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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Εισαγωγή: Το έντονο άγχος και κατ’ επέκταση οι αγχώδεις διαταραχές 

παρουσιάζουν σημαντικά ποσοστά στην παιδική ηλικία και παρεμβαίνουν τόσο στη 

λειτουργικότητα όσο και στην ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του. 

Σκοπός: Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να μελετήσει την αποτελεσματικότητα ενός 

γνωστικού-συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης για την αντιμετώπιση του 

άγχους στα παιδιά Δημοτικού.  Μέθοδος: στην έρευνα συμμετείχαν 41 παιδιά, ηλικίας 

9-12 ετών, που παρουσίαζαν κλινικά υψηλό άγχος. Από αυτά, τα 21 ακολούθησαν ένα 

ομαδικό, γνωστικο-συμπεριφορικό πρόγραμμα παρέμβασης (ΓΣΘ) και τα υπόλοιπα 20 

δεν έλαβαν καμία παρέμβαση, αποτελώντας την ομάδα ελέγχου (ΟΕ). Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε τρεις χρονικές στιγμές, πριν την παρέμβαση, αμέσως μετά και 6 

μήνες μετά, στις επαναληπτικές μετρήσεις. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τόσο τα παιδιά όσο και οι γονείς της ΓΣΘ ομάδας ανέφεραν στατιστικά σημαντική 

μείωση στα συμπτώματα του άγχους αμέσως μετά την παρέμβαση, αλλά και διατήρηση 

του χαμηλού επιπέδου του άγχους στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά. 

Μείωση, επίσης, παρατηρήθηκε στην επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού. 

Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των παιδιών της ΓΣΘ ομάδας 

ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία. Αντίστοιχα ευρήματα δεν υπήρχαν στην ομάδα 

ελέγχου, όπου τόσο οι αναφορές των παιδιών όσο και των γονέων τους δεν έδειξαν 

σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα του άγχους καθώς και στην επίδραση αυτού. 

Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση των 

συμπτωμάτων του άγχους των παιδιών της ομάδας παρέμβασης, μαζί με την απουσία 

βελτίωσης των παιδιών που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου αποδεικνύουν την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ παρέμβασης στην αντιμετώπιση του παιδικού άγχους. 

Σημαντικό, επίσης, εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η μείωση του άγχους είναι ορατή 

τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς τους.     

 

Λέξεις Κλειδιά: γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία, άγχος, παιδί, γονείς 
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The application of a Cognitive Behavioral Intervention Program for 

the Management of Anxiety in Primary School Children  

 

ABSTRACT 

 

High anxiety and anxiety disorders are among the most prevalent mental problems in 

children and they seem to interfere with children’s functioning in everyday life and 

affect both children’s and family’s quality of life. Aim: the aim of the present study is 

to evaluate the effectiveness of a cognitive-behavioral intervention program to manage 

anxiety in children. Method: forty-one children, 9-12 years old, with clinically elevated 

symptoms of anxiety participated in the study. Twenty-one children were assigned to 

the intervention group following a manualized cognitive-behavioral program (CBT), 

while the remaining twenty children were assigned to a non-active control group (CG). 

Assessments were made in three time points, before the intervention, at post 

intervention and at 6 months-follow up. Results: the results showed that both children 

and their parents in the CBT intervention group reported statistically significant 

reductions in children’s anxiety symptoms at post-intervention and at the 6-month 

follow-up self-reports. There was also a significant reduction in the impact that anxiety 

symptoms  had in a given child’s life. Findings from the control group showed that both 

children and their parents reported no significant changes in anxiety symptoms between 

pre and post intervention assessments. Similarly, no changes were reported concerning  

the impact of anxiety in everyday life. Conclusions: These preliminary results that 

show significant decline in anxiety levels in the intervention group and non-significant 

changes in anxiety levels in the control condition, suggest that the present CB 

intervention program is effective in anxiety management. Another important  finding of 

the present study was that both children and their parents in the CBT group 

acknowledged the reduction of post-intervention anxiety levels at approximately the 

same degree, suggesting that there is an agreement between children’s and parents’ 

reports.  

 

Key Words: Cognitive-behavioral therapy, anxiety, child, parents 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η πρόοδος που έχει γίνει  τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τις θεραπείες των 

συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, 

παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερες 

γνώσεις γύρω από τη θεραπεία και την πρόληψη με τρόπο που θα εξασφαλίσει τη 

μείωση του αριθμού των παιδιών που υποφέρουν από συναισθηματικές διαταραχές. Οι 

αγχώδεις διαταραχές συναντώνται σε σημαντικό ποσοστό στην παιδική ηλικία και 

μάλιστα, είναι οι επικρατέστερες ανάμεσα σε άλλες συναισθηματικές διαταραχές που 

παρουσιάζουν τα παιδιά. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας ενός γνωστικο-συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης στην 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους.  

 

Η διάρθρωση των Κεφαλαίων της Διατριβής  

Στα δύο πρώτα κεφάλαια της διατριβής παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο αυτής. 

Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία του άγχους. 

Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι όροι του άγχους και του φόβου και παρουσιάζονται 

οι συνιστώσες του άγχους. Επίσης, σχολιάζεται το πότε το άγχος αποτελεί μέρος της 

φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού και πώς διακρίνεται το φυσιολογικό από το 

παθολογικό και δυσλειτουργικό άγος. Στην πορεία παρουσιάζονται οι αγχώδεις 

διαταραχές, όπως ορίζονται στο DSM-V και δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τη 

συννοσηρότητα και την πορεία αυτών. Ακολουθούν πληροφορίες που αναφέρονται 

στους αιτιολογικούς μηχανισμούς του άγχους και σχολιάζεται η επίδραση του άγχους 

στην καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειάς του. Τέλος, σχολιάζεται η έννοια 

του χαρακτηρολογικού άγχους και η σύνδεσή της με την αγχώδη συμπτωματολογία. Το 

Δεύτερο Κεφάλαιο φέρει ως τίτλο «Θεραπευτική αντιμετώπιση του άγχους» και 

παρουσιάζεται η εφαρμογή της Γνωστικής Συμπεριφορικής Προσέγγισης στην 

Αντιμετώπιση του Παιδικού Άγχους και αναλύονται τα βασικά βήματα αυτής. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ευρήματα που υπάρχουν από την εφαρμογή 

Γνωστικο-Συμπεριφορικών Προγραμμάτων και σχολιάζονται τα γενικά συμπεράσματα 

που προκύπτουν. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη σημασία και το ρόλο 

της συμμετοχής των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία και αναλύονται οι παράγοντες 

που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα.  

Το Τρίτο, Τέταρτο και Πέμπτο Κεφάλαιο αφορούν στους προβληματισμούς, στα 

ερευνητικά ερωτήματα και στις υποθέσεις της έρευνας, στη διεξαγωγή της έρευνας, στη 

μέθοδο και στα αποτελέσματα αυτής. Ειδικότερα, στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται 
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τα ερευνητικά ερωτήματα και διατυπώνονται οι αντίστοιχες υποθέσεις. Στο Τέταρτο 

Κεφάλαιο, αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και παρουσιάζονται οι 

συμμετέχοντες, τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις των υπό 

εξέταση μεταβλητών, το πρόγραμμα παρέμβασης που εφαρμόστηκε και η διαδικασία 

που ακολουθήθηκε. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι στατιστικοί έλεγχοι που 

εφαρμόστηκαν και τα αποτελέσματα αυτών και σχολιάζεται η επιβεβαίωση ή η 

απόρριψη των αρχικών ερευνητικών υποθέσεων.     

Το Έκτο και τελευταίο Κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζει τα ευρήματα της 

έρευνας, σχολιάζοντάς τα σε σχέση με τα ευρήματα της διεθνούς βιβλιογραφίας και 

καταλήγει σε συμπεράσματα και περαιτέρω προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αγχώδεις διαταραχές συναντώνται σε σημαντικό ποσοστό στην παιδική ηλικία 

και μάλιστα είναι οι επικρατέστερες ανάμεσα σε άλλες συναισθηματικές διαταραχές 

που παρουσιάζουν τα παιδιά (Albano, Costello, & Chorpita, 2003). Διάφορες έρευνες 

έχουν προσδιορίσει ότι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 3-10% (Cartwright-Hatton, 

McNikol, & Doubleday, 2006. Costello, Angold, Burns, Stangl, Tweed, Erkanli, & 

Worthman, 1996. Ford, Goodman, & Meltezer, 2003), ενώ άλλες προσδιορίζουν ότι το 

αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 5-18% (Costello & Angold, 1995). Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι οι αρχικές γνώσεις σχετικά με το παιδικό άγχος προέρχονταν 

από τη βιβλιογραφία και τις κλινικές μελέτες των διαταραχών του άγχους στον ενήλικο 

πληθυσμό. Η άποψη που επικρατούσε τις προηγούμενες δεκαετίες, ότι δηλαδή τα 

παιδιά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το άγχος τους μόνα τους, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

παρέμβαση, καθώς και ότι αυτό δεν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στη 

λειτουργικότητα του παιδιού στο παρόν αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια της 

ανάπτυξης, δε βρίσκει πια ισχύ. Έτσι, τα τελευταία 15-20 χρόνια οι έρευνες στράφηκαν 

στη μελέτη του παιδικού άγχους και πιο συγκεκριμένα προσπάθησαν να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που αφορούσαν το τι προκαλεί το άγχος, πώς διατηρείται, με ποιους 

παράγοντες συνδέεται και πώς αντιμετωπίζεται. Οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν δώσει 

ικανοποιητικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, ωστόσο αρκετά θέματα 

παραμένουν αδιευκρίνιστα.  

Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στο να μελετήσει την αποτελεσματικότητα ενός 

γνωστικού-συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης για την αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων του άγχους σε παιδιά Δημοτικού. Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί στα 

γενικά, εισαγωγικά στοιχεία, που αφορούν στο παιδικό άγχος και το φόβο και πιο 

συγκεκριμένα, στη φύση του, στα επιδημιολογικά στοιχεία και στην αιτιολογία του. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιάσει την έννοια του προδιαθεσικού/χαρακτηρολογικού 

άγχους και θα παραθέσει τα στοιχεία που αφορούν την επίδραση που το άγχος ασκεί 

στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του. Έπειτα, θα παρουσιάσει τα ερευνητικά 

στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της Γνωστικής-Συμπεριφορικής 

Θεραπείας στην αντιμετώπιση του άγχους και θα παραθέσει τα κεντρικά σημεία της 

θεραπείας αυτής. Στην πορεία θα παρουσιάσει τη δομή ενός ολοκληρωμένου Γνωστικο-

Συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης για τη Θεραπεία του Άγχους και θα 

συζητήσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής του σε μία ομάδα 21 παιδιών. Τέλος, θα 

συζητήσει και θα συγκρίνει τα ευρήματα της εφαρμογής του με τα αντίστοιχα από τη 

διεθνή βιβλιογραφία και θα παρουσιάσει σκέψεις για μελλοντική έρευνα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

1.1 Πώς ορίζεται η έννοια του άγχους 

Το άγχος μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των συναισθηματικών αντιδράσεων του 

ατόμου που εγείρονται από την προσδοκία μίας φανταστικής ή ρεαλιστικής απειλής. Το 

κεντρικό χαρακτηριστικό του άγχους είναι η ανησυχία η οποία αναφέρεται ως μία 

υπερβολική σκέψη αλλά και υπερβολική έμφαση που δίνεται σε διφορούμενες 

καταστάσεις με αβέβαια αποτελέσματα. Η υπερβολική ανησυχία είναι μη παραγωγική, 

επειδή παρεμβαίνει στην ικανότητα του ατόμου να αναλάβει δράση και να 

αντιμετωπίσει μία κατάσταση (Barlow, 2002).Στο άγχος, η έννοια της απειλής και του 

κινδύνου δεν συνδέονται απαραίτητα με ένα συγκεκριμένο ερέθισμα, αντίθετα μπορεί 

να είναι αρκετά γενικές και αφηρημένες (π.χ. ανησυχία για το μέλλον) (Barlow, 2002).    

Όπως στους ενήλικες, έτσι και στα παιδιά το άγχος, σύμφωνα με το μοντέλο του 

Lang, παρουσιάζει τρεις διαστάσεις: τις σωματικές, τις γνωστικές/λεκτικές και τις 

συμπεριφορικές/κινητικές αντιδράσεις (Lang, 1968 στο Beidel & Turner, 2005 και στο 

Fonseca και Perrin, 2001). Κάθε μία από αυτές τις εκδηλώσεις περιλαμβάνει διάφορους 

τύπους αντιδράσεων. Οι τρεις αυτές διαστάσεις, αν και μπορούν να λειτουργούν 

ανεξάρτητα, ωστόσο μπορούν και να αλληλοεπηρεάζονται. Στο επίπεδο των 

σωματικών αντιδράσεων, το άγχος προσδιορίζεται από τη διέγερση του αυτόνομου 

συστήματος (π.χ. αυξημένος καρδιακός παλμός, εφίδρωση κ.α.). Ως προς τις γνωστικές 

αντιδράσεις, το άγχος χαρακτηρίζεται από ανήσυχες σκέψεις που ακολουθούν τα 

δυσάρεστα γεγονότα και από σκέψεις που αφορούν την απώλεια του ελέγχου. Τέλος, 

ως προς το επίπεδο των συμπεριφορικών/κινητικών αντιδράσεων, το άγχος 

εκδηλώνεται με συμπεριφορές διαφυγής ή αποφυγής της κατάστασης η οποία γεννά το 

άγχος, με προσκόλληση/αγκίστρωση (clinging) σε πρόσωπα (π.χ. γονείς, πρόσωπα 

φροντίδας, κ.α.), με συμπεριφορές που δείχνουν ότι το άτομο βρίσκεται σε ανησυχία, 

σαν να είναι σε αναμμένα κάρβουνα (π.χ. βηματισμός, σφίξιμο χεριών/δαχτύλων) (στο 

Fonseca και Perrin, 2001). Παρακάτω παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες, 

οι τρεις διαστάσεις του άγχους.   

 

1.1.1. Σωματικές αντιδράσεις 

Η Beidel (Beidel, Christ, & Long, 1991) στην έρευνά της μελέτησε τα σωματικά 

συμπτώματα στα παιδιά που πληρούσαν τα διαγνωστικά, κατά DSM, κριτήρια μίας 

αγχώδους διαταραχής και σε αυτά που δεν είχαν αντίστοιχη διάγνωση. Τα παιδιά 

αναγνώρισαν μία κατάσταση η οποία τους κάνει να νιώθουν άγχος και στη συνέχεια 
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ρωτήθηκαν «τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση;». 

Διάφορα σωματικά συμπτώματα καταγράφηκαν από τα παιδιά και των δύο ομάδων, 

ωστόσο, τα παιδιά της πρώτης ομάδας παρουσίαζαν περισσότερα σωματικά 

συμπτώματα και ανέφεραν πιο συχνά φόβους ότι θα λιποθυμήσουν, ότι θα πεθάνουν 

και αισθήματα ότι ζεσταίνονται ή ότι παγώνουν. Γενικά, παρατηρείται πως, συχνά, τα 

παιδιά που βιώνουν άγχος διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους και πόνους στην κοιλιά 

(πεταλούδες στο στομάχι) (Beidel et al., 1991). Άλλες σωματικές αντιδράσεις που 

συνοδεύουν το άγχος είναι η εφίδρωση, η δυσκολία στην αναπνοή, έντονα και ξαφνικά 

αισθήματα κρύου ή ζέστης, αίσθημα ζάλης, πόνοι στο στήθος, ναυτία, μυϊκοί πόνοι, 

μούδιασμα στα χέρια ή/και στα πόδια και απροσδιόριστους πόνους και ενοχλήσεις 

(Beidel et al., 1991). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα σωματικά συμπτώματα που 

βιώνονται στο άγχος διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί. Όπως συμβαίνει στους 

ενήλικες, έτσι και στα παιδιά, παρατηρούμε ότι κάποιες αγχώδεις διαταραχές 

συνδέονται περισσότερο με συγκεκριμένα σωματικά συμπτώματα. Πιο συγκεκριμένα, 

τα παιδιά με διαταραχή πανικού ή με άγχος αποχωρισμού, είναι πιο πιθανό να 

αναφέρουν σωματικές ενοχλήσεις, συγκριτικά με τα παιδιά που παρουσιάζουν κάποια 

ειδική φοβία (Last, 1991). Επίσης, τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να αναφέρουν 

ενοχλήσεις στο σώμα τους συγκριτικά με τα μικρότερα. Οι περισσότερες αναφορές για 

όλες τις αγχώδεις διαταραχές, αφορούν πονοκεφάλους και πόνους στο στομάχι. 

Παράλληλα, τα παιδιά που βιώνουν άγχος παρουσιάζουν και αύξηση του καρδιακού 

ρυθμού. Μία άλλη έρευνα μελέτησε τον καρδιακό ρυθμό σε παιδιά με άγχος 

αποχωρισμού, διαταραχή πανικού/αγοραφοβία και κοινωνική φοβία και τον σύγκρινε 

με μία ομάδα έλεγχου βρίσκοντας ότι τα παιδιά με τις αγχώδεις διαταραχές είχαν 

υψηλότερο καρδιακό παλμό και μικρότερη διακύμανση αυτού στη φάση της αρχικής 

καταγραφής (baseline) (Monk, Lovelenko, Ellman et al., 2001 στο Beidel et al., 2005). 

