

γλώκε ζνπ ή ηελ ππνζηήξημή ζνπ; 

- Πόζν ζεκαληηθόο/ή είλαη γηα ζέλα; 

- Πόζν ηθαλνπνηεκέλνο/ε είζαη από ηε ζρέζε πνπ έρεηο καδί ηνπ/ηεο; 

- ε πνην βαζκό αλαδεηάο ηε ζπκβνπιή ή ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηέξα/ηεο 

κεηέξαο ζνπ; 

- ε πνην βαζκό ζέιεηο λα ηνπ/ηεο  κνηάζεηο; 
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- ε πνην βαζκό ζε απνδέρεηαη ν παηέξαο/ε κεηέξα ζνπ αλεμάξηεηα από ηηο 

πξάμεηο ζνπ;  

Απηά ηα εξγαιεία έδεημαλ κηα πην δπλαηή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά 

κηθξφηεξεο ειηθίαο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα, θαζψο θαη κηα δπλαηφηεξε ζρέζε 

αλάκεζα ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ, κε ηηο κεηέξεο λα είλαη πην 

θνληά κε ηηο θφξεο ηνπο απ‟ φ, ηη νη παηέξεο κε ηνπο γηνπο ηνπο (Dorius, Booth, Hibel, 

Granger, Johnso, 2011).  

Οη Grolnick, Ryan θαη Deci (1991) πξαγκαηνπνίεζαλ, επίζεο, κηα έξεπλα ζηηο 

Ζ.Π.Α., εμεηάδνληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη ζηελ απφδνζή ηνπο ζην ζρνιείν. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ παηδηά ηεο 3
εο

 

έσο ηελ 6
ε
 ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ. Πξνθεηκέλνπ λα απνζπαζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηνπο γνλείο ηνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε «Αληηιεπηή Κιίκαθα Δπάξθεηαο γηα 

Παηδηά» (Perceived Competence Scale for Children) ηνπ Harter (1982, ζην Grolnick, 

Ryan θαη Deci, 1991) ζε κηα λέα έθδνζε. Απηή ε θιίκαθα απνηεινχληαλ απφ 40 

πξνηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 20 αλαθέξνληαλ ζηε κεηέξα θαη νη ππφινηπεο 20 ζηνλ 

παηέξα, αληίζηνηρα. Δθαξκφζηεθαλ αλάιπζε παξαγφλησλ θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

αλάιπζε, νδεγψληαο ζε 4 πςειήο νκνηφηεηαο παξάγνληεο: κεηξηθή ππνζηήξημε 

απηνλνκίαο, κεηξηθή εκπινθή, παηξηθή ππνζηήξημε απηνλνκίαο, παηξηθή εκπινθή. Οη 

πξνηάζεηο, ινηπφλ, ηνπ εξγαιείνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε κεηξηθή/παηξηθή ππνζηήξημε 

απηνλνκίαο θαη ηε κεηξηθή/παηξηθή εκπινθή, θαη ε θαζεκηά απ‟ απηέο πεξηειάκβαλε 

θαη ηε ζεηηθή θαη ηελ αξλεηηθή εθδνρή. Έλα παξάδεηγκα πξφηαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ππνζηήξημε απηνλνκίαο είλαη: « Μεξηθέο κεηέξεο ιέλε πάληα ζηα παηδηά ηνπο ηη λα 

θάλνπλ, ελψ άιιεο αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο λα απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλνπλ». Έλα 

παξάδεηγκα πξφηαζεο ζρεηηθά κε ηελ εκπινθή είλαη: «Μεξηθνί παηέξεο δελ έρνπλ 

αξθεηφ ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο, ελψ άιινη 

έρνπλ πάληα ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο». Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πεξηζζφηεξε κεηξηθή παξά παηξηθή ππνζηήξημε απηνλνκίαο 

θαη εκπινθή, ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ παηδηψλ.  

χκθσλα κε κηα ζρνιηθή δηαρξνληθή κειέηε πνπ δηεμήρζε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε 

γνλετθή ζπλαηζζεκαηηθή παξακέιεζε θαη έιεγρν θαη ζηε κειινληηθή 

ςπρνπαζνινγία, ην 3% ησλ παηδηψλ αηζζαλφηαλ πςεινχ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθή 

παξακέιεζε θαη έιεγρν απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ παηδηά 
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ειηθίαο 11 εηψλ, ησλ νπνίσλ νη αληηιήςεηο γηα ηνπο γνλείο αλαδχζεθαλ κέζα απφ ηε 

ρξήζε ηεο ζχληνκεο εθδνρήο 8 πξνηάζεσλ (PBI-BC) ηνπ  Parental Bonding 

Instrument (PBI). Πξφθεηηαη γηα έλα απηναλαθνξηθφ εξσηεκαηνιφγην, ηνπ νπνίνπ νη 

κηζέο πξνηάζεηο αθνξνχλ ζην γνλετθφ έιεγρν θαη νη άιιεο κηζέο ζηε γνλετθή 

θξνληίδα. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νδήγεζαλ ζηηο 

αθφινπζεο 4 θαηεγνξίεο γνλετθνχ ηχπνπ: «βέιηηζηνο δεζκφο» (πςειά επίπεδα 

θξνληίδαο – ρακειά  επίπεδα ειέγρνπ), «ακειήο γνλετθή ζπκπεξηθνξά» (ρακειά 

επίπεδα θξνληίδαο – ρακειά επίπεδα ειέγρνπ), «ζηνξγηθφο πεξηνξηζκφο» (πςειά 

επίπεδα θξνληίδαο – πςειά επίπεδα ειέγρνπ), «κε ζηνξγηθφο έιεγρνο» (ρακειά 

επίπεδα θξνληίδαο – πςειά επίπεδα ειέγρνπ). Αθφκα θη αλ νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 

δε ζρεηίδνληαη κε πξαγκαηηθέο γνλετθέο ζπκπεξηθνξέο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

σο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο γηα κειινληηθά πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο  (Young, 

Lennie & Minnis, 2011).  

Μηα άιιε κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηξιαλδία εμεηάδνληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ πάλσ ζηνπο γνλετθνχο ηχπνπο θαη ζηελ πεηζαξρία. Παηδηά ειηθίαο απφ 6 σο 

17 εηψλ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα. ηε κειέηε απηή εθαξκφζηεθε ε πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο. Κάζε νκάδα 

απνηεινχληαλ απφ 3 σο 8 παηδηά θαη ηα ζέκαηα πνπ θαιχθηεθαλ κέζα ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ζρεηίδνληαλ κε ηνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο, ηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα 

θαη ππνζηήξημε, ηνλ νηθνγελεηαθφ έιεγρν, ηηο γνλετθέο ζηξαηεγηθέο ηηκσξίαο, ηνπο 

δηάθνξνπο γνλετθνχο ηχπνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ γνλέσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Ζ εμαζθάιηζε ηξνθήο, ε πξνζηαζία, ε 

θξνληίδα, ην κνίξαζκα δξαζηεξηνηήησλ θαη ε παξνρή βνήζεηαο ζηε ζρνιηθή εξγαζία 

θαη κάζεζε απνηέιεζαλ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά, φζνλ 

αθνξά ζηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά επεζήκαλαλ ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή θαλφλσλ έηζη ψζηε λα αηζζάλνληαη πξνζηαηεπκέλα 

θαη αζθαιή. Όπσο ππνζηήξημαλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία, 

ρσξίο λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζ‟ απηά. Απνδνθίκαζαλ, επίζεο, ηε ζσκαηηθή ηηκσξία, 

ε νπνία ηα θάλεη λα αηζζάλνληαη «αλάμηα αγάπεο», «θνβηζκέλα», «ζπκσκέλα» θαη 

«ληξνπηαζκέλα». ρεηηθά κε ηηο απνηειεζκαηηθέο ηαθηηθέο πεηζαξρίαο, ζχκθσλα κε 

ηα παηδηά απηέο πεξηειάκβαλαλ ζηέξεζε πξνλνκίσλ, ζπλέπεηεο κε εθπαηδεπηηθή αμία, 

ζηαζεξφηεηα ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηε δηθαηνζχλε. Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα 

απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο ήηαλ φηη, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ είραλ κηα 
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μεθάζαξε εηθφλα ησλ δηθαησκάησλ ησλ γνλέσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, δελ είραλ 

μεθάζαξε εηθφλα γηα ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα κέζα ζ‟ απηή (Nixon & Halpenny, 

2010). 

Οη Choudhury θαη Jabeen (2008) δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζηε Νφηηα Αζία, 

δηεξεπλψληαο ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην κεηξηθφ θαη παηξηθφ ξφιν, θαζψο θαη 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο αληηιήςεηο. Σν δείγκα ηεο κειέηεο 

απνηεινχληαλ απφ παηδηά ειηθίαο απφ 8 σο 16 εηψλ. Σα εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο, πεξηειάκβαλαλ: 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, παηρλίδηα ξφισλ, παηδηθά ζρέδηα, 

νκαδηθά παηρλίδηα/δξαζηεξηφηεηεο, αηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπιήξσζε 

πξνηάζεσλ, δηήγεζε ηζηνξηψλ, ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ. 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ, ε πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ δελ εθθξάδνπλ κε 

άκεζν ηξφπν ηελ αγάπε ηνπο ζ‟ απηά. Δπηπιένλ, ζηελ επηθνηλσλία γνλέα-παηδηνχ νη 

γνλείο κηιάλε θαη ηα παηδηά αθνχλε, ρσξίο εθείλα λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηθή ηνπο δσή. ρεηηθά κε ηελ ηηκσξία, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ ππνζηήξημαλ 

φηη νη γνλείο ηνπο γίλνληαη επηζεηηθνί απέλαληί ηνπο, ρσξίο λα εμεγνχλ ζ‟ απηά ηη 

έπξαμαλ ιάζνο.  

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηνπο Θενδσξφπνπιν, Γηψηζα, θαη 

Γψλε (2013) δηεξεχλεζε  ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ παηδηά ειηθίαο απφ 5 σο 8 εηψλ. Γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο εξγαιεία: 1) ην «Δξσηεκαηνιφγην Παηδηψλ 

Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηελ Απνδνρή-Απφξξηςε ησλ 

Γνληψλ», ησλ Rohner θαη Giotsa (2012, κεηάθξαζε: Γηψηζα Α.) γηα ηνλ παηέξα θαη 

γηα ηε κεηέξα αληίζηνηρα, 2) ην Παηδηθφ ρέδην Οηθνγέλεηαο: α) ην ηαηηθφ ηνπ 

Corman (1961, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2005), β) ην 

Γπλακηθφ/Κηλεηηθφ ησλ Burns θαη Kaufman, (1972, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2005). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά 

εμέθξαζαλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δχν γνληψλ ηνπο. Σα 

αγφξηα εθδήισζαλ κεγαιχηεξε ηαχηηζε  κε ηνλ παηέξα, ελψ ηα θνξίηζηα κεγαιχηεξε 

ηαχηηζε κε ηε κεηέξα. Δπηπιένλ, ε έξεπλα έδεημε φηη ε κεηέξα είλαη γηα ηα παηδηά πην 

θαιή απφ ηνλ παηέξα θαη ιέεη πην θαιά ιφγηα γηα εθείλα ζε ζρέζε κ‟ εθείλνλ. Σα 
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παηδηά δσγξάθηζαλ, επίζεο, ηνλ εαπηφ ηνπο πην θνληά ζηε κεηέξα ζε ζρέζε κε ηνλ 

παηέξα. Όζνλ αθνξά ζηνπο ξφινπο ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο, ηα παηδηά ζπλέδεζαλ 

ηνλ παηέξα κε ηελ εξγαζία εθηφο ζπηηηνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ρξεκάησλ γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, ελψ ηε κεηέξα κε ηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ θαη ησλ ππφινηπσλ 

νηθνγελεηαθψλ κειψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά  πξνέβαιαλ 

ζηα ζρέδηα νηθνγέλεηαο πξφζζεηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία δελ ιεθηηθνπνηνχληαη, 

παξά ην γεγνλφο  φηη εμέθξαζαλ ιεθηηθά ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνληψλ ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλεθε έληνλα ε κνλαμηά ηελ 

νπνία απηά βηψλνπλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, θαζψο ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρεδίσλ ν 

εαπηφο ηνπο εκθαληδφηαλ απνκνλσκέλνο απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο θαη ην θαζέλα απ‟ 

απηά θαηαπηαλφηαλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηειάκβαλαλ ηε ζπκκεηνρή 

θάπνηνπ άιινπ. Απηά αλέδεημαλ ηε κεγάιε  αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα επηθνηλσλία  θαη 

κεγαιχηεξε αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ κεηαμχ ηνπο.  

Άιιε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηηο Μεηξνγηψξγνπ θαη 

Γηψηζα (2013) δηεξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ παηδηά ειηθίαο απφ 4 σο 6,5 εηψλ. Σα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην ηαηηθφ 

ρέδην ηνπ Corman (1961, φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2005) θαη ην 

Γπλακηθφ/Κηλεηηθφ ρέδην ησλ Burns θαη Kaufman, (1972, φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Μπισλάθνπ-Κεθέ, 2005). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν παηέξαο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο γηα ηα παηδηά, ηδηαίηεξα γηα ηα αγφξηα απηήο ηεο ειηθίαο, ησλ νπνίσλ ην 

πνζνζηφ ζηελ έξεπλα ήηαλ ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ. ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζρεδίσλ, ε παηξηθή θηγνχξα ήηαλ ε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο 

θαη εκθαληδφηαλ λα αιιειεπηδξά κε ην ζρεδηαζηή, θάλνληαο θάηη καδί. Δπηπιένλ, 

πνιχ ζεκαληηθή θάλεθε φηη είλαη ε ζρέζε ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο κε ηα αδέξθηα 

ηνπο, κε ην παηρλίδη λα απνηειεί ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζχλδεζήο ηνπο. 

5.4. Αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο θαη ηε ζρέζε καδί ηνπο 

Οη αληηιήςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο θαζνξίδνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζ‟ απηά, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ 

θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη αληηιήςεηο απηέο 

κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ζεκαληηθή εηθφλα ηνπ «ζπλαηζζεκαηηθνχ θιίκαηνο» κέζα 

ζην νπνίν γνλείο θαη παηδηά αιιειεπηδξνχλ, νπφηε θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζρέζεο 
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κεηαμχ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπλ ην πψο νη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ ηνπο θαη ηε ζρέζε ηνπο καδί ηνπο (Grusec, 2008).  

ε κηα έξεπλα επξσπατθήο εκβέιεηαο δηεξεπλήζεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ ηνπο, φπσο ε ζσκαηηθή πγεία, ε 

δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, ε απηνλνκία, νη ζπλνκήιηθνη θαη ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε, θαζψο θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ γνλείο 

ησλ 27 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη είραλ παηδηά ειηθίαο απφ 6 σο 17 

εηψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ απάληεζε φηη ηα παηδηά ηνπο αηζζάλνληαη ζσκαηηθά 

πγηή θαη ελεξγεηηθά. Όζνλ αθνξά ζηε δηάζεζε θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ γνλέσλ εμέθξαζε φηη ηα παηδηά ηνπο δελ αηζζάλνληαη ιχπε ή κνλαμηά. 

ρεηηθά κε ηελ απηνλνκία, ε πιεηνςεθία απάληεζε φηη ηα παηδηά ηνπο αμηνπνηνχλ 

ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη φηη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ απηά πνπ ζέινπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνπο ζπλνκειίθνπο θαη 

ζηελ θνηλσληθή ππνζηήξημε, νη γνλείο επεζήκαλαλ φηη ηα παηδηά ηνπο δηαζθεδάδνπλ 

κε ηνπο θίινπο ηνπο. ρεηηθά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

γνλέσλ απάληεζαλ φηη ηα παηδηά ηνπο ηα πεγαίλνπλ θαιά ζην ζρνιείν, δηαηεξψληαο 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα καζήκαηα (The Gallup Organization, 2009).  

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξεηαλία επηρείξεζε λα αλαδείμεη ηηο απφςεηο 

ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε απηά πνπ εθείλνη αληηιακβάλνληαη σο «αλαγθαηφηεηεο» γηα 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα παηδηά, ψζηε λα θαιιηεξγνχληαη νη ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

θαη ε πγηήο καθξνρξφληα αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ γνλείο 

παηδηψλ ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ θαη ην κνίξαζκα 

εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο, φπσο έλα θνηλφ δείπλν, κηα θνηλή έμνδν ή νιηγνήκεξεο 

δηαθνπέο. Ζ θνιχκβεζε θαη ε πνδειαζία επηζεκάλζεθαλ σο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην «επ δελ» ησλ παηδηψλ θαη ζην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ 

θνηλσλία. Δπηπιένλ, ηα παηρλίδηα κε ηα νπνία αζρνινχληαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα 

ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη. Όζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ζηελ ηερλνινγία, νη γνλείο επεζήκαλαλ φηη ηα παηδηά ζρνιηθήο 

ειηθίαο ρξεηάδεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζην ζπίηη θαη ζην 

δηαδίθηπν (Hirsch & Smith, 2010).   
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ηελ Ηξιαλδία πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα πνπ πξνζπάζεζε λα δηεξεπλήζεη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο θαη ηελ πεηζαξρία ησλ παηδηψλ, 

εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο 

ηηκσξίαο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ γνλείο ειηθίαο απφ 21 σο 69 εηψλ, κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο λα είλαη παληξεκέλνη θαη λα δνπλ κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ γνλέσλ επεζήκαλαλ ηε θηιεηξεληθή ζπκπεξηθνξά, ηελ απηελέξγεηα 

θαη ηελ απηνλνκία σο ηα πην ζεκαληηθή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη λα δηδάμνπλ 

ζηα παηδηά ηνπο. Ζ ηθαλνπνίεζε πνπ αηζζάλνληαη κέζα απφ ην ξφιν ηνπ γνληνχ 

ζπλδέζεθε κε ηελ πγηή θαη επηηπρεκέλε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηνπο, θαζψο θαη κε 

ηελ αμηνπνίεζε ρξφλνπ ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο. Δπηπιένλ, ζρεδφλ φινη 

νη γνλείο ππνζηήξημαλ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν σο κεζφδνπο 

πεηζαξρίαο. Υακειφ ήηαλ ην πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ςπρνινγηθά επηζεηηθψλ γνλετθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο νη θσλέο, νη απεηιέο θαη νη αξλεηηθνί ραξαθηεξηζκνί ησλ 

παηδηψλ. Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο απφ ηνπο γνλείο πξνο ηα παηδηά, 

φπσο ην ρηχπεκα ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα θαη ην ηαξαθνχλεκα ή ην ζπξψμηκν, ηα 

πνζνζηά ηεο ήηαλ αξθεηά ρακειά, κε ηα παηδηά ειηθίαο 2-9 εηψλ λα βηψλνπλ πην 

ζπρλά απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηα κεγαιχηεξα παηδηά. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ είλαη ην εχξεκα φηη ε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο θαη ηα επίπεδα 

ιεθηηθήο ερζξφηεηαο ήηαλ πςειφηεξα ζε νηθνγέλεηεο κε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

ππεξθηλεηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

ρεηηθά κε ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο, νη γνλείο ζθφξαξαλ πςειφηεξα ζηηο πιεπξέο ηνπ 

θπξηαξρηθνχ γνλετθνχ ηχπνπ, φπσο ε δεζηαζηά θαη ν ζπιινγηζκφο, ζε ζρέζε κε ηηο 

πιεπξέο ηνπ εμνπζηαζηηθνχ ηχπνπ, φπσο ηα πςειά επίπεδα ειέγρνπ, κε ηνπο γνλείο 

ησλ κηθξφηεξσλ παηδηψλ (0-4 εηψλ) λα βξίζθνληαη πην καθξηά απφ ηνλ θπξηαξρηθφ 

ηχπν ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ κεγαιχηεξσλ παηδηψλ (15-17 εηψλ). Όζνλ αθνξά ζηηο 

ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζσκαηηθή ηηκσξία, παξ‟ φιν πνπ ε ρξήζε ηεο 

θάλεθε πεξηνξηζκέλε ζηελ παξνχζα κειέηε, πνιινί γνλείο εμέθξαζαλ φηη δελ ηε 

ζεσξνχλ απαξαίηεηα επηβιαβή θαη φηη κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο ηελ εθάζηνηε δεδνκέλε 

ζηηγκή ή γηα λα ην πξνζηαηεχζνπλ ζε θαηαζηάζεηο επηθείκελνπ θηλδχλνπ (Halpenny, 

Nixon & Watson, 2010). 

Άιιε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία, δηεξεχλεζε 

ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζσκαηηθή ηηκσξία ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα 
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απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην «ραζηνχθηζκα» δελ απνηειεί κηα απφ ηηο πην 

ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ηνπο ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ πην απνηειεζκαηηθέο 

κέζνδνη απφ απηφ, φπσο ν έπαηλνο ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ν δηάινγνο θαη ην 

ζηακάηεκα κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αξέζεη ζην παηδί. Δπηπιένλ, θάλεθε φηη νη 

ζηάζεηο ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηε ζσκαηηθή ηηκσξία έρνπλ αιιάμεη κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ, θαζψο απηνί πνπ έγηλαλ γνλείο ζην πην πξφζθαην παξειζφλ έηεηλαλ λα 

έρνπλ πην αξλεηηθέο απφςεηο γηα ην «ραζηνχθηζκα» ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ έγηλαλ 

γνλείο ζην πην καθξηλφ παξειζφλ. Σέινο, νη κηζνί πεξίπνπ απφ ηνπο γνλείο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα επεζήκαλαλ φηη κεξηθέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα 

«δείξεηο» έλα άηαθην παηδί, πνιινί είπαλ φηη έρνπλ «ραζηνπθίζεη» ηνπιάρηζηνλ ην 

έλα απφ ηα παηδηά ηνπο θαη ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ν λφκνο πξέπεη λα ηνπο επηηξέπεη 

λα «ραζηνπθίδνπλ» ηα παηδηά ηνπο (Ipsos MORI, 2007).   

Οη Dunlop, Lee, Fee, Hughes, Grieve θαη Marwick (2008) δηεμήγαγαλ κηα κειέηε ζηε 

θσηία, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξναγσγή ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο παηδηψλ πξψηκεο 

παηδηθήο ειηθίαο απφ 0 σο 6 εηψλ. Χο πξνο ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε ησλ δπζθνιηψλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζρεηηθά κε ηε δηαγσγή 

ηνπο, ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηε ζπγθέληξσζή ηνπο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηελ απηνεθηίκεζε, ηε 

δεθηηθφηεηα θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ηα αγφξηα θάλεθε λα 

παξνπζηάδνπλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο απφ ηα θνξίηζηα θαη, ζχκθσλα κε ηηο γνλετθέο 

αληηιήςεηο, ε ειηθία ζηελ νπνία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ εκθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο θαη ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηα πςειφηεξα επίπεδα αλεζπρίαο είλαη ηα 3 έηε. 

εκαληηθή είλαη θαη ε ζπζρέηηζε πνπ βξέζεθε αλάκεζα ζηελ ειηθία ησλ γνλέσλ θαη 

ζην επίπεδν αληηιεπηψλ δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ηνπο λεφηεξνπο γνλείο λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα επίπεδα αληηιεπηψλ δπζθνιηψλ ζηα ζπλαηζζήκαηα, 

ζηε ζπγθέληξσζε, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε ζπλελλφεζε ησλ παηδηψλ ηνπο κε ηνπο 

άιινπο.  

Χο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο θαη νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηε θηιεηξεληθή 
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ηνπο ζπκπεξηθνξά, απηέο πεξηιακβάλνπλ γηα ηνπο πξψηνπο ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε, 

ηελ εκπινθή, ηνλ πεξηνξηζκψλ πεξηζπαζκψλ, ηελ ελζάξξπλζε θηιηψλ, ηνλ έπαηλν θαη 

ηε δεκηνπξγία ζπλεζεηψλ/πξνγξάκκαηνο. Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη ζηξαηεγηθέο  

πεξηιακβάλνπλ ηνλ έπαηλν θαη ηελ ελζάξξπλζε, ηε ζεηηθή ελίζρπζε, ηελ εθαξκνγή 

πνιηηηθήο ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηε ζπλνρή αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ, ηελ 

αληαπφθξηζε, ηελ πξνψζεζε πξνηχπσλ ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ εμήγεζε, ηελ 

παξαηήξεζε, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ (π.ρ. 

ζρνιέο γνλέσλ). Χο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο σο επηηπρεκέλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ απφ 

ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζηε ζρνιηθή, θαη νη δπν πιεπξέο επεζήκαλαλ ηηο επηζθέςεηο 

ζην ζρνιείν πξηλ ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζ‟ απηφ, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ απφ ην ζρνιείν θαη ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζηελ νηθνγέλεηα (Dunlop, Lee, Fee, Hughes, Grieve 

& Marwick, 2008).   

ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα απφ ηηο Πνπιηάλνπ θαη Γηψηζα 

(2013) εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ γνλείο ειηθίαο απφ 23 σο 57 εηψλ, νη νπνίνη 

είραλ παηδηά ειηθίαο απφ 4 σο 7 εηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη 

γνλείο ζεσξνχλ φηη ηα παηδηά ηνπο έρνπλ πνιχ θαιή ζπκπεξηθνξά ηφζν ζην ζπίηη φζν 

θαη ζην ζρνιείν. Οη αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά ηνπο πην 

ζπρλά πεξηιακβάλνπλ άξλεζε γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ, αλππαθνή θαη έιιεηςε 

ζεβαζκνχ. Δπηπιένλ, φπσο θάλεθε, νη γνλείο ζεσξνχλ  φηη ηα αγφξηα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηα θνξίηζηα, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

νμπζπκία, πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, ζπξψμηκν θαη ρηχπεκα ησλ άιισλ παηδηψλ, 

απξνζπκία δηεμαγσγήο εξγαζηψλ θαη αλππαθνή ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ αλππαθνή, ελψ 

ηα αγφξηα θάλεθε λα ππεξηεξνχλ ζηηο ππφινηπεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. 
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6. ΓΟΝΔΨΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ 

6.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

Ζ εκπεηξηθή κειέηε ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο έρεη κηα καθξά ηζηνξία πνπ 

πεγαίλεη πίζσ ζηε δεθαεηία ηνπ 1890 θαη μεθίλεζε ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηνπο γνλείο. Καηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930, έλα νινέλα απμαλφκελν εξεπλεηηθφ ξεχκα άξρηζε λα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

επηπηψζεηο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Μηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθή πξψηκε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ ζηελ απνδνρή-απφξξηςε πξνήιζε απφ ην 

Δξεπλεηηθφ Ηλζηηηνχην Fels θαηά ηηε δεθαεηίεο 1930 θαη 1940.  Οη εξεπλεηέο απηνχ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ δεκηνχξγεζαλ θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Κιίκαθα Αμηνιφγεζεο ηεο 

Γνλετθήο πκπεξηθνξάο. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ δεθαεηηψλ, ην Σκήκα 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ Κνιιεγίνπ Smith παξήγε κηα κεγάιε θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε 

ζεηξά εξεπλεηηθψλ κειεηψλ πάλσ ζηηο επηδξάζεηο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1950, 1960, 1970 θαη 1980, αμηνζεκείσην ππήξμε ην έξγν πνιιψλ 

επηζηεκφλσλ, φπσο ησλ Schaepher θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ Παηδηθή 

Αλαθνξά Απνγξαθήο ηεο Γνλετθήο πκπεξηθνξάο (Children's Report of Parental 

Behavior Inventory), θαζψο θαη ησλ Siegelman θαη ζπλεξγαηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ην Δξσηεκαηνιφγην γηα ηηο ρέζεηο Γνλέα-Παηδηνχ (Parent-Child Relations 

Questionnaire). Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Rohner, ην νπνίν νδήγεζε ζηελ 

θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε ηεο Θεσξίαο Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο, πξνέθπςε 

κέζα απφ ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζψο θαη κέζα 

απφ ηε δηθή ηνπ εξεπλεηηθφ δηαπνιηηηζκηθφ έξγν πνπ μεθίλεζε ην 1960 (Rohner & 

Britner, 2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1980, 1990 θαη κεηά, πιήζνο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

απνδνρή-απφξξηςε αλαπηχρζεθαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Έλα απφ απηά αθνξά 

ζηελ θνηλσληνινγηθή έξεπλα θαη βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ηεο «γνλετθήο ππνζηήξημεο» 

θαη «γνλετθήο ππνζηεξηθηηθήο ζπκπεξηθνξάο» ησλ Rollins θαη Thomas. Έλα δεχηεξν 

εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πξνέξρεηαη απφ ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηεο Baumrind, ην 

νπνίν αθνξά ζηα πξφηππα αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ελλνηψλ ηνπ εμνπζηαζηηθνχ, απνιπηαξρηθνχ, επηηξεπηηθνχ θαη απνξξηπηηθνχ/ακεινχο 
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γνλετθνχ ηχπνπ. Σα γνλετθά πξφηππα ηεο Baumrind έρεη πξνθαιέζεη ίζσο ηηο 

πεξηζζφηεξεο αληηπαξαζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε άιια κνληέια αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, 

ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ φηη ν εμνπζηαζηηθφο γνλετθφο ηχπνο δεκηνπξγεί ηα 

πην ηθαλά παηδηά. Έηζη, φιν θαη πεξηζζφηεξν απμάλεηαη ε ακθηβνιία γηα ην αλ ε 

εμνπζηαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ παξάγεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε εζληθέο 

κεηνλφηεηεο φπσο νη Αθξν-Ακεξηθαλνί, νη Κηλέδνη Ακεξηθαλνί, νη Ηζπαλνί 

Ακεξηθαλνί, νη Κνξεάηεο Ακεξηθάλνη θ.ά. (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Έλα ηξίην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα αθνξά ζηελ εξγαζία ησλ Downey, Feldman θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο δηεξεχλεζαλ ην ζέκα ηεο 

«επαηζζεζίαο ζηελ απφξξηςε». χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, ε δηαπξνζσπηθή 

απφξξηςε – εηδηθά ε γνλετθή απφξξηςε θαηά ηελ παηδηθή ειηθία – νδεγεί ηα παηδηά λα 

αλαπηχμνπλ κηα απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ απφξξηςε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά 

απνθηνχλ κηα πξνδηάζεζε λα αλακέλνπλ κε άγρνο θαη ζπκφ ηελ απφξξηςε, λα ηελ 

αληηιακβάλνληαη εχθνια, θαζψο θαη λα αληηδξνχλ ζ‟ απηή κε ηξφπνπο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηηο νηθείεο ζρέζεηο ηνπο, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο επεκεξία. Δπηπιένλ, ηα παηδηά 

θαη νη ελήιηθεο πνπ είλαη επαίζζεηνη ζηελ απφξξηςε ζπρλά εξκελεχνπλ ηελ 

παξακηθξή απάζεηα ή δηθνξνχκελε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ σο ζθφπηκε 

απφξξηςε (Rohner & Britner, 2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Δπηπξνζζέησο, κηα πξσηνπνξηαθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη εκθαληζηεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα εζηηάδνληαο ζηηο λεπξνςπρνινγηθέο θαη ςπρνβηνινγηθέο 

ζπζρεηίζεηο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δελ αθνξά ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή νκάδα αλζξψπσλ, αιιά είλαη πξντφλ ησλ λεπξνεπηζηεκψλ, 

θαη θπξίσο απφ ηελ έξεπλα πνπ αζρνιείηαη κε ην γελεηηθφ, λεπξνινγηθφ θαη 

θπζηνινγηθφ ππφβαζξν ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ν 

πφλνο θαη ε ηαιαηπσξία ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο θαίλεηαη λα έρνπλ άκεζν 

κεηξήζηκν αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε, ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ 

(Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).   

Οη παξαπάλσ εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο 

Δπξσπαίνπο Ακεξηθαλνχο. Χζηφζν, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία πξνγξάκκαηα πάλσ 

ζηε δηεζλή έξεπλα γηα ηε γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε. Πξψηνλ, κε ηελ θαηαζθεπή 

θαη επηθχξσζε ηνπ απηναλαθνξηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ νλνκάδεηαη “EMBU”, νη 
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Perris, Emmelkamp θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο εηζήγαγαλ έλα παξαγσγηθφ Δπξσπατθφ 

θαη δηαπνιηηηζκηθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πάλσ ζηηο ςπρνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο 

απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Γεχηεξνλ, κηα ιηγφηεξν αλεπηπγκέλε δηεζλήο εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη απηή ησλ Parker θαη ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ θπξίσο 

ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Αγγιία θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην «εξγαιείν γνλετθνχ 

δεζκνχ» («parental bonding instrument», PBI). Σξίηνλ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990 

νη Chen θαη ζπλεξγάηεο παξήγαγαλ κηα ζεηξά δηαρξνληθψλ κειεηψλ θπξίσο ζηε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ηνπ Καλαδά πάλσ  ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν 

κε ηε κεηξηθή φζν θαη κε ηελ παηξηθή απνδνρή θαη απφξξηςε. Αλάκεζα ζε απηά ηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ απνδνρή θαη απφξξηςε, ε εξγαζία ηνπ Rohner θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πάλσ ζηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο θαη ηα 

εξγαιεία ηεο, απνηειεί ηελ πην αλεπηπγκέλε (Rohner & Britner, 2002 Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2012). 

6.2. Δπηζθόπεζε ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απόξξηςεο 

Ζ Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο (Interpersonal Acceptance-

Rejection Theory) δηαηππψζεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  ςπρνιφγν θαη 

αλζξσπνιφγν Ronald Rohner, αξρηθά σο Θεσξία Γνλετθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο. Ζ 

αιιαγή ηνπ νλφκαηφο ηεο απνθαζίζηεθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014, 

αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε ζεσξία απηή είρε αξρίζεη λα κεηαηνπίδεηαη απφ ην 

1999, δηεπξχλνληαο ηελ επηθέληξσζή ηεο απφ ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε ζε 

ζέκαηα απνδνρήο-απφξξηςεο πνπ αθνξνχλ ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο, ηα 

αδέξθηα, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο. 

Ζ Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο απνηειεί κηα ηεθκεξησκέλε ζεσξία 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη δηα βίνπ αλάπηπμεο ε νπνία επηρεηξεί λα πξνβιέςεη θαη λα 

εμεγήζεη ζεκαληηθέο αηηίεο, ζπλέπεηεο θαη άιιεο ζπζρεηίζεηο ηεο δηαπξνζσπηθήο – 

εηδηθά ηεο γνλετθήο – απνδνρήο θαη απφξξηςεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε πέληε 

βαζηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο ππν-ζεσξίεο. Απηέο νη ππν-

ζεσξίεο είλαη: ε ππν-ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο, ε ππν-ζεσξία δηαρείξεζεο θαη ε ππν-

ζεσξία θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 

2012). 
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Ζ ππν-ζεσξία πξνζσπηθόηεηαο επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε δχν βαζηθά εξσηήκαηα. 

Πξψηνλ, ηζρχεη φηη ηα παηδηά παληνχ – ζηα δηάθνξα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά 

ζπζηήκαηα, θπιεηηθέο ή εζληθέο νκάδεο, θχια θηι. – αληαπνθξίλνληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φηαλ αληηιακβάλνληαη λα βηψλνπλ απνδνρή ή απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή 

ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο; Γεχηεξνλ, ζε πνην βαζκφ νη επηδξάζεηο ηηο απφξξηςεο 

θαηά ηελ παηδηθή ειηθία επεθηείλνληαη ζηελ ελήιηθε δσή; Ζ ππν-ζεσξία δηαρείξηζεο 

επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε έλα βαζηθφ εξψηεκα. πγθεθξηκέλα, πνηνη παξάγνληεο 

πξνζθέξνπλ ζε θάπνηα παηδηά θαη ελήιηθεο ηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

δηαρεηξηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά πην απνηειεζκαηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιεηνςεθία, 

ηηο εκπεηξίεο απφξξηςεο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2012);  

Ζ ππν-ζεσξία θνηλσληθν-πνιηηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα. Πξψηνλ, γηαηί θάπνηνη γνλείο είλαη δεζηνί θαη ζηνξγηθνί θαη 

άιινη είλαη «παγσκέλνη», επηζεηηθνί, ακειείο/ απνξξηπηηθνί; Ηζρχεη, γηα παξάδεηγκα, 

φηη ζπγθεθξηκέλνη ςπρνινγηθνί, νηθνγελεηαθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ηείλνπλ λα 

ζπλδένληαη δηεζλψο κε ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξέο ζηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε; 

Γεχηεξνλ, κε πνην ηξφπν ε δνκή ηεο θνηλσλίαο, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη πεπνηζήζεηο 

ησλ αηφκσλ κέζα ζ‟ απηή, επεξεάδνληαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη γνλείο ζ‟ 

απηή ηελ θνηλσλία έρνπλ ηελ ηάζε είηε λα απνδέρνληαη είηε λα απνξξίπηνπλ ηα παηδηά 

ηνπο; Γηα παξάδεηγκα, ηζρχεη φηη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, νη θαιιηηερληθέο 

πξνηηκήζεηο θαη άιιεο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ ηείλνπλ 

θαζνιηθά ζπλδένληαη κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο γνλετθήο αγάπεο θαη απφζπξζεο θαηά ηελ 

παηδηθή ειηθία (Rohner & Britner, 2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012); 

Γηάθνξα μερσξηζηά γλσξίζκαηα θαζνδεγνχλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Θεσξίαο 

Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο λα απαληήζεη ζε ηέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα. 

Πξψηνλ, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πνιπ-κεζνδηθή εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, αληιεί 

δηαπνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ φιν ηνλ θφζκν αιιά θαη απφ θάζε εζληθή νκάδα ζηηο 

ελσκέλεο Πνιηηείεο. Δπηπιένλ, αληιεί ινγνηερληθέο θαη ηζηνξηθέο γλψζεηο πνπ 

πεγαίλνπλ δχν ρηιηάδεο ρξφληα πίζσ. Πην ζεκαληηθά, φκσο, βνεζάεη ζηελ παξνρή 

ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ελζσκάησζε εκπεηξηθψλ κειεηψλ πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, νη νπνίεο έρνπλ δεκνζηεπηεί 

απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θπξίσο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Έηζη, ε ζεσξία απηή 
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πξνζπαζεί λα δηακνξθψζεη κηα δηα βίνπ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε. Απηή ε πξννπηηθή είλαη ζην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ελζσκαησκέλε ζηελ ππν-ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο ηεο 

Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ν φξνο «γνλέαο» αθνξά ζε νπνηνλδήπνηε 

βαζηθφ θξνληηζηή ελφο παηδηνχ – φρη απαξαίηεηα βηνινγηθφ ή ζεηφ γνλέα (Rohner & 

Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

6.3. Ζ Γηάζηαζε ηεο «Γνλετθήο Εεζηαζηάο» 

Ζ γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ ηε δηάζηαζε ηεο 

«γνλετθήο δεζηαζηάο».  Πξφθεηηαη γηα κηα δηάζηαζε – ε αιιηψο έλα ζπλερέο – ζηελ 

νπνία φινη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ, θαζψο φινη έρνπλ βηψζεη ιίγν έσο 

πνιχ ηελ αγάπε ησλ «ζεκαληηθψλ άιισλ» θαηά ηελ παηδηθή ειηθία. Ζ δηάζηαζε απηή 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ αλάκεζα ζηνπο γνλείο 

θαη ζηα παηδηά ηνπο, θαζψο θαη κε ηηο ζσκαηηθέο, ιεθηηθέο θαη ζπκβνιηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

πξνο εθείλα. ην έλα άθξν βξίζθεηαη ε γνλετθή απνδνρή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

δεζηαζία, ηε θξνληίδα, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αγάπε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζηε 

ζρέζε ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. ην άιιν άθξν βξίζθεηαη ε γνλετθή απφξξηςε, ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία ή ζεκαληηθή έιιεηςε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ-

ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηελ παξνπζία άιισλ πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηε ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ. Ζ γνλετθή απφξξηςε έρεη ηέζζεξηο βαζηθέο εθθάλζεηο: 1) 

ςπρξφηεηα θαη έιιεηςε ζηνξγήο, 2) ερζξφηεηα θαη επηζεηηθφηεηα, 3) αδηαθνξία θαη 

παξακέιεζε θαη 4) αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε. Ζ αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ ηα θξνληίδνπλ ή δελ 

ηα αγαπνχλ πξαγκαηηθά, αθφκα θη αλ δελ ππάξρνπλ θαζαξέο ελδείμεηο ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο γηα παξακέιεζε, έιιεηςε ζηνξγήο ή επηζεηηθφηεηα πξνο εθείλα 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  
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Δηθόλα 1: Γνλετθή Απνδνρή θαη Απόξξηςε (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012, 

ζει. 3) 

Γνλετθή Απνδνρή 

Εεζηαζηά/ηνξγή 
σκαηηθή Λεθηηθή 

Φηιηά, αγθαιηέο, ράδηα θιπ. Έπαηλνη, θηινθξνλήζεηο, σξαία ιφγηα θιπ. 

 

Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαίλνληαη ζηελ παξαπάλσ Δηθφλα 1. Σα ζηνηρεία ζηα 

αξηζηεξά ηεο πιαγηνθαζέηνπ (δεζηαζηά, ερζξφηεηα, αδηαθνξία) ζηελ εηθφλα 

αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο, ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο ησλ γνλέσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ή λα γίλνληαη αληηιεπηνί φηη 

αηζζάλνληαη δεζηνί (ή ςπρξνί θαη απφκαθξνη) απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, ή κπνξεί λα 

αηζζάλνληαη ή λα γίλνληαη αληηιεπηνί φηη αηζζάλνληαη ερζξηθνί, ζπκσκέλνη, παγεξνί, 

αγαλαθηηζκέλνη, επεξέζηζηνη, αλππφκνλνη ή αληαγσληζηηθνί απέλαληη ζ‟ απηά. 

Δλαιιαθηηθά, νη γνλείο κπνξεί λα αηζζάλνληαη ή λα γίλνληαη αληηιεπηνί φηη 

αηζζάλνληαη αδηάθνξνη απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο, φηη δελ αλεζπρνχλ γη‟ απηά θαη δελ 

ηα θξνληίδνπλ ή φηη έρνπλ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπλνιηθή ηνπο επεκεξία. 

Σα ζηνηρεία ζηα δεμηά ηεο πιαγηνθαζέηνπ (ζηνξγή, επηζεηηθφηεηα, παξακέιεζε) 

αλαθέξνληαη ζε εκθαλείο ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ πνπ παξαηεξνχληαη φηαλ εθείλνη 

δξνπλ κε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη, φηαλ νη γνλείο δξνπλ κε αγάπε, ηείλνπλ λα 

είλαη ζηνξγηθνί. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, ε γνλετθή ζηνξγή κπνξεί λα εθθξαζηεί 

ζσκαηηθά (π.ρ. κε αγθαιηέο, κε θηιηά, κε ράδηα θαη παξεγνξηά), ιεθηηθά (π.ρ. κε 

επαίλνπο, θηινθξνλήζεηο θαη σξαία ιφγηα γηα/πξνο ην παηδί), ή ζπκβνιηθά κε άιινπο 

ηξφπνπο, φπσο κε ηε ρξήζε πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ ρεηξνλνκηψλ. Απηέο θαη 

πνιιέο άιιεο ππνζηεξηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο βνεζνχλ ζην λα πξνζδηνξηζηεί ε 

Γνλετθή Απόξξηςε 

Φπρξόηεηα/ 

Έιιεηςε ζηνξγήο 

Δρζξόηεηα/ 

Δπηζεηηθόηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξν- 

πνίεηε 

Απόξξηςε 
σκαηηθή Λεθηηθή σκαηηθή Λεθηηθή   
Έιιεηςε 

Φηιηψλ 

Αγθαιηψλ 

Υαδηψλ θιπ. 

Έιιεηςε 

Δπαίλσλ 

Φηινθξνλήζεσλ 

Χξαίσλ ιφγσλ 

θιπ 

 

Υηππήκαηα 

Κισηζηέο 

Γξαηζνπληέο 

πξσμηέο 

Σζηκπήκαηα 

Βιαζθεκίεο 

αξθαζκνί 

Τπνηίκεζε 

Απεξίζθεπηα 

Αγελή 

θιεξά ιφγηα 

σκαηηθή θαη 

ςπρνινγηθή 

απφζηαζε, 

έιιεηςε πξνζνρήο 

ησλ αλαγθψλ ηνπ 

παηδηνχ 

Σν παηδί 

ληψζεη φηη 

δελ ην 

αγαπνχλ, δελ 

ην εθηηκνχλ ή 

δελ ην 

λνηάδνληαη 
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έθθξαζε ηεο γνλετθήο απνδνρήο  (Rohner, 1986 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 

2012).  

Όηαλ νη γνλείο δξνπλ κε ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο, ζπκνχ ή αγαλάθηεζεο, ε 

ζπκπεξηθνξά πνπ πξνθχπηεη θαιείηαη γεληθά επηζεηηθφηεηα. Όπσο εξκελεχεηαη απφ 

ηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο, ε επηζεηηθφηεηα πεξηιακβάλεη 

νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία ππάξρεη ε πξφζεζε λα πιεγσζεί θάπνηνο, θάηη 

ή ν εαπηφο (ζσκαηηθά ή ςπρνινγηθά). Ζ εηθφλα 1 δείρλεη φηη νη γνλείο κπνξεί λα είλαη 

ζσκαηηθά επηζεηηθνί (π.ρ. ρηππψληαο, ζπξψρλνληαο, πεηψληαο πξάγκαηα) θαη ιεθηηθά 

επηζεηηθνί (π.ρ. φληαο ζαξθαζηηθνί, πβξηζηηθνί, ριεπαζηηθνί, θσλάδνληαο, 

ππνηηκψληαο ην παηδί). Δπηπιένλ, νη γνλείο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ επηβιαβείο, κε 

ιεθηηθέο ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο πξνο ηα παηδηά ηνπο (Rohner & Britner, 2002 

Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Ζ ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αδηαθνξία σο εζσηεξηθφ θίλεηξν θαη ζηελ παξακέιεζε σο 

ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ηφζν άκεζε φζν ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ερζξφηεηα θαη ζηελ 

επηζεηηθφηεηα. Απηφ ηζρχεη θαζψο νη γνλείο κπνξεί λα παξακεινχλ ή λα γίλνληαη 

αληηιεπηνί φηη παξακεινχλ ηα παηδηά ηνπο γηα πνιινχο ιφγνπο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αδηαθνξία. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο κπνξεί λα παξακεινχλ ηα παηδηά ηνπο ζηα 

πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ην ζπκφ ηνπο απέλαληη ζ‟ απηά. Ζ 

παξακέιεζε δελ απνηειεί απιψο έλα δήηεκα απνηπρίαο ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

πιηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Χζηφζν, αθνξά επίζεο ηελ 

απνηπρία ησλ γνληψλ λα παξαθνινπζήζνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ηηο θνηλσληθέο 

θαη ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. πρλά, γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο πνπ 

παξακεινχλ δε δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο γηα άλεζε, 

παξεγνξηά, βνήζεηα ή πξνζνρή. Μπνξεί, επίζεο, λα παξακέλνπλ ζσκαηηθά φζν θαη 

ςπρνινγηθά αδηάθνξνη, κε δηαζέζηκνη ή απξφζηηνη. Όιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο – 

είηε εκθαλίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είηε είλαη αληηιεπηέο – είλαη πηζαλφ λα 

θάλνπλ ηα παηδηά λα ληψζνπλ κε αγαπεηά ή απνξξηπηέα. Χζηφζν, αθφκα θαη ζε 

ζεξκέο, γεκάηεο αγάπε νηθνγέλεηεο, ηα παηδηά είλαη πηζαλφ λα βηψζνπλ – έζησ θαη 

πεξηζηαζηαθά – θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ επηβιαβή ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Δληνχηνηο, είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε κπνξεί 

λα αληηκεησπηζηεί θαη λα κειεηεζεί κέζα απφ δχν πξννπηηθέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 
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απνδνρή-απφξξηςε κπνξεί λα κειεηεζεί σο αληηιεπηή ή ππνθεηκεληθά βησκέλε απφ 

ην άηνκν (θαηλνκελνινγηθή πξννπηηθή), ή κπνξεί λα κειεηεζεί σο αλαθεξφκελε απφ 

έλα εμσηεξηθφ παξαηεξεηή (ζπκπεξηθνξηζηηθή πξννπηηθή). πλήζσο – φρη πάληα – νη 

δχν απηέο πξννπηηθέο νδεγνχλ ζε φκνηα ζπκπεξάζκαηα.  χκθσλα κε ηε Θεσξία 

Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο, αλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ δχν πξννπηηθψλ 

είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά, ζα πξέπεη λα εκπηζηεπζνχκε πεξηζζφηεξν ηε 

θαηλνκελνινγηθή πξννπηηθή. Απηφ ηζρχεη γηαηί έλα παηδί κπνξεί λα αηζζάλεηαη κε 

αγαπεηφ (φπσο ζηελ αδηαθνξνπνίεηε απφξξηςε), ρσξίο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο λα 

κπνξνχλ λ‟ αληρλεχζνπλ ελδείμεηο γνλετθήο απφξξηςεο. Δλαιιαθηηθά, νη παξαηεξεηέο 

κπνξεί λα εληνπίδνπλ γνλετθή επηζεηηθφηεηα ή παξακέιεζε, ρσξίο φκσο ην παηδί λα 

αηζζάλεηαη απνξξηπηέν. πλεπψο, ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο «αληηθεηκεληθέο» 

παξαηεξήζεηο θαθνπνίεζεο, απφξξηςεο θαη παξακέιεζεο θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηε γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

πξνβιεκαηηθή (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Δπηπιένλ, κεγάιν θνκκάηη ηεο γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο είλαη ζπκβνιηθφ. Γηα 

λα γίλεη θαηαλνεηή, ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί ε ζπκβνιηθήο ηεο θχζε.  Ηδηαίηεξα ζην 

πιαίζην εζληθψλ θαη δηαπνιηηηζκηθψλ κειεηψλ, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ζπκβνιηθέο, πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλεο εξκελείεο ησλ αλζξψπσλ 

γηα ηηο ζρεηηθέο κε ηελ αγάπε ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ, αλ επηζπκνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ απνδνρή θαη απφξξηςε ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα. 

Έηζη, παξ‟ φιν πνπ νη γνλείο κπνξεί λα εθθξάδνπλ νπνπδήπνηε – σο έλα βαζκφ – 

απνδνρή θαη απφξξηςε, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θάλνπλ πνηθίιιεη θαη πεξηιακβάλεη 

πνιηηηζκηθά θαη θάπνηεο θνξέο ηδηνζπγθξαζηαθά λνήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, νη γνλείο 

κπνξεί παληνχ λα επαηλνχλ ηα παηδηά ηνπο, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θάλνπλ ζε 

έλα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα κελ έρεη θαζφινπ λφεκα ή λα έρεη 

εληειψο δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε έλα άιιν (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

‟ απηφ ην ζεκείν, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ε ιέμε «απφξξηςε» ππνλνεί 

θαηά θχξην ιφγν θαθή γνλετθή ζπκπεξηθνξά  απφ «θαθνχο» αλζξψπνπο. Χζηφζν, 

ζηηο δηαπνιηηηζκηθέο θαη πνιππνιηηηζκηθέο έξεπλεο, ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζήζεη 

λα αληηκεησπίζεη απηή ηε ιέμε σο πεξηγξαθηθή ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο θαη φρη 

σο θξηηηθή ή αμηνιφγεζε. Κη απηφ γηαηί ην 25% ησλ γνλέσλ παγθνζκίσο 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπνπο πνπ είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο 

απφξξηςεο, αιιά ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ απηνί νη γνλείο 
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ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο κε ηξφπνπο πνπ ζεσξνχλ φηη νη θαινί θαη 

ππεχζπλνη γνλείο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη, φπσο απηνί είλαη πνιηηηζκηθά 

πξνζδηνξηζκέλνη. Δπνκέλσο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο έξεπλαο πάλσ ζηε 

γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, έλαο κέγηζηνο ζθνπφο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε αλ παηδηά 

θαη ελήιηθεο παληνχ αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φηαλ βηψλνπλ απνδνρή ή απφξξηςε 

– αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηε θπιή, ην έζλνο, ην θχιν ή ηελ θνηλσληθή ηάμε 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).       

6.4. Ζ ππν-ζεσξία ηεο πξνζσπηθόηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γνλετθή απνδνρή-

απόξξηςε 

Ζ ππν-ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

επηρεηξεί λα πξνβιέςεη θαη λα εμεγήζεη ηηο βαζηθέο επηπηψζεηο ηεο αληηιεπηήο 

γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ ςπρηθή πγεία. Ζ 

ππν-ζεσξία απηή βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη άλζξσπνη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

δηαξθή βηνινγηθή ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο». Απηή ε αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε 

πεξηιακβάλεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή επηζπκία ή ιαρηάξα – ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα – γηα 

ππνζηήξημε, θξνληίδα, ελδηαθέξνλ, πξνζηαζία θηι. ηελ ελήιηθε δσή, ε αλάγθε απηή 

γίλεηαη πην ζχλζεηε θαη δηαθνξνπνηείηαη, πεξηιακβάλνληαο ηελ επηζπκία, 

αλαγλσξηζκέλε ή κε, γηα ζεηηθή ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην άηνκν 

έρεη έλα ζηνξγηθφ δεζκφ πξνζθφιιεζεο. Οη άλζξσπνη πνπ κπνξνχλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν λα ηθαλνπνηήζνπλ απηή ηελ αλάγθε είλαη ηππηθά νη γνλείο  γηα ηα 

παηδηά, αιιά κπνξνχλ λα είλαη επίζεο «ζεκαληηθνί άιινη» θαη κε γνλετθέο θηγνχξεο 

γηα ηνπο εθήβνπο θαη ηνπο ελειίθνπο (Rohner & Britner, 2002 Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2012).  

χκθσλα κε ηε Θεσξία Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο, ε έλλνηα ηνπ 

«ζεκαληηθνχ άιινπ» αθνξά ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν κε ην νπνίν ην παηδί ή ν 

ελήιηθνο έρεη έλα ζρεηηθά καθξνρξφλην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ, πνπ είλαη κνλαδηθά 

ζεκαληηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην γηα ην άηνκν. Οη γνλείο απνηεινχλ γεληθά 

«ζεκαληηθνχο άιινπο» θαη «θηγνχξεο πξνζθφιιεζεο», αιιά ηείλνπλ λα έρνπλ έλα 

επηπιένλ πξνζφλ ην νπνίν δελ κνηξάδνληαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο «ζεκαληηθνχο 

άιινπο» (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα,   ε αίζζεζε 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο ησλ παηδηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο 
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ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο (Bowlby, 1982), γη‟ απηφ ε Θεσξία απηή ππνζηεξίδεη φηη ε 

γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε αζθνχλ κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε θαη 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ παηδηψλ κέζα ζην ρξφλν (Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2012). πλεπψο, ε γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά 

θαίλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ην αίζζεκα επηπρίαο, ηελ ςπρηθή πγεία, ηελ απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε γεληθφηεξε επεμία ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή (Aktar & 

Nahar, 2014Kazarian, Moghnie & Martin, 2010). 

Δπηπιένλ, ε αίζζεζε ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο θαη επεμίαο ησλ ελειίθσλ ηείλεη λα 

εμαξηάηαη απφ ηελ αληηιεπηή πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κε ελήιηθεο θηγνχξεο 

πξνζθφιιεζεο. Δπνκέλσο, ε απνδνρή ή ε απφξξηςε απφ ην ζχληξνθν δείρλεη επίζεο 

λα αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

ησλ ελειίθσλ. Ζ έλλνηα ηεο «πξνζσπηθφηεηαο», ζχκθσλα κε ηελ ππν-ζεσξία 

πξνζσπηθφηεηαο, αθνξά ζην ιίγν σο πνιχ ζηαζεξφ ζχλνιν ησλ πξνδηαζέζεσλ 

αληαπφθξηζεο (ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη θηλεηήξηεο 

πξνδηαζέζεηο) θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηξφπσλ αληαπφθξηζεο (παξαηεξήζηκεο 

ζπκπεξηθνξέο) ζε πνηθίιεο θαηαζηάζεηο δσήο ή πεξηβάιινληα. Απηφο ν νξηζκφο 

αλαγλσξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά θηλεηνπνηείηαη θαη επεξεάδεηαη ηφζν απφ 

εμσηεξηθνχο (πεξηβαιινληηθνχο) φζν θαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο 

(ζπλαηζζεκαηηθνί, βηνινγηθνί, καζεζηαθνί), θαη ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο απφ 

θαλνληθφηεηα θαη επηαμία κέζα ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν. Ζ ππν-ζεσξία απηή, επίζεο, 

επηζεκαίλεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάγθε γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε απφ «ζεκαληηθνχο 

άιινπο» θαη απφ θηγνχξεο πξνζθφιιεζεο είλαη κηα θηλεηήξηνο δχλακε, θαη φηαλ απηή 

ε αλάγθε ησλ παηδηψλ ή ησλ ελειίθσλ δελ ηθαλνπνηείηαη, εθείλνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αληηδξνχλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ αηζζάλνληαη 

απνξξηπηέα είλαη πηζαλφ λα είλαη αγρψδε θαη αλαζθαιή. ηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο λα αλαθνπθίζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο, νη άλζξσπνη πνπ ληψζνπλ φηη έρνπλ απνξξηθζεί ζπρλά απμάλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ζεηηθή αληαπφθξηζε, αιιά κέρξη ελφο ζεκείνπ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηείλνπλ λα γίλνληαη πην εμαξηεκέλνη (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Ζ έλλνηα ηεο «εμάξηεζεο» ζηε ζεσξία απηή αλαθέξεηαη ζηελ εζσηεξηθή, ςπρνινγηθά 

πξνζδηνξηζκέλε επηζπκία ή ιαρηάξα γηα ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, θξνληίδα, 

άλεζε, πξνζνρή, πξνζηαζία θαη άιιεο παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο απφ θηγνχξεο 

πξνζθφιιεζεο. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ 



67 
 

ηα άηνκα πηνζεηνχλ γηα λα πεηχρνπλ απηή ηελ αληαπφθξηζε. Γηα ηα κηθξά παηδηά 

απηέο νη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην λα «θνιιάλε» πάλσ ζηνπο 

γνλείο, λα παξαπνληνχληαη ή λα θιαίλε φηαλ εθείλνη θεχγνπλ απξνζδφθεηα, θαζψο 

θαη ην λα αλαδεηνχλ ζσκαηηθή εγγχηεηα καδί ηνπο φηαλ εθείλνη επηζηξέθνπλ. Σα 

κεγαιχηεξα παηδηά θαη νη ελήιηθεο κπνξεί λα εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζεηηθή 

αληαπφθξηζε πην ζπκβνιηθά – ηδηαίηεξα ζε θαηαζηάζεηο απειπηζίαο – αλαδεηψληαο 

επηβεβαίσζε, επηδνθηκαζία ή ππνζηήξημε, θαζψο θαη άλεζε, αγάπε ή παξεγνξηά απφ 

αλζξψπνπο πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί γη‟ απηνχο (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Όηαλ, ινηπφλ, ε εγγελήο αλάγθε ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ γηα ζεηηθή 

αληαπφθξηζε  δελ ηθαλνπνηείηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζληθφηεηα, ηε 

γιψζζα, ην θχιν ή ηε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία, εθείλνη είλαη πηζαλφ λα αηζζαλζνχλ 

αλεζπρία θαη αλαζθάιεηα θαη λα αλαπηχμνπλ φιεο ή ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πξνδηαζέζεηο πξνζσπηθφηεηαο: α) ερζξφηεηα, επηζεηηθφηεηα, παζεηηθή 

επηζεηηθφηεηα ή πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ερζξφηεηαο θαη ηεο 

επηζεηηθφηεηαο β) πςεινχ βαζκνχ εμάξηεζε ή ακπληηθή αλεμαξηεζία (φηαλ ην άηνκν 

αξλείηαη ιεθηηθά ηελ απνδνρή ησλ άιισλ, αιιά ζπλαηζζεκαηηθά ηε ρξεηάδεηαη, παξ‟ 

φιν πνπ κπνξεί λα κελ ην αλαγλσξίδεη), αλάινγα κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα, ηε 

δηάξθεηα, ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη ηελ έληαζε ηεο απφξξηςεο γ) ρακειή απηνεθηίκεζε 

δ) ρακειή αίζζεζε απηφ-επάξθεηαο ε) ζπλαηζζεκαηηθή απάζεηα ζη) ζπλαηζζεκαηηθή 

αζηάζεηα δ) αξλεηηθή θνζκνζεσξία (Rohner & Britner, 2002 Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2012). Σν ζχλνιν απηψλ ησλ πξνδηαζέζεσλ πξνζσπηθφηεηαο απνηειεί ην 

ζύλδξνκν απνδνρήο-απόξξηςεο, φπσο νλνκάζηεθε απφ ηνλ Rohner (2004), 

αληηπξνζσπεχνληαο κηα ζεκαληηθή έθθξαζε ςπρνινγηθήο δπζπξνζαξκνζηηθφηεηαο 

(Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Οη παξαπάλσ πξνδηαζέζεηο πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο 

θνηλσληθήο ζθέςεο θαη ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ βηψλνπλ 

απφξξηςε. Ζ έλλνηα ηεο «λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο» αλαθέξεηαη ζηελ 

εζσηεξηθεπκέλε ζχιιεςε ελφο αηφκνπ γηα ηελ χπαξμε, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε 

ζχιιεςε πξαγκάησλ πνπ απηφ ζεσξεί δεδνκέλα γηα ηνλ εαπηφ, ηνπο άιινπο θαη ην 

βησκαηηθφ θφζκν πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζεκαληηθέο παξειζνληηθέο θαη 

ηξέρνπζεο εκπεηξίεο. Μαδί κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, νη λνεηηθέο 
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αλαπαξαζηάζεηο ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη, εξκελεχνπλ λέεο εκπεηξίεο θαη αληηδξνχλ ζ‟ απηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Οη λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, επίζεο, επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα απνζεθεχνπλ 

θαη ζπκνχληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2012).   

6.5. Ζ ππν-ζεσξία δηαρείξηζεο ηεο απόξξηςεο 

Ζ ππν-ζεσξία δηαρείξηζεο επηρεηξεί λα απαληήζεη πψο κεξηθά άηνκα πνπ έρνπλ 

βηψζεη απφξξηςε θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληέμνπλ ηελ απφξξηςε ρσξίο λα 

ππνζηνχλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. Θεσξεηηθά θαη εκπεηξηθά, ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο είλαη 

ην ιηγφηεξν αλεπηπγκέλν ηκήκα ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο. 

Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα θαηαλνήζεη απηή ηε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη 

κηα πνιππαξαγνληηθή πξννπηηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ εαπηφ, ηνλ άιιν θαη ην 

πεξηβάιινλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη αληηκέησπν κε 

ηε γνλετθή απφξξηςε είλαη απφξξνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνλ εαπηφ, ζηνλ 

άιιν θαη ζην πεξηβάιινλ. Ο εαπηφο πεξηιακβάλεη ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο καδί 

κε ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ. Ο άιινο πεξηιακβάλεη ηα πξνζσπηθά θαη δηαπξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ γνλέα/ησλ γνλέσλ πνπ απνξξίπηνπλ/απνξξίπηεη θαη ησλ άιισλ κνξθψλ 

πξνζθφιιεζεο, καδί κε ηε κνξθή, ηε ζπρλφηεηα, ηε δηάξθεηα θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

απφξξηςεο. Σν πεξηβάιινλ αθνξά ζε άιια ζεκαληηθά πξφζσπα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ 

καδί κε ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο. Ζ πηζαλφηεηα πνπ έρεη έλα παηδί λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ αληηιεπηή γνλετθή απφξξηςε απμάλεηαη απφ ηελ παξνπζία κηαο 

«δεζηήο», ππνζηεξηθηηθήο, ελαιιαθηηθήο κνξθήο πξνζθφιιεζεο (Rohner & Britner, 

2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

χκθσλα κε ηνλ Rohner (1986), νη θνηλσληθέο-γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε θάπνηα παηδηά θαη ελήιηθεο λα είλαη πην αλζεθηηθνί ζηελ αληηιεπηή 

απφξξηςε ζε ζρέζε κε άιινπο, πεξηιακβάλνπλ ηε δηαθνξνπνηεκέλε αίζζεζε εαπηνχ, 

ηελ αίζζεζε απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα «απνπξνζσπνπνίεζεο». Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα απηά ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ κεξίδην ειέγρνπ  ζε φζα 

ηνπο ζπκβαίλνπλ κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ ηα ίδηα θαηαβάιινπλ ή ηα πξνζσπηθά 
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ηνπο γλσξίζκαηα, ειαρηζηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεξηθέο απφ ηηο πην 

επηβιαβείο ζπλέπεηεο ηεο αληηιεπηήο απφξξηςεο. ε αληίζεζε κε απηά, ηα ππφινηπα 

άηνκα κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπο επζχλεηαη ε κνίξα, ε 

ηχρε ή άιιεο εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Όζνλ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα 

«απνπξνζσπνπνίεζεο», απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα κελ «παίξλεη 

πξνζσπηθά» ηηο αθνχζηεο αζήκαληεο αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ (Rohner & 

Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Δπηπιένλ, ε ππν-ζεσξία δηαρείξηζεο θάλεη ηελ εμήο δηάθξηζε, φζνλ αθνξά ζηνπο 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο απφξξηςεο, αλαθεξφκελε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε 

θαη ζηελ εθηειεζηηθή δηαρείξηζε. Όζνλ αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε, ηα 

άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζ‟ απηή ηελ θαηεγνξία ραξαθηεξίδνληαη απφ  

ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ κεγαιψζεη ζε απνξξηπηηθέο 

νηθνγέλεηεο. Όζνλ αθνξά ζηελ εθηειεζηηθή δηαρείξηζε, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή 

ηελ θαηεγνξία ηα πεγαίλνπλ θαιά ζην ζρνιείν, ζηε δνπιεηά ηνπο, ζηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ βηψζεη απφξξηςε (Rohner & 

Britner, 2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).  

Καζψο ην άηνκν πεξλάεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία ζηελ ελήιηθε δσή, νη ζεηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα βηψζεη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ κπνξνχλ λα ην 

βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζεη ηηο βιαβεξέο ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθέο επηδξάζεηο ηεο γνλετθήο απφξξηςεο. Απηέο νη εκπεηξίεο κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνζεξαπεία, ηε ζεηηθή επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζπληξνθηθή ζρέζε (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

6.6. Ζ ππν-ζεσξία ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθώλ ζπζηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε 

γνλετθή απνδνρή-απόξξηςε 

Ζ γνλετθή απφξξηςε εκθαλίδεηαη ζε έλα πνιχπινθν νηθνινγηθφ (νηθνγελεηαθφ, 

θνηλνηηθφ, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ) πιαίζην. Ζ ππν-ζεσξία θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο Γηαπξνζσπηθήο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο 

ππνζηεξίδεη φηη ε πηζαλφηεηα πνπ έρνπλ νη γνλείο λα εθδειψζνπλ θάπνηα κνξθή 

ζπκπεξηθνξάο (π.ρ. απνδνρή ή απφξξηςε) δηακνξθψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο απφ 

ηα ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθνχο ζεζκνχο, 

φπσο ε νηθνγελεηαθή δνκή, ε νξγάλσζε ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ε 
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πνιηηηθή νξγάλσζε, ην ζχζηεκα άκπλαο, θαζψο θαη κε άιινπο ζεζκνχο πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ζηελ επηβίσζε ελφο πνιηηηζκηθά νξγαλσκέλνπ πιεζπζκνχ κέζα ζην θπζηθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ (Rohner & Khaleque, 2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ, φπσο ε ηδηνζπγθξαζία ηνπο θαη νη 

πξνδηαζέζεηο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, δηακνξθψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κνξθή θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο γνλετθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληί ηνπο. Μαδί κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

εκπεηξίεο, ηα παηδηά έρνπλ κηα πνηθηιία απφ επηδξαζηηθέο εκπεηξίεο ζην πιαίζην ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δνπλ, ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπληήξεζεο, ησλ ζπκκαζεηψλ, ησλ ελειίθσλ θαη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ εθθξαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ (Rohner & Britner, 2002 Rohner, 

Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Σα ζεζκνζεηεκέλα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο αλαθέξνληαη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, ζηηο θαιιηηερληθέο 

παξαδφζεηο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο, ζηηο κνπζηθέο θαη ιανγξαθηθέο παξαδφζεηο θαη 

πξνηηκήζεηο ηνπο, θαζψο θαη ζε άιιεο ηέηνηνπ είδνπο ζπκβνιηθέο, θαηά θχξην ιφγν 

κε ρξεζηηθέο θαη κε ζρεηηθέο κε ηελ επηβίσζε πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Καινχληαη «εθθξαζηηθέο» γηαηί ζεσξείηαη φηη αληαλαθινχλ ηελ εζσηεξηθή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ. Καζψο νη άλζξσπνη αιιάδνπλ, αιιάδνπλ θαη 

ηα εθθξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο, έζησ θαη αξγά κεξηθέο θνξέο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπλ ζην ζεκείν απηφ φηη παξά ην γεγνλφο φηη ηα εθθξαζηηθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ αλζξψπηλεο δεκηνπξγίεο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

θαη ζα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ηείλνπλ λα δηακνξθψλνπλ ηηο 

κειινληηθέο πεπνηζήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ (Rohner & Khaleque, 

2005 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Ζ ππν-ζεσξία θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ, ινηπφλ, επηρεηξεί λα πξνβιέςεη 

θαη λα εμεγήζεη ηηο αηηίεο ηεο γνλετθήο απνδνρήο θαη απφξξηςεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ππν-ζεσξία απηή πξνβιέπεη φηη ζηηο θνηλσλίεο φπνπ ηα παηδηά ηείλνπλ λα βηψλνπλ 

απφξξηςε, νη πνιηηηζκηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ ππεξθπζηθφ θφζκν (π.ρ. ην Θεφ, ηνλ 

πλεπκαηηθφ θφζκν) ηείλνπλ λα ηνλ αληηκεησπίδνπλ σο ερζξηθφ, απξφβιεπην, ηηκσξφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο θνηλσλίεο φπνπ ηα παηδηά βηψλνπλ απνδνρή, ν 

ππεξθπζηθφο θφζκνο αληηκεησπίδεηαη σο ζεξκφο, ππνζηεξηθηηθφο, γελλαηφδσξνο θαη 

πξνζηαηεπηηθφο. Αλακθίβνια, απηέο νη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο είλαη απνηέιεζκα ησλ 
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αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ βηψλνπλ 

απνδνρή θαη ζ‟ απηά πνπ βηψλνπλ απφξξηςε κέζα ζ‟ απηά ηα δηαθνξεηηθά είδε 

θνηλσληψλ (Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012). 

Γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο νη γνλείο ηείλνπλ λα είλαη ζεξκνί, ελψ  ην 25% ησλ 

γνλέσλ ηείλνπλ λα είλαη απφ ιίγν σο πνιχ απνξξηπηηθνί; Πνηνη παξάγνληεο 

θαζνξίδνπλ απηέο ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο θαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ζηελ εθηέιεζε 

ηνπ γνλετθνχ ξφινπ κέζα ζηηο θνηλσλίεο; Σέηνηνπ είδνπο εξσηήκαηα θαζνδεγνχλ ην 

δεχηεξν κέξνο ηεο ππν-ζεσξίαο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Γελ ππάξρεη 

κνλαδηθή ή απιή απάληεζε ζ‟ απηά ηα εξσηήκαηα, αιιά ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηηο θνηλσληθέο θαη ελδνθνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

γνλετθή απφξξηςε. Πξσηαξρηθνί κεηαμχ απηψλ απνηεινχλ νη ζπλζήθεο πνπ επλννχλ 

ηε δηάιπζε ησλ πξψηκσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. Έηζη, νη άγακνη γνλείο (θπξίσο νη κεηέξεο) πνπ βξίζθνληαη ζε 

θνηλσληθή απνκφλσζε ρσξίο θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε – εηδηθά αλ 

είλαη λένη ζε ειηθία θαη νηθνλνκηθά αζζελείο – δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν λα 

απνζχξνπλ ηελ αγάπε θαη ηε ζηνξγή πξνο ηα παηδηά ηνπο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε κηα 

νιηζηηθή πξννπηηθή, ε θηψρεηα απηή θαζ‟ απηή δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηα 

απμεκέλα επίπεδα απφξξηςεο. ε ζπλδπαζκφ, φκσο, κε άιιεο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλζήθεο, ηα παηδηά δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν (Rohner & 

Britner, 2002 Rohner, Khaleque & Cournoyer, 2012).     

6.7. Έξεπλεο γηα ηελ αληηιεπηή από παηδηά θαη γνλείο γνλετθή απνδνρή-

απόξξηςε 

Πιήζνο εξεπλψλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο, πάλσ ζηε Θεσξία 

Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο-Απφξξηςεο θαη ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ζηνπο 

γνλείο ηνπο, έρνπλ δείμεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε 

γνλετθή απνδνρή θαη απφξξηςε είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή 

ηνπο. Οη έξεπλεο απηέο αθνξνχλ ζε παηδηά ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη ε αληηιεπηή γνλετθή απφξξηςε έρεη ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ ελειίθσλ (Khaleque and Rohner, 2002). Οη πην θνηλέο ζπλέπεηεο 

ηεο απφξξηςεο πεξηιακβάλνπλ:  

- ηελ θαηάζιηςε θαη ην θαηαζιηπηηθφ ζπλαίζζεκα (Naz & Kausar, 2013),  



72 
 

- ηηο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο,  

- ηελ εγθιεκαηηθφηεηα θαη  

- ηελ θαηάρξεζε νπζηψλ (Rohner & Britner, 2002).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γνλετθή απνδνρή έρεη ζπλδεζεί κε:  

- ηελ αλάπηπμε θηινθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο (γελλαηνδσξία, πξνζθνξά 

βνήζεηαο, ελζπλαίζζεζε) ζηελ παηδηθή ειηθία, 

- ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζηελ εθεβηθή ειηθία, 

- ζπλνιηθή επεμία ζηελ ελήιηθε δσή (ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, αίζζεζε 

επηπρίαο, ρακειά επίπεδα ςπρνινγηθήο ηαιαηπσξίαο) θαη 

- ζπλνιηθή πξνζηαζία απφ ηελ εθδήισζε κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απφξξηςε (Rohner and Khaleque, 2005). 

Όζνλ αθνξά ζηελ αληηιεπηή απφ ηα παηδηά γνλετθή απνδνρή-απφξξηςε, πιήζνο 

εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, φπσο νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ην Παθηζηάλ, ν Καλαδάο, ε ινβελία, ε Σνπξθία, ε Ηλδία, ην 

Μπαγθιαληέο θαη ε Δζζνλία, θαη αθνξνχζαλ ζε παηδηά ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο 

ειηθίαο, έδεημαλ φηη: 

- ηα παηδηά, ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα, ηείλνπλ λα βηψλνπλ δεζηαζηά 

θαη απνδνρή απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

- ε ζρέζε κεηαμχ γνλέα-παηδηνχ επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

- ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηελ απνδνρή-απφξξηςε 

απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο «ζεκαληηθνχο άιινπο», φπσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

επεξεάδεη ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο 

- ε γνλετθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο 

- ε έιιεηςε δεζηαζηάο απφ ηε κεηέξα ζπλδέεηαη κε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ρακειά αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ 

- θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία (11-14 εηψλ) νη γνλετθνί ξφινη εκθαλίδνληαη 

δηαθνξεηηθή γηα ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παηεξάδεο 

θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαηξνθή ησλ αγνξηψλ απ‟ φ,ηη 

ησλ θνξηηζηψλ. Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα κε ηηο κεηέξεο θαη ηα αγφξηα κε ηνπο παηέξεο 

- νη γνλείο δίλνπλ ζηα παηδηά ηηο πξψηκεο θαηεπζχλζεηο ζπκπεξηθνξάο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρέζεηο πνπ απηά δηακνξθψλνπλ κε άιιεο 
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ζεκαληηθέο ελήιηθεο θηγνχξεο, φπσο είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ (Sumbleen, 2011). 

χκθσλα κε δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο, νη νπνίεο δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αληηιεπηή απφ ηα παηδηά (ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο) γνλετθή απνδνρή θαη ζηελ 

ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο, ε ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο κεηξηθήο θαη 

παηξηθήο απνδνρήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο απηφ-αλαθνξέο ησλ παηδηψλ, 

νη παηέξεο θαη νη κεηέξεο επεξεάδνπλ εμίζνπ ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ησλ 

παηδηψλ (Lila, Garcia & Gracia, 2007 Rohner & Khaleque, 2005 Veneziano, 2000). 

Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, φπσο απηά 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο γνλείο, απνηειέζκαηα έξεπλαο έδεημαλ φηη κφλν ε αληηιεπηή 

κεηξηθή απνδνρή θάλεθε λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ, ηφζν ηα εζσηεξηθεπκέλα φζν θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα, ελψ ε παηξηθή 

απνδνρή θάλεθε λα αζθεί έκκεζε επηξξνή (Lila, Garcia & Gracia, 2007). Δπηπιένλ, 

έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ζρεηηθή επίδξαζε ηεο παηξηθήο θαη κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πνηθίιιεη αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πνιηηηζκηθέο νκάδεο, σο κηα ιεηηνπξγία 

πξνζαξκνγήο ησλ νκάδσλ απηψλ ζηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο (Rohner & Veneziano, 2001).  

Έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληηιεπηήο απφ 

ηα παηδηά (9-12 εηψλ) γνλετθήο απνδνρήο-απφξξηςεο ζε νηθνγέλεηεο Κππξίσλ, έδσζε 

αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα. Καη‟ αξράο, φπσο έρεη δείμεη κέρξη ηψξα θαη ε 

πιεηνςεθία αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη πνιηηηζκνχο, ηα παηδηά 

έδεημαλ λα βηψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο σο ηδηαίηεξα δεζηνχο θαη ζηνξγηθνχο. Χο πξνο 

ηελ αληηιεπηή απφξξηςε ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ, αλ θαη απηή θάλεθε 

λα βηψλεηαη απφ ηα παηδηά ζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ, ε έξεπλα έδεημε φηη ηα αγφξηα 

ηείλνπλ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θνξίηζηα (Demetriou &  Christodoulides, 2006). Αληίζηνηρε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Παθηζηαλνχο εθήβνπο (ειηθίαο – θαηά κέζν φξν – 14 εηψλ), 

έδεημε, επίζεο, ηελ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ λα βηψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο 

σο ζεξκνχο θαη φρη απνξξηπηηθνχο. Δπηπξφζζεηα, αμηνζεκείσην εχξεκα ηεο ίδηαο 

έξεπλαο απνηειεί φηη ηα αγφξηα βηψλνπλ ηνπο παηέξεο ηνπο σο πην απνξξηπηηθνχο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα (Kausar & Kasmi, 2011).    
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Όζνλ αθνξά ζην πψο νη ίδηνη νη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο 

ηα παηδηά ηνπο, κεγάιε δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα δηεμήρζε ζε 9 ρψξεο, δηεξεπλψληαο 

ηελ αληηιεπηή απφ ηνπο γνλείο ζπκπεξηθνξά απνδνρήο-απφξξηςεο ησλ ίδησλ πξνο ηα 

παηδηά ηνπο (ειηθίαο 7-10 εηψλ). Οη ρψξεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε Κίλα, ε Κνινκβία, ε Ηηαιία, ε Ηνξδαλία, ε Κέλπα, νη 

Φηιηππίλεο, ε νπεδία, ε Σατιάλδε θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αλαιχζεθαλ κε βάζε ηε ρψξα, ην θχιν ηνπ γνλέα θαη ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ.  

Χο πξνο ηε ρψξα, νη γνλείο ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζ‟ απηή ηελ έξεπλα 

αλέθεξαλ πςειά επίπεδα απνδνρήο πξνο ηα παηδηά ηνπο θαη ρακειά επίπεδα 

απφξξηςεο. Χο πξνο ην θχιν ηνπ γνλέα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ νη κεηέξεο 

αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο θαη δεζηαζηάο πξνο ηα παηδηά απ‟ φ,ηη νη 

παηέξεο. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε γνλέαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Γηα παξάδεηγκα, νη κεηέξεο κπνξεί λ‟ αλαιακβάλνπλ πην ζπρλά ηελ επζχλε γηα ηελ 

πεξηπνίεζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ θαη ηελ αλαθνχθηζε απφ ζσκαηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο «πιεγέο», ελψ νη παηέξεο ηελ επζχλε γηα ηε βνήζεηα ζηηο ζρνιηθέο 

εξγαζίεο, ηε δηαηηεζία ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα αδέξθηα θαη ηε δηδαζθαιία ηνπ 

αζιεηηζκνχ. Οη δηαθνξεηηθνί ξφινη, ινηπφλ, πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε γνλέαο κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα επίπεδα ηεο δηθήο 

ηνπ απνδνρήο θαη απφξξηςεο πξνο ην παηδί ηνπ. Χο πξνο ην θχιν ηνπ παηδηνχ, νη 

γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ αλέθεξαλ παξφκνηα επίπεδα απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ, ην θχιν ηνπ γνλέα θάλεθε λα κελ 

αιιειεπηδξά κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ, εθηφο απφ ηνλ παξάγνληα ηεο δεζηαζηάο ζηελ 

Ηηαιία θαη ζηελ Σατιάλδε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Ηηαιία νη κεηέξεο ηφζν ησλ 

αγνξηψλ θαη φζν ησλ θνξηηζηψλ αλέθεξαλ ηα ίδηα επίπεδα δεζηαζηάο. Χζηφζν, 

- νη κεηέξεο ησλ αγνξηψλ αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα δεζηαζηάο απφ ηνπο 

παηέξεο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ,  

- νη κεηέξεο ησλ θνξηηζηψλ αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα δεζηαζηάο απφ ηνπο 

παηέξεο ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ, 

- νη παηέξεο ησλ αγνξηψλ  αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα δεζηαζηάο απφ ηνπο 

παηέξεο ησλ θνξηηζηψλ. 
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ηελ Σατιάλδε, νη κεηέξεο ησλ αγνξηψλ θαη νη παηέξεο ησλ θνξηηζηψλ αλέθεξαλ 

πςειφηεξα επίπεδα δεζηαζηάο απφ ηνπο παηέξεο ησλ αγνξηψλ. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο 

ζηελ εθηέιεζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ δείρλνπλ φηη δελ ππάξρεη θαζνιηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηε γνλετθή αληηκεηψπηζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Ζ 

δηαθνξεηηθή γνλετθή αληηκεηψπηζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

εθάζηνηε πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο (Putnick, Bornstein, Lansford, Chang, Deater-

Deckard, Di Giunta, Gurdal, Dodge, Malone, Oburu, Pastorelli, Skinner, Sorbring, 

Tapanya & Tirado, 2012).    

 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 5, ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ παγθνζκίσο πνπ 

έρνπλ βαζηζηεί ζηε ζρέζε γνλέα-παηδηνχ έρνπλ αμηνπνηήζεη αλαθνξέο ησλ γνλέσλ 

θαη παξαηεξήζεηο ζην ζπηηηθφ ή εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. πλεπψο, ππάξρεη 

πεξηνξηζκέλε εηθφλα ηνπ πψο ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο 

γνλείο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο απηά. Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηκε παηδηθή 

ειηθία, απηή ε εηθφλα είλαη αθφκα πην πεξηνξηζκέλε. Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε, 

ινηπφλ, επηρεηξεί λα θαιχςεη απηφ ην θελφ δηεξεπλψληαο γηα πξψηε θνξά, ζε 

παλειιαδηθφ αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο πξνο απηά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο 

γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire) (Rohner & Giotsa, 2012) (κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Γηψηζα, 2012) 

γηα ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα αληίζηνηρα, ην νπνίν ζπκπιήξσζε ην παηδί. Σν 

εξγαιείν απηφ απνηειεί απφζηαγκα ηεο Θεσξίαο Γηαπξνζσπηθήο Απνδνρήο – 

Απφξξηςεο, ε νπνία, φπσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 6, δηαηππψζεθε θαη 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  ςπρνιφγν θαη αλζξσπνιφγν Ronald Rohner.  
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

7. ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή δηαηξηβή απνηειεί κηα ζπλαθεηαθή κειέηε πνπ εληάζζεηαη 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο Θεσξίαο ηεο Γηαπξνζσπηθήο (Γνλετθήο) 

Απνδνρήο/Απφξξηςεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, ζεκείν 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πξσηνηππία ηεο. θνπφο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ γνλέσλ θαη παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλάηαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο (4-8 εηψλ) αληηιακβάλνληαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο απέλαληί ηνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη 

γνλείο αληηιακβάλνληαη ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνο ηα παηδηά ηνπο.  

7.1. Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

1) Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ 

απέλαληί ηνπο λα είλαη ζεηηθέο. 

2) Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο θαη ησλ δχν γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο λα είλαη ζεηηθέο. 

3) Αλακέλεηαη ηα αγφξηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απφξξηςε θαη απφ ηνπο δπν 

γνλείο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 

4) Αλακέλεηαη ηα αγφξηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηνπο παηέξεο 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο. 

5)      Αλακέλεηαη ηα θνξίηζηα λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο ηνπο. 

6) Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε ιηγφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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7) Σα αγφξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν σο αξλεηηθή ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο; Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ηνπ 

παηδηνχ; 

2)        Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν λα εθθξάδνπλ απνδνρή 

ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα αληίζηνηρα;  

3)   Πψο ζρεηίδεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνληψλ κε ηελ αληηιεπηή απφ ηα 

παηδηά γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

4) Πψο ζρεηίδεηαη ην ζρήκα νηθνγέλεηαο κε ηελ αληηιεπηή απφ ηα παηδηά γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

5) Πψο ζρεηίδεηαη  ν αξηζκφο ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ  κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλν; 

6) Πψο ζρεηίδεηαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ κε ηελ αληηιεπηή απφ απηφ 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά; 
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8. ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο θαη εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηεο 

κεζφδνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ην 

δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γηα ην πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Σν παξφλ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηα εμήο επηκέξνπο ππνθεθάιαηα: α) ην δείγκα, β) ηα 

εξγαιεία θαη γ) ηε δηαδηθαζία. 

8.1. Δείγμα 

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ 1000 παηδηά απφ ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα (468 αγφξηα, 532 θνξίηζηα) απφ έλα κεγάιν εχξνο γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ 

νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. Παξά ηελ αξρηθή 

ζηφρεπζε ζε έλα ίζν πνζνζηφ απφ θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα, ηα Νεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ε Κξήηε απνθιείζηεθαλ εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο 

αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ηνπ εξεπλεηή ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο. Παξάιιεια,  

κεγαιχηεξε ηεο αξρηθήο επηδίσμεο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηελ Ήπεηξν, ζηε ηεξεά 

Διιάδα θαη ζηε Μαθεδνλία.  

Πίλαθαο 1: Γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην δείγκα 

 
Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο Διιάδνο 
f rf 

 

Ήπεηξνο 358 35,8 

ηεξεά Διιάδα 183 18,3 

Μαθεδνλία 260 26,0 

Θεζζαιία 82 8,2 

Πεινπόλεζζνο 66 6,6 

Ηόλην 43 4,3 

Θξάθε 8 ,8 

ύλνιν 1000 100,0 

 

 

Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ θπκάλζεθαλ απφ 4 έσο 8 έηε (Μ=5,74, SD=1,128), φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2: Ζιηθίεο παηδηώλ  

Ζιηθία παηδηώλ 
f rf 

 

4,0 129 12,9 

4,5 30 3,0 

5,0 289 28,9 

5,5 31 3,1 

6,0 229 22,9 

6,5 14 1,4 

7,0 215 21,5 

7,5 6 ,6 

8,0 57 5,7 

ύλνιν 1000 100,0 

 

Οη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ ειηθηψλ ησλ γνλέσλ, παηέξσλ θαη 

κεηέξσλ, θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 3. 

Πίλαθαο 3: Ζιηθίεο γνλέσλ 

Ζιηθία γνλέσλ 
Μ SD 

 
Παηέξσλ 39,97 5,81 

Μεηέξσλ 36,10 5,31 

 

Ο πην ζπλήζεο νηθνγελεηαθφο ηχπνο ή κνξθή νηθνγέλεηαο πνπ θαηαγξάθεθε είλαη ε 

ππξεληθή νηθνγέλεηα (85,4%) ελψ δελ έιεηςαλ θαη νη δηππξεληθέο, νη εθηεηακέλεο θαη 

νη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ζε ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά (<10%), φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4.  

Πίλαθαο 4: Μνξθέο νηθνγέλεηαο  

Δίδνο νηθνγέλεηαο 
f rf 

 

Ππξεληθή 849 85,4 

Γηππξεληθή 32 3,2 

Δθηεηακέλε 84 8,5 

Μνλνγνλετθή 23 2,3 

ηαζεξή 

απνπζία ελόο 

γνλέα 

6 0,6 

ύλνιν 994 100,0 

 Άγλσζην 6  

Γεληθό ύλνιν 1000 100,0 
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Αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ γέλλεζεο ησλ γνλέσλ, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ 50 παηέξεο 

(5,08%) θαη 84 κεηέξεο (8,45%) κε γελέηεηξα εθηφο Διιάδνο, φια ηα παηδηά είραλ σο 

γιψζζα νκηιίαο ζην ζπίηη ηελ Διιεληθή θαη δελ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ εξσηήζεσλ. Όζνλ αθνξά ζηε ρψξα δηακνλήο, ζηελ εζληθφηεηα, ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζην ζπίηη, ηνπ θάζε γνλέα 

(κεηέξαο θαη παηέξα), ν παξαθάησ Πίλαθαο 5 απνηππψλεη ηα ελ ιφγσ δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ γνλέσλ.  

Πίλαθαο 5: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ   

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία γνλέσλ 
Ν 

Χώξα δηακνλήο παηέξα 
Διιάδα 949 

Δθηόο Διιάδαο 1 

Χώξα δηακνλήο κεηέξαο 
Διιάδα 994 

Δθηόο Διιάδαο 0 

Δζληθόηεηα παηέξα 
Διιεληθή 896 

Άιιε 53 

Δζληθόηεηα κεηέξαο 
Διιεληθή 907 

Άιιε 86 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα 

Γεκνηηθό 43 

Γπκλάζην 93 

Λύθεην 380 

AEI/TEI 350 

Μεηαπηπρηαθό 64 

Γηδαθηνξηθό 18 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κεηέξαο 

Γεκνηηθό 18 

Γπκλάζην 52 

Λύθεην 377 

AEI/TEI 463 

Μεηαπηπρηαθό 77 

Γηδαθηνξηθό 3 

Γιώζζα επηθνηλσλίαο ζην ζπίηη γηα ηνλ 

παηέξα 

Διιεληθή 940 

Άιιε 0 

Γιώζζα επηθνηλσλίαο ζην ζπίηη γηα ηε κεηέξα 
Διιεληθή 985 

Άιιε 5 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηνπο γνλείο, ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαηαγξάθεθε αλαιπηηθά ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο παξαθάησ Πίλαθεο 6 θαη 7.  
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Πίλαθαο 6: Δπίπεδα εθπαίδεπζεο ησλ παηέξσλ 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο παηέξα f rf 

 

Γεκνηηθό 43 4,5 

Γπκλάζην 93 9,8 

Λύθεην 380 40,1 

AEI/TEI 350 36,9 

Μεηαπηπρηαθό 64 6,8 

Γηδαθηνξηθό 18 1,9 

ύλνιν 948 100,0 

 Άγλσζην 52  

Γεληθό ύλνιν 1000 100,0 

 

Πίλαθαο 7: Δπίπεδα εθπαίδεπζεο ησλ κεηέξσλ  

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο κεηέξαο 
f rf 

 

Γεκνηηθό 18 1,8 

Γπκλάζην 52 5,3 

Λύθεην 377 38,1 

AEI/TEI 463 46,8 

Μεηαπηπρηαθό 77 7,8 

Γηδαθηνξηθό 3 ,3 

ύλνιν 990 100,0 

 Άγλσζην 10  

Γεληθό ύλνιν 1000 100,0 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν επηινγήο ηνπ δείγκαηνο, εθαξκφζηεθε ε θαηά ζπζηάδεο 

δεηγκαηνιεςία (Pfefferman & Rao, 2009). Αξρηθά, εληνπίζηεθαλ ηα ζρνιεία κε 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, δειαδή Νεπηαγσγεία θαη 

Γεκνηηθά, ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. ηε ζπλέρεηα, έγηλε ηπραία 

επηινγή ησλ ζρνιείσλ – ηζάξηζκσλ αλά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα – ησλ νπνίσλ ηα 

παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πήξαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα. Απφ απηά ηα 

ζρνιεία, έγηλε ηπραία επηινγή ησλ νηθνγελεηψλ πνπ πξνζεγγίζηεθαλ γηα ην ζθνπφ 

απηφ.  

H ζπιινγή ησλ νηθνγελεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ πξνζέγγηζε ησλ ζπιιφγσλ 

γνλέσλ ησλ λεπηαγσγείσλ ηνπ θαζελφο απφ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο. 

Δπηπιένλ, θαζνξίζηεθε απφ ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ εξεπλεηή απφ ηελ θάζε 

νηθνγέλεηα λα ζπκκεηάζρεη ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε. Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο 
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πεξηειάκβαλε ηε ζπιινγή ηζάξηζκσλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά ηεο επηζπκεηήο 

ειηθηαθήο νκάδαο απφ ην θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Διιάδνο. Χζηφζν, ιφγσ 

ηεο αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ηνπ εξεπλεηή ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, φπσο ηα 

λεζηά ηνπ Αηγίνπ θαη ε Κξήηε, απνθαζίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ νη πεξηνρέο απηέο λα 

κε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε.      

Χο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην 4,5% έρεη ηειεηψζεη ην Γεκνηηθφ, ην 

9,8% έρεη ηειεηψζεη ην Γπκλάζην, ην 40,1% έρεη ηειεηψζεη ην Λχθεην, ην 36,9% έρεη 

ηειεηψζεη ΑΔΗ/ΣΔΗ, ην 6,8% θαηέρεη Μεηαπηπρηαθφ δίπισκα θαη ην 1.9% θαηέρεη 

Γηδαθηνξηθφ δίπισκα.  

8.2. Εργαλεία 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

κειέηεο είλαη ηα εμήο : 

1) Σν εξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire) (Rohner & Giotsa, 2012) (κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Γηψηζα, 

2012) γηα ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα αληίζηνηρα, ην νπνίν ζπκπιήξσζε ην 

παηδί. 

2) Σν εξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL) (Rohner, 2005) 

(κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Γηψηζα, 2012), πνπ ζπκπιήξσζε ε κεηέξα θαη ν 

παηέξαο αληίζηνηρα. 

3) Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ 

PECC (Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct) (Rohner, 2005) (κεηάθξαζε 

ζηα Διιεληθά: Giotsa & Touloumakos, 2014), ην νπνίν ζπκπιήξσζε ε 

κεηέξα θαη ν παηέξαο αληίζηνηρα.  

Tν εξσηεκαηνιόγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο (Early Childhood 

Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο Ronald Rohner θαη Άξηεκε 

Γηψηζα (2012) (κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Άξηεκηο Γηψηζα, 2012). Aπνηειείηαη απφ 

24 πξνηάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη κεηέξεο/νη παηέξεο 
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ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο, αμηνινγψληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην παηδί 

αληηιακβάλεηαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε γνλέα ηνπ (κεηέξα θαη παηέξα).  

Όζνλ αλαθνξά ζηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, κεηά απφ θαζεκηά απφ ηηο 24 πξνηάζεηο 

ππάξρνπλ 4 θνπηάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην «ρεδόλ πάληα», «Μεξηθέο θνξέο», 

«πάληα» θαη «ρεδόλ πνηέ». Βαζκνινγήζακε ην «ρεδφλ πάληα» κε ηνλ αξηζκφ 4, 

ην «Μεξηθέο θνξέο» κε ηνλ αξηζκφ 3, ην «πάληα»  κε ηνλ αξηζκφ 3 θαη ην «ρεδόλ 

πνηέ»  κε ηνλ αξηζκφ 1.   

Tν εξσηεκαηνιόγην  γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε (Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL) 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Ronald Rohner (2005) 

(κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Γηψηζα, 2012). Απνηειείηαη απφ 24 πξνηάζεηο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη κεηέξεο/νη παηέξεο ζπκπεξηθέξνληαη ζηα 

παηδηά ηνπο, αμηνινγψληαο ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ν θάζε γνλέαο αληηιακβάλεηαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ην παηδί ηνπ.  

Όζνλ αλαθνξά ζηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, κεηά απφ θαζεκηά απφ ηηο 24 πξνηάζεηο 

ππάξρνπλ 4 θνπηάθηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην «ρεδόλ πάληα», «Μεξηθέο θνξέο», 

«πάληα» θαη «ρεδόλ πνηέ». Βαζκνινγήζακε ην «ρεδφλ πάληα» κε ηνλ αξηζκφ 4, 

ην «Μεξηθέο θνξέο» κε ηνλ αξηζκφ 3, ην «πάληα»  κε ηνλ αξηζκφ 3 θαη ην «ρεδόλ 

πνηέ»  κε ηνλ αξηζκφ 1. 

Tν εξσηεκαηνιόγην ηεο Δθηίκεζεο ηεο κεηέξαο/ηνπ παηέξα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνύ PECC (Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct): 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ Ronald Rohner (2005) 

(κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά: Γηψηζα, 2009). Απνηειείηαη απφ 18 πξνηάζεηο νη νπνίεο 

πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά, αμηνινγψληαο ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ θάζε γνλέα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπ.  

Όζνλ αλαθνξά ζηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, κεηά απφ θαζεκηά απφ ηηο 18 πξνηάζεηο 

ππάξρνπλ 5 θνπηάθηα. Βαζκνινγήζακε ην «ρεδόλ πνηέ» κε ηνλ αξηζκφ 1, ην 

«Μεξηθέο θνξέο αιιά όρη ζπρλά» κε ηνλ αξηζκφ 3 θαη ην «Πνιύ ζπρλά» κε ηνλ αξηζκφ 

5. Βαζκνινγήζακε κε ηνλ αξηζκφ 2 ην θνπηάθη αλάκεζα ζην «ρεδόλ πνηέ» θαη ην 
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«Μεξηθέο θνξέο αιιά όρη ζπρλά». Βαζκνινγήζακε κε ηνλ αξηζκφ 4 ην θνπηάθη 

αλάκεζα ζην «Μεξηθέο θνξέο αιιά όρη ζπρλά» θαη ην «Πνιύ ζπρλά».   

8.3. Διαδικαζία ζσλλογής δεδομένων 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηνπο ζπιιφγνπο 

γνλέσλ ησλ ζρνιείσλ ηα νπνία απνδέρηεθαλ ηελ πξφηαζε ηνπ εξεπλεηή λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε. Ο εξεπλεηήο ελεκέξσλε ηνπο 

γνλείο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο, δίλνληάο ηνπο ηελ ειεχζεξε 

επηινγή λα απνθαζίζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ή φρη ζ‟ απηή. ηελ πεξίπησζε ηεο 

απφθαζήο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, ζπκπιεξσλφηαλ έλα έληππν έγγξαθεο 

ζπλαίλεζεο απφ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο ηεο νηθνγέλεηαο ψζηε λα δψζεη ηε 

ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη γνλείο 

ήηαλ δηαδεπγκέλνη, ην έληππν απηφ δηλφηαλ ζην γνλέα πνπ είρε επηζήκσο ηελ 

επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. αθήο επηζήκαλζε ζε απηφ ην έληππν ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ έγγξαθεο 

ζπλαίλεζεο απφ ην γνλέα, ν εξεπλεηήο ζπδεηνχζε κε ηνπο γνλείο θαη φξηδαλ απφ 

θνηλνχ κηα εκέξα θαη ψξα φπνπ ήηαλ δπλαηή ε ρνξήγεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ζην ζπίηη ηεο, αθνχ ην ζπίηη απνηειεί ηνλ 

πξνζσπηθφ ρψξν ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ζηνλ νπνίν φια ηα κέιε ληψζνπλ άλεηα θαη 

νηθεία. Δπηπιένλ, ηφζν ν θάζε γνλέαο φζν θαη ην παηδί ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη 

ηαπηφρξνλα ζε θάπνην μερσξηζηφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα.   

Όζνλ αθνξά ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ παηδηνχ, απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ εξεπλεηή θαη ηνπ παηδηνχ ζε έλα ήζπρν 

δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ, ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ γνλέσλ. Ο εξεπλεηήο επέιεγε έλα 

δσκάηην κε κηα ρακειή θαξέθια θαη έλα ηξαπέδη θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ (4-8 εηψλ). Πξνζπαζνχζε λα θάλεη ην παηδί λα ληψζεη άλεηα θαη ηνπ 

επέηξεπε, αλ απηφ ήζειε, λα θηλεζεί κέζα ζην ρψξν. Ζ ρνξήγεζε μεθηλνχζε κε ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, γηα ηα νπνία ξσηνχζε ν εξεπλεηήο ην 

παηδί θη εθείλν απαληνχζε. Γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαζψο θαη γηα 

ηπρφλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη ην παηδί, ν εξεπλεηήο 

απεπζπλφηαλ ζηνπο γνλείο ηνπ.  
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ηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχζε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηνλ παηέξα ηνπ 

παηδηνχ θαη κεηά ην εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχζε ζηε κεηέξα ηνπ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ν εξεπλεηήο ρψξηδε ηηο επηινγέο απάληεζεο ζε δχν βήκαηα: 

1) πξψηα, δηάβαδε ηελ εξψηεζε θαη κεηά ξσηνχζε ην παηδί «Σν θάλεη/ην ιέεη απηφ ε 

κακά ζνπ/ν κπακπάο ζνπ;». «Δίλαη ΑΛΖΘΔΗΑ ή ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ;». 

Σαπηφρξνλα έδεηρλε ζην παηδί ηελ θάξηα πνπ ζηε κηα πιεπξά ιέεη ΑΛΖΘΔΗΑ θαη 

ζηελ άιιε πιεπξά O θαη ηελ θάξηα πνπ ζηε κηα πιεπξά ιέεη ΟΥΗ ΑΛΖΘΔΗΑ θαη 

ζηελ άιιε πιεπξά Ø.  

2) Έπεηηα, αλ ε απάληεζε ήηαλ ΑΛΖΘΔΗΑ, ν εξεπλεηήο ξσηνχζε «Σν θάλεη/ιέεη 

ζρεδφλ πάληα ή κεξηθέο θνξέο;». Αλ ε απάληεζε ήηαλ ΟΥΗ ΑΛΖΘΔΗΑ, ξσηνχζε «Σν 

θάλεη/ιέεη ζπάληα ή ζρεδφλ πνηέ;». Απηφ επέηξεπε ζηνλ εξεπλεηή λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο 4-3-2-1. 

Ο εξεπλεηήο άξρηδε ηε ρνξήγεζε κε ην αθφινπζν θείκελν: «Θα παίμνπκε έλα παηρλίδη 

καδί. Θα ζνπ ιέσ κεξηθέο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ νη κεηέξεο ή νη 

παηέξεο ζπκπεξηθέξνληαη κεξηθέο θνξέο ζηα παηδηά ηνπο. Όηαλ ε απάληεζή ζνπ είλαη 

λαη/αιήζεηα, ζα δηαιέγεηο απηή ηελ θάξηα θαη ζα κνπ ηε δείρλεηο (έδεηρλε ζην παηδί 

ηελ θάξηα ΑΛΖΘΔΗΑ / Ο). Όηαλ ε απάληεζή ζνπ είλαη φρη/δελ είλαη αιήζεηα, ζα 

δηαιέγεηο ηελ άιιε θάξηα θαη ζα κνπ ηε δείρλεηο (έδεηρλε ζην παηδί ηελ θάξηα ΓΔΝ 

ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ / Ø).». Δπηπιένλ, ν εξεπλεηήο ελζάξξπλε ην παηδί λα αγγίμεη ηηο 

θάξηεο, ξσηψληαο ην: «Καηαιαβαίλεηο ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θαξηψλ;». 

πδεηνχζε κε ην παηδί γηα λα είλαη ζίγνπξνο φηη απηφ θαηαιαβαίλεη ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ ΑΛΖΘΔΗΑ θαη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ. Όηαλ ζηγνπξεπφηαλ φηη ην παηδί 

έρεη θαηαλνήζεη ηε ρξήζε ησλ θαξηψλ, ζπλέρηδε: «Αο θάλνπκε έλα παξάδεηγκα ηψξα: 

“Ζ κακά ζνπ/Ο κπακπάο ζνπ ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη φηαλ είζαη θαιφ παηδί;” 

ΑΛΖΘΔΗΑ (έδεηρλε ηελ θάξηα ΑΛΖΘΔΗΑ / Ο) ή ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ (έδεηρλε 

ηελ θάξηα ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ / Ø);». Σν παηδί δηάιεγε κηα θάξηα, ηελ έδεηρλε 

ζηνλ εξεπλεηή θαη έιεγε ηελ απάληεζε ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ ή ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ. 

Πξηλ λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα, ν εξεπλεηήο άθελε πάλσ ζην ηξαπέδη ηελ 

θάξηα πνπ δηάιεμε ην παηδί θαη ηνπνζεηνχζε μερσξηζηά ηελ άιιε θάξηα, ψζηε λα 

απνθχγεη ηε ρξήζε ηεο ζην δεχηεξν βήκα. Αλ ην παηδί είρε απαληήζεη ΑΛΖΘΔΗΑ, ην 

ξσηνχζε: «Ζ κακά ζνπ/Ο κπακπάο ζνπ ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη ζρεδφλ πάληα ή 

κεξηθέο θνξέο;». Αλ ην παηδί είρε απαληήζεη ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ, ξσηνχζε: «Ζ 
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κακά ζνπ/Ο κπακπάο ζνπ ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη ζπάληα ή ζρεδφλ πνηέ;». 

Μεξηθέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ην παηδί είρε ηελ αλάγθε λα 

ζεθσζεί, λα πεη ζηνλ εξεπλεηή έλα παξάδεηγκα ή κηα κηθξή ηζηνξία. Δθείλνο ηφηε 

άθνπγε ην παηδί θαη πεξίκελε κέρξη λα ηειεηψζεη κε ηε κηθξή ηνπ ηζηνξία. Έπεηηα, ηνπ 

έιεγε «Αο ζπλερίζνπκε ηψξα!». 

Ο εξεπλεηήο έπξεπε λα είλαη ζίγνπξνο φηη ην παηδί γλσξίδεη ηηο ιέμεηο θαη 

θαηαιαβαίλεη ηηο πξνηάζεηο. Αιιηψο, ην ξσηνχζε: «Θέιεηο λα ζνπ ην πσ κε άιια 

ιφγηα;» θαη εμεγνχζε κε δηθά ηνπ ιφγηα. Αλ ην παηδί θνπξαδφηαλ πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην άθελε λα θάλεη έλα κηθξφ δηάιεηκκα γηα ιίγα 

ιεπηά θαη θαηφπηλ ζπλέρηδε ηε ρνξήγεζε. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ηνπ έιεγε 

«Πνιχ σξαία! Σψξα, έρσ θάηη γηα ζέλα!» θαη ηνπ έδηλε έλα κηθξφ απηνθφιιεην ή έλα 

κπηζθφην ή θάηη άιιν πνπ αξέζεη ζηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα 

ηεο ρνξήγεζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην παηδί ήηαλ απφ 45 ιεπηά έσο 1 ψξα, 

αλάινγα κε ην ρξφλν θαηαλφεζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ παηδνχ. ηελ πεξίπησζε 

πνπ θάπνην παηδί δπζθνιεπφηαλ λα ζπλερίζεη θαη επηζπκνχζε λα ζηακαηήζεη ζε 

θάπνην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο, απηή ζπλερηδφηαλ ηελ επφκελε κέξα.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ησλ γνλέσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ ηαπηφρξνλα 

κε ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ παηδηνχ. Ο θάζε γνλέαο ζπκπιήξσλε 

κφλνο ηνπ ηα εξσηεκαηνιφγηά ηνπ ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ. Αξρηθά, 

θαινχληαλ λα ζπκπιεξψζεη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Έπεηηα, αθνινπζνχζε ην 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο ECPARQ ηεο 

κεηέξαο/ηνπ παηέξα θαη ζηε ζπλέρεηα ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δθηίκεζεο ηεο 

κεηέξαο/ηνπ παηέξα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπ PECC. Ζ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο γνλείο ήηαλ απφ 15  έσο 

25 ιεπηά.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηνπ παηδηνχ θαη ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ησλ γνλέσλ, ν εξεπλεηήο ζπλέιεγε ην πιηθφ θαη επραξηζηνχζε ηελ 

νηθνγέλεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δηαδηθαζία. 
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9. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

9.1. Παξαγνληηθέο αλαιύζεηο  

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο 

ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire) θαη ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

PARENT/CONTROL), πξαγκαηνπνηήζακε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ζην 

παξφλ δείγκα.  

Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε 

(Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηνπ 

παηέξα) 

Σν κέηξν Kaiser–Meyer–Olkin επηβεβαίσζε ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο (ΚΜΟ=.92), 

ελψ ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο Bartlett‟s ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

[ρ2(276)=5076.26, p<.0001]. To κέηξν Kaiser–Meyer–Olkin είλαη έλα κέηξν γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηεο παξαγνληηθήο αλάιπζεο. Μεηξά ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο γηα 

θάζε κία κεηαβιεηή αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ κνληέιν.  Δπηπιένλ, κεηξά ηελ 

αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ κπνξεί είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Όζν 

κηθξφηεξε είλαη ε αλαινγία, ηφζν πην θαηάιιειε είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε.  

Σηκέο πάλσ απφ 0,8 δείρλνπλ φηη ην δείγκα είλαη επαξθέο  ελψ πάλσ απφ 0.9 είλαη 

ηδαληθέο (Cerny & Kaiser, 1977 Kaiser, 1974). Πξνρσξψληαο ζε αλάιπζε 

παξαγφλησλ, ε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (principal component analysis) ηεο 

Κιίκαθαο έδεημε φηη φιεο νη εξσηήζεηο ήηαλ ζεηηθά θνξηηζκέλεο ζε ηέζζεξηο 

ζπληζηψζεο, επηβεβαηψλνληαο ην γεγνλφο φηη ε θιίκαθα κεηξάεη ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψληαη απφ ηνλ Rohner (2005). Απηέο νη δηαζηάζεηο 

είλαη: «Εεζηαζηά/ηνξγή», «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» 

θαη «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε». χκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή 

αλάιπζε, ηα ζηνηρεία νκαδνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 8) πνπ 

εξκελεχνπλ ην 45.12% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, πνζνζηφ ην νπνίν ζεσξείηαη 

αξθεηά ζεκαληηθφ (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995). Απφ ηηο απαληήζεηο ζηα 

ζηνηρεία πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε θάζε δηάζηαζε εθηηκήζεθαλ νη κέζνη φξνη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ησλ δεηθηψλ ησλ θηλήηξσλ. 
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Πίλαθαο 8: Παξαγνληηθή δνκή θαη θνξηίζεηο ησλ πξνηάζεσλ – εξσηεκάησλ (items) ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ νη παηέξεο (Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηνπ παηέξα),  όπσο 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ πεξηζηξνθή Varimax. 

 

 
Δξσηήκαηα 

Γηαζηάζεηο 

Εεζηαζηά/ 

ηνξγή 

Δρζξόηεηα/ 

Δπηζεηηθόηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξνπνίεηε 

Απόξξηςε 

1. Λέσ θαιά ιόγηα γηα 

εθείλνλ/ε 

,321 ,281 ,266 -,040 

2. Γε ηνπ δίλσ θαζόινπ 

ζεκαζία 

,170 ,180 ,513 ,295 

3. Σνλ/ηελ βνεζάσ λα 

κνπ ιέεη πξάγκαηα 

ζεκαληηθά γηα 

εθείλνλ/ε 

,584 ,005 ,342 ,100 

4. Σνλ/ηελ ρηππάσ, 

αθόκα θη όηαλ δελ έρεη 

θάλεη θάηη ζνβαξό 

,308 ,514 ,048 ,279 

5. Σνλ/ηελ ζεσξώ 

κεγάιν κπειά 

,155 ,295 ,274 ,449 

6. Όηαλ ζπκώλσ, 

ηνλ/ηελ ηηκσξώ πνιύ 

απζηεξά 

,097 ,693 ,170 ,147 

7. Δίκαη πάληα πνιύ 

απαζρνιεκέλνο γηα 

λα απαληάσ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ/ηεο 

,191 ,117 ,710 ,095 

8. Γείρλσ ζαλ λα κελ 

κνπ αξέζεη 

,134 ,092 ,044 ,670 

9. Γείρλσ πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα απηά 

πνπ θάλεη 

,646 ,009 ,238 ,166 

10. Σνπ/ηεο ιέσ πνιιά 

άζρεκα ιόγηα 

,206 ,476 ,118 ,186 

11. Σνλ/ηελ αγλνώ όηαλ 

κνπ δεηάεη βνήζεηα 

,304 ,080 ,431 ,353 

12. Σνλ/ηελ θάλσ λα 

ληώζεη όηη ηνλ/ηελ 

ζέισ θαη ηνλ/ηελ 

ρξεηάδνκαη 

,653 ,105 ,074 ,163 
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13. Σνλ/ηελ πξνζέρσ 

πνιύ 

,017 ,184 ,591 ,193 

14. Πξνζπαζώ κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο 

λα ηνλ/ηελ 

ζηελαρσξώ 

,170 ,476 ,068 ,239 

15. Ξερλάσ ζεκαληηθά 

πξάγκαηα πνπ λνκίδσ 

όηη ζα έπξεπε λα 

ζπκάκαη 

,107 ,148 ,617 ,017 

16. Αλ θάλεη θάπνηα 

αηαμία, ηνλ/ηελ θάλσ 

λα ληώζεη όηη δελ 

ηνλ/ηελ αγαπάσ 

,147 ,251 ,043 ,634 

17. Σνλ/ηελ θάλσ λα 

αηζζάλεηαη όηη ηα 

πξάγκαηα πνπ θάλεη 

είλαη ζεκαληηθά γηα 

κέλα 

,680 ,051 ,098 ,027 

18. Σνλ/ηελ θνβεξίδσ ή 

ηνλ /ηελ απεηιώ όηαλ 

θάλεη θάπνηα αηαμία 

,011 ,731 ,223 -,115 

19. Σνπ/ηεο δεηάσ ηε 

γλώκε ηνπ/ηεο θαη 

ηνπ/ηεο ιέσ λα ηελ 

εθθξάδεη 

,659 ,141 ,267 ,011 

20. Όζν θαη αλ 

πξνζπαζεί, ηνπ/ηεο 

ιέσ όηη ηα άιια 

παηδηά είλαη θαιύηεξα 

από εθείλνλ/εθείλε 

,037 ,435 ,115 ,228 

21. Σνλ/ηελ θάλσ λα 

ληώζεη όηη δελ ηνλ/ηελ 

ζέισ 

,063 ,035 ,097 ,615 

22. Σνπ/ηεο δείρλσ όηη 

ηνλ/ηελ αγαπάσ 

,560 ,121 ,058 ,212 

23. Γελ αζρνινύκαη καδί 

ηνπ/ηεο, αλ δελ κε 

ελνριήζεη 

,158 ,137 ,700 ,120 

24. Σνπ/ηεο 

ζπκπεξηθέξνκαη κε 

επγέλεηα θαη θαινζύλε 

,524 ,403 ,068 ,074 
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε θαίλεηαη φηη δηαηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο 

θαη νη ηέζζεξηο  δηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

πξνηείλνπλ νη Rohner & Britner (2002), Rohner & Khaleque (2005) θαη Rohner & 

Khaleque (2012)  ζηελ έξεπλά ηνπο. Έηζη, ε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή» 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1, 3, 9, 12, 17, 19, 22, 24. Ζ δηάζηαζε 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 4, 6, 10, 14, 18, 20. Ζ 

δηάζηαζε «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 2, 7, 11, 13, 

15, 23. Ζ δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 

5, 8, 16, 21. Δπνκέλσο, θαλέλα απφ ηα 24 εξσηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ δελ 

παξακέλεη εθηφο ησλ 4 δηαζηάζεσλ.  

Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε 

(Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηεο 

κεηέξαο) 

Σν κέηξν Kaiser–Meyer–Olkin είλαη έλα κέηξν ειέγρνπ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο 

παξαγνληηθήο αλάιπζεο, δειαδή κεηξά ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε κία 

κεηαβιεηή αιιά θαη γηα ην ζπλνιηθφ παξαγνληηθφ κνληέιν.  Δπηπιένλ, κεηξά ηελ 

αλαινγία ηεο κεηαβιεηφηεηαο πνπ κπνξεί είλαη θνηλή κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Όζν 

κηθξφηεξε είλαη ε αλαινγία, ηφζν πην θαηάιιειε είλαη ε παξαγνληηθή αλάιπζε.  

Σηκέο πάλσ απφ 0,8 δείρλνπλ φηη ην δείγκα είλαη επαξθέο  ελψ πάλσ απφ 0.9 είλαη 

ηδαληθέο (Cerny & Kaiser, 1977 Kaiser, 1974). ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, ην κέηξν 

απηφ επηβεβαίσζε ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο (ΚΜΟ=.885), ελψ ν έιεγρνο 

ζθαηξηθφηεηαο Bartlett‟s ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο [ρ2(276)=4098.16, p<.0001]. 

Πξνρσξψληαο ζε αλάιπζε παξαγφλησλ, ε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (principal 

component analysis) ηεο Κιίκαθαο έδεημε φηη φιεο νη εξσηήζεηο ήηαλ ζεηηθά 

θνξηηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, επηβεβαηψλνληαο ην γεγνλφο φηη ε θιίκαθα 

κεηξάεη ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψληαη απφ ηνλ Rohner (2005). 

Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη: «Εεζηαζηά/ηνξγή», «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», 

«Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε». χκθσλα κε ηε 

δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε, ηα ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο  

δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 9) πνπ εξκελεχνπλ ην 41.10% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, 

πνζνζηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995).  
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Πίλαθαο 9: Παξαγνληηθή δνκή θαη θνξηίζεηο ησλ πξνηάζεσλ – εξσηεκάησλ (items) ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ νη κεηέξεο (Parental 

Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηεο κεηέξαο),  όπσο 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ πεξηζηξνθή Varimax. 

 

 
Δξσηήκαηα 

Γηαζηάζεηο 

Εεζηαζηά/

ηνξγή 

Δρζξόηεηα/ 

Δπηζεηηθόηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξνπνίεηε 

Απόξξηςε 

1. Λέσ θαιά ιόγηα γηα 

εθείλνλ/ε 

,456 ,309 ,022 ,044 

2. Γε ηνπ δίλσ θαζόινπ 

ζεκαζία 

,184 ,169 ,460 ,176 

3. Σνλ/ηελ βνεζάσ λα 

κνπ ιέεη πξάγκαηα 

ζεκαληηθά γηα εθείλνλ/ε 

,643 ,093 ,198 ,072 

4. Σνλ/ηελ ρηππάσ, 

αθόκα θη όηαλ δελ έρεη 

θάλεη θάηη ζνβαξό 

,123 ,577 ,043 ,302 

5. Σνλ/ηελ ζεσξώ κεγάιν 

κπειά 

-,024 ,395 ,165 ,450 

6. Όηαλ ζπκώλσ, ηνλ/ηελ 

ηηκσξώ πνιύ απζηεξά 

,112 ,724 ,100 ,088 

7. Δίκαη πάληα πνιύ 

απαζρνιεκέλε γηα λα 

απαληάσ ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ/ηεο 

,170 ,152 ,704 ,007 

8. Γείρλσ ζαλ λα κελ κνπ 

αξέζεη 

,183 ,177 ,120 ,608 

9. Γείρλσ πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα απηά 

πνπ θάλεη 

,566 ,031 ,108 ,229 

10. Σνπ/ηεο ιέσ πνιιά 

άζρεκα ιόγηα 

,128 ,479 ,129 ,404 

11. Σνλ/ηελ αγλνώ όηαλ 

κνπ δεηάεη βνήζεηα 

,149 ,131 ,481 ,277 

12. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη 

όηη ηνλ/ηελ ζέισ θαη 

ηνλ/ηελ ρξεηάδνκαη 

,529 ,055 ,153 ,098 

13. Σνλ/ηελ πξνζέρσ πνιύ ,023 ,115 ,543 ,115 

14. Πξνζπαζώ κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο λα 

ηνλ/ηελ ζηελαρσξώ 

,105 ,473 ,170 ,178 
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15. Ξερλάσ ζεκαληηθά 

πξάγκαηα πνπ λνκίδσ 

όηη ζα έπξεπε λα 

ζπκάκαη 

,050 ,035 ,584 ,102 

16. Αλ θάλεη θάπνηα αηαμία, 

ηνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη 

όηη δελ ηνλ/ηελ αγαπάσ 

,206 ,367 ,123 ,495 

17. Σνλ/ηελ θάλσ λα 

αηζζάλεηαη όηη ηα 

πξάγκαηα πνπ θάλεη 

είλαη ζεκαληηθά γηα 

κέλα 

,636 ,004 ,084 ,081 

18. Σνλ/ηελ θνβεξίδσ ή ηνλ 

/ηελ απεηιώ όηαλ θάλεη 

θάπνηα αηαμία 

,082 ,689 ,201 -,153 

19. Σνπ/ηεο δεηάσ ηε 

γλώκε ηνπ/ηεο θαη 

ηνπ/ηεο ιέσ λα ηελ 

εθθξάδεη 

,637 ,164 ,145 ,005 

20. Όζν θαη αλ πξνζπαζεί, 

ηνπ/ηεο ιέσ όηη ηα άιια 

παηδηά είλαη θαιύηεξα 

από εθείλνλ/εθείλε 

,142 ,431 ,213 ,324 

21. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη 

όηη δελ ηνλ/ηελ ζέισ 

-,011 ,012 ,161 ,691 

22. Σνπ/ηεο δείρλσ όηη 

ηνλ/ηελ αγαπάσ 

,504 -,031 -,034 ,223 

23. Γελ αζρνινύκαη καδί 

ηνπ/ηεο, αλ δελ κε 

ελνριήζεη 

,139 ,099 ,702 ,036 

24. Σνπ/ηεο 

ζπκπεξηθέξνκαη κε 

επγέλεηα θαη θαινζύλε 

,524 ,300 ,018 ,232 

 

Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη δηαηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο θαη νη 

ηέζζεξηο  δηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

πξνηείλνπλ νη Rohner & Britner (2002), Rohner & Khaleque (2005) θαη Rohner & 

Khaleque (2012)  ζηελ έξεπλά ηνπο. Έηζη, ε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή» 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1, 3, 9, 12, 17, 19, 22, 24. Ζ δηάζηαζε 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 4, 6, 10, 14, 18, 20. Ζ 

δηάζηαζε «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 2, 7, 11, 13, 
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15, 23. Ζ δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 

5, 8, 16, 21. Δπνκέλσο, θαλέλα απφ ηα 24 εξσηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ δελ 

παξακέλεη εθηφο ησλ 4 δηαζηάζεσλ.   

Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο 

Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, γηα ηνλ παηέξα) 

Σν κέηξν Kaiser–Meyer–Olkin επηβεβαίσζε ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο 

(ΚΜΟ=.937), ελψ ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο Bartlett‟s ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

[ρ2(276)=7015.10, p<.0001]. Πξνρσξψληαο ζε αλάιπζε παξαγφλησλ, ε αλάιπζε 

θχξησλ ζπληζησζψλ (principal component analysis) ηεο Κιίκαθαο έδεημε φηη φιεο νη 

εξσηήζεηο ήηαλ ζεηηθά θνξηηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, επηβεβαηψλνληαο ην 

γεγνλφο φηη ε θιίκαθα κεηξάεη ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψληαη 

απφ ηνλ Rohner (2005). Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη: «Εεζηαζηά/ηνξγή», 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη «Αδηαθνξνπνίεηε 

Απφξξηςε». χκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο Κιίκαθαο, ηα ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο  

δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 10) πνπ εξκελεχνπλ ην 50.02% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, 

πνζνζηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995).  

Πίλαθαο 10: Παξαγνληηθή δνκή θαη θνξηίζεηο ησλ πξνηάζεσλ – εξσηεκάησλ (items) ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-

Απόξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, γηα ηνλ παηέξα) 

όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ πεξηζηξνθή Varimax. 

 

 
Δξσηήκαηα 

Γηαζηάζεηο 

Εεζηαζηά/ 

ηνξγή 

Δρζξόηεηα/ 

Δπηζεηηθόηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξνπνίεηε 

Απόξξηςε 

1. Λέεη θαιά ιόγηα γηα 

εκέλα 

,581 ,105 ,281 ,047 

2. Γε κνπ δίλεη θαζόινπ 

ζεκαζία 

,271 ,305 ,114 ,422 

3. Με βνεζάεη λα ηνπ ιέσ 

πξάγκαηα πνπ είλαη 

ζεκαληηθά γηα κέλα 

,694 -,035 ,129 ,203 

4. Με ρηππάεη, αθόκα θη 

όηαλ δελ έρσ θάλεη θάηη 

ζνβαξό 

,154 ,275 ,679 -,080 
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5. Θεσξεί όηη δεκηνπξγώ 

πξνβιήκαηα 

,204 ,245 ,559 ,187 

6. Όηαλ ζπκώλεη, κε 

ηηκσξεί πνιύ απζηεξά 

,053 ,084 ,697 ,226 

7. Δίλαη πάληα πνιύ 

απαζρνιεκέλνο γηα λα 

απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο 

κνπ 

,175 ,060 ,149 ,678 

8. Γείρλεη ζαλ λα κελ ηνπ 

αξέζσ 

,238 ,717 ,164 ,098 

9. Γείρλεη πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα απηά 

πνπ θάλσ 

,662 ,102 ,149 ,146 

10. Μνπ ιέεη πνιιά άζρεκα 

ιόγηα 

,160 ,462 ,467 ,096 

11. Γε κνπ δίλεη ζεκαζία 

όηαλ ηνπ δεηάσ βνήζεηα 

,173 ,392 ,092 ,525 

12. Με θάλεη λα ληώζσ όηη 

κε ζέιεη θαη όηη κε 

ρξεηάδεηαη 

,652 ,189 ,103 ,068 

13. Με πξνζέρεη πνιύ ,602 ,347 ,057 ,052 

14. Πξνζπαζεί κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο λα 

κε ζηελαρσξεί 

,079 ,655 ,334 ,158 

15. Ξερλάεη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα πνπ λνκίδσ 

όηη ζα έπξεπε λα 

ζπκάηαη 

,108 ,085 ,265 ,585 

16. Αλ θάλσ θάπνηα αηαμία, 

κε θάλεη λα ληώζσ όηη δε 

κε αγαπάεη 

,137 ,377 ,508 ,247 

17. Με θάλεη λα αηζζάλνκαη 

όηη ηα πξάγκαηα πνπ 

θάλσ είλαη ζεκαληηθά 

γηα εθείλνλ 

,647 ,186 ,010 ,177 

18. Με θνβεξίδεη ή κε 

απεηιεί όηαλ θάλσ 

θάπνηα αηαμία 

,129 ,098 ,697 ,255 

19. Μνπ δεηάεη ηε γλώκε 

κνπ θαη κνπ ιέεη λα ηελ 

εθθξάδσ 

,633 ,069 ,025 ,243 
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20. Όζν θαη αλ πξνζπαζώ, 

κνπ ιέεη όηη ηα άιια 

παηδηά είλαη θαιύηεξα 

από εκέλα 

,146 ,598 ,227 ,215 

21. Με θάλεη λα ληώζσ όηη 

δελ κε ζέιεη 

,177 ,647 ,171 ,242 

22. Μνπ δείρλεη όηη κε 

αγαπάεη 

,468 ,530 ,076 ,063 

23. Γελ αζρνιείηαη καδί 

κνπ, αλ δελ ηνλ 

ελνριήζσ 

,163 ,194 ,102 ,681 

24. Μνπ κηιάεη σξαία θαη 

είλαη θαιόο καδί κνπ 

,605 ,344 ,196 ,085 

 

Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη δηαηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο θαη νη 

ηέζζεξηο  δηαζηάζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ 

πξνηείλνπλ νη Rohner & Britner (2002), Rohner & Khaleque (2005) θαη Rohner & 

Khaleque (2012)  ζηελ έξεπλά ηνπο. Έηζη, ε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή» 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1, 3, 9, 12, 17, 19, 22, 24. Ζ δηάζηαζε 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 4, 6, 10, 14, 18, 20. Ζ 

δηάζηαζε «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 2, 7, 11, 13, 

15, 23. Ζ δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 

5, 8, 16, 21.  Δπνκέλσο, θαλέλα απφ ηα 24 εξσηήκαηα ηνπ εξγαιείνπ απηνχ δελ 

παξακέλεη εθηφο ησλ 4 δηαζηάζεσλ.   

Παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο 

Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απόξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, γηα ηε κεηέξα) 

Σν κέηξν Kaiser–Meyer–Olkin επηβεβαίσζε ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο 

(ΚΜΟ=.918), ελψ ν έιεγρνο ζθαηξηθφηεηαο Bartlett‟s ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο 

[ρ2(276)=4987.16, p<.0001]. Πξνρσξψληαο ζε αλάιπζε παξαγφλησλ, ε αλάιπζε 

θχξησλ ζπληζησζψλ (principal component analysis) ηεο Κιίκαθαο έδεημε φηη φιεο νη 

εξσηήζεηο ήηαλ ζεηηθά θνξηηζκέλεο ζε ηέζζεξηο ζπληζηψζεο, επηβεβαηψλνληαο ην 

γεγνλφο φηη ε θιίκαθα κεηξάεη ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, φπσο απηέο δηακνξθψληαη 

απφ ηνλ Rohner (2005). Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη: «Εεζηαζηά/ηνξγή», 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη «Αδηαθνξνπνίεηε 
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Απφξξηςε». χκθσλα κε ηε δηεξεπλεηηθή παξαγνληηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο Κιίκαθαο, ηα ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο  

δηαζηάζεηο (Πίλαθαο 11) πνπ εξκελεχνπλ ην 44.31% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο, 

πνζνζηφ ην νπνίν ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφ (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1995).  

Πίλαθαο 11: Παξαγνληηθή δνκή θαη θνξηίζεηο ησλ πξνηάζεσλ – εξσηεκάησλ (items) ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-

Απόξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, γηα ηε κεηέξα) 

όπσο πξνέθπςαλ κεηά ηελ πεξηζηξνθή Varimax. 

 

 
Δξσηήκαηα 

Γηαζηάζεηο 

Εεζηαζηά/

ηνξγή 

Δρζξόηεηα/ 

Δπηζεηηθόηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξνπνίεηε 

Απόξξηςε 

1. Λέεη θαιά ιόγηα γηα 

εκέλα 

,561 ,352 ,028 ,056 

2. Γε κνπ δίλεη θαζόινπ 

ζεκαζία 

,149 ,130 ,547 ,242 

3. Με βνεζάεη λα ηεο 

ιέσ πξάγκαηα πνπ 

είλαη ζεκαληηθά γηα 

κέλα 

,656 ,106 ,199 ,098 

4. Με ρηππάεη, αθόκα θη 

όηαλ δελ έρσ θάλεη 

θάηη ζνβαξό 

,043 ,563 ,028 ,347 

5. Θεσξεί όηη 

δεκηνπξγώ 

πξνβιήκαηα 

,207 ,128 ,228 ,519 

6. Όηαλ ζπκώλεη, κε 

ηηκσξεί πνιύ 

απζηεξά 

,012 ,706 ,190 ,106 

7. Δίλαη πάληα πνιύ 

απαζρνιεκέλε γηα 

λα απαληάεη ζηηο 

εξσηήζεηο κνπ 

,070 ,135 ,661 ,139 

8. Γείρλεη ζαλ λα κελ 

ηεο αξέζσ 

,195 ,017 ,245 ,658 

9. Γείρλεη πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα απηά 

πνπ θάλσ 

,590 ,009 ,183 ,185 

10. Μνπ ιέεη πνιιά 

άζρεκα ιόγηα 

,201 ,490 ,157 ,435 
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11. Γε κνπ δίλεη ζεκαζία 

όηαλ ηεο δεηάσ 

βνήζεηα 

,085 ,079 ,566 ,339 

12. Με θάλεη λα ληώζσ 

όηη κε ζέιεη θαη όηη κε 

ρξεηάδεηαη 

,548 ,017 ,111 ,097 

13. Με πξνζέρεη πνιύ ,039 ,100 ,598 ,294 

14. Πξνζπαζεί κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο 

λα κε ζηελαρσξεί 

,132 ,505 ,179 ,316 

15. Ξερλάεη ζεκαληηθά 

πξάγκαηα πνπ 

λνκίδσ όηη ζα έπξεπε 

λα ζπκάηαη 

,111 ,151 ,554 ,083 

16. Αλ θάλσ θάπνηα 

αηαμία, κε θάλεη λα 

ληώζσ όηη δε κε 

αγαπάεη 

,167 ,230 ,108 ,602 

17. Με θάλεη λα 

αηζζάλνκαη όηη ηα 

πξάγκαηα πνπ θάλσ 

είλαη ζεκαληηθά γηα 

εθείλε 

,590 ,081 ,166 ,170 

18. Με θνβεξίδεη ή κε 

απεηιεί όηαλ θάλσ 

θάπνηα αηαμία 

,136 ,730 ,164 -,034 

19. Μνπ δεηάεη ηε γλώκε 

κνπ θαη κνπ ιέεη λα 

ηελ εθθξάδσ 

,515 ,063 ,397 -,054 

20. Όζν θαη αλ 

πξνζπαζώ, κνπ ιέεη 

όηη ηα άιια παηδηά 

είλαη θαιύηεξα από 

εκέλα 

,239 ,540 ,207 ,226 

21. Με θάλεη λα ληώζσ 

όηη δελ κε ζέιεη 

,137 ,142 ,167 ,619 

22. Μνπ δείρλεη όηη κε 

αγαπάεη 

,456 ,070 ,034 ,280 

23. Γελ αζρνιείηαη καδί 

κνπ, αλ δελ ηελ 

ελνριήζσ 

,142 ,168 ,659 ,094 

24. Μνπ κηιάεη σξαία θαη 

είλαη θαιή καδί κνπ 

,609 ,247 -,011 ,230 
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Απφ ηελ αλάιπζε θαίλεηαη φηη δηαηεξνχληαη φια ηα ζηνηρεία ηεο θιίκαθαο θαη νη ηέζζεξίο  

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψζεθαλ αληηζηνηρνχλ ζηνπο παξάγνληεο πνπ πξνηείλνπλ νη Rohner 

& Britner (2002), Rohner & Khaleque (2005) θαη Rohner & Khaleque (2012)  ζηελ 

έξεπλά ηνπο. Έηζη, ν παξάγνληαο «Εεζηαζηά/ηνξγή» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 1, 

3, 9, 12, 17, 19, 22, 24. Ο παξάγνληαο «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα» δηακνξθψλεηαη απφ ηηο 

εξσηήζεηο 4, 6, 10, 14, 18, 20. Π παξάγνληαο «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» δηακνξθψλεηαη απφ 

ηηο εξσηήζεηο 2, 7, 11, 13, 15, 23. Ο παξάγνληαο «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εξσηήζεηο 5, 8, 16, 21. Δπνκέλσο, θαλέλα απφ ηα 24 εξσηήκαηα 

ηνπ εξγαιείνπ απηνχ δελ παξακέλεη εθηφο ησλ 4 δηαζηάζεσλ.    

9.2. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο  

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηνπ παηέξα) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηνπ παηέξα). Γίλεηαη 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach‟s α. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη 

πςειφο θαη ίζνο κε 0,789 γηα ηε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή», ελψ γηα ηηο 

δηαζηάζεηο «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», θαη «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» είλαη ίζνο κε 

0,694 θηάλνληαο ζε απνδεθηά επίπεδα ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Nunnally, 

1978). Ζ αμηνπηζηία γηα ηε δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» θπκαίλεηαη ζε 

ρακειόηεξα επίπεδα θαη ηζνύηαη κε 0,546. Λακβάλνληαο  ππφςε ην πφζν 

επεξεάδεηαη ν δείθηεο Cronbach‟s α  απφ ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ αλά δηάζηαζε 

ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε (Cronbach, 1951) ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

κείσζε πνπ παξαηεξνχκε είλαη αλακελφκελε δεδνκέλνπ ηνπ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνπ 

αξηζκνχ εξσηήζεσλ ζηελ δηάζηαζε  «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» ζπγθξηηηθά κε ηηο 

ππφινηπεο θαη ηδηαίηεξα κε ηε δηάζηαζε  «Εεζηαζηά/ηνξγή».  ηνπο παξαθάησ 

ηέζζεξηο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach‟s α αλά 

δηάζηαζε.  

Ζεζηαζιά/Σηοργή 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,789 8 
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Εχθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,694 6 

 

Αδιαθορία/Παραμέληζη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,694 6 

 

Αδιαθοροποίηηη Απόρριψη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,546 4 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ρακειή αμηνπηζηία ηεο δηάζηαζεο «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε», 

απηή θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε δηάζηαζε απηή αθνξά ζηηο 

πεπνηζήζεηο ησλ παηδηψλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ ηα θξνληίδνπλ ή δελ ηα αγαπνχλ 

πξαγκαηηθά, φηαλ δελ ππάξρνπλ θαζαξέο ελδείμεηο ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο γηα 

παξακέιεζε, έιιεηςε ζηνξγήο ή επηζεηηθφηεηα πξνο εθείλα (Rohner, Khaleque & 

Cournoyer, 2012). Δπνκέλσο, ε έλλνηα απηήο ηεο δηάζηαζεο δελ είλαη απφιπηα 

μεθάζαξε ή κεηξήζηκε, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αμηνπηζηία ηεο.   

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηεο κεηέξαο) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL, έθδνζε ηεο κεηέξαο). Γίλεηαη 

εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach‟s α. Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη 

θαη πάιη πςειφο θαη ίζνο κε 0,733 γηα ηε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή», ελψ γηα ηηο 

δηαζηάζεηο «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», θαη «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» είλαη 0,662 

θαη 0,641 αληίζηνηρα θηάλνληαο απνδεθηά επίπεδα ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

(Nunnally, 1978). Ζ αμηνπηζηία γηα ηε δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε»  

θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα θαη είλαη ίζε κε 0,575. Λακβάλνληαο  ππφςε ην 

πφζν επεξεάδεηαη ν δείθηεο Cronbach‟s α  απφ ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ αλά 

δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε (Cronbach, 1951) ζπκπεξαίλνπκε 
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φηη ε κείσζε πνπ παξαηεξνχκε είλαη αλακελφκελε δεδνκέλνπ ηνπ ζπγθξηηηθά 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ εξσηήζεσλ ζηελ δηάζηαζε  «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο θαη ηδηαίηεξα κε ηε δηάζηαζε  «Εεζηαζηά/ηνξγή».  

ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο 

Cronbach‟s α αλά δηάζηαζε.  

Ζεζηαζιά/Σηοργή 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,733 8 

 

Εχθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,662 6 

 

Αδιαδορία/Παραμέληζη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,641 6 

 

Αδιαθοροποίηηη Απόρριψη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,575 4 

 

 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

γηα ηνλ παηέξα)  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

γηα ηνλ παηέξα). Γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach‟s α. Ο 

δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη πςειφο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο θαη ίζνο κε 0,821 

γηα ηε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή», 0,759 γηα ηελ «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», 

0,708 γηα ηελ «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη 0,696 γηα ηελ Αδηαθνξνπνίεηε 
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Απφξξηςε. Όιεο νη ηηκέο ηνπ δείθηε είλαη απφ απνδεθηέο έσο πςειέο ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία (Nunnally, 1978). ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη 

ηηκέο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach‟s α αλά δηάζηαζε. 

Ζεζηαζιά/Σηοργή 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,821 8 

 

Εχθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,759 6 

 

Αδιαθορία/Παραμέληζη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,708 6 

 

Αδιαθοροποίηηη Απόρριψη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,696 4 

 

Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

γηα ηε κεηέξα) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάιπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, 

γηα ηε κεηέξα). Γίλεηαη εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηνπ δείθηε Cronbach‟s α. Ο 

δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη πςειφο γηα ηηο δηαζηάζεηο «Εεζηαζηά/ηνξγή» θαη 

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», ίζνο κε 0,742 θαη 0,721 αληίζηνηρα.  Γηα ηηο δηαζηάζεηο  

«Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» ν δείθηεο ηζνχηαη κε 

0,669 θαη 0,572 αληίζηνηρα, θηάλνληαο απνδεθηά επίπεδα ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία (Nunnally, 1978). Όπσο θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

γνλέσλ, παξαηεξείηαη θαη εδψ κείσζε ηεο ηηκήο ηεο αμηνπηζηίαο ζηε δηάζηαζε κε ηηο 
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ιηγφηεξεο εξσηήζεηο, θαζψο ν δείθηεο Cronbach‟s α επεξεάδεηαη απφ ην πιήζνο ησλ 

εξσηήζεσλ αλά δηάζηαζε ζχκθσλα κε ηε καζεκαηηθή ηνπ έθθξαζε (Cronbach, 

1951). ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε 

αμηνπηζηίαο Cronbach‟s α αλά δηάζηαζε. 

 

Ζεζηαζιά/Σηοργή 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,742 8 

 

Εχθρόηηηα/Επιθεηικόηηηα 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,721 6 

 

Αδιαθορία/Παραμέληζη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,669 6 

 

Αδιαθοροποίηηη Απόρριψη 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,572 4 

 

 

Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ PECC 

(Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct) 

 

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο Cronbach's α γηα ην εξσηεκαηνιφγην PECC είλαη πςειφο ηφζν 

γηα ηo εξσηεκαηνιφγην ησλ παηέξσλ (0,893) φζν θαη γηα ην εξσηεκαηνιφγην ησλ 

κεηέξσλ (0,880).  ηνπο παξαθάησ ηέζζεξηο πίλαθεο ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο ηνπ 

δείθηε αμηνπηζηίαο Cronbach‟s α γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο.  

 

PECC παηέρα 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,893 18 
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PECC μηηέρας 

Cronbach's 

Alpha 

Αξηζκόο 

εξσηεκάησλ 

,880 18 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε αμηνπηζηίαο πξνθχπηεη φηη νη δηαζηάζεηο εθθξάδνληαη πξαγκαηηθά 

απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ. Ζ δηάζηαζε ηνπ PARQ πνπ παξνπζηάδεη ηε 

ρακειφηεξε αμηνπηζηία ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε «Αδηαθνξνπνίεηε 

Απφξξηςε». Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη απηή ε δηάζηαζε απαξηίδεηαη απφ 

κφιηο 4 εξσηήκαηα, θαζψο ν δείθηεο Cronbach‟s α επεξεάδεηαη απφ ην πιήζνο ησλ 

ιεκκάησλ (Klaas, 2009). 

 

9.3. Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα 

Ανηιλήψεις παιδιών για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά  

1
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ γνλέσλ απέλαληί ηνπο λα είλαη ζεηηθέο.  

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ  ππνινγίδνληαη ε 

κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε κία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο ηνπ 

Eξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire). 

Όπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, νη κέζνη φξνη ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ είλαη ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα, 

ζηνπο Πίλαθεο 12 θαη 13 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε 

ηηκή πνπ έρεη θαηαγξαθεί, φπσο επίζεο θαη ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε, κε 

θιίκαθα κέηξεζεο λα θπκαίλεηαη απφ «ρεδφλ πάληα» κε ηνλ αξηζκφ 4, ην «Μεξηθέο 

θνξέο» κε ηνλ αξηζκφ 3, ην «πάληα»  κε ηνλ αξηζκφ 2 θαη ην «ρεδφλ πνηέ»  κε ηνλ 

αξηζκφ 1.  

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», 

«Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε», νη ρακειφηεξνη κέζνη 

φξνη (πην θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή 1 πνπ ζεκαίλεη «ζρεδφλ πνηέ») αληηζηνηρνχλ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα ηεο αληίζηνηρεο δηάζηαζεο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηε δηάζηαζε 
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«Εεζηαζηά/ηνξγή», ηζρχεη ην αληίζηξνθν φπνπ νη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη (πην 

θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή) αληηζηνηρνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απηήο ηεο δηάζηαζεο. 

Δπνκέλσο, ζην ζχλνιν ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πςειφηεξνη κέζνη φξνη (πην θνληά 

ζηελ κέγηζηε ηηκή) ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε απφξξηςε ελψ ρακειφηεξνη κέζνη φξνη 

(πην θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή)  ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή.   

 

   Πίλαθαο 12:  Αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα  

 
 

Διαζηάζεις 
Ν  Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 984 8 31 11,52 3,678 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 984 6 24 8,78 2,972 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 984 6 24 10,70 3,369 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 984 4 15 5,75 2,156 

ύλνιν 984 24 83 36,74 10,014 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 12 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηα παηδηά επίπεδα παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά επίπεδα 

παηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο.    

 

     Πίλαθαο 13: Αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο  

 
 

Διαζηάζεις 
N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 994 8 28 10,21 2,721 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 994 6 23 8,63 2,752 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 994 6 21 9,46 3,026 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 994 4 14 5,53 1,897 

ύλνιν 994 24 82 33,83 8,257 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 13 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηα παηδηά επίπεδα κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά επίπεδα 

κεηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο.    

 



105 
 

2
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Αλακέλεηαη ηα αγόξηα λα βηώλνπλ πεξηζζόηεξε απόξξηςε θαη 

από ηνπο δύν γνλείο, ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 

Απφ ηνλ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζρεηηθά κε ηελ Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα θαη 

ηελ Αδηαθνξία/Παξακέιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ παηέξα (p<0,001 θαη p=0,036 

αληίζηνηρα) θαη ζρεηηθά κε ηελ Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο 

κεηέξαο (p<0,001). Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα Γξαθήκαηα 1, 2 θαη 3 πνπ 

αθνινπζνχλ, ηα αγφξηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα θαη απφ ηνπο 

δχν γνλείο, θαη παξάιιεια πεξηζζφηεξε Αδηαθνξία/Παξακέιεζε απφ ηνλ παηέξα 

ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα.  

 
Γξάθεκα 1: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

 

 

πγθεθξηκέλα, ζην παξαπάλσ Γξάθεκα 1 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα αγφξηα 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξε Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα απφ ηνπο παηέξεο ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 
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Γξάθεκα 2: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο 

κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ  

 

 

πγθεθξηκέλα, ζην παξαπάλσ Γξάθεκα 2 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα αγφξηα 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξε Αδηαθνξία/Παξακέιεζε απφ ηνπο παηέξεο ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 
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Γξάθεκα 3: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ 

 

πγθεθξηκέλα, ζην παξαπάλσ Γξάθεκα 3 δηαπηζηψλεηαη φηη ηα αγφξηα 

αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξε Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 

 

 

3
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Αλακέλεηαη ηα αγόξηα λα βηώλνπλ πεξηζζόηεξε απνδνρή από 

ηνπο παηέξεο ηνπο ζε ζύγθξηζε κε ηηο κεηέξεο ηνπο, ελώ ηα θνξίηζηα λα βηώλνπλ 

πεξηζζόηεξε απνδνρή από ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο παηέξεο ηνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο 

γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection 

Questionnaire) φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηα παηδηά, θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα (p<0,001). Καη ζηα 

δχν θχια ε ηνξγή/Εεζηαζηά πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο κεηέξεο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο παηέξεο. 
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Πίλαθαο 14: Αληηιήςεηο παηδηψλ γηα ηε γνλετθή Απνδνρή   

Αγόρι M N SD 

 Παηξηθή Εεζηαζηά/ηνξγή 11,59 456 3,715 

Μεηξηθή Εεζηαζηά/ηνξγή 10,30 456 2,765 

Κορίηζι    

 Παηξηθή Εεζηαζηά/ηνξγή 11,47 522 3,648 

Μεηξηθή Εεζηαζηά/ηνξγή 10,15 522 2,710 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 14 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη ηεο αληηιεπηήο, ηφζν απφ ηα 

αγφξηα φζν θαη απφ ηα θνξίηζηα, κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο είλαη ρακειφηεξνη απφ 

απηνχο ηεο παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη 

ηα θνξίηζηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο παηέξεο ηνπο.  

Ανηιλήψεις γονέων για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά  

4
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Αλακέλεηαη νη αληηιήςεηο θαη ησλ δύν γνλέσλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο λα είλαη ζεηηθέο. 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ γνλέσλ ππνινγίδνληαη ε 

κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε γηα θάζε κία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL). Όπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο νη κέζνη φξνη ππνδεηθλχνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο είλαη ζεηηθέο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο 

Πίλαθεο 15,16, 17 θαη 18 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε 

ηηκή πνπ έρεη θαηαγξαθεί, φπσο επίζεο θαη ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε. Όζνλ 

αθνξά ζηηο δηαζηάζεηο «Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα», «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» θαη 

«Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε», νη ρακειφηεξνη κέζνη φξνη (πην θνληά ζηελ ειάρηζηε 

ηηκή) αληηζηνηρνχλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα ηεο αληίζηνηρεο δηάζηαζεο. Χζηφζν, φζνλ 

αθνξά ζηε δηάζηαζε «Εεζηαζηά/ηνξγή», ηζρχεη ην αληίζηξνθν φπνπ νη ρακειφηεξνη 

κέζνη φξνη (πην θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή) αληηζηνηρνχλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο. Δπνκέλσο, ζην ζχλνιν ηνπ θάζε εξσηεκαηνινγίνπ πςειφηεξνη κέζνη 

φξνη (πην θνληά ζηελ κέγηζηε ηηκή) ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε απφξξηςε ελψ 
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ρακειφηεξνη κέζνη φξνη (πην θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή)  ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε 

απνδνρή. 

 

   Πίλαθαο 15: Αληηιήςεηο παηέξσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα αγόξηα 

 
 

Διαζηάζεις 
N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 445 8 28 10,45 3,012 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 445 6 23 8,62 2,462 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 445 6 22 9,83 2,973 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 445 4 15 5,17 1,680 

ύλνιν 445 24 86 34,07 7,936 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 15 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηνπο παηέξεο επίπεδα παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά 

επίπεδα παηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, πξνο ηα αγφξηα.    

 

   Πίλαθαο 16: Αληηιήςεηο κεηέξσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα αγόξηα  

 
 

Διαζηάζεις 
 

Ν Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 464 8 24 9,63 2,363 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 464 6 21 8,53 2,414 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 464 6 17 8,88 2,540 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 464 4 13 5,14 1,672 

ύλνιν 464 24 66 32,17 7,057 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 16 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηηο κεηέξεο επίπεδα κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά επίπεδα 

κεηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο, πξνο ηα αγφξηα.    
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Πίλαθαο 17: Αληηιήςεηο παηέξσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα θνξίηζηα  

 
 

Διαζηάζεις 
N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

M SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 506 8 28 10,61 3,149 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 506 6 18 8,37 2,480 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 506 6 20 9,79 2,865 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 506 4 12 5,10 1,655 

ύλνιν 506 24 76 33,87 8,198 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 17 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηνπο παηέξεο επίπεδα παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά 

επίπεδα παηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, πξνο ηα θνξίηζηα.    

 

Πίλαθαο 18: Αληηιήςεηο κεηέξσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο απέλαληη ζηα θνξίηζηα 

 
 

Διαζηάζεις N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

M SD 

Εεζηαζηά/ηνξγή 529 8 21 9,56 2,279 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα 529 6 17 8,34 2,246 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 529 6 17 8,86 2,470 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε 529 4 14 4,94 1,569 

ύλνιν 529 24 57 31,71 6,583 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 18 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ ειάρηζηε ηηκή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη πςειά 

αληηιεπηά απφ ηηο κεηέξεο επίπεδα κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειά επίπεδα 

κεηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο, πξνο ηα θνξίηζηα.    
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Ανηιλήψεις παιδιών για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά και εκηιμήζεις γονέων για ηην 

παιδική ζσμπεριθορά 

5
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Σα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο κε 

πεξηζζόηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζύγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο κε ιηγόηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ππφζεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. Ο δείθηεο εθθξάδεη θαηά πφζν δχν έλλνηεο κεηαβάιινληαη 

αλαινγηθά ή φρη. Οη ζρέζεηο εθφζνλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο ηζρπξέο, κέηξηα ηζρπξέο ή αζζελείο (Buda & Jarynowski, 2010). 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηειάκβαλε ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο 

Δθηίκεζεο  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ PECC (Parent‟s Evaluation of Child‟s 

Conduct) πνπ ζπκπιήξσζαλ νη παηέξεο θαη νη κεηέξεο θαη ην Eξσηεκαηνιφγην 

Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

(Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ηα παηδηά.  Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε θαη είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε ρακειφ παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0,001 

γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη γηα ηηο 4 δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηφζν γηα ηα 

αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα θαη είλαη φιεο αζζελείο.  

Ξεθηλψληαο κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ παηέξα θαη  ζηα αγφξηα, γηα ηε 

δηάζηαζε  «Εεζηαζηά/ηνξγή» ν δείθηεο ζπζρέηηζεο είλαη r=0,311,  γηα ηε δηάζηαζε  

«Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα» είλαη 0,279, γηα ηε δηάζηαζε «Αδηαθνξία/Παξακέιεζε» 

είλαη 0,309 θαη γηα ηε δηάζηαζε «Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε» είλαη 0,317 (Πίλαθαο 

19). Οη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο γηα ηα θνξίηζηα είλαη 0,270, 

0,328, 0,347 θαη 0,313 (Πίλαθαο 20). Οη ζρέζεηο θαη νη θνηλή ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαγξαθψλ αλεμαξηήησο θχινπ  απνδίδνληαη γξαθηθά ζηα Γξαθήκαηα 4, 5, 6 θαη 7. 

 

 

 

 



112 
 

Πίλαθαο 19: πζρέηηζε κεηαμύ PECC παηέξσλ θαη ECPARQ αγνξηώλ 

 PECC_FQ Εεζηα-

ζηά/ 

ηνξγή 

Δρζξφηεηα/ 

Δπηζεηηθφ-

ηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιε-

ζε 

Αδηαθνξνπνίε-

ηε Απφξξηςε 

PECC_FQ 

Pearson 

Correla-

tion 

1 ,311
**

 ,279
**

 ,309
**

 ,317
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 443 443 443 443 443 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Φχιν παηδηνχ = Αγφξη 

PECC_FQ =Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο (παηέξα) γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ  

ECPARQ= Eξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

 

 

Πίλαθαο 20: πζρέηηζε κεηαμύ PECC παηέξσλ θαη ECPARQ θνξηηζηώλ 

 PECC_FQ Εεζηα-

ζηά/ 

ηνξγή  

Δρζξφηεηα/ 

Δπηζεηηθφ-

ηεηα 

Αδηαθνξία/ 

Παξακέιε-

ζε 

Αδηαθνξνπνίε-

ηε Απφξξηςε 

PECC_FQ 

Pearson 

Correla-

tion 

1 ,270
**

 ,328
**

 ,347
**

 ,313
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 505 505 505 505 505 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Φχιν παηδηνχ = Κνξίηζη 

PECC_FQ =Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο (παηέξα) γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ  

ECPARQ= Eξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 
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Γξάθεκα 4: πζρέηηζε κεηαμχ  παηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 4 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ παηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Εεζηαζηάο/ηνξγήο ζεκαίλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απηήο ηεο 

δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη παηέξεο ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν ιηγφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη Εεζηαζηά/ηνξγή απφ 

απηνχο.   
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Γξάθεκα 5: πζρέηηζε κεηαμχ  παηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 5 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ παηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη παηέξεο ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα απφ απηνχο.   
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Γξάθεκα 6: πζρέηηζε κεηαμχ  παηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 6 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ παηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη παηέξεο ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε απφ απηνχο.   
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Γξάθεκα 7: πζρέηηζε κεηαμχ  παηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 7 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ παηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλνπο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη παηέξεο ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο απφ απηνχο.   

ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο παξακέλνπλ νη ζρέζεηο απηέο θαη γηα ηηο θαηαγξαθέο πνπ 

αθνξνχλ ζηε κεηέξα. πγθεθξηκέλα, γηα ηα αγφξηα νη αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη 0,321, 0,340, 0,300 θαη 0,280 (Πίλαθαο 21), ελψ γηα ηα 

θνξίηζηα 0,286 0,316 0,277 θαη 0,355 (Πίλαθαο 22). Οη ζρέζεηο θαη νη θνηλή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαγξαθψλ αλεμαξηήησο θχινπ  απνδίδνληαη γξαθηθά ζηα 

Γξαθήκαηα 8, 9, 10 θαη 11. 
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Πίλαθαο 21: πζρέηηζε κεηαμύ PECC κεηέξσλ θαη ECPARQ αγνξηώλ 

 PECC_MQ Εεζηα-

ζηά/ 

ηνξγή 

Δρζξφηεηα/ 

Δπηζεηηθφ-

ηεηα 

Αδηαθνξία/

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξν-

πνίεηε 

Απφξξηςε 

PECC_MQ 

Pearson 

Correla-

tion 

1 ,321
**

 ,340
**

 ,300
**

 ,280
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 459 458 458 458 458 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Φχιν παηδηνχ = Αγφξη 

PECC_MQ =Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο (κεηέξαο) γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ  

ECPARQ= Eξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

 

Πίλαθαο 22: πζρέηηζε κεηαμύ PECC κεηέξσλ θαη ECPARQ θνξηηζηώλ 

 PECC_MQ Εεζηα-

ζηά/ 

ηνξγή 

Δρζξφηεηα/ 

Δπηζεηηθφ-

ηεηα 

Αδηαθνξία/

Παξακέιεζε 

Αδηαθνξν-

πνίεηε 

Απφξξηςε 

PECC_MQ 

Pearson 

Correla-

tion 

1 ,286
**

 ,316
**

 ,277
**

 ,355
**

 

Sig. (2-

tailed) 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 528 528 528 528 528 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

a. Φχιν παηδηνχ = Κνξίηζη 

PECC_MQ =Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο (κεηέξαο) γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηδηνχ  

ECPARQ= Eξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 
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Γξάθεκα 8: πζρέηηζε κεηαμχ  κεηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 8 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ κεηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο. Καζψο κεγαιχηεξεο 

ηηκέο Εεζηαζηάο/ηνξγήο ζεκαίλνπλ ρακειφηεξα επίπεδα απηήο ηεο δηάζηαζεο, φζν 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη κεηέξεο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, 

ηφζν ιηγφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη Εεζηαζηά/ηνξγή απφ απηέο. 
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Γξάθεκα 9: πζρέηηζε κεηαμχ  κεηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 9 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ κεηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη κεηέξεο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα απφ απηέο.   
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Γξάθεκα 10: πζρέηηζε κεηαμχ  κεηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 10 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ κεηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη κεηέξεο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε απφ απηέο.   
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Γξάθεκα 11: πζρέηηζε κεηαμχ  κεηξηθήο εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

θαη Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο 

 

Σν παξαπάλσ Γξάθεκα 11 δείρλεη φηη φζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ζην 

Δξσηεκαηνιφγην PECC ησλ κεηέξσλ ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη ηηκέο ηεο 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ εθείλεο. Καζψο 

κεγαιχηεξεο ηηκέο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απηήο 

ηεο δηάζηαζεο, φζν πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ραξαθηεξίδνπλ νη κεηέξεο ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο απφ απηέο.   
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6
ε
 εξεπλεηηθή ππφζεζε: Σα αγόξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο κε 

πεξηζζόηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, αλακέλεηαη λα έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα, ζε ζύγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζόηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο πξνεγνχκελεο ππφζεζεο 

(5
εο

) θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηα αληίζηνηρα παξαπάλσ Γξαθήκαηα πνπ έρνπλ 

παξαηεζεί, ε ζρέζε αλάκεζα ζηε γνλετθή εθηίκεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ 

(Δξσηεκαηνιφγην PECC) θαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνληψλ ηνπο πξνο εθείλα (Δξσηεκαηνιφγην ECPARQ) δε δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην 

θχιν ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο,  ε παξνχζα εξεπλεηηθή ππφζεζε δελ επαιεζεχεηαη γηα 

θακία απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Eξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο 

Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-

Rejection Questionnaire).  

 

Εκηιμήζεις γονέων για ηην παιδική ζσμπεριθορά  

1
ν
  εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο ραξαθηεξίδνπλ πεξηζζόηεξν σο 

αξλεηηθή ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ ηνπο; Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θύιν 

ηνπ παηδηνύ; 

Όπσο πξνέθπςε απφ ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Γνλετθήο Δθηίκεζεο  γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ PECC (Parent‟s Evaluation of Child‟s Conduct) πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη παηέξεο θαη νη κεηέξεο, νη γνλετθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ δελ δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην θχιν ηνπ γνλέα (p>0,001). Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε, παξακέλεη θνηλφ ηφζν γηα ηα 

αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα (p>0,001, θαη γηα ηα δχν θχια). ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ γνλετθψλ εθηηκήζεσλ (κεηέξσλ θαη 

παηέξσλ) γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ γεληθά (Πίλαθαο 23), γηα ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ αγνξηψλ (Πίλαθαο 24) θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηψλ (Πίλαθαο 25).  

Πίλαθαο 23: Γνλετθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ 

Γονεχκές εκηιμήζεις M N SD  

 Μεηέξσλ 25,6830 937 7,91952  

Παηέξσλ 25,5112 937 8,13929  
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Πίλαθαο 24: Γνλετθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξηώλ 

Γονεχκές εκηιμήζεις M N SD  

 Μεηέξσλ 26,7471 435 8,71994  

Παηέξσλ 26,7011 435 8,92792  

 

 

 

Πίλαθαο 25: Γνλετθέο εθηηκήζεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξηηζηώλ 

Γονεχκές εκηιμήζεις Μ N SD  

 Μεηέξσλ  24,7610 502 7,03361  

Παηέξσλ 24,4801 502 7,24056  

 

 

Ανηιλήψεις γονέων για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά 

2
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Οη κεηέξεο ή νη παηέξεο αληηιακβάλνληαη πεξηζζόηεξν λα 

εθθξάδνπλ απνδνρή ζηα αγόξηα θαη ζηα θνξίηζηα αληίζηνηρα; 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο πεξηειάκβαλε ην Δξσηεκαηνιφγην  γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

(Parental Acceptance-Rejection Questionnaire, PARENT/CONTROL) πνπ 

ζπκπιήξσζαλ νη παηέξεο θαη νη κεηέξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχγθξηζε ηεο δηάζηαζεο «Εεζηαζηά/ηνξγή» αλά δεχγνο γνλέσλ ηνπ θάζε παηδηνχ 

αλά θχιν, δηεξεπλψληαο ηηο δηαθνξέο ζην δεχγνο «Εεζηαζηά/ηνξγή κεηέξαο – 

Εεζηαζηά/ηνξγή παηέξα». Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξηηήξην 

Wilcoxon, ην νπνίν εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο χπαξμεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ «δεπγαξσηψλ» παξαηεξήζεσλ ή δχν εμαξηεκέλσλ δεηγκάησλ 

(Dalgaard, 2008). Αξλεηηθέο δηαθνξέο ζ‟ απηφ ην δεχγνο ζεκαίλνπλ πςειφηεξα 

αληηιεπηά επίπεδα ηνξγήο/Εεζηαζηάο απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηέξσλ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο παηέξεο.  

Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη ηα επίπεδα ηεο δηάζηαζεο “Εεζηαζηάο/ηνξγήο” είλαη 

πςειφηεξα ζηηο κεηέξεο απ‟ φ,ηη ζηνπο παηέξεο. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε p<0,001 θαη γηα ηα δχν θχια, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα δχν 

Γξαθήκαηα 12, 13 πνπ αθνξνχλ ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα αληίζηνηρα 
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Γξάθεκα 12: Γηαθνξέο ζην δεχγνο «Εεζηαζηά/ηνξγή κεηέξαο – Εεζηαζηά/ηνξγή 

παηέξα» γηα ηα αγφξηα 

ην παξαπάλσ Γξάθεκα 12 παξαηεξνχκε φηη νη αξλεηηθέο δηαθνξέο ζην δεχγνο 

«Εεζηαζηά/ηνξγή κεηέξαο – Εεζηαζηά/ηνξγή παηέξα» γηα ηα αγφξηα είλαη 200, ελψ 

νη ζεηηθέο είλαη 84. Δπνκέλσο, θαζψο νη αξλεηηθέο δηαθνξέο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο, 

νη κεηέξεο αληηιακβάλνληαη φηη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή πξνο ηα αγφξηα απ‟ 

φ,ηη αληηιακβάλνληαη νη παηέξεο.   

 

Γξάθεκα 13: Γηαθνξέο ζην δεχγνο «Εεζηαζηά/ηνξγή κεηέξαο – Εεζηαζηά/ηνξγή 

παηέξα» γηα ηα θνξίηζηα 

ην παξαπάλσ Γξάθεκα 13 παξαηεξνχκε φηη νη αξλεηηθέο δηαθνξέο ζην δεχγνο 

«Εεζηαζηά/ηνξγή κεηέξαο – Εεζηαζηά/ηνξγή παηέξα» γηα ηα θνξίηζηα είλαη 231, 
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ελψ νη ζεηηθέο είλαη 98. Δπνκέλσο, θαζψο νη αξλεηηθέο δηαθνξέο είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο, νη κεηέξεο αληηιακβάλνληαη φηη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή πξνο 

ηα θνξίηζηα απ‟ φ,ηη αληηιακβάλνληαη νη παηέξεο.    

Ανηιλήψεις παιδιών για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά 

3
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πώο ζρεηίδεηαη ην κνξθσηηθό επίπεδν ησλ γνληώλ κε ηελ 

αληηιεπηή από ηα παηδηά γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε 

αλάκεζα ζην κέζν φξν ηεο θάζε δηάζηαζεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη 

Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood 

Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά γηα ηνλ 

θάζε γνλέα θαη ζηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ θάζε γνλέα.  ηφρνο ήηαλ λα 

θαλεί μερσξηζηά ε ηπρφλ ζπζρέηηζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε θάζε κία απφ ηηο 4 

δηαζηάζεηο.  

ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα, θαίλεηαη φηη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνδνρή πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ απηφλ. πγθεθξηκέλα, κεγαιχηεξε 

απνδνρή βηψλνπλ ηα παηδηά ησλ παηέξσλ πνπ έρνπλ κνξθσηηθφ επίπεδν ιπθείνπ ή θαη 

αλψηεξν, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά ησλ παηέξσλ απνθνίησλ δεκνηηθνχ. Σα p-values 

πνπ εθηηκήζεθαλ ζε θάζε πεξίπησζε ήηαλ κηθξφηεξα απφ 0,001, δείρλνληαο πςειή 

ζεκαληηθφηεηα. Ο κέζνο φξνο ηεο Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηα 

παηδηά ησλ παηέξσλ κε κνξθσηηθφ επίπεδν Γπκλαζίνπ θπκαίλεηαη ζε ελδηάκεζα 

επίπεδα θαη επνκέλσο δελ δηαθέξεη νχηε απφ απηφλ πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηα παηδηά 

ησλ παηέξσλ κε κνξθσηηθφ επίπεδν Γεκνηηθνχ, νχηε αλψηεξσλ βαζκίδσλ 

εθπαίδεπζεο.  
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     Πίλαθαο 26: Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή 

Εεζηαζηά/ηνξγή  

 
 

Μορθφηικό επίπεδο 
παηέρα 

N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Γεκνηηθό 43 8 25 13,42 4,366 

Γπκλάζην 93 8 31 12,12 4,639 

Λύθεην 380 6 25 11,46 3,457 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

 

350 

64 

18 

6 

7 

8 

 

25 

18 

15 

11,17 

10,59 

9,78 

3,527 

2,793 

2,510 

ύλνιν 948 6 31 11,42 3,645 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 26 δείρλεη φηη νη κέζνη φξνη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

παηέξα απφ Λχθεην θαη αλψηεξα είλαη πην θνληά ζηηο ειάρηζηεο ηηκέο, γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο είλαη πςειφηεξα ζ‟ απηέο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.   

 

Σν αθφινπζν Γξάθεκα 14 δείρλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην κέζν φξν ηεο αληηιεπηήο 

απφ ηα παηδηά Εεζηαζηάο/ηνξγήο γηα ηα ρακειφηεξα επίπεδα εθπαίδεπζεο ηνπ 

παηέξα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ρακειφηεξα επίπεδα Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ απηνχο. 
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Γξάθεκα 14: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο κε 

ηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα 

 

ρεηηθά κε ηελ Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα θαη ηελ Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ ηνπο παηέξεο ηνπο, θαίλεηαη φηη νη κεγαιχηεξεο ηηκέο 

ηνπ κέζνπ φξνπ θαηαγξάθνληαη γηα ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηέξεο είλαη απφθνηηνη 

Γεκνηηθνχ ζπγθξηηηθά κε φια ηα άιια κνξθσηηθά επίπεδα (Πίλαθαο 27 θαη 28, 

παξαθάησ). Σν απνηέιεζκα είλαη νξηαθά ζεκαληηθφ γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

Λπθείνπ (p=0,044) ελψ γηα ηηο ππφινηπεο βαζκίδεο ην παξαηεξνχκελν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη p<0,025.  
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Πίλαθαο 27: Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή 

Δρζξόηεηα/Δπηζεηηθόηεηα  

 
 

Μορθφηικό επίπεδο 
παηέρα 

N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Γεκνηηθό 43 6 24 10,26 4,164 

Γπκλάζην 93 6 18 8,45 2,807 

Λύθεην 380 5 19 8,92 2,940 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

 

350 

64 

18 

5 

6 

6 

 

18 

21 

14 

8,42 

8,47 

7,78 

2,614 

2,997 

2,045 

ύλνιν 948 5 24 8,70 2,893 

 

Πίλαθαο 28: Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή 

Αδηαθνξνπνίεηε Απόξξηςε  

 
 

Μορθφηικό επίπεδο 
παηέρα 

N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Γεκνηηθό 43 4 13 7,00 2,777 

Γπκλάζην 93 4 13 5,82 2,152 

Λύθεην 380 3 13 5,77 2,110 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

 

350 

64 

18 

3 

4 

4 

 

15 

12 

10 

5,47 

5,28 

5,39 

1,970 

1,881 

1,754 

ύλνιν 948 3 15 5,68 2,100 

 

 

 

Σν αθφινπζν Γξάθεκα 15 δείρλεη κεγαιχηεξε ηηκή ζην κέζν φξν ηεο αληηιεπηήο απφ 

ηα παηδηά Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν Γεκνηηθνχ ηνπ 

παηέξα ζε ζχγθξηζε κε ηα αλψηεξα κνξθσηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

πςειφηεξα επίπεδα Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ 

απηνχο. 
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Γξάθεκα 15: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο κε ηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα 

 

Σν αθφινπζν Γξάθεκα 16 δείρλεη κεγαιχηεξε ηηκή ζην κέζν φξν ηεο αληηιεπηήο απφ 

ηα παηδηά Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν Γεκνηηθνχ ηνπ 

παηέξα ζε ζχγθξηζε κε ηα αλψηεξα κνξθσηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

πςειφηεξα επίπεδα Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά 

απφ απηνχο. 
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Γξάθεκα 16: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο κε ηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα 

 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ Αδηαθνξία/Παξακέιεζε πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ 

ηνπο παηέξεο ηνπο, ζεκαληηθά κηθξφηεξεο είλαη νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ απηήο ηεο 

δηάζηαζεο γηα ηνπο γνλείο κε Γηδαθηνξηθφ (p=0,001) ή πηπρίν ΑΔΗ  (p=0,03), φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 29, ελψ δελ θαίλεηαη δηαθνξά γηα ηνπο θαηφρνπο 

Μεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ (p=0,228).  
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Πίλαθαο 29: Μνξθσηηθό επίπεδν παηέξα θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 

 
 

Μορθφηικό επίπεδο 
παηέρα 

N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Γεκνηηθό 43 6 22 11,84 4,117 

Γπκλάζην 93 6 24 11,13 3,615 

Λύθεην 380 6 19 10,87 3,191 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

 

350 

64 

18 

6 

6 

5 

 

18 

19 

16 

10,24 

10,41 

8,11 

3,156 

3,265 

2,742 

ύλνιν 948 5 24 10,62 3,302 

 

 

Σν αθφινπζν Γξάθεκα 17 δείρλεη κηθξφηεξε ηηκή ζην κέζν φξν ηεο αληηιεπηήο απφ 

ηα παηδηά Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο γηα ην κνξθσηηθφ επίπεδν Γηδαθηνξηθνχ ηνπ 

παηέξα ζε ζχγθξηζε κε ηα θαηψηεξα κνξθσηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

ρακειφηεξα επίπεδα Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά απφ 

απηνχο. 
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Γξάθεκα 17: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο κε ηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα 

 

ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο, θαίλεηαη φηη απηφ δε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, παξά κφλν κε απηή ηεο Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο. 

πγθεθξηκέλα,  φπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 30, νη ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο είλαη κεγαιχηεξεο γηα ηηο 

κεηέξεο κε ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν (Γεκνηηθνχ ή Γπκλαζίνπ), ζπγθξηηηθά κε ηηο 

απνθνίηνπο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (p=0,003) ή θαηφρνπο Μεηαπηπρηαθνχ 

(p=0,016).  
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Πίλαθαο 30: Μνξθσηηθό επίπεδν κεηέξαο θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά κεηξηθή 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 

 
 

Μορθφηικό επίπεδο 
μηηέρας 

N Ελάχιζηη 

ηιμή 

Μέγιζηη 

ηιμή 

Μ SD 

Γεκνηηθό 17 6 22 11,29 4,165 

Γπκλάζην 49 6 18 11,24 3,119 

Λύθεην 376 6 24 10,75 3,555 

ΑΔΗ/ΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθό 

Γηδαθηνξηθό 

 

455 

74 

3 

5 

6 

6 

 

21 

17 

14 

10,73 

9,74 

10,67 

3,258 

3,057 

4,163 

ύλνιν 974 5 24 10,70 3,379 

 

 

 

Σν αθφινπζν Γξάθεκα 18 δείρλεη κεγαιχηεξεο ηηκέο ζην κέζν φξν ηεο αληηιεπηήο 

απφ ηα παηδηά Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο γηα ηα κνξθσηηθά επίπεδα Γεκνηηθνχ θαη 

Γπκλαζίνπ ηεο κεηέξαο ζε ζχγθξηζε κε ηα αλψηεξα κνξθσηηθά επίπεδα, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη πςειφηεξα επίπεδα Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηα 

παηδηά απφ απηέο. 
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Γξάθεκα 18: πζρέηηζε αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο κε ηηο βαζκίδεο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο 

 

 

4
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πώο ζρεηίδεηαη ην ζρήκα νηθνγέλεηαο κε ηελ αληηιεπηή από ηα 

παηδηά γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά; 

Όζνλ αθνξά ζην ζρήκα νηθνγέλεηαο, ε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε πεξηειάκβαλε 

ππξεληθέο, δηππξεληθέο, εθηεηακέλεο, κνλνγνλετθέο θαη νηθνγέλεηεο φπνπ απνπζηάδεη 

ζηαζεξά ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο. Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζην κέζν φξν ηεο θάζε δηάζηαζεο ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά γηα ηνλ θάζε γνλέα θαη ζηα παξαπάλσ είδε 

νηθνγελεηαθνχ ζρήκαηνο.  ηφρνο ήηαλ λα θαλεί μερσξηζηά ε ηπρφλ ζπζρέηηζε ηνπ 

ζρήκαηνο νηθνγέλεηαο κε θάζε κία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο.  
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Πίλαθαο 31: ρήκα νηθνγέλεηαο θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή Εεζηαζηά/ηνξγή 
τήμα 
οικογένειας Ν Μ SD 

Ελάχιζηη 
ηιμή 

Μέγιζηη ηιμή 

Ππξεληθή 
 

849 11,35 3,581 6 26 

Γηππξεληθή 29 14,55 5,730 8 31 

Δθηεηακέλε 84 11,98 3,390 8 21 

Μνλνγνλετθή 10 12,30 3,683 8 17 

ηαζεξή 
απνπζία 

ελόο γνλέα 

6 13,83 3,189 9 17 

ύλνιν 978 11,52 3,685 6 31 

 

 

Πίλαθαο 32: ρήκα νηθνγέλεηαο θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή Αδηαθνξνπνίεηε 

Απόξξηςε 
τήμα 
οικογένειας Ν Μ SD 

Ελάχιζηη 
ηιμή 

Μέγιζηη ηιμή 

Ππξεληθή 849 5,67 2,080 3 15 

Γηππξεληθή 29 7,17 3,402 4 15 

Δθηεηακέλε 84 5,81 2,103 3 12 

Μνλνγνλετθή 10 6,20 1,874 4 9 

ηαζεξή 
απνπζία 

ελόο γνλέα 

6 6,50 2,739 3 10 

ύλνιν 978 5,73 2,146 3 15 

 

 

 

Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε, ην ζρήκα νηθνγέλεηαο ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ παξαπάλσ Δξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ παηέξα, φρη φκσο θαη ζρεηηθά κε ηε 

κεηέξα. ρεηηθά κε ηνλ παηέξα, κηθξφηεξεο ηηκέο ζηνλ κέζν φξν Εεζηαζηάο/ηνξγήο 

(Πίλαθαο 31) θαη κηθξφηεξεο ηηκέο ζην κέζν φξν Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο 

(Πίλαθαο 32) θαηαγξάθεθαλ ζε ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο ζπγθξηηηθά κε 

ηηο δηππξεληθέο (p<0,001 θαη p=0,009 αληίζηνηρα). Απηφ ζεκαίλεη πςειφηεξα επίπεδα 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά Εεζηαζηάο/ηνξγήο θαη ρακειφηεξα επίπεδα 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο ζηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο δηππξεληθέο.  
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Πίλαθαο 33: ρήκα νηθνγέλεηαο θαη αληηιεπηή από ηα παηδηά παηξηθή 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 

τήμα 
οικογένειας Ν Μ SD 

Ελάχιζηη 
ηιμή 

Μέγιζηη ηιμή 

Ππξεληθή 
 

849 10,55 3,301 5 22 

Γηππξεληθή 29 12,79 4,562 6 24 

Δθηεηακέλε 84 11,10 3,232 6 19 

Μνλνγνλετθή 10 11,10 3,604 6 19 

ηαζεξή 
απνπζία 

ελόο γνλέα 

6 12,50 3,782 6 16 

ύλνιν 978 10,68 3,364 5 24 

 

 

ρεηηθά κε ηελ Αδηαθνξία/Παξακέιεζε, θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 33 φηη 

είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ε ηηκή ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ζηηο δηππξεληθέο νηθνγέλεηεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππξεληθέο (p=0,004). Απηφ ζεκαίλεη πςειφηεξα επίπεδα 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο ζηηο δηππξεληθέο νηθνγέλεηεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππξεληθέο.  

 

 

5
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πώο ζρεηίδεηαη  ν αξηζκόο ησλ αδεξθώλ ηνπ παηδηνύ  κε ηηο 

αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλν; 

 

Όζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ, ε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε 

πεξηειάκβαλε: «Γελ έρσ αδέξθηα», «Έρσ 1 αδεξθφ/κηα αδεξθή», «Έρσ 2 αδέξθηα», 

«Έρσ 3 αδέξθηα», «Έρσ 4 αδέξθηα». Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζην κέζν φξν ηεο θάζε δηάζηαζεο ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά γηα ηνλ θάζε γνλέα θαη ζηελ παξαπάλσ θιίκαθα 

αξηζκνχ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ.  ηφρνο ήηαλ λα θαλεί μερσξηζηά ε ηπρφλ ζπζρέηηζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ κε θάζε κία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

(Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) πνπ ζπκπιήξσζαλ 
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ηα παηδηά, δε παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αδεξθψλ νχηε γηα ηνλ παηέξα νχηε γηα ηε κεηέξα (p>0,001). 

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

αλά αξηζκφ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ, γηα ηνλ παηέξα (Πίλαθαο 34) θαη γηα ηε κεηέξα 

(Πίλαθαο 35).  

Πίλαθαο 34: Αξηζκόο αδεξθηώλ θαη αληηιήςεηο παηδηνύ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηέξα 

Αριθμός αδερθιών παιδιού Ζεζηαζιά/ 

Σηοργή 

Εχθρόηηηα/ 

Επιθεηικόηηηα 

Αδιαθορία/ 

Παραμέληζη 

Αδιαθορο-

ποίηηη 

Απόρριψη 

Χσξίο 

αδέξθηα 

M 11,47 8,87 10,68 5,79 

N 252 252 252 252 

SD 3,939 3,265 3,499 2,258 

Έλαο 

αδεξθόο/ 

αδεξθή 

M 11,38 8,74 10,49 5,67 

N 490 490 490 490 

SD 3,507 2,792 3,268 2,081 

2 αδέξθηα M 11,76 8,65 11,19 5,76 

N 190 190 190 190 

SD 3,590 2,874 3,322 2,139 

3 αδέξθηα M 13,09 9,63 12,09 6,19 

N 32 32 32 32 

SD 4,672 3,670 3,745 2,455 

4 αδέξθηα M 11,83 9,58 9,67 6,67 

N 12 12 12 12 

SD 3,010 3,655 3,229 2,708 

5 αδέξθηα M 9,20 6,60 7,80 6,20 

N 5 5 5 5 

SD 2,168 ,548 2,683 1,789 

ύλνιν M 11,52 8,78 10,70 5,75 

N 981 981 981 981 

SD 3,680 2,975 3,372 2,158 
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Πίλαθαο 35: Αξηζκόο αδεξθηώλ θαη αληηιήςεηο παηδηνύ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηέξαο 

Αριθμός αδερθιών παιδιού Ζεζηαζιά/ 

Σηοργή 

Εχθρόηηηα/ 

Επιθεηικόηηηα 

Αδιαθορία/ 

Παραμέληζη 

Αδιαθορο-

ποίηηη 

Απόρριψη 

Χσξίο αδέξθηα M 9,95 8,47 9,12 5,40 

N 257 257 257 257 

SD 2,668 2,646 2,969 1,881 

Έλαο αδεξθόο/ 

αδεξθή 

M 10,19 8,70 9,43 5,55 

N 491 491 491 491 

SD 2,665 2,830 3,020 1,942 

2 αδέξθηα M 10,60 8,73 10,01 5,57 

N 193 193 193 193 

SD 2,869 2,759 3,041 1,787 

3 αδέξθηα M 10,06 8,41 9,53 5,84 

N 32 32 32 32 

SD 2,675 2,241 3,111 1,816 

4 αδέξθηα M 11,25 9,17 9,75 6,08 

N 12 12 12 12 

SD 3,769 3,353 3,745 2,575 

5 αδέξθηα M 9,40 8,00 9,60 6,00 

N 5 5 5 5 

SD 1,949 2,236 2,608 1,414 

ύλνιν M 10,21 8,64 9,47 5,53 

N 990 990 990 990 

SD 2,724 2,753 3,028 1,898 

 

 

6
ν
 εξεπλεηηθφ εξψηεκα: Πώο ζρεηίδεηαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ κε ηελ αληηιεπηή 

από απηό γνλετθή ζπκπεξηθνξά; 

Όζνλ αθνξά ζηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, ε παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε 

πεξηειάκβαλε: «Δίκαη ν/ε κεγαιχηεξνο/ε απφ ηα αδέξθηα κνπ», «Έρσ 1 

κεγαιχηεξν/ε αδεξθφ/ή», «Έρσ 2 κεγαιχηεξα αδέξθηα», «Έρσ 3 κεγαιχηεξα 

αδέξθηα», «Έρσ 4 κεγαιχηεξα αδέξθηα». Γηα ηελ απάληεζε ηνπ παξφληνο 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε αλάκεζα ζην κέζν φξν ηεο θάζε 

δηάζηαζεο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (Early Childhood Parental Acceptance-Rejection 



139 
 

Questionnaire) πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά γηα ηνλ θάζε γνλέα θαη ζηελ παξαπάλσ 

θιίκαθα ζεηξάο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ.  ηφρνο ήηαλ λα θαλεί μερσξηζηά ε ηπρφλ 

ζπζρέηηζε ηεο ζεηξάο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ κε θάζε κία απφ ηηο 4 δηαζηάζεηο.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη γηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ 

Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε 

(Early Childhood Parental Acceptance-Rejection Questionnaire) πνπ ζπκπιήξσζαλ 

ηα παηδηά, δε παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο ηε ζεηξά 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ νχηε γηα ηνλ παηέξα νχηε γηα ηε κεηέξα (p>0,001). 

Πίλαθαο 36: εηξά γέλλεζεο παηδηνύ θαη αληηιήςεηο παηδηνύ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

παηέξα 

 

ειρά γέννηζης ηοσ παιδιού Ζεζηαζιά/Σηοργή 
Εχθρόηηηα/ 

Επιθεηικόηηηα 

Αδιαθορία/ 

Παραμέληζη 

Αδιαθοροποί-

ηηη 

Απόρριψη 

Δίκαη ν 

κεγαιύηεξνο 

M 11,28 8,65 10,34 5,60 

N 282 282 282 282 

SD 3,326 2,768 3,406 1,982 

Έρσ έλα 

κεγαιύηεξν 

M 11,64 8,82 10,75 5,78 

N 287 287 287 287 

SD 3,692 2,840 3,220 2,175 

2 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 11,85 8,75 11,23 5,72 

N 115 115 115 115 

SD 3,747 3,080 3,328 2,187 

3 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 12,83 9,72 12,11 6,50 

N 18 18 18 18 

SD 4,592 2,986 3,359 2,036 

4 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 13,00 8,63 11,63 7,38 

N 8 8 8 8 

SD 4,440 3,503 2,875 3,335 

ύλνιν M 11,57 8,75 10,69 5,74 

N 713 713 713 713 

SD 3,599 2,856 3,334 2,116 
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Πίλαθαο 37: εηξά γέλλεζεο παηδηνύ θαη αληηιήςεηο παηδηνύ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

κεηέξαο 

 

ειρά γέννηζης ηοσ παιδιού Ζεζηαζιά/Σηοργή 
Εχθρόηηηα/ 

Επιθεηικόηηηα 

Αδιαθορία/ 

Παραμέληζη 

Αδιαθορο-

ποίηηη 

Απόρριψη 

Δίκαη ν 

κεγαιύηεξνο 

M 10,13 8,66 9,46 5,49 

N 284 284 284 284 

SD 2,523 2,856 3,010 1,816 

Έρσ έλα 

κεγαιύηεξν 

M 10,38 8,65 9,52 5,54 

N 286 286 286 286 

SD 2,808 2,808 3,070 1,929 

2 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 10,39 8,86 9,83 5,51 

N 118 118 118 118 

SD 2,868 2,706 2,829 1,825 

3 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 11,06 9,11 9,78 6,67 

N 18 18 18 18 

SD 3,058 2,193 2,981 1,782 

4 κεγαιύηεξα 

αδέξθηα 

M 11,75 8,88 11,25 6,50 

N 8 8 8 8 

SD 4,301 2,357 4,743 3,071 

ύλνιν M 10,30 8,69 9,57 5,56 

N 717 717 717 717 

SD 2,734 2,784 3,022 1,882 

 

ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη κέζνη φξνη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

αλά ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, γηα ηνλ παηέξα (Πίλαθαο 36) θαη γηα ηε κεηέξα 

(Πίλαθαο 37).  
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9.3.1. ύγθξηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα 

ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά 

Ζ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά, πεξηειάκβαλε 

ην Δξσηεκαηνιφγην Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά  (ECPARQ), θαη ην 

Δξσηεκαηνιφγην γηα ηε   Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε (PARQ) πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

γνλείο (ν παηέξαο θαη ε κεηέξα μερσξηζηά). Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε 

αλάιπζε Paired Samples T-test, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεξεπλεζεί αλ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο δχν πεηξακαηηθψλ 

ζπλζεθψλ (Field, 2009). Πην ζπγθεθξηκέλα, έγηλε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ (παηέξα θαη κεηέξαο) αλά δηάζηαζε (Εεζηαζηά/ηνξγή, 

Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα, Αδηαθνξία/Παξακέιεζε θαη Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε).   

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο κέζνπο 

φξνπο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ (παηέξα θαη κεηέξαο) αλά δηάζηαζε, θαη γηα ηηο 

ηέζζεξηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο, κε p<.05.   

Πίλαθαο 38: χγθξηζε κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αληηιεπηή γνλετθή 

Εεζηαζηά/ηνξγή 

Ανηιληπηή Γονεχκή 
Ζεζηαζιά/ 
ηοργή 

Μ SD 

Παηδηά γηα ηνλ 
παηέξα 

1,4308 ,45959 

Παηέξαο γηα ηνλ 
εαπηό ηνπ 

1,3237 ,38298 

Παηδηά γηα ηε κεηέξα 1,2793 ,33870 

Μεηέξα γηα ηνλ 
εαπηό ηεο 

1,2024 ,28546 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 38, νη κέζνη φξνη ησλ παηδηψλ είλαη πςειφηεξνη 

απφ απηνχο ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο, γηα ηε Εεζηαζηά/ηνξγή, γεγνλφο 

πνπ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ρακειφηεξα επίπεδα Εεζηαζηάο/ηνξγήο 

θη απφ ηνπο δχν γνλείο, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα Εεζηαζηάο/ηνξγήο πνπ νη γνλείο 

(παηέξεο θαη κεηέξεο) αληηιακβάλνληαη λα εθθξάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο.    
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Πίλαθαο 39: χγθξηζε κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αληηιεπηή γνλετθή 

Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα 

Ανηιληπηή Γονεχκή 
Ετθρόηηηα/ 
Επιθεηικόηηηα 

Μ SD 

Παηδηά γηα ηνλ 
παηέξα 

1,4499 ,48173 

Παηέξαο γηα ηνλ 
εαπηό ηνπ 

1,4182 ,41013 

Παηδηά γηα ηε κεηέξα 1,4465 ,45807 

Μεηέξα γηα ηνλ 
εαπηό ηεο 

1,4120 ,38657 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 39, νη κέζνη φξνη ησλ παηδηψλ είλαη πςειφηεξνη 

απφ απηνχο ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο, γηα ηελ Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη πςειφηεξα επίπεδα 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο θη απφ ηνπο δχν γνλείο, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο πνπ νη γνλείο (παηέξεο θαη κεηέξεο) αληηιακβάλνληαη λα 

εθθξάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο.    

Πίλαθαο 40: χγθξηζε κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αληηιεπηή γνλετθή 

Αδηαθνξία/Παξακέιεζε 

Ανηιληπηή Γονεχκή 
Αδιαθορία/ 
Παραμέληζη 

Μ SD 

Παηδηά γηα ηνλ 
παηέξα 

1,7753 ,54966 

Παηέξαο γηα ηνλ 
εαπηό ηνπ 

1,6447 ,48443 

Παηδηά γηα ηε κεηέξα 1,5885 ,49814 

Μεηέξα γηα ηνλ 
εαπηό ηεο 

1,4883 ,41341 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 40, νη κέζνη φξνη ησλ παηδηψλ είλαη πςειφηεξνη 

απφ απηνχο ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο, γηα ηελ Αδηαθνξία/Παξακέιεζε, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη πςειφηεξα επίπεδα 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θη απφ ηνπο δχν γνλείο, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο πνπ νη γνλείο (παηέξεο θαη κεηέξεο) αληηιακβάλνληαη λα 

εθθξάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο. 
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Πίλαθαο 41: χγθξηζε κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αληηιεπηή γνλετθή 

Αδηαθνξνπνίεηε Απφξξηςε 

Ανηιληπηή Γονεχκή 
Αδιαθοροποίηηη 
Απόρριυη 

Μ SD 

Παηδηά γηα ηνλ 
παηέξα 

1,4184 ,52062 

Παηέξαο γηα ηνλ 
εαπηό ηνπ 

1,2906 ,41620 

Παηδηά γηα ηε κεηέξα 1,3996 ,47565 

Μεηέξα γηα ηνλ 
εαπηό ηεο 

1,2678 ,40232 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 41, νη κέζνη φξνη ησλ παηδηψλ είλαη πςειφηεξνη 

απφ απηνχο ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη ηεο κεηέξαο, γηα ηελ Αδηαθνξνπνίεηε 

Απφξξηςε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη πςειφηεξα επίπεδα 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο θη απφ ηνπο δχν γνλείο, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο πνπ νη γνλείο (παηέξεο θαη κεηέξεο) αληηιακβάλνληαη 

λα εθθξάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο. 
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10. ΤΕΖΣΖΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο, ε νπνία έρεη παξνπζηαζηεί ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ησλ Απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη ν ειεχζεξνο 

ζρνιηαζκφο αιιά θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηηο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα πνπ είραλ δηαηππσζεί ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ζέζε ζ‟ απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο θαηέρεη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

ζπγγξαθέα-εξεπλεηή λα ζπζρεηίζεη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ηφζν κε ππάξρνπζεο ζεσξίεο θαη ζεσξεηηθά πξφηππα, φζν θαη 

κε απνηειέζκαηα απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην νπνίν 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.  

Ανηιλήψεις παιδιών για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο είλαη ζεηηθέο. Σφζν ηα αγφξηα φζν θαη 

ηα θνξίηζηα έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ παηέξα φζν θαη 

ηεο κεηέξαο ηνπο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηά άιισλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, 

ην Παθηζηάλ, ν Καλαδάο, ε ινβελία, ε Σνπξθία, ε Ηλδία, ην Μπαγθιαληέο θαη ε 

Δζζνλία, θαη αθνξνχζαλ ζε παηδηά ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ έδεημαλ φηη ηα παηδηά, ηφζν ηα 

αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα, ηείλνπλ λα βηψλνπλ δεζηαζηά θαη απνδνρή απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο (Sumbleen, 2011). Δπηπιένλ, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά (9-12 εηψλ) γνλετθήο απνδνρήο-

απφξξηςεο ζε νηθνγέλεηεο Κππξίσλ, έδεημε φηη ηα παηδηά βηψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο σο 

ηδηαίηεξα δεζηνχο θαη ζηνξγηθνχο (Demetriou &  Christodoulides, 2006). Αληίζηνηρε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Παθηζηαλνχο εθήβνπο (ειηθίαο – θαηά κέζν φξν – 

14 εηψλ), έδεημε, επίζεο, ηελ ηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ λα βηψλνπλ ηνπο 

γνλείο ηνπο σο ζεξκνχο θαη φρη απνξξηπηηθνχο (Kausar & Kasmi, 2011).   

ε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ αληίιεςε παηδηψλ ειηθίαο απφ 6 σο 18 
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εηψλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε γνλέα-παηδηνχ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά 

βηψλνπλ κηα δπλαηή ζρέζε κε ηνπο γνλείο ηνπο (Dorius, Booth, Hibel, Granger, 

Johnso, 2011). Δπηπξφζζεηα, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα θαη 

δηεξεχλεζε  ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ λεπηαθήο θαη α‟ ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, έδεημε φηη ηα 

παηδηά εμέθξαζαλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δχν γνληψλ ηνπο 

(Θενδσξφπνπινο, Γηψηζα & Γψλε, 2013). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα αγφξηα βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξε απφξξηςε θαη απφ ηνπο δπν γνλείο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. Με 

βάζε, ινηπφλ, ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή 

Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα 

αγφξηα παηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο θαη Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα θνξίηζηα παηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο θαη Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο . Δπηπιένλ, ηα επίπεδα 

ηεο αληηιεπηήο απφ ηα αγφξηα κεηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα θνξίηζηα κεηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε απηά έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Κχπξν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά (9-12 εηψλ) γνλετθήο 

απνδνρήο-απφξξηςεο ζε νηθνγέλεηεο Κππξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζ‟ απηή ηελ 

έξεπλα,  σο πξνο ηελ αληηιεπηή απφξξηςε ζε ζπλάξηεζε κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ, αλ 

θαη απηή θάλεθε λα βηψλεηαη απφ ηα παηδηά ζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ, ε έξεπλα 

έδεημε φηη ηα αγφξηα ηείλνπλ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε απφξξηςε απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα (Demetriou &  Christodoulides, 2006). Αληίζηνηρε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Παθηζηαλνχο εθήβνπο (ειηθίαο – θαηά κέζν φξν – 

14 εηψλ), έδεημε, επίζεο, φηη ηα αγφξηα βηψλνπλ ηνπο παηέξεο ηνπο σο πην 

απνξξηπηηθνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα (Kausar & Kasmi, 2011).  

Δπηπιένλ, έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κνξέα γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο 

εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο, έδεημε φηη ηα αγφξηα βηψλνπλ 

κεγαιχηεξα επίπεδα γνλετθήο παξακέιεζεο θαη απφξξηςεο ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θνξίηζηα. Σν απνηέιεζκα απηφ, φπσο ππνζηεξίδεη απηή ε έξεπλα, θαίλεηαη λα 
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ζρεηίδεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο πξνζδνθίεο θαη ξφινπο πνπ έρνπλ νη νηθνγέλεηεο γηα 

ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα ζηελ Κνξέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αγφξηα δέρνληαη 

κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, 

ζηελ θαξηέξα θαη ζην λα θάλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο πεξήθαλνπο. πλεπψο, δέρνληαη 

κεγαιχηεξεο πηέζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαινί καζεηέο, λα εγνχληαη θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο ζηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ηνπο. Έηζη, ηα 

αγφξηα βηψλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο πεξηζζφηεξν θαηαπηεζηηθνχο θαη απνξξηπηηθνχο απ‟ 

φ,ηη ηα θνξίηζηα (Kim, 2008).   

ε κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Μ. Βξεηαλία ζρεηηθά κε 

ην γνλετθφ ξφιν θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

δσέο ησλ παηδηψλ, θάλεθε φηη ηα αγφξηα πνπ πεγαίλνπλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

θξίλνπλ ηνπο γνλείο ηνπο σο  πνιχ «απζηεξνχο» ζε δηπιάζην βαζκφ απφ ηα θνξίηζηα. 

Δπηπιένλ, θάλεθε φηη, αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ εθήβσλ έρεη ζεηηθή άπνςε γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ηα αγφξηα έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή άπνςε απφ ηα θνξίηζηα (Utting, 

2007).  

Σν παξαπάλσ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζπκθσλεί, επίζεο, κε ηα 

απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, 

κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ αληηιήςεσλ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ κε ηελ θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σν δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο 

πεξηειάκβαλε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (Μ=9 έηε) θαη ηνπο γνλείο. Σα απνηειέζκαηά 

ηεο έδεημαλ φηη ηα θνξίηζηα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ζεηηθέο γνλετθέο 

ζπκπεξηθνξέο, φπσο ππνζηήξημε, θαη ιηγφηεξν αξλεηηθέο, φπσο ηηκσξία, απ‟ φ,ηη ηα 

αγφξηα (Gaylord, Kitzmann & Coleman, 2003). 

Δπηπξφζζεηα, ην εχξεκα φηη ηα αγφξηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απφξξηςε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ζηα δχν θχια, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη άλδξεο δελ πξέπεη 

λα είλαη πνιχ «επαίζζεηνη» αιιά ρξεηάδεηαη λα είλαη πην «ζθιεξνί» θαη ιηγφηεξν 

ζπλαηζζεκαηηθνί» απφ ηηο γπλαίθεο (Γεψξγαο, 1995). πλεπψο, νη γνλείο, φληαο 

επεξεαζκέλνη απφ απηά ηα ζηεξεφηππα, κπνξεί λα εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν 

απνζηαζηνπνηεκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηα αγφξηα ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα, 

γεγνλφο πνπ ηα αγφξηα ελδέρεηαη λα εηζπξάηηνπλ σο απφξξηςε απφ απηνχο.   
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Σα απνηειέζκαηα ηεο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ηφζν ηα αγφξηα 

φζν θαη ηα θνξίηζηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο ζε ζχγθξηζε 

κε ηνπο παηέξεο ηνπο. Με βάζε, ινηπφλ, ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

ε αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, ηα επίπεδα ηεο 

αληηιεπηήο, ηφζν απφ ηα αγφξηα φζν θαη απφ ηα θνξίηζηα, κεηξηθήο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ 

απηά παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο. 

Σα απνηειέζκαηα απηά θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην γεγνλφο φηη ε κεηέξα απνηειεί 

ην πξσηαξρηθφ θαη πην ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  ηε λεπηαθή θαη α‟ ζρνιηθή 

ειηθία  ε κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ (Cole 

& Cole, 2002). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε Θεσξία Πξνζθφιιεζεο ηνπ Bowlby, ην 

παηδί, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ςπρηθά πγηέο, ρξεηάδεηαη 

ηελ εκπεηξία κηαο δεζηήο, ζηελήο θαη ζηαζεξήο ζρέζεο κε ηε κεηέξα ηνπ κέζα ζηελ 

νπνία θαη νη δπν λα βηψλνπλ ραξά θαη ηθαλνπνίεζε. Ο Bowlby, ινηπφλ, έδσζε 

έκθαζε ζηε κεηέξα, θαζψο, φπσο ππνζηήξημε, ν παηέξαο δηαδξακαηίδεη δεπηεξεχνληα 

ξφιν, ν νπνίνο αθνξά θπξίσο ζηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζηε 

ζχδπγν σο κεηέξα (Bretherton, 1992).  

Δπηπξφζζεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη θαη 

κε πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηνπο γνλετθνχο ξφινπο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνξέαο. Δθεί, ζχκθσλα κε ηελ Κνκθνπθηαλή 

ηδενινγία, o παηξηθφο ξφινο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη απνιπηαξρηθφο ζηε θχζε ηνπ 

(Crane, 1974, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985). Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε απφ ηελ νπνία ζα αζθνχλ εμνπζία θαη ζα απαηηνχλ ζεβαζκφ, 

νη παηέξεο αλακέλεηαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απφκαθξνη απφ ηα παηδηά ηνπο, ηφζν 

ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα. Ο παηξηθφο ξφινο, ινηπφλ, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζην λα δίλεη έκθαζε ζηελ θαζνδήγεζε, ζηηο εληνιέο θαη ζηελ πεηζαξρία (Hewes & 

Kim, 1952, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ν κεηξηθφο ξφινο επηηξέπεη πνιχ πην ζηελή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί, 

σο απφξξνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο κεηέξαο σο ζπλαηζζεκαηηθνχ ξπζκηζηή κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα (Osgood, 1951, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985).  
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ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ζ.Π.Α. θαη εμέηαζε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 3
εο

 έσο 6
εο

 ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη ζηελ απφδνζή ηνπο ζην ζρνιείν, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πεξηζζφηεξε 

κεηξηθή παξά παηξηθή ππνζηήξημε απηνλνκίαο θαη εκπινθή, ζχκθσλα κε ηηο 

αλαθνξέο ησλ παηδηψλ – αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (Grolnick, Ryan & Deci, 1991). ε 

άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα θαη δηεξεχλεζε  ηηο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ λεπηαθήο θαη α‟ ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη 

γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε κεηέξα είλαη πην θαιή 

απφ ηνλ παηέξα θαη ιέεη πην θαιά ιφγηα γηα εθείλα ζε ζρέζε κ‟ εθείλνλ, ηφζν γηα ηα 

αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα. Σα παηδηά δσγξάθηζαλ, επίζεο, ηνλ εαπηφ ηνπο πην 

θνληά ζηε κεηέξα ζε ζρέζε κε ηνλ παηέξα (Θενδσξφπνπινο, Γηψηζα & Γψλε, 2013).  

ε κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Μ. Βξεηαλία ζρεηηθά κε 

ην γνλετθφ ξφιν θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

δσέο ησλ παηδηψλ, θάλεθε φηη ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο, 

αληηιακβάλνληαη ην κεηξηθφ ξφιν σο πεξηζζφηεξν ζρεηηθφ κε ηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ θαη ηνπ λνηθνθπξηνχ, θαη ηνλ παηξηθφ ξφιν σο πεξηζζφηεξν ζρεηηθφ κε ηελ 

εμαζθάιηζε ρξεκάησλ. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά, ηφζν ηα 

αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα, ηείλνπλ λα αηζζάλνληαη πην θνληά ζηε κεηέξα ηνπο απ‟ 

φ,ηη ζηνλ παηέξα ηνπο (Utting, 2007).  

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ πεξηιακβάλεη 

ηεο εμήο 5 εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο: ην Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην, ην Λχθεην, ην 

Πηπρίν/Μεηαπηπρηαθφ θαη ην Γηδαθηνξηθφ.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ παηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην  κνξθσηηθφ ηνπ επίπεδν, ηφζν κεγαιχηεξα είλαη 

ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο. Χο πξνο ηα 

επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, θάλεθε 

φηη απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ Γεκνηηθνχ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Χο πξνο ηα επίπεδα ηεο 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, θάλεθε φηη απηά είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ Γηδαθηνξηθνχ ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ, θαη 

νξηαθά ρακειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ 
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Πηπρίνπ/Μεηαπηπρηαθνχ. Χο πξνο ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, θάλεθε φηη απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ Γεκνηηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο.      

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηνπ παηέξα ηφζν πςειφηεξε είλαη ε απνδνρή πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά απφ 

εθείλνλ. Χο πξνο ηελ αληηιεπηή απφ ηα παηδηά παηξηθή απφξξηςε, θαίλεηαη φηη γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο θαη ηεο Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο 

δηακνξθψλνληαη δχν εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απηή ηνπ Γεκνηηθνχ θαη απηή πνπ 

πεξηιακβάλεη ην Γπκλάζην, ην Λχθεην, ην Πηπρίν/Μεηαπηπρηαθφ θαη ην Γηδαθηνξηθφ. 

Αληίζηνηρα, γηα ηε δηάζηαζε ηεο Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, δηακνξθψλνληαη ηξεηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, απηή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ, απηή πνπ πεξηιακβάλεη ην 

Γεκνηηθφ, ην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην, θαη νξηαθά απηή ηνπ Πηπρίνπ/Μεηαπηπρηαθνχ. 

Θα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε, ινηπφλ, φηη ηα ρακειά επίπεδα αληηιεπηήο απφ ηα 

παηδηά παηξηθήο απφξξηςεο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηε ρακειφηεξε παηξηθή 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηνπ Γεκνηηθνχ.     

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη παηέξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν εκπιέθνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

καδί ηνπο πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε απηά, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο πνπ 

έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν  (Bianchi, Robinson & Milkie, 2006; Guryan, Hurst 

& Kearney, 2008; Sayer, Gauthier & Furstenberg, 2004). Ζ εκπινθή ηνπ παηέξα ζηε 

θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, ε ζπλαηζζεκαηηθή αληαπφθξηζή ηνπ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ 

κ‟ εθείλν ζε δξαζηεξηφηεηεο παηρληδηνχ θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία, έρνπλ 

ζπλδεζεί κε πςειά επίπεδα ζηνξγήο πνπ ιακβάλεη ην παηδί απφ απηφλ. Απηά ηα 

ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αζθαινχο πξφζδεζεο αλάκεζα ζην παηδί θαη 

ζην παηέξα ηνπ, γεγνλφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ θαη ζηηο ζεηηθέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε 

ηνπο άιινπο γχξσ ηνπ (Rosenberg & Wilcox, 2006).  

Όζνλ αθνξά ζηε κεηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο 

δελ ζρεηίδνληαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο. Σν ίδην θάλεθε θαη γηα ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο θαη Αδηαθνξνπνίεηεο 
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Απφξξηςεο, κε ηα επίπεδά ηνπο λα κελ ζρεηίδνληαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο 

κεηέξαο. Χο πξνο ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, θάλεθε φηη απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηνπ Λπθείνπ θαη ηνπ Πηπρίνπ/Μεηαπηπρηαθνχ. 

Γηακνξθψζεθαλ, δειαδή, 2 εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, φπνπ ε κηα πεξηιακβάλεη ην 

Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην θαη ε άιιε ην Λχθεην θαη ην Πηπρίν/Μεηαπηπρηαθφ.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηνλ εμέρνληα ξφιν πνπ έρεη ε κεηέξα ζηε 

δσή ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην κνξθσηηθφ ηεο επίπεδν. Ζ κεηέξα απνηειεί ην 

πξσηαξρηθφ θαη πην ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  ηε λεπηαθή θαη α‟ ζρνιηθή 

ειηθία  ε κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ, 

έρνληαο ζηελφηεξε επαθή θαη πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν καδί ηνπο (Cole & Cole, 

2002). Χζηφζν, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη κεηέξεο κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν 

εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζε εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο καδί ηνπο πεξλψληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν κε απηά, ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

κεηέξεο πνπ έρνπλ ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν  (Bianchi, Robinson & Milkie, 2006; 

Guryan, Hurst & Kearney, 2008; Sayer, Gauthier & Furstenberg, 2004).  Μπνξνχκε, 

ινηπφλ, λα ζπλδέζνπκε ην γεγνλφο απηφ κε ην παξαπάλσ εχξεκα φηη ηα επίπεδα ηεο 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα ζηηο ρακειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ 

Γπκλαζίνπ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πςειφηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηνπ Λπθείνπ θαη 

ηνπ Πηπρίνπ/Μεηαπηπρηαθνχ.   

ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε, ην ζρήκα νηθνγέλεηαο πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο 

ηχπνπο: ηελ ππξεληθή νηθνγέλεηα, ηε δηππξεληθή νηθνγέλεηα, ηελ εθηεηακέλε 

νηθνγέλεηα, ηε κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα θαη ζηελ νηθνγέλεηα κε ζηαζεξή απνπζία ελφο 

γνλέα.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ παηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο 

είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο, ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο δηππξεληθέο. Χο πξνο ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, θάλεθε φηη απηά δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα 
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νηθνγέλεηαο. Χο πξνο ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο, θάλεθε φηη απηά είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα ζηηο 

δηππξεληθέο νηθνγέλεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππξεληθέο. Χ πξνο ηα επίπεδα ηεο 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά παηξηθήο Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, θάλεθε φηη απηά 

είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο δηππξεληθέο. ρεηηθά κε ηηο κνλνγνλετθέο θαη ηηο νηθνγέλεηεο κε ζηαζεξή 

απνπζία ελφο γνλέα, δε θάλεθε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ αληηιεπηή απφ 

ηα παηδηά γνλετθή ζπκπεξηθνξά πξνο απηά θαη ζ‟ απηνχο ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηχπνπο, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηνλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ απηψλ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρεκάησλ.   

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ηα παηδηά βηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

απνδνρήο απφ ηνπο παηέξεο ηνπο ζηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο. Απηφ 

θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα νηθνγελεηαθά ζρήκαηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνπζία θαη ησλ δχν γνλέσλ (Γεψξγαο, 1999 2000 2002 

Γεψξγαο, Γθαξή & Μπισλάο, 2004 Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 

Γηψηζα, 2003), ε νπνία θαίλεηαη λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αληηιεπηή απφ ηα 

παηδηά παηξηθή απνδνρή. ρεηηθά κε ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά 

παηξηθήο απφξξηςεο, θάλεθε φηη απηά είλαη πςειφηεξα ζηηο δηππξεληθέο νηθνγέλεηεο 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο, εχξεκα πνπ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη δηππξεληθέο νηθνγέλεηεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ δηαδπγίνπ κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ ηνπ παηδηνχ (Γεψξγαο, 1999 2000 2002 Γεψξγαο, Γθαξή & Μπισλάο, 2004 

Γεψξγαο, Μπεδεβέγθεο & Γηψηζα, 2006 Γηψηζα, 2003), ην νπνίν επεξεάδεη πνιινχο 

ηνκείο ηεο δσήο ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ (Υαηδερξήζηνπ, 1999). 

Δπηπιένλ, ζηελ πιεηνςεθία ησλ δηππξεληθψλ νηθνγελεηψλ ηα παηδηά δνπλ κε ηε 

κεηέξα ηνπο θαη ηε λέα ηεο νηθνγέλεηα, κε απνηέιεζκα λα πεξλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν κε 

ηνλ παηέξα ηνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί απφζηαζε ζηε ζρέζε παηέξα-

παηδηνχ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ην 

παηδί παηξηθήο απφξξηςεο. Ζ αληηιεπηή απφ ηα παηδηά παηξηθή 

Δρζξφηεηα/Δπηζεηηθφηεηα δελ επεξεάδεηαη απφ ην ζρήκα νηθνγέλεηαο. Σν εχξεκα 

απηφ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απηή ε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη άκεζεο 

θαθνπνηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο πξνο ην παηδί, φπσο ρηππήκαηα, θισηζηέο, γξαηζνπληέο, 

ζπξσμηέο, ηζηκπήκαηα, ζαξθαζκνχο θαη αγελή ππνηηκεηηθά ιφγηα (Rohner, Khaleque 

& Cournoyer, 2012). πλεπψο, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπκπεξηθνξέο απφ ηελ πιεπξά 
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ηνπ παηέξα πξνο ην παηδί κπνξεί λα εκθαλίδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηε ζπρλή ή κε 

παξνπζία ηνπ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ ηνπ.   

Όζνλ αθνξά ζηε κεηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνο 

απηά δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα νηθνγέλεηαο. Έηζη, θακηά απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο, Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηνλ νηθνγελεηαθφ ηχπν.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, ινηπφλ, δείρλνπλ φηη ηφζν ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο 

απφ ηα παηδηά κεηξηθήο απνδνρήο φζν θαη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά 

κεηξηθήο απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ην ζρήκα νηθνγέλεηαο. Σα απνηειέζκαηα 

απηά αλαδεηθλχνπλ γηα αθφκα κηα θνξά ηνλ εμέρνληα ξφιν πνπ έρεη ε κεηέξα ζηε 

δσή ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην νηθνγελεηαθφ ζρήκα ζην νπνίν αλήθνπλ. Ζ 

κεηέξα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θαη πην ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ 

θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  ηε λεπηαθή 

θαη α‟ ζρνιηθή ειηθία  ε κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ 

θνξηηζηψλ (Cole & Cole, 2002). Αθφκα, ινηπφλ, θαη ζηηο δηππξεληθέο, κνλνγνλετθέο 

θαη ζηηο νηθνγέλεηεο φπνπ απνπζηάδεη ζηαζεξά ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο, ηα παηδηά 

δνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κε ηε κεηέξα ηνπο (Γεψξγαο, 2000).    

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ν αξηζκφο ησλ 

αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ πξνο εθείλν.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ παηέξα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο 

απφ ην παηδί παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο, Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, 

Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ. Δπνκέλσο, ε αληηιεπηή απφ ην παηδί παηξηθή απνδνρή θαη 

απφξξηςε δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα 

απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν παηέξαο ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

μερσξηζηή δπαδηθή ζρέζε παηέξα-παηδηνχ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ 

πνπ απηφ έρεη.  
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 Όιν θαη πεξηζζφηεξν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ε βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδνπλ 

ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν παηέξαο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα (Herbert, 1999). Ζ επίδξαζή ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο  ησλ παηδηψλ θαη ζηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο, έρεη βξεζεί λα 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ηεο κεηέξαο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 

παξειζφληνο (Hussain & Munaf, 2012 Rohner & Veneziano, 2001).   

Ο παηέξαο ζπκβάιιεη κε πνιινχο ηξφπνπο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Βνεζά ηε 

κεηέξα λα ληψζεη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πιεξφηεηα, ε νπνία κεηαθέξεηαη θαη ζην 

παηδί, θάλνληάο ην λα βηψλεη  «θνηλσληθή» αζθάιεηα. πκπαξαζηέθεηαη εζηθά ζηε 

κεηέξα θαη ζηεξίδεη ην θχξνο ηεο, ρσξίο λα είλαη δηαξθψο παξψλ, θαζψο ηε βνεζά λα 

θηηάρλεη θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεηαη ε ηάμε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Δπηπιένλ, ν παηέξαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κέζα ζην 

ζπίηη, θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Winnicott, 2001).   

Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ην πφζεο ψξεο έλαο παηέξαο 

αζρνιείηαη κε ην παηδί ηνπ, αιιά ν πνηνηηθφο ρξφλνο πνπ ηνπ αθηεξψλεη φηαλ είλαη 

καδί ηνπ. Σν ράδη, ε θνπβέληα, ην παηρλίδη, ε κάζεζε ηνπ πψο λα δηεπζεηεί ην ρψξν 

ηνπ θαη ε ελζάξξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ παηδηνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Parke, 1987).   

H ζρέζε παηέξα-παηδηνχ έρεη ζπλδεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά 

θαηνξζψκαηα, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηέξεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά 

ζηε δσή ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή γλσζηηθή θαη γισζζηθή ηθαλφηεηα, πςειά 

επίπεδα θνηλσληθφηεηαο θαη δεκνηηθφηεηαο ζηε ζρέζε ηνπο κε άιια παηδηά θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, απηνπεπνίζεζε, αλεμαξηεζία, απηνέιεγρν θαη θηιεηξεληθή 

ζπκπεξηθνξά (Rosenberg & Wilcox, 2006). Ο απνηειεζκαηηθφο παηξηθφο ξφινο, 

ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηελ αθηέξσζε ρξφλνπ ζην παηρλίδη κε ηα παηδηά θαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ελεξγφ αζρνιία κε ηελ αλαηξνθή ηνπο, ηελ άζθεζε πεηζαξρίαο 

κε απηνέιεγρν, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηνλ «έμσ θφζκν», ελζαξξχλνληαο 

ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο  (Scott & 

De La Hunt, 2001). 
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Όζνλ αθνξά ζηε κεηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ αληίζηνηρα φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ην παηδί κεηξηθήο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο, Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ. 

Δπνκέλσο, ε αληηιεπηή απφ ην παηδί κεηξηθή απνδνρή θαη απφξξηςε δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα απνηειέζκαηα απηά 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο κεηέξαο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ 

πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ππνγξακκίδνληαο ηελ μερσξηζηή δπαδηθή 

ζρέζε κεηέξαο-παηδηνχ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ πνπ απηφ έρεη. 

Ζ κεηέξα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θαη πην ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ 

παηδηνχ (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  ηε λεπηαθή θαη α‟ ζρνιηθή ειηθία  ε 

κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή θαη ησλ δχν θχισλ (Cole & Cole, 2002).  Ζ αγάπε θαη ε 

θξνληίδα ηεο πξνο ην παηδί βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ελφο πγηνχο, αλεμάξηεηνπ θαη 

θνηλσληθά ζθεπηφκελνπ αηφκνπ ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ 

κεηέξαο θαη παηδηνχ δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ επθπΐα ηεο κεηέξαο, αιιά κε ηε 

δχλακε, ηε κεγαινςπρία θαη ηελ ηαπεηλνθξνζχλε πνπ δείρλεη απέλαληη ζ‟ απηφ. Ζ 

κεηέξα αλαιακβάλεη λα δηεπξχλεη βαζκηαία ηνλ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη λα ηξνθνδνηεί 

ηελ αλαπηπζζφκελε ηθαλφηεηά ηνπ λα απνιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Σν παηδί καζαίλεη ζηαδηαθά φηη ν θφζκνο δελ είλαη φπσο αθξηβψο ηνλ θαληάδεηαη, 

πξνζαξκφδνληαο ηε θαληαζία ηνπ ζ‟ απηά πνπ παξαηεξεί θαη βηψλεη (Winnicott, 

2001).  

Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά είλαη αθφκα 

αξθεηά πξνζθνιιεκέλα ζηνπο γνλείο ηνπο θαη απνδεηνχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ 

πξνζνρή ηνπο. Αθφκα θη φηαλ νη γνλείο αληαπνθξίλνληαη κε απξφβιεπην ηξφπν ζηηο 

αλάγθεο ηνπο (ησλ παηδηψλ), απηά ζπζηάδνπλ ζπρλά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα κείλνπλ πηζηά ζ‟ απηνχο θαη λα θαηαθέξνπλ λα 

εηζπξάμνπλ ηελ αγάπε ηνπο (Blaustein & Kinniburgh, 2010). Λακβάλνληαο ππφςε, 

ινηπφλ, φηη ηα παηδηά ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ 

ειηθηαθή νκάδα, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ν αξηζκφο ησλ αδεξθψλ πνπ απηά 

έρνπλ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά.    
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Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ε ζεηξά γέλλεζεο 

ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ηνπ πξνο εθείλν.  

Όζνλ αθνξά ζηνλ παηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ην παηδί παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο, 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά γέλλεζήο ηνπ. Σα επξήκαηα  απηά 

επηζεκαίλνπλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ην παηδί παηξηθήο απνδνρήο θαη 

απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά γέλλεζήο ηνπ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα 

απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη ν παηέξαο ζηε δσή ηνπ 

παηδηνχ θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ππνγξακκίδνληαο ηελ 

μερσξηζηή δπαδηθή ζρέζε παηέξα-παηδηνχ αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ 

παηδηνχ.  

Όπσο επεζεκάλακε θαη πξνεγνπκέλσο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα θαη ε βηβιηνγξαθία ππνγξακκίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν παηέξαο ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα (Herbert, 

1999). Ζ επίδξαζή ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο  ησλ παηδηψλ θαη ζηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ηνπο, έρεη βξεζεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ηεο 

κεηέξαο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ παξειζφληνο (Hussain & Munaf, 

2012Rohner & Veneziano, 2001).   

Ο παηέξαο ζπκβάιιεη κε πνιινχο ηξφπνπο ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. Βνεζά ηε 

κεηέξα λα ληψζεη ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πιεξφηεηα, ε νπνία κεηαθέξεηαη θαη ζην 

παηδί, θάλνληάο ην λα βηψλεη  «θνηλσληθή» αζθάιεηα. πκπαξαζηέθεηαη εζηθά ζηε 

κεηέξα θαη ζηεξίδεη ην θχξνο ηεο, ρσξίο λα είλαη δηαξθψο παξψλ, θαζψο ηε βνεζά λα 

θηηάρλεη θαλφλεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο εμαζθαιίδεηαη ε ηάμε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

Δπηπιένλ, ν παηέξαο, κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κέζα ζην 

ζπίηη, θέξλεη ηα παηδηά ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν (Winnicott, 2001).   

Σν ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ δελ είλαη ην πφζεο ψξεο έλαο παηέξαο 

αζρνιείηαη κε ην παηδί ηνπ, αιιά ν πνηνηηθφο ρξφλνο πνπ ηνπ αθηεξψλεη φηαλ είλαη 

καδί ηνπ. Σν ράδη, ε θνπβέληα, ην παηρλίδη, ε κάζεζε ηνπ πψο λα δηεπζεηεί ην ρψξν 

ηνπ θαη ε ελζάξξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηνπ παηδηνχ, είλαη ζηνηρεία πνπ 
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ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (Parke, 1987).   

H ζρέζε παηέξα-παηδηνχ έρεη ζπλδεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ επεκεξία ησλ 

παηδηψλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηα εθπαηδεπηηθά 

θαηνξζψκαηα, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη παηέξεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη νπζηαζηηθά 

ζηε δσή ηνπο, ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή γλσζηηθή θαη γισζζηθή ηθαλφηεηα, πςειά 

επίπεδα θνηλσληθφηεηαο θαη δεκνηηθφηεηαο ζηε ζρέζε ηνπο κε άιια παηδηά θαη ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, απηνπεπνίζεζε, αλεμαξηεζία, απηνέιεγρν θαη θηιεηξεληθή 

ζπκπεξηθνξά (Rosenberg & Wilcox, 2006). Ο απνηειεζκαηηθφο παηξηθφο ξφινο, 

ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηελ αθηέξσζε ρξφλνπ ζην παηρλίδη κε ηα παηδηά θαη ζε θνηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ελεξγφ αζρνιία κε ηελ αλαηξνθή ηνπο, ηελ άζθεζε πεηζαξρίαο 

κε απηνέιεγρν, θαζψο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπο ζηνλ «έμσ θφζκν», ελζαξξχλνληαο 

ηελ απηνλνκία ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ηελ εμαζθάιηζε εηζνδήκαηνο  (Scott & 

De La Hunt, 2001). 

Όζνλ αθνξά ζηε κεηέξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ην παηδί κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο, 

Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη Αδηαθνξνπνίεηεο 

Απφξξηςεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. Δπνκέλσο, ε 

αληηιεπηή απφ ην παηδί κεηξηθή απνδνρή θαη απφξξηςε δελ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεηξά 

γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. Σα απνηειέζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ 

ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο κεηέξαο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη 

πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ππνγξακκίδνληαο ηελ μερσξηζηή δπαδηθή ζρέζε κεηέξαο-

παηδηνχ αλεμάξηεηα απφ ηε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ. 

Όπσο επεζεκάλακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε κεηέξα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θαη πην 

ζεκαληηθφ πξφζσπν θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ (Caughy, Huang & Lima, 2009). Καηά  

ηε λεπηαθή θαη α‟ ζρνιηθή ειηθία  ε κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή θαη ησλ δχν θχισλ 

(Cole & Cole, 2002).  Ζ αγάπε θαη ε θξνληίδα ηεο πξνο ην παηδί βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ελφο πγηνχο, αλεμάξηεηνπ θαη θνηλσληθά ζθεπηφκελνπ αηφκνπ ζηελ 

ελήιηθε δσή. Ζ νπζηαζηηθή ζρέζε κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ δε ζρεηίδεηαη ηφζν κε 

ηελ επθπΐα ηεο κεηέξαο, αιιά κε ηε δχλακε, ηε κεγαινςπρία θαη ηελ 

ηαπεηλνθξνζχλε πνπ δείρλεη απέλαληη ζ‟ απηφ. Ζ κεηέξα αλαιακβάλεη λα δηεπξχλεη 
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βαζκηαία ηνλ θφζκν ηνπ παηδηνχ θαη λα ηξνθνδνηεί ηελ αλαπηπζζφκελε ηθαλφηεηά 

ηνπ λα απνιακβάλεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν παηδί καζαίλεη ζηαδηαθά φηη 

ν θφζκνο δελ είλαη φπσο αθξηβψο ηνλ θαληάδεηαη, πξνζαξκφδνληαο ηε θαληαζία ηνπ 

ζ‟ απηά πνπ παξαηεξεί θαη βηψλεη (Winnicott, 2001).  

Δπηπιένλ, θαηά ηελ πξνζρνιηθή θαη πξψηε ζρνιηθή ειηθία, ηα παηδηά είλαη αθφκα 

αξθεηά πξνζθνιιεκέλα ζηνπο γνλείο ηνπο θαη απνδεηνχλ ηε θξνληίδα θαη ηελ 

πξνζνρή ηνπο. Αθφκα θη φηαλ νη γνλείο αληαπνθξίλνληαη κε απξφβιεπην ηξφπν ζηηο 

αλάγθεο ηνπο (ησλ παηδηψλ), απηά ζπζηάδνπλ ζπρλά ηελ εμεξεχλεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα κείλνπλ πηζηά ζ‟ απηνχο θαη λα θαηαθέξνπλ λα 

εηζπξάμνπλ ηελ αγάπε ηνπο (Blaustein & Kinniburgh, 2010). Λακβάλνληαο ππφςε, 

ινηπφλ, φηη ηα παηδηά ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο αλήθνπλ ζ‟ απηή ηελ 

ειηθηαθή νκάδα, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ζεηξά γέλλεζήο ηνπο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά.    

Ανηιλήψεις γονέων για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο είλαη ζεηηθέο. Σφζν 

νη κεηέξεο φζν θαη νη παηέξεο έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηά κεγάιεο δηαπνιηηηζκηθήο 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε  ζε 9 ρψξεο, δηεξεπλψληαο ηελ αληηιεπηή απφ ηνπο γνλείο 

ζπκπεξηθνξά απνδνρήο-απφξξηςεο ησλ ίδησλ πξνο ηα παηδηά ηνπο (ειηθίαο 7-10 

εηψλ). Οη ρψξεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε Κίλα, ε 

Κνινκβία, ε Ηηαιία, ε Ηνξδαλία, ε Κέλπα, νη Φηιηππίλεο, ε νπεδία, ε Σατιάλδε θαη 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη νη γνλείο ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζ‟ απηή ηελ έξεπλα 

αλέθεξαλ πςειά επίπεδα απνδνρήο πξνο ηα παηδηά ηνπο θαη ρακειά επίπεδα 

απφξξηςεο (Putnick, Bornstein, Lansford, Chang, Deater-Deckard, Di Giunta, Gurdal, 

Dodge, Malone, Oburu, Pastorelli, Skinner, Sorbring, Tapanya & Tirado, 2012). 

Δπηπιένλ, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ηξιαλδία θαη πξνζπάζεζε λα 

δηεξεπλήζεη ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο θαη ηελ πεηζαξρία 

ησλ παηδηψλ εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ρξήζε ηεο 
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ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γνλείο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπδήηεζε θαη ην δηάινγν σο κεζφδνπο πεηζαξρίαο. Υακειφ ήηαλ ην πνζνζηφ ηεο 

ρξήζεο ςπρνινγηθά επηζεηηθψλ γνλετθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο νη θσλέο, νη απεηιέο 

θαη νη αξλεηηθνί ραξαθηεξηζκνί ησλ παηδηψλ. Όζνλ αθνξά ζηε ρξήζε ζσκαηηθήο 

ηηκσξίαο απφ ηνπο γνλείο πξνο ηα παηδηά, φπσο ην ρηχπεκα ζηα ρέξηα ή ζηα πφδηα θαη 

ην ηαξαθνχλεκα ή ην ζπξψμηκν, ηα πνζνζηά ηεο ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά.  ρεηηθά κε 

ηνπο γνλετθνχο ηχπνπο, νη γνλείο ζθφξαξαλ πςειφηεξα ζηηο πιεπξέο ηνπ θπξηαξρηθνχ 

γνλετθνχ ηχπνπ, φπσο ε δεζηαζηά θαη ν ζπιινγηζκφο, ζε ζρέζε κε ηηο πιεπξέο ηνπ 

εμνπζηαζηηθνχ ηχπνπ, φπσο ηα πςειά επίπεδα ειέγρνπ (Halpenny, Nixon & Watson, 

2010). 

ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Οπαιία θαη δηεξεχλεζε 

ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηε ζσκαηηθή ηηκσξία ησλ παηδηψλ ηνπο, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη ην «ραζηνχθηζκα» δελ απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κεζφδνπο 

ησλ γνλέσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Ζ 

πιεηνςεθία ηνπο ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ πην απνηειεζκαηηθέο κέζνδνη απφ απηφ, 

φπσο ν έπαηλνο ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ν δηάινγνο θαη ην ζηακάηεκα κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ αξέζεη ζην παηδί (Ipsos MORI, 2007).   

Οη Dunlop, Lee, Fee, Hughes, Grieve θαη Marwick (2008) δηεμήγαγαλ, επίζεο, κηα 

κειέηε ζηε θσηία, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ηελ πξναγσγή ζεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη γνλείο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη γηα λα πξνσζήζνπλ 

ηε θηιεηξεληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, πεξηιακβάλνπλ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε, ηελ 

εκπινθή, ηνλ πεξηνξηζκψλ πεξηζπαζκψλ, ηελ ελζάξξπλζε θηιηψλ, ηνλ έπαηλν θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπλεζεηψλ/πξνγξάκκαηνο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη νη κεηέξεο 

αληηιακβάλνληαη φηη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή, ηφζν πξνο ηα αγφξηα φζν θαη 

πξνο ηα θνξίηζηα, απ‟ φ,ηη νη παηέξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη 

Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ νη 

γνλείο, ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο απφ ηηο κεηέξεο κεηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο, ηφζν 
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πξνο ηα αγφξηα φζν θαη πξνο ηα θνξίηζηα, είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηα επίπεδα 

ηεο αληηιεπηήο απφ ηνπο παηέξεο παηξηθήο Εεζηαζηάο/ηνξγήο πξνο εθείλα.  

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηά κεγάιεο δηαπνιηηηζκηθήο 

έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζε 9 ρψξεο, δηεξεπλψληαο ηελ αληηιεπηή απφ ηνπο γνλείο 

ζπκπεξηθνξά απνδνρήο-απφξξηςεο ησλ ίδησλ πξνο ηα παηδηά ηνπο (ειηθίαο 7-10 

εηψλ). Οη ρψξεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε είλαη ε Κίλα, ε 

Κνινκβία, ε Ηηαιία, ε Ηνξδαλία, ε Κέλπα, νη Φηιηππίλεο, ε νπεδία, ε Σατιάλδε θαη 

νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.  Χο πξνο ην θχιν ηνπ γνλέα, ινηπφλ, ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ νη κεηέξεο αλέθεξαλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο θαη 

δεζηαζηάο πξνο ηα παηδηά απ‟ φ,ηη νη παηέξεο, ηφζν πξνο ηα αγφξηα φζν θαη πξνο ηα 

θνξίηζηα. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε γνλέαο κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη κεηέξεο κπνξεί λ‟ αλαιακβάλνπλ πην ζπρλά ηελ 

επζχλε γηα ηελ πεξηπνίεζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ θαη ηελ αλαθνχθηζε απφ 

ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο «πιεγέο», ελψ νη παηέξεο ηελ επζχλε γηα ηε βνήζεηα ζηηο 

ζρνιηθέο εξγαζίεο, ηε δηαηηεζία ζηηο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα αδέξθηα θαη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ αζιεηηζκνχ. Οη δηαθνξεηηθνί ξφινη, ινηπφλ, πνπ αλαιακβάλεη ν θάζε 

γνλέαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα δηακνξθψλνπλ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα 

επίπεδα ηεο δηθήο ηνπ απνδνρήο θαη απφξξηςεο πξνο ην παηδί ηνπ (Putnick, Bornstein, 

Lansford, Chang, Deater-Deckard, Di Giunta, Gurdal, Dodge, Malone, Oburu, 

Pastorelli, Skinner, Sorbring, Tapanya & Tirado, 2012).    

Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηνπο γνλετθνχο ξφινπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, 

ζπλαληψληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κνξέαο. Δθεί, ζχκθσλα κε ηελ Κνκθνπθηαλή 

ηδενινγία, o παηξηθφο ξφινο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είλαη απνιπηαξρηθφο ζηε θχζε ηνπ 

(Crane, 1974, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985). Πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα ζέζε απφ ηελ νπνία ζα αζθνχλ εμνπζία θαη ζα απαηηνχλ ζεβαζκφ, 

νη παηέξεο αλακέλεηαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά απφκαθξνη απφ ηα παηδηά ηνπο, ηφζν 

ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα. Ο παηξηθφο ξφινο, ινηπφλ, είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο 

ζην λα δίλεη έκθαζε ζηελ θαζνδήγεζε, ζηηο εληνιέο θαη ζηελ πεηζαξρία (Hewes & 

Kim, 1952, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ν κεηξηθφο ξφινο επηηξέπεη πνιχ πην ζηελή επαθή αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ζην παηδί, 

σο απφξξνηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο κεηέξαο σο ζπλαηζζεκαηηθνχ ξπζκηζηή κέζα 

ζηελ νηθνγέλεηα (Osgood, 1951, φπσο αλαθέξεηαη ζην Rohner & Pettengill, 1985). Σν 
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γεγνλφο απηφ, ινηπφλ, ελδέρεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηα αληηιεπηά απφ εθείλε πςειφηεξα 

επίπεδα κεηξηθήο απνδνρήο ηνπ παηδηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηα αληηιεπηά απφ ηνλ παηέξα 

επίπεδα παηξηθήο απνδνρήο ηνπ παηδηνχ, φπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο.    

Δπηπιένλ, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο 3εο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα 

θνξίηζηα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

παηέξεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ φηη βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηε κεηέξα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ παηέξα, έξρνλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ φηη νη κεηέξεο εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε 

απνδνρή ζηα παηδηά απ‟ φ,ηη νη παηέξεο. Απηή ε ζπκθσλία ππνγξακκίδεη ηνπο 

θχθινπο αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φπνπ ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ελφο κέινπο επεξεάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ, φπσο επηζεκαίλεη ε πζηεκηθή Πξνζέγγηζε θαη Θεσξία 

(Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2006 Schlippe & Schweitzer, 2008). 

Ανηιλήψεις παιδιών για ηη γονεϊκή ζσμπεριθορά και εκηιμήζεις γονέων για ηην 

παιδική ζσμπεριθορά 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ 

πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζχγθξηζε 

κε ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε ιηγφηεξν αξλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Με βάζε, ινηπφλ, ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε 

αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο γηα ηε 

Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, θαζψο θαη ην 

Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δθηίκεζεο ησλ Γνλέσλ γηα ηε πκπεξηθνξά ησλ Παηδηψλ ηνπο, 

ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ηφζν απφ ηνλ παηέξα φζν θαη απφ ηε κεηέξα ηνπο κε 

πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ζεκείσζαλ ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα 

αληηιεπηήο Γνλετθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, απφ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο Γνλετθήο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο.    

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα έξρνληαη λα απνηππψζνπλ κηα απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

ηεο πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο θαη Θεσξίαο, απηή ηεο «θπθιηθήο αηηηφηεηαο». Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, φηαλ εθδειψλεηαη κηα ζπκπεξηθνξά απφ έλα κέινο κηαο νηθνγέλεηαο, 

δελ αλαδεηείηαη ην αίηην θαη ην απνηέιεζκα, φπσο ζηε γξακκηθή πξνζέγγηζε, αιιά ην 

«πψο», ην νπνίν αθνξά ζηνπο θχθινπο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ελφο κέινπο επεξεάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη 

επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά φισλ ησλ ππφινηπσλ νηθνγελεηαθψλ κειψλ (Παπαδηψηε-

Αζαλαζίνπ, 2006 Schlippe & Schweitzer, 2008).  

Οη Υαηδερξήζηνπ, Καηή θαη Γεσξγαληή (2011) αλαθέξνπλ έλα παξάδεηγκα πνπ 

δείρλεη ηελ θπθιηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. Οη γνλείο 

παξαπνληνχληαη φηη ην παηδί ηνπο είλαη αλψξηκν, αλεχζπλν θαη δελ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν. Απηφ δεκηνπξγεί αξλεηηθφ, 

ζπγθξνπζηαθφ θιίκα ηφζν κεηαμχ ησλ γνλέσλ φζν θαη κεηαμχ εθείλσλ θαη ηνπ 

παηδηνχ. Ζ κεηέξα παξαπνληέηαη φηη κφλν εθείλε αζρνιείηαη κε ην παηδί, ελψ ν 

παηέξαο ηελ θαηεγνξεί φηη είλαη ππεξπξνζηαηεπηηθή θαη φηη ην «θαθνκαζαίλεη». Όζν 

ε κεηέξα θαηεγνξεί ηνλ παηέξα, ηφζν εθείλνο αηζζάλεηαη αλεπαξθήο ζην ξφιν ηνπ 

θαη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ίδηα θαη ην παηδί ηνπο. Όζν ν παηέξαο απνκαθξχλεηαη, 

ηφζν ε κεηέξα αηζζάλεηαη αβνήζεηε θαη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηα ζέκαηα ηνπ 

παηδηνχ, ην νπνίν αηζζάλεηαη αλίθαλν θαη παξαηηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Με βάζε ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα εξκελεχζνπκε ην παξφλ 

απνηέιεζκα ππνζηεξίδνληαο φηη φζν πην αξλεηηθή ραξαθηεξίδνπλ νη γνλείο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξν δεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ θιίκα ζηε 

ζρέζε γνλέσλ-παηδηνχ θαη εθείλν βηψλεη πεξηζζφηεξε απφξξηςε απφ απηνχο. Όζν 

πεξηζζφηεξε απφξξηςε βηψλεη, ηφζν πην αξλεηηθή γίλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

απμάλνληαο ηε δπζθνξία ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηελ αξλεηηθή αληίιεςή ηνπο γη‟ απηφ. 

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα θπθιηθέο αιιειεπηδξάζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεη ηδηαίηεξν 

λφεκα λα πξνζπαζήζνπκε λα νξίζνπκε πνην είλαη ην αίηην θαη πνην ην απνηέιεζκα, 

αιιά ην πψο απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ψζηε ηα 

νηθνγελεηαθά κέιε λα δηακνξθψζνπλ λένπο πην ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο 

κεηαμχ ηνπο (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2000 Πνιέκε-Σνδνχινπ, 2010 

Υαηδερξήζηνπ, Καηή & Γεσξγαληή, 2011).    

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη ηα αγφξηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ 
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έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε 

ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά. Με βάζε, ινηπφλ, ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε αλάιπζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Πξνζρνιηθήο θαη Πξψηεο ρνιηθήο 

Ζιηθίαο γηα ηε Γνλετθή Απνδνρή-Απφξξηςε πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα παηδηά, θαζψο θαη 

ην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δθηίκεζεο ησλ Γνλέσλ γηα ηε πκπεξηθνξά ησλ Παηδηψλ 

ηνπο, δελ ππήξμαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ηνπ παηδηνχ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηα 

επίπεδα ησλ αξλεηηθψλ αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο εθείλν.  

Σν παξαπάλσ εχξεκα δείρλεη φηη ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ ηφζν απφ ηνλ 

παηέξα φζν θαη απφ ηε κεηέξα ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, 

ζεκείσζαλ – αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο – ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα 

αληηιεπηήο Γνλετθήο Δρζξφηεηαο/Δπηζεηηθφηεηαο, Αδηαθνξίαο/Παξακέιεζεο θαη 

Αδηαθνξνπνίεηεο Απφξξηςεο, απφ ηα επίπεδα ηεο αληηιεπηήο Γνλετθήο 

Εεζηαζηάο/ηνξγήο. Δπνκέλσο, ηφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ 

εμίζνπ αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο πξνο εθείλα. Απηφ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο κε πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά, έρνπλ πην αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γνλέσλ πξνο εθείλα,  ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο κε ιηγφηεξν αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά.  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε πζηεκηθή Πξνζέγγηζε θαη ηελ αξρή ηεο «θπθιηθήο 

αηηηφηεηαο» (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2006 Schlippe & Schweitzer, 2008), φζν πην 

αξλεηηθή ραξαθηεξίδνπλ νη γνλείο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο αλεμάξηεηα απφ 

ην θχιν ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν δεκηνπξγείηαη αξλεηηθφ θιίκα ζηε ζρέζε γνλέσλ-

παηδηνχ θαη εθείλν – είηε αγφξη είηε θνξίηζη – βηψλεη πεξηζζφηεξε απφξξηςε απφ 

απηνχο. Όζν πεξηζζφηεξε απφξξηςε βηψλεη, ηφζν πην αξλεηηθή γίλεηαη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, απμάλνληαο ηε δπζθνξία ησλ γνληψλ ηνπ θαη ηελ αξλεηηθή 

αληίιεςή ηνπο γη‟ απηφ.     
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Εκηιμήζεις γονέων για ηην παιδική ζσμπεριθορά 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο κεηέξεο θαη ζηνπο παηέξεο ζρεηηθά κε 

ηα επίπεδα ραξαθηεξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο σο αξλεηηθήο. 

Δπηπιένλ, θάλεθε φηη δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ραξαθηεξίδνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο – ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ – σο 

αξλεηηθή, επηδεηθλχνληαο ζχκπλνηα.  

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκηνπ ηεο Οπάζηγθηνλ θαη δηεξεχλεζε ηηο 

αληηιήςεηο κεηέξσλ θαη παηέξσλ γηα ηελ παηδηθή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά. ‟ απηή 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ γνλείο παηδηψλ ειηθίαο απφ 3 σο 8 εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ηα απνηειέζκαηά ηεο δελ έδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κεηέξσλ θαη παηέξσλ 

ζηηο αλαθνξέο ηνπο γηα ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο, αγνξηψλ 

θαη θνξηηζηψλ (Webster-Stratton, 1988).  

Δπηπιένλ, κηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεξκαλία δηεξεχλεζε ηηο 

αληηιήςεηο κεηέξσλ θαη παηέξσλ γηα ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ αληηιήςεσλ κεηαμχ γνλέσλ θαη παηδηψλ. ‟ απηή 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ νηθνγέλεηεο εθήβσλ ειηθίαο απφ 13 σο 16 εηψλ. Χο πξνο ηηο 

αληηιήςεηο κεηέξσλ θαη παηέξσλ, ηα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη νη κεηέξεο θαη νη 

παηέξεο ζπκθσλνχλ ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, σο αξλεηηθήο θαη πξνβιεκαηηθήο (Seiffge-Krenke & 

Kollmar, 1998).       

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαηά  ηε λεπηαθή θαη α‟ ζρνιηθή ειηθία  ε 

κεηέξα θπξηαξρεί ζηε δσή ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ, έρνληαο 

ζηελφηεξε επαθή καδί ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ παηέξα (Cole & Cole, 2002). Καζψο, 

ινηπφλ, εθείλε πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηα παηδηά απ‟ φ,ηη ν παηέξαο, ελδέρεηαη 

ε εηθφλα πνπ έρεη εθείλνο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο λα επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ απηή ηεο κεηέξαο. Σν γεγνλφο απηφ, ινηπφλ, κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηε 

ζχκπλνηα πνπ δείρλνπλ νη κεηέξεο θαη νη παηέξεο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο, ηφζν ησλ αγνξηψλ φζν θαη ησλ θνξηηζηψλ, σο 

αξλεηηθήο, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε.   
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 10.1. ύγθξηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα 

ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

γνλέσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηα παηδηά ηνπο είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο πξνο εθείλα. Γειαδή, νη 

γνλείο έρνπλ πην ζεηηθή εηθφλα γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο 

ηα παηδηά ηνπο, απ‟ φ,ηη έρνπλ ηα παηδηά ηνπο γη‟ απηνχο (ηνπο γνλείο).  

Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε ησλ 

αληηιήςεσλ παηδηψλ θαη γνλέσλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπζρέηηζε απηψλ 

ησλ αληηιήςεσλ κε ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Σν 

δείγκα απηήο ηεο έξεπλαο πεξηειάκβαλε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο (Μ=9 έηε) θαη ηνπο 

γνλείο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά δηέθεξαλ ζεκαληηθά, κε ηνπο γνλείο λα αληηιακβάλνληαη 

ηνπο εαπηνχο ηνπο πην ππνζηεξηθηηθνχο πξνο ηα παηδηά ηνπο, απ‟ φ,ηη ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηνπο γνλείο ηνπο λα είλαη πξνο απηά (Gaylord, Kitzmann & 

Coleman, 2003).  

Δπηπιένλ, άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ γνλέσλ γη‟ απηή, κε ηα 

παηδηά λα έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθή αληίιεςε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο, απ‟ 

φ,ηη έρνπλ νη γνλείο ηνπο γηα ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνο εθείλα (Gonzales, Cauce 

& Mason, 1996 Muris, Bogels, Meesters, van der Kamp & van Oosten, 1996).   

Tν παξαπάλσ εχξεκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε αζπκθσλία ζηηο αληηιήςεηο κεηαμχ παηδηψλ θαη 

γνλέσλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ππνδειψλεη έιιεηςε νηθεηφηεηαο ζηε 

ζρέζε παηδηψλ-γνλέσλ θαη πεξηζζφηεξν δπζιεηηνπξγηθά νηθνγελεηαθά κνηίβα 

αιιειεπηδξάζεσλ (East, 1991). Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε αζπκθσλία κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε δπζθνιίεο εζσηεξηθεπκέλεο θαη εμσηεξηθεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ  (Gaylord, Kitzmann & Coleman, 2003), νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ηελ φιν θαη πην ηηκσξεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ πξνο εθείλα, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκα πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ θ.ν.θ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ινηπφλ, δεκηνπξγείηαη κηα θπθιηθή 
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δπζιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ε νπνία 

απνηππψλεη ηελ έλλνηα ηεο «θπθιηθήο αηηηφηεηαο», ζχκθσλα κε ηε πζηεκηθή 

Πξνζέγγηζε θαη Θεσξία (Παπαδηψηε-Αζαλαζίνπ, 2006 Schlipe & Schweitzer, 2008).        

 

10.2. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα 

εμήο: 

 Οη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ θαη ησλ γνληψλ ηνπο γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη ζεηηθέο. Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζηε ζχγθξηζε ησλ 

αληηιήςεσλ κεηαμχ παηδηψλ θαη γνλέσλ, νη γνλείο αληηιακβάλνληαη ηνπο 

εαπηνχο ηνπο λα ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο πην ζεηηθά απ‟ φ,ηη ηα 

παηδηά αληηιακβάλνληαη εθείλνπο (ηνπο γνλείο) λα ζπκπεξηθέξνληαη πξνο 

απηά. 

 Σα αγφξηα αληηιακβάλνληαη λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξε απφξξηςε απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα θνξίηζηα. 

 Σφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα αληηιακβάλνληαη λα βηψλνπλ 

πεξηζζφηεξε απνδνρή απφ ηηο κεηέξεο ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο 

ηνπο. 

 Οη κεηέξεο αληηιακβάλνληαη λα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξε απνδνρή ζηα 

παηδηά ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο παηέξεο. 

 Όζν πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα ηφζν πςειφηεξε 

είλαη ε απνδνρή πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά απφ εθείλνλ, ελψ ηα επίπεδα ηεο 

αληηιεπηήο απφ ηα παηδηά κεηξηθήο απνδνρήο δελ επεξεάδνληαη απφ ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο. 

 Σα παηδηά βηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο απφ ηνπο παηέξεο ηνπο 

ζηηο ππξεληθέο θαη εθηεηακέλεο νηθνγέλεηεο, ελψ ε αληηιεπηή απφ ηα 

παηδηά κεηξηθή απνδνρή θαη απφξξηςε πξνο απηά δε ζρεηίδνληαη κε ην 

ζρήκα νηθνγέλεηαο. 

 Ζ αληηιεπηή απφ ην παηδί ηφζν παηξηθή φζν θαη κεηξηθή απνδνρή θαη 

απφξξηςε δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αδεξθψλ ηνπ κέζα ζηελ 

νηθνγέλεηα, νχηε κε ηε ζεηξά γέλλεζήο ηνπ κέζα ζ‟ απηή. 



166 
 

Δπηπιένλ, ζην Κεθάιαην 1 ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, αλαθεξζήθακε ζηα δχν βαζηθά ξεχκαηα ηεο πζηεκηθήο 

Πξνζέγγηζεο θαη Θσξίαο, ηα νπνία είλαη: 1) ε Κπβεξλεηηθή Α‟ Σάμεο, πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ κνληεξληζκνχ (Carr, 2000), θαη 2) ε Κπβεξλεηηθή Β‟ 

ηάμεο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο ζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ (Gergen, 

1985). Aμίδεη, ινηπφλ, ζην ζεκείν απηφ λα ππνγξακκίζνπκε φηη ε παξνχζα 

εξεπλεηηθή κειέηε ππάγεηαη ζην ξεχκα ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή γλψζε έμσ απφ ην ππνθείκελν 

πνπ ηε δηακνξθψλεη (Gergen, 1985). Καζψο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή 

ζθέςε, ε πξαγκαηηθφηεηα δελ «αλαθαιχπηεηαη» αιιά «ζπγθαηαζθεπάδεηαη» 

(Καηάθε, 2012), ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε νη γνλείο δελ ζεσξνχληαη 

«παξαηεξεηέο» ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ην αληίζηξνθν, αιιά 

«ζπγθαηαζθεπαζηέο» απηήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

11. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΣΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 

11.1. Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε απνηειεί κία πξσηφηππε ζπλαθεηαθή κειέηε πνπ 

δηεξεπλά ηηο αληηιήςεηο γνλέσλ θαη παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά, αιιά πνπ δελ εληνπίδεη ζρέζεηο αηηηαθέο ζηηο ππφ 

κειέηε κεηαβιεηέο. ε έλα κεγάιν εχξνο κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδεη, εληνπίδεη πνχ νη 

κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη, κε πνην ηξφπν θαη ζε πνην βαζκφ, απνζθνπψληαο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ «ηνπίνπ» κέζα ζην νπνίν ηα παηδηά βηψλνπλ ηε γνλετθή απνδνρή θαη 

απφξξηςε.  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην «Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο» ηεο παξνχζεο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο (θεθ. 3), ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηινγήο 

ηνπ δείγκαηνο πεξηειάκβαλε ηε ζπιινγή ηζάξηζκσλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά ηεο 

επηζπκεηήο ειηθηαθήο νκάδαο απφ ην θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Διιάδνο. 

Χζηφζν, ιφγσ ηεο αδπλακίαο κεηαθίλεζεο ηνπ εξεπλεηή ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο, φπσο ηα λεζηά ηνπ Αηγίνπ θαη ε Κξήηε, απνθαζίζηεθε εθ ησλ πξνηέξσλ νη 

πεξηνρέο απηέο λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε. 

Παξάιιεια,  κεγαιχηεξε ηεο αξρηθήο επηδίσμεο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηελ Ήπεηξν, ζηε 

ηεξεά Διιάδα θαη ζηε Μαθεδνλία.  

Οη παξαπάλσ κεζνδνινγηθέο αηέιεηεο αθνξνχλ ζε επηζηεκνληθά απνδεθηέο αηέιεηεο 

ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ καο ζρεδηαζκνχ, αιιά θαη ζε δπζθνιίεο επίηεπμεο ελφο 

βέιηηζηνπ κεγέζνπο δείγκαηνο, νη νπνίεο πξέπεη λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε. Ζ 

ππελζχκηζε απηψλ ησλ αηειεηψλ ζηνρεχεη ζηελ απνθπγή αμηνπνίεζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ σο ζέζθαην ή ηελ αλεπηθχιαθηε γελίθεπζή ηνπο ζε 

κεγαιχηεξνπο πιεζπζκνχο.  Όπσο είλαη θπζηθφ, κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δελ 

είλαη δπλαηφ λα θαιπθζνχλ φιεο νη εθθάλζεηο ηνπ ππφ κειέηε γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ. Πιήζνο παξαγφλησλ – κεηαβιεηψλ ππεηζέξρνληαη θαη επεξεάδνπλ ηε 

δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά. Μεξηθέο απφ ηηο κεηαβιεηέο απηέο εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο (π.ρ. ην θχιν ηνπ γνλέα, ην θχιν ηνπ παηδηνχ, εθηίκεζε ηνπ γνλέα 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην ζρήκα ηεο 
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νηθνγέλεηαο, ν αξηζκφο ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ, ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, ε 

ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε ηνλ παηξηθφ/κεηξηθφ παππνχ θαη ηελ 

παηξηθή/κεηξηθή γηαγηά). Δπηπξφζζεηα, φκσο, πξνηείλνληαη πξνο κειέηε – ζην 

ππνθεθάιαην πνπ αθνξά ζηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο – θαη άιινη παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ γνλέσλ θαη παηδηψλ γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά, ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ήδε ππάξρνπζεο κεηαβιεηέο, θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε ήδε ππαξρνπζψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο.   

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη είλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη 

ζηε ρψξα καο, αιιά θαη δηεζλψο, ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ παηδηψλ λεπηαθήο θαη 

πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, θαη ησλ γνλέσλ ηνπο, γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά. Χο εθ 

ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, παξά ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα επφκελεο πην 

εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο, ζηνλ ηνκέα ησλ ζρέζεσλ γνλέσλ-παηδηψλ θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο παηδηψλ λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο. 

11.2. Μειινληηθέο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο κειέηεο, νη κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνπλ ηε 

ζπιινγή δείγκαηνο ηζάξηζκσλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά ηεο επηζπκεηήο ειηθηαθήο 

νκάδαο απφ ην θάζε γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Διιάδνο. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ – 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο.  

Όζνλ αθνξά ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνζπαζήζακε λα 

δηεξεπλήζνπκε ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηε γνλετθή 

ζπκπεξηθνξά θαη ζε κεηαβιεηέο φπσο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, ην ζρήκα 

ηεο νηθνγέλεηαο, ν αξηζκφο ησλ αδεξθψλ ηνπ παηδηνχ θαη ε ζεηξά γέλλεζεο ηνπ 

παηδηνχ. Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο παηδηθέο αληηιήςεηο γηα ηε 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο λα πεξηιακβάλεη θαη ηε 

κεηαβιεηή – παξάγνληα ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ.  

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο – παξάγνληεο, πξνηείλνπκε, επίζεο, ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε θαη 

κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη ε ειηθία θαη ε εζληθφηεηα ησλ γνλέσλ. ηε 
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δηεξεχλεζε απηή, κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ ζηηο 

λέεο απηέο ζπζρεηίζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αμίδεη λα δηεξεπλεζεί κειινληηθά ε 

επίδξαζε ηνπ θχινπ ηνπ παηδηνχ ζηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηε 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ ειηθία/εζληθφηεηα ησλ γνλέσλ αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, 

αμίδεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κειινληηθά έξεπλα ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

αληηιήςεσλ κεηαμχ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ γνλέσλ πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, γηα ηε 

γνλετθή ζπκπεξηθνξά.  

Δπηπξφζζεηα, ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε δηεξεπλήζακε ηηο αληηιήςεηο παηδηψλ 

λεπηαθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο πξνο 

απηά. Πξνηείλνπκε, ινηπφλ, ηε δηεμαγσγή κειινληηθήο έξεπλαο ζηελ νπνία ην δείγκα 

ζα απνηειείηαη απφ παηδηά ηφζν απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο φζν θαη απφ παηδηά 

κεγαιχηεξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, φπσο ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. ηφρνο απηήο 

ηεο έξεπλαο ζα είλαη ε ζχγθξηζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ. Απηφ ζα καο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζνπκε ηπρφλ 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ 

γηα ηε γνλετθή ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο 

αλάπηπμεο πξφιεςεο ζρεηηθήο κε ηηο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ θαη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε.  

Σέινο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζίζηαηαη ε κειέηε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη ηελ αληηιεπηή (απφ παηδηά θαη γνλείο) γνλετθή 

απνδνρή-απφξξηςε, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο 

γνλείο  θαη ηελ πξναγσγή ηεο έθθξαζεο απνδνρήο ζηα παηδηά ηνπο. Οη ζηφρνη απηψλ 

ησλ δξάζεσλ ζα είλαη: 1) ε πξνιεπηηθή δξάζε γηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ-παηδηψλ θαη ηελ 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο κέρξη ηελ 

ελειηθίσζε, θαη 2) ε κείσζε ησλ επηπέδσλ απφξξηςεο πνπ εθθξάδνπλ νη γνλείο ζηα 

παηδηά ηνπο.    
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Γηα ηα παηδηά 

      

Ζκεξνκελία: ______________ 

 

1. Ζιηθία.  Πόζν ρξνλώλ είζαη; ______ (ζε έηε) 

 

2.  Φύιν.  Δίζαη:  1.    αγφξη; 2.   θνξίηζη; 

    

3. Γηακνλή. Πνύ κέλεηο;  1. Διιάδα _____ 

    2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

4. Δζληθόηεηα. ε πνηα ρώξα γελλήζεθεο;  1. Διιάδα _____ 

      2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

5. Αλ δε γελλήζεθεο ζηελ Διιάδα, πόζα ρξόληα δεηο ζηελ Διιάδα;  _______ ρξφληα 

 

6. Πνύ γελλήζεθε ε κακά ζνπ;  1. Διιάδα ____  

     2. Αιινχ ____  Πνύ; ________________ 

     

7. Αλ δε γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, πόζα ρξόληα δεη ζηελ Διιάδα; ________ ρξφληα 

 

8. Πνύ γελλήζεθε ν κπακπάο ζνπ;  1. Διιάδα ____  

     2. Αιινχ ____  Πνύ; ________________ 

     

9. Αλ δε γελλήζεθε ζηελ Διιάδα, πόζα ρξόληα δεη ζηελ Διιάδα; ________ ρξφληα 

 

10. Γιώζζα. Ση γιώζζα κηιάο εζύ ζην ζπίηη ζνπ; 1. Διιεληθά ____ 

          2. Άιιε γιψζζα ___ Πνηα; ___________ 

   

11. Ση γιώζζα κηιάεη ε κακά ζνπ;  1. Διιεληθά ____ 

     2. Άιιε γιψζζα ____ Πνηα; _____________ 

   

12. Ση γιώζζα κηιάεη ν κπακπάο ζνπ;  1. Διιεληθά ____ 

     2. Άιιε γιψζζα ____ Πνηα; _____________ 
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13.  Δθπαίδεπζε.     ε πνην ζρνιείν/πνηα ηάμε παο; 1. Νεπηαγσγείν _______ 

       2. Α΄ Γεκνηηθνχ _______ 

       3. Β΄ Γεκνηηθνχ _______ 

 

14. ρήκα Οηθνγέλεηαο.  1. Ππξεληθή ________ 

    2. Γηππξεληθή _________ 

    3. Δθηεηακέλε _________ 

    4. Μνλνγνλετθή _________ 

    5. Υσιή ________ 

 

15. Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.        Πνηα από απηά ηα πξόζσπα κέλνπλ καδί ζνπ;  

  Ο κπακπάο κνπ _______  

  Ζ κακά κνπ ________ 

  Όια ηα αδέξθηα κνπ ________ 

  Κάπνηα απφ ηα αδέξθηα κνπ ________   Πόζα; _________ 

  Ο παππνχο κνπ ________ 

  Ζ γηαγηά κνπ ________  

  Άιινη ζπγγελείο ________ Πνηνη; _______________________ 

 

16. Αδέξθηα.  Πόζα αδέξθηα έρεηο; 1. Γελ έρσ αδέξθηα _______ 

     2. Έρσ έλαλ αδεξθφ/κηα αδεξθή ________ 

     3. Έρσ δχν αδέξθηα ________ 

     4. Έρσ ηξία αδέξθηα ________ 

     5. Έρσ ηέζζεξα αδέξθηα ________ 

 

17. εηξά γέλλεζεο παηδηνύ.  1. Δίκαη ν/ε κεγαιχηεξνο/ε απφ ηα αδέξθηα κνπ ______ 

            2. Έρσ έλαλ/κηα κεγαιχηεξν/ε αδεξθφ/ή _______ 

           3. Έρσ δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα _______ 

    4. Έρσ ηξία κεγαιχηεξα αδέξθηα _______ 

    5. Έρσ ηέζζεξα κεγαιχηεξα αδέξθηα _______ 

 

18. Παππνύο.   Πνηνλ παππνύ βιέπεηο πην ζπρλά;  

 Σνλ κπακπά : ______ ηεο κακάο ζνπ;  /  ______ ηνπ κπακπά ζνπ; 
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19. Πόζν ζπρλά βιέπεηο απηόλ ηνλ παππνύ ζνπ; 

 1. ρεδφλ θαζεκεξηλά _____ 

 2. Μία θνξά ηελ εβδνκάδα _____ 

 3. Γχν κε ηξεηο θνξέο ην κήλα _____ 

 4. Μία θνξά ην κήλα ______ 

 5. ηηο δηαθνπέο (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, Καινθαηξηλέο δηαθνπέο) _____ 

 6. Μία θνξά ην ρξφλν _____ 

 

20. Πόζν καθξηά κέλεη απηόο ν παππνύο ζνπ; 

  1. ην ίδην ζπίηη ______ 

  2. ην ίδην θηήξην, αιιά φρη ζην ίδην δηακέξηζκα _______ 

  3. ε θνληηλφ ζπίηη ή θηήξην _______ 

  4. ηελ ίδηα γεηηνληά ________ 

  5. ηελ ίδηα πφιε ________ 

  6. ε θνληηλή πφιε ________ 

  7. Μαθξηά ________ 

 

21. Γηαγηά.   Πνηα γηαγηά βιέπεηο πην ζπρλά;  

 Σε κακά : ______ ηεο κακάο ζνπ;  /  ______ ηνπ κπακπά ζνπ; 

 

22. Πόζν ζπρλά βιέπεηο απηή ηε γηαγηά ζνπ; 

 1. ρεδφλ θαζεκεξηλά _____ 

 2. Μία θνξά ηελ εβδνκάδα _____ 

 3. Γχν κε ηξεηο θνξέο ην κήλα _____ 

 4. Μία θνξά ην κήλα ______ 

 5. ηηο δηαθνπέο (Υξηζηνχγελλα, Πάζρα, Καινθαηξηλέο δηαθνπέο) _____ 

 6. Μία θνξά ην ρξφλν _____ 

 

23. Πόζν καθξηά κέλεη απηή ε γηαγηά ζνπ; 

  1. ην ίδην ζπίηη ______ 

  2. ην ίδην θηήξην, αιιά φρη ζην ίδην δηακέξηζκα _______ 

  3. ε θνληηλφ ζπίηη ή θηήξην _______ 

  4. ηελ ίδηα γεηηνληά ________ 

  5. ηελ ίδηα πφιε ________ 

  6. ε θνληηλή πφιε ________ 

  7. Μαθξηά ________ 
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ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ ΚΑΘ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ CHILDPARQ: Μηηέρα (ύνηομη 
μορθή)  
                              
Κσδηθόο:                                                                                                   Ζκεξνκελία : 
 
 Θα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Θα ζνπ ιέσ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ην πώο νη κεηέξεο 
ζπκπεξηθέξνληαη θάπνηεο θνξέο ζηα παηδηά ηνπο. Θέισ λα ζθεθηείο γηα θάζε πξόηαζε πνπ ζα 
ζνπ ιέσ αλ ε κεηέξα ζνπ ζπκπεξηθέξεηαη έηζη  ή όρη. Αλ δειαδή ε κεηέξα ζνπ ζπκπεξηθέξεηαη 
κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεη ε πξόηαζε, ζα ιεο ΑΛΗΘΕΘΑ. Αλ ε κεηέξα ζνπ δελ 
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεη ε πξόηαζε ζα ιεο ΔΕΝ ΕΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ.  
 
Αλ απαληήζεηο ΑΛΗΘΕΘΑ, ηόηε ζα ζθεθηείο: ε κεηέξα κνπ ζπκπεξηθέξεηαη «τεδόν πάνηα» ή 
«Μερικές θορές» έηζη; 
Αλ απαληήζεηο ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ηόηε ζα ζθεθηείο: ε κεηέξα κνπ ¨ζπκπεξηθέξεηαη 
«πάνια» ή «τεδόν Ποηέ;» έηζη; 
 
  
Ωξαία, γηα λα θάλνπκε ηώξα καδί έλα παξάδεηγκα:  
«Ζ κεηέξα κνπ κε αγθαιηάδεη θαη κε θηιά, όηαλ είκαη θξόληκνο/ε». Θα έιεγεο όηη απηό είλαη 
ΑΛΗΘΕΘΑ ή όηη ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ γηα ηε κεηέξα ζνπ; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη:  ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ε κεηέξα ζνπ «τεδόν 
πάνηα» ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε ή «Μερικές θορές»; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη: ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ε κεηέξα ζνπ 
«πάνια» ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε ή «τεδόν ποηέ» δελ ζε 
αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε; 
 

 
Η ΜΗΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 
 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές 

Σπάνια  Σχεδόν 
ποηέ  

 Με αγθαιηάδεη θαη κε θηιά όηαλ είκαη θξόληκνο/ε 
 

    

 
 
(Δίλαη ζεκαληηθό λα επηβεβαηώζεηε όηη ην παηδί έρεη θαηαιάβεη ηνλ ηύπν ησλ 
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ): 
 
Δίζαη έηνηκνο/ε λα ζπλερίζνπκε κε κεξηθέο αθόκα πξνηάζεηο, ή πξνηηκάο λα θάλνπκε καδί 
αθόκε έλα παξάδεηγκα;  
Ωξαία, γηα λα θάλνπκε ηώξα καδί άιιν έλα παξάδεηγκα: 
 

«Ζ κεηέξα κνπ ραίξεηαη λα κε έρεη καδί ηεο» Θα έιεγεο όηη απηό είλαη ΑΛΗΘΕΘΑ ή όηη 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ γηα ηε κεηέξα ζνπ; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη:  ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ε κεηέξα ζνπ «τεδόν 

πάνηα» ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί ηεο ή «Μερικές θορές»; 

(Αλ ε απάληεζε είλαη: ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ε κεηέξα ζνπ 

«πάνια» ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί ηεο ή «τεδόν ποηέ» δελ ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί 

ηεο; 

 
 

Η ΜΗΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  1. Λέεη θαιά ιόγηα γηα εκέλα     

  2. Γε κνπ δίλεη θαζόινπ ζεκαζία     
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Η ΜΗΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  3. Με βνεζάεη λα ηεο ιέσ πξάγκαηα πνπ είλαη 
ζεκαληηθά γηα κέλα 

    

  4. Με ρηππάεη, αθόκα θη όηαλ δελ έρσ θάλεη θάηη 
ζνβαξό 

    

  5. ζεσξεί όηη δεκηνπξγώ πξνβιήκαηα      

  6. Όηαλ ζπκώλεη, κε ηηκσξεί πνιύ απζηεξά      

  7. Δίλαη πάληα πνιύ απαζρνιεκέλε γηα λα απαληάεη 
ζηηο εξσηήζεηο κνπ 

    

  8. Γείρλεη ζαλ λα κελ ηεο αξέζσ     

  9. Γείρλεη πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ 
θάλσ  

    

10. Μνπ ιέεη πνιιά άζρεκα ιόγηα      

11. Με αγλνεί όηαλ ηεο δεηάσ βνήζεηα     

12. Με θάλεη λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη όηη κε 
ρξεηάδεηαη  
 

    

13. Με πξνζέρεη πνιύ 
 

    

14. Πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα κε 
ζηελαρσξεί   

    

15. Ξερλάεη ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ όηη ζα 
έπξεπε λα ζπκάηαη 

    

16. Αλ θάλσ θάπνηα αηαμία, κε θάλεη λα ληώζσ όηη δε 
κε αγαπάεη 

    

17. Με θάλεη λα αηζζάλνκαη όηη ηα πξάγκαηα πνπ 
θάλσ είλαη ζεκαληηθά γηα εθείλε 

    

18. Με θνβεξίδεη ή κε απεηιεί όηαλ θάλσ θάπνηα 
αηαμία 

    

19. Μνπ δεηάεη ηε γλώκε κνπ θαη κνπ ιέεη λα ηελ 
εθθξάδσ 

    

20. Όζν θαη αλ πξνζπαζώ, κνπ ιέεη όηη ηα άιια 
παηδηά είλαη θαιύηεξα από εκέλα  

    

21. Με θάλεη λα ληώζσ όηη  δελ κε ζέιεη      

22. Μνπ δείρλεη όηη κε αγαπάεη     

23. Γελ αζρνιείηαη καδί κνπ, αλ δελ ηελ ελνριήζσ       

24. Μνπ κηιάεη σξαία θαη είλαη θαιή καδί κνπ     

 

Rohner Research Publications, 2012 
Μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά από  A. Γιϊτςα (2012) 
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ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ CHILDPARQ: Παηέρας (ύνηομη μορθή)  
                              
Κσδηθόο:                                                                                                  Ζκεξνκελία:    
 
 Θα παίμνπκε έλα παηρλίδη. Θα ζνπ ιέσ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ην πώο νη παηέξεο 
ζπκπεξηθέξνληαη θάπνηεο θνξέο ζηα παηδηά ηνπο. Θέισ λα ζθεθηείο γηα θάζε πξόηαζε πνπ ζα 
ζνπ ιέσ αλ ν παηέξαο ζνπ ζπκπεξηθέξεηαη έηζη  ή όρη. Αλ δειαδή ν παηέξαο ζνπ 
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεη ε πξόηαζε, ζα ιεο ΑΛΗΘΕΘΑ. Αλ ν παηέξαο ζνπ 
δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεη ε πξόηαζε ζα ιεο ΔΕΝ ΕΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ.  
 
Αλ απαληήζεηο ΑΛΗΘΕΘΑ, ηόηε ζα ζθεθηείο: ν παηέξαο κνπ ζπκπεξηθέξεηαη «τεδόν πάνηα» 
ή «Μερικές θορές» έηζη; 
Αλ απαληήζεηο ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ηόηε ζα ζθεθηείο: ν παηέξαο κνπ ζπκπεξηθέξεηαη 
«πάνια» ή «τεδόν Ποηέ» έηζη; 
 
  
Ωξαία, γηα λα θάλνπκε ηώξα καδί έλα παξάδεηγκα:  
«Ο παηέξαο κνπ κε αγθαιηάδεη θαη κε θηιά, όηαλ είκαη θξόληκνο/ε». Θα έιεγεο όηη απηό είλαη 
ΑΛΗΘΕΘΑ ή όηη ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ γηα ηνλ παηέξα ζνπ; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη:  ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ν παηέξαο ζνπ «τεδόν 
πάνηα» ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε ή «Μερικές θορές»; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη: ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ν παηέξαο ζνπ 
«πάνια» ζε αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε ή «τεδόν ποηέ» δελ ζε 
αγθαιηάδεη θαη ζε θηιάεη όηαλ είζαη θξόληκνο/ε; 
 

 
Ο ΠΑΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 
 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές 

Σπάνια  Σχεδόν 
ποηέ  

 Με αγθαιηάδεη θαη κε θηιά όηαλ είκαη θξόληκνο/ε 
 

    

 
 
(Δίλαη ζεκαληηθό λα επηβεβαηώζεηε όηη ην παηδί έρεη θαηαιάβεη ηνλ ηύπν ησλ 
εξσηήζεσλ/απαληήζεσλ): 
 
Δίζαη έηνηκνο/ε λα ζπλερίζνπκε κε κεξηθέο αθόκα πξνηάζεηο, ή πξνηηκάο λα θάλνπκε καδί 
αθόκε έλα παξάδεηγκα;  
Ωξαία, γηα λα θάλνπκε ηώξα καδί άιιν έλα παξάδεηγκα: 
 

«Ο παηέξαο κνπ ραίξεηαη λα κε έρεη καδί ηνπ» Θα έιεγεο όηη απηό είλαη ΑΛΗΘΕΘΑ ή όηη 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ γηα ηνλ παηέξα ζνπ; 
(Αλ ε απάληεζε είλαη:  ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ν παηέξαο ζνπ «τεδόν 

πάνηα» ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί ηνπ ή «Μερικές θορές»; 

(Αλ ε απάληεζε είλαη: ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ, ξσηάκε ην παηδί): Ση ζα έιεγεο, ν παηέξαο ζνπ 

«πάνια» ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί ηνπ ή «τεδόν ποηέ» δελ ραίξεηαη λα ζε έρεη καδί 

ηνπ; 

 
 

Ο ΠΑΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  1. Λέεη θαιά ιόγηα γηα εκέλα     

  2. Γε κνπ δίλεη θαζόινπ ζεκαζία     
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Ο ΠΑΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  3. Με βνεζάεη λα ηνπ ιέσ πξάγκαηα πνπ είλαη 
ζεκαληηθά γηα κέλα 

    

  4. Με ρηππάεη, αθόκα θη όηαλ δελ έρσ θάλεη θάηη 
ζνβαξό 

    

  5. Θεσξεί όηη δεκηνπξγώ πξνβιήκαηα      

  6. Όηαλ ζπκώλεη, κε ηηκσξεί πνιύ απζηεξά      

  7. Δίλαη πάληα πνιύ απαζρνιεκέλνο γηα λα 
απαληάεη ζηηο εξσηήζεηο κνπ 

    

  8. Γείρλεη ζαλ λα κελ ηνπ αξέζσ     

  9. Γείρλεη πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ 
θάλσ  

    

10. Μνπ ιέεη πνιιά άζρεκα ιόγηα      

11. Με αγλνεί όηαλ ηνπ δεηάσ βνήζεηα     

12. Με θάλεη λα ληώζσ όηη κε ζέιεη θαη όηη κε 
ρξεηάδεηαη  
 

    

13. Με πξνζέρεη πνιύ 
 

    

14. Πξνζπαζεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα κε 
ζηελαρσξεί   

    

15. Ξερλάεη ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ όηη ζα 
έπξεπε λα ζπκάηαη 

    

16. Αλ θάλσ θάπνηα αηαμία, κε θάλεη λα ληώζσ όηη δε 
κε αγαπάεη 

    

17. Με θάλεη λα αηζζάλνκαη όηη ηα πξάγκαηα πνπ 
θάλσ είλαη ζεκαληηθά γηα εθείλνλ 

    

18. Με θνβεξίδεη ή κε απεηιεί όηαλ θάλσ θάπνηα 
αηαμία 

    

19. Μνπ δεηάεη ηε γλώκε κνπ θαη κνπ ιέεη λα ηελ 
εθθξάδσ 

    

20. Όζν θαη αλ πξνζπαζώ, κνπ ιέεη όηη ηα άιια 
παηδηά είλαη θαιύηεξα από εκέλα  

    

21. Με θάλεη λα ληώζσ όηη  δελ κε ζέιεη      

22. Μνπ δείρλεη όηη κε αγαπάεη     

23. Γελ αζρνιείηαη καδί κνπ, αλ δελ ηνλ ελνριήζσ       

24. Μνπ κηιάεη σξαία θαη είλαη θαιόο καδί κνπ     
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Γηα ηνπο γνλείο 

      

Ζκεξνκελία: ______________ 

 

1. Ζιηθία.  Πόζν ρξνλώλ είζηε; ______ (ζε έηε) 

 

2.  Φύιν.  Δίζηε:  1.    άλδξαο; 2.   γπλαίθα; 

    

3. Γηακνλή. Πνύ κέλεηε;  1. Διιάδα _____ 

    2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

4. Δζληθόηεηα. ε πνηα ρώξα γελλεζήθαηε;  1. Διιάδα _____ 

      2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

5. Αλ δε γελλεζήθαηε ζηελ Διιάδα, πόζα ρξόληα δείηε ζηελ Διιάδα;  _______ ρξφληα 

 

6. Γιώζζα. Ση γιώζζα κηιάηε εζείο ζην ζπίηη ζαο; 1. Διιεληθά ____ 

          2. Άιιε γιψζζα ___ Πνηα; ___________ 

   

7.  Δθπαίδεπζε.      1. Γεκνηηθφ _______ 

                           2. Γπκλάζην _______ 

   3. Λχθεην _______ 

                                       4. ΑΔΗ/ΣΔΗ  _______      

                                       5. Μεηαπηπρηαθφ  _______   

                                       6. Γηδαθηνξηθφ    _______      

                                

8. Δπάγγεικα. εκεηψζηε    ________________                                       

9. ρήκα Οηθνγέλεηαο.               1. Ππξεληθή ________ 

    2. Γηππξεληθή _________ 

    3. Δθηεηακέλε _________ 

    4. Μνλνγνλετθή _________ 

    5. Υσιή ________ 

10. Αξηζκόο παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα. Αγφξηα ________   Κνξίηζηα ________ 

      Ζιηθίεο αγνξηψλ  ________           Ζιηθίεο θνξηηζηψλ ________                                                       

11. Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.        Πνηα πξόζσπα κέλεηε καδί ζην ζπίηη;  

  εκεηψζηε    ________________                  
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1
ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ ΚΑΘ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ PARENT/CONTROL: Παηέρας 

(ύνηομη μορθή)  
     
Κσδηθόο:                                                                                         Ζκεξνκελία:    
 
 ην θπιιάδην πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηξόπνπο 
κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο. Γηαβάζηε ηελ θάζε πξόηαζε 
πξνζεθηηθά θαη ζθεθηείηε πόζν θαιά πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεζηε ζην 
παηδί ζαο. Δξγαζηείηε γξήγνξα δίλνληαο ηελ πξώηε ζαο εληύπσζε θαη πξνρσξήζηε ζηελ 
επόκελε πξόηαζε. 
Μεηά από θάζε πξόηαζε ππάξρνπλ 4 θνπηάθηα. Αλ ε πξόηαζε είλαη βαζηθά αιεζήο γηα ηνλ 
ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο ηόηε αλαξσηεζείηε «Δίλαη ζρεδόλ πάντα αιήζεηα;» ή 
«Δίλαη μερικές υορές αιήζεηα;». Αλ ζεσξείηε όηη ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο ζρεδόλ πάληα 
κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηνπνζεηήζηε έλα Χ ζην θνπηάθη ΧΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ε 
πξόηαζε είλαη κεξηθέο θνξέο αιεζήο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο, 
ζεκεηώζηε ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ζεσξείηε όηη ε πξόηαζε είλαη βαζηθά αλαιεζήο γηα 
ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο, αλαξσηεζείηε «Δίλαη σπάνια αιήζεηα;» ή «Δίλαη 
ζρεδόλ ποτέ αιήζεηα;». Αλ είλαη ζπάληα αιήζεηα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί 
ζαο ηνπνζεηήζηε έλα Χ ζην θνπηάθη ΠΑΝΗΑ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ζεσξείηε όηη ε πξόηαζε είλαη 
ζρεδόλ πνηέ αιήζεηα ζεκεηώζηε ΧΔΓΟΝ ΠΟΣΔ ΑΛΖΘΔΗΑ.  
Να ζπκάζηε όηη δελ ππάξρεη ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε ζηηο πξνηάζεηο, νπόηε λα είζηε όζν πην 
εηιηθξηλείο κπνξείηε. Απαληήζηε ζε θάζε πξόηαζε κε βάζε ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε θαη 
όρη κε βάζε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζαο άξεζε λα ζπκπεξηθέξεζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζρεδόλ 
πάληα αγθαιηάδεηε θαη θηιάηε ην παηδί ζαο όηαλ είλαη θξόληκν, ζα πξέπεη λα ζεκεηώζεηε ηελ 
πξόηαζε όπσο αθνινπζεί: 
 
   
 

 
 

ΑΛΗΘΕΘΑ 
 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές 

Σπάνια  Σχεδόν 
ποηέ  

 Σνλ/ηελ αγθαιηάδσ θαη ηνλ/ηελ θηιάσ όηαλ είλαη 
θξόληκνο/ε 
 

 
   

 
 
 
 

 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  1. Λέσ θαιά ιόγηα γηα εθείλνλ/ε     

  2. Γε ηνπ δίλσ θαζόινπ ζεκαζία     

  3. Σνλ/ηελ βνεζάσ λα κνπ ιέεη πξάγκαηα ζεκαληηθά 
γηα εθείλνλ/ε 

    

  4. Σνλ/ηελ ρηππάσ, αθόκα θη όηαλ δελ έρεη θάλεη θάηη 
ζνβαξό 

    

  5. Σνλ/ηελ ζεσξώ κεγάιν κπειά      

                                                           
Βαζκόο ζπγγελείαο ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεη ην παηδί αλ δελ είλαη ν παηέξαο  
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ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  6. Όηαλ ζπκώλσ, ηνλ/ηελ ηηκσξώ πνιύ απζηεξά      

  7. Δίκαη πάληα πνιύ απαζρνιεκέλνο γηα λα 
απαληάσ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ/ηεο 

    

  8. Γείρλσ ζαλ λα κελ κνπ αξέζεη     

  9. Γείρλσ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ 
θάλεη  

    

10. Σνπ/ηεο ιέσ πνιιά άζρεκα ιόγηα      

11. Σνλ/ηελ αγλνώ όηαλ κνπ δεηάεη βνήζεηα     

12. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη όηη ηνλ/ηελ ζέισ θαη 
ηνλ/ηελ ρξεηάδνκαη  
 

    

13. Σνλ/ηελ πξνζέρσ πνιύ 
 

    

14. Πξνζπαζώ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα ηνλ/ηελ 
ζηελαρσξώ  

    

15. Ξερλάσ ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ όηη ζα 
έπξεπε λα ζπκάκαη 

    

16. Αλ θάλεη θάπνηα αηαμία, ηνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη 
όηη δελ ηνλ/ηελ αγαπάσ 

    

17. Σνλ/ηελ θάλσ λα αηζζάλεηαη όηη ηα πξάγκαηα πνπ 
θάλεη είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα 

    

18. Σνλ/ηελ θνβεξίδσ ή ηνλ /ηελ απεηιώ όηαλ θάλεη 
θάπνηα αηαμία 

    

19. Σνπ/ηεο δεηάσ ηε γλώκε ηνπ/ηεο θαη ηνπ/ηεο ιέσ 
λα ηελ εθθξάδεη 

    

20. Όζν θαη αλ πξνζπαζεί, ηνπ/ηεο ιέσ όηη ηα άιια 
παηδηά είλαη θαιύηεξα από εθείλνλ/εθείλε  

    

21. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη όηη δελ ηνλ/ηελ ζέισ      

22. Σνπ/ηεο δείρλσ όηη ηνλ/ηελ αγαπάσ     

23. Γελ αζρνινύκαη καδί ηνπ/ηεο, αλ δελ κε ελνριήζεη       

24. Σνπ/ηεο ζπκπεξηθέξνκαη κε επγέλεηα θαη 
θαινζύλε 
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2ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΤ (PECC) - 
Πατέρας 
     
1. Κωδικόσ _____ 
 
2. Ηλικία του παιδιοφ_____              3. Φφλο του παιδιοφ _____        
 
Ημερομθνία ______________ 
 
Στο φυλλάδιο που ακολουκεί υπάρχουν κάποιεσ προτάςεισ που περιγράφουν 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα παιδιά ςυμπεριφζρονται. Σκεφτείτε ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ το 
παιδί ςασ ςυμπεριφζρεται με τον κακζνα από τουσ τρόπουσ που περιγράφονται. Αν 
το παιδί ςασ πολφ ςυχνά ςυμπεριφζρεται μ’ αυτόν τον τρόπο, ςθμειϊςτε ‘Πολφ 
ςυχνά’(5).   
Αν το παιδί ςασ ςυμπεριφζρεται μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά  μ’ αυτόν τον 
τρόπο, ςθμειϊςτε ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’(3).  
Αν το παιδί ςασ  ςχεδόν ποτζ δεν ςυμπεριφζρεται με αυτόν τον τρόπο, ςθμειϊςτε 
‘Σχεδόν ποτζ’(1).  
Σθμειϊςτε τθν ςτιλθ (4) για τθν ςυμπεριφορά που είναι ενδιάμεςθ ςτο  ‘Πολφ 
ςυχνά’ και ςτο ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’ και ςθμειϊςτε τθν ςτιλθ (2) για τθν 
ςυμπεριφορά που είναι ενδιάμεςθ ςτο ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’ και ςτο 
‘Σχεδόν ποτζ’.  
Σασ παρακαλοφμε να χρθςιμοποιιςετε όλο το εφροσ των απαντιςεων από το 1 ωσ 
το 5.  
Προςπακιςτε να απαντιςετε αυκόρμθτα και με ειλικρίνεια ςε όλεσ τισ προτάςεισ. 
 

 

Ο ΓΗΟ/ Ζ ΚΟΡΖ ΜΟΤ 

Πολφ 
ςυχνά 

 Μερικζσ 
φορζσ 
αλλά 
όχι 
ςυχνά 

              Σχεδόν 
ποτζ 

5 4 3 2 1 

  1. Σπρϊχνει και χτυπά τα άλλα παιδιά      

  2. Δε δείχνει ςεβαςμό      

  3. Αρνείται να κάνει τισ εργαςίεσ του/τθσ      

  4. 
Δεν υπακοφει ςε κανόνεσ ςτο χϊρο 
του ςχολείου 

     

  5. Εκδικείται τα άλλα παιδιά      

  6. Είναι αναιδισ      

  7. 
Προκαλεί προβλιματα ςτθν τάξθ τθν 
ϊρα του μακιματοσ 
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  8. Κλζβει      

  9. 
Είναι ςκλθρόσ/ι και ςπάει πλάκα εισ 
βάροσ των άλλων 

     

10. 
Φωνάηει ι προςβάλλει τουσ 
μεγαλυτζρουσ του/τθσ  

     

11. Είναι ανυπάκουοσ/θ      

12. Κλζβει, κάνει παγαποντιζσ      

13. 
Κακομεταχειρίηεται τα μικρότερα 
παιδιά 

     

14. Είναι οξφκυμοσ/θ, καβγατηισ/τηοφ      

15. 
Δθμιουργεί ςυνζχεια προβλιματα ςτο 
ςχολείο 

     

16. 
Λζει ψζμματα για να γλιτϊςει από 
φαςαρίεσ 

     

17. Καταςτρζφει τθν ξζνθ περιουςία       

18. 
Αντιδράει ι απαξιϊνει τισ επικυμίεσ 
μου  
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ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 Γηα ηνπο γνλείο 

      

Ζκεξνκελία: ______________ 

 

1. Ζιηθία.  Πόζν ρξνλώλ είζηε; ______ (ζε έηε) 

 

2.  Φύιν.  Δίζηε:  1.    άλδξαο; 2.   γπλαίθα; 

    

3. Γηακνλή. Πνύ κέλεηε;  1. Διιάδα _____ 

    2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

4. Δζληθόηεηα. ε πνηα ρώξα γελλεζήθαηε;  1. Διιάδα _____ 

      2. Αιινχ _____     Πνύ; ________________ 

 

5. Αλ δε γελλεζήθαηε ζηελ Διιάδα, πόζα ρξόληα δείηε ζηελ Διιάδα;  _______ ρξφληα 

 

6. Γιώζζα. Ση γιώζζα κηιάηε εζείο ζην ζπίηη ζαο; 1. Διιεληθά ____ 

          2. Άιιε γιψζζα ___ Πνηα; ___________ 

   

7.  Δθπαίδεπζε.      1. Γεκνηηθφ _______ 

                           2. Γπκλάζην _______ 

   3. Λχθεην _______ 

                                       4. ΑΔΗ/ΣΔΗ  _______      

                                       5. Μεηαπηπρηαθφ  _______   

                                       6. Γηδαθηνξηθφ    _______      

                                

8. Δπάγγεικα. εκεηψζηε    ________________                                       

9. ρήκα Οηθνγέλεηαο.               1. Ππξεληθή ________ 

    2. Γηππξεληθή _________ 

    3. Δθηεηακέλε _________ 

    4. Μνλνγνλετθή _________ 

    5. Υσιή ________ 

10. Αξηζκόο παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα. Αγφξηα ________   Κνξίηζηα ________ 

      Ζιηθίεο αγνξηψλ  ________           Ζιηθίεο θνξηηζηψλ ________                                                       

11. Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.        Πνηα πξόζσπα κέλεηε καδί ζην ζπίηη;  

  εκεηψζηε    ________________                   
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3
ΠΡΟΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ ΚΑΘ ΠΡΩΣΗ ΥΟΛΘΚΗ ΗΛΘΚΘΑ PARENT/CONTROL: Μηηέρα 

(ύνηομη μορθή)  
                              
Κσδηθόο:                                                                                           Ζκεξνκελία:    
 
 ην θπιιάδην πνπ αθνινπζεί ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηξόπνπο 
κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξνληαη ζηα παηδηά ηνπο. Γηαβάζηε ηελ θάζε πξόηαζε 
πξνζεθηηθά θαη ζθεθηείηε πόζν θαιά πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξεζηε ζην 
παηδί ζαο. Δξγαζηείηε γξήγνξα δίλνληαο ηελ πξώηε ζαο εληύπσζε θαη πξνρσξήζηε ζηελ 
επόκελε πξόηαζε. 
Μεηά από θάζε πξόηαζε ππάξρνπλ 4 θνπηάθηα. Αλ ε πξόηαζε είλαη βαζηθά αιεζήο γηα ηνλ 
ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο ηόηε αλαξσηεζείηε «Δίλαη ζρεδόλ πάντα αιήζεηα;» ή 
«Δίλαη μερικές υορές αιήζεηα;». Αλ ζεσξείηε όηη ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο ζρεδόλ πάληα 
κε απηόλ ηνλ ηξόπν, ηνπνζεηήζηε έλα Χ ζην θνπηάθη ΧΔΓΟΝ ΠΑΝΣΑ ΔΗΝΑΗ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ε 
πξόηαζε είλαη κεξηθέο θνξέο αιεζήο γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο, 
ζεκεηώζηε ΜΔΡΗΚΔ ΦΟΡΔ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ζεσξείηε όηη ε πξόηαζε είλαη βαζηθά αλαιεζήο γηα 
ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί ζαο, αλαξσηεζείηε «Δίλαη σπάνια αιήζεηα;» ή «Δίλαη 
ζρεδόλ ποτέ αιήζεηα;». Αλ είλαη ζπάληα αιήζεηα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε ζην παηδί 
ζαο ηνπνζεηήζηε έλα Χ ζην θνπηάθη ΠΑΝΗΑ ΑΛΖΘΔΗΑ. Αλ ζεσξείηε όηη ε πξόηαζε είλαη 
ζρεδόλ πνηέ αιήζεηα ζεκεηώζηε ΧΔΓΟΝ ΠΟΣΔ ΑΛΖΘΔΗΑ.  
Να ζπκάζηε όηη δελ ππάξρεη ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε ζηηο πξνηάζεηο, νπόηε λα είζηε όζν πην 
εηιηθξηλείο κπνξείηε. Απαληήζηε ζε θάζε πξόηαζε κε βάζε ηνλ ηξόπν πνπ ζπκπεξηθέξεζηε θαη 
όρη κε βάζε ηνλ ηξόπν πνπ ζα ζαο άξεζε λα ζπκπεξηθέξεζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζρεδόλ 
πάληα αγθαιηάδεηε θαη θηιάηε ην παηδί ζαο όηαλ είλαη θξόληκν, ζα πξέπεη λα ζεκεηώζεηε ηελ 
πξόηαζε όπσο αθνινπζεί: 
 
   
 

 
 

ΑΛΗΘΕΘΑ 
 

ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές 

Σπάνια  Σχεδόν 
ποηέ  

 Σνλ/ηελ αγθαιηάδσ θαη ηνλ/ηελ θηιάσ όηαλ είλαη 
θξόληκνο/ε 
 

 
   

 
 
 
 

Η ΜΗΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  1. Λέσ θαιά ιόγηα γηα εθείλνλ/ε     

  2. Γε ηνπ δίλσ θαζόινπ ζεκαζία     

  3. Σνλ/ηελ βνεζάσ λα κνπ ιέεη πξάγκαηα ζεκαληηθά 
γηα εθείλνλ/ε 

    

  4. Σνλ/ηελ ρηππάσ, αθόκα θη όηαλ δελ έρεη θάλεη θάηη 
ζνβαξό 

    

  5. Σνλ/ηελ ζεσξώ κεγάιν κπειά      

                                                           
Βαζκόο ζπγγελείαο ηνπ αηόκνπ πνπ θξνληίδεη ην παηδί αλ δελ είλαη ε κεηέξα  
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Η ΜΗΣΕΡΑ ΜΟΤ 

ΑΛΗΘΕΘΑ 

 
ΔΕΝ ΕΘΝΑΘ ΑΛΗΘΕΘΑ 

 

Σχεδόν 
Πάνηα  

Μερικές 
θορές  

Σπάνια  Σχεδόν 
Ποηέ  

  6. Όηαλ ζπκώλσ, ηνλ/ηελ ηηκσξώ πνιύ απζηεξά      

  7. Δίκαη πάληα πνιύ απαζρνιεκέλε γηα λα απαληάσ 
ζηηο εξσηήζεηο ηνπ/ηεο 

    

  8. Γείρλσ ζαλ λα κελ κνπ αξέζεη     

  9. Γείρλσ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα απηά πνπ 
θάλεη  

    

10. Σνπ/ηεο ιέσ πνιιά άζρεκα ιόγηα      

11. Σνλ/ηελ αγλνώ όηαλ κνπ δεηάεη βνήζεηα     

12. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη όηη ηνλ/ηελ ζέισ θαη 
ηνλ/ηελ ρξεηάδνκαη  
 

    

13. Σνλ/ηελ πξνζέρσ πνιύ 
 

    

14. Πξνζπαζώ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο λα ηνλ/ηελ 
ζηελαρσξώ  

    

15. Ξερλάσ ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ λνκίδσ όηη ζα 
έπξεπε λα ζπκάκαη 

    

16. Αλ θάλεη θάπνηα αηαμία, ηνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη 
όηη δελ ηνλ/ηελ αγαπάσ 

    

17. Σνλ/ηελ θάλσ λα αηζζάλεηαη όηη ηα πξάγκαηα πνπ 
θάλεη είλαη ζεκαληηθά γηα κέλα 

    

18. Σνλ/ηελ θνβεξίδσ ή ηνλ /ηελ απεηιώ όηαλ θάλεη 
θάπνηα αηαμία 

    

19. Σνπ/ηεο δεηάσ ηε γλώκε ηνπ/ηεο θαη ηνπ/ηεο ιέσ 
λα ηελ εθθξάδεη 

    

20. Όζν θαη αλ πξνζπαζεί, ηνπ/ηεο ιέσ όηη ηα άιια 
παηδηά είλαη θαιύηεξα από εθείλνλ/εθείλε  

    

21. Σνλ/ηελ θάλσ λα ληώζεη όηη δελ ηνλ/ηελ ζέισ      

22. Σνπ/ηεο δείρλσ όηη ηνλ/ηελ αγαπάσ     

23. Γελ αζρνινύκαη καδί ηνπ/ηεο, αλ δελ κε ελνριήζεη       

24. Σνπ/ηεο ζπκπεξηθέξνκαη κε επγέλεηα θαη 
θαινζύλε 
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4ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΟΤ (PECC) - 
Μητέρα 
     
1. Κωδικόσ _____ 
 
2. Ηλικία του παιδιοφ_____              3. Φφλο του παιδιοφ _____        
 
Ημερομθνία ______________ 
 
Στο φυλλάδιο που ακολουκεί υπάρχουν κάποιεσ προτάςεισ που περιγράφουν 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ τα παιδιά ςυμπεριφζρονται. Σκεφτείτε ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ το 
παιδί ςασ ςυμπεριφζρεται με τον κακζνα από τουσ τρόπουσ που περιγράφονται. Αν 
το παιδί ςασ πολφ ςυχνά ςυμπεριφζρεται μ’ αυτόν τον τρόπο, ςθμειϊςτε ‘Πολφ 
ςυχνά’(5).   
Αν το παιδί ςασ ςυμπεριφζρεται μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά  μ’ αυτόν τον 
τρόπο, ςθμειϊςτε ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’(3).  
Αν το παιδί ςασ  ςχεδόν ποτζ δεν ςυμπεριφζρεται με αυτόν τον τρόπο, ςθμειϊςτε 
‘Σχεδόν ποτζ’(1).  
Σθμειϊςτε τθν ςτιλθ (4) για τθν ςυμπεριφορά που είναι ενδιάμεςθ ςτο  ‘Πολφ 
ςυχνά’ και ςτο ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’ και ςθμειϊςτε τθν ςτιλθ (2) για τθν 
ςυμπεριφορά που είναι ενδιάμεςθ ςτο ‘Μερικζσ φορζσ, αλλά όχι ςυχνά’ και ςτο 
‘Σχεδόν ποτζ’.  
Σασ παρακαλοφμε να χρθςιμοποιιςετε όλο το εφροσ των απαντιςεων από το 1 ωσ 
το 5.  
Προςπακιςτε να απαντιςετε αυκόρμθτα και με ειλικρίνεια ςε όλεσ τισ προτάςεισ. 
 

 

Ο ΓΗΟ/ Ζ ΚΟΡΖ ΜΟΤ 

Πολφ 
ςυχνά 

 Μερικζσ 
φορζσ 
αλλά 
όχι 
ςυχνά 

              Σχεδόν 
ποτζ 

5 4 3 2 1 

  1. Σπρϊχνει και χτυπά τα άλλα παιδιά      

  2. Δε δείχνει ςεβαςμό      

  3. Αρνείται να κάνει τισ εργαςίεσ του/τθσ      

  4. 
Δεν υπακοφει ςε κανόνεσ ςτο χϊρο 
του ςχολείου 

     

  5. Εκδικείται τα άλλα παιδιά      

  6. Είναι αναιδισ      

  7. 
Προκαλεί προβλιματα ςτθν τάξθ τθν 
ϊρα του μακιματοσ 
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  8. Κλζβει      

  9. 
Είναι ςκλθρόσ/ι και ςπάει πλάκα εισ 
βάροσ των άλλων 

     

10. 
Φωνάηει ι προςβάλλει τουσ 
μεγαλυτζρουσ του/τθσ  

     

11. Είναι ανυπάκουοσ/θ      

12. Κλζβει, κάνει παγαποντιζσ      

13. 
Κακομεταχειρίηεται τα μικρότερα 
παιδιά 

     

14. Είναι οξφκυμοσ/θ, καβγατηισ/τηοφ      

15. 
Δθμιουργεί ςυνζχεια προβλιματα ςτο 
ςχολείο 

     

16. 
Λζει ψζμματα για να γλιτϊςει από 
φαςαρίεσ 

     

17. Καταςτρζφει τθν ξζνθ περιουςία       

18. 
Αντιδράει ι απαξιϊνει τισ επικυμίεσ 
μου  
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