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Πξόινγνο 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη-επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ, ηδηαηηέξσο ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αιιά θαη φινπο ηνπο ελειίθνπο πνπ εκπιέθνληαη 

κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζρέζεο κε ηα παηδηά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζηα ζρνιεία αξθεηά 

πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη 

βειηίσζε ησλ αληίζηνηρσλ δεμηνηήησλ ηνπο. Αξθεηέο είλαη θαη νη έξεπλεο νη νπνίεο 

δείρλνπλ φηη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο νηθνγέλεηαο επεξεάδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ. 

Σν ζρνιείν δελ είλαη κφλν ρψξνο αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ αιιά θαη ρψξνο 

δηαπαηδαγψγεζεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο. Όκσο, ν ζπλαηζζεκαηηθφο ηξφπνο 

δηαπαηδαγψγεζεο απαηηεί πξψηα λα εθπαηδεπηνχκε εκείο, νη ελήιηθεο, ζε απηέο ηηο 

λέεο δεμηφηεηεο θαη χζηεξα λα «εθπαηδεχζνπκε» ηα παηδηά καο ζηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα γίλεηαη πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ησλ θιηκάθσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ DAS S 21 ην νπνίν δηεξεπλά ην ζηξεο ην άγρνο θαη ηνλ βαζκφ 

θαηαπίεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ E- K- Y- N ην νπνίν δηεξεπλά 

ηνλ βαζκφ πνπ ην άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φζν 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ Δξσηεκαηνιφγηνπ PARQ – 

πλνπηηθή Έθδνζε, ησλ Rohner & Khaleque, 2005, (Πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: I. 

Σζανχζεο & Ο. Γηνβαδνιηάο) ην νπνίν δηεξεπλά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο 

ζπκπεξηθέξλνληαη ζηα παηδηά ηνπο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο αλαιχζεσλ θάλεθε φηη ππάξρεη πςειφο 

βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ 

ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ 

παηδηψλ θαη ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 
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Abstract  

  

Emotional intelligence has been identified as a major determinant-affects the 

emotional state of children, particularly children with learning difficulties, but also all 

adults involved with any form of relationship with children. 

In recent years they have been designed and implemented in schools quite social 

and emotional development and education programs aimed at strengthening social 

and emotional development of children and improve their relevant skills. Several are 

the studies that show that the emotional family upbringing affects emotional 

intelligence and mental health of children. 

The school is not only academic skills but space and space education emotional 

treatment. But the emotional way education requires first educate us, the adults, to 

these new skills and then "educate" our children social and emotional skills. 

This research attempts to investigate the scale of the questionnaire DAS S 21 which 

explores stress anxiety and the degree of repression of the subject, the questionnaire 

E- K- SY- N which investigates the extent that the person perceives and understands 

both emotions of, and feelings of those around him, and the Questionnaire PARQ - 

Brief Version of Rohner & Khaleque, 2005, (in Greek Customize: I. Tsaousis & O. 

Giovazolias) which explores how parents behave in their children. 

The results of individual analyzes revealed a high degree of correlation between 

the perception and understanding of emotions, a person's own, and those around him 

with stress anxiety and the degree of repression of children and the ways in which 

parents behave in them . 
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Astratto 

 

L'intelligenza emotiva è stata identificata come un fattore determinante, influenza 

lo stato emotivo dei bambini, in particolare i bambini con difficoltà di apprendimento, 

ma anche tutti gli adulti coinvolti con qualsiasi forma di rapporto con i bambini. 

Negli ultimi anni sono stati progettati e realizzati nelle scuole programmi di sviluppo 

e di formazione abbastanza sociali ed emotive volti a rafforzare lo sviluppo sociale ed 

emotivo dei bambini e migliorare le loro competenze in materia. Diversi sono gli 

studi che dimostrano che l'educazione familiare emotivo colpisce l'intelligenza 

emotiva e la salute mentale dei bambini. 

La scuola non è solo competenze accademiche, ma spazio e spazio educativo 

trattamento emotivo. Ma l'educazione emotiva modo richiede prima di noi, gli adulti 

educare, a queste nuove competenze e quindi "educare" i nostri figli competenze 

sociali ed emotive. 

Questa ricerca tenta di indagare la scala del questionario DAS S 21, che esplora 

l'ansia lo stress e il grado di repressione del soggetto, il questionario E-K SY N che 

indaga nella misura in cui la persona percepisce e capisce entrambe le emozioni di, e 

sentimenti di chi lo circonda, e il Questionario PARQ - Breve versione di Rohner & 

Khaleque, 2005, (in greco Personalizza: I. Tsaousis & O. Giovazolias), che esplora 

come i genitori si comportano in i loro figli. 

I risultati delle singole analisi hanno rivelato un alto grado di correlazione tra la 

percezione e la comprensione delle emozioni, di una persona sola, e quelli intorno a 

lui con ansia lo stress e il grado di repressione dei bambini e dei modi in cui i genitori 

si comportano in loro . 

 

 

 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, λνεκνζχλε, έληαμε, καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νηθνγέλεηα. 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο, αξρηθά, ζηνλ θαζεγεηή κνπ θαη 

ιέθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο θ. Παπαπέηξνπ άββα, γηα ηελ πνιχηηκε θαη 

νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο, 

θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, θαη ηα νπζηαζηηθά ζρφιηά ηνπ. 

Δπίζεο, λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ κεγάιε βνήζεηα θαη ζηήξημε 

πνπ πάληα κνπ παξέρνπλ.  
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Δηζαγσγή 

 

Γηα πνιιά ρξφληα είρε κνλνπσιήζεη ην ελδηαθέξνλ ν γλσζηφο δείθηεο 

Ννεκνζχλεο (Intelligence Quotient), ν νπνίνο ζεσξείην φηη ήηαλ απηφο ππαίηηνο γηα 

ηελ επηηπρία ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ηνπ αλζξψπνπ. Όκσο, κε ην πέξαζκα ησλ θαηξψλ 

δηαπηζηψζεθαλ φηη ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο εθηφο απφ 

ηελ επθπΐα πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή φζν θαη ηελ πξνζσπηθή δσή ησλ 

αλζξψπσλ. Πνιινί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο απνηεινχλ ηε ιεγφκελε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, φπνπ παηέξαο ηεο ζεσξείηαη ν ςπρνιφγνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, Daniel Goleman. Ζ έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο (Emotional Intelligence-EI or Emotional Quotient-EQ) απνηειεί 

ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ αηφκνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνλ 

άλζξσπν λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηφζν ηα δηθά ηνπ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

φζν θαη ησλ άιισλ, κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπ αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηνλ Goleman (1998) ν φξνο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε λνείηαη σο « 

ε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαλείο ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα, λα ηα θαηαλνεί θαη λα 

ηα ειέγρεη. Αθφκα, είλαη ε ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ γχξσ ηνπ θαη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ηφζν ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα φζν θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ 

ζρέζεηο». Γηεξεπλάηαη, ινηπφλ, ην αλ θαη θαηά πφζν ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

επεξεάδεη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν. 

ηα ειιεληθά ζρνιεία ε επίδνζε ησλ καζεηψλ αμηνινγείηαη κε βάζε ηηο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πάλσ ζηα θχξηα καζήκαηα Γιψζζα θαη Μαζεκαηηθά. Γελ 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ. Όκσο ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη 

επεξεάδεη ζε φιεο ηηο πηπρέο ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγείηαη φρη κφλν απφ ηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζην ζρνιείν.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φπνπ ε ζχλζεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλσλίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εηεξνγέλεηα, πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ παηδηψλ ιφγσ θαηαγσγήο, θπιήο, ζξεζθεχκαηνο, 
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εζληθφηεηαο αιιά θαη ιφγσ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, έρεη ππάξμεη έληνλν 

ελδηαθέξνλ απφ επηζηήκνλεο θαη εηδηθνχο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ επίδξαζε ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Σν ελδηαθέξνλ καο ζηξέθεηαη ζε φια απηά ηα παηδηά 

πνπ θξνληίδνπκε γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, δεκηνπξγψληαο έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ελδηαθέξεηαη γηα απηά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα, 

εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο, θαληάδεη δχζθνιν. Απαηηείηαη επειημία, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία. 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή αζρνιείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο 

Ννεκνζχλεο ζηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο, ζην θαηά πφζν 

επεξεάδεη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηνπο καζεηέο αλάινγα κε ηηο αηνκηθέο ηνπο 

δηαθνξέο θαη ζην θαηά πφζν ηα ηππηθά πξνζφληα θαη νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

ηνπ δαζθάινπ επεξεάδνπλ ηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

Κεθάιαην 1  

Μεζνδνινγία 

 

1.1. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο – εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαηαδείμεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία αλαδχζεθαλ θαη θαινχληαη λα απαληεζνχλ 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 

E 1. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη 

ζε απηά θαη ηνπ «θχινπ» ησλ ππνθεηκέλσλ 

E 2. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη 

ζε απηά θαη ηεο «ειηθίαο» ησλ ππνθεηκέλσλ 

E 3. Τπάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην 

ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

E 4. Πνηνο είλαη ν βαζκφο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ βαζκνχ 

αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ 

γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά; 
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1.2. Μεζνδνινγηθό πιαίζην 

 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηφο κνπ ζηάζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο 

κνπ γηα ηνλ φξν πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη ην θαηά πφζν απνηειεί γλψξηζκα 

γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο. Αξρηθή πξφζεζε ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, λα δηαζαθεληζηνχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη λα γίλεη αλαθνξά ησλ ήδε ππαξρνπζψλ εξεπλψλ πάλσ ζην ζέκα. 

Ζ έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο.  

  

1.3. Η ζεκαζία θαη ε ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

 

Ζ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη κηα θαηλνχξγηα έλλνηα ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ε νπνία φκσο έγεηξε γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ιφγσ ησλ νθειψλ ηεο. Ο 

Daniel Goleman ππνζηήξηδε φηη ην 80% ηεο επηηπρίαο ηεο δσή καο ην νθείινπκε 

ζηελ πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε θαη φηη κφλν ην 20% νθείιεηαη ζην δείθηε 

λνεκνζχλεο. Δπνκέλσο, φπνηνο έρεη αλεπηπγκέλε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

ζρεηίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο είηε ζε επαγγεικαηηθφ είηε ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν. Σν ίδην επηζεκαίλεη ν Gross (2002) φπνπ ζρεηίδεη ηε πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε κε ην ρψξν εξγαζίαο σο πξνο ηελ θαιχηεξε εξγαζηαθή δηαρείξηζε, 

βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

πην ζεξκέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ην νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ην άγρνο ηνπο. 

ε αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη νη έξεπλεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ φπνπ ν πςειφο βαζκφο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζπλδέεηαη κε ηελ 

ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Σαπηφρξνλα θαη ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, φπσο ελζπλαίζζεζε, 

απηνεπίγλσζε, απηνξχζκηζε, ηθαλφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο (Αζαλαζνχια-

Ρέππα, 2001) γηα λα κπνξέζεη ε ζρέζε καζεηή-δαζθάινπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα θαιχηεξν απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο 

κπνξεί λα δεη θαη λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ κε ζηφρν ηελ ζεηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. 
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Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ε έξεπλα γχξσ απφ 

ηελ έλλνηα ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο σο παξάγνληαο έληαμεο ησλ παηδηψλ 

κε δπζθνιίεο θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηά ηεο κέζα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Μέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έλλνηαο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη 

ησλ ζεκαληηθψλ ζεσξηψλ ηεο ζα κπνξέζνπλ λα αλαδεηρζνχλ ηα νθέιε ηεο κέζα ζηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. 
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Κεθάιαην 2  

Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε 

 

2.1. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην ξφιν ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί νξηζκνί θαη ζεσξεηηθά κνληέια, 

είηε αιιεινζπγθξνπφκελα είηε αιιεινζπκπιεξνχκελα, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

αλαδείμνπλ ηελ έλλνηα θαη ηε θχζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. Σν 

ελδηαθέξνλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο θαίλεηαη φηη έρεη βαζηά ηηο ξίδεο ηνπ, ζηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ ν Thorndike (1920) αλέθεξε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν 

«θνηλσληθή λνεκνζχλε» πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξίζεη «ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα 

άηνκν λα θαηαιαβαίλεη ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, θαη 

λα ρεηξίδεηαη κε ζνθία ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο» (Πιαηζίδνπ, 2004). Χζηφζν, απηφ 

πνπ έδσζε ψζεζε ζηνλ φξν πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ψζηε λα ηνλ γλσξίζνπκε 

θαιχηεξα ήηαλ ε δεκνζίεπζε ην 1995 ηνπ βηβιίνπ ηνπ David Goleman κε ηίηιν 

«πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε».  

Ο Goleman ήηαλ απηφο πνπ έκαζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην πιαηχ 

θνηλφ κε ην βηβιίν ηνπ «Emotional Intelligence» ην 1995 θαζψο θαη κε ην πην 

πξφζθαην «Working with Δmotional Ηntelligence». Ο Goleman κίιεζε γηα έλα 

ζχζηεκα ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ζην νπνίν δηαθξίλνληαη δπν βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: (1) εζσηεξηθέο, αηνκηθέο δηεξγαζίεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηνλ εαπηφ καο θαη θαζνξίδνπλ πψο ην άηνκν ρεηξίδεηαη 

ζέκαηα εαπηνχ θαη (2) θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ πφζν θαιά ην άηνκν ρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο. 

Ο φξνο πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε απνδφζεθε θαη σο «πξνζσπηθή λνεκνζχλε» 

απφ ηνπο Solovey& Mayer, σο «ελδνπξνζσπηθή» θαη «δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε» 

απφ ηνλ Gardner θαη σο «λνεκνζχλε ηεο επηηπρίαο» απφ ηνλ Sternberg (Αλδξένπ, 

Γθνπιέηζα, Μπαλάθα, 2007). Όηαλ ν Gardner δηαηχπσζε ην 1983 ηε ζεσξία ηνπ γηα 

ηνπο πνιιαπινχο ηχπνπο ηεο λνεκνζχλεο, ζπκπεξηέιαβε δχν λέεο δηαζηάζεηο: ηε 

δηαπξνζσπηθή θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

αλαπηχμεη θαλείο ηε δηαπξνζσπηθή θαη ηελ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε είλαη ε 
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ηθαλφηεηα λα βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Gardner ε δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαθξίλεη θαη λα αληαπνθξίλεηαη 

θαηάιιεια ζηηο δηαζέζεηο, ζηα θίλεηξα θαη ζηηο επηζπκίεο ησλ άιισλ αλζξψπσλ. Ζ 

ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε ε νπνία νδεγεί ζηελ απηνεπίγλσζε, αθνξά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα δηαθξίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (Gardner, 1983). Οη δχν απηέο κνξθέο λνεκνζχλεο 

έδσζαλ ην έλαπζκα γηα έλα λέν είδνο λνεκνζχλεο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. 

ε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ δφζεθαλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

νξίδεηαη σο «κηα κνξθή θνηλσληθήο επθπΐαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαλνεί θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηφζν ηα δηθά ηνπ φζν θαη ησλ άιισλ αλζξψπσλ, 

λα θάλεη ιεπηέο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη λα ρξεζηκνπνηεί 

απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαζνδεγεί αλαιφγσο ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ» 

(Mayer & Salovey, 1993, ζην Πιαηζίδνπ, 2004, ζ.28). 

Οη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ν φξνο ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε ήηαλ πξψηα ζην ρψξν ςπρνζεξαπείαο απφ ηνλ Leuner (1966) θαη χζηεξα 

ζην ρψξν ηεο Φπρνινγίαο ηεο Πξνζσπηθφηεηαο απφ ηνπο Payne (1986), Beasley 

(1987) θαη Greenspan (1989). 

 Παξφιν πνπ ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε δελ είλαη κηα λέα έλλνηα θαη αθνξά 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ 

παηδεία θαη ηα ζρνιεία καο ζπλερίδνπλ λα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ζηηο αθαδεκατθέο 

δεμηφηεηεο, αγλνψληαο ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Σν λα αλαγλσξίδνπκε θαη 

δηαρεηξηδφκαζηε ηα ζπλαηζζήκαηά καο είλαη έλα ηαιέλην θαη κηα κεηα-ηθαλφηεηα πνπ 

θαζνξίδεη πφζν θαιά κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε νπνηαδήπνηε ηθαλφηεηα 

δηαζέηνπκε (Goleman, 1995). 

Χο «ζπλαίζζεκα» νξίδεηαη «νπνηαδήπνηε αλαηαξαρή ή αλαζηάησζε ηνπ λνπ, 

αίζζεκα, πάζνο. Οπνηαδήπνηε ζθνδξή ή εμεκκέλε ςπρηθή θαηάζηαζε» (Αγγιηθφ 

Λεμηθφ ηεο Ομθφξδεο ζην Golleman, 1995). Αλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη άπεηξα, 

θάπνηνη ζεσξεηηθνί, φρη φινη, πξφηεηλαλ κηα ηαμηλφκεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

νηθνγέλεηεο θαη κεξηθά κέιε ηνπο φπσο: ζπκφο (νξγή, πηθξία, ερζξφηεηα, 

εθλεπξηζκφο θ.α.), ζιίςε(ιχπε, κνλαμηά, θαεκφο θ.α.), θφβνο(άγρνο, αλαζηάησζε, 

ηξνκάξα, δένο, λεπξηθφηεηα θ.α.), απφιαπζε(επηπρία, ραξά, επεμία, δηαζθέδαζε 

θ.α.), αγάπε(απνδνρή, αθνζίσζε, ιαηξεία, εκπηζηνζχλε, επγέλεηα θ.α.), έθπιεμε 



16 

 

(ζαπκαζκφο, απνξία, έθπιεμε, ζνθ), απνζηξνθή( δπζθνξία, απέρζεηα, θξίθε, αεδία 

θ.α.) θαη ληξνπή(ελνρή, ακεραλία, ηαπείλσζε, ζπζηνιή θ.α.).  

Γεληθά, ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε είλαη κηα έλλνηα ζχλζεηε πνπ 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δηαζηάζεηο (ηθαλφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά, δεμηφηεηεο) 

θαη ε νπνία αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο: ηελ 

πξνζσπηθφηεηα, ην γλσζηηθφ δπλακηθφ, ηε ζπκπεξηθνξά. Αλάινγα κε ην πνπ ζέηνπλ 

ηελ έκθαζε γηα λα νξίζνπλ ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ηα κνληέια απηά 

δηαθξίλνληαη ζε κεηθηά θαη ζε κνληέια ηθαλφηεηαο (Πιαηζίδνπ, 2005). ρεηίδνληαη 

κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο, ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αιιαγέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Γαξφπνπινο, 2006). 

 

2.2. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

Ο φξνο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο. Αλαθέξεηαη ζε κηα 

αλνκνηνγελή νκάδα δπζθνιηψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

θαηάθηεζε θαη ηε ρξήζε ηεο αθξφαζεο, ηεο νκηιίαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή 

ηεο καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ κε ην παηδί 

θαη νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 

εθείλε ησλ παηδηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Υξεζηάθεο, 2006). Οη καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζεσξνχληαη έλα πξφβιεκα φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ειηθίαο ελφο αηφκνπ αιιά θαη ηεο λεαληθήο θαη ηεο ελήιηθεο δσήο. Βέβαηα, νη 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαη κε άιιεο δπζθνιίεο , φπσο νη 

δπζθνιίεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθή γιψζζα ή θνπιηνχξα.  

χκθσλα κε ηνλ Samuel Kirk, ν νπνίνο ην 1962 ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν καζεζηαθέο δπζθνιίεο, αλάθεξε φηη καζεζηαθή δπζθνιία 

είλαη κία δηαηαξαρή ή θαζπζηέξεζε αλάπηπμεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδηθαζίεο 

ηεο νκηιίαο, ηεο γιψζζαο, ηεο αλάγλσζεο, ηεο γξαθήο ή ηεο αξηζκεηηθήο πνπ 

πξνθχπηεη απφ κία ςπρνινγηθή αλαπεξία θαη πξνθαιείηαη απφ κηα πηζαλή 

εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία ή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. Γελ είλαη απνηέιεζκα 

λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο (Kirk,1962, Hallahan, Mock, 2003). 

Όπσο έρεη δηαηππσζεί απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο (Erikson, 1980, Piaget, 1983) ε 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ δηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξα ζηάδηα θνηλσληθήο, γλσζηηθήο, 
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εζηθήο θαη θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο. Σα παηδηά κέζα απφ απηά ηα 

ζηάδηα βξίζθνληαη αληηκέησπα κε πξνθιήζεηο, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαθέξνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο 

πξνθιήζεηο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα (Kellam, 

1990). 

Έλαο, αθφκε, παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

είλαη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Οξηζκέλνη καζεηέο πνπ δελ ηα πεγαίλνπλ θαιά 

ζην ζρνιείν, πηζαλψο, δελ έρνπλ αλεπηπγκέλα έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ νξίδεη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Γη’ απηφ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά 

καζεζηαθά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ πάληα πίζσ απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα απνγνεηεχνληαη.  

Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Gottman (1986) κε ζθνπφ λα αλαθαιχςεη ηελ 

χπαξμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο θαη θαηά πφζν επεξεάδεη ηα παηδηά ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, παίξλνληαο σο δείγκα 56 παληξεκέλα δεπγάξηα θαη ηα παηδηά 

ηνπο, αλαθάιπςε φηη νη γνλείο πνπ εθάξκνδαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζηα παηδηά 

ηνπο ηα πήγαηλαλ θαιχηεξα ζην ζρνιείν, δηέζεηαλ πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο θαη είραλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ζε ζρέζε κε 

εθείλνπο πνπ δελ δηαπαηδαγσγνχζαλ ηα παηδηά ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά. Δπίζεο, 

δηαπηζηψζεθε, ζχκθσλα κε ην δείθηε λνεκνζχλεο, πςειφηεξε επίδνζε ζηα 

καζεκαηηθά θαη ηα θηινινγηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια παηδηά. 

Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο βηψλνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα αξλεηηθά 

θαη ζεκαληηθά ιηγφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Σα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη κάιηζηα ηζρπξά θαη δελ ηνπο βνεζνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν (Μπφηζαο, 2007). 

Οη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο πνπ ην 

ζρνιείν αδπλαηεί λα ηηο θαηαλνήζεη. Πεξλάλε δνθηκαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

ςπρηθφ ηνπο θφζκν, ηνπο δεκηνπξγνχλ απσζεκέλα θαη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Οη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο απφ ηφηε πνπ αλαθχπηεη ην καζεζηαθφ 

πξφβιεκα θαη πσο απηή ε δπζθνιία εθηηκάηαη απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

πλήζσο νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπνπ αλαπηχζζνληαη νη πξψηεο θηιίεο, αγλννχληαη θαη θξίλνληαη αξλεηηθά ή 

δηαθνξεηηθά θάλνπλ παξέα κε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη εθείλα καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο. Δπηπιένλ, πνιιά απφ απηά ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη ζηελ εθθνξά ηνπ 

ιφγνπ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο. Αξγφηεξα σο 

έθεβνη, εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο αλάπηπμεο, 

θπξίσο ιφγν ηεο ρακειήο ηνπο δεκνηηθφηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο (Smith, 2004).) 

χκθσλα κε έξεπλεο ε απνδνρή ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ηξφπν έληαμεο ηνπο ζε απηφ (Vaughn, 

Elbuam, Schumm & Hughes, 1998). Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε καζεηήο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηειεί μερσξηζηή πεξίπησζε. Δπνκέλσο, ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

καζεηή ψζηε λα γίλεηαη νκαιά ε έληαμή ηνπ ζηελ ηάμε. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά 

νξηζκέλσλ καζεηψλ ηνπ θαη ε απνδνρή ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ έρνπλ ζε 

αθαδεκατθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο επεξεάδεη θαη 

εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ 

(Jakupcak, 1998). 

Οη παξάγνληεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν θαη 

ζπλδένληαη κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη ην άγρνο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη 

απηναληίιεςε (Ληβαλνχ, 2004, ηδεξίδεο θαη ζπλ.,2006). 

 

 

2.3. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε θαη Έληαμε 

 

ηελ Διιάδα ν φξνο έληαμε εκθαλίδεηαη γχξσ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. 

Όκσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε φιεο ηεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη ε 

ηάζε ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο λα εθαξκφδεηαη ε ζπλεθπαίδεπζε (ή φπσο 

δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη έληαμε ή ελζσκάησζε) ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία. Γηα λα είλαη επηηπρήο ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ απαηηείηαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε (αλζξψπηλε θαη ηερληθή) 

θαη πξνγξάκκαηα δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Γεσξγηάδε, 

Κνπξθνχηαο, Καιχβα) . 

Ζ ηάζε απηή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο έρεη γίλεη λφκνο ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Ηηαιία. ηελ Ηηαιία, ην 1977, ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 
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αλάγθεο κπήθαλ μαλά ζε ηάμεηο κε παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο. Οη καζεηέο 

ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθέο, θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ππεξεζίεο θαη κε ηε βνήζεηα ππνζηεξηθηηθνχ δαζθάινπ θαηαθέξλνπλ 

λα θνηηνχλ ζην γεληθφ ζρνιείν. Φπζηθά θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε φιε απηή ηε 

πξνζπάζεηα. Απηά είλαη ην πςειφ θφζηνο, ε έιιεηςε πςειήο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φρη θαη ηφζν αξθεηή πιηθνηερληθή ππνδνκή θαζψο θαη νη δηάθνξεο 

αληηδξάζεηο γνλέσλ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. 

Ζ ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ Ηηαιία βαζίδεηαη ζηελ επειημία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ θαζεγήηξηα Barisone (Παλεπηζηήκην 

Σνξίλνπ-Ηηαιίαο, 2015) ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ζηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαζψο θαη φισλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη.  

ηφρνο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε έληαμε ησλ παηδηψλ κε δπζθνιίεο θαη ε 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ νκάδα ησλ άιισλ παηδηψλ. Ζ Εψληνπ – ηδέξε (2011) 

δηαρσξίδεη ηελ έληαμε απφ ηελ ελζσκάησζε, νξίδνληαο ηελ πξψηε σο ηελ 

«ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζε άιινπο» θαη ηε δεχηεξε σο ηε «ζπλέλσζε ζε έλα ζψκα». 

Παξφια απηά, αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα ηαπηίδνπλ ηηο δχν έλλνηεο. 

Μία απφ ηηο θπξίαξρεο δξάζεηο ηεο Unesco είλαη ε πξνψζεζε ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο (inclusive education), ε νπνία βαζίδεηαη ζην φηη: «ηα ζρνιεία πξέπεη λα 

θηινμελήζνπλ φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηηο θπζηθέο, πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο, γισζζηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο. Απηφ πξέπεη λα πεξηιάβεη ηα παηδηά 

κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηαιαληνχρα παηδηά, παηδηά απφ ηνπο καθξηλνχο ή λνκαδηθνχο 

πιεζπζκνχο, παηδηά απφ γισζζηθέο, εζληθέο ή πνιηηηζηηθέο κεηνλφηεηεο θαη παηδηά 

απφ κεηνλεθηνχζεο ή πεξηζσξηνπνηεκέλεο πεξηνρέο ή νκάδεο» (Unesco, 2004). Με 

απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε βάζε γηα κηα πην δίθαηε θνηλσλία πνπ ελζαξξχλεη 

ηνπο αλζξψπνπο λα δήζνπλ φινη καδί εηξεληθά, εθφζνλ, ηα εληαμηαθά ζρνιεία 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο (Unesco, 2004). 

Ζ ζρνιηθή έληαμε, ζχκθσλα κε ηνλ Υξεζηάθε (2013), ζηεξίδεηαη ζην δηθαίσκα 

πνπ έρεη ν θαζέλαο καο γηα ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Μάιηζηα ζπζρεηίδεη ηνλ φξν έληαμε κε ηνπο φξνπο νκαινπνίεζε-normalization θαη 

θνηλσληθνπνίεζε-socialization. 
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Σν ζρνιείν απνηειεί γηα ην παηδί ην πξψην νξγαλσκέλν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο 

κε άιια παηδηά θαη ελήιηθνπο θαη γηα λα πεηχρεη ζε απηφ ην θαηλνχξην πεξηβάιινλ 

ζα είλαη θαιφ εθηφο απφ αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο λα δηαζέηεη θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

Ζ Carolyn Saarni (1999) (απφ ζρεηηθή έξεπλα παξαηήξεζεο ζε παηδηθφ ζηαζκφ) 

ηζρπξηδφηαλ φηη ηα παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειέο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο, ηηο απνθηνχλ απφ ηελ λεπηαθή ηνπο θηφιαο ειηθία. 

Παξφκνηα έξεπλα επηρείξεζε θαη ν Gottman κε παξφκνην ηξφπν, φπνπ κε ηε κέζνδν 

ηεο παξαηήξεζεο, ζε παηδηά 3-9 εηψλ αξρηθά θαη 11 εηψλ ζηε ζπλέρεηα, θαηέγξαςε 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ νκάδα. Γηαπίζησζε φηη ηα παηδηά πνπ  

δεκηνχξγεζαλ θηιηθέο ζρέζεηο κε άιια ήηαλ εθείλα πνπ ζπλεξγάδνληαλ, 

πξφζεραλ θαη είραλ αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

χκθσλα κε ηνλ Matthews θαη ζπλ. (2002) ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

νξίδεηαη σο «έλαο δείθηεο κηαο θαζνιηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα επηηπρή 

πξνζαξκνγή ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηβάιινλ». Άξα, ν 

παξάγνληαο ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε είλαη πνιχο ζεκαληηθφο γηα ηελ 

πξνζαξκνγή θαη ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ζρνιηθή πξνζαξκνγή αθνξά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ ζε θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο απαηηήζεηο ηεο ηάμεο θαη 

απαηηείηαη ε αλάπηπμε ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ (Perry & Weinstein, 2004). 

χκθσλα κε ηνλ Φξαγθνχιε (2005) νη ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο είλαη:  

1) ε γεληθή ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιείν (ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή), 

2) ε θνηλσληθή ηθαλνπνίεζε απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ,  

3) ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Οη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ηνπ καζεηή κπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε ςπρνθνηλσληθνχο 

άμνλεο θαη ζρεηίδνληαη κε: ηελ ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή πνπ πξνέξρεηαη θπξίσο 

απφ βηνινγηθέο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή πνπ 

πεγάδνπλ θπξίσο απφ εμσηεξηθέο πνιηηηζηηθέο ή πεξηβαιινληηθέο αηηίεο. 

Μέζα απφ έξεπλεο ησλ Zeidner & Shani-Zinovich (2003) & Mayer, Salovey & 

Caruso, (2004) θαηέδεημαλ φηη νη αθαδεκατθά «ραξηζκαηηθνί» καζεηέο ζην Ηζξαήι 

πνπ εμεηάζηεθαλ κε εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηεο αληηθεηκεληθήο επίδνζεο είραλ 
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πςειφηεξεο βαζκνινγίεο ζηε δνθηκαζία ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ φηη νη 

«ιηγφηεξν ραξηζκαηηθνί» ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη θπξίσο ζηε ζηξαηεγηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε (δειαδή ζηελ θαηαλφεζε θαη δηαρείξηζε). 

 

2.4.Φπρνθνηλσληθή αλάπηπμε 

 

Όιν θαη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ.  

Ζ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηελ απνδνρή απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ελήιηθεο (ηνπο 

γνλείο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο), ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή, ηελ θαηάζηαζε ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηελ απνπζία αξλεηηθήο εκπινθήο κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο θάζε ρψξαο. 

 Μηα πιεπξά ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε, ε δηαδηθαζία, 

δειαδή, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά απνθηνχλ ηα πξφηππα, ηηο αμίεο θαη ηε γλψζε ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Οη θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, θπξίσο γνλείο θαη δάζθαινη, 

κεηαδίδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο είλαη θνηλσληθά απνδεθηέο ζε κηα 

πνιηηηζκηθή νκάδα, ζηε λεφηεξε γεληά (Ogbu, 1981. Triandis, 1994). 

 

Oη Cavalli-Sforza & Feldman (1981) εηζήγαγαλ ηνλ φξν «πνιηηηζκηθή 

κεηαβίβαζε» (cultural transmission) ζε αλαινγία κε ηνλ φξν «βηνινγηθή 

κεηαβίβαζε», ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθή 

νκάδα κεηαβηβάδεη ηνπο απνδεθηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ζηηο επφκελεο γεληέο, 

κέζσ ησλ κεραληζκψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Σα παηδηά, δειαδή, νδεγνχληαη ζε 

κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ζπκβαηέο πξνο ηνπο ξφινπο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ζην 

κέιινλ, ψζηε λα γίλνπλ ςπρνθνηλσληθά επαξθείο ελήιηθεο (Ogbu, 1981). 

Γεληθά, είλαη δηαπηζησκέλν, φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά ζε κηα πνιηηηζκηθή νκάδα, 

ιφγσ ηνπ κεραληζκνχ πνιηηηζκηθήο κεηαβίβαζεο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

αλαπηχζζνληαη σο ςπρνθνηλσληθά επαξθή άηνκα (Ogbu, 1981).  

Γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο παζνινγηθήο απφ ηε θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ην πξψην 

βήκα είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θπξηφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ςπρνθνηλσληθά επαξθψλ παηδηψλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ε 
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θνηλσλία απφ ηα παηδηά (Motti-Stefanidi, Besevegis & Giannitsas, 1996). Όπσο 

αλαθέξνπλ πνιινί εξεπλεηέο, ε γλψζε ηεο θνηλσληθά απνδεθηήο ζπκπεξηθνξάο ζέηεη 

ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνθιίλνπζαο θαη δπζπξνζάξκνζηεο 

ζπκπεξηθνξάο (Masten & Coatsworth, 1995. Sroufe & Rutter, 1984). 

Σα ζεκάδηα ηεο επηηπρνχο θνηλσληθνπνίεζεο, ινηπφλ, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εγθαζίδξπζε θαη ηε δηαρείξηζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, ηελ απνρή απφ 

πξφθιεζε βιάβεο ησλ άιισλ, ηε ζπκκεηνρή σο έλα επνηθνδνκεηηθφ κέινο ζηελ 

νκάδα, ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηελ θνηλφηεηα. ηε 

δηάξθεηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο, ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ κηα ζαθέζηεξε αίζζεζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπο, ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη ησλ ελδερφκελσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα 

αληηδξάζνπλ ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ, καζαίλνπλ γηα ηνπο ξφινπο πνπ 

αλακέλεηαη λα παίμνπλ θαη γηα ην πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ξφινπο ηνπο, πψο λα  ειέγρνπλ ηα επηζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα θαη πψο λα ζέβνληαη 

ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Απηέο νη αιιαγέο ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, θπζηθά, αλεμάξηεηα απφ ηηο βηνινγηθέο θαη γλσζηηθέο αιιαγέο 

θάζε αλαπηπμηαθήο πεξηφδνπ (Cole, M. & Cole, S., 1998). 

Γηα κεξηθά παηδηά, ε επηηπρία ζηελ θνηλσληθή απνδνρή απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα 

πξφθιεζε, έλα ζθνπφ. Οη θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, νη πεπνηζήζεηο ηνπο, νη δεμηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηνπλ, θαζψο  θαη ε αλαηξνθνδνηνχκελε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ ηνπο επηδξνχλ ηδηαίηεξα ζε απηήλ ηελ 

δηαπξνζσπηθή, θνηλσληθή δηαδηθαζία. Απηά ηα παηδηά έρνπλ ή αλαπηχζζνπλ ηζρπξέο 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη «ρηίδνπλ» θαηλνχξγηεο νκάδεο 

δεμηνηήησλ, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ απηνζεβαζκφ, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

θαιή αθαδεκατθή απφδνζε. 

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ππνζηεξίμεη φηη ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ 

επηδεηθλχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Κνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο είλαη πην 

αγαπεηά, ηφζν απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο φζν θαη απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο 

(Eisenberg, Fabes, Bernzweig, Karbon, Poulin & Hanish, 1993). 

Αληίζηξνθα, κεξηθά παηδηά θαη έθεβνη απνθεχγνπλ λα δνπλ κέζα ζε παξέεο 

ζπλνκειίθσλ θαη δελ αλαπηχζζνπλ επαξθείο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο. Σα παηδηά απηά βηψλνπλ ζπρλά ηελ απφξξηςε, πξάγκα πνπ επηδξά 

απνδηνξγαλσηηθά ζηελ ςπρηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ζηελ απφδνζή ηνπο ζην ζρνιείν. 

H δηαρείξηζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απνδεηθλχεηαη νπζηαζηηθή θαη γηα ηελ 

επηηπρή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Οη πςειήο ζπρλφηεηαο 
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θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο πνπ δηεπθνιχλνληαη 

πεξηζζφηεξν κέζσ ηεο εγθαζίδξπζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο ζρέζεσλ θηιηθφηεηαο, 

επηθνηλσλίαο θαη δηαιφγνπ , νη βαζηθέο νηθνγελεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε επηθνηλσλία 

κε ηνλ / ηελ ζχληξνθν, ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, νη ζρέζεηο ησλ αδειθψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη ε επηθνηλσλία κε ηα πξφζσπα ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο είλαη πιεπξέο ηεο 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ πξνβάιινπλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα έλα πξφζσπν πνπ 

ζέιεη θαη είλαη αλάγθε λα αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά κε ηνπο άιινπο.  

 

2.5. Άγρνο - ζηξεο  

 

Σν άηνκν πνιιέο θνξέο ζηε δσή ηνπ ζπλαληά δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ θαιείηαη 

λα αληηκεησπίζεη. Οη δπζθνιίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αθνξνχλ δηάθνξνπο ηνκείο 

ηεο δσήο ηνπ, φπσο ηνλ εξγαζηαθφ, ηνλ νηθνγελεηαθφ, ηνλ δηαπξνζσπηθφ θιπ. 

δπζθνιίεο, φκσο, αληηκεησπίδνπλ θαη ηα παηδηά, φζν θαη νξηζκέλνη εηδηθνί λα 

δηαθσλνχλ. Οη θαηαζηάζεηο απηέο είλαη βέβαηα δηαθνξεηηθήο κνξθήο, παξφια απηά 

πξνθαινχλ ηελ ίδηα αλαζηάησζε, ζηελνρψξηα θαη αλεζπρία θαη κπνξεί λα είλαη 

πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο. πλαθφινπζα, ην ελήιηθν άηνκν θαη ην παηδί ληψζνπλ φηη 

πξέπεη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ κε θάπνην ηξφπν πξνθεηκέλνπ λα ηηο ιχζνπλ θαη λα 

επαλέιζνπλ ζε εξεκία. Δλδηάκεζα ζηελ εκθάληζε ελφο πξνβιήκαηνο ή κηαο 

θαηάζηαζεο άγρνπο θαη ηεο αληηκεηψπηζήο ηεο παξεκβάιιεηαη πάληα ην ζηξεο 

(Μπεδεβέγθεο, 2001).  

Ζ έλλνηα ηεο αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ άγρνπο είλαη ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηξεο. Ο φξνο ζηξεο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνιιψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (ςπρνινγία, ηαηξηθή, θνηλσληνινγία). Δξεπλεηέο απφ ην ρψξν 

ηεο ςπρνθπζηνινγίαο, ηεο ρεκείαο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο θιηληθήο ςπρνινγίαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ηνπ ζηξεο έρνληαο δηαθνξεηηθά ζεκεία αλαθνξάο. Έλαο 

νξηζκφο πνπ ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη 

εξεπλεηέο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ν 

νξηζκφο πνπ δφζεθε απφ ηελ Aldwin (1991). χκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ζηξεο 

αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία πνπ παξάγεηαη σο ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αηφκνπ πεξηβάιινληνο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θπζηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή 

έληαζε. 
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Ζ έλλνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο είλαη θπξίαξρε ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ ζηξεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Lazarus & Folkman (1984) νξίδεηαη σο 

ε ζπγθεθξηκέλε ζρέζε αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ πνπ αμηνινγείηαη 

απφ ην άηνκν σο απαηηεηηθή ή ππεξβαίλνπζα ηα απνζέκαηά ηνπ θαη απεηιεηηθή γηα ηε 

δσή ηνπ ή ηελ επεκεξία ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην ε γλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα 

ην ζηξεο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη ςπρνθπζηνινγηθψλ 

αληηδξάζεσλ.  

Ο φξνο ζηξεο είλαη πνιχ θνηλφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. Με κηα πξψηε καηηά 

δελ θαίλεηαη λα ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, εθηφο ίζσο απφ 

θάπνηεο κηθξέο επεμεγήζεηο. Χζηφζν, ε δηαηχπσζε ελφο νξηζκνχ γηα ην ζηξεο δελ 

είλαη εχθνιε ππφζεζε (Καξαδήκαο, 1996). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ν φξνο 

ζηξεο ππάξρεη ζην Oxford English Dictionaty απφ ην 18
ν
 αηψλα θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ηφζν ζπρλή, ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αγγιηθά ηφζν σο νπζηαζηηθφ, φζν θαη σο 

ξήκα. Χο νπζηαζηηθφ αλαθέξεηαη ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα ή ζε κηα εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε. Χο ξήκα κπνξεί λα είλαη ελεξγεηηθφ. Ο φξνο ζηξεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

πνιιά επηζηεκνληθά πεδία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο, φπσο 

ηε θπζηνινγία, ηε βηνρεκηθή θαη ηε λεπξνθπζηνινγία έσο ηηο ςπρνινγηθέο επηζηήκεο, 

φπσο ηελ ςπραλάιπζε, ηελ ςπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηηο ζεσξίεο ηεο κάζεζεο, 

ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία θιπ. (Aldwin, 1994). 

Δηδηθφηεξα, ζηελ ςπρνινγία κε ηνλ φξν ζηξεο απνδίδνπκε γεληθφηεξα ηε ζπκηθή 

έληαζε ηνπ αηφκνπ φηαλ ζπλαληά έλα πξφβιεκα ή δπζθνιία (Forman, 1993). Μπνξεί 

λα είλαη ην αξλεηηθφ εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί κία ζπκηθή αλαζηάησζε, ε αληίδξαζε 

ηνπ αηφκνπ ζε κηα ζνβαξή πξφθιεζε ή κηα αιιαγή πνπ θαίλεηαη λα μεπεξλά ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ (Μπεδεβέγθεο, 2001). Ο πην γλσζηφο θαη δηαδεδνκέλνο νξηζκφο, 

σζηφζν, αλήθεη ζηνλ Folkman (1984) πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζηξεο είλαη ε ζρέζε 

αλάκεζα ζην άηνκν θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φηαλ νη ηειεπηαίεο 

ππεξβαίλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ επεκεξία ηνπ. Ο ηειεπηαίνο 

νξηζκφο, γλσζηφο θαη σο γλσζηηθή ζεσξία γηα ην ζηξεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, 

είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο θαη επαξθήο επηζηεκνληθά (Μπεδεβέγθεο, 2001). 

Χζηφζν, έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί δηαθνξεηηθνί θαηά θαηξνχο νξηζκνί κε 

δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ ηη ζπληζηά ζηξεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εθδήισζή ηνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Wong (1993) ην ζηξεο είλαη κηα 

εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί έληαζε θαη 

αλαζηάησζε ζην άηνκν θαη νδεγεί ζηελ επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο, 
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ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Caplan (1982), «ηο ζηπερ είναι η διαθοπά ανάμεζα ζηιρ 

απαιηήζειρ ενόρ αηόμος… και ζηην ικανόηηηά ηος να ανηαποκπιθεί, οι ζςνέπειερ ηηρ 

οποίαρ (διαθοπάρ) είναι καθοπιζηικέρ…». Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, φπσο ν παξαπάλσ, 

δείρλεη φηη ην ζηξεο είλαη πάληα επηβιαβέο ή επίπνλν (Arnold, 1990). Χζηφζν, πνιινί 

ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ήπηνη ζηξεζζνγφλνη παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα 

εληζρχζνπλ ην θίλεηξν ελφο αηφκνπ γηα δξάζε (Arnold, 1990) θαη φηη νη ζεηηθέο ή νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ην ζηξεο ζηελ πγεία εμαξηψληαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο. 

Ζ έλλνηα ηνπ ζηξεο έρεη απνδνζεί κε ηξεηο ηξφπνπο: α) σο αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ 

ζε κηα ζνβαξή πξφθιεζε ή απεηιή (Ursin & Olff, 1993) πνπ μεπεξλά ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπ (Lazarus & Folkman, 1984), β) σο αξλεηηθφ εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί ηε ζπκηθή 

αλαζηάησζε θαη γ) σο αιιειεπίδξαζε αηφκνπ-πεξηβάιινληνο (νη απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ) (Folkman, 1984). Ζ 

ηειεπηαία πξνζέγγηζε ζεσξείηαη επαξθέζηεξε θαη αλαθέξεηαη θαη σο γλσζηηθή 

ζεσξία γηα ην ζηξεο θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (Folkman, 1984, Lazarus & Folkman, 

1984). 

χκθσλα κε ηε γλσζηηθή ζεσξία, γηα λα έρεη έλα άηνκν κηα εκπεηξία 

ςπρνινγηθνχ ζηξεο ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί φηη ε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ 

απεηιεί ηελ επεκεξία ηνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ νλνκάζηεθε «γλσζηηθή εθηίκεζε» 

(Coyne & Lazarus, 1980), είλαη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη εκπιέθεη ην 

γλσζηηθφ δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ. Με άιια ιφγηα, ην άηνκν αληηιακβάλεηαη έλα 

γεγνλφο σο αγρνγφλν φηαλ θξίλεη πσο απηφ μεπεξλά ηηο ςπρνζσκαηηθέο, θνηλσληθέο ή 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηέο ηνπ. Σν επίπεδν ηνπ άγρνπο, επνκέλσο, εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο 

(πξσηνγελήο εθηίκεζε). Σν άηνκν εθηηκά θαηά πφζν κηα θαηάζηαζε ζπληζηά βιάβε-

απψιεηα πνπ έρεη ήδε ζπκβεί, απεηιή γηα κειινληηθή βιάβε-απψιεηα ή πξφθιεζε γηα 

επθαηξίεο αλάπηπμεο, ειέγρνπ ή θέξδνπο. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εθηίκεζε ηνπ 

αηφκνπ γηα ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο κηαο 

δχζθνιεο θαηάζηαζεο (δεπηεξνγελήο εθηίκεζε). Απηφ αθνξά θπζηθά-βηνινγηθά, 

πιηθά, θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά εθφδηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν. Σα ςπρνινγηθά 

εθφδηα πεξηιακβάλνπλ ηελ πίζηε θαη ηελ ειπίδα ηνπ (φηη κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη), 

δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ην εζηθφ ηνπ γηα 

δξάζε θαη αληίζηαζε ζε κηα αληημνφηεηα. 
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Δίλαη εκθαλήο, ε απνπζία ελφο νξηζκνχ γηα ην ζηξεο απνδεθηνχ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο. Αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

νξηζκψλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ ζηξεο. Ο Cannon πεξηέγξαςε ην ζηξεο σο ηε δηαηαξαρή 

ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θάησ απφ αθξαίεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Ο Selye φξηζε ην ζηξεο σο ηε κε ζπγθεθξηκέλε 

αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζε θάζε απαίηεζε πνπ δέρεηαη. Δπίζεο, θάλεη αλαθνξά ζηελ 

έλλνηα ηνπ ζεηηθνχ ζηξεο πνπ δελ πξνθαιεί δπζιεηηνπξγηθέο αληηδξάζεηο. Ο Mason 

(1975) ζεκεηψλεη φηη ν φξνο ζηξεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξφπσο θαη φηη 

αλαθέξεηαη είηε ζην εξέζηζκα είηε ζηελ αληίδξαζε είηε ζηελ αιιειεπίδξαζε 

εξεζίζκαηνο θαη αληίδξαζεο.  

Ο Lazarus (1966) ππνζηεξίδεη φηη ην ζηξεο δελ είλαη εξέζηζκα, αληίδξαζε ή 

δηακεζνιαβεηηθή κεηαβιεηή, αιιά έλαο ζπλνπηηθφο φξνο γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή κειέηεο. Οη Monat & Lazarus (1991) κηινχλ γηα ηξία είδε ζηξεο: ην 

ςπρνθπζηνινγηθφ, ην ςπρνινγηθφ θαη ην θνηλσληθφ. Δηζάγνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

δηεξγαζίαο ζηνλ νξηζκφ ηνπ ζηξεο , ηελ νπνία αληηιακβάλνληαη σο ηε ζρέζε 

αλάκεζα, αθελφο, ζην άηνκν, ην ζψκα ηνπ ή ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη, αθεηέξνπ, ζην 

πεξηβάιινλ. ε πξφζθαηε έξεπλά ηνπ ν Lazarus (2000) δίλεη κία επξχηεξε δηάζηαζε 

ηνπ ζηξεο ππνζηεξίδνληαο φηη ην ςπρνινγηθφ ζηξεο κπνξεί λα ζεσξεζεί κέξνο κηαο 

πην πνιχπινθεο, νξγαλσκέλεο βηνθνηλσληθήο – ςπρνινγηθήο νληφηεηαο ή φινπ, πνπ 

νη ςπρνιφγνη απνθαινχλ ζπλαίζζεκα, φπσο ζπκφο, θφβνο, ληξνπή, επραξίζηεζε ή 

αγάπε. Σα ζπλαηζζήκαηα ζπληζηνχλ επξχηεξεο, πην πεξηεθηηθέο έλλνηεο απφ φηη ην 

ζηξεο γηαηί πεξηιακβάλνπλ θαη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ αληηκεηψπηζε απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φρη φκσο φιν. 

χκθσλα κε ην Lazarus (1981) ην άγρνο ζεσξείηαη ε ψζεζε γηα παζνινγηθή 

πξνζαξκνγή ζην ζηξεο. Δίλαη ε δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα επηθείκελνπ θηλδχλνπ, έληαζε θαη αλεζπρία. 

Δκθαλή είλαη θαη ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ, 

μεξφηεηα ηνπ ζηφκαηνο, εθίδξσζε, κπνζθειεηηθέο ελνριήζεηο θαη αίζζεκα 

αδπλακίαο (Ollendick & Hersen, 1998). Καηά ζπλέπεηα, ην άγρνο αλαθέξεηαη ζηηο 

ςπρνθπζηνινγηθέο, ζπκπεξηθνξηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο αιιαγέο πνπ 

παξάγνληαη σο αληίδξαζε ζε έλα ζπλεηδεηφ ή αζπλείδεην θίλδπλν. 

Οη Hoehn-Saric & McLeod (1988) πεξηγξάθνπλ ην άγρνο σο κηα εκπεηξία, ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο πξνεηδνπνίεζεο (αζθάιεηαο). Ο κεραληζκφο απηφο 

εθπέκπεη πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα ζε θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ πνπ έρνπλ ζρέζε κε 
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αβεβαηφηεηα, ελψ θαίλεηαη λα δπζιεηηνπξγεί ζε έλαλ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, φπσο, 

φηαλ: α) ην άγρνο είλαη ππεξβνιηθά έληνλν, β) δηαξθεί πέξα απφ ηελ έθζεζε ζε 

θάπνην θίλδπλν, γ) παξνπζηάδεηαη ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αληηθεηκεληθά δελ 

εκπεξηέρνπλ θίλδπλν ή απεηιή ή δ) παξνπζηάδεηαη ρσξίο θαλέλα ηδηαίηεξν ιφγν. 

Σν γλσζηαθφ κνληέιν ηνπ άγρνπο ηνπ Aaron Tim Beck (Beck & Emey, 1985) 

είλαη έλα θαιά επεμεξγαζκέλν κνληέιν ηνπ θιηληθνχ άγρνπο (Clark & Beck, 1988), ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη φηη πθίζηαηαη κηα ζρέζε κεηαμχ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεο ζηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο, νη νπνίεο νξίδνληαη πξσηαξρηθά σο δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο. Ζ 

έκθαζε ζε απηφ ην κνληέιν ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξκελεχνληαη 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο απφ ηνπο αλζξψπνπο παξά ζηα ίδηα ηα γεγνλφηα. Απηέο νη 

εξκελείεο δεκηνπξγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο έλαλ αξηζκφ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιηληθνχ άγρνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ: α) έιιεηςε ξεαιηζκνχ, β) 

ππεξεθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο παξνπζίαζεο θαη ηνπ βαζκνχ δξηκχηεηαο ησλ 

αξλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γ) ππνεθηίκεζε ησλ ππαξρφλησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο 

ησλ θαηαζηάζεσλ ή ησλ ηξφπσλ επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Clark & Beck, 1988). 

Σν γλσζηηθφ κνληέιν ηνπ άγρνπο φπσο παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο Blackbum & 

Davidson (1990) απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: α) εξέζηζκα, β) ηε κεζνιάβεζε θαη γ) 

ηελ αληίδξαζε. Ζ κεζνιάβεζε κεηαμχ ελφο εξεζίζκαηνο θαη κηαο αληίδξαζεο 

αληηπξνζσπεχεη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ελ ελεξγεία γλσζηαθψλ 

ζρεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ κε ηηο απηφκαηεο ζθέςεηο. 

 

2.6. Μνξθέο ζηξεο θαη ςπρηθή πγεία 

 

Σν ζηξεο δελ πξνέξρεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

δσή ηνπ αηφκνπ, αιιά απφ πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο. Μπνξεί, ινηπφλ, λα είλαη 

θπζηθφ, ρεκηθφ, βηνινγηθφ, ςπρνινγηθφ ή θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

(Arnold, 1990). Δπίζεο, κειεηψληαη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ε δηάξθεηά 

ηνπ, ν ρξφλνο έλαξμεο θαη ε δηαζπνξά ηνπ, δειαδή ην γεγνλφο φηη νη επηπηψζεηο ηνπ 

κπνξεί λα είλαη κηθξέο θαη πεξηνξηζκέλεο ή λα ππάξμεη κηα ζεηξά αιπζηδσηψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ λα αθνξνχλ πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. ρεηηθά κε ηε 

δεχηεξε, κάιηζηα, πεξίπησζε ππάξρνπλ αξθεηνί εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

επηπηψζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ stress δελ είλαη κφλν αζξνηζηηθά, αιιά αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη θαη πνιιαπιαζηαζηηθά.  
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Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη κε ηνλ φξν stress ελλννχκε ηελ εκθάληζε ελφο 

απξφβιεπηνπ παξάγνληα ζηε δσή ηνπ αηφκνπ πνπ ην θάλεη λα ληψζεη αλαζηάησζε θαη 

άγρνο, δε κπνξεί παξά απηή ε θαηάζηαζε λα έρεη θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

πγεία, ηφζν ηνπ ελήιηθνπ αηφκνπ, φζν θαη ηνπ παηδηνχ.  

Έρεη δηαπηζησζεί, σο πξνο ηε ζσκαηηθή πγεία, φηη ην stress ζρεηίδεηαη ζηνπο 

εθήβνπο κε απνπζίεο απφ ην ζρνιείν, επηζθέςεηο ζην γηαηξφ θαη ζπκπηψκαηα, φπσο 

πφλνη ζην ζηήζνο, πνλνθέθαινη θαη πξνβιήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (Folkman, S. & 

Lazarus, R.S.), ελψ πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο άγρνπο ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα. ε φ,ηη 

αθνξά, ηέινο, ζηελ ςπρνινγηθή πγεία, ην stress θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε άγρνο, 

θαηάζιηςε, ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ρακειή ζρνιηθή ή επαγγεικαηηθή επίδνζε 

(Folkman, S. & Lazarus, R.S. 1985). Αθφκε, σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ηα άηνκα πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά είλαη πηζαλφ λα 

δέρνληαη πεξηζζφηεξν ζηξεο θαη λα εθιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο θαηαζηάζεηο σο 

αγρνγφλεο. 

Σν ζηξεο θαίλεηαη λα είλαη θάηη ζχλεζεο θαη ζπρλφ ζηε δσή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αηφκσλ, αθνχ κπνξεί λα εθδεισζεί ζρεηηθά εχθνια. 

Όπσο είδακε παξαπάλσ ε έξεπλα κέρξη ηψξα απέδεημε φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ εξεπλάκε.  

 

 

2.7. Θεσξίεο γηα ηε λνεκνζύλε 

 

ην ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο ην πην ακθηιεγφκελν ζέκα ίζσο είλαη ε έλλνηα ηεο 

λνεκνζχλεο. Ζ έλλνηα ηεο λνεκνζχλεο απαζρνιεί πνιιά ρξφληα ηνπο ςπρνιφγνπο, 

παηδαγσγνχο θαη εξεπλεηέο. Οη δηάθνξνη εηδηθνί έρνπλ δψζεη ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο 

θαη ζεσξίεο γηα ηελ έλλνηα θαη ηε θχζε ηεο λνεκνζχλεο, πνπ δηαθέξνπλ πνιχ 

κεηαμχ ηνπο. Καλέλαο νξηζκφο δελ γίλεηαη απνδεθηφο απφ φινπο ιφγσ φηη ε έλλνηα 

ηεο λνεκνζχλεο ζπλδέεηαη κε πξνζπάζεηεο δηεπθξίλεζεο θαη νξγάλσζεο ελφο 

ζχλζεηνπ ζπλφινπ θαηλνκέλσλ. 

Ο Gardner ππνζηεξίδεη φηη ε λνεκνζχλε δελ είλαη κηα νιηθή νληφηεηα αιιά έλα 

ζχλνιν ζρεηηθά απηφλνκσλ ηθαλνηήησλ, ηαιέλησλ θαη λνεηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Γηαβάδνγινπ-ηκνπνχινπ, 1999). 
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Πνιιέο απφςεηο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε δνκή ηεο λνεκνζχλεο απφ πνιινχο 

ζεσξεηηθνχο θαη εκπεηξηθνχο ςπρνιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν γαιιηθήο 

θαηαγσγήο ςπρνιφγνο Alfred Binet, ήηαλ ν πξψηνο πνπ θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε 

θιίκαθα γηα ηελ κέηξεζε ηεο λνεκνζχλεο κε ζθνπφ λα δηαθξίλεη ηα δηαλνεηηθψο 

θαζπζηεξεκέλα παηδηά απφ εθείλα κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ο Binet ζεψξεζε 

ηε λνεκνζχλε σο κηα πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηεο 

εξγάζηεθε εκπεηξηθά. Πνιιά απφ ηα ηεζη ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φρη γηα ηε κέηξεζε 

ηεο επθπΐαο ησλ παηδηψλ αιιά έρνπλ ζπλάθεηα κε ηελ επίδνζε ζηα ζρνιηθά 

καζήκαηα. Σα ηεζη απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα επηινγή, δηάγλσζε θαη 

αμηνιφγεζε (Παξαζθεπφπνπινο, 1994). 

Μηα αθφκε ζεσξία πνπ αζρνιήζεθε κε ηε λνεκνζχλε είλαη εθείλε ηνπ Sternberg, 

ν νπνίνο κειέηεζε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ηεζη λνεκνζχλεο πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. 

Ο Sternberg ππνζηεξίδεη φηη ην θαιχηεξν κέζν πξφβιεςεο ηεο επηηπρίαο ησλ 

αλζξψπσλ ζηνλ θαζεκεξηλφ καο θφζκν δελ είλαη κφλν ην IQ(δείθηεο λνεκνζχλεο) 

αιιά ε αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ηεο επηηπρίαο. Γηαθνξνπνηεί ηηο δχν απηέο έλλνηεο, 

ππνζηεξίδνληαο φηη ε λνεκνζχλε ηεο επηηπρίαο δηαθέξεη απφ ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επθπΐα ζηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο (Sternberg, 1999). 

Ο Sternberg (1999) πξνηείλεη ηελ ηξηαξρηθή ζεσξία ηεο Ννεκνζχλεο 

ππνζηεξίδνληαο φηη ππάξρνπλ ηξία ραξαθηεξηζηηθά λφεζεο πνπ πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη θαη λα αιιειεπηδξνχλ: ηελ αλαιπηηθή , ηε δεκηνπξγηθή θαη ηελ 

πξαθηηθή. Απφ απηέο κφλν ε αλαιπηηθή κεηξηέηαη ζε θάπνην αμηφινγν βαζκφ απφ ηα 

ηεζη. Ο ίδηνο ζεσξεί φηη είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη κηα εμηζνξξφπεζε κεηαμχ 

αλαιπηηθήο λνεκνζχλεο θαη δεκηνπξγηθήο. Δίλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ ζηελ 

πξαθηηθή λνεκνζχλε, φρη απιψο θάπνηνο λα ηηο δηαζέηεη αιιά λα γλσξίδεη θαη πψο 

λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Δπίζεο ζεσξεί φηη ηα ζπκβαηηθά ηεζη λνεκνζχλεο κεηξνχλ 

κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηεο λνεκνζχλεο θαη φρη ην ζχλνιφ ηεο θαη εζηηάδνληαη ζηελ 

αδξαλή αθαδεκατθή λνεκνζχλε θαη φρη ζηελ ελεξγεηηθή λνεκνζχλε. 

Ζ Αλαιπηηθή λνεκνζχλε αθνξά ηελ αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη ηελ αηηηνιφγεζε , 

ε δεκηνπξγηθή εθδειψλεηαη θαηά ηελ αλαθάιπςε, εθεχξεζε θαη θαηλνηνκία θαη 

ηέινο ε πξαθηηθή λνεκνζχλε ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ ιχζεσλ. Οη 

ηξεηο απηέο λνεκνζχλεο είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε. Σα 

ππάξρνληα ηεζη λνεκνζχλεο δελ κεηξνχλ δεκηνπξγηθέο ή πξαθηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 
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επεηδή απηέο νη ηθαλφηεηεο έρνπλ κηθξέο ζπζρεηίζεηο κε ηα ζπκβαηηθά ηεζη, είλαη 

απαξαίηεην λα κεηξεζνχλ θαη άιιεο πηπρέο ηεο λνεκνζχλεο. 

Σν 1983 ε ζεσξία ηνπ Gardner θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη αληηηίζεηαη ζηελ 

αληίιεςε φηη ππάξρεη κφλν έλα είδνο λνεκνζχλεο, απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ζηε 

δσή, πνπ πξνθχπηεη απφ ηα γλσζηά ηεζη λνεκνζχλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Gardner 

πίζηεπε φηη ε αλζξψπηλε γλψζε πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα σο κηα νκάδα απφ 

ηθαλφηεηεο, ηαιέληα ή λνεηηθέο δεμηφηεηεο, ηελ νπνία νλνκάδνπκε «λνεκνζχλε». 

Όινη καο έρνπκε απηέο ηηο δεμηφηεηεο αιιά ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Γη’ απηφ ην ιφγν 

ν Gardner δηαηχπσζε ηελ άπνςε φηη δελ ππάξρεη κφλν έλα είδνο λνεκνζχλεο αιιά 

δηαθνξεηηθά είδε. χκθσλα κε ηηο έξεπλέο ηνπ αλαγλψξηζε εθηά είδε λνεκνζχλεο: 

α) γισζζηθή λνεκνζχλε, β) κνπζηθή λνεκνζχλε, γ) ινγηθή/καζεκαηηθή λνεκνζχλε, 

δ) ρσξηθή λνεκνζχλε, ε) δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ζη) ελδνπξνζσπηθή ή 

ελδναηνκηθή λνεκνζχλε θαη δ) θηλαηζζεηηθή λνεκνζχλε (Καζζσηάθεο, Φινπξήο, 

2006). Παξά ηηο επηθξίζεηο πνπ δέρηεθε ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία, άιιαμε νξηζηηθά ηηο 

αληηιήςεηο γηα απηφ θαη είρε κεγάιε απήρεζε ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ηχπσλ λνεκνζχλεο, εθηφο απφ απηνχο πνπ πεξηέγξαςαλ ν 

Thorndike, ν Stemberg, ν Gardner, κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε ζεσξία ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Goleman (1995). Ο βαζηθφο νξηζκφο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ηνπ Goleman αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα θαηαλνεί θαη λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

 

 

 

 

2.7.1. Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο 

 

Σν 1983 ν Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπ Harvard, ν Howard 

Gardner, δεκνζηεχνληαο ην βηβιίν ηνπ “Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences” έθαλε αλαθνξά ζηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεο έλλνηαο ηεο ζπλχπαξμεο 

«πνιιαπιψλ εηδψλ λνεκνζχλεο». Ο Gardner ζηε ζεσξία ηνπ αλαθεξφηαλ ζε έλα 

δηαρσξηζκφ κεηαμχ δηαπξνζσπηθήο θαη ελδνπξνζσπηθήο επθπΐαο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ εκπεξηέρεη ε θαζεκία απφ απηέο. χκθσλα κε φζα 

έγξαςε ζηελ έξεπλά ηνπ ν Gardner, γηα ηελ «δηαπξνζσπηθή επθπΐα» (1983, 1993), 

ηελ φξηζε σο ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλνπκε ηνπο αλζξψπνπο, ην ηη ηνπο 
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θηλεηνπνηεί, ην πψο δνπιεχνπλ θαη πψο λα δνπιεχνπκε καδί ηνπο ζπλεξγαηηθά. Όζν 

γηα ηελ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε, ζεκαληηθφ γηα ηελ απηνεπίγλσζε ήηαλ ε 

«πξφζβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηα πξνζσπηθά ηνπ αηζζήκαηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα 

δηαθξίλεη κεηαμχ ηνπο θαη λα αληιεί απφ απηά ζηνηρεία πνπ ζα θαζνδεγνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ». Όπσο ππνζηήξημε ζηε ζεσξία ηνπ ν Gardner, ε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ επηά εηδψλ λνεκνζχλεο έρεη σο εμήο: γισζζηθή, καζεκαηηθή - ινγηθή, κνπζηθή, 

ρσξνηαμηθή, ζσκαηηθφ - θηλεζηναηζζεηηθή, δηαπξνζσπηθή θαη ελδνπξνζσπηθή 

λνεκνζχλε (Gardner, 1983). Σα επηά απηά είδε, φπσο ππνζηήξημε, δε ιεηηνπξγνχλ 

κεκνλσκέλα, αιιά ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο, θαηά ηελ άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ ή επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ απφ ηνπο αλζξψπνπο. Σν 1999 πξφζζεζε αθφκε έλα είδνο, 

λνεκνζχλεο, ην θπζηνθξαηηθφ (λαηνπξαιηζηηθφ). 

 

1. Ζ γισζζηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη είηε πξνθνξηθά είηε γξαπηά. Οη άλζξσπνη 

κε ιεθηηθή –γισζζηθή λνεκνζχλε ρεηξίδνληαη κε επθνιία ηνλ ιφγν. 

 

2. Ζ ινγηθνκαζεκαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε αξηζκνχο, κε ηε ινγηθή θαη ηελ 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. 

 

3. Ζ ρσξνηαμηθή λνεκνζχλε έρεη ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ θαη είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδεηο ρσξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θφζκνπ, λα ηηο 

κεηαθέξεηο λνεξά ή αηζζεηά. 

 

4. Ζ κνπζηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε, ηελ εθηέιεζε θαη ηελ 

ζχλζεζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ.  

 

5. Ζ ζσκαηηθν-θηλεζηναηζζεηηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

ειέγρνπ ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο, αιιά θαη ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο γηα ηελ 

έθθξαζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο. 

 

6. Ζ δηαπξνζσπηθή λνεκνζχλε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα 

θαηαιαβαίλεη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο 

θαη λα δνπιεχεη καδί ηνπο απνηειεζκαηηθά. 
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7. Ζ ελδνπξνζσπηθή ή ελδναηνκηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα 

απηνγλσζίαο θαη απηναληίιεςεο ησλ νξίσλ ησλ δπλαηνηήησλ, ησλ επηζπκηψλ 

θαη ησλ ηδεψλ ηνπ εαπηνχ. Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε λνεκνζχλε είλαη ε απηφ-ζπγθέληξσζε, ε πξνζνρή θαη ε πρειή 

κεζνδηθφηεηα ζηε ζθέςε θαη ζηε ινγηθή. 

 

8. Ζ θπζηνθξαηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα θξνληίδεη θαη λα αιιειεπηδξά κε ηα δψα. 

 

 Ο Gardner ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη «νιηθή» επθπΐα αιιά ιφγσ θιεξνλνκηθφηεηαο 

είηε θαη εμάζθεζεο, θάπνηα άηνκα αλαπηχζζνπλ θάπνηα κνξθή λνεκνζχλεο 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο. Όκσο, φια ηα θπζηνινγηθά άηνκα αλαπηχζζνπλ θάζε 

κνξθή λνεκνζχλεο ζε έλα βαζκφ, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ. Με ηε ζεσξία ηνπ γχξσ 

απφ ηελ «πνιιαπιή λνεκνζχλε» ππνζηεξίδεη φηη ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα εζηηάδεη 

ζην θαζέλα απφ ηα είδε λνεκνζχλεο ηνπ αλζξψπνπ μερσξηζηά. Με ηε ζεσξία πεξί 

«πνιιαπιήο λνεκνζχλεο» ν Gardner απνξξίπηεη ηε ζεσξία ηεο κίαο θαη κνλαδηθήο 

λνεκνζχλεο. Ζ πνιχπιεπξε απηή άπνςε ηεο λνεκνζχλεο πξνζθέξεη κηα 

πινπζηφηεξε εηθφλα ηεο ηθαλφηεηαο ελφο παηδηνχ θαη ηνπ δπλακηθνχ ηνπ γηα επηηπρία 

απφ φηη ν θαζηεξσκέλνο Γείθηεο Ννεκνζχλεο. 

 Ζ ζεσξία ηνπ είρε κεγάιε αληαπφθξηζε ζε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ζεσξεηηθψλ, ηδηαίηεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ελψ πνιιέο απφ ηηο 

αξρέο ηεο εθαξκφδνληαη απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηζχλνληεο γηα ηα 

πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.  

 

 

 

 

 

2.7.2. Κνηλσληθή Ννεκνζύλε 

 

Ο φξνο θνηλσληθή λνεκνζχλε επηλνήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Thorndike (1920) θαη 

αλαθέξεηαη σο ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Ο 

Thorndike ηφληζε φηη «απηή ε δηαπξνζσπηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δσηηθήο 
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ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ζε πνιινχο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

εγεζίαο»(Goleman, 2006). Παξφια φκσο πνπ δηέθξηλε ηξία είδε λνεκνζχλεο 

(κεραληθή, αθεξεκέλε θαη θνηλσληθή) δελ θαηάθεξε λα βξεη ηξφπν λα κεηξήζεη ηελ 

θνηλσληθή.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ν David Wechsler, ν ςπρνιφγνο πνπ επηλφεζε 

ηε κέζνδν κέηξεζεο ηεο λνεκνζχλεο, είρε απνξξίςεη ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε σο 

κηα γεληθή επθπΐα πνπ έρεη εθαξκνγή ζηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο.  

Οη ςπρνιφγνη δηαθσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην πνηεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο 

ζεσξνχληαη θνηλσληθέο θαη πνηεο ζπλαηζζεκαηηθέο. ίγνπξα νη δχν ηνκείο 

αλακηγλχνληαη, γηαηί νη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο καο είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο. 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ απηέο νη δχν έλλνηεο ζπγρένληαη είλαη ε αζάθεηα πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ νξηζκψλ θαζψο θαη ην εξψηεκα θαηά πφζν ε ΔQ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε (social intelligence). Οη Ford θαη 

Tisak (1983) μερψξηζαλ ηξία ζηνηρεία ηα νπνία απαξηίδνπλ ηε θνηλσληθή 

λνεκνζχλε: 1)απνθσδηθνπνίεζε θνηλσληθψλ θαλφλσλ – θσδίθσλ (π.ρ. ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο κε ιεθηηθψλ ζεκάησλ) 2) απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

«θνηλσληθήο παξνπζίαο» θάπνηνπ αηφκνπ (φπσο γίλεηαη αληηιεπηή ζε επίπεδν 

απνηειεζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο) 3) θνηλσληθφ κέηξν κε ζπζηαηηθφ ηθαλφηεηαο. 

Οη Mayer θαη Salovey (1993), αξρηθά πεξηέγξαςαλ ηελ ΔQ σο έλα ηχπν 

θνηλσληθήο λνεκνζχλεο. Πξφζθαηα φκσο νη Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios 

(2001) πξφηεηλαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη απφ ηε βάζε ηνπο θνηλσληθά 

κπεξδεχνληαο έηζη ηα φξηα αλάκεζα ζε ΔQ θαη θνηλσληθή λνεκνζχλε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Απηφ εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία ηζρπξίδνληαη φηη πξνσζνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ΔQ νπζηαζηηθά ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ Goleman πεξί ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο 

ζπκπεξηειάκβαλε ηελ θνηλσληθή λνεκνζχλε, ρσξίο σζηφζν λα ηεο απνδίδεη κεγάιε 

ζεκαζία, φπσο άιινη ζεσξεηηθνί. Ο Goleman ζεσξεί φηη εκπιέθνληαο ηελ θνηλσληθή 

λνεκνζχλε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δελ ππάξρεη πεξηζψξην αλάπηπμεο λέσλ ηδεψλ 

φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε ηθαλφηεηα γηα ζρέζεηο. Απηή ε «κπσπία» φπσο ηε 

ραξαθηεξίδεη αθήλεη ην θνηλσληθφ κέξνο εθηφο λνεκνζχλεο (Goleman, 2012). Γη 

απηφ πξφηεηλε δχν θαηεγνξίεο πνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ε θνηλσληθή λνεκνζχλε: α) 
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ζηελ θνηλσληθή επίγλσζε, δειαδή ζε απηφ πνπ αηζζαλφκαζηε γηα ηνπο άιινπο θαη β) 

ζηελ θνηλσληθή-επρέξεηα, δειαδή ζε απηφ πνπ πξάηηνπκε ζηε ζπλέρεηα, ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άιινλ (Goleman, 2016).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman (2006), ε θνηλσληθή λνεκνζχλε 

έρεη πεξάζεη ζην πεξηζψξην απφ ηνπο θνηλσληθνχο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο κειεηεηέο 

ηεο λνεκνζχλεο. Σε κφλε εμαίξεζε απνηειεί ε έξεπλα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε.  

 

2.8. Θεσξίεο γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε 

 

Οη ζεσξίεο γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο είλαη 

πνηθίιεο. Γηαθξίλνληαη α) ζε εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε απνηειεί «ζπζηαηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο» ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή έλαο 

ζπλδπαζκφο απφ ηθαλφηεηεο πξνζαξκνγήο θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο 

(π.ρ. ε ζεσξία ηνπ Bar On), β) ζε απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο κία «αηνκηθή ηθαλφηεηα» ηνπ λνπ πνπ έρεη αληηζηνηρίεο σο πξνο ηε 

δνκή θαη ηελ νξγάλσζή ηεο, κε ηα άιια είδε λνεκνζχλεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

θπξίσο ζε γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο (π.ρ., ε ζεσξία ησλ Mayer, Salovey & Caruso) θαη 

γ) ζε απηέο πνπ εξκελεχνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κε βάζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ επίδνζε θάπνηνπ ζηελ εξγαζία ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (π.ρ., ε ζεσξία ηνπ Goleman). 

Παξφιν ηελ πιεζψξα ζεσξηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο δηαθνξψλ, φιεο νη ζεσξίεο 

εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα θαηαιάβνπλ θαη λα κεηξήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ξχζκηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο. 

Δπνκέλσο, φπσο πξναλέθεξα ηα κνληέια ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο πνπ 

έρνπλ δηαθξηζεί είλαη: 

 

1.Σν κνληέιν ησλ Salovey & Mayer (1997) φπνπ νξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε σο κηα ηθαλφηεηα ηνπ λνπ, ε νπνία έρεη αληηζηνηρίεο κε ηελ ηθαλφηεηα 

αληίιεςεο, θαηαλφεζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν κνληέιν απηφ 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο. 
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2. Σν κνληέιν ηνπ Goleman (1995) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε απνηειεί κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ κε ηηο νπνίεο 

εμεγνχληαη θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο. 

 

3. Σν κνληέιν ηνπ Bar-On (2000) ην νπνίν απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά. 

Μάιηζηα ηα δχν ηειεπηαία κνληέια αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κεηθηψλ 

κνληέισλ θαζψο πξεζβεχνπλ φηη ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, πέξα απφ 

ηθαλφηεηεο, πεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Mayer & Salovey ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε 

νξίδεηαη σο λνεηηθή ηθαλφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα. ε αληίζεζε νη 

ζεσξίεο ησλ Goleman θαη Bar-On, νη νπνίεο ζεσξνχληαη κεηθηά κνληέια, ε 

πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε ραξαθηεξίδεηαη ηφζν απφ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο φζν 

θαη απφ δεμηφηεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ο McGrae (2000) ηζρπξίδεηαη φηη ηα κεηθηά κνληέια φζν θαη ηα 

κνληέια ηθαλνηήησλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πεξηέρνπλ δηαζηάζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ήδε ζηηο ζεσξίεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. (Πιαηζίδνπ, 2004). 

 

2.8.1. Η ζεσξία ηνπ Goleman γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

Ο Goleman ην 1995 κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ «πλαηζζεκαηηθή 

Ννεκνζχλε» μαλαθέξλεη ηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κνηάδεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα, ε νπνία 

παξέρεη ζην άηνκν λα αλαγλσξίδεη, θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεσο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα άηνκα κπνξνχλ θαη ρεηξίδνληαη κε 

επηηπρία ηε δηάζεζή ηνπο ρσξίο λα επηηξέπνπλ ζην άγρνο θαη ηελ αλεζπρία λα ηνπο 

ζνιψλεη ηε ζθέςε, δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε θαη αηζηνδνμία (Goleman, 1995). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζεσξία ηνπ Goleman (1995) αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ φπνπ δηαθξίλνληαη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο: α) νη εζσηεξηθέο, αηνκηθέο δηεξγαζίεο κε 

πεξηερφκελν ηελ αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ καο θαη β) νη θνηλσληθέο 

δηεξγαζίεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ ή κε ησλ θνηλσληθψλ καο 

ζπλαλαζηξνθψλ κε ηνπο άιινπο. 
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Όζνλ αθνξά ζην επίπεδν «εαπηφο» ν Goleman αλαθέξεη δχν βαζηθέο 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο: 

1) Σελ απηνεπίγλσζε κε πεξηερφκελν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επίγλσζε, δειαδή 

ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θάπνηνο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηά ηνπ. 

Καζψο, επίζεο, λα κπνξεί λα θάλεη απηναμηνιφγεζε. 

2) Σελ απηνδηαρείξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ηελ 

επζπλεηδεζία, ηελ πξσηνβνπιία, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα.  

 

ην επίπεδν «άιινη» αλαθέξεηαη πάιη ζε δχν θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη: 

 

1) Ζ θνηλσληθή επίγλσζε πνπ εκπεξηέρεη ηελ ελζπλαίζζεζε, δειαδή θάπνηνλ πνπ 

κπαίλεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαη κπνξεί λα θαηαιάβεη πσο αηζζάλεηαη, ηε 

δηάζεζε πξνζθνξάο, δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίδεη θαη λα ηθαλνπνηεί 

ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ θαη ηελ νξγαλσηηθφηεηα πξνσζψληαο ηελ νκαδηθή 

εξγαζία. 

2) Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο φπνπ εδψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ηθαλή εγεζία, ε 

επηθνηλσλία, ε αληηκεηψπηζε ζπγθξνχζεσλ, ν ρεηξηζκφο ζρέζεσλ, ε 

θαηλνηνκία, ε ηθαλφηεηα ζηε ζχλαςε δεζκψλ µε ηνπο άιινπο, ε νκαδηθή 

εξγαζία, ε ζπλεξγαζία. Μέζσ ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ βειηηψλεηαη ε απφδνζε 

ηνπ αηφκνπ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο εξγαζίαο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Goleman, πξνέθπςαλ θαηφπηλ έξεπλαο ζε 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη νξγαληζκνχο. Οη παξαπάλσ αξρέο ζπληζηνχλ ηε βάζε γηα ηε 

ζεκειίσζε καζεζηαθψλ δεμηνηήησλ ή ηθαλνηήησλ. Δπίζεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή 

λνεκνζχλε είλαη κία ζπλνιηθή δνκή, απφ ηελ νπνία πεγάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επάξθεηα (emotional competence) θαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα θάπνηνπ γηα πςειή 

απφδνζε ζε φηη θάλεη. Τπάξρεη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα εθκάζεζεο θαη βειηίσζεο 

ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

 

2.8.2 Η ζεσξία ησλ Mayer & Salovey γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

Ζ αξρηθή πξνζέγγηζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε απφ ηνπο εξεπλεηέο ήηαλ 

εκπεηξηθή. Όξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε σο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λνπ λα 
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αλαγλσξίδεη θαη λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ αηφκνπ θαη ησλ άιισλ, λα ηα 

θαηαλνεί θαη λα ξπζκίδεη ην ζπλαίζζεκα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο (Morand, 

2001).  

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Mayer & Salovey ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

ιεηηνπξγεί κε εληαίν ηξφπν, πεξηιακβάλεη φκσο δηάθνξεο ηθαλφηεηεο πνπ 

νξγαλψλνληαη ζε ηέζζεξηο δηαζηάζεηο: 

 

i. Ζ πξψηε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε, αμηνιφγεζε θαη έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαθαιχπηεη ηα 

δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ άιισλ. 

ii. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

iii. Ζ ηξίηε δηάζηαζε ζπλίζηαηαη ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηε ζθέςε, 

φπνπ κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ δηεπθνιχλνληαη θάπνηεο 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε ζθέςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

iv. Ζ ηέηαξηε δηάζηαζε νξηδφκελε σο ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ξπζκίδεη ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα θαη ησλ 

άιισλ ((Mayer J. Salovey P. & Caruso D., ζην Bar-On R. & Parker J., 2000) 

Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο εληάζζνληαη ζηνλ βαζηθφ ηνπο νξηζκφ θαη επεθηείλνληαη 

ζε 5 βαζηθνχο ηνκείο (Goleman, 1998). 

 

α) ηελ γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γειαδή ηελ απηνεπίγλσζε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη 

θαηά επέθηαζε λα ειέγρεη ηφζν ηε δηθηά ηνπ ζπκπεξηθνξά φζν θαη ησλ άιισλ. 

 

β) Ο δεχηεξνο ηνκέαο είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δίλαη κηα ηθαλφηεηα 

πνπ νηθνδνκείηαη πάλσ ζηελ απηνεπίγλσζε θαη επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

ρεηξαγσγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε θάζε πεξίζηαζε. Σα άηνκα πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα έξρνληαη αληηκέησπνη κε αηζζήκαηα 

θαηάζιηςεο, ελψ φζνη δηαθξίλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα μεπεξλνχλ 

γξήγνξα ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. 

 

γ) Ο ηξίηνο είλαη ε εμεχξεζε θηλήηξσλ γηα ηνλ εαπηφ καο. Γηνρέηεπζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ελφο ζηφρνπ. πλαηζζεκαηηθφο απηφ-

έιεγρνο κε ραιηλαγψγεζε ηεο παξνξκεηηθφηεηαο. Όζνη άλζξσπνη δηαθξίλνληαη 



38 

 

απφ απηή ηελ ηθαλφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί 

κε φ,ηη θαηαπηαζηνχλ. 

 

δ) Δλζπλαίζζεζε. Δίλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

άιισλ. Σα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ ελζπλαίζζεζε είλαη πην δεθηηθά ζηηο 

ζησπειέο αλάγθεο θαη ηα ζέισ ησλ άιισλ. 

 

ε) Ο πέκπηνο ηνκέαο είλαη ν ρεηξηζκφο ησλ ζρέζεσλ. Δίλαη κηα δεμηφηεηα 

ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ. Δίλαη ηθαλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη 

πίζσ απφ ηε δεκνηηθφηεηα, ηελ εγεηηθή δεηλφηεηα θαη ηε δηαπξνζσπηθή 

επηηπρία. Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ 

ζρέζεηο θαη λα επεξεάδνπλ άιινπο αλζξψπνπο.  

 

Σν κνληέιν ησλ Mayer & Salovey είλαη «αλαπηπμηαθφ», δειαδή ζεσξείηαη φηη νη 

ηθαλφηεηεο απηέο βξίζθνληαη ζε ηεξαξρηθή δηάηαμε, πνπ κπνξεί λα απνδνζεί κε ηε 

κνξθή ππξακίδαο. ηα θαηψηεξα επίπεδα απηήο ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη 

ηθαλφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε βαζηθψλ ςπρνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ελψ ζηα 

αλψηεξα επίπεδα βξίζθνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ 

ζηφρσλ. Δπνκέλσο, ζηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθεηαη ε ηθαλφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ ελψ ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο 

βξίζθεηαη ε ηθαλφηεηα λα ηα δηαρεηξίδεηαη. 

Ζ θξηηηθή πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν βξίζθεηαη πξψηνλ ζην φηη 

ακθηζβεηείηαη ε χπαξμε ελφο λένπ είδνπο λνεκνζχλεο θαη δεχηεξνλ φηη νη εηζεγεηέο 

ηεο ζεσξίαο έδσζαλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε ζεσξία θαη φρη ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο (Πιαηζίδνπ, 2010). 

 

2.8.3. Η ζεσξία ηνπ Bar-On γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε 

 

O Bar-Οn αληηιακβάλεηαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θνηλσληθή λνεκνζχλε σο έλα 

ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ νξίδεη σο κηα ζεηξά 

ζπλαηζζεκαηηθψλ, πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πηέζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο (Bar-On, 1997).  
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O Bar-On έρνληαο επεξεαζηεί απφ ηνλ Thorndike, ν νπνίνο πίζηεπε φηη ε 

θνηλσληθή λνεκνζχλε δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ απφδνζε ηνπ αηφκνπ, 

ζέιεζε λα εξεπλήζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν θάπνηα άηνκα πεηπραίλνπλ ζηε δσή ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηα άιια. Οξκψκελνο απφ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ, 

δεκηνχξγεζε ην κνληέιν ηνπ, ην ιεγφκελν Emotional Quotient ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ Κνηλσληθν-πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε. Ζ πλαηζζεµαηηθή Ννεµνζχλε θαηά 

ηνλ Bar-On πεξηιακβάλεη πέληε δηαζηάζεηο: ηελ ελδνπξνζσπηθή δηάζηαζε, ηελ 

δηαπξνζσπηθή, ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ηε δηαρείξηζε άγρνπο θαη ηελ γεληθή 

δηάζεζε. Κάζε κία απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία, ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο (Bar-On, 1997): 

 

i. Οη ελδνπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απηνεπίγλσζεο ζηηο νπνίεο εκπεξηέρνληαη ε απηνεθηίκεζε, ε 

εμάξηεζε θαη ε απηνπξαγκάησζε. Όια ηα πξνεγνχκελα αλαθέξνληαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

ii. Οη δηαπξνζσπηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. 

iii. Ζ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αμηνινγεί θαη 

λα πξνζαξκφδεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

ζηελ αλνρή ζην άγρνο. 

iv. Ζ δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο εκπεξηθιείεη ηηο δεμηφηεηεο γηα έιεγρν ησλ 

παξνξκήζεσλ, γηα ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη επειημία.  

v. Ζ πέκπηε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ Bar-on είλαη ε γεληθή δηάζεζε, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ αηζηνδνμία θαη ηελ επηπρία. Γειαδή ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ 

λα θξαηάεη κηα ζεηηθή ζηάζε δσήο θαη λα ληψζεη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηε δσή 

ηνπ. 

 

Ο Bar-On κε ην κνληέιν ηνπ ζπλδέεη ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απηνεπίγλσζε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο 

λνεηηθέο φπσο ε απηνεθηίκεζε. Γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξείηαη κεηθηφ 

(Stemberg, 2000). 

Ζ ζεσξία ηνπ Bar-On γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ππήξμε ε βάζε γηα ην 

Δξσηεκαηνιφγην πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ηνπ Bar-On (EQ-I, Bar-On, 1997), 
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ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, 

ηνπ κεγέζνπο απηνχ ζε ελήιηθεο. 
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2.9. Μέηξεζε ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζύλεο  

 

Οη ζεσξεηηθνί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο δελ αζρνιήζεθαλ κφλν κε ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο αιιά ελδηαθέξζεθαλ αθφκα θαη γηα ηε κέηξεζή ηεο 

δεκηνπξγψληαο δηάθνξα εξσηεκαηνιφγηα θαη θιίκαθεο. Αλάινγα κε ηα ηξία κνληέια 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηα αληίζηνηρα 

ςπρνκεηξηθά εξγαιεία πνπ ηελ κεηξνχλ. 

Οη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ηνπ κνληέινπ ησλ 

Mayer & Salovey αμηνινγείηαη θαη κεηξηέηαη ζηε βάζε αληηθεηκεληθψλ δνθηκίσλ κε 

νξζέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Οη εθπξφζσπνη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, 

Salovey, Mayer θαη Caruso έρνπλ αλαπηχμεη δχν φξγαλά κέηξεζεο, ην MEIS θαη ην 

δηάδνρφ ηνπ, ην MSCEIT. Ζ πξψηε θιίκαθα ήηαλ ε Multifactor Emotional 

Intelligence, Scale (MEIS). 

Σν MSCEIS (Mayer, Salovey, Caruso, Starnes, 2003) είλαη ε κεηαγελέζηεξε 

κνξθή ηνπ MEIS θαη έρεη ηε βάζε ηεο επίζεο ζηε ζεσξία ησλ Mayer & Salovey γηα 

ηνπο ηέζζεξηο παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. Κάζε ηεζη 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θιίκαθεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε κέηξεζε ησλ ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθεη ε ζεσξία Σν ηεζη ελψ αξρηθά απεπζπλφηαλ κφλν ζε 

ελήιηθεο ζηε ζπλέρεηα πξνζαξκφζηεθε ψζηε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ παηδηά θαη 

έθεβνπο.  

Έλα αθφκε εξγαιείν κέηξεζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ Mayer & Salovey 

γηα ηε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε, είλαη ην SSRI (Schutte et al, 1998) ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ 33 εξσηήζεηο. 

Όζνλ αθνξά ζην κεηθηφ κνληέιν ησλ Goleman (1995) θαη Bar-On (1997), ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε αμηνινγείηαη κε ηα παξαθάησ εξσηεκαηνιφγηα: 

Σν ECI (Emotional Competence Inventory), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

Goleman (1995) θαη εμεηάδεη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ πάλσ ζηελ νξγάλσζε ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε θιίκαθα αμηνινγνχληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επάξθεηα ελφο αηφκνπ είλαη ρακειή θαη ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη, πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρεη πςειφηεξε επίδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, είλαη έλα ρξήζηκν 
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εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα ζθηαγξαθήζεη ην πξνθίι ζπλαηζζεκαηηθήο επάξθεηαο 

ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο. 

Σν EQ-i (Bar-On, 1997), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ Bar-On απνηειεί 

εξγαιείν απηφ-αμηνιφγεζεο ηεο πλαηζζεµαηηθήο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο 

Ννεκνζχλεο. Πεξηέρεη 133 ζηνηρεία θαη 15 δηαθνξεηηθνχο άμνλεο. Οη εξσηψκελνη 

απαληνχλ ζε κηθξέο πξνηάζεηο επηιέγνληαο απφ µηα πεληαβάζµηα θιίµαθα. Οη 

απαληήζεηο δίλνπλ έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζµα αιιά θαη επηµέξνπο απνηειέζµαηα γηα 

ηηο πέληε δηαζηάζεηο ηεο θιίµαθαο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ηεζη εθθξάδεηαη µε έλα 

ζπλαηζζεµαηηθφ πειίθν EQ ηνπ νπνίνπ ν µέζνο φξνο είλαη ην 100. Θεσξείηαη 

αμηφπηζην ηεζη πλαηζζεµαηηθήο Ννεκνζχλεο, ην νπνίν παξέρεη αιεζή 

απνηειέζµαηα, αμηνπηζηία θαη ηθαλφηεηα πξφβιεςεο (Bar-On, 2006; Dawda & Hatt, 

2000). Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ζε ελήιηθεο θαη απνηέιεζε ηε βάζε γηα ην EQ-I YV . 

Σν EQ-IYV (Bar-On, 2000) βαζίδεηαη ζην EQ-i θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ψζηε λα 

κεηξά ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε παηδηψλ θαη εθήβσλ, ειηθίαο 7-18 εηψλ. 

Κάπνηνη ακθηζβεηνχλ ηα κεηθηά κνληέια πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλε, φπσο νη 

Petrides θαη Furnham ππνζηεξίδνληαο φηη δελ πξνζθέξνπλ θάηη νπζηαζηηθφ ζηνλ 

ηνµέα ηεο ςπρνινγίαο, θαζψο ζε απηά ε πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλεο απνηειεί 

απιψο µηα κεηνλνκαζία νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Davies, 

Stankov & Roberts, 1998). 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3 

Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ ζρνιείνπ 

 

3.1. πλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

 

Σν παηδί βξίζθεηαη ζε έλα πιέγκα αιιειεπηδξάζεσλ κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (νηθνγέλεηα- ζρνιείν- θνηλσλία). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή βάζεη 
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απηψλ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ δίλεη ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο, 

έθθξαζεο θαη ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ απηνέιεγρν, 

ζηελ ελζπλαίζζεζε, ζηελ επηθνηλσλία, ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ, ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ απηναπνδνρή. Οπζηαζηηθά ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή αθνξά φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ελήιηθεο θαη παηδηά.  

 

 

 θνηλσλία 

     ζρνιείν 

 

 νηθνγέλεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα θαη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, θχξηνο ζθνπφο ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη λα ζπκβάιεη «ζηελ νινθιήξσζε, ζηελ αξκνληθή θαη ηζφξξνπε 

αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ςπρνζσκαηηθψλ δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ ψζηε, 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ηε θαηαγσγή, λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζνχλ ζε 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηεο θαη λα δήζνπλ δεκηνπξγηθά» (Υξεζηάθεο, 2012). 

εκαληηθφ ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη θαη εμεγεί ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο ζην ζρνιείν είλαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ 

πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηε δσή ηνπο δελ έρνπλ απαξαίηεηα θαη πην πςειή αθαδεκατθή 

λνεκνζχλε, αιιά παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, γηα παξάδεηγκα, πνιινί καζεηέο κπνξεί λα έρνπλ πςειή 

λνεκνζχλε αιιά δελ γλσξίδνπλ πψο λα δηαρεηξίδνληαη ην άγρνο ηνπο κε απνηέιεζκα 

λα κελ μέξνπλ λα εθαξκφζνπλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ άγρνπο θαη λα 

απνηπγράλνπλ ζε έλα δηαγψληζκα. Άξα, ε εμάζθεζε ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

παηδί 
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κπνξεί λα επηθέξεη κεγαιχηεξε αθαδεκατθή επηηπρία (Bracket & Katulak, 2007). 

Όπσο επίζεο θαίλεηαη θαη απφ κειέηεο (Weissberg & Greenberg, 1998) ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ επθαηξίεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαηέρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα επηηπρία, ελψ φηαλ αληακείβνληαη ζσζηά έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμνπλε ηζρπξνχο δεζκνχο κε ην ζρνιείν. 

ηφρνο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο είλαη ηα παηδηά λα εθπαηδεπηνχλ απφ ην ίδην 

ηνπο ην ζπλαίζζεκα. Γειαδή, λα γίλνπλ ηθαλά λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

απνηειεζκαηηθά θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο άιινπο. Απηφ πξνυπνζέηεη 

θάπνηεο δεμηφηεηεο, φπσο: 

 

 Σε ρξήζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζπλαηζζεκάησλ 

 Δλζπλαίζζεζε 

 Ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ζηξαηεγηθψλ απηνξχζκηζεο, 

κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο έληαζεο 

 Απνδνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο ησλ άιισλ 

 Αλαγλψξηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ κε βάζε ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη. 

 Δπίγλσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαλφλσλ ξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 Δπηζήκαλζε ησλ ηδηαίηεξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπκε γηα θάπνην άηνκν θαη νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα κελ επηβεβαηψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλακέλνπκε απφ 

ην άηνκν απηφ ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ δεη. 

 Καηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή καο έθθξαζε επεξεάδεη θαη 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ φιεο απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο. Κάπνηνη αληηκεησπίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο κε εγσθεληξηθή 

δηάζεζε ή δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο απφ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη ζε 

ππεξβνιηθφ βαζκφ απφ απηή (Υαηδερξήζηνπ, 2005). 

 

Ο Gottman αλαθέξεηαη ζε πέληε ζηάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο: 

 

 Σελ επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παηδηνχ. 
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 Σελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ σο κηα επθαηξία γηα νηθεηφηεηα θαη 

δηδαζθαιία. 

 Σελ αθξφαζε κε ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

παηδηνχ. 

 Σε βνήζεηα ζην παηδί πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη ιεθηηθά θαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. 

 

Οη γνλείο είλαη αλάγθε λα βνεζήζνπλ ην παηδί θαζνδεγψληαο ην ζηελ εμεξεχλεζε 

νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ. Ζ βάζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγήο είλαη ε ελζπλαίζζεζε. Ζ ηθαλφηεηα απηή επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα ληψζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο. Σα παξαπάλσ πέληε ζηάδηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

αγσγή επηηξέπνπλ ζην γνλέα λα νηθνδνκήζεη ηελ ελζπλαίζζεζε ηεο ζρέζεο κε ηα 

παηδηά ηνπ.  

 

3.2. Ο ξόινο ησλ γνλέσλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή 

 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηα αηζζήκαηα αγάπεο θαη 

ελζπλαίζζεζεο ησλ γνλέσλ πξνο ηα παηδηά ηνπο (Gottman, 1997). Ζ νηθνγέλεηα είλαη 

ην πιαίζην πνπ αζθεί ηελ πην άκεζε επηξξνή ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ 

ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ην παηδί καζαίλεη λα αηζζάλεηαη θαη πψο λα αληηδξά ζηηο 

επηινγέο ηνπ, θαζψο, επίζεο, καζαίλεη πψο αληηδξνχλ νη άιινη ζηα δηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα. Κάπνηνη γνλείο δηαζέηνπλ πςειή ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, ην 

νπνίν είλαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθφ γηα ην παηδί, ελψ θάπνηνη άιινη δελ δηαζέηνπλ 

απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

χκθσλα κε κειέηεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη νη γνλείο ζηα παηδηά 

ηνπο αζθεί βαζηά θαη δηαξθή επίδξαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δσή ηνπ παηδηνχ. 

Έξεπλα ησλ Υνχβελ, Γθφηκαλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Οπάζηλγθηνλ (Goleman, 1995), 

ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε δεπγαξηψλ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο, 

αλαθαιχθζεθε φηη νη γνλείο πνπ παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξεο ζπλαηζζεκαηηθέο 

δεμηφηεηεο ζην γάκν ηνπο κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα παηδηά 

ηνπο ζπλαηζζεκαηηθά. 

 Απηνί νη γνλείο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ζηα παηδηά ηνπο 

νλνκάδνληαη «ζπλαηζζεκαηηθνί κέληνξεο» (Gottman, 1997). Δίλαη νη γνλείο πνπ : 
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α) αλαγλσξίδνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηα ζεσξνχλ σο 

επθαηξία ζηελφηεξεο επηθνηλσλίαο θαη νηθεηφηεηαο. 

β) έρνπλ επίγλσζε ησλ δηθψλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ θαη ηα εθηηκνχλ. 

γ) αθηεξψλνπλ ρξφλν ζε έλα ιππεκέλν, ζπκσκέλν ή θνβηζκέλν παηδί ρσξίο λα 

αλππνκνλνχλ φηαλ απηφ εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. 

δ) ζεσξνχλ φηη ε έθθξαζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

ηνκέα δηαπαηδαγψγεζεο. 

ε) είλαη επαίζζεηνη ζε νπνηαδήπνηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

ζη) δελ αγρψλνληαη φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηελ έμθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ παηδηψλ ηνπο. Γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ. 

δ) ζέβνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη δελ ηνπ ππνδεηθλχνπλ πψο 

πξέπεη λα αηζζάλεηαη. 

ε) δελ πεξηγεινχλ, αληηζέησο παίξλνπλ ζηα ζνβαξά ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ησλ παηδηψλ ηνπο. 

ζ) δελ πηζηεχνπλ φηη απηνί πξέπεη λα ιχλνπλ ην θάζε πξφβιεκα ηνπ παηδηνχ ηνπο. 

η) αμηνπνηνχλ ηηο ζηηγκέο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ: 

- γηα λα αθνχζνπλ ην παηδί ηνπο 

- γηα λα δείμνπλ ελζπλαίζζεζε κηιψληαο θαζεζπραζηηθά θαη εθδειψλνληαο ηε 

ζηνξγή ηνπο 

- γηα λα βνεζήζνπλ ην παηδί λα θαηνλνκάζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεη - γηα 

λα πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ζην ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

- γηα λα ζέζνπλ φξηα θαη λα δηδάμνπλ απνδεθηέο εθθξάζεηο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

- γηα λα δηδάμνπλ ζην παηδί δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 

Σν ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο είλαη φηη ηα παηδηά απνθηνχλ 

απηνεθηίκεζε, αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθέο ηθαλφηεηεο κάζεζεο θαη έρνπλ θαιέο 

ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο. Δπίζεο, καζαίλνπλ λα εκπηζηεχνληαη θαη λα ρεηξίδνληαη 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θαη λα ιχλνπλ κφλα ηνπο ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 

Μειέηεο έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ θαζνδεγνχληαη ζπλαηζζεκαηηθά κέζσ ησλ 

γνληψλ ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην ζρνιείν, θαιχηεξε πγεία θαη 

θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Αθφκα, παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη μεπεξλάλε επθνιφηεξα αγρψδεηο θαηαζηάζεηο. 
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Καζψο δηαζέηνπλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε, είλαη πην θαιά πξνεηνηκαζκέλα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηα πεξηκέλνπλ. 

  

3.3. πλαηζζεκαηηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

  

Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ησλ κειινληηθψλ ελειίθσλ θαη θαζνξηζηηθή γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπο 

ζηε δσή. Οη εκπεηξίεο πνπ ζα απνθηήζεη ην παηδί θαηά ηε ζρνιηθή ειηθία, ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα κε ηα νηθνγελεηαθά ραξαθηεξηζηηθά, δηακνξθψλνπλ ηελ 

θαηάιιειε αλαπηπμηαθή ππνδνκή πάλσ ζηελ νπνία ζα απνηππσζνχλ νη ζρνιηθέο 

εκπεηξίεο. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία επηζηεκνληθή πξαγκαηηθφηεηα, πεξί 

πνιιαπιήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, ζηφρνη πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, ζα κπνξνχζαλ λα εκπεξηέρνληαη ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

ζρνιηθήο αγσγήο. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, δειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

δηαπαηδαγψγεζε, αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα φισλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ζην πιαίζην ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

παηδηψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζην ζρνιείν(Υαηδερξήζηνπ, 2000). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη, φηαλ παξέρνληαη νη θαηάιιειεο 

καζεζηαθέο εκπεηξίεο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξά 

(Βξεηηφο θαη Καςάιεο, 1997).  

Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ είλαη ε σξίκαλζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

νη αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ, νη δηαθνξέο θχινπ, νη κε θπζηνινγηθέο 

αλαπηπμηαθέο θαηαζηάζεηο, ε αλάπηπμε ζηνπο άιινπο ηνκείο, φπσο ε λνεηηθή 

αλάπηπμε, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαζψο θαη νη 

επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Hyson,1994). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη πξφηππν ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ νη παηδαγσγνί 

θαη νη γνλείο, ηα αδέξθηα θαζψο θαη νη θίινη (Νηνιηνπνχινπ, 2005).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί θαη ςπρνιφγνη 

αλαγλσξίδνπλ φηη πξέπεη λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ησλ 

παηδηψλ θαη ε εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ είδνπο πξέπεη λα πξνσζεζεί ζην ζρνιηθφ 
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πιαίζην (Elias et al., 1997). Οη Elias et al. (1997) νλνκάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε «ην ρακέλν θνκκάηη», εθείλν ην θνκκάηη ηεο απνζηνιήο 

ηνπ ζρνιείνπ ην νπνίν, παξφιν πνπ είλαη ζηε ζθέςε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, πνηέ δε κπαίλεη ζε εθαξκνγή. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην ζρνιηθφ 

πιαίζην είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ρψξνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο (Mayer & Salovey, 1997). Οη ηξφπνη 

φπνπ κπνξνχκε λα παξέρνπκε ζπλαηζζεκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη αξθεηνί. Γηα 

παξάδεηγκα δίλνληαο νδεγίεο κέζα ζηελ ηάμε, ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

θαιιηεξγψληαο έλα ππνζηεξηθηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνληψλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπνκέλσο, αθφκα 

θαη άηνκα κε ρακειέο ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ψζηε 

λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην λα αλαγλσξίδνπλ, λα παξαθνινπζνχλ θαη λα 

εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα επέιζεη ε 

αιιαγή απηή δελ είλαη μεθάζαξνο.  

Μέζα απφ πιεηάδα πξνγξάκκαηα καζεκάησλ πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε νη εθπαηδεπηηθνί πξνζπαζνχλ λα 

δηδάμνπλ ζηα παηδηά ηελ αμία ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ. Δπηπιένλ, γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ψζηε λα βνεζεζεί ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ( π.ρ. 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ άιισλ, δεμηφηεηεο 

αληηκεηψπηζεο θαη δεμηφηεηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ). Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα κάζνπλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε πξαγκαηηθψλ κνληέισλ αιιά θαη 

κέζα απφ ζπκβνιηθά κνληέια, ηα πξνγξάκκαηα κάζεζεο πνπ είλαη ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλα κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα εθαξκνζηνχλ κέζα απφ ηηο ηέρλεο. Γηα 

παξάδεηγκα ηα παηδηά κπνξνχλ λα κάζνπλ κέζα απφ ηελ ινγνηερλία γηα ην πψο νη 

ραξαθηήξεο αηζζάλνληαη θαη δξνπλ, πσο αληηδξνχλ ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ην 

πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη δηάθνξεο κέζνδνη αληηκεηψπηζεο θαηαζηάζεσλ. Ή 

δηακέζνπ ηεο ηέρλεο ηεο δσγξαθηθήο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

Σν λα γλσξίδεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο αιιά θαη λα έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ζην λα δηαρεηξίδεηαη απηή ηνπ ηε γλψζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

παξέρεη ζπλαηζζεκαηηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αθαδεκατθή κάζεζε (Cohen, 1999 

Goleman, 1995). Απηφ δηαθαίλεηαη θαη κέζα απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, φπνπ 

ην άγρνο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή δπζαξέζθεηα ππνλνκεχνπλ ηηο αθαδεκατθέο 

επηηεχμεηο, ζπλεπψο ε ξχζκηζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

εμνπζελσηηθνχ άγρνπο κπνξεί λα έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ θαιή ζρνιηθή επίδνζε 
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ησλ καζεηψλ. Απηφ αιεζεχεη, αθνχ πνιινί καζεηέο έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα 

επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο θαη απνηπγράλνπλ εμαηηίαο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπο. χκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε 

θαη ε αθαδεκατθή λνεκνζχλε είλαη δχν δηαθνξεηηθέο πνηφηεηεο, θαη φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κπνξεί θαιχηεξα λα πξνβιέςεη ηε ζρνιηθή επηηπρία. 

 

3.4. Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαπαηδαγώγεζε 

ησλ παηδηώλ 

 

Ο ξφινο ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ είλαη λα δηαηεξεί ηελ ςπρηθή πγεία ησλ 

καζεηψλ πγηή, λα δηακνξθψλεη ζεηηθή ζηάζε γηα ηε δσή, λα πξνζθέξεη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε θαη λα νξγαλψλεη – θαιιηεξγεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ.  

Ζ νηθνγέλεηα παχεη λα ζεσξείηαη σο ε κφλε ππεχζπλε γηα ην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά. Σν έξγν ηεο νηθνγέλεηαο ζπλερίδεηαη ζην ζρνιείν, ην 

νπνίν παξέρεη ζηα παηδηά ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ έκθαζε πνπ δίλεηαη πιένλ είλαη ζηε δηακφξθσζε ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ. Σν ελδηαθέξνλ δελ εζηηάδεηαη κφλν ζηε κνξθή ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Γειαδή, δίλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη πεξηβάιιεη ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (Υαηδερξήζηνπ, 2005).  

Σν λα αλαπηπρζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε κέζα ζην ζρνιείν ζε παηδηά πνπ 

παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο ζε απηήλ είλαη ην πην σθέιηκν κέζν γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αλαζηξέςνπλ ηα νπνηνδήπνηε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπο παξνπζηαζηνχλ 

κεηέπεηηα ζηε δσή ηνπο θαη ηα νπνία κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ζην ρακειφ επίπεδν 

ηεο αθαδεκατθήο ηνπο πξνφδνπ, είηε ζηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο, θαζψο, επίζεο, θαη ζηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Bracket & Katulak, 2007). 

Ο πην θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα αλαπηπρζνχλ νη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ςπρηθή πγεία γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο είλαη ην ζρνιείν. 

Σν ζρνιείν απνηειεί ηνλ πιένλ θπζηθφ ρψξν κεηάδνζεο γλψζεσλ θαη αμηψλ κέζσ 

ησλ δηαθφξσλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. Καη, θαζψο ην θάζε παηδί κέζα 
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ζε κηα «πγηείο» θνηλσλία πεγαίλεη ζην ζρνιείν, απηφ απνηειεί θαη ην ηδαληθφηεξν 

κέξνο, φπνπ ζα ηνπ δίλνληαη ηα βαζηθά καζήκαηα γηα ηε δσή, ηα νπνία δε ζα 

κπνξέζεη λα πάξεη δηαθνξεηηθά. Ζ εμάζθεζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο γίλεηαη 

επηηπρήο κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία απφθηεζεο ελφο ζπλφινπ θνηλσληθψλ κνξθψλ 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε αλαγλψξηζε θαη ν ρεηξηζκφο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 

επηθνηλσλία κε «ελζπλαίζζεζε» κε ηνπο άιινπο (Σξηιίβα & Chiementi, 1998). 

χκθσλα κε ηνλ Elias(2005) ν ζπλδπαζκφο αθαδεκατθήο κάζεζεο θαη θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθψλ (sel) δεμηνηήησλ είλαη ην αιεζηλφ πξφηππν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηνλ θφζκν. Ο elias αλαθέξεη ηηο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο σο ην θνκκάηη πνπ ιείπεη, δηφηη απνηειεί κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Οη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ησλ λέσλ παηδηψλ. Όπσο επηζεκαίλνπλ εξεπλεηέο ησλ επηζηεκψλ ζπκπεξηθνξάο, 

έιιεηκκα ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ππνδειψλεη θαη κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

ηελ ππνλφκεπζε ηνπ αλζξσπίλνπ λνπ. Ο πςειφηεξνο θίλδπλνο εληνπίδεηαη ζηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, θαζψο, φπσο ππνζηεξίδνπλ, απηνί είλαη εθηεζεηκέλνη ζε 

θνηλσληθά θαηλφκελα, φπσο ν εθθνβηζκφο, ε εγθιεκαηηθφηεηα, νη ελέξγεηεο 

επηζεηηθφηεηαο, ε θαηάζιηςε, ην αιθνφι θαη ε ρξήζε λαξθσηηθψλ (Elias, 2003). 

Οη καζεηέο έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθήζνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο ζην ζρνιείν ζα κπνξέζνπλ ζηελ ζπλέρεηα ηεο 

πνξείαο ηεο δσήο ηνπο λα ηηο εθαξκφζνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ηνκείο. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα φηαλ βξεζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο ζε ςειά ηεξαξρηθα ζέζε ή φηαλ ζα 

απνθηήζνπλ ηα δηθά ηνπο παηδηά (Elias, 2003). Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί κέζσ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Κνηλσληθήο θαη πλαηζζεκαηηθήο Μάζεζεο κπνξνχλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηα παηδηά γηα λα αληηκεησπίζνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο ζπλερείο 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο, βνεζψληαο ηα λα απνθηήζνπλ εθείλεο ηηο θνηλσληθν - 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηηπρία. Σα λέα παηδηά 

κπνξνχλ λα κάζνπλ ηερληθέο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

δπλαηψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη επίηεπμεο ζηφρσλ (Low 

& Νelson, 2005). 

Όηαλ ην ζρνιείν πξνζθέξεη πςειήο πνηφηεηαο πξνγξάκκαηα, π.ρ. SEL(Elias, 

2005), ην ζρνιείν γίλεηαη απνηειεζκαηηθφ. Σα παηδηά έρνπλ αθαδεκατθή επηηπρία, 

γίλνληαη επαίζζεηα σο πξνο ηνπο άιινπο, ηα πξνβιήκαηα κεηψλνληαη, νη ζρέζεηο κε 
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ηνπο άιινπο βειηηψλνληαη θαη ην θιίκα ζηηο αίζνπζεο θαη ζηα ζρνιεία αιιάδεη πξνο 

ην θαιχηεξν. 

Ζ Πακνπθηζφγινπ, αλαθέξεη ηηο αξρέο πνπ ζα πξνζδηφξηδαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ: 

1. Σν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν έρεη έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο, δηαπξνζσπηθήο 

 επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ.  

 2. Τπάξρεη ε πξνζδνθία ηεο επηηπρίαο φισλ ησλ καζεηψλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

θαηάιιεινπ επνπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ. 

 3. Ζ δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ζπλεξγάδνληαη. Δηδηθά, 

ν δηεπζπληήο πξέπεη λα θέξεηαη ζαλ εκςπρσηήο. 

 4. Τπάξρεη φξακα ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα. 

 5.Οη δάζθαινη πξνσζνχλ ηε δηδαζθαιία νπζηαζηηθψλ ηθαλνηήησλ, αμηνπνηψληαο 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

 6.Ζ ζρνιηθή επηηπρία ησλ καζεηψλ αμηνινγείηαη κέζα απφ κηα πνηθηιία κεζφδσλ 

αμηνιφγεζεο.  

 7. Σν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο (2001 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ παηδηψλ κέζα ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ, κφλν ζεηηθέο επηδξάζεηο κπνξεί λα έρεη. Όπσο επηζεκαίλεηαη κέζα απφ 

ηα άξζξα ησλ Zins, Elias, Greenberg θαη Weissberg (2000) ηα παηδηά αλαπηχζζνληαο 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο λνεκνζχλε κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο, λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη λα επηκείλνπλ κέρξη λα ηνπο πινπνηήζνπλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε Marziyah Panju (2008) ε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ 

καζεηψλ «ηνπο βνεζάεη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ άπνςε ησλ άιισλ, ηνπο ελζαξξχλεη 

πξνο ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπο, θαζψο θαη λα ζρεηίδνληαη θαη λα 

επηθνηλσλνχλ ζσζηά κε ηνπο άιινπο». 

 

Σν ζρνιείν ζεσξείηαη δσληαλφο νξγαληζκφο θαη νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην 

ξαγδαία κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη 

πνιπδηάζηαην.  

Σα ζεκεξηλά ζρνιεία πξέπεη λα παξάγνπλ θνηλσληθά ππεχζπλνπο, πγηείο θαη 

επηπρηζκέλνπο πνιίηεο (Cohen, 2006). 
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3.5. Ο παξάγνληαο εθπαηδεπηηθόο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή ησλ 

παηδηώλ 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε γηαηί 

πξψηνλ απνηειεί θχζε θαη ζέζεη πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ θαη δεχηεξνλ ηα 

κελχκαηα πνπ εθπέκπεη επεξεάδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην θιίκα ηεο ηάμεο θαη 

γεληθά ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνπο καζεηέο. 

Ζ δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αηκφζθαηξαο κέζα ζηελ ηάμε είλαη ζε 

κεγάιν βαζκφ επζχλε ηνπ δαζθάινπ. Όηαλ ν δάζθαινο θαιιηεξγεί κηα ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ηνπ, βαζηζκέλε ζε αξρέο φπσο ε απζεληηθφηεηα ζηελ 

επηθνηλσλία, ε απνδνρή, ε εκπηζηνζχλε, ε εθηίκεζε θαη ε θαηαλφεζε, ηφηε ηα 

παηδηά απνθηνχλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλνπλ πην ζπρλά πξσηνβνπιίεο, λα 

έρνπλ απηνπεηζαξρία, ιηγφηεξν άγρνο θαη λα είλαη δεκηνπξγηθά, κε άζξνηζκα ηελ 

αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο επηδφζεσλ (Σζνβίιε, 2003). 

ε έλα παγθφζκην ζπλέδξην ζην ηθάγν «Emotional Intelligence: Optimizing 

Human Performance in the Workplace» ν Goleman ηφληζε φηη ζην κέιινλ ηα 

ζρνιεία ζα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο ησλ 

καζεηψλ, θαζψο ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ καζεηψλ (Goleman, 1999). Σν ζέκα είλαη θαηά 

πφζν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη επαξθψο πξνεηνηκαζκέλν λα κεηαδψζεη ηφζν 

αθαδεκατθή γλψζε φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ζηνπο καζεηέο (Murray, 

1996).  

Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζήκεξα είλαη δηαθνξνπνηεκέλνο θαη ζαθψο πην 

δηεπξπκέλνο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Δπηπιένλ, είλαη ππεχζπλνη ζην λα εληνπίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ 

καζεηψλ θαη λα ηηο αμηνινγνχλ. Δίλαη νη πξψηνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο δπζθνιίεο 

ησλ καζεηψλ θαη πνπ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηελ έληαμε ηνπ καζεηή ζε εηδηθή ηάμε 

ή λα εθαξκφζνπλ θαηάιιειεο παξεκβάζεηο ή πξνγξάκκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε απνθαηάζηαζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ θαη λα απνθεπρζεί ν 

ζηηγκαηηζκφο ηνπο (Γφηθνπ, 2000: 28, Παληειηάδνπ, 1995: 90, Smith & al., 1995: 

74). Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ 

γλψζεηο ζρεηηθά κε δεηήκαηα εηδηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο. 
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Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, ε νπνία ζπληζηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο έληαμεο. Έλα παηδί θαζνξίδεη ηελ αμία ηνπ αλαιφγσο κε ηελ αληίιεςε 

πνπ έρεη ην ίδην γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (αξλεηηθή ή ζεηηθή), απφ ηε ζσζηή ή κε 

αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο θαη εθεβηθήο 

ειηθίαο, θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ν θαζνξηζκφο θαη ε επίηεπμε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπ ζηφρσλ. Έηζη, ν ζηφρνο ηεο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ είλαη 

ζεκαληηθφο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Γειιαζνχδαο, 

2005). 

Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ είλαη νη αθφινπζεο (Υαηδερξήζηνπ, 2005): 

α) Δλζπλαίζζεζε θαηαλφεζε (empathy): ε ελζπλαίζζεζε αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ελφο αλζξψπνπ λα θαηαλνήζεη έλαλ άιιν άλζξσπν, λα κπεη ζηε 

ζέζε ηνπ παξφιν πνπ δελ είλαη ν άιινο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ηνλ 

θαηαλνήζεη απφιπηα 

β) Εεζηαζηά και άλεπ φξσλ ζεηηθή αλαγλψξηζε: είλαη ε απνδνρή θαη ε εθηίκεζε 

πνπ απνδίδεηαη ζην καζεηή ρσξίο ηε δηαηχπσζε θξίζεσλ γηα ηε ζηάζε, ηε 

ζπκπεξηθνξά ή ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ. 

γ) Απζεληηθφηεηα και Απηναπνθάιπςε: ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα είλαη 

γλήζηα δηαζέζηκνο απέλαληη ζην καζεηή ηνπ θαη λα είλαη αλνηρηφο ζε ζρέζε κε 

ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη φρη επίπιαζηνο θαη ππνθξηηηθφο. 

 

Σαπηφρξνλα ν εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αλαπηχμεη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ 

γνλέσλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

ζε θνηλσληθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν είλαη κέξνο ηεο επζχλεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, φζνλ 

αθνξά ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο. Γηα λα είλαη απνδνηηθή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηαλνεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ ψζηε λα 

απνδερηνχλ ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα δίλεη ρξφλν γηα ζπλεηδεηνπνίεζε 

(Γφηθνπ, 2000). Αθφκε, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε ησλ γνλέσλ, ε θαζνδήγεζή ηνπο θαη 

ε πξνζπάζεηα γηα θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη ε ηζφηηκε αληηκεηψπηζή 

ηνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο γνλείο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, λα ζπκβάινπλ ζηελ νκαιή εμέιημε ηνπ παηδηνχ (Γφηθνπ, 2005). 
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Δπνκέλσο ν εθπαηδεπηηθφο δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Βνεζά ηνλ καζεηή ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ηνλ δηεπθνιχλεη λα πξνζαξκνζζεί θαη λα 

εμειηρζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ο εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ δηαζεκαηηθά 

πξνγξάκκαηα κπνξεί λα επηιέμεη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο, ζηξαηεγηθέο θαη άιιεο 

πξνζεγγίζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηδαζθαιία, αλάινγα κε ηνπο ηχπνπο 

λνεκνζχλεο πνπ επηδηψθεη γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Οη πνιιαπινί ηχπνη λνεκνζχλεο 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ελαξκφληζε ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πξνο ηνπο αηνκηθνχο 

ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. ηε ζεσξία ηνπ Gardner επηζεκαίλεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ νθηψ «δηφδσλ» ή ηχπσλ λνεκνζχλεο πνπ δηαζέηνπλ φινη νη 

καζεηέο θαη ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα κάζνπλ 

(Φινπξήο, 2005). Ζ κε ελαξκφληζε ησλ «δηφδσλ» ηνπ καζεηή κε ηα ζεκεία 

«εηζφδνπ» (entry points) ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ νδεγνχλ ζηνπο πνιιαπινχο 

ηχπνπο λνεκνζχλεο, δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηε δπλαηφηεηα «δηαπξαγκάηεπζεο ησλ λνεκάησλ» εθπαηδεπηηθψλ θαη 

καζεηψλ κε φιεο ηηο παξεπφκελεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο καζεηέο, ηφζν ζηηο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο ηνπ φζν θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν αξγφηεξα θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα. 
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3.6. Γηαζεκαηηθά πξνγξάκκαηα θαη αλάπηπμε θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθώλ δεμηνηήησλ 

 

Σα παηδηά πνπ δηαθαηέρνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο επσθεινχληαη απφ κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ ηνπο βίνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη 

ζηελ ακεξηθαληθή θπξίσο εθπαίδεπζε, πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο 

ζπζρέηηζεο πνπ έρεη ε θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε κε ηε γλσζηηθή εμέιημε 

θαη πξφνδν ησλ καζεηψλ (Elias, 2003). χκθσλα µε ηνλ Elias et al (1997) ππάξρνπλ 

22 δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ζηα παηδηά, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη 

ζε 5 θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη ηεο απηνγλσζίαο (αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ), ηεο 

απηνξχζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (έιεγρνο παξνξκήζεσλ), ηεο απηνπαξαηήξεζεο 

(θαζνξηζκφο ζηφρσλ-θαιιηέξγεηα αηζηνδνμίαο), ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζεψξεζεο 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ (ελεξγεηηθή αθξφαζε- αλαηξνθνδφηεζε-ελζπλαίζζεζε-

θαηαλφεζε ηεο νπηηθήο ηνπ άιινπ) θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηελ 

δεκηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (δηαρείξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ- 

ζπλεξγαζία µειψλ). Οη δεμηφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε µε ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Οη κηθξέο ειηθίεο ζα είλαη θαιφ λα θαηεπζχλνληαη πξνο ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ παξνξκεηηζκνχ. Δλψ ζηηο κεγαιχηεξεο ζα είλαη θαιφ λα βνεζεζνχλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε πξνθιήζεσλ θαη ζηελ εθκάζεζε ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρνπλ. 

H έλσζε επηζηεκψλ θαη ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθν-

ζπλαηζζεµαηηθήο κάζεζεο, CASEL (Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning), ζε δηάζηεκα 20 εηψλ εξεχλεζε θαη απέδεημε φηη ε θαηνρή 

θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ ηθαλνηήησλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα επηηχρεη 

θαλείο ζηε ζρνιηθή ηνπ δσή. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνδεηθλχεηαη φηη ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κπνξνχλ πην εχθνια λα δηαηεξνχλ θαιέο ζρέζεηο κε 

ηνπο θαζεγεηέο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο παξέρνπλ πεξηζζφηεξε ππνζηήξημε. Σν πην 

ζεκαληηθφ είλαη φηη νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηεπξπκέλν θνηλσληθφ θχθιν θαη νη 

θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο είλαη θαιχηεξεο, ληψζνπλ 

κεγαιχηεξν δέζηκν κε ην ζρνιείν θαη θαηά επέθηαζε έρνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα λα 
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επηηχρνπλ πςειέο επηδφζεηο θαη βαζκνινγίεο, ζπκπεξηθέξνληαη θαιχηεξα κέζα ζηελ 

ηάμε θαη έρνπλ πην κηθξή πηζαλφηεηα λα ράζνπλ κηα ζρνιηθή ρξνληά. 

Λφγσ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ εληζρχεηαη ε άπνςε φηη είλαη αλαγθαίν 

λα ζεκειησζεί ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή κεζφδσλ project ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Κάηη πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αξρίδεη λα πινπνηείηαη ζηα ειιεληθά ζρνιεία ιφγσ ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Γηα λα κπνξέζεη ζπλεπψο ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα απνβεί απνηειεζκαηηθή 

ζα πξέπεη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο λα παξνπιίζνπκε φιεο εθείλεο ηηο απζηεξά 

θαζνδεγνχκελεο καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα ηνικήζνπκε λέεο, ελεξγεηηθέο, 

βησκαηηθέο θαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο θαη ζπκβαηέο. 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν ζχκθσλα κε ηα Γηαζεκαηηθά Δληαία Πιαίζηα 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζα πξέπεη λα 

θαιιηεξγεί ζην καζεηή κηα πιεηάδα δεμηνηήησλ. Μέζσ ηεο δηαζεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο χιεο επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ ζηνπο καζεηέο νη αθφινπζεο 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2005): 

1. Ζ δεμηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (νκηιία, αθξφαζε, αλάγλσζε, γξαθή, 

επηρεηξεκαηνινγία, δηάινγνο θηι.). 

2. Ζ δεμηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ αξηζκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ 

ελλνηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

3.  Ζ δεμηφηεηα-ηθαλφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ πεγψλ θαη εξγαιείσλ πιεξνθφξεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο κε ζηφρν αθελφο ηελ εμεχξεζε, αλάιπζε, αμηνιφγεζε θαη 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ θαη, αθεηέξνπ, ηελ πξνζηαζία απφ ηελ 

πιεξνθνξηαθή ξχπαλζε. 

4. Ζ ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άιια άηνκα ζε νκαδηθέο εξγαζίεο, κέζα απφ ην 

ζεβαζκφ, ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε βέιηηζηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

5. Ζ ηθαλφηεηα βειηίσζεο ηεο αηνκηθήο επίδνζεο θαη παξνπζίαο κέζα απφ ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ, ηελ θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο 

ηνπο κε βάζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θξηηήξηα. 

6. Ζ ηθαλφηεηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ, ειέγρνπ, 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη δηνξζσηηθήο παξέκβαζεο. 

7. Ζ ηθαλφηεηα νξζνινγηθψλ επηινγψλ ( ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν), νη 

νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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8. Ζ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο πφξσλ (θπζηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θηι. ). 

9. Ζ ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγηεηλήο ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

10. Ζ ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο επηλφεζεο. 

11. Ζ ηθαλφηεηα «επαίζζεηεο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο», ε ζεηηθή απνδνρή θαη ε 

δεκηνπξγία ηέρλεο. 

12. Ζ αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη ε πηνζέηεζε θαηάιιεισλ αμηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε πξνζσπηθήο άπνςεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

13. Ζ απφθηεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

14. Ζ ηθαλφηεηα γηα θξηηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, αμηψλ θαη παξαδνρψλ. 

 

ηελ Ακεξηθή ππάξρνπλ νξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη κνληέισλ εθπαίδεπζεο 

πνπ ζα ρξεζηκεχνπλ ζηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο κάζεζεο ζηα ζρνιεία. Έλαο νξγαληζκφο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηηο 

ΖΠΑ κε ζθνπφ ηε κνληεινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο Δθπαίδεπζεο Υαξαθηήξα 

(Character Education), είλαη ν Character Education Partnership (C.E.P). Ο 

νξγαληζκφο απηφο αλέπηπμε έληεθα αξρέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε 

ραξαθηήξα (Lickona, T., Schaps, E., & Lewis, C., 2003), ψζηε απηέο λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο θξηηήξηα γηα ηα ζρνιεία πνπ ζθνπεχνπλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζεηηθψλ αμηψλ πνπ πξνσζνχλ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα ηεο ελ ιφγσ 

εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα, ησλ βηβιίσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ηελ 

αθνξνχλ. Χο πξνο ην ηη αθξηβψο πεξηιακβάλεη ε Δθπαίδεπζε Υαξαθηήξα, ν 

Battistich V. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Missouri ζην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Character 

Education, Prevention, and Positive Youth Development» δίλνληαο έλαλ νξηζκφ γηα 

απηήλ ιέεη πσο «είλαη ε εζθεκκέλε ρξήζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζρνιηθήο δσήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βέιηηζηεο αλάπηπμεο ραξαθηήξσλ». Αθφκε, ππνζηεξίδεη φηη 

«απηή ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

αμηνπνηεί θάζε πηπρή ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ, ην ρεηξηζκφ 

ηεο πεηζαξρίαο, ζηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηέα 

χιε θαη ην ήζνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα λα πξνάγεη ηνλ θαιφ 

ραξαθηήξα ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο». 
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Κάπνηα απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο είλαη ην πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο απηφ-επίγλσζεο 

θαη επίιπζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (Elias & Clabby, 1989) αθνξά παηδηά 

ειηθίαο 5-12 εηψλ, ην πξφγξακκα ηεο επηζηήκεο ηνπ εαπηνχ ζπλαηζζεκαηηθήο 

λνεκνζχλεο (Stone-McCown, Jensen, Freedman, & Rideout, 1998) απηφ ζπλδέεηαη 

µε ην ζρνιείν. Έλα αθφκα νλνκάδεηαη Γεμηφηεηεο γηα ηελ δσή (Skills for Life,1994) 

θαη αθνξά παηδηά πξν-εθεβηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. Σν πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο 

ιχζεο θαη δηαθσληψλ (Lantieri,1998) αθνξά ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαη ην πξφγξακκα ειέγρνπ ησλ ζπγθξνχζεσλ (Σξηιίβα,& 

Chimienti,1998) απεπζχλεηαη ζε παηδηά δεκνηηθνχ, ην νπνίν αθνξά ηελ εθκάζεζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Σν CASEL (Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning) αμηνιφγεζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα µε ζηφρν ηελ πξνψζεζή ηνπο 

ζε πεξηζζφηεξα ζρνιεία. Έλα πξφγξακκα πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε ζρνιεία είλαη ην 

Promoting Alternative Thinking Strategies curriculum (PATHS) απεπζχλεηαη ζε 

καζεηέο δεκνηηθνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. Σν Fast Track model 

είλαη πξφγξακκα γηα παηδηά µε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. 

Όια ηα πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζε 3 ζηάδηα. ην πξψην γίλεηαη κηα 

πξσηνγελήο πξφιεςε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ, ζην δεχηεξν πξαγκαηνπνηείηαη 

πξφιεςε πνπ αθνξά ηηο νηθνγέλεηεο παηδηψλ ζε επηθηλδπλφηεηα θαη ην ηξίην ζηάδην 

αθνξά εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα. Σν πξφγξακκα PATHS, ην νπνίν αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, αλήθεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία θαη γίλεηαη 2-3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. ην 

δεχηεξν ζηάδην, γίλνληαη ζπλαληήζεηο µε ηνπο γνλείο, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο, κε ζθνπφ λα αθνινπζείηαη µηα θνηλή πνξεία αιιά θαη ηελ 

πξνψζεζε νκαινπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ γνλείο -παηδηά. ην ηξίην ζηάδην παξέρεηαη 

εμαηνκηθεπκέλε βνήζεηα, επηζθέςεηο ζην ζπίηη θαη αλάπηπμε θηιηθνχ θιίκαηνο.  

Δπίζεο, άιια πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ελδηαθέξνληα θαη πξνσζνχλ ηηο θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ γηα ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ζε 

δίθηπα ζε έλα λνκφ (π.ρ. νκάδα απφ δέθα ζρνιεία), θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθά Πξνγξάκκαηα κε θνηλή ζεκαηνινγία (π.ρ. Leonardo Da 

Vinci) κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ γίλεηαη απφ ηα γξαθεία Αγσγήο Τγείαο.  

Αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνηχρεη έλα 

πξφγξακκα, θαιφ είλαη λα πθίζηαληαη νη εμήο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

εθαξκνζηνχλ ζσζηά: θαηά πξψηνλ, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα λα είλαη απνθαζηζκέλε, 

φηαλ αλαιακβάλεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
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θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο θαη, θαηά δεχηεξνλ, λα έρεη ηηο ηθαλφηεηεο 

λα ην δηεθπεξαηψζεη καδί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζρνιηθήο εγεζίαο θαη ησλ δνκψλ 

ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Δlias, et al, 1997). Ζ επηηπρήο πηνζέηεζε ηεο 

ζρνιηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε πξνυπνζέηεη 

κηα ζεηξά βήκαηα θαη ζπλερή πξνζπάζεηα, θαζψο ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ηξία κε 

πέληε ρξφληα γηα θάζε νξγαλσηηθή αιιαγή, ψζηε λα εθαξκνζηεί πιήξσο ζε επξχηεξν 

επίπεδν. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δηάθνξεο κεηαβιεηέο ζηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κηα θνηλή γιψζζα θαη 

πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ππεξβαίλνληαο έηζη ηελ 

πνιπδηάζπαζε, ειαρηζηνπνηψληαο ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνπο πφξνπο, θαη ηελ 

ππνλφκεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Elias, 2003). 

 Έλαο άιινο ηνκέαο φπνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε είλαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ, αθνχ έρεη απνδεηρζεί απφ έξεπλεο πάλσ ζηε 

ζρνιηθή εμέιημε θαη ηε καζεηηθή επηηπρία πσο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη ε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ε εθπαηδεπηηθή αλαηξνθνδφηεζε κέζσ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. 

εκαληηθφ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε, είλαη λα δηαζέηεη αμηφπηζηα θαη έγθπξα εξγαιεία 

αμηνιφγεζήο ηεο (Elias, 2003). Σα εξγαιεία απηά είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα, θαζψο 

βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη απφ ηα ζρνιεία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο. Αθφκε, θαηαγξάθνπλ 

επίζεκα ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ηεο θνηλσληθήο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο ηφζν ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηα ζρνιεία πνπ ηελ 

πηνζεηνχλ. Αλαγλσξίδνπλ αθφκε ηα θνηλσληθφ - ζπλαηζζεκαηηθά πεδία ζηα νπνία νη 

καζεηέο εκθαλίδνπλ αδπλακίεο θαη ζηα νπνία ρξεηάδνληαη ελίζρπζε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, φπσο επίζεο θαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πνπ εκθαλίδνπλ ηα 

ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

κάζεζεο. Αθφκε, εμίζνπ ζεκαληηθά είλαη θαη ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ν CASEL, ηα 

νπνία βνεζνχλ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, π.ρ. κε πξνζσπηθέο καζεηηθέο θάξηεο 

αλαθνξάο, αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο θνηλσληθφ - ζπλαηζζεκαηηθήο κάζεζεο, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ απνηειεζκάησλ (Elias, 2003).  
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

Κεθάιαην 4 

Μέζνδνο 

 

4.1. Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε-Γηαδηθαζία 

 

Με ηνλ φξν κεζνδνινγία ελλνείηαη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θαη 

κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ έλαλ επηζηήκνλα πξνθεηκέλνπ απηφο λα 

δηεμάγεη κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ κεζνδνινγία πεξηιακβάλεη ηερληθέο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ινγηθά βήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη έρνπλ σο ζηφρν λα επηιχζνπλ θαη λα πξαγκαηεπηνχλ έλα πξφβιεκα ζην 

ζχλνιφ ηνπ (Εαθεηξφπνπινο, 2005). 

Χο έξεπλα λνείηαη ε παξαγσγή πξσηφηππσλ απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο, νξζνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλαδήηεζεο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζζέζεη πξαγκαηηθά θάηη ζεκαληηθφ 

ζηελ πθηζηάκελε γλψζε (Howard & Sharp, 2001). Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα είλαη έλα 

ηδηαίηεξν ζχζηεκα ζθέςεο θαη πξάμεο. Ο Παξαζθεπφπνπινο (1993) νλνκάδεη ην 

ζχζηεκα απηφ σο «ζπζηεκαηηθή εμέηαζε» θαη ν Βάκβνπθαο (1993) σο «πνξεία 

πξννδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο ζηφρνπ» ελψ ε Κνκίιε (1994) ην νλνκάδεη σο 

«ινγηθή ηεο αλαδήηεζεο». θνπφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη ε αλεχξεζε 

άγλσζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα δηεπξχλνπλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε. Ζ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηεο επαλαιεςηκφηεηαο θ απφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ θαηά πφζν είλαη εθαξκφζηκε. Ζ έξεπλα πνπ γίλεηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

νξίδεηαη σο εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηελ 

επηινγή ησλ κεζφδσλ ή ηερληθψλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 

είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο 

πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο σο πξνο 

ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 
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4.2. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

Κπξίσο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλήζεη ηε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο πλαηζζεκαηηθήο Ννεκνζχλεο θαη παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

κε ζθνπφ ηελ έληαμή ηνπο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν.  

Πην αλαιπηηθά, απφ ηνλ παξαπάλσ εξεπλεηηθφ ζθνπφ ηέζεθαλ ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 

1. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη 

ζε απηά θαη ηνπ «θχινπ» ησλ ππνθεηκέλσλ 

2. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη 

ζε απηά θαη ηεο «ειηθίαο» ησλ ππνθεηκέλσλ 

3. Τπάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην 

ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

4. Πνηνο είλαη ν βαζκφο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ βαζκνχ 

αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ 

γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά; 

 

4.3. πκκεηέρνληεο 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 24 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 51,1% ήηαλ αγφξηα θαη 

48,9% θνξίηζηα. 

 

Ο κέζνο  φξνο ηεο ειηθίαο ηνπο ήηαλ  8,9 (ηππηθή απφθιηζε ειηθίαο 1,4). 
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4.4. Δξγαιείν  

Χο εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο:  

1. Δξσηεκαηνιφγην DAS S 21 ην νπνίν δηεξεπλά ην ζηξεο ην άγρνο θαη ηνλ 

βαζκφ θαηαπίεζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ (George N. Lyrakos  and Chrysa Arvaniti) 

2. Δξσηεκαηνιφγην E- K- Y- N ην νπνίν δηεξεπλά ηνλ βαζκφ πνπ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φζν θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ, (I. Σζανχζεο) 

3. Δξσηεκαηνιφγην PARQ – πλνπηηθή Έθδνζε, ησλ Rohner & Khaleque, 2005, 

(Πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: I. Σζανχζεο & Ο. Γηνβαδνιηάο) ην νπνίν 

δηεξεπλά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζηα παηδηά 

ηνπο. 

 

4.5. Γηαδηθαζία  

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα δφζεθαλ έηνηκα ζην SPSS θαη δεηήζεθε ε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε. Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πεξηγξάθνληαη σο εμήο: 

1.Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθεηκέλσλ: 

Φχιν 

Ζιηθία 

Ζιηθηαθή Οκάδα 

 

2. Μεηαβιεηέο απφ ην εξσηεκαηνιφγην PARQ 

Acceptance Mother – απνδνρή κεηέξαο  

Acceptance Father – απνδνρή παηέξα 

 

3.Μεηαβιεηέο απφ ην εξσηεκαηνιφγην DAS S 21 

DASS Stress- ζηξεο 

DASS Anxiety - άγρνο 

DASS Depression - θαηαπίεζε 

DASS Total Score – ζπλνιηθφ ζθνξ 

 

4.Μεηαβιεηέο απφ ην εξσηεκαηνιφγην E- K- Y- N 

Αληίιεςε θαη Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ 
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Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε 

Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ 

πλνιηθή Δπίδνζε Ν 
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4.6. Απνηειέζκαηα  

 

ηνλ πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδνληαη νη Μ.Ο, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαη νη 

ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ  κεηαβιεηψλ πνπ κειεηήζακε. 

 

Πίλαθαο 3 

 Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

 
Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Φχιν 24 1,49 ,030 ,501 

Ζιηθία 
24 

14,96 ,090 1,488 

Ζιηθηαθή Οκάδα 
24 

1,8007 ,04331 ,71295 

Acceptance Mother 
24 

82,44 ,786 13,027 

Acceptance Father 
24 

78,85 ,799 13,227 

DASS Stress 
24 

7,54 ,275 4,552 

DASS Anxiety 
24 

5,52 ,282 4,681 

DASS Depression 
24 

5,97 ,292 4,835 

DASS Total Score 
24 

19,03 ,753 12,489 

Αληίιεςε θαη Έθθξαζε 

πλαηζζεκάησλ 

24 
31,16 ,443 7,346 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ 
24 

51,31 ,619 10,261 

Δλδηαθέξνλ θαη 

Δλζπλαίζζεζε 

24 
56,83 ,593 9,835 

Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ 
24 

35,25 ,506 8,384 

πλνιηθή Δπίδνζε Ν 
24 

174,54 1,378 22,845 

Valid N (listwise) 
24    
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Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππόζεζε Η1 

 

Όπσο είδακε ε πξώηε καο ππόζεζε ηέζεθε σο εμήο: 

 

1. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη 

ζε απηά θαη ηνπ «θχινπ» ησλ ππνθεηκέλσλ 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην t-

test. ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο t-

test  ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «θχιν» ζε ζρέζε κε φιεο ηηο εμαξηεκέλεο. 

 

Πίλαθαο 4 

Group Statistics 

 Φχιν N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Acceptance Mother Αγφξη 12 82,23 12,720 1,075 

Κνξίηζη 12 82,81 13,310 1,150 

Acceptance Father Αγφξη 12 78,39 12,866 1,087 

Κνξίηζη 12 79,34 13,626 1,177 

DASS Stress Αγφξη 12 7,37 4,408 ,373 

Κνξίηζη 12 7,78 4,677 ,404 

DASS Anxiety Αγφξη 12 5,26 4,621 ,391 

Κνξίηζη 12 5,84 4,734 ,409 

DASS Depression Αγφξη 12 5,81 4,597 ,389 

Κνξίηζη 12 6,19 5,073 ,438 

DASS Total Score Αγφξη 12 18,44 12,001 1,014 

Κνξίηζη 12 19,80 12,928 1,117 

Αληίιεςε θαη Έθθξαζε 

πλαηζζεκάησλ 

Αγφξη 12 31,11 6,933 ,586 

Κνξίηζη 12 31,22 7,804 ,674 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ Αγφξη 12 51,06 10,206 ,863 

Κνξίηζη 12 51,61 10,371 ,896 

Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε Αγφξη 12 55,46 10,563 ,893 

Κνξίηζη 12 58,35 8,792 ,760 

Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ Αγφξη 12 35,68 8,180 ,691 

Κνξίηζη 12 34,79 8,629 ,745 

πλνιηθή Δπίδνζε Ν Αγφξη 12 173,30 23,676 2,001 

Κνξίηζη 12 175,97 21,979 1,899 
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Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-tailed) 

Mean  

Difference 

Std. 

Error 

Differe

nce Lower Upper 

Acceptance 

Mother 

Equal 

variances 

assumed 

,116 ,733 -,372 272 ,710 -,585 1,573 -3,681 2,511 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,372 269,852 ,711 -,585 1,574 -3,684 2,514 

Acceptance 

Father 

Equal 

variances 

assumed 

,171 ,680 -,594 272 ,553 -,950 1,600 -4,101 2,201 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,593 269,242 ,554 -,950 1,602 -4,105 2,205 

DASS Stress Equal 

variances 

assumed 

,287 ,593 -,737 272 ,462 -,405 ,549 -1,485 ,676 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,736 269,141 ,462 -,405 ,550 -1,487 ,677 

DASS Anxiety Equal 

variances 

assumed 

,112 ,738 -1,024 272 ,307 -,579 ,565 -1,691 ,534 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-1,023 270,749 ,307 -,579 ,565 -1,692 ,535 

DASS 

Depression 

Equal 

variances 

assumed 

1,070 ,302 -,649 272 ,517 -,379 ,584 -1,530 ,771 
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Equal 

variances not 

assumed 

  

-,648 266,638 ,518 -,379 ,586 -1,533 ,774 

DASS Total 

Score 

Equal 

variances 

assumed 

,798 ,373 -,905 272 ,366 -1,363 1,506 -4,328 1,602 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,903 268,262 ,367 -1,363 1,509 -4,333 1,607 

Αληίιεςε θαη 

Έθθξαζε 

πλαηζζεκάησλ 

Equal 

variances 

assumed 

2,106 ,148 -,123 272 ,902 -,109 ,891 -1,863 1,645 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,122 265,089 ,903 -,109 ,893 -1,868 1,649 

Υξήζε 

πλαηζζεκάησλ 

Equal 

variances 

assumed 

,303 ,583 -,446 272 ,656 -,555 1,243 -3,002 1,893 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,446 271,025 ,656 -,555 1,244 -3,003 1,894 

Δλδηαθέξνλ θαη 

Δλζπλαίζζεζε 

Equal 

variances 

assumed 

5,552 ,019 -2,459 272 ,015 -2,894 1,177 -5,210 -,577 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-2,469 266,903 ,014 -2,894 1,172 -5,201 -,586 

Έιεγρνο 

πλαηζζεκάησλ 

Equal 

variances 

assumed 

,685 ,409 ,874 272 ,383 ,888 1,015 -1,112 2,887 

Equal 

variances not 

assumed 

  

,873 269,447 ,383 ,888 1,017 -1,114 2,889 

πλνιηθή 

Δπίδνζε Ν 

Equal 

variances 

assumed 

,079 ,779 -,966 272 ,335 -2,670 2,763 -8,110 2,769 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-,968 271,749 ,334 -2,670 2,758 -8,101 2,761 
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ  ηα απνηειέζκαηα δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή θχιν ησλ ππνθεηκέλσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ε ζεκαληηθφηεηα βξέζεθε κεγαιχηεξε ηνπ 0,005 (Sig. > 0,005). 

 

Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππόζεζε Η2 

 

Όπσο είδακε ε δεύηεξε καο ππόζεζε ηέζεθε σο εμήο: 

Η2. Τπάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ 

θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε 

απηά θαη ηεο «ειηθίαο» ησλ ππνθεηκέλσλ. 

 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην 

one way ANOVA. ηνλ πίλαθα 5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο one way ANOVA  ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο «ειηθία» 

ζε ζρέζε κε φιεο ηηο εμαξηεκέλεο. 

 

Πίλαθαο 5 

Descriptives 

   

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

Acceptance Mother >7 10 80,52 13,066 1,300 

8-9 10 83,42 12,205 1,101 

<10 2 84,09 14,735 2,149 

Total 24 82,46 13,031 ,792 

Acceptance Father >7 10 77,75 13,337 1,327 

8-9 10 79,26 11,807 1,065 

<10 2 80,74 15,164 2,212 

Total 24 78,96 13,007 ,790 

DASS Stress >7 10 7,84 4,641 ,462 

8-9 10 7,34 4,403 ,397 

<10 2 7,34 4,400 ,642 

Total 24 7,53 4,483 ,272 

DASS Anxiety >7 10 5,90 4,884 ,486 

8-9 10 5,30 4,559 ,411 

<10 2 5,26 4,426 ,646 

Total 24 5,52 4,653 ,283 

DASS Depression >7 10 6,06 4,907 ,488 
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8-9 10 5,95 4,778 ,431 

<10 2 5,74 4,679 ,682 

Total 24 5,96 4,793 ,291 

DASS Total Score >7 10 19,80 12,798 1,273 

8-9 10 18,59 12,179 1,098 

<10 2 18,34 11,891 1,735 

Total 24 19,00 12,335 ,749 

Ανηίληυη και Έκθραζη 
Σσναιζθημάηφν 

>7 10 32,06 7,623 ,759 

8-9 10 30,38 6,813 ,614 

<10 2 31,19 7,321 1,068 

Total 24 31,15 7,225 ,439 

Χρήζη Σσναιζθημάηφν >7 10 51,45 9,721 ,967 

8-9 10 51,47 10,493 ,946 

<10 2 50,83 10,891 1,589 

Total 24 51,35 10,248 ,622 

Ενδιαθέρον και 
Ενζσναίζθηζη 

>7 10 54,66 10,196 1,015 

8-9 10 57,71 9,618 ,867 

<10 2 59,83 7,528 1,098 

Total 24 56,94 9,676 ,588 

Έλεγτος Σσναιζθημάηφν >7 10 35,97 7,785 ,775 

8-9 10 34,38 8,836 ,797 

<10 2 35,53 8,327 1,215 

Total 24 35,17 8,372 ,509 

Σσνολική Επίδοζη ΣΝ >7 10 174,14 21,434 2,133 

8-9 10 173,94 22,721 2,049 

<10 2 177,38 24,808 3,619 

Total 24 174,61 22,581 1,372 
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ANOVA 

    
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Acceptance Mother Between 

Groups 

 
(Combined) 616,398 2 308,199 1,826 ,163 

Linear 

Term 

Unweighted 406,578 1 406,578 2,409 ,122 

Weighted 537,930 1 537,930 3,187 ,075 

Deviation 78,468 1 78,468 ,465 ,496 

  
Within 

Groups 

45234,864 268 168,787 
  

Total 45851,262 270    

Acceptance Father Between 

Groups 

 
(Combined) 308,046 2 154,023 ,910 ,404 

Linear 

Term 

Unweighted 287,171 1 287,171 1,696 ,194 

Weighted 308,037 1 308,037 1,819 ,179 

Deviation ,008 1 ,008 ,000 ,994 

  
Within 

Groups 

45373,423 268 169,304 
  

Total 45681,469 270    

DASS Stress Between 

Groups 

 
(Combined) 15,865 2 7,933 ,393 ,675 

Linear 

Term 

Unweighted 8,056 1 8,056 ,399 ,528 

Weighted 11,955 1 11,955 ,592 ,442 

Deviation 3,910 1 3,910 ,194 ,660 

  
Within 

Groups 

5409,677 268 20,185 
  

Total 5425,542 270    

DASS Anxiety Between 

Groups 

 
(Combined) 23,859 2 11,930 ,549 ,578 

Linear 

Term 

Unweighted 13,371 1 13,371 ,616 ,433 

Weighted 19,029 1 19,029 ,876 ,350 

Deviation 4,830 1 4,830 ,222 ,638 

  
Within 

Groups 

5821,816 268 21,723 
  

Total 5845,675 270    

DASS Depression Between 

Groups 

 
(Combined) 3,182 2 1,591 ,069 ,934 

Linear 

Term 

Unweighted 3,177 1 3,177 ,137 ,711 

Weighted 3,030 1 3,030 ,131 ,718 
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Deviation ,152 1 ,152 ,007 ,935 

  
Within 

Groups 

6200,287 268 23,135 
  

Total 6203,469 270    

DASS Total Score Between 

Groups 

 
(Combined) 105,732 2 52,866 ,346 ,708 

Linear 

Term 

Unweighted 68,515 1 68,515 ,448 ,504 

Weighted 91,402 1 91,402 ,598 ,440 

Deviation 14,330 1 14,330 ,094 ,760 

  
Within 

Groups 

40978,268 268 152,904 
  

Total 41084,000 270    

Ανηίληυη και 

Έκθραζη 

Σσναιζθημάηφν 

Between 

Groups 

 
(Combined) 156,135 2 78,068 1,501 ,225 

Linear 

Term 

Unweighted 24,161 1 24,161 ,465 ,496 

Weighted 59,059 1 59,059 1,135 ,288 

Deviation 97,076 1 97,076 1,866 ,173 

  
Within 

Groups 

13939,961 268 52,015 
  

Total 14096,096 270    

Χρήζη 

Σσναιζθημάηφν 

Between 

Groups 

 
(Combined) 15,458 2 7,729 ,073 ,930 

Linear 

Term 

Unweighted 12,161 1 12,161 ,115 ,735 

Weighted 8,458 1 8,458 ,080 ,778 

Deviation 7,000 1 7,000 ,066 ,797 

  
Within 

Groups 

28338,239 268 105,740 
  

Total 28353,697 270    

Ενδιαθέρον και 

Ενζσναίζθηζη 

Between 

Groups 

 
(Combined) 988,399 2 494,200 5,453 ,005 

Linear 

Term 

Unweighted 856,125 1 856,125 9,446 ,002 

Weighted 975,069 1 975,069 10,759 ,001 

Deviation 13,331 1 13,331 ,147 ,702 

  
Within 

Groups 

24288,656 268 90,629 
  

Total 25277,055 270    

Έλεγτος 

Σσναιζθημάηφν 

Between 

Groups 

 
(Combined) 147,195 2 73,598 1,051 ,351 

Linear 

Term 

Unweighted 6,164 1 6,164 ,088 ,767 

Weighted 29,506 1 29,506 ,421 ,517 
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Deviation 117,689 1 117,689 1,680 ,196 

  
Within 

Groups 

18775,654 268 70,058 
  

Total 18922,849 270    

Σσνολική Επίδοζη 

ΣΝ 

Between 

Groups 

 
(Combined) 438,550 2 219,275 ,428 ,652 

Linear 

Term 

Unweighted 337,611 1 337,611 ,659 ,418 

Weighted 231,067 1 231,067 ,451 ,502 

Deviation 207,483 1 207,483 ,405 ,525 

  
Within 

Groups 

137233,76

7 

268 512,066 
  

Total 137672,31

7 

270 
   

 

 

Παξαηεξνχκε απφ  ηα απνηειέζκαηα δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή ειηθηαθή νκάδα ησλ ππνθεηκέλσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ε ζεκαληηθφηεηα βξέζεθε κεγαιχηεξε ηνπ 0,005 (Sig. > 0,005). Δμαίξεζε απνηειεί ε 

κεηαβιεηή «Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε» ζηελ νπνία θάλεθε φηη φζν αλεβαίλεη ε 

ειηθία ηφζν αλεβαίλεη θαη ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ. >14 = 54,66,  15-16 =57,71,  <17 

=59,83 (ε ζεκαληηθφηεηα βξέζεθε κηθξφηεξε ηνπ 0,005 (Sig. = 0,005). 
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Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππόζεζε Η3 

 

Όπσο είδακε ε ηξίηε ππόζεζε ηέζεθε σο εμήο: 

Η3. Τπάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη 

θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην 

ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε ζπζρέηηζεο 

Pearson ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Πίλαθαο 6 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Φύλο 1,49 ,501 24 

Ηλικία 14,96 1,488 
24 

Acceptance Mother 82,44 13,027 
24 

Acceptance Father 78,85 13,227 
24 

DASS Stress 7,54 4,552 
24 

DASS Anxiety 5,52 4,681 
24 

DASS Depression 5,97 4,835 
24 

DASS Total Score 19,03 12,489 
24 

Ανηίληυη και Έκθραζη Σσναιζθημάηφν 31,16 7,346 
24 

Χρήζη Σσναιζθημάηφν 51,31 10,261 
24 

Ενδιαθέρον και Ενζσναίζθηζη 56,83 9,835 
24 

Έλεγτος Σσναιζθημάηφν 35,25 8,384 
24 

Σσνολική Επίδοζη ΣΝ 174,54 22,845 
24 
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Φύλο Pearson Correlation 1 ,030 ,023 ,036 ,045 ,062 ,039 ,055 ,007 ,027 ,147
*
 -,053 ,058 

Sig. (2-tailed)  ,620 ,710 ,553 ,462 ,307 ,517 ,366 ,902 ,656 ,015 ,383 ,335 

N 24             

Ηλικία Pearson Correlation ,030 1 ,109 ,103 -,054 -,080 -,031 -,062 -,076 -,012 ,172
**
 -,029 ,033 

Sig. (2-tailed) ,620  ,074 ,089 ,372 ,188 ,612 ,309 ,212 ,841 ,004 ,637 ,586 

N 24             

Acceptance 

Mother 

Pearson Correlation ,023 ,109 1 ,622
**
 -,194

**
 -,296

**
 -,253

**
 -,280

**
 ,350

**
 ,180

**
 ,330

**
 ,088 ,368

**
 

Sig. (2-tailed) ,710 ,074  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,143 ,000 

N 24             

Acceptance 

Father 

Pearson Correlation ,036 ,103 ,622
**
 1 -,268

**
 -,295

**
 -,317

**
 -,331

**
 ,323

**
 ,262

**
 ,314

**
 ,175

**
 ,421

**
 

Sig. (2-tailed) ,553 ,089 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 

N 24             

DASS Stress Pearson Correlation ,045 -,054 -,194
**
 -,268

**
 1 ,695

**
 ,689

**
 ,892

**
 -,142

*
 -,297

**
 -,114 -,369

**
 -,363

**
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Sig. (2-tailed) ,462 ,372 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,060 ,000 ,000 

N 24             

DASS 

Anxiety 

Pearson Correlation ,062 -,080 -,296
**
 -,295

**
 ,695

**
 1 ,663

**
 ,885

**
 -,180

**
 -,222

**
 -,144

*
 -,247

**
 -,310

**
 

Sig. (2-tailed) ,307 ,188 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,003 ,000 ,017 ,000 ,000 

N 24             

DASS 

Depression 

Pearson Correlation ,039 -,031 -,253
**
 -,317

**
 ,689

**
 ,663

**
 1 ,887

**
 -,263

**
 -,385

**
 -,205

**
 -,228

**
 -,429

**
 

Sig. (2-tailed) ,517 ,612 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 24             

DASS Total 

Score 

Pearson Correlation ,055 -,062 -,280
**
 -,331

**
 ,892

**
 ,885

**
 ,887

**
 1 -,221

**
 -,341

**
 -,175

**
 -,315

**
 -,415

**
 

Sig. (2-tailed) ,366 ,309 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 

N 24             

Ανηίληυη και 

Έκθραζη 

Σσναιζθημάη

φν 

Pearson Correlation ,007 -,076 ,350
**
 ,323

**
 -,142

*
 -,180

**
 -,263

**
 -,221

**
 1 ,139

*
 ,091 ,257

**
 ,518

**
 

Sig. (2-tailed) ,902 ,212 ,000 ,000 ,019 ,003 ,000 ,000  ,021 ,131 ,000 ,000 

N 24             

Χρήζη 

Σσναιζθημάη

φν 

Pearson Correlation ,027 -,012 ,180
**
 ,262

**
 -,297

**
 -,222

**
 -,385

**
 -,341

**
 ,139

*
 1 ,408

**
 ,317

**
 ,786

**
 

Sig. (2-tailed) ,656 ,841 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,021  ,000 ,000 ,000 

N 24             

Ενδιαθέρον 

και 

Pearson Correlation ,147
*
 ,172

**
 ,330

**
 ,314

**
 -,114 -,144

*
 -,205

**
 -,175

**
 ,091 ,408

**
 1 -,043 ,627

**
 

Sig. (2-tailed) ,015 ,004 ,000 ,000 ,060 ,017 ,001 ,004 ,131 ,000  ,474 ,000 
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Ενζσναίζθη

ζη 

N 24             

Έλεγτος 

Σσναιζθημάη

φν 

Pearson Correlation -,053 -,029 ,088 ,175
**
 -,369

**
 -,247

**
 -,228

**
 -,315

**
 ,257

**
 ,317

**
 -,043 1 ,574

**
 

Sig. (2-tailed) ,383 ,637 ,143 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,474  ,000 

N 24             

Σσνολική 

Επίδοζη ΣΝ 

Pearson Correlation ,058 ,033 ,368
**
 ,421

**
 -,363

**
 -,310

**
 -,429

**
 -,415

**
 ,518

**
 ,786

**
 ,627

**
 ,574

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,335 ,586 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 24             

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Παξαηεξνχκε απφ  ηα απνηειέζκαηα φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν 

θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

Βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο.  

 Φχιν  θαη Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε 

 Ζιηθία  θαη Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε 

 Απνδνρή κεηέξαο θαη απνδνρή παηέξα, ζηξεο, άγρνο, θαηαπίεζε, ζπλνιηθφ 

ζθνξ, Αληίιεςε θαη Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ, Υξήζε πλαηζζεκάησλ, 

Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε θαη πλνιηθή Δπίδνζε Ν. 

 Απνδνρή παηέξα θαη απνδνρή κεηέξαο, ζηξεο, άγρνο, θαηαπίεζε, ζπλνιηθφ 

ζθνξ, Αληίιεςε θαη Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ, Υξήζε πλαηζζεκάησλ, 

Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε, Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ  θαη πλνιηθή 

Δπίδνζε Ν. 

 Άγρνο, Απνδνρή παηέξα θαη απνδνρή κεηέξαο, ζηξεο, θαηαπίεζε, ζπλνιηθφ 

ζθνξ, Αληίιεςε θαη Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ, Υξήζε πλαηζζεκάησλ, 

Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε, Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ  θαη πλνιηθή 

Δπίδνζε Ν. 
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Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππόζεζε Η4 

 

Όπσο είδακε ε ηέηαξηε ππόζεζε ηέζεθε σο εμήο: 

Η4. Πνηνο είλαη ν βαζκφο εγθπξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαγφλησλ βαζκνχ 

αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ 

ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά; 

Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε αμηνπηζηίαο  

Cronbach's Alpha. ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

Cronbach's Alpha κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ αλά εξσηεκαηνιφγην θαη ζπλνιηθά γηα 

φια ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Πίλαθαο 7 

Reliability 

Χο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 23 99,6 

Excluded
a
 1 ,4 

Total 24 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,553 11 
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Reliability 

απνδνρή παηέξα - απνδνρή κεηέξαο 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 23 99,6 

Excluded
a
 1 ,4 

Total 24 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,767 2 
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Reliability 

Μεηαβιεηέο απφ ην εξσηεκαηνιφγην DAS S 21 

DASS Stress- ζηξεο 

DASS Anxiety - άγρνο 

DASS Depression - θαηαπίεζε 

DASS Total Score – ζπλνιηθφ ζθνξ 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,859 4 

 

 

 

 



83 

 

 

Reliability 

4.Μεηαβιεηέο απφ ην εξσηεκαηνιφγην E- K- Y- N 

Αληίιεςε θαη Έθθξαζε πλαηζζεκάησλ 

Υξήζε πλαηζζεκάησλ 

Δλδηαθέξνλ θαη Δλζπλαίζζεζε 

Έιεγρνο πλαηζζεκάησλ 

πλνιηθή Δπίδνζε Ν 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 24 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,742 5 

 

Παξαηεξνχκε απφ ηα απνηειέζκαηα φηη ηφζν ηα επηκέξνπο εξσηεκαηνιφγηα, φζν θαη 

νη ζπλνιηθέο κεηαβιεηέο απφ φια ηα εξγαιεία φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ 

αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ 

παηδηψλ θαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

Δπίζεο θάλεθε φηη ηα εξγαιεία ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά αμηφπηζηα. 
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4.7. Δξκελεία απνηειεζκάησλ – πδήηεζε 

  

ηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ θιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

DAS S 21 ην νπνίν δηεξεπλά ην ζηξεο ην άγρνο θαη ηνλ βαζκφ θαηαπίεζεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ E- K- Y- N ην νπνίν δηεξεπλά ηνλ βαζκφ πνπ ην 

άηνκν αληηιακβάλεηαη θαη θαηαλνεί ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φζν θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ γχξσ ηνπ, θαζψο θαη ηνπ Δξσηεκαηνιφγηνπ PARQ – πλνπηηθή 

Έθδνζε, ησλ Rohner & Khaleque, 2005, (Πξνζαξκνγή ζηα Διιεληθά: I. Σζανχζεο & 

Ο. Γηνβαδνιηάο) ην νπνίν δηεξεπλά ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο 

ζπκπεξηθέξλνληαη ζηα παηδηά ηνπο. 

Σφζν απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο κειέηεο, φζν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηκέξνπο αλαιχζεσλ θάλεθε φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκάησλ, ηνπ ηδίνπ ηνπ αηφκνπ,  φζν θαη ησλ γχξσ 

ηνπ κε ην ζηξεο ην άγρνο θαη ην βαζκφ θαηαπίεζεο ησλ παηδηψλ θαη ηξφπσλ κε ηνπο 

νπνίνπο νη γνλείο ζπκπεξηθέξλνληαη ζε απηά. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλεο 

ζηξαηεγηθέο (coping strategies) πνπ είλαη πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ, ηφζν ζε γλσζηηθφ 

φζν θαη ζε ζπκπεξηθνξηθφ επίπεδν, λα κεηψζεη, λα ειαρηζηνπνηήζεη, λα επηβιεζεί  ή 

λα αληέμεη ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απαηηήζεηο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην 

πεξηβάιινλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζέηνπλ ζε δνθηκαζία ή μεπεξλνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ 

(Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, Delongis & Gtuen, 1986). 

Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ επηκέξνπο δείθηεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, απνηεινχλ πξντφληα γλσζηηθήο αμηνιφγεζεο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ (Lazarus & Folkman, 1984). Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ε 

κειέηε ηνπο παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο εηδηθνχο, εηδηθά φηαλ θξίλεηαη 

ζθφπηκε ε ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ κέζσ γλσζηαθήο 

πξνζέγγηζεο ή ηεο εθκάζεζεο δεμηνηήησλ. 

 

Μηα ζηαζεξή  ζρέζε κεηαμχ ησλ ςπρηθψλ απηψλ ηδηνηήησλ ζα επηηξέπεη λα 

πξνβιέπνπκε ην επίπεδν ηεο ςπρνθνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ καζεηψλ απηψλ θαη 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ αγρνγφλεο θαηαζηάζεηο απφ ηνλ ηχπν ηεο 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ θάλνπλ. Καη ην αληίζεην, ηνλ 

ηχπν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο ινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ  απφ ην επίπεδν ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο θαηάζηαζεο θαη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο αγρνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ.  

Χο πξφηαζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα γλψζε είλαη 

ρξήζηκε ζηελ θαζνδήγεζε θαη παξέκβαζε γηα ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ, ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. Δπίζεο, βνεζά λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηε θχζε θαη 

ηελ πνξεία ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία ζα παξέρεη ζεκαληηθέο θαη 

αμηνπνηήζηκεο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο παξέκβαζεο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. 
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