 

1.1.2. Γνωστικές αντιδράσεις 

Σημαντική θεωρητική δουλειά έχει γίνει γύρω από τις δυσπροσαρμοστικές σκέψεις 

και τις γνωστικές στρεβλώσεις που δημιουργούν, συνοδεύουν και διατηρούν το άγχος 

στους ενήλικες. Ωστόσο, οι δυσπροσαρμοστικές και αρνητικές σκέψεις δεν είναι 

σταθερό στοιχείο της κλινικής εικόνας των παιδιών με άγχος και κυρίως αυτών με 

φοβίες (Beidel, 1991. Bӧgels & Zigterman, 2000). Κλινικά, τα παιδιά με ειδική φοβία 

και διαταραχή κοινωνικού άγχους αναφέρουν ότι όταν βρίσκονται σε μία «απειλητική» 

συνθήκη κυριεύονται τόσο πολύ από το συναίσθημά τους που τους είναι αδύνατο να 

σκεφτούν. Μία υπόθεση υποστηρίζει ότι τα παιδιά δεν έχουν ακόμα τη γνωστική 
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ωριμότητα ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πλήρως τις σκέψεις τους. Έτσι τα 

γνωστικά συστατικά του άγχους στα παιδιά επηρεάζονται από την ηλικία του παιδιού 

και τους περιορισμούς που θέτει η γνωστική ανάπτυξη. Μέχρι σήμερα, λίγα πράγματα 

προστέθηκαν στις γνώσεις μας σχετικά με τη γνωστική διάσταση του άγχους από τις 

μελέτες της γνωστικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μία έρευνα έδειξε ότι παιδιά 

μικρότερα των 6-7 ετών δεν είναι ικανά να αναγνωρίσουν και έτσι να αναφέρουν τις 

σκέψεις που κάνουν. Έτσι, η γνωστική διάσταση του άγχους φαίνεται να απουσιάζει 

στα πολύ μικρά παιδιά ή τουλάχιστον διαφοροποιείται πολύ από αυτή που συναντάται 

στα μεγαλύτερα και στους εφήβους (Flavell, Flavell, & Green, 2001). Οι φόβοι των 

μικρότερων παιδιών τείνουν να εστιάζονται σε συγκεκριμένα γεγονότα και ιδίως σε 

αυτά που σχετίζονται με σωματικό κίνδυνο (π.χ. σκυλιά, ληστές κ.λ.π.). Καθώς αυτά 

μεγαλώνουν, αναπτύσσουν την ικανότητά τους να κάνουν σκέψεις για το μέλλον και 

έτσι αναφέρουν σκέψεις για καταστροφικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν και 

ανησυχίες που αφορούν την κοινωνική αξιολόγηση και τις συνέπειες αυτής. Γι’ αυτό, 

μέσω της γνωστικής ωρίμανσης, οι φόβοι και οι ανησυχίες γίνονται πιο 

εσωτερικευμένοι και αφηρημένοι (Vasey, 1993), κάτι που συνδυάζεται και με την 

πορεία της γνωστικής ανάπτυξης από τη συγκεκριμένη στην αφηρημένη σκέψη. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η γνωστική διάσταση του άγχους περιλαμβάνει την 

εστίαση της προσοχής ή τη μετακίνηση της προσοχής στα απειλητικά στοιχεία μίας 

κατάστασης. Έτσι, λοιπόν, παρατηρείται ένας διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας των 

πληροφοριών ο οποίος γεννά συγκεκριμένες σκέψεις και εικόνες που συνοδεύονται από 

συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές αποσκοπούν στο να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση ή τη συνθήκη που γίνεται αντιληπτή ως επικίνδυνη (Barlow, 2002). Ένα 

παράδειγμα θα μπορούσε να αποτελέσει το παιδί που προσέχει σχολαστικά κάθε φορά 

την ώρα που η μητέρα του επιστρέφει από τη δουλειά και με κάθε ολιγόλεπτη 

καθυστέρησή της την παίρνει τηλέφωνο για να βεβαιωθεί ότι δεν έχει πάθει κάτι και 

είναι στο δρόμο της επιστροφής. Έχει παρατηρηθεί ότι οι σκέψεις των παιδιών που 

παρουσιάζουν άγχος σχετίζονται άμεσα με το φοβικό αντικείμενο ή το γεγονός και 

αφορούν κάτι κακό που μπορεί να γίνει στους γονείς τους, στα ίδια, στο να μην τα πάνε 

καλά σε κάποιο τεστ ή να μπει κάποιος κλέφτης στο σπίτι. Ωστόσο, για κάποια παιδιά 

οι αρνητικές σκέψεις δεν είναι εστιασμένες σε ένα αντικείμενο ή κατάσταση αλλά 

αφορούν πιο γενικές ανησυχίες για το μέλλον (π.χ. «πού θα δουλέψω;»), για το 

παρελθόν (π.χ. «έκανα το φίλο μου να θυμώσει»), την κοινωνική ή ακαδημαϊκή 

επάρκεια (π.χ. «δεν είμαι καλός»), την υγεία τους («έχω κάτι κακό») ή την ασφάλεια 

των γονιών τους (π.χ. «είχαν οι γονείς μου κάποιο ατύχημα;»). Οι ανησυχίες αφορούν 
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λίγο ή πολύ συνηθισμένα γεγονότα που είναι πιθανό να  συμβούν. Αν και οι ανησυχίες 

αυτές παρουσιάζονται σε όλα τα παιδιά με αγχώδεις διαταραχές, πιο συχνά 

συναντώνται στα παιδιά με Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή και με Άγχος 

Αποχωρισμού (Prins, 2001). Βέβαια, ανήσυχες και αρνητικές σκέψεις κάνουν όλα τα 

παιδιά, αλλά αυτό που διαχωρίζει τα παιδιά με άγχος από τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο το 

περιεχόμενο, αλλά η συχνότητα των ανήσυχων σκέψεων που κάνουν (Perrin & Last, 

1997).  

 

1.1.3. Συμπεριφορικές αντιδράσεις 

Στα παιδιά, η συμπεριφορική διάσταση του άγχους είναι αυτή που είναι η πιο 

εύκολα παρατηρήσιμη και μπορεί να αποτελέσει την πρώτη ένδειξη άγχους. Τα παιδιά, 

εξαιτίας της ανωριμότητάς τους εκφράζουν το άγχος τους με διαφορετικό τρόπο από 

ό,τι οι ενήλικες και έτσι μπορεί να κλάψουν, ή να έχουν ξεσπάσματα και λιγότερο 

συχνά μπορεί να δείχνουν ανυπακοή ή προκλητική συμπεριφορά. Πολύ συχνά επίσης, 

προσπαθούν να αποφύγουν τις φοβικές καταστάσεις, κάτι που τους δίνει άμεση 

ανακούφιση. Η αποφυγή μπορεί να εκφραστεί είτε άμεσα με τη μη εμπλοκή του ατόμου 

σε συγκεκριμένες καταστάσεις, μέρη ή ερεθίσματα είτε με έμμεσους τρόπους, όπως 

μέσω του δισταγμού, της αβεβαιότητας, της απόσυρσης ή της καθιέρωσης μίας σειράς 

τελετουργιών. Η αποφυγή συνδυάζεται και με συναισθηματικές εκδηλώσεις με πιο 

συνηθισμένες το φόβο, την ανησυχία και τη ντροπή. Μακροπρόθεσμα η αποφυγή έχει 

αντίθετο αποτέλεσμα σε σχέση με το φόβο καθώς τον ενισχύει και έμμεσα τον 

επιβεβαιώνει (Beidel et al., 2005. Rapee et al., 2009. Rapee, 2012). 

 

1.2 Πώς το άγχος διακρίνεται από το φόβο 

Συχνά στη βιβλιογραφία η έννοια του άγχους χρησιμοποιείται παράλληλα με την 

έννοια του φόβου, ωστόσο οι δύο αυτές έννοιες έχουν διακριτικά χαρακτηριστικά 

μεταξύ τους (Barlow, 2002). Ειδικότερα, ο φόβος είναι η συναισθηματική αντίδραση σε 

μία πραγματική ή αντιλαμβανόμενη επικείμενη απειλή. Από την άλλη, το άγχος αφορά 

την πρόβλεψη μίας μελλοντικής απειλής. Με άλλα λόγια, ο φόβος μερικές φορές 

αναφέρεται στην άμεση  αμυντική αντίδραση σε ένα απειλητικό ερέθισμα, ενώ το άγχος 

συχνά προσδιορίζεται ως η αντίληψη που έχει κάποιος για κάποιο επικείμενο ή 

μελλοντικό γεγονός/κατάσταση (Johnson & Melamed, 1979). Ο φόβος αναφέρεται 

στην αντίδραση που το άτομο υιοθετεί όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με αντικείμενα ή 

καταστάσεις που απειλούν τη σωματική ή τη συναισθηματική του ασφάλεια (Miller, 

1983). Ο φόβος έχει πολλές διαστάσεις οι οποίες αφορούν τόσο την εξωτερικευμένη 
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συμπεριφορική του έκφραση όσο και την εσωτερικευμένη υποκειμενική ενόχληση και 

συνδέεται με σωματικές αλλαγές.  

Είναι σαφές ότι ο φόβος και το άγχος αλληλεπικαλύπτονται, αλλά ταυτόχρονα 

διαφοροποιούνται. Πιο συγκεκριμένα, ο φόβος συνδέεται με αφυπνίσεις του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος, απαραίτητες για τις αντιδράσεις πάλης ή φυγής, με σκέψεις 

άμεσου κινδύνου και συμπεριφορές απόδρασης, ενώ το άγχος συνδέεται περισσότερο 

με μυϊκή ένταση και επαγρύπνηση για την προετοιμασία για μελλοντικούς κινδύνους 

και συμπεριφορές προστασίας ή αποφυγής (Beidel, Christ, & Long, 1991. Last, 1991). 

Ακριβώς επειδή οι δύο έννοιες φαίνεται ότι μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία, 

διάφορες έρευνες μελέτησαν τη σχέση τους για να διαπιστώσουν κατά πόσο το άγχος 

και ο φόβος συνυπάρχουν ή είναι εντελώς διαφορετικές διαστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

η έρευνα των Ollendick, Yule και Ollier (1991) πραγματοποιήθηκε με 327 παιδιά 8-10 

ετών. Η έρευνα χρησιμοποίησε την κλίμακα Fear Surrey Schedule for Children – 

Revised (FSSC-R, Ollendick, 1983) για την αξιολόγηση του φόβου και την κλίμακα 

Revised Children’s Manifest Anxiety Scale (RCMAS, Reynolds & Richmond, 1978) 

για την αξιολόγηση του άγχους. Η κλίμακα FSSC-R έχει πέντε υποκλίμακες και 

ειδικότερα (i) φόβος αποτυχίας/κριτικής, (ii) φόβος για το άγνωστο, (iii) φόβους για 

μικρούς τραυματισμούς/μικρά ζώα, (iv) φόβος για τον κίνδυνο και το θάνατο και τέλος 

(v) φόβος για ιατρικές καταστάσεις. Η κλίμακα RCMAS αποτελείται από τέσσερις 

υποκλίμακες: (i) «Ανησυχία/υπερευαισθησία» η οποία μετρά το γενικό άγχος, (ii) 

«Σωματικό Άγχος» η οποία μετρά τα σωματικά συμπτώματα και την ανησυχία 

αναφορικά με αυτά, (iii) «Κοινωνική Ανησυχία» η οποία αξιολογεί τους φόβους που 

σχετίζονται με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις αντιλήψεις που έχει το παιδί 

σχετικά με αυτές και τέλος (iv) η κλίμακα Ψεύδους. Τα ευρήματα έδειξαν ότι το άγχος 

και ο φόβος, παρουσίαζαν οριακά υψηλό βαθμό συσχέτισης (r=0,64). Παρόμοια, μία 

άλλη έρευνα μελέτησε τη σχέση του φόβου και του άγχους σε παιδιά και εφήβους 8-16 

ετών από την Αυστραλία (King, Gullone & Ollendick, 1991), χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

με την προαναφερόμενη έρευνα κλίμακες. Και σε αυτό το δείγμα παιδιών, η σχέση του 

φόβου και τους άγχους ήταν στενή. Η μελέτη των συσχετίσεων ανάμεσα στις επιμέρους 

υποκλίμακες της κάθε κλίμακας έδειξε ότι η σημαντικότερη συσχέτιση ήταν ανάμεσα 

στην υποκλίμακα του «φόβου αποτυχίας και κριτικής» της FSSC-R και  στην 

υποκλίμακα της «Aνησυχίας/Υπερευαισθησίας» της RCMAS.  
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1.3 Το άγχος και ο φόβος, ως μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τόσο ο φόβος (fear) όσο και το άγχος (anxiety) 

είναι φυσιολογικά συναισθήματα, τα οποία εμφανίζονται συχνά στη φυσιολογική 

πορεία της ανάπτυξης των παιδιών με διαφορετικούς τρόπους εκδήλωσης (Fonseca, 

Yule, & Erol, 1994). Παρατηρείται ότι τα παιδιά, καθώς μεγαλώνουν, εκδηλώνουν 

φόβους που ποικίλουν ως προς το αντικείμενο, την κατάσταση και την ένταση, ενώ 

μπορεί να αλλάζουν από ηλικία σε ηλικία και να υποχωρούν ξαφνικά και χωρίς 

προφανή αιτιολογία (Σίμος, 2001). Επίσης, φαίνεται ότι ο φόβος ακολουθεί μία 

εξελικτική πορεία και αλλάζει ανάλογα με το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το 

παιδί. Έτσι, ένα παιδί μπορεί να αρχίσει να φοβάται κάτι που στο παρελθόν δεν το 

τρόμαζε και σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόβος που αναπτύσσεται θεωρείται εξελικτικός.  

Υποστηρίζεται ότι ο φόβος μπορεί να υποχωρήσει με τον ίδιο αιφνίδιο τρόπο με τον 

οποίο εμφανίστηκε. Έτσι, ο φόβος και η ανησυχία (worry) υπάρχουν συχνά στα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι φόβοι 

της παιδικής ηλικίας σε σχέση με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί. 

Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε με 190 παιδιά σχολικής ηλικίας έδειξε ότι το 

75,8% ανέφεραν φόβο ενός αντικειμένου ή κατάστασης, το 67,4% δήλωσε ότι έχει 

νιώθει ανησυχία και το 80,5% ανέφερε ότι έχει δει «τρομακτικά όνειρα». Οι πιο συχνοί 

φόβοι των παιδιών αφορούσαν τα ζώα, φανταστικά πλάσματα, το να πέσουν θύμα 

απαγωγής ή διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Οι πιο συχνές ανησυχίες περιλάμβαναν 

σκέψεις μήπως πάθουν κάτι κακό, σκέψεις θανάτου, επίδοσης στο σχολείο, και να 

μείνουν μακριά από τους γονείς τους. Το πιο συχνό περιεχόμενο των τρομακτικών 

ονείρων αφορούσε τα φανταστικά πλάσματα, το να πάθουν κάτι κακό, το θάνατο, τα 

επικίνδυνα ζώα και το να τους απαγάγουν (Muris, Merckelbach, Gadet, & Moulaert, 

2000). Ένας βασικός περιορισμός της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι τα ευρήματα 

βασίστηκαν αποκλειστικά στις αναφορές των γονέων. 

Η έρευνα των Mellon, Koliadis και Paraskevopoulos (2004) πραγματοποιήθηκε 

στην Ελλάδα και χρησιμοποίησε σε παιδιά 7-12 ετών την ελληνικά προσαρμοσμένη 

κλίμακα “Fear Survey Schedule for Children” (FSSC-R). Η έρευνα έδειξε ότι γενικά τα 

παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας στην Ελλάδα είχαν περισσότερους φόβους 

συγκριτικά με παιδιά άλλων χωρών. Επίσης, η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια είχαν 

περισσότερους φόβους συγκριτικά με τα αγόρια. Αναφορικά με την ηλικία, η έρευνα 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση της ηλικίας με την εμφάνιση των φόβων θα 

πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που παρατηρούνται στις 

απαιτήσεις που θέτει το περιβάλλον σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Το εύρημα αυτό 
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προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και στη συμβολή των παραγόντων του περιβάλλοντος 

στην εμφάνιση των φόβων.   

 

Πίνακας 1. Εξελικτικοί φόβοι των παιδιών ανάλογα με την ηλικία 

Ollendick & King, 1991 Barrios, Hartmann, & Shigatomi, 1981 

Ηλικία Φόβοι Ηλικία Φόβοι 

Βρεφική Απώλεια υποστήριξης 

Δυνατοί θόρυβοι 

άγνωστα αντικείμενα/πρόσωπα 

βρεφική Απώλεια υποστήριξης 

Ξαφνικοί, έντονοι και απροσδόκητοι 

θόρυβοι 

ύψη 

1-2 ετών Αποχωρισμός από τους γονείς 

Φόβος των ξένων 
1-2 ετών Ξένοι 

Δραστηριότητες τουαλέτας 

Να τραυματιστεί 

3-4 ετών Σκοτάδι 

Να μένουν μόνα  

Μικρά ζώα, έντομα 

3-5 ετών Ζώα (κυρίως σκύλοι) 

Φανταστικά πλάσματα 

Σκοτάδι 

Να είναι μόνο του 

5-6 ετών Άγρια ζώα 

Φαντάσματα/τέρατα 
6-9 ετών Ζώα 

Κεραυνοί και αστραπές 

Προσωπική ασφάλεια 

Σχολείο 

θάνατος 

7-8 ετών Σχολείο 

Υπερφυσικά γεγονότα 

Σωματικός κίνδυνος 

9-12 ετών Τεστ/διαγωνίσματα/εξετάσεις 

Προσωπική υγεία 

9-11 ετών Υγεία/σωματικός 

τραυματισμός 

Πόλεμος 

Κοινωνικοί φόβοι 

Επίδοση στο σχολείο 

13 ετών και 

άνω 

Τραυματισμοί στο ίδιο 

Κοινωνική αλληλεπίδραση  

Οικονομικές και πολιτικές 

καταστροφές 

Πηγή: Σίμος, (2000). Φόβοι της Παιδικής Ηλικίας - Εξελικτική και Διαπολιτισμική προσέγγιση. 

Θεσσαλονίκη: University Studio Press, (σελ. 20).  

 

Τονίζεται ότι η παράμετρος της ηλικίας παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των 

φόβων. Γενικά, παρατηρείται ότι υπάρχει μία γενική μείωση των φόβων με την αύξηση 

της ηλικίας, αλλά και διαφορετικοί κυρίαρχοι φόβοι σε κάθε ηλικιακή ομάδα (Spence 

& McCathie, 1993). Έτσι, φαίνεται ότι τα μικρότερα παιδιά φοβούνται κυρίως 

συγκεκριμένα γεγονότα, αντικείμενα και καταστάσεις, ιδίως αυτά που σχετίζονται με το 

σωματικό κίνδυνο, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να έχουν φόβους για 

κοινωνικές καταστάσεις/συνθήκες και μία γενικευμένη ανησυχία. Αυτή η αναπτυξιακή 

πορεία των φόβων αντανακλά τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών και τη διαφορετική 

κατανόηση που αποκτούν για τις διάφορες καταστάσεις που βιώνουν. Αυτό 

επιβεβαιώθηκε και από έρευνα που έγινε με παιδιά φυσιολογικής νοημοσύνης και με 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση, στην οποία φάνηκε ότι η παρουσία των φόβων στα 



21 

 

παιδιά με νοητική καθυστέρηση ακολουθεί τη νοητική και όχι τη χρονολογική τους 

ηλικία. Έτσι για παράδειγμα οι φόβοι που είχαν τα παιδιά με νοητική καθυστέρηση 

στην ηλικία των 7-12 ετών συνέκλιναν με τους φόβους που είχαν τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης στην ηλικία των 4-6 ετών (Vandenberg, 1993).  

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν ότι ο φόβος και η ανησυχία αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της εξελικτικής πορείας του παιδιού. Η παρατήρηση αυτή 

ενίσχυσε σε πολλές περιπτώσεις τη λανθασμένη άποψη ότι τα παιδιά μπορούν να 

ξεπεράσουν τους φόβους τους μόνα τους, καθώς ωριμάζουν γνωστικά (π.χ. σταματούν 

να πιστεύουν ότι υπάρχουν τέρατα κάτω από το κρεβάτι) και ότι κατ’ επέκταση δεν 

έχουν ανάγκη από θεραπεία για το φόβο και το άγχος τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

διάκριση του φυσιολογικού από το παθολογικό άγχος και η απόφαση του πότε πρέπει 

να παρέμβουμε για τη θεραπευτική αντιμετώπισή του αποτέλεσε και αποτελεί ένα 

μεγάλο και καίριας σημασίας ζήτημα τόσο για τους κλινικούς όσο και για τις 

οικογένειες των παιδιών. 

 

1.4 Η διάκριση του φυσιολογικού από το μη φυσιολογικό άγχος 

Για αρκετά παιδιά το άγχος ξεπερνάει τα όρια του φυσιολογικού, παύει να αποτελεί 

μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης και γίνεται πρόβλημα που προκαλεί σημαντική 

δυσφορία και δυσλειτουργία στην καθημερινότητά τους (Albano, Chorpita, Barlow, 

1996. Kendall, 2000). Οι ειδικοί χρειάζεται να μπορούν να διακρίνουν τους 

φυσιολογικά και αναπτυξιακά αναμενόμενους φόβους, ανησυχίες και τη 

συστολή/δισταγμό από τις αγχώδεις διαταραχές που επηρεάζουν αρνητικά τη 

λειτουργικότητα του παιδιού. Αυτό πολλές φορές δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, καθώς 

τα όρια μεταξύ του φυσιολογικού άγχους και του άγχους ως ψυχική διαταραχή είναι 

ρευστά και δυσδιάκριτα. Σύμφωνα με τον Ollendick και τους συνεργάτες του 

(Ollendick, King, & Yule, 1994), η διάκριση που γίνεται ανάμεσα στους φυσιολογικούς 

και τους δυσλειτουργικούς φόβους είναι το γεγονός ότι ο φυσιολογικός και 

λειτουργικός φόβος βασίζεται σε μία ρεαλιστική εκτίμηση μίας πιθανής απειλής. 

Αντίθετα, ο δυσπροσασμοστικός φόβος βασίζεται σε μία μη ρεαλιστική εκτίμηση της 

απειλής. 

Γενικά, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί το πότε το άγχος ή ο 

φόβος αποτελεί πρόβλημα είναι (i) η ένταση με την οποία το παιδί βιώνει τις ανησυχίες 

του και η οποία είναι δυσανάλογη με τις συνθήκες που τις προκαλεί, (ii) η δυσκολία 

του παιδιού να προσαρμοστεί στις εκάστοτε συνθήκες, (iii) η εμμονή του σε αυτές τις 

ανησυχίες και (iv) η ηλικία του παιδιού (Μπίμπου-Νάκου, 2012. Αγγελοσοπούλου, 
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2016). Σημαντική, επίσης, παράμετρο αποτελούν και διάφοροι πολιτισμικοί παράγοντες 

του πλαισίου στο οποίο εμφανίζεται το άγχος (APA, 2013). Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

τους φόβους μερικά από τα κριτήρια που μπορεί να βοηθήσουν πρωτίστως τους 

ειδικούς αλλά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για το πότε ένας φόβος αποτελεί 

πρόβλημα και επιβάλλεται η παρέμβαση είναι κατά τον Miller και τους συνεργάτες του 

(1974) τα παρακάτω: 

1. εάν ο φόβος είναι αναλογικά μεγαλύτερος από αυτόν που η κατάσταση 

μπορεί να δικαιολογήσει (π.χ. είναι αναμενόμενη η ανησυχία πριν τις εξετάσεις, 

αλλά εάν αυτή είναι τόσο έντονη που εμποδίζει το παιδί να διαβάσει, προκαλεί 

εμετούς και ναυτίες ή κάνει το παιδί να ξεχνάει τα όσα διάβασε, τότε είναι πιο 

έντονη από την αναμενόμενα φυσιολογική) 

2. εάν ο φόβος μετά από λογικές εξηγήσεις δεν μπορεί να υποχωρήσει. (π.χ. 

ένα παιδί μπορεί να ακούσει και να επαναλάβει τη λογική εξήγηση ότι δεν 

υπάρχουν τέρατα, αλλά αυτή να μην καθησυχάζει την ανησυχία του  

3. εάν ο φόβος δεν μπορεί να ελεγχθεί όσο και εάν το παιδί προσπαθεί 

γι’αυτό (π.χ. όταν οι διαβεβαιώσεις και οι λογικές εξηγήσεις των γονέων δε 

φαίνεται να μπορούν να καθησυχάσουν το παιδί το οποίο όσο και εάν 

προσπαθεί συνεχίζει να έχει ταχυκαρδία ή γρήγορο ρυθμό αναπνοής ή να ξεσπά 

σε κλάματα) 

4. εάν η φοβική αντίδραση παραμένει η ίδια μετά από καιρό. Στα 

περισσότερα παιδιά οι φόβοι υποχωρούν μετά από κάποιους μήνες από την 

αρχική τους εμφάνιση. Εάν ο φόβος επιμένει, εξίσου έντονα, για περισσότερο 

από 6 μήνες τότε μπορεί να απαιτείται παρέμβαση. Ωστόσο εάν ο φόβος έχει 

σχέση με τη σχολική φοίτηση ή με ιατρικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίο να 

γίνουν τότε δεν είναι απαραίτητη η αναμονή των 6 μηνών 

5. ο φόβος οδηγεί σε αποφυγή της κατάστασης; 

6. ο φόβος είναι μη προσαρμοστικός και παρεμποδίζει την προσαρμογή σε 

μία νέα συνθήκη 

7. εάν ο φόβος συνδέεται με συγκριμένο αναπτυξιακό στάδιο (π.χ. το άγχος 

αποχωρισμού είναι αναμενόμενο στην ηλικία του ενός έτους) 

8. εάν ο φόβος παρεμβαίνει στη λειτουργικότητα του παιδιού σε διάφορους 

τομείς (κοινωνικό, συναισθηματικό, ακαδημαϊκό). Χρειάζεται λοιπόν 

αξιολόγηση εάν ο φόβος οδηγεί σε μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση, φτωχή αυτό-

αντίληψη, ελλειμματικές κοινωνικές δεξιότητες, κοινωνική απομόνωση, 
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αποκλεισμό από ευχάριστες δραστηριότητες, μοναξιά και καταθλιπτική διάθεση 

(Beidel, Turner, & Morris, 1999. Kovacs, 1998). 

 

1.5 Το άγχος ως διαταραχή 

Οι διαταραχές του άγχους περιλαμβάνουν τις διαταραχές που παρουσιάζουν 

στοιχεία υπερβολικού φόβου και άγχους και συνοδές διαταραχές στη συμπεριφορά. Οι 

διαταραχές του άγχους διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το είδος των αντικειμένων ή 

των καταστάσεων που γεννούν το φόβο, το άγχος ή τη συμπεριφορά αποφυγής και τις 

αντίστοιχες γνωστικές μεταβολές. Έτσι, ενώ μία αγχώδης διαταραχή τείνει να εμφανίζει 

σημαντική συννοσηρότητα με κάποια άλλη, μετά από προσεκτική αξιολόγηση των 

καταστάσεων που προκαλούν φόβο ή αποφυγή και του περιεχομένου των σκέψεων ή 

των πεποιθήσεων, μπορούν να διαφοροποιηθούν (APA, 2013). Σε όλες τις διαταραχές 

άγχους, κοινό διαγνωστικό κριτήριο είναι τα συμπτώματα που εμφανίζονται να μην 

αποδίδονται στη φυσιολογική επίδραση της χρήσης μίας ουσίας ή φαρμακευτικής 

αγωγής ή σε κάποια άλλη ιατρική κατάσταση ή να μην μπορεί να εξηγηθεί καλύτερα 

από κάποια άλλη ψυχική διαταραχή (APA, 2013). 

 

1.5.1 Οι τύποι των Διαταραχών Άγχους σύμφωνα με το DSM-V (APA, 2013) 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά και διαγνωστικά 

κριτήρια των διαταραχών άγχους με βάση την Αναθεωρημένη Έκδοση του 

Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειρίδιου των Ψυχικών Διαταραχών της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, DSM-V (APA, 2013). Χρειάζεται να σημειωθεί 

ότι τόσο οι τύποι όσο και τα διαγνωστικά κριτήρια των διαταραχών του άγχους στα 

παιδιά και στους εφήβους είναι αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον ενήλικο 

πληθυσμό. Ωστόσο, στο παιδικό άγχος είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη ποικίλοι 

αναπτυξιακοί παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο εκδήλωσης αυτού. Για 

παράδειγμα, περιορισμοί που θέτει η γνωστική ανάπτυξη αλλά και η ικανότητα 

αναγνώρισης και έκφρασης των συναισθημάτων μπορεί να επηρεάσουν το πώς 

εκδηλώνονται οι διαταραχές αυτές αλλά και το πώς τα παιδιά μιλάνε για αυτές και τις 

εκφράζουν. Έτσι, στα παιδιά ο φόβος ή το άγχος μπορεί να εκφραστεί με υπερβολικό 

κλάμα, ξεσπάσματα, έντονη άρνηση, με το να προσκολλάται σε άλλους, να μαζεύεται, 

να αποσύρεται ή να αποφεύγει να μιλάει σε κοινωνικές συνθήκες. Σε κάποιες 

περιπτώσεις, το κλάμα, η ευερεθιστότητα και τα ξεσπάσματα θυμού μπορεί να 

παρερμηνευτούν ως ενδείξεις εναντιωτικής και προκλητικής συμπεριφοράς, ενώ στην 
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πραγματικότητα αποτελούν μία έκφραση του φόβου ή την προσπάθεια του παιδιού να 

αποφύγει την έκθεσή του στις φοβικές καταστάσεις με όποιο κόστος. Επίσης, τα παιδιά 

που βιώνουν άγχος, συχνά μπορεί να παραπονιούνται για διάφορα σωματικά 

ενοχλήματα όπως πονοκεφάλους και πόνους στην κοιλιά.  

Εκτός από τον τρόπο εκδήλωσης, ένα άλλο στοιχείο που διαφοροποιεί τα παιδιά 

από τους ενήλικες, είναι το ότι τα παιδιά μπορεί να μην αναγνωρίζουν ότι  ο φόβος ή το 

άγχος που νιώθουν είναι υπερβολικό, αλλά και τι σκέψεις κάνουν γύρω από αυτό. 

Επίσης, διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους ενήλικες υπάρχουν αναφορικά με το βαθμό 

εναισθησίας των συμπτωμάτων αλλά και το χρόνο εμφάνισης της κάθε διαταραχής και 

το διάστημα διατήρησης των συμπτωμάτων. Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά όλων των τύπων των διαταραχών του άγχους. 

 

Διαταραχή Άγχους Αποχωρισμού: χαρακτηρίζεται από υπερβολικό φόβο (fear) ή 

άγχος (anxiety) που βιώνει το άτομο και που αφορά τον αποχωρισμό του από τα 

σημαντικά πρόσωπα με τα οποία είναι προσκολλημένο. Το άγχος που βιώνει το άτομο 

είτε εμφανίζεται σε ηλικία και αναπτυξιακό επίπεδο που δεν είναι αναμενόμενο είτε 

παρουσιάζει υπερβολική ένταση. Είναι γνωστό ότι το άγχος του αποχωρισμού 

αναγνωρίζεται και ως ένα μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού και αποτελεί 

μία ένδειξη ασφαλούς δεσμού και προσκόλλησης του παιδιού με τα σημαντικά 

πρόσωπα. Έτσι, η ανησυχία που θα εκδηλώσει το βρέφος γύρω στην ηλικία του ενός 

έτους, όταν θα αποχωριστεί από τη μητέρα του αποτελεί μία φυσιολογική και 

αναπτυξιακά αναμενόμενη συνθήκη. Το άτομο με άγχος αποχωρισμού παρουσιάζει 

επίμονο φόβο ή άγχος μήπως τα σημαντικά, για το ίδιο, πρόσωπα πάθουν κάτι κακό, ή 

άγχος σχετικά με γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια ή αποχωρισμό 

με τα πρόσωπα αυτά, απροθυμία να φύγει μακριά τους, όπως, επίσης, εφιάλτες που 

συνδέονται με τον αποχωρισμό και παράπονα για σωματικά συμπτώματα ή ενοχλήσεις 

(π.χ. πονοκέφαλο, πόνο στην κοιλιά, εμετό). Αν και τα συμπτώματα εμφανίζονται 

συχνά στην παιδική ηλικία, μπορούν να εκδηλωθούν και στην ενήλικη ζωή. Για τη 

διάγνωση του άγχους αποχωρισμού τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι παρόντα για ένα 

διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων για τα παιδιά και τους εφήβους κάτω των 18 ετών, 

ενώ για τους ενήλικες τα συμπτώματα θα πρέπει να είναι παρόντα για διάστημα 

τουλάχιστον 6 μηνών.  

Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται το άγχος αποχωρισμού ποικίλουν ανάλογα 

με την ηλικία του ατόμου. Έτσι, τα μικρότερα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν απροθυμία 

στο να πάνε σχολείο και το άγχος να εκδηλώνεται μόνο όταν χρειάζεται να 
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αποχωριστούν τους δικούς τους. Τα μεγαλύτερα, σε ηλικία, παιδιά μπορεί αν έχουν 

ανησυχίες για συγκεκριμένους κινδύνους και απειλητικές καταστάσεις, όπως οι γονείς 

να εμπλακούν σε ατύχημα, ή τα ίδια να τα απαγάγουν, αλλά και ανησυχίες που 

αφορούν το να μην μπορέσουν να είναι ξανά μαζί με τα σημαντικά πρόσωπα.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άγχος αποχωρισμού είναι η πιο συχνή διαταραχή στα 

παιδιά μικρότερα των 12 ετών (APA, 2013). Συνήθως υπάρχουν περίοδοι ύφεσης και 

έξαρσης, ενώ σε μερικές περιπτώσεις τα άγχος για τον αποχωρισμό ή η αποφυγή 

καταστάσεων που αφορούν τον αποχωρισμό από το σπίτι και τον πυρήνα της 

οικογένειας (π.χ. το να μετακομίσει το άτομο σε άλλο σπίτι/μέρος) μπορεί να επιμένει 

μέχρι και την ενηλικίωση του ατόμου.  

 

Επιλεκτική βωβότητα: χαρακτηρίζεται από επίμονη αποτυχία του ατόμου να 

μιλήσει σε κοινωνικές καταστάσεις στις οποίες αναμένεται να μιλήσει (π.χ. σχολείο) 

ακόμα και εάν το άτομο χρησιμοποιεί το λόγο σε άλλα πλαίσια. Η αποτυχία να μιλήσει 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επίδοση στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τομέα. 

Τα συμπτώματα θα πρέπει να υπάρχουν για τουλάχιστον ένα μήνα, με εξαίρεση τον 

πρώτο μήνα του σχολείου.   

Αν και τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή, συνήθως, έχουν φυσιολογικές λεκτικές 

δεξιότητες, ωστόσο, σε έναν μικρό αριθμό μπορεί να υπάρχουν και διαταραχές στο 

λόγο και στην επικοινωνία. Είναι μία διαταραχή με πολύ μικρά ποσοστά και η συνήθης 

ηλικία έναρξης τοποθετείται πριν τα 5 έτη. Τις περισσότερες φορές η διαταραχή γίνεται 

αντιληπτή όταν το παιδί ξεκινήσει το σχολείο όπου οι απαιτήσεις για κοινωνική 

αλληλεπίδραση και επίδειξη δεξιοτήτων (π.χ. να διαβάσω δυνατά μέσα στην τάξη) 

αυξάνονται.  

 

Ειδική Φοβία: αφορά τον υπερβολικό φόβο ή άγχος που βιώνει το άτομο για 

συγκεκριμένα αντικείμενα ή καταστάσεις. Στο πλαίσιο της ειδικής φοβίας παρατηρείται 

ότι το φοβικό αντικείμενο ή η κατάσταση σχεδόν πάντα προκαλεί φόβο ή άγχος, το 

άτομο προσπαθεί να αποφύγει το φοβικό αντικείμενο ή την κατάσταση ή το υπομένει 

με μεγάλη δυσφορία  και ο φόβος ή το άγχος που βιώνεται είναι δυσανάλογος από τον 

πραγματικό κίνδυνο που μπορεί να θέσει το αντικείμενο ή η κατάσταση. Υπάρχουν 

πέντε διαφορετικοί τύποι αντικειμένων/καταστάσεων που προκαλούν φόβο και αυτοί 

είναι: (1) ζώα (π.χ. αράχνες, έντομα, σκυλιά), (2) φυσικό περιβάλλον (ύψη, καταιγίδες, 

νερό), (3) αίμα-ένεση-τραύμα, (4) καταστάσεις (π.χ. αεροπλάνο, ασανσέρ, κλειστά 

μέρη), και (5) άλλο (π.χ. καταστάσεις που μπορεί να οδηγούν σε πνιγμό ή σε εμετό, στα 
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παιδιά μπορεί να υπάρχουν και φόβοι για δυνατούς θορύβους ή μεταμφιεσμένους 

ανθρώπους).  

 

Κοινωνική Διαταραχή Άγχους (πρώην κοινωνική φοβία): αφορά τον έντονο 

φόβο ή άγχος σχετικά με μία ή περισσότερες κοινωνικές καταστάσεις κατά τις οποίες 

το άτομο είναι πιθανό να δεχτεί κριτική ή να αξιολογηθεί από άλλους. Παραδείγματα 

τέτοιων καταστάσεων αποτελούν οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (π.χ.  το να 

συναντήσει άγνωστους ανθρώπους, να συζητήσει με κάποιον), καταστάσεις που οι 

άλλοι μπορεί να παρατηρήσουν το άτομο να κάνει κάτι (π.χ. να τρώει ή να πίνει) και 

καταστάσεις που το άτομο χρειάζεται να παρουσιάσει κάτι μπροστά σε άλλους. Στα 

παιδιά, ο φόβος ή το άγχος μπορεί εκδηλώνεται με κλάμα, ξεσπάσματα, «πάγωμα», 

τρέμουλο, ή αποτυχία να μιλήσει σε κοινωνικές συνθήκες. Επίσης, στα παιδιά το άγχος 

αυτό θα πρέπει να είναι παρόν και στις αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους και όχι 

μόνο στα πλαίσια των αλληλεπιδράσεων με ενήλικες. Το άτομο με Κοινωνική 

Διαταραχή Άγχους φοβάται ότι τα συμπτώματα του άγχους του θα γίνουν εμφανή (π.χ. 

θα φανεί ότι κοκκινίζει, ιδρώνει, χάνει τα λόγια του) ή ότι θα συμπεριφερθεί με τέτοιο 

τρόπο που οι άλλοι θα τον αξιολογήσουν αρνητικά (π.χ. θα γελοιοποιηθεί, ή θα νιώσει 

αμήχανα, ή θα ταπεινωθεί ή  θα απορριφθεί ή θα προσβληθεί από τους άλλους). Όλες 

αυτές οι καταστάσεις που προκαλούν αυτά τα συναισθήματα στο άτομο, σχεδόν πάντα 

και συστηματικά, αποφεύγονται ή υπομένονται με μεγάλη υποκειμενική δυσφορία 

(APA, 2013).  

Σημαντικό διαγνωστικό κριτήριο, όπως και στις περισσότερες αγχώδεις διαταραχές, 

είναι το άγχος ή ο φόβος που νιώθει το άτομο να είναι υπερβολικός και δυσανάλογος σε 

σχέση με τον πραγματικό κίνδυνο που υπάρχει το άτομο να κριθεί αρνητικά από τους 

άλλους ή η αρνητική αυτή κριτική να έχει σοβαρές συνέπειες. Έτσι, μερικές φορές το 

άγχος μπορεί να είναι αξιολογηθεί ότι δεν είναι υπερβολικό, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

όπου μερικά παιδιά πράγματι δέχονται πειράγματα, απειλές και είναι θύματα 

εκφοβισμού από συνομηλίκους τους.    

 

Διαταραχή Πανικού: Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής, το άτομο βιώνει 

επαναλαμβανόμενες και απροσδόκητες κρίσεις πανικού και είναι διαρκώς ανήσυχο για 

να μην του συμβεί και άλλη κρίση ή αλλάζει τη συμπεριφορά του με δυσλειτουργικό 

τρόπο εξαιτίας των κρίσεων πανικού (π.χ. αποφεύγει να πηγαίνει σε άγνωστα μέρη). Οι 

κρίσεις πανικού λειτουργούν ως δείκτης και προγνωστικός παράγοντας για τον 

προσδιορισμό της σοβαρότητας της διάγνωσης, της πορείας και της συνοσηρότητας με 
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άλλες διαταραχές τόσο από την ομάδα των διαταραχών του άγχους αλλά και άλλων 

τύπων (π.χ. χρήση ουσιών, καταθλιπτικές και ψυχωτικές διαταραχές).  

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, αυτά μπορεί να βιώνουν τις σωματικές αντιδράσεις που 

παρατηρούνται στα συμπτώματα του πανικού (π.χ. ταχυπαλμία, εφίδρωση, αίσθημα 

πνιγμονής, πόνος στο στήθος, αίσθημα ζάλης, ναυτία, κ.λ.π.), αλλά οι περιορισμοί που 

θέτει η γνωστική τους ανάπτυξη δεν τους επιτρέπει να παρουσιάζουν το γνωστικό 

προφίλ του πανικού που αφορά το φόβο της απώλειας ελέγχου, της τρέλας ή του 

θανάτου. Είναι γνωστό ότι μικρότερα παιδιά δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τη γνωστική 

ικανότητα να σκέφτονται  για το μέλλον (π.χ τι θα γίνει εάν πεθάνω, τι θα γίνει εάν 

χάσω τον έλεγχο;»). Εξαιτίας της απουσίας των γνωστικών αυτών διαστάσεων του 

πανικού, μερικοί ερευνητές υποστήριξαν ότι τα παιδιά δεν βιώνουν διαταραχή πανικού 

(Chorpita et al., 1996), αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από άλλα ερευνητικά ευρήματα 

(APA, 2013). Ωστόσο, τα ποσοστά της διαταραχής σε παιδιά κάτω των 14 ετών είναι 

ιδιαίτερα χαμηλά, (<0,4%), ενώ σταδιακή αύξηση παρουσιάζουν κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας, ιδιαίτερα στα κορίτσια (APA, 2013). 

 

Αγοραφοβία: αναφέρεται στο αίσθημα του φόβου που βιώνει το άτομο για δύο ή 

περισσότερες από τις παρακάτω καταστάσεις: χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς, να 

βρίσκεται σε μέρη με πολύ κόσμο, να βρίσκεται σε κλειστά μέρη, να στέκεται στην 

ουρά, να είναι μόνος του έξω από τι σπίτι σε άλλες καταστάσεις. Το άτομο φοβάται 

αυτές τις καταστάσεις εξαιτίας των σκέψεων που κάνει, ότι δηλαδή η διαφυγή μπορεί 

να μην είναι δυνατή ή να μην υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια σε περίπτωση που του 

προκληθούν συμπτώματα πανικού. Ιδιαίτερα στα παιδιά αναφέρεται η αίσθηση του 

αποπροσανατολισμού ή ο φόβος να μην χαθούν. Οι καταστάσεις που προκαλούν αυτά 

τα συμπτώματα σχεδόν πάντα προκαλούν φόβο ή άγχος και συχνά αποφεύγονται ή, για 

να τις κάνει το άτομο, χρειάζεται την παρέα κάποιου. Τα ποσοστά της διαταραχής στα 

παιδιά είναι μικρά και αυξάνονται κατά την εφηβική ηλικία (APA, 2013). 

 

Διαταραχή Γενικευμένου Άγχους (Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή): το κύριο 

χαρακτηριστικό αυτής της διαταραχής είναι το επίμονο και υπερβολικό άγχος και η 

ανησυχία για διάφορες καταστάσεις και τομείς συμπεριλαμβανομένων της δουλειάς και 

της σχολικής επίδοσης. Το άτομο δυσκολεύεται να διατηρήσει τον έλεγχο. Επιπρόσθετα, 

το άτομο βιώνει και σωματικά συμπτώματα όπως το να είναι σε διαρκή εγρήγορση, να 

κουράζεται εύκολα, να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί ή να ξεχνάει, να εμφανίζει 

μυϊκή ένταση και δυσκολίες στον ύπνο. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή έχουν την 
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τάση να ανησυχούν υπερβολικά αναφορικά με την ικανότητά τους να ανταποκριθούν 

σε μία συνθήκη ή την ποιότητα της επίδοσής τους. Κατά τη διάρκεια της διαταραχής 

παρατηρείται ότι η ανησυχία μπορεί να αφορά κάθε φορά κάτι διαφορετικό ή να 

μετακινείται από το ένα πράγμα/κατάσταση στο άλλο.  

 

Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική Διαταραχή (ΨΚΔ): σύμφωνα με το DSM-V 

(APA, 2013) έχει διαχωριστεί από τις υπόλοιπες αγχώδεις διαταραχές και έχει μπει σε 

μία ξεχωριστή ομάδα με τίτλο «Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική και Συναφείς 

Διαταραχές». Η ΨΚΔ χαρακτηρίζεται από την παρουσία εμμονών ή και 

καταναγκασμών. Οι εμμονές είναι επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις ή εικόνες 

που βιώνονται ως παρεισφρητικές και ανεπιθύμητες, ενώ οι καταναγκασμοί είναι 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορικές ή νοητικές πράξεις που κάνει το άτομο ως 

απάντηση σε μία εμμονή ή σύμφωνα με κάποιους κανόνες που απαρέγκλιτα πρέπει να 

ακολουθηθούν. Στην περίπτωση της ΨΚΔ, το κριτήριο που διαφοροποιείται ανάμεσα 

στα παιδιά και τους ενήλικες είναι ότι τα πρώτα μπορεί να μην είναι σε θέση να 

κατανοήσουν το σκοπό των καταναγκασμών ή των νοητικών τους πράξεων.  

 

1.6 Συχνότητα και ηλικία εμφάνισης των διαταραχών άγχους 

Οι διαταραχές του άγχους θεωρούνται μία από τις ψυχικές διαταραχές που 

εμφανίζονται συχνά  στην παιδική και εφηβική ηλικία. Η έρευνα των Ford, Goodman 

και Meltzer (2003) πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και εξέτασε το ποσοστό 

εμφάνισης των ψυχικών διαταραχών, όπως ορίζονται από το DSM-IV, σε 10.438 παιδιά 

και εφήβους του γενικού πληθυσμού. Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι ότι 

χρησιμοποίησε πληροφορίες από τους γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Το 

γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η έρευνα είναι ότι περίπου 1 στα 10 παιδιά και 

εφήβους παρουσιάζει κάποια ψυχιατρική διαταραχή, βασισμένη στο DSM-IV. Σε ό,τι 

αφορά τις αγχώδεις διαταραχές, η έρευνα προσδιόρισε ότι το ποσοστό εμφάνισης 

αυτών στην ηλικιακή ομάδα των 8-10 ετών φτάνει το 3,05%. Σημειώνεται ότι το 

ποσοστό εμφάνισης οποιασδήποτε ψυχικής διαταραχής στην ίδια ηλικιακή ομάδα 

υπολογίστηκε πως ήταν 8,6%. Η ίδια έρευνα εξέτασε το κατά πόσο δημογραφικοί 

παράγοντες, όπως η εθνικότητα, το μέγεθος της οικογένειας και το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων, μπορούν να συνδεθούν με το ποσοστό εμφάνισης των διαταραχών 

καταλήγοντας στο ότι δεν μπορούν να προκύψουν σαφείς συνδέσεις (Ford et al., 2003).  

Σε μία άλλη έρευνα, υπολογίστηκε ότι ο αθροιστικός επιπολασμός (cumulative 

prevalence) του άγχους φτάνει στο 2,4% στην ηλικία 9-16 ετών (Costello et al., 2003). 
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Το δείγμα αυτής της έρευνας προήλθε από 11 χώρες της Νότιας Δυτικής Καρολίνας, 

συμπληρώνοντας τον αριθμό των 1420 παιδιών. Παρόμοια, ποσοστά που φτάνουν το 

5,7% προσδιορίζει και η έρευνα της Esbjørn (Esbjørn, Hoeyer, Dyrbog, Leth, & 

Kendall, 2010). Ειδικότερα, η έρευνα αυτή χρησιμοποίησε δεδομένα από 13.241 παιδιά 

τα οποία είχαν απευθυνθεί σε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες της Δανίας. Από αυτό το 

σύνολο των παιδιών, προέκυψε ότι τα 755 (5,7%) πληρούσαν τα κριτήρια για κάποια 

αγχώδη διαταραχή (άγχος αποχωρισμού, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, κοινωνική 

φοβία, ειδική φοβία και «άλλος τύπος»). Λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο παραπάνω 

έρευνες χρησιμοποίησαν ως δείγμα παιδιά που είχαν απευθυνθεί σε υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας για διάγνωση ή/και για θεραπεία, προκύπτει ότι μάλλον το ποσοστό αυτό είναι 

μικρό. Άλλες έρευνες προσδιορίζουν ότι το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται από 27%-

45% (Weiss & Last, 2001) ή και ακόμα ψηλότερα (Hammerness, Harpold, Petty, 

Menard, Zar-Kessler, Biederman, 2008). Ειδικότερα, η έρευνα του Hammerness  και 

των συνεργατών του μελέτησε ένα δείγμα 1375 παιδιών το οποίο παραπέμφθηκε σε ένα 

παιδιατρικό ψυχοφαρμακευτικό πρόγραμμα σε πανεπιστημιακή κλινική της Βοστώνης 

την περίοδο 1991- 2002. Από το αρχικό αυτό σύνολο των παιδιών, προσδιορίστηκε ότι  

τα 794 παιδιά πληρούσαν τα κριτήρια μίας αγχώδους διαταραχής, εκτός της 

Ψυχαναγκαστικής-Καταναγκαστικής Διαταραχής. Επίσης, άλλες έρευνες δείχνουν ότι 

οι διαταραχές άγχους κυμαίνονται από 1-21% στην παιδική ηλικία (Fergusson, 

Horwood, & Lynskey, 1993. Kashani & Orvaschel, 1990). Οι παραπάνω 

διαφοροποιήσεις στα ποσοστά μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας 

από τους βασικούς παράγοντες είναι τα μεθοδολογικά κριτήρια αλλά και τα 

διαγνωστικά εργαλεία που η κάθε έρευνα χρησιμοποιεί για τη διάγνωση των 

διαταραχών του άγχους. Ειδικότερα, οι έρευνες, ανάλογα με τη χρονική περίοδο της 

διεξαγωγής, βασίζονται σε διαφορετικές εκδόσεις του DSM, ενώ χρησιμοποιούν και 

διαφορετικές διαγνωστικές συνεντεύξεις. Επίσης, η κάθε έρευνα μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει ή αντίστοιχα να αποκλείει από τις αναλύσεις της συγκεκριμένους 

τύπους των διαταραχών του άγχους, όπως είναι το παράδειγμα της έρευνας του 

Hammerness (Hammerness ετ αλ., 2008). Τέλος, παράγοντες όπως το ηλικιακό φάσμα 

των παιδιών που συμμετέχουν στην έρευνα αλλά και κοινωνικοπολιτισμικοί 

παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τη χρονική περίοδο όσο και με τον τόπο 

διεξαγωγής της έρευνας μπορεί να επηρεάζουν τα ποσοστά που παρατηρούνται.   

Στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αγχώδεις διαταραχές με τη συνήθη 

ηλικία εμφάνισής τους (Kessler, Berglund, Demler, Merikangas, & Walters, 2005). 
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Παρόμοια ευρήματα αναφέρονται και από την Albano και τους συνεργάτες της (Albano 

et al., 1996). 

 

 

Πίνακας 2. Η Συνήθης ηλικία εμφάνισης των Διαταραχών Άγχους 

Διαταραχή Συνήθης Ηλικία Εμφάνισης 

Ειδική Φοβία - Φόβοι για τα ζώα Πρώιμη παιδική ηλικία (6-7 ετών) 

Άγχος αποχωρισμού Πρώιμη με μέση παιδική ηλικία (7-8 

ετών) 

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή Ύστερη παιδική ηλικία (10-12 ετών) 

Κοινωνικό άγχος Πρώιμη εφηβεία (11-13 ετών) 

Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική 

Διαταραχή 

Μέση εφηβεία (13-15 ετών) 

Διαταραχή Πανικού Νεαρή ενήλικη ζωή (22-24 ετών) 

 

 

 

Ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι αυτό που υποστηρίζει ότι το 10% των παιδιών 

στη Δανία μέχρι να φτάσουν την ηλικία των 16 ετών θα εμφανίζουν μία αγχώδη 

διαταραχή (Esbjørn et al., 2010). Επίσης, η ίδια έρευνα βρήκε ότι το κόστος που 

επωμίζονται οι οικογένειες όταν τα παιδιά στην ηλικία των 8-18 ετών έχουν αυξημένα 

επίπεδα άγχους, είναι 21 φορές μεγαλύτερο από το κόστος μίας μέσης οικογένειας. Το 

εύρημα αυτό επιβάλλει και την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση έγκαιρα στη ζωή 

του παιδιού. Τέλος, η ίδια έρευνα μελέτησε την κατανομή των διαταραχών του άγχους 

κατά ηλικία και φύλο σε 755 παιδιά. Τα ευρήματά της παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Η έρευνα έδειξε ότι συνολικά τα αγόρια σχολικής ηλικίας και τα κορίτσια στην εφηβεία 

εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά άγχους. Σε ό,τι αφορά στα παιδιά σχολικής ηλικίας, 

προκύπτει ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερα ποσοστά 

εμφάνισης της Γενικευμένης Αγχώδους Διαταραχής (ΓΑΔ) και άλλων διαταραχών 

άγχους, με τα αγόρια να υπερτερούν έναντι των κοριτσιών στα ποσοστά της ΓΑΔ σε 

αναλογία σχεδόν 2:1. Η Ειδική Φοβία ήταν ανεξάρτητη από την ηλικία και το φύλο, με 

μία τάση αύξησης στην παιδική ηλικία, ενώ το Άγχος Αποχωρισμού αυξάνονταν, 

ανεξάρτητα από το φύλο, από την προσχολική στη σχολική ηλικία.  
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Πίνακας 3. Κατανομή των διαταραχών άγχους κατά φύλο και ηλικία  

 

 Προσχολική Ηλικία  

(0-6 ετών) 

Σχολική Ηλικία  

(7-12 ετών) 

Εφηβεία  

(13-19 ετών) 

 Αγόρια 

Ν (%) 

Κορίτσια 

 Ν (%) 

Αγόρια  

N (%) 

Κορίτσια  

N (%) 

Αγόρια  

N (%) 

Κορίτσια  

N (%) 

ΑΑ 3 (0,4) 3(0,4) 26 (3,4) 12 (1,6) 1 (0,1) 5 (0,7) 

ΓΑΔ 31 (4,1) 13 (1,7) 64 (8,5) 30 (4,0) 26 (3,4) 36 (4,8) 

ΚΦ 3 (0,4) 4 (0,5) 7 (0,9) 6 (0,8) 37 (4,9) 84 (11,1) 

ΕΦ 4 (0,5) 2 (0,3) 17 (2,3) 17(2,3) 12 (1,6) 12 (1,6) 

ΑΔΑ 18 (2,4) 2 (0,3) 64 (8,5) 54 (7,2) 64 (8,5) 121 (16,0) 

Σύνολο 58 (7,7) 24 (3,2) 172 (22,8) 117 (15,5) 130 (17,2) 254 (33,6) 

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΓΑΔ: Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΕΦ: 

Ειδική Φοβία, ΑΔΑ: Άλλη Διαταραχή Άγχους 

Πηγή: Esbjørn et al., 2010 

 

Η Costello και οι συνεργάτες της (Costello, Egger, Copeland, Erklani & Angold, 

2011) στη μεταανάλυσή τους υπολόγισαν τα ποσοστά των διαταραχών του άγχους σε 

παιδιά 6-12 ετών. Η έρευνά τους έδειξε ότι η μέση τιμή του ποσοστού εμφάνισης 

οποιασδήποτε αγχώδους διαταραχής είναι 12,3% (ΤΑ: 5,4%). Το διάστημα 

εμπιστοσύνης κυμαίνεται από 7,1%-28,2% με πιθανότητα 95%
1
. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχει 95% βεβαιότητα ότι το μέσο ποσοστό εμφάνισης οποιουδήποτε τύπου 

αγχώδους διαταραχής στα παιδιά του Δημοτικού ανήκει στο διάστημα 7,1%-28,2% . Η 

πιο συχνή αγχώδης διαταραχή είναι η ειδική φοβία (6,7%), ακολουθούμενη από το 

άγχος αποχωρισμού (3,9%) και στη συνέχεια από την κοινωνική φοβία (2,2%) και τη 

γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (1,7%). Δυστυχώς οι έρευνες που αφορούσαν τη 

διαταραχή πανικού σε αυτή την ηλικιακή ομάδα ήταν περιορισμένες και έτσι ο 

υπολογισμός της μέσης τιμής του ποσοστού εμφάνισης δεν ήταν αξιόπιστος. Τα 

ευρήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

  

                                                 
1
 Διάστημα Εμπιστοσύνης: Είναι ένα διάστηµα που βασίζεται σε παρατηρήσεις ενός δείγµατος και είναι 

καθορισµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει µια συγκεκριµένη πιθανότητα ότι θα περιέχει την 

άγνωστη πραγµατική τιµή µιας παραµέτρου. 
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Πίνακας 4. Υπολογισμοί του ποσοστού, του τυπικού σφάλματος (ΤΣ) και 95% διάστημα αξιοπιστίας για τον 

οποιοδήποτε τύπο διαταραχής, τη ΓΑΔ, το ΑΑ, την Κοινωνική Φοβία, την Ειδική Φοβία και τη Διαταραχή 

Πανικού, στα παιδιά 6-12 ετών, από τη μετα-ανάλυση 13 ερευνών* 

Διαταραχή Μέση Τιμή   

(%) 

Τ.Σ.  

(%) 

2,5% 97,5% 

Οποιοσδήποτε Τύπος 12,3 5,4 7,1 28,2 

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (ΓΑΔ) 1,7 1,2 0,9 5,0 

Άγχος Αποχωρισμού (ΑΑ) 3,9 1,5 2,6 8,5 

Κοινωνική Φοβία 2,2 2,2 1,0 8,8 

Ειδική Φοβία 6,7 3,6 4,0 18,0 

Διαταραχή Πανικού 1,5 3,2 0,2 8,9 

*Bergeron, Valla, & Breton, (1992). Almqvist et al. (1999). McArdle, Prosser, & Kolvin (2004). Mullick & Goodman (2005). 

Green, Elvidge, Owen, & Craddock (2003). Petersen, Bilenberg, Hoerder, & Gillberg (2006).  Heiervang et al. (2007). Gau, 

Chong, Chen, & Cheng (2005). E.J. Costello, αδημοσίευτα δεδομένα. Costello et al. (2003). 

 

 

1.7 Η συχνότητα των διαταραχών άγχους κατά φύλο  

Οι έρευνες δείχνουν ότι τα κορίτσια εμφανίζουν 1,5-2 φορές συχνότερα διαταραχές 

άγχους συγκριτικά με τα αγόρια (Essau, Conradt, & Peterman, 2000. Costello et al. 

2003,). Ωστόσο, άλλες έρευνες δεν υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές 

ως προς το φύλο και την εμφάνιση των διαταραχών άγχους (Ford et al., 2003). Η 

έρευνα των Roza, Hofstra, Ender και Verhulst (2003) έδειξε ότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά των κοριτσιών στις διαταραχές του άγχους εμφανίζουν μία σταθερή εξέλιξη 

στο χρόνο, ξεκινώντας πριν από την ηλικία των 5, προχωρώντας στην παιδική και 

φτάνοντας στην εφηβική ηλικία. Παρόμοια ευρήματα αναφέρει και η έρευνα της 

Esbjørn και των συνεργατών της (2010). 

Επίσης, αναφορικά με τους φόβους, φαίνεται ότι τα κορίτσια αναφέρουν 

περισσότερους φόβους συγκριτικά με τα αγόρια (Spence & McCathie, 1993). 

Πολιτισμικοί παράγοντες και οι προσδοκίες σε σχέση με το φύλο ενδέχεται να 

επηρεάζουν τόσο το πόσο τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια εκφράζουν τους φόβους 

τους αλλά και το πώς οι γονείς τους αξιολογούν.  Ωστόσο, η διαφορά αυτή ως προς το 

φύλο δεν επιβεβαιώνεται όταν χρησιμοποιούνται μετρήσεις των σωματικών 

αντιδράσεων που συνοδεύουν την ανησυχία. Έτσι, όταν για παράδειγμα μετρήθηκε η 

αύξηση της πίεσης του αίματος και του ρυθμού του χτύπου της καρδιάς σε αγόρια και 
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κορίτσια πριν ξεκινήσουν να δίνουν γραπτές εξετάσεις, βρέθηκε ότι τα δύο φύλα είχαν 

παρόμοιες σωματικές αντιδράσεις αν και τα αγόρια δεν παραδέχονταν ή δεν 

επιβεβαίωναν το άγχος τους όσο τα κορίτσια (Beidel & Turner, 1988). 

 

1.8 Συννοσηρότητα των διαταραχών του άγχους  

Η έννοια της συννοσηρότητας αφορά τη συνύπαρξη στο ίδιο άτομο δύο ή 

περισσοτέρων ψυχιατρικών διαταραχών (APA, 2013). Με άλλα λόγια, το ίδιο άτομο  

μπορεί να πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια δύο ή περισσοτέρων ψυχιατρικών 

διαταραχών με αποτέλεσμα να δίνονται και οι δύο (ή και περισσότερες) διαγνώσεις.  

Συνήθως, όταν εξετάζεται το παιδικό άγχος, δε δίνεται έμφαση σε έναν συγκεκριμένο 

τύπο μίας αγχώδους διαταραχής. Αυτό συμβαίνει επειδή σπάνια παρατηρείται κάποιο 

παιδί να πληρεί τα διαγνωστικά κριτήρια μίας και μόνο διαταραχής άγχους και τις 

περισσότερες φορές συνυπάρχουν πάνω από μία αγχώδεις διαταραχές (Benjamin, 

Costello, & Warren, 1990. Costello & Angold, 1995. Kashani & Orvaschel 1990) αλλά 

και άλλες συναισθηματικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη (Angold, Costello, & 

Erkanli, 1999. Beidel, Christ, & Long, 1991. Costello et al., 2003). Η συννοσηρότητα 

ανάμεσα στο άγχος και σε εξωτερικευμένου τύπου προβλήματα (π.χ. επιθετική 

συμπεριφορά, υπερκινητικότητα) είναι σημαντικά μικρότερη συγκριτικά με τη 

συννοσηρότητα που εμφανίζεται με την κατάθλιψη. Πρόσφατες έρευνες βρήκαν πολύ 

μικρή συννοσηρότητα με εξωτερικευμένες διαταραχές, όπως με τη Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής, τη Διαταραχή Διαγωγής και τη Διαταραχή Εναντιωτικής 

Προκλητικής Συμπεριφοράς (Costello et al. 2003. Ford et al. 2003). Το υψηλό ποσοστό 

συνοσηρότητας ανάμεσα στις αγχώδεις διαταραχές υπάρχει από τη μία εξαιτίας της 

δυσκολίας της ακριβούς διαφοροδιάγνωσης αλλά και εξαιτίας του ότι οι παράγοντες 

κινδύνου αλλά και οι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση της 

διαταραχής (π.χ. η υπερπροστατευτική συμπεριφορά των γονέων) είναι συχνά κοινοί 

για τις περισσότερες αγχώδεις διαταραχές (Rapee, Schniering, & Hudson, 2009).    

Τα ποσοστά της συννοσηρότητας ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο της αγχώδους 

διαταραχής. Η έρευνα των Verduin και Kendall (2003) μελέτησε παιδιά που είχαν 

παραπεμφθεί σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και έλαβαν ως κυρίαρχη διάγνωση τη 

γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (ΓΑΔ) ή το άγχος αποχωρισμού ή την κοινωνική φοβία. 

Η έρευνα έδειξε ότι αυτοί που είχαν ως κυρίαρχη διάγνωση την κοινωνική φοβία ήταν 

λιγότερο πιθανό να παρουσιάζουν συννοσηρότητα με κάποια ειδική φοβία συγκριτικά 

με τα παιδιά που είχαν άγχος αποχωρισμού ή γενικευμένη αγχώδη διαταραχή. Επίσης, 

τα παιδιά με άγχος αποχωρισμού, συγκριτικά με αυτά που είχαν ΓΑΔ ή κοινωνική 
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φοβία είχαν μικρότερα ποσοστά συνοσηρότητας με διαταραχές διάθεσης, ίσως λόγω 

της μικρότερης ηλικίας τους. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι τα αγόρια, συγκριτικά με τα 

κορίτσια, ήταν πιο πιθανό να παρουσιάζουν συννοσηρότητα με τη διαταραχή 

ελλειμματικής προσοχής ή με την εναντιωτική προκλητική συμπεριφορά. 

Παρόμοια, η Esbjørn και οι συνεργάτες της (2010) μελέτησαν παιδιά και εφήβους 

μέχρι 19 ετών και προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα της συννοσηρότητας των 

διαταραχών του άγχους και το κατά πόσο το άγχος αποτελεί μέρος μίας γενικότερης 

κατάστασης ή είναι μία ξεχωριστή διαταραχή. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν 

από 7631 αγόρια και 5610 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 10,98 και 13,26 αντίστοιχα. 

Από το σύνολο του δείγματος, τα 755 παιδιά/έφηβοι παρουσίαζαν μία αγχώδη 

διαταραχή. Σε ό,τι αφορά τη συννοσηρότητα, βρέθηκε ότι από τα 755 παιδιά, μόλις 21 

(2,8%) είχαν και άλλη μία αγχώδη διαταραχή, ενώ το 42,9% παρουσίαζε 

συννοσηρότητα με άλλες διαταραχές (Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, διαταραχές 

διάθεσης και ΔΕΠ-Υ). Η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σε ένα γενικό 

κλινικό δείγμα παιδιών, όταν η αγχώδης διαταραχή μπαίνει ως η κυρίαρχη διάγνωση 

τότε είναι πιο πιθανό να μην υπάρχει συννοσηρότητα με άλλη διαταραχή. Αντίθετα, οι 

διαταραχές του άγχους εμφανίζονται σε υψηλά ποσοστά ως δευτερεύουσες διαγνώσεις, 

δηλαδή ως συνυπάρχουσες με άλλες διαταραχές, οι οποίες αποτελούν τις κύριες 

διαγνώσεις. Με άλλα λόγια, όταν ένα παιδί έχει ως κύρια διάγνωση μία αγχώδη 

διαταραχή είναι λιγότερο πιθανό να λάβει και μία άλλη διάγνωση, εκτός από τους 

άλλους τύπους των διαταραχών άγχους (π.χ. διαταραχή διάθεσης, Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής). Αντίθετα, εάν ένα παιδί έχει ως κύρια διάγνωση μία άλλη 

διαταραχή, όπως οι προαναφερόμενες, είναι πιο πιθανό να παρουσιάζει συννοσηρότητα 

και με μία αγχώδη διαταραχή.        

 

1.9 Πορεία των διαταραχών άγχους 

Παράλληλα με το θέμα της τρέχουσας συννοσηρότητας των διαταραχών του 

άγχους, ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πώς οι διαταραχές του άγχους εξελίσσονται και με 

ποιες διαταραχές συνυπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου. Είναι σημαντικό να τονιστεί 

ότι η πορεία αλλά και η χρονιότητα των διαταραχών του άγχους δεν μπορεί να 

απαντηθεί με ακρίβεια. Παρά την υποχώρηση κάποιων διαταραχών άγχους στα αρχικά 

στάδια, τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν μία αγχώδη διαταραχή σε μία άλλη στιγμή 

(Last, Perrin, Hersen, & Kazdin, 1996) ή στην εφηβεία (Aschenbrand, Kendall, Webb, 

Safford, & Flannery-Schroeder, 2003). Μία έρευνα βρήκε ότι πάνω από το 1/3 των 

ατόμων που παρουσίασε μία διαταραχή άγχους στην ηλικία των 32 ετών ανέφερε ότι 
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είχε και μία αγχώδη διαταραχή πριν την ηλικία των 15 ετών (Gregory, Caspi, Moffitt, 

Koenen, Eley, & Poulton, 2007). Κατά συνέπεια, η ασυνέχεια που μπορεί να 

παρουσιάζει η εμφάνιση των διαταραχών του άγχους απαιτεί την προσεκτική και 

μεθοδική εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Γενικά, οι έρευνες υποστηρίζουν ότι τα 

ποσοστά των διαταραχών του άγχους αυξάνονται με την ηλικία (Costello & Angold, 

1995. Essau, 2000) και φαίνεται ότι αυτά είναι μεγαλύτερα στα κορίτσια (Costello et al., 

2003. Essau, 2000).  

Έχει υποστηριχθεί ότι η ομότυπη σε σχέση με την ετερότυπη πορεία είναι έννοιες 

σχετικές με αυτές το θέμα. Ομότυπη (homotypic) πορεία θεωρείται αυτή κατά την 

οποία στο πέρασμα του χρόνου διατηρείται η αρχική διαταραχή, ενώ ετερότυπη 

(heterotypic) όταν στο μέλλον εμφανίζονται άλλες ψυχιατρικές διαταραχές, 

διαφορετικές της αρχικής (Costello et al., 2003. Rapee et al., 2009. Rapee, 2012). Όλοι 

οι τύποι των διαταραχών του άγχους, εκτός από τις ειδικές φοβίες, φαίνεται ότι 

επιμένουν αρκετά στο χρόνο και στο μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζουν μία ομότυπη 

πορεία (Costello et al. 2003. Last et al. 1996. Pine, Cohen, Gurley, Brook, & Ma, 1998). 

Ειδικότερα, η διαταραχή πανικού φαίνεται να είναι αυτή που παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό ομότυπης πορείας, αγγίζοντας το 45,5%, ενώ στην περίπτωση της 

ειδικής φοβίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 1,7% (Costello et al. 2003). Λίγες 

είναι οι περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται οι αγχώδεις διαταραχές να υποχωρούν 

από μόνες τους, αν και υπάρχουν ευρήματα που υποστηρίζουν ότι κάποια παιδιά με το 

χρόνο παύουν να πληρούν τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής και μερικοί ενήλικες 

αναφέρουν έναρξη του άγχους τους αργά στη ζωή τους (Rapee, 2009. Gregory et al., 

2007). Η διαχρονική έρευνα του Costello και των συνεργατών του (2003) μελέτησε το 

ποσοστό και την πορεία των ψυχιατρικών διαταραχών από την ηλικία των 9 έως και 

την ηλικία των 16 ετών. Η έρευνα αξιολόγησε ένα δείγμα 1420 παιδιών ηλικίας 9-13 

ετών και τα παρακολουθούσε ετησίως μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η πρώτη μέτρηση 

έδειξε ότι οι αγχώδεις διαταραχές εμφανιζόταν σε ποσοστό 2,4%, με το μεγαλύτερο 

ποσοστό να εμφανίζεται στην ηλικία των 9-10 ετών (4,6%) και να πέφτει αργότερα 

στην ηλικία των 12 ετών (0,9%). Στις ηλικίες των 14, 15 και 16 ετών τα αντίστοιχα 

ποσοστά του άγχους ήταν 1,8%, 2,8%, και 1,6%. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι υπήρχε 

μία ετερότυπη συνέχεια από την κατάθλιψη στις αγχώδεις διαταραχές που δεν 

επηρεάζονταν σημαντικά από το υψηλό ποσοστό συνοσηρότητας που υπήρχε μεταξύ 

των δύο. Το αντίθετο, δηλαδή το άγχος να εξελίσσεται σε κατάθλιψη, ίσχυε επίσης, 

αλλά αυτή η σχέση ήταν πιο αδύναμη, ιδιαίτερα όταν ελέγχονταν και ο παράγοντας της 
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συνοσηρότητας. Η σχέση αυτή ήταν πιο ισχυρή για τα κορίτσια, συγκριτικά με τα 

αγόρια. (Costello et al., 2003). 

Μία άλλη έρευνα μελέτησε παιδιά που είχαν παραπεμφθεί για ψυχιατρικά 

προβλήματα και εξέτασε την ομότυπη και ετερότυπη συννοσηρότητα (Hammerness et 

al., 2008). Η έρευνα έδειξε ότι από τα 1375 παιδιά και εφήβους με μέση ηλικία τα 10,7 

έτη, το 46% (n=367) παρουσίαζε μία αγχώδη διαταραχή και το 28% (n=224) δύο 

διαταραχές άγχους. Μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνιζε το άγχος αποχωρισμού και η 

διαταραχή γενικευμένου άγχους. Όλοι οι τύποι των διαταραχών του άγχους αύξαναν 

σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης επιπρόσθετων διαταραχών άγχους, ενώ το ποσοστό 

συνοσηρότητας με άλλες διαταραχές άγχους, με τις διαταραχές διάθεσης και με τις 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές ήταν σημαντικό.  

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι διαταραχές άγχους, εάν δεν αντιμετωπιστούν 

έγκαιρα, επιμένουν στο χρόνο (Benjamin et al., 1990). Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι  όσο 

πιο σοβαρή είναι η διαταραχή και όσο πιο μεγάλη η έκπτωση της λειτουργικότητας που 

τη συνοδεύει τόσο πιο πολύ επιμένει στο χρόνο  (Dadds, Spence, Holland, Barrett, & 

Laurens,1997). Επίσης, διαχρονικές έρευνες, επιβεβαιώνουν την ετερότυπη συνέχεια 

των διαταραχών άγχους, αφού έχουν βρει ότι τα παιδιά με άγχος βρίσκονται σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου να εμφανίσουν άγχος και διαταραχές διάθεσης στην εφηβεία και 

άγχος, διαταραχές διάθεσης, χρήση ουσιών και αυτοκτονικότητα ως ενήλικες (Costello 

et al. 2003, Last, Hansen, & Franco, 1997. Pine et al., 1998).  

 

1.10 Αιτιολογία των διαταραχών άγχους 

Η γνώση των αιτιολογικών παραγόντων μίας διαταραχής έχει θεωρηθεί υψίστης 

σημασίας για την καλύτερη κατανόηση της ίδιας διαταραχής και κατ’επέκταση για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της (Αγγελοσοπούλου, 2016). Η Αγγελοσοπούλου 

(2016) παρουσιάζει τους παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για την 

ανάπτυξη των διαταραχών άγχους και κατάθλιψης στην παιδική ηλικία. Ως παράγοντες 

επικινδυνότητας ορίζονται αυτές οι μεταβλητές που αυξάνουν την πιθανότητα 

εκδήλωσης μίας συναισθηματικής διαταραχής. Είναι κοινή διαπίστωση ότι, σε πολλές 

περιπτώσεις, τα παιδιά που παρουσιάζουν άγχος είναι πολύ πιθανό και οι γονείς τους να 

έχουν κάποια αγχώδη διαταραχή. Ωστόσο, ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή οι 

ενήλικες με αγχώδεις διαταραχές είναι πιθανό να έχουν παιδιά με άγχος (Rapee et al., 

2009). Έτσι, λοιπόν, οι παράγοντες επικινδυνότητας μπορεί να θεωρηθούν ως ένα 

σύμπλεγμα αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών, ιδιοσυγκρασιακών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων (Αγγελοσοπούλου, 2016). Υποστηρίζεται ότι όσο πιο «ισχυροί» είναι 
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αυτοί οι παράγοντες, με την έννοια του πιο σοβαροί ή σταθεροί, τόσο πιο σοβαρή είναι 

και η διαταραχή και τόσο πιο πιθανό η διαταραχή να επιμείνει και κατά την εφηβική 

ηλικία. Οι παράγοντες επικινδυνότητας χωρίζονται δε διάφορες κατηγορίες οι οποίες 

αφορούν: τους ενδοατομικούς παράγοντες, τους οικογενειακούς παράγοντες, τους 

παράγοντες του σχολικού πλαισίου, τα σημαντικά γεγονότα ζωής και τους κοινωνικούς 

παράγοντες. Στο Πλαίσιο 1 παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες αυτοί.  

 

Πλαίσιο 1: Παράγοντες επικινδυνότητας που ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη των 

διαταραχών άγχους  και κατάθλιψης στην παιδική ηλικία.  

Ενδοατομικοί παράγοντες Σχολικό πλαίσιο 

Επιπλοκές στην εγκυμοσύνη Σχολικός εκφοβισμός 

Εγκεφαλική βλάβη Απόρριψη από συμμαθητές 

Επιπλοκές στον τοκετό Σχολική αποτυχία 

Μαθησιακές Δυσκολίες Ανεπιτυχής ένταξη στην τάξη 

Οργανικά προβλήματα Υγείας Στιγματισμός 

Ανασφαλής προσκόλληση  

Ιδιοσυγκρασία Αγχογόνα γεγονότα ζωής 

Χρόνια ασθένεια (π.χ. άσθμα) Κακοποίηση 

Φτωχές κοινωνικές δεξιότητες Συχνή αλλαγή σχολείου 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση Διαζύγιο γονέων 

Απόρριψη από συνομηλίκους Ένδεια 

 Μετανάστευση 

Οικογενειακοί παράγοντες Φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός, πλημμύρα) 

Μονογονεϊκές οικογένειες Ατύχημα 

Σύγκρουση γονέων  

Παραμέληση ή κακοποίηση από γονείς Κοινωνικοί παράγοντες 

Μακροχρόνια ανεργία Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο 

Ψυχική διαταραχή γονέα Φυλετικός ή θρησκευτικός αποκλεισμός 

Τρόπος διαπαιδαγώγησης Ελλιπείς συνθήκες διαβίωσης 

Πηγή: Αγγελοσοπούλου, Α.  (2016). Η ΓΣΘ στις αγχώδεις διαταραχές. Στο Α. Καλαντζή Αζίζη 

και Α. Σοφιανοπούλου (Επ. Έπιμ.), Γνωσιακή-συμπεριφοριστική Θεραπεία παιδιών και 

Εφήβων (σελ. 341). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.  

 

1.10.1 Ερευνητικά ευρήματα αναφορικά με τους γενετικούς και 

βιολογικούς παράγοντες του άγχους 

Είναι αδιαμφισβήτητο πια το γεγονός ότι το άγχος κληρονομείται σε σημαντικό 

βαθμό. Έρευνες σε διδύμους υπολογίζουν ότι περίπου το 30%-40% του εύρους των 
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συμπτωμάτων του άγχους και των διαταραχών άγχους αποδίδεται σε γενετικούς 

παράγοντες (Gregory & Eley, 2007), χωρίς, ωστόσο να έχουν εντοπιστεί με ακρίβεια 

συγκεκριμένα γονίδια. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δείχνουν ότι η 

κληρονομικότητα επηρεάζει τον τύπο της ιδιοσυγκρασίας που αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης του άγχους (Rapee & Coplan, 2010). Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκετοί 

περιορισμοί στο να θεωρηθεί ασφαλές το παραπάνω εύρημα. Επίσης, παρατηρείται ότι 

μία συγκεκριμένη αγχώδης διαταραχή «κληρονομείται» μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή, 

τα άτομα με κάποια αγχώδη διαταραχή είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν συγγενείς 1
ου

 

βαθμού με την ίδια διαταραχή, συγκριτικά με άλλες διαταραχές άγχους (Rapee, 2012).  

 

1.10.2. Ιδιοσυγκρασία 

Ιδιαίτερα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά όπως η συμπεριφορική αναστολή 

(behavioral inhibition), η απόσυρση, η ντροπαλότητα και η δειλία (fearfulness) έχουν 

συνδεθεί με το άγχος και τα άτομα που διαθέτουν όλα ή κάποια από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση αγχώδους 

συμπτωματολογίας (Chorpita & Barlow, 1998. Fox, Henderson, Marshall et al., 2005. 

Hudson & Rapee, 2004. Rapee et al, 2009). Η αξιολόγηση των παραπάνω 

χαρακτηριστικών γίνεται συνήθως στην ηλικία 2-5 ετών μέσω ερωτηματολογίων ή 

άμεσης παρατήρησης. Οι συμπεριφορές που συνήθως παρατηρούνται ως απόρροια της 

«συμπεριφορικής αναστολής» είναι: απόσυρση σε νέες καταστάσεις/συνθήκες, 

περιορισμένo χαμόγελο, εγγύτητα στη φιγούρα προσκόλλησης, καθυστέρηση στην 

αίσθηση εγγύτητας και ζεστασιάς με ξένους ή συνομηλίκους, περιορισμένος λόγος, 

περιορισμένη βλεμματική επαφή ή ντροπαλό και φευγαλέο βλέμμα και απροθυμία να 

εξερευνήσουν νέες καταστάσεις. Συνήθως τα παιδιά με αυτά τα χαρακτηριστικά στην 

ηλικία των 2-4 ετών είναι 2-4 φορές πιο πιθανό να εμφανίσουν κάποια διαταραχή 

άγχους στη μέση παιδική ηλικία και αυτή η αυξημένη πιθανότητα διατηρείται 

τουλάχιστον μέχρι και την είσοδο  στην εφηβεία (Fox et al., 2005. Prior, Smart, Sanson, 

& Oberklaid, 2000).  

 

1.10.3 Ψυχολογικές Θεωρίες του άγχους 

1.10.3.1. Ψυχολογικές Θεωρίες της μάθησης 

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στη συνεισφορά των διαδικασιών της μάθησης στην 

ανάπτυξη των διαταραχών άγχους. Αν και υπάρχουν πολλές ψυχολογικές θεωρίες 

σχετικά με τη φύση και την αιτιολογία του άγχους, η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή 
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του Rachman (1977) η οποία προσδιορίζει τρεις μηχανισμούς ανάπτυξης του άγχους. 

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι:  

(1) η άμεση εξαρτημένη μάθηση. Από τις αρχικές θεωρίες μάθησης του Watson 

(1916) και το πείραμα με τον «Μικρό Άλμπερτ» (Watson & Rayner, 1920), μέχρι 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες σε ενήλικες και παιδιά τα ευρήματα 

των οποίων υποστηρίζουν ότι το άγχος μπορεί να γεννηθεί μέσω της άμεσης έκθεσης 

του ατόμου σε μία τραυματική εμπειρία που γεννά φόβο και άγχος.  

(2) Η μάθηση μέσω της παρατήρησης. Βασισμένοι εδώ και σαράντα χρόνια στις 

θεωρίες του Rachman (1968) και του Bandura (1969) υποστηρίχθηκε ότι τα άτομα 

μαθαίνουν να φοβούνται παρατηρώντας τις αντιδράσεις ενός ατόμου που είτε βιώνει 

ένα τραυματικό γεγονός είτε εκδηλώνει μία φοβική αντίδραση απέναντι σε ένα 

ερέθισμα. Από τότε, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες με ενήλικες, παιδιά, βρέφη, 

ακόμα και πειραματικές μελέτες με ζώα που επιβεβαιώνουν τη σημασία της μάθησης 

μέσω παρατήρησης, ως έναν αιτιολογικό παράγοντα στην εμφάνιση των φοβικών 

αντιδράσεων (Field & Purkis, 2011). 

(3) Η μάθηση μέσω της μετάδοσης πληροφοριών (π.χ. μέσω των πληροφοριών που 

μεταφέρουν ότι μία κατάσταση είναι επικίνδυνη ή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 

φόβο) (στο Field & Purkis, 2011).  

Με βάση τα παραπάνω, έχει υποστηριχθεί ότι οι γονείς που έχουν άγχος αυξάνουν 

τον κίνδυνο να εμφανίζουν και τα παιδιά τους άγχος, μέσω της επίδειξης των δικών 

τους φόβων και στρατηγικών αντιμετώπισης. Διάφορες έρευνες έδειξαν ότι όταν ένας 

γονιός αντιδρά με τρόπο που δείχνει φόβο και αναστολή δίνει στο παιδί πληροφορίες 

που σχετίζονται με μία ειδική ή γενικευμένη απειλή ή ενισχύει τη σημασία των 

συμπεριφορών αποφυγής. Ειδικότερα, οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 

εργαστήρια με βρέφη 6-18 μηνών έδειξαν ότι βρέφη μαθαίνουν να φοβούνται και να 

αποφεύγουν ένα νέο ερέθισμα παρατηρώντας την αντίδραση της μητέρας τους. Οι 

μητέρες που έχουν κοινωνικό άγχος φαίνεται να μεταφέρουν στα παιδιά τους το φόβο 

για τους ξένους και η ένταση και το εύρος του φόβου εν μέρει συνδέεται με το 

προϋπάρχον επίπεδο της αναστολής που το βρέφος επιδεικνύει (deRosnay et al., 2009).  

Στα μεγαλύτερα παιδιά φαίνεται ότι οι πληροφορίες που δίνονται λεκτικά σχετικά 

με την επικινδυνότητα ενός ερεθίσματος/συνθήκες μπορεί να αυξήσει το φόβο του 

παιδιού. Για παράδειγμα, όταν στα παιδιά δίνονται πληροφορίες σχετικά με ένα 

καινούριο ερέθισμα δίνοντας έμφαση στο πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι, τότε τα 

παιδιά δείχνουν αυξημένο φόβο, φυσιολογική διέγερση, σκέψεις ότι απειλούνται και 

αποφυγή αυτού του ερεθίσματος που μπορεί να διατηρηθεί για αρκετούς μήνες (Field, 
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2006). Επίσης, βρέθηκε ότι, σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών, ο βαθμός στον 

οποίο οι μητέρες εκφράζουν το φόβο τους μπροστά στο παιδί συνδέεται θετικά με το 

άγχος και τη φοβική συμπεριφορά του παιδιού στη μέση παιδική ηλικία (Muris, 

Steememan, Merckelbach, & Meesters, 1996). Έτσι, λοιπόν, το πώς συμπεριφέρεται και 

αντιδρά αλλά και το τι πληροφορίες μεταφέρει ένας γονιός σχετικά με μία 

συνθήκη/κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει ή να διατηρήσει το παιδικό άγχος.  

Σχετικά πρόσφατα, οι Poulton και Menzies (2002) υποστήριξαν έναν τέταρτο 

μηχανισμό, αυτόν της ανεξάρτητης μάθησης (nonassociative learning), για να 

εξηγήσουν τις περιπτώσεις όπου ο φόβος εμφανίζεται χωρίς να μεσολαβεί κάποια 

σχετική εμπειρία. Ο μηχανισμός αυτός υποστηρίζει ότι κάποιοι φόβοι έχουν μία 

εξελικτική βάση, καθώς η παρουσία τους συνεισφέρει στην επιβίωση του είδους. 

Κάποιοι από τους συνηθισμένους φόβους που γεννιούνται μέσω αυτής της διαδικασίας 

είναι ο φόβος για το σκοτάδι, τα ύψη και τους ξένους.     

 

1.10.3.2. Γεγονότα ζωής 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν στους παράγοντες επικινδυνότητας, υποστηρίζεται 

ότι τα παιδιά με άγχος αναφέρουν μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών γεγονότων ζωής 

σχετικά με τα παιδιά χωρίς άγχος (Allen, Rapee, & Sandberg, 2008). Αυτό βέβαια, δε 

σημαίνει ότι η παρουσία των αρνητικών γεγονότων ζωής οδηγεί πάντα στην εμφάνιση 

κάποιας αγχώδους διαταραχή (Allen, Rapee, & Sandberg, 2008). Αυτό συμβαίνει 

επειδή, άλλοι προστατευτικοί παράγοντες ή παράγοντες που έχουν σχέση με τη ψυχική 

ανθεκτικότητα του παιδιού, παίζουν επίσης, σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση των 

διαταραχών άγχους. Φαίνεται ότι, μεγαλύτερη επίδραση ασκούν εκείνα τα γεγονότα 

ζωής που αποτελούν αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του ίδιου του παιδιού (πχ. το να τα 

πάω άσχημα σε ένα τεστ μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του ότι δε διάβασα καλά). Με 

αυτό τον τρόπο, είναι πολύ πιθανό το άγχος του παιδιού να οδηγεί σε περισσότερα 

αρνητικά γεγονότα, εξαιτίας της ανησυχίας και της αποφυγής που συνδέονται με το 

άγχος (Allen, Rapee, & Sandberg, 2008).  

Ο εκφοβισμός και το πείραγμα έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα σε σχέση με το άγχος και 

βρέθηκε ότι τα παιδιά με άγχος είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα εκφοβισμού, να 

δεχτούν πειράγματα και συχνά απομονώνονται ή απορρίπτονται από τους 

συνομηλίκους τους (Grills & Ollendick, 2002). Για άλλη μία φορά, η κατεύθυνση της 

αιτιακής σχέσης δεν είναι γνωστή, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά με άγχος «προκαλούν» 

το πείραγμα των υπολοίπων εξαιτίας της συμπεριφοράς τους. Από την άλλη, το 

πείραγμα που δέχονται εντείνει το άγχος τους. Την ώρα που δε θέλουν να γίνουν το 
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επίκεντρο της προσοχής, ωστόσο με τη συμπεριφορά τους καταφέρνουν να το κάνουν. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα παιδί που ανησυχεί πολύ μήπως πει κάτι λάθος στην 

παρέα των συνομηλίκων του και αυτοί, με τη σειρά τους, το κοροϊδέψουν. Είναι πιθανό, 

αυτό το παιδί να αρχίσει να αποφεύγει να μιλά και να αποσύρεται όλο και περισσότερο 

με τρόπο που τελικά, τραβά την αρνητική προσοχή των άλλων και αυξάνει τις 

πιθανότητες να δεχθεί πείραγμα ή κοροϊδία.   

Αναφορικά με το οικογενειακό περιβάλλον, παράγοντες όπως, το στρες στην 

οικογένεια, η βία, το διαζύγιο ή χωρισμός, η σεξουαλική και σωματική κακοποίηση 

έχουν μελετηθεί σε διαχρονικές έρευνες. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι 

ενδοοικογενειακές συγκρούσεις και οι συζυγικές διαφωνίες συμβάλλουν στην εμφάνιση, 

αλλά και στη διατήρηση του παιδικού  άγχους (Barrett, Rapee, Dadds, & Ryan, 1996). 

Επίσης, η σεξουαλική και σε μικρότερο βαθμό η σωματική κακοποίηση και η 

ενδοοικογενειακή βία – μπορεί να ενισχύσουν το άγχος στα παιδιά. Ωστόσο, αυτή η 

αύξηση μπορεί να είναι προσωρινή και να μη συνδέεται μακροπρόθεσμα με την 

εμφάνιση των διαταραχών του άγχους. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι αυτοί οι παράγοντες 

συνδέονται γενικότερα με την παιδική ψυχοπαθολογία  (Rapee,2012β).  

 

1.10.3.3. Γνωστικές στρεβλώσεις 

Εκτός από τις διαδικασίες της μάθησης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που 

αναφέρονται στα σημαντικά γεγονότα και εμπειρίες ζωής, ιδιαίτερα έμφαση δίνεται και 

σε γνωστικούς παράγοντες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

αντιλαμβάνεται και σκέφτεται γύρα από αυτά που του συμβαίνουν. Τα παιδιά με άγχος 

είναι γνωστό ότι έχουν έντονες σκέψεις ότι απειλούνται και σκέψεις που υπερεκτιμούν 

τον κίνδυνο. Από τη μία, αυτό αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα του άγχους τους από την 

άλλη, αυτό το ίδιο είναι που το συντηρεί. Για παράδειγμα, τα παιδιά με κοινωνικό 

άγχος είναι πιο πιθανό να έχουν αυξημένες προσδοκίες κοινωνικής απειλής («τα άλλα 

παιδιά δε θα με θέλουν»), ενώ τα παιδιά με άγχος αποχωρισμού έχουν αυξημένες 

προσδοκίες σωματικής απειλής («οι γονείς μου θα έχουν κάποιο ατύχημα;») 

(Schniering & Lyneham, 2007). Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που είχαν 

μεγαλύτερο άγχος είχαν και την τάση να ερμηνεύουν πιο απειλητικές τις ασαφείς 

καταστάσεις (Waters, Zimmer-Gembeck, & Farrell, 2012). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχίζει να συγκεντρώνει η μελέτη των τρόπων με τους 

οποίους τα παιδιά με άγχος επεξεργάζονται τις πληροφορίες που σχετίζονται με απειλή 

(Haldwin, Gamer, & Perez-Olivas, 2006). Έχει παρατηρηθεί η τάση τα παιδιά με άγχος 

να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε πληροφορίες/στοιχεία που σχετίζονται με την απειλή 
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και να ερμηνεύουν αμφίσημα ή και ουδέτερα ερεθίσματα ως απειλητικά. Ένα βασικό 

ερώτημα που προκύπτει είναι το σε ποια ηλικία πρωτοεμφανίζεται ο παραπάνω τρόπος 

σκέψης και το εάν αυτός αντανακλά κάποιον παράγοντα ευαλωτότητας. Μία έρευνα 

έδειξε ότι όλα τα μικρά παιδιά έχουν την τάση να βρίσκονται σε εγρήγορση σχετικά με 

την παρουσία απειλής, ωστόσο μεγαλώνοντας, τα μη αγχώδη παιδιά, αποκτούν την 

ικανότητα να αναστέλλουν αυτό το επίπεδο της εγρήγορσης (Kindt & Van den Hout, 

2001).  

Σχετικά με το εάν αυτός ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών συναντάται και 

σε παιδιά που δεν παρουσιάζουν κάποια αγχώδη διαταραχή αλλά βρίσκονται σε ομάδα 

υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν, δεν μπορεί να δοθεί ακόμα μία σαφής απάντηση. 

Μία έρευνα έδειξε ότι χαρακτηριστικά της σκέψης (όπως μηρυκασμός και η καταπίεση 

των σκέψεων – thought suppresion) που παρουσίαζαν τα παιδιά αμέσως μετά από την 

έκθεση τους σε ένα τραυματικό γεγονός προέβλεπαν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

της μετατραυματικής διαταραχής έξι μήνες μετά (Ehlers et al., 2003). Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι συγκεκριμένοι γνωστικοί παράγοντες μπορεί να αποτελούν παράγοντες 

ευαλωτότητας οι οποίοι, αλληλεπιδρώντας με αρνητικές εμπειρίες στη ζωή του παιδιού, 

δημιουργούν το άγχος.  

 

1.10.3.4. Σχέση γονιού-παιδιού: η θεωρία του δεσμού και οι αγχώδεις 

διαταραχές στα παιδιά 

Η θεωρία του δεσμού του Bowlby (1973) έχει δώσει πολύτιμα στοιχεία και 

απαντήσεις αναφορικά με τους μηχανισμούς που γεννούν και διατηρούν το παιδικό 

άγχος. Η θεωρία του δεσμού υποστηρίζει ότι το βρέφος, από την αρχή της ζωής του και 

προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του εμφανίζει την τάση να υιοθετεί όλες 

εκείνες τις συμπεριφορές που θα του επιτρέψουν να βρίσκεται σε σχέση με ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο φροντίδας. Από την άλλη, το πρόσωπο φροντίδας  έχει την 

τάση να ανταποκρίνεται στις συμπεριφορές αυτές του βρέφους με έναν αμοιβαίο τρόπο. 

Το μοτίβο αυτών των αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσεται ανάμεσα στο 

βρέφος και το πρόσωπο φροντίδας εδραιώνεται κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής του 

βρέφους (Bowlby, 1973, όπως αναφέρεται στο Manassis, 2011).  Αργότερα, η 

Ainsworth και οι συνεργάτες της με τη «Συνθήκη του Ξένου» (Ainsworth, Blehar, 

Waters, & Wall, 1978, όπως αναφέρεται στο Manassis, 2011) προσδιόρισαν τους 

τύπους του δεσμού χωρίζοντάς τους σε δύο βασικές κατηγορίες, σε αυτές του ασφαλή 

και του ανασφαλή δεσμού. Το πείραμα της «Συνθήκης του Ξένου» πραγματοποιήθηκε 
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με βρέφη ενός έτους και τα πρόσωπα φροντίδας τους και περιλάμβανε δύο σύντομους 

αποχωρισμούς και επανενώσεις του βρέφους με το γονιό του. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι γονείς των βρεφών που είχαν ασφαλή δεσμό, σε αντίθεση με τους 

γονείς των βρεφών που είχαν κάποιον τύπο ανασφαλούς δεσμού, ανταποκρίνονταν με 

μεγαλύτερη ευαισθησία στις στιγμές που το βρέφος εξέφραζε τη δυσφορία του και οι 

αντιδράσεις τους ήταν πιο προβλέψιμες. Παράλληλα με το εύρημα αυτό, υπάρχουν και 

νεότερα ευρήματα που υποστηρίζουν ότι η μητρική ευαισθησία (“maternal sensitivity”) 

η οποία αναφέρεται στην ευαισθησία με την οποία η μητέρα συντονίζεται και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του βρέφους, διαμεσολαβεί της σχέσης ανάμεσα στον 

ασφαλή δεσμό και στη συναισθηματική ρύθμιση του παιδιού (Manassis, 2011 ).  

Σύμφωνα με τη θεωρία του δεσμού, τα βρέφη με διαφορετικούς τύπους δεσμού 

τείνουν να αναπτύσσουν διαφορετικές γνωστικές αναπαραστάσεις που αφορούν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με τους άλλους και 

διαφορετικούς τρόπους για να ρυθμίσουν το συναίσθημά τους. Αυτές οι γνωστικές τους 

αναπαραστάσεις αρχίζουν να οργανώνονται και να αποτελούν «εσωτερικευμένα 

μοντέλα διεργασίας» που αντανακλούν τις αναπαραστάσεις που έχει το άτομο για τον 

εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο και καθοδηγούν το πώς το άτομο θα βιώσει τα 

γεγονότα και πώς θα συμπεριφερθεί. Αυτά τα εσωτερικευμένα μοντέλα διεργασίας 

λειτουργούν, χωρίς το άτομο να έχει την επίγνωση αυτών και γι’ αυτό και είναι 

δύσκολο να αλλάξουν (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985, όπως αναφέρεται στο Manassis, 

2011).  

Συμπεριφορικά, τα βρέφη με ασφαλή δεσμό έχουν την τάση να εξερευνούν το 

περιβάλλον τους (Bowlby, 1973). Καθώς τα βρέφη αυτά παίρνουν ασφάλεια από την 

ανταπόκριση και τη σταθερή διαθεσιμότητα  του προσώπου φροντίδας, το σύστημα του 

δεσμού τους ενεργοποιείται σε ρεαλιστικά επικίνδυνες συνθήκες.  Από την άλλη, τα 

βρέφη με μη ασφαλή δεσμό, επειδή δεν εμπιστεύονται τη διαθεσιμότητα του προσώπου 

φροντίδας τους, το σύστημα του δεσμού τους είναι διαρκώς ενεργοποιημένο, ακόμα και 

σε συνθήκες που δεν είναι απειλητικές, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται και  το πώς 

εξερευνούν το περιβάλλον γύρω τους.  Αυτή η υπερβολικά επιφυλακτική συμπεριφορά 

τους είναι χαρακτηριστικό των παιδιών που παρουσιάζουν αγχώδεις διαταραχές. Η 

αποφυγή νέων καταστάσεων που συνδέεται με την υπερβολική επιφυλακτικότητα, 

συμβάλλει στη διατήρηση του άγχους (Compton, March, Brent, Albano, Weersing, & 

Curry, 2004). 

Γνωστικά, η διαρκής ανησυχία του αποχωρισμού που βιώνουν τα παιδιά με 

ανασφαλή δεσμό θεωρείται μία από τις πρώτες μορφές του άγχους (Sroufe, 1996). Όταν 
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τα παιδιά εσωτερικεύουν αυτή την ανησυχία, μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο 

εσωτερικευμένο μοντέλο διεργασίας που οδηγεί σε διαστρεβλωμένες σκέψεις που 

προδιαθέτουν το άγχος. Το εσωτερικευμένο μοντέλο διεργασίας που έχουν τα παιδιά με 

ανασφαλή δεσμό χαρακτηρίζεται από γνωστικές στρεβλώσεις που αφορούν τη 

θεώρηση (1) του εαυτού σαν ανάξιο ή ανίκανο να πάρει τη φροντίδα που χρειάζεται, (2) 

του κόσμου σαν ανασφαλή και απρόβλεπτο και (3) τους άλλους σαν ανάξιους 

εμπιστοσύνης (Main & Goldwyn, 1991).  

Η θεωρία του δεσμού υποστηρίζει ότι το άγχος πηγάζει από την αβεβαιότητα που 

νιώθει το βρέφος αναφορικά με την ανταπόκριση και τη διαθεσιμότητα του προσώπου 

φροντίδας, αλλά οι τρόποι με τους  οποίους αντιδρά σε αυτή την αβεβαιότητα 

ποικίλλουν (Manassis, 2011). Αυτοί οι ποικίλοι τρόποι εξηγούν και τις διάφορες 

εκδηλώσεις του άγχους.  Ωστόσο, επειδή όλα τα βρέφη με ανασφαλή δεσμό δεν είναι 

βέβαιο ότι θα εκδηλώσουν κάποια αγχώδη διαταραχή, είναι σημαντικό να τονιστεί ο 

ρόλος και άλλων παραγόντων, όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του παιδιού, η 

κληρονομικότητα, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής κ.α.. 

Η θεωρία του δεσμού έχει σημαντικές προεκτάσεις και στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση των διαταραχών του άγχους του παιδιού. Έτσι, εκτός από τη δουλειά που 

γίνεται με το παιδί, οι γονείς μαθαίνουν να δείχνουν ενσυναίσθηση στα συναισθήματα 

του άγχους που εκφράζει το παιδί και ταυτόχρονα να του δείχνουν ότι εμπιστεύονται τις 

ικανότητές του να αντιμετωπίσει αυτό που φοβάται (Manassis, 2008).  

 

 

1.10.4. Η σχέση του γονεϊκού άγχους με το παιδικό άγχος και ο ρόλος της 

γονεϊκής συμπεριφοράς 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το γονεϊκό άγχος, έχει ήδη ειπωθεί ότι το γονεϊκό άγχος 

ότι αυτό αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση του άγχους του παιδιού 

(Barrett et al., 1996. Bӧgels et al., 2006). Έρευνες με οικογένειες έχουν δείξει ότι τα 

παιδιά των οποίων οι γονείς έχουν άγχος, έχουν και τα ίδια αυξημένα ποσοστά 

διαταραχών άγχους. Ειδικότερα, τα παιδιά που είχαν ένα γονιό με άγχος είχαν έως και 

5,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν και τα ίδια μία αγχώδη διαταραχή σε 

σύγκριση με τα παιδιά που οι γονείς τους δεν είχαν άγχος (Beidel & Turner, 1997). 

Παρόμοια, οι έρευνες που μελέτησαν τους γονείς των παιδιών που είχαν άγχος έδειξαν 

ότι περίπου το 80% των γονιών υπέφεραν από άγχος (Rapee, 2001). Ωστόσο οι 

μηχανισμοί μέσω των οποίων οι γονείς μεταφέρουν την προδιάθεση του άγχους ή τη 

διαταραχή στα παιδιά τους δεν είναι σαφώς προσδιορισμένοι. Η ανασκόπηση της 
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Bogels και των συνεργατών της (Bogels et al., 2006) έδειξε ότι η γενική δυσλειτουργία 

μέσα στην οικογένεια φαίνεται ότι συνδέεται με το γονεϊκό άγχος αλλά και με το άγχος 

του παιδιού ως κατάσταση (state) και ως χαρακτηριστικό (trait), αν και δεν μπορεί να 

διευκρινιστεί με σαφήνεια το τι ορίζεται ως δυσλειτουργία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με τον Spielberger (1966, όπως αναφέρεται στο Lau, Eley, & Stevenson, 2006) το 

καταστασιακό άγχος αναφέρεται στο σύνολο των συναισθημάτων που εκλύονται ως 

απάντηση σε διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει 

τόσο τα συναισθήματα της ανησυχίας, του φόβου και του άγχους όσο και τις σωματικές 

αντιδράσεις που είναι αποτέλεσμα της αφύπνισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 

Από την άλλη, το χαρακτηρολογικό άγχος αναφέρεται σε εκείνο το χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας που δημιουργεί στο άτομο την προδιάθεση να απαντά με άγχος, 

ανησυχία και φόβο σε διάφορες απειλητικές καταστάσεις. Η έρευνα της Waters και των 

συνεργατών της (Waters et al., 2012) έδειξε ότι οι μητέρες με υψηλό χαρακτηρολογικό 

άγχος (trait anxiety), είχαν παιδιά με μεγαλύτερο αυτοαναφερόμενο άγχος. Σχετικά με 

τις συμπεριφορές ανατροφής, οι αγχωτικές συμπεριφορές της μητέρας και η 

υπερπροστασία συνδέονταν με υψηλότερο άγχος στα παιδιά.  

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι το άγχος των παιδιών συνδέεται με γονεϊκές 

συμπεριφορές οι οποίες το συντηρούν. Συνήθως οι γονείς των παιδιών που έχουν άγχος 

εμφανίζονται ως υπερπροστατευτικοί ή υπερελεγκτικοί, αρνητικοί/επικριτικοί και 

παρεμβατικοί (McLeod, Wood, & Weisz, 2007. Rapee, 1997). Η έρευνα έδειξε ότι 

ιδιαίτερα ο πρώτος τύπος γονεϊκότητας, οι υπερπροστατευτικοί γονείς, συνδέεται με το 

άγχος, ενώ ο δεύτερος τύπος γονεϊκότητας, οι αρνητικοί και επικριτικοί γονείς, 

συνδέεται κυρίως με την κατάθλιψη (Rapee, 1997). Επίσης, η υπερεμπλοκή των γονέων 

είναι ένα στοιχείο που αποτελεί παράγοντα διατήρησης του παιδικού άγχους (Muris & 

Merckelbach, 1998). Ακόμα, οι γονείς με άγχος μπορεί να κρατούν τα παιδιά τους 

μακριά από καταστάσεις που προκαλούν άγχος και μπορούν, επίσης, να τους 

μεταφέρουν το δικό τους αγχωτικό τρόπο σκέψης (Barrett et al., 1996. Lester, Field, 

Oliver, & Cartwright-Hatton, 2009). Οι γονείς που υιοθετούν συμπεριφορές 

υπερεμπλοκής μπορεί να μην ενθαρρύνουν το παιδί να συμμετέχει σε ποικίλες 

δραστηριότητες, κατάλληλες για την ηλικία του, ή σε νέες και δύσκολες καταστάσεις, 

με αποτέλεσμα το παιδί να μην μπορεί να αναπτύξει νέες στρατηγικές μέσω της 

μεθόδου δοκιμής και λάθους. Επίσης, το παιδί δεν κατακτά το αίσθημα ελέγχου 

απέναντι στις φοβικές και αγχογόνες καταστάσεις και έτσι χάνει την ευκαιρία να 

αποκτήσει εκείνα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που θα μπορούν να αντικρούσουν 
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τις σκέψεις τους ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος ή ότι τα ίδια μπορούν να τα 

καταφέρουν (Bӧgels et al., 2006).  

Ένα σημαντικό κενό στη βιβλιογραφία σχετίζεται με την κατεύθυνση της 

επίδρασης του στυλ γονεϊκότητας. Φαίνεται ότι οι αλληλεπιδράσεις γονέων-παιδιών 

ακολουθούν ένα φαύλο κύκλο όπου η αναστολή των παιδιών προκαλεί την 

υπερπροστατευτική στάση των γονέων η οποία, με τη σειρά της, οδηγεί σε περαιτέρω 

άγχος (Hudson & Rapee, 2004). Η συμβολή των γενετικών παραγόντων κάνει ακόμα 

πιο σύνθετη την ερμηνεία της παραπάνω επίδρασης. Οι Hudson και συνεργάτες της 

(Hudson, Doyle, & Gar, 2009), προσπάθησαν να μελετήσουν το πώς επηρεάζεται η 

συμπεριφορά των γονιών που έχουν παιδιά με κλινικό άγχος. Η συμπεριφορά των 

γονιών μελετήθηκε ως προς τις διαστάσεις της υπερεμπλοκής (υπερβολική εμπλοκή 

στη ζωή του παιδιού) και του αρνητισμού (λιγότερη υποστήριξη, μεγαλύτερη 

αποδοκιμασία). Οι ερευνητές ζήτησαν από μητέρες που είχαν παιδιά με κλινικό άγχος 

και μητέρες παιδιών χωρίς άγχος να αλληλεπιδράσουν με άλλα παιδιά με και χωρίς 

άγχος. Η έρευνα έδειξε ότι οι μητέρες βοηθούσαν περισσότερο το παιδί που εκδήλωνε 

άγχος, ανεξάρτητα εάν το δικό τους παιδί παρουσίαζε ή όχι άγχος. Το εύρημα αυτό 

προτείνει ότι το παιδικό άγχος μπορεί να οδηγήσει τη μητέρα στο να παρέχει 

υπερβολική βοήθεια.  

Οι θεωρίες για το ρόλο της αλληλεπίδρασης παιδιού-γονέα στην ανάπτυξη του 

παιδικού άγχους υποστηρίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην 

ιδιοσυγκρασία του παιδιού και στη συμπεριφορά του γονέα. Μία μακρόχρονη έρευνα 

σε μικρά παιδιά έδειξε ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ανασταλτική συμπεριφορά 

του παιδιού και στην παρεμβατική συμπεριφορά του γονιού προέβλεπε το βαθμό 

ντροπαλότητας του παιδιού, δύο χρόνια μετά (Rubin, Burgess, & Hastings, 2002). Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γονίδια του παιδιού 

και στο γονεϊκό περιβάλλον. Έτσι, τα γενετικά χαρακτηριστικά και η ιδιοσυγκρασία 

μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του κοινωνικού άγχους αλλά 

γονεϊκοί παράγοντες καθορίζουν τη διατήρησή του (π.χ. επιτρέποντας τις συμπεριφορές 

αποφυγής) (Rubin & Stewart, 1996). 

Ο Craske (1999 όπως αναφέρεται στο Wood et al., 2003) πρότεινε ένα θεωρητικό 

μοντέλο το οποίο βοηθά στο να αποσαφηνιστεί ο ρόλος που έχει η γονεϊκή 

συμπεριφορά στη δημιουργία και στη διατήρηση του παιδικού άγχους. Με επιρροές 

από τη θεωρία των συναισθημάτων και τις θεωρίες της μάθησης, το μοντέλο προτείνει 

ότι η γονεϊκή συμπεριφορά μπορεί να συνδέεται με το παιδικό άγχος με δύο, 

τουλάχιστον, τρόπους. (1) Οι συμπεριφορές που υιοθετεί ο γονιός κατά τις 
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αλληλεπιδράσεις του με το παιδί στα διάφορα πλαίσια επηρεάζει με τη σειρά του και τη 

δημιουργία του χαρακτηρολογικού άγχους (Trait anxiety). Για παράδειγμα, η συνεχής 

κριτική από το γονιό μπορεί να ενισχύσει την ανάγκη του παιδιού να προφυλάσσεται 

παίρνοντας τα μέτρα του και να επηρεάσει αρνητικά τις αντιλήψεις του αναφορικά με 

τον εαυτό του και τον κόσμο (π.χ. ότι ο κόσμος είναι ένα επικίνδυνο μέρος και το ίδιο 

δεν ξέρει τι να κάνει). (2) Ο δεύτερος τρόπος αφορά τις συγκεκριμένες γονεϊκές 

πρακτικές και συμπεριφορές που προωθούν ή ενισχύουν τις εμπειρίες άγχους των 

παιδιών, αυτών που έχουν υψηλό καταστασιακό άγχος, και έτσι συμβάλλουν στη 

δημιουργία ενός συγκεκριμένου τύπου αγχώδους διαταραχής. Σταδιακά, 

διαμορφώνονται συγκεκριμένες πεποιθήσεις γύρω από την απειλή και το παιδί αντιδρά 

με ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μία κατηγορία ερεθισμάτων που αντιλαμβάνεται ως 

απειλητικά.    

Η ανασκόπηση της Wood (Wood, McLeod, Sigman, Hwang, & Chu, 2003) 

προσπάθησε να απαντήσει στο κατά πόσο συγκεκριμένα γονεϊκά στυλ ή γονεϊκές 

συμπεριφορές αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία ή και τη διατήρηση 

του παιδικού άγχους. Οι γονεϊκές συμπεριφορές και στυλ ομαδοποιήθηκαν ως προς 

τρεις διαστάσεις: (1) αποδοχή – κριτική και απόρριψη: αφορά τη ζεστασιά που 

χαρακτηρίζει τις αλληλεπιδράσεις του γονιού με το παιδί και τη συνεπή ανταπόκριση  

του γονιού, περιλαμβάνοντας την ενεργητική ακρόαση, τον έπαινο, την αποδοχή των 

συναισθημάτων του παιδιού. Επίσης, αφορά τη συναισθηματική εμπλοκή και τη 

συμμετοχή του γονιού στις δραστηριότητες και στη ζωή του παιδιού. (2) Έλεγχος – 

προώθηση αυτονομίας:  το ένα άκρο αφορά την υπερπροστασία, τον απολυταρχικό 

τρόπο με τον οποίο ο γονιός λαμβάνει αποφάσεις για το παιδί, την υπερβολική εμπλοκή 

και ρύθμιση των δραστηριοτήτων και της καθημερινότητας του παιδιού αλλά και την 

καθοδήγηση του παιδιού στο πώς πρέπει να νιώθει ή να σκέφτεται. Τέλος, (3) η 

επίδειξη της αγχώδους συμπεριφοράς αποτελεί εκείνη τη διάσταση η οποία αφορά το 

να περιγράφει ο γονιός τα προβλήματα ως δισεπίλυτα ή επικίνδυνα, να μιλάει 

καταστροφολογώντας για αυτά και να εξαφανίζει ή να τιμωρεί τις προσπάθειες του 

παιδιού στο να σκεφτεί με διαφορετικό τρόπο ή στο να υιοθετήσει στρατηγικές για να 

επιλύσει το πρόβλημα. Αρχικά, η ανασκόπηση έδειξε ότι οι περισσότερες έρευνες 

μελετούν τη σχέση του γονεϊκού στυλ ή συμπεριφορών χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 

τους άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι για παράδειγμα το γονεϊκό άγχος. Επίσης, 

δε λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η αλληλεπίδραση 

γονιού-παιδιού. Έτσι, για παράδειγμα, η υπερβολικά ελεγκτική συμπεριφορά του 

γονιού προς το παιδί στο πλαίσιο ελεύθερου παιχνιδιού, έχει βρεθεί ότι συνδέεται με 
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μεγαλύτερη ντροπή και κατ’επέκταση κοινωνικό άγχος, ενώ αντίθετα η ελεγκτική 

συμπεριφορά στο πλαίσιο δομημένου παιχνιδιού συνδέεται με λιγότερη ντροπή (στο 

Wood et al., 2003). Επίσης, η ανασκόπηση έδειξε ότι η πρώτη διάσταση της 

γονεϊκότητας, η ζεστασιά και η δεύτερη διάσταση που αφορά τον έλεγχο δε βρέθηκαν 

να συνδέονται συγκεκριμένα με το άγχος των παιδιών, αλλά βάζουν τα παιδιά σε μία 

ομάδα υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν κάποιο τύπο ψυχοπαθολογίας γενικά. Τα 

ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να 

έχουν πολλαπλά αποτελέσματα. Τα ευρήματα που υποστηρίζουν ότι το γενικό στυλ 

γονεϊκότητας συνδέεται με το χαρακτηρολογικό άγχος των παιδιών είναι ελάχιστα και 

δεν μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, οι παρατηρήσιμες, σε εργαστηριακές συνθήκες, 

συμπεριφορές ελέγχου των γονέων κατά τη διάρκεια μίας συνθήκης αλληλεπίδρασης 

γονιού-παιδιού βρέθηκε να συνδέονται συστηματικά και σταθερά με την ντροπαλότητα 

και με αγχώδεις διαταραχές. Έτσι, όσο περισσότερο έλεγχο ασκεί ο γονιός με τρόπο 

που δεν αφήνει το παιδί να πάρει πρωτοβουλία στο να καθορίσει και να ελέγξει το ίδιο 

αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, (ιδιαίτερα σε καταστάσεις όπου το παιδί νιώθει ότι 

μπορεί να έχει τον έλεγχο) τόσο περισσότερο ενισχύεται το άγχος του παιδιού.     

Άλλες θεωρίες ενσωματώνουν τις διαδικασίες μάθησης μέσω της μίμησης της 

συμπεριφοράς των γονέων μαζί με γνωστικά στοιχεία. Αναλυτικότερα, επικρατεί η 

άποψη ότι η γνωστική ερμηνεία των αμφίσημων καταστάσεων ως απειλητικές 

(«interpretation bias») μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία του άγχους στα παιδιά, από 

τη στιγμή που τα παιδιά παρατηρούν τις συμπεριφορές των γονιών τους και μέσω της 

μίμησης μπορεί να υιοθετήσουν και τα ίδια τις «δυσλειτουργικές» ερμηνείες που έχουν 

την τάση να κάνουν οι γονείς τους (Creswell, Schniering, & Rapee, 2005). Έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα παιδιά με κλινικά αυξημένο άγχος έχουν την τάση να ερμηνεύουν 

αμφίσημες καταστάσεις ως πιο απειλητικές από τα παιδιά που δεν παρουσιάζουν υψηλό 

άγχος, ενώ οι διαστρεβλωμένες απειλητικές ερμηνείες των παιδιών και των μητέρων 

τους παρουσιάζουν θετική συσχέτιση (Creswell et al., 2005). Όταν τα ερεθίσματα 

γίνονται αντιληπτά ως απειλητικά, τότε είναι πιθανό να υιοθετηθούν συμπεριφορές 

αποφυγής. Η αποφυγή, με τη σειρά της, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες ευκαιρίες 

που θα έχει το παιδί για να χειριστεί τις φοβικές καταστάσεις και, κατά συνέπεια, 

μειωμένες ευκαιρίες για να βρει εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης. Η αποφυγή, 

επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη αίσθηση επάρκειας και σε μεγαλύτερο φόβο 

για το ίδιο ερέθισμα/κατάσταση, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του άγχους (Dadds 

& Barrett, 2001).  
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Οι Creswell, Murray, Stacey και Cooper (2011) παρουσιάζουν περιληπτικά τους 

διάφορους παράγοντες που αφορούν τους γονείς και οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και συμβάλλουν στη δημιουργία και στη διατήρηση του παιδικού άγχους. Το 

διάγραμμα Α αναφέρεται σε αυτούς τους παράγοντες και αναπαριστά τις μεταξύ τους 

σχέσεις. Ειