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Οσημαντικός ρόλος των γονέων στην ανάπτυξη του παιδιού όπως επίσης και η ποιότητα της 
σχέσης γονέα-παιδιού και η επίδραση της σχέσης αυτής στην κοινωνική, ψυχική και γνω-
στική ανάπτυξη του παιδιού υπήρξε αντικείμενο διερεύνησης πολλών επιστημών και έχει 
απασχολήσει πολλούς επιστήμονες. Ένα από τα ευρήματα των ερευνών είναι και το ότι στη 

σημερινή εποχή πολλοί γονείς δεν είναι αρκετά εφοδιασμένοι και προετοιμασμένοι ώστε να ασκή-
σουν με έναν αποτελεσματικό για τα παιδιά τους τρόπο τον γονεϊκό τους ρόλο. Τα προγράμματα εκ-
παίδευσης γονέων, μέσω του προληπτικού τους ρόλου στοχεύουν στην επίλυση αυτού του σημαντι-
κού προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων που προσφέρονται σε 
γονείς «υψηλού κινδύνου» έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού ερευνών, μετα-ανα-
λύσεων και ανασκοπήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. Ένας πολύ μικρότερος αριθμός 
ερευνών έχουν ως στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
γονέων που προσφέρονται σε γονείς του γενικού πληθυσμού. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε 
η αποτελεσματικότητα ενός δομημένου ομαδικού προγράμματος εκπαίδευσης γονέων γνωστικής 
συμπεριφορικής προσέγγισης στη συμπεριφορά των παιδιών και την υποκειμενική αντίληψη της 
λειτουργικότητας της οικογένειας των γονέων. Για τον σκοπό αυτόν 169 μητέρες του γενικού πληθυ-
σμού με παιδιά ηλικίας από 2 έως και 12 ετών, 113 μητέρες της ομάδας ελέγχου – μη συμμετέχουσες 
και 56 μητέρες της πειραματικής ομάδας – συμμετέχουσες, συμπλήρωσαν πριν και μετά τη διεξα-
γωγή του προγράμματος την Κλίμακα Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και Συνοχής της Οικογένειας 
(Family Adaptation and Cohesion Scales, FACES-III) και το Ερωτηματολόγιο Δια-Προσωπικής και Ενδο-
Προσωπικής Προσαρμογής (ΕΔΕΠ). Οι δύο ομάδες ήταν πλήρως ταυτοποιημένες και δεν παρουσί-
αζαν καμία σημαντική διαφορά ως προς οποιοδήποτε δημογραφικό χαρακτηριστικό τους. Τόσο 
πριν (Α΄ Φάση) όσο και μετά (Β΄ Φάση) την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων γνω-
στικής συμπεριφορικής προσέγγισης, οι μητέρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και οι μητέρες 
που δεν συμμετείχαν, εξέφραζαν έναν πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποίησης από τη λειτουργικότητα 
της οικογένειάς τους και δεν διαφοροποιούνταν σημαντικά ως προς την εκτίμηση της υπάρχουσας 
οικογενειακής συνοχής και προσαρμοστικότητας, τον τύπο οικογένειας με βάση τη συνοχή και την 
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Ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους 
οι γονείς, αποτελεί πλέον ένα βασικό θέμα που απα-
σχολεί τους επαγγελματίες ολοένα και περισσότερο. 
Υπάρχει ένα ολοένα και πιο αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τον ορισμό της επιτυχημένης γονεϊκής λειτουργί-
ας.1 Οι McGroder και Hyra αναφέρουν ότι, τα παιδιά 
επηρεάζονται, από το ποιοι είναι οι γονείς τους (π.χ. ως 
προς το φύλλο, την ηλικία, την καταγωγή/εθνικότητα, 
τη νοημοσύνη, την εκπαίδευση, την ιδιοσυγκρασία), 
από το τι γνωρίζουν οι γονείς τους (π.χ. σχετικά με την 
ανάπτυξη και τη συμπεριφορά του παιδιού), από το τι 
πιστεύουν οι γονείς τους (π.χ. στάσεις σχετικά με τη 
διαπαιδαγώγηση), από το τι εκτιμούν οι γονείς τους 
(π.χ. εκπαίδευση, επίδοση, υπακοή, διαπροσωπικές 
σχέσεις), από το τι προσδοκούν οι γονείς από το παιδί 
(π.χ. ηλικιακά ή αναπτυξιακά κατάλληλες πεποιθήσεις 
για τη συμπεριφορά, πεποιθήσεις για την επίδοση 
του παιδιού) και από το τι τελικά κάνουν οι γονείς 
τους (π.χ. οι πράξεις και το στυλ τους).2

Με τον ρόλο που παίζει η οικογένεια στην ανάπτυ-
ξη του παιδιού έχουν ασχοληθεί διάφορες επιστήμες. 
Η ποιότητα της σχέσης γονέων-παιδιών και η επίδρα-
σή της στην κοινωνική, ψυχική, γνωστική και εκπαι-
δευτική ανάπτυξη του παιδιού, έχει απασχολήσει 
αρκετά τους επιστήμονες από τις αρχές του εικοστού 
αιώνα3 και σημαντικά εγχειρίδια έχουν γραφτεί,4 διότι 
η σχέση αυτή αποτελεί έναν από τους πιο καθοριστι-
κούς παράγοντες για την υγεία και την ανάπτυξη του 
παιδιού.5 Αυτό που γενικά αναμένεται, είναι ότι κάθε 
γυναίκα στα πλαίσια της προσωπικής της ανάπτυ-
ξης θα μάθει να είναι αποτελεσματική και στοργική 
μητέρα. Το ίδιο φυσικά αναμένεται και από τον κάθε 
πατέρα. Οι γονείς είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας 
στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης του παιδιού.6,7

Όμως, πολλοί γονείς δεν είναι και τόσο καλά προετοι-

μασμένοι ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατό για 
τα παιδιά τους.8 Το γεγονός αυτό, έρχονται να καλύ-
ψουν κατά ένα μέρος με τον προληπτικό τους ρόλο 
τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων. Τα προγράμ-
ματα αυτά έχουν καθιερωθεί στην Ελλάδα με τον όρο 
σχολές γονέων9 και είναι σύντομες χρονικά παρεμβά-
σεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και εκπαίδευση 
των γονέων ώστε να ασκήσουν αποτελεσματικά τον 
γονεϊκό τους ρόλο.10 Τα προγράμματα εκπαίδευσης 
γονέων αποτελούν μια μορφή μόνο των ποικίλων 
τρόπων υποστήριξης των γονέων.11 Τα αποτελέσματα 
των ερευνών αναφέρουν ότι τα προγράμματα αυτά 
εμφανίζουν κάποια ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη 
συναισθηματική και συμπεριφορική ρύθμιση βρε-
φών και νηπίων,12,13 έχουν θετικά αποτελέσματα στην 
αρνητική συμπεριφορά των παιδιών14 και μειώνουν 
βραχυπρόθεσμα την αρνητική τους συμπεριφορά.15–

17 Επίσης, μετααναλύσεις καταλήγουν στο ότι είναι 
αποτελεσματικά στη βελτίωση των προβλημάτων 
συμπεριφοράς των παιδιών ηλικίας 3 έως 10 ετών,18

ηλικίας 8 έως 12 ετών19 και ηλικίας 0 έως 7 ετών20 και 
για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της 
εφαρμογής τους.18,21 Επιπροσθέτως, τα προγράμ-
ματα αυτά είναι βραχυχρόνια αποτελεσματικά στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς22–24 και για τον λόγο αυτό εκφράζεται 
έντονα η άποψη ότι ίσως να μπορούν να συμβάλλουν 
στην πρόληψη των προβλημάτων συμπεριφοράς των 
παιδιών και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη.25

Σκοπός της έρευνας ήταν η αξιολόγηση της απο-
τελεσματικότητας ενός συγκεκριμένου δομημένου 
σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος γονέων 
γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης στη συ-

προσαρμοστικότητα και τον γενικό τύπο οικογένειας με βάση τη λειτουργικότητα. Επιπροσθέτως, 
ενώ τα παιδιά των συμμετεχουσών ξεκίνησαν, πριν την έναρξη του προγράμματος, από σημαντικά 
μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με τα παιδιά των μη συμμετεχουσών, μετά τη λήξη του προγράμ-
ματος, βελτιώθηκαν σημαντικά μειώνοντας τα αρνητικά συμπτώματα και τις συμπεριφορές τους. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης, όπως και 
άλλα προγράμματα της ίδιας θεωρητικής κατεύθυνσης θα μπορούσε να συνεισφέρει στην πρόληψη 
των προβλημάτων συμπεριφοράς, και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Λέξεις ευρετηρίου: Γνωστική-συμπεριφορική, εκπαίδευση γονέων, σχολές γονέων, προβλήματα 
συμπεριφοράς, συνοχή, προσαρμοστικότητα, λειτουργικότητα.
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μπεριφορά των παιδιών και τη λειτουργικότητα της 
οικογένειας. Η βασική υπόθεση ήταν ότι, εφόσον 
διεθνώς, τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων φαί-
νεται να είναι αποτελεσματικά στη βελτίωση της λει-
τουργικότητας της οικογένειας και της αλλαγής της 
αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών, ο σχεδιασμός 
και η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος για τον 
ελληνικό πληθυσμό, θα μπορούσε να επιφέρει στους 
γονείς που συμμετέχουν σε αυτό, τουλάχιστον βρα-
χυπρόθεσμες αλλαγές, στους παραπάνω τομείς.

Τα άτομα που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, 
ήταν μητέρες με παιδιά ηλικίας 2 έως και 12 ετών, κά-
τοικοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά των 
μητέρων που συμμετείχαν στη μελέτη, φοιτούσαν 
στο 92ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης ή στον 
Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Μαγεμένο Δάσος». Οι μη-
τέρες ήταν κάτοικοι των παραπάνω περιοχών και η 
πρόσβασή τους στο σχολείο και τον παιδικό σταθμό 
γινόταν χωρίς προβλήματα. Το δείγμα της παρούσας 
μελέτης αποτελείται από 169 μητέρες. Την ομάδα 
ελέγχου, αποτελούν οι 113 μητέρες οι οποίες ενημε-
ρώθηκαν για το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων και 
επέλεξαν να μη συμμετέχουν σε αυτό (μη συμμετέ-
χουσες). Την πειραματική ομάδα, αποτελούν οι υπό-
λοιπες 56 μητέρες, οι οποίες ενημερώθηκαν για το 
πρόγραμμα και τελικά συμμετείχαν σε αυτό (συμμε-
τέχουσες). 

Τόσο οι μητέρες της ομάδας ελέγχου, όσο και οι 
μητέρες της πειραματικής ομάδας συμπλήρωσαν, 
ένα φυλλάδιο συλλογής δημογραφικών στοιχείων, 
την Κλίμακα Εκτίμησης Προσαρμοστικότητας και 
Συνοχής της Οικογένειας (Family Adaptation and 
Cohesion Scales, FACES-III) και το Ερωτηματολόγιο 
Δια-Προσωπικής και Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής 
(ΕΔΕΠ), δύο εβδομάδες περίπου πριν τη διεξαγωγή 
του προγράμματος εκπαίδευσης γονέων γνωστικής 
συμπεριφορικής προσέγγισης (Α΄ Φάση) και αμέσως 
μετά τη λήξη του προγράμματος (Β΄ Φάση). Στην Α΄ 
Φάση τα ερωτηματολόγια απάντησαν 169 μητέρες 
(ομάδα ελέγχου: n=113, πειραματική ομάδα: n=56) 
και στη Β΄ Φάση 114 μητέρες (ομάδα ελέγχου: n=66, 
πειραματική ομάδα: n=48).

Το φυλλάδιο συλλογής των δημογραφικών στοιχεί-
ων, είναι αυτοσυμπληρώμενο και έχει στην αρχή μια 
παράγραφο γενικών πληροφοριών σχετικά με την 
έρευνα και τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτημα-
τολογίων και στη συνέχεια ακολουθούν 13 λήμματα 

για τη συλλογή συγκεκριμένων δημογραφικών στοι-
χείων όπως: το εκπαιδευτικό επίπεδο, ο τόπος γέννη-
σης, η ηλικία της μητέρας κ.ά. 

Η Κλίμακα Εκτίμησης της Προσαρμοστικότητας 
και Συνοχής της Οικογένειας-FACES III26,27 αξιολογεί 
τη συνοχή και προσαρμοστικότητα ή ευκαμψία της 
οικογένειας, την ικανοποίηση από τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί η οικογένεια στο παρόν και τη λει-
τουργικότητα της οικογένειας και απευθύνεται σε 
όλες τις οικογένειες και σε όλα τα στάδια ανάπτυξής 
τους. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα οικογενειακής συ-
νοχής που αντιστοιχούν σε τέσσερεις τύπους οικο-
γένειας και που διευρύνονται από το πολύ χαμηλό 
επίπεδο συνοχής που είναι η αποσύνδεση (διασπα-
σμένος τύπος), το χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο που 
είναι η διάσταση (χωρισμένος τύπος), το μεσαίο έως 
υψηλό επίπεδο συνοχής που είναι η σύνδεση (συνδε-
δεμένος τύπος) και το πολύ υψηλό επίπεδο, το επί-
πεδο της πολύ υψηλής σύνδεσης, μη διαφοροποίη-
σης, παγίδευσης (πολύ συνδεδεμένος τύπος). Επίσης, 
υπάρχουν τέσσερα επίπεδα προσαρμοστικότητας 
που αντιστοιχούν σε τέσσερεις τύπους οικογένειας 
και διευρύνονται από το πολύ χαμηλό επίπεδο ευ-
καμψίας που είναι το άκαμπτο (άκαμπτος τύπος), το 
χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως 
δομημένο (δομημένος τύπος), το μεσαίο έως υψηλό 
επίπεδο που είναι το εύκαμπτο (ευέλικτος τύπος), και 
τέλος το πολύ υψηλό επίπεδο ευκαμψίας (πολύ ευέ-
λικτος τύπος). Τα δύο κεντρικά επίπεδα συνοχής και 
προσαρμοστικότητας είναι τα λειτουργικά. Τα ακραία 
(μη ισορροπημένα) επίπεδα (άκαμπτα-χαοτικά) θεω-
ρούνται δυσλειτουργικά για τις οικογένειες. Τέλος, 
διακρίνονται τέσσερεις τύποι οικογένειας με βάση τη 
γενική λειτουργικότητα της οικογένειας που διευρύ-
νονται από τη μη-ισορροπημένη, τη μέτρια ισορρο-
πημένη, τη μέσου εύρους και την ισορροπημένη. Οι 
οικογένειες μέσου εύρους και ισορροπημένου τύπου 
είναι λειτουργικότερες.28 Στην παρούσα μελέτη χρη-
σιμοποιήθηκε η κλίμακα που είναι μεταφρασμένη 
στα ελληνικά και έχει σταθμισθεί σε δείγμα 204 παι-
διών και των μητέρων τους.29,30

Το Ερωτηματολόγιο Δια-Προσωπικής και Ενδο-
Προσωπικής Προσαρμογής-ΕΔΕΠ31 είναι αυτοσυ-
μπληρώμενο και αξιολογεί το παιδί ως προς την εν-
δο-προσωπική και τη δια-προσωπική του προσαρ-
μογή. Η ενδο-προσωπική προσαρμογή, αναφέρεται 
σε συμπτώματα που παρεμποδίζουν το παιδί να ζει 
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αρμονικά με τον εαυτό του. Η δια-προσωπική προ-
σαρμογή αναφέρεται σε συμπτώματα που παρε-
μποδίζουν το παιδί να ζει αρμονικά με τους άλλους. 
Το ερωτηματολόγιο διακρίνει τρία σύνδρομα εν-
δο-προσωπικής προσαρμογής: (α) Άγχος-Δυσθυμία-
Ψυχαναγκασμός, (β) Μοναχικότητα-Βραδυψυχισμός 
και (γ) Ψυχοσωματικές διαταραχές. Επίσης, διακρίνει 
και δύο σύνδρομα δια-προσωπικής προσαρμογής: 
(α) Επιθετικότητα και β) Παραβατικότητα. Τα επι-
πλέον 14 συμπτώματα που δεν κατατάσσονται στα 
παραπάνω σύνδρομα ονομάζονται Αταξινόμητα 
Συμπτώματα. 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων που προτά-
θηκε σε όλες τις μητέρες (συμμετέχουσες και μη 
συμμετέχουσες) είναι ένα σύντομο σε διάρκεια πρό-
γραμμα γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης 
που ολοκληρώνεται σε 10 δίωρες συναντήσεις και 
απευθύνεται σε γονείς με παιδιά ηλικίας 2 έως και 
12 ετών. Είναι δομημένο και μέσα από την εφαρμο-
γή γνωστικών και συμπεριφορικών αρχών, στοχεύει 
στην εκπαίδευση των γονέων για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων και επίμαχων θεμάτων της καθημερι-
νότητας τα οποία απασχολούν τους γονείς με παιδιά 
νηπιακής και σχολικής ηλικίας.32

Κατά τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων 
υπολογίστηκαν για τις ποσοτικές μεταβλητές τα στα-
τιστικά μέτρα θέσης και διασποράς, μέση τιμή, διά-
μεσος, μέγιστο και ελάχιστο, τυπική απόκλιση, ενώ 
για τις ποιοτικές μεταβλητές υπολογίστηκαν οι από-
λυτες και σχετικές συχνότητες (%) των απαντήσεων. 
Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα δεδομένα ακο-
λουθούν κανονική κατανομή, εφαρμόστηκε αρχικά 
ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov. Στις περιπτώσεις 
που οι μεταβλητές ακολουθούσαν κανονική κατανο-
μή εφαρμόστηκε ο παραμετρικός έλεγχος student t-
test για ανεξάρτητα δείγματα. Στις περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική απόκλιση από 
την κανονική κατανομή εφαρμόστηκε ο μη παραμε-
τρικός έλεγχος Mann-Whitney U test. Για τον έλεγχο 
της ύπαρξης σχέσης μεταξύ δύο ποιοτικών μετα-
βλητών, εφαρμόστηκε ο x2 έλεγχος ανεξαρτησίας. 
Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS 14 και το επίπεδο σημαντικότητας 
για την αποδοχή ή όχι της μηδενικής υπόθεσης που 
ελήφθη για όλους τους στατιστικούς ελέγχους ήταν 
το 5%. Επίσης, για τη διαπίστωση τάσης διαφοροποί-
ησης, σε ορισμένες περιπτώσεις ελήφθη το 10%.

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 169 μητέρων 
του συνολικού δείγματος (113 μη συμμετέχουσες –
ομάδα ελέγχου και 56 συμμετέχουσες – πειραματική 
ομάδα), παρουσιάζονται στους αντίστοιχους πίνακες 
(πίνακες 1 και 2). Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέ-
σματα της σύγκρισης συμμετεχουσών και μη συμμε-
τεχουσών ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 
γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι δεν υπάρχει καμία στα-
τιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομά-
δες ως προς οποιοδήποτε δημογραφικό χαρακτηρι-
στικό τους (πίνακες 3 και 4). 

Στη σύγκριση των δύο ομάδων με βάση τη FACES 
III, ο έλεγχος U των Mann-Whitney, διαπίστωσε ότι 
σύμφωνα πάντα με την υποκειμενική εκτίμηση των 
μητέρων για την οικογενειακή τους κατάσταση κατά 
τη συμπλήρωση της FACES III, οι μητέρες της πειρα-
ματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, δεν εμφά-
νιζαν στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ Α΄ και 
Β΄ Φάσης, στην εκτίμηση της υπάρχουσας οικογενει-
ακής συνοχής, στον τύπο οικογένειας με βάση τη συ-
νοχή, τον τύπο οικογένειας με βάση την προσαρμο-
στικότητα και στον γενικό τύπο οικογένειας με βάση 
τη λειτουργικότητα. Επιπροσθέτως, το t-test ήταν μη 
στατιστικά σημαντικό, και οι δύο ομάδες εξέφραζαν 
την ίδια ολική ικανοποίηση από την υπάρχουσα οικο-
γενειακή κατάσταση και εκτιμούσαν την προσαρμο-
στικότητα της οικογένειάς τους στο ίδιο επίπεδο και 
στις δύο φάσεις της έρευνας (πίνακας 5). 

Στη σύγκριση των δύο ομάδων με βάση το ΕΔΕΠ, 
ο έλεγχος U των Mann-Whitney διαπίστωσε ότι, 
σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των μητέρων 
κατά τη συμπλήρωση του ΕΔΕΠ, τα παιδιά των 
μητέρων της πειραματικής ομάδας και της ομά-
δας ελέγχου δεν εμφάνιζαν στατιστικά σημαντική 
διαφορά, μεταξύ Α΄ και Β΄ Φάσης, στην εκδήλωση 
συμπτωμάτων των συνδρόμων: «Άγχος-Δυσθυμία-
Ψυχαναγκασμός» και «Ψυχοσωματικές διαταρα-
χές». Αντιθέτως, ο έλεγχος U των Mann-Whitney, 
διαπίστωσε ότι τα παιδιά των μητέρων της πειρα-
ματικής ομάδας (n1), εκδήλωναν συγκριτικά με τα 
παιδιά των μητέρων της ομάδας ελέγχου (n2), κατά 
την Α΄ Φάση, σημαντικά εντονότερα συμπτώματα 
του συνδρόμου «Μοναχικότητα-Βραδυψυχισμός» 
(U=2442, n1=56, n2=113, p διπλής ουράς=0,014), συμ-
πτώματα τα οποία αμέσως μετά την παρέμβαση 
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μειώθηκαν σημαντικά, στον βαθμό που τα παιδιά 
των μητέρων των δύο ομάδων να μην διαφέρουν 
σημαντικά ως προς την εκδήλωση αυτών των συμ-
πτωμάτων, κατά τη Β΄ Φάση (πίνακας 6).

Επιπροσθέτως, τα παιδιά των μητέρων της πειρα-
ματικής ομάδας, εκδήλωναν κατά την Α΄ Φάση, σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 10%, λίγο εντο-
νότερα συμπτώματα του συνδρόμου «Επιθετικότητα» 
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(U=2612, n1=56, n2=113, p διπλής ουράς=0,064) κα-
θώς επίσης και λίγο εντονότερα συμπτώματα του 
συνδρόμου «Παραβατικότητα» (U=2625, n1=56, 
n2=113, p διπλής ουράς=0,066), τα οποία όμως μειώ-

θηκαν σημαντικά κατά τη Β΄ Φάση και οι διαφορές 
στα παιδιά των δύο ομάδων εξαλείφθηκαν. 

Τέλος, στην εκδήλωση αταξινόμητων συμπτωμά-
των του ΕΔΕΠ, τα παιδιά των δύο ομάδων δεν εμφά-
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νιζαν στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ Α΄ και 
Β΄ Φάσης (πίνακας 6). 

Ένα πολύ βασικό αποτέλεσμα της σύγκρισης των μη-
τέρων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (πειραματική 
ομάδα-συμμετέχουσες) και των γονέων που τους δό-
θηκε ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά 
προτίμησαν να μη δηλώσουν συμμετοχή (ομάδα ελέγ-
χου-μη συμμετέχουσες) είναι ότι, και οι δύο ομάδες δεν 
διαφοροποιούνταν σημαντικά ως προς οποιοδήποτε 
από τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά, υπάρχει 
δηλαδή, πλήρης ταυτοποίηση των δύο ομάδων σε όλα 
τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Το εύρημα αυ-
τό επιπροσθέτως, αναδεικνύει και το ότι οι συμμετέχο-
ντες δεν υποκινούνται από κάποιο δημογραφικό τους 
χαρακτηριστικό στο να συμμετέχουν στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα σχολής γονέων συγκριτικά με τους μη 
συμμετέχοντες. Επίσης, ενισχύει την άποψη των White 

και Wellington ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των γονέων δεν προβλέπουν την πρόθεση για συμμε-
τοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης γονέων.33

Από τα αποτελέσματα της FACES III συμπεραίνεται 
ότι, συμμετέχουσες μητέρες και μη, εμφανίζουν φυ-
σιολογικές βαθμολογίες και δεν διαφοροποιούνται 
σημαντικά μεταξύ τους, ενώ οι μητέρες και των δύο 
ομάδων εκφράζουν έναν πολύ μεγάλο βαθμό ικα-
νοποίησης από τη λειτουργικότητα της οικογένειάς 
τους. Και οι δύο ομάδες κατά μεγάλο ποσοστό ανή-
κουν στη «λειτουργική» κατηγορία της δομημένης οι-
κογένειας ως προς την προσαρμοστικότητα, στη «λει-
τουργική» κατηγορία της συνδεδεμένης οικογένειας 
ως προς τη συνοχή και στη «λειτουργική» κατηγορία 
του μέσου γενικού τύπου οικογένειας, τόσο κατά την 
Ά  όσο και κατά τη Β΄ Φάση. Δυστυχώς στη διεθνή βι-
βλιογραφία δεν υπάρχουν αποτελέσματα παρόμοιων 
ερευνών με δείγμα μητέρες του γενικού πληθυσμού 
που να απάντησαν στη FACES III, ώστε να συγκριθούν 
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
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Από τα αποτελέσματα του ΕΔΕΠ συμπεραίνεται ότι, 
ενώ τα παιδιά των συμμετεχουσών ξεκινούν πριν την 
έναρξη του προγράμματος από σημαντικά μειονεκτι-
κότερη θέση σε σύγκριση με τα παιδιά των μη συμμε-
τεχουσών, μετά τη λήξη του προγράμματος, βελτιώ-
νουν σημαντικά την ενόχληση από συμπτώματα που 
σχετίζονται με κοινωνική απόσυρση, επιφυλακτικότη-
τα, ντροπαλότητα και αποφυγή αλληλεπίδρασης με 
τον γύρω κόσμο, ενώ παράλληλα μειώνουν συμπερι-
φορές που περιέχουν στοιχεία παραβατικότητας και 
επιθετικότητας. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει ότι, το 
πρόγραμμα της παρούσας μελέτης επιδρά θετικά και 
μειώνει σημαντικά, συμπτώματα και συμπεριφορές 
που παρεμποδίζουν τα παιδιά να ζουν αρμονικά με 
τον εαυτό τους και τους άλλους, σε σύγκριση με τα 
παιδιά των γονέων που δεν συμμετέχουν στις σχολές 
γονέων. Επιπροσθέτως, στρατηγικές και τεχνικές που 
υπογραμμίζονται ως αποδοτικές από τις έως τώρα με-
λέτες,21,34,35 και που εμπεριέχονται στη δομή του προ-
γράμματος της παρούσας μελέτης, όπως η ενίσχυση 
της αλληλεπίδρασης γονέα-παιδιού και των δεξιοτή-
των συναισθηματικής επικοινωνίας, η διδασκαλία των 
γονέων στη χρήση της τεχνικής του time-out, της αδι-
αφορίας και της ενίσχυσης της θετικής συμπεριφοράς, 
η ενίσχυση της σταθερότητας στη συμπεριφορά των 
γονέων και η εξάσκηση των γονέων στο σπίτι21 και γε-

νικότερα όλες οι συμπεριφορικές μέθοδοι που χρησι-
μοποιήθηκαν ώστε να διδάξουν στους συμμετέχοντες 
γονείς συγκεκριμένες γονεϊκές δεξιότητες,34 καθώς και 
ο συνδυασμός συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
στρατηγικών,35 φαίνεται ότι αποδίδουν στη βελτίωση 
της συμπεριφοράς των παιδιών. Τέλος, τα ευρήματα 
του ΕΔΕΠ, συμφωνούν με τα ευρήματα, των προανα-
φερθεισών στην εισαγωγή, ερευνών ανασκοπήσεων 
και μετα-αναλύσεων.12–21,23–25

Τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων είναι από τις 
πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις,35,36 ιδιαίτερα για 
την προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας παιδι-
ών και εφήβων και θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα 
πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών και των εφήβων 
ηλικίας 0 έως 19 ετών.37 Όμως, παρόλο που όλοι οι 
γονείς μπορούν να ωφεληθούν από τα προγράμματα 
αυτά τα περισσότερα προγράμματα προσφέρονται σε 
οικογένειες υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου.38

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων 
γνωστικής συμπεριφορικής προσέγγισης, θα μπο-
ρούσε να συνεισφέρει στην πρόληψη των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς, στη σταθερότητα του οικογε-
νειακού συστήματος και στην προαγωγή της ψυχικής 
υγείας στην Ελλάδα και να ενισχύσει τη διεξαγωγή 
περαιτέρω μελετών στον τομέα αυτόν. 
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The role of the family in the development of the child as well as the quality of the parent-child re-
lationship and its effect in the social, mental and cognitive development of the child has been the 
focus of attention of many sciences and scientists and it has been discovered that many parents are 
not well prepared to do their best for their children. The parent training programmes are willing to 
partly give a solution to this with their preventive role. In recent years, the effectiveness of the parent 
training programmes, which are offered to “high risk” parents, has been the focus of a big amount of 
research, meta-analyses and reviews. A smaller amount concerns the effectiveness of the universal 
programmes which are offered to the parents of the general population. The effectiveness of a ten-
meeting structured group parent training programme of cognitive-behavioral approach, which had 
been offered to mothers of the general population, was researched in the present study. It aimed to 
research the effectiveness of the specific programme in the children’s behavior and the subjective 
perception of the functionality of the family of the mothers who chose to participate in and com-
pleted the programme (n=56, experimental group/participants), compared to those who chose not to 
(n=113, control group/non participants). The mothers of the two groups were mothers with children 
aged between 2 and 12 and filled in the Family Adaptation and Cohesion Scales, FACES-III and the 
Questionnaire of Inter-personal and Cross-personal Adaptation, before (Phases A) and after (Phases 
B) the programme. The two groups were fully matched and did not present any significant difference 
regarding their demographic characteristics. During both Phases A and B of the training programme 
participants and non-participants expressed a high degree of satisfaction by the functionality of their 
family and did not differentiate significantly in the evaluation of the existent family cohesion and 
adaptability, the type of the family based on the cohesion and adaptability and the general type of 
family based on the functionality. In addition, while the children of the participants were, before the 
start of the programme, in a significantly disadvantaged position compared to the children of the 
non-participants, after the end of the programme, they were significantly improved, decreasing the 
negative symptoms and behaviors. This particular parent training programme of cognitive-behavioral 
approach, as well as other programmes which belong to the same theoretical direction, could contrib-
ute to the prevention of the behavior problems and the promotion of the mental health..

Key words: Cognitive-behavioral, parent training, parent schools, behavioral problems, cohesion, adapt-
ability.
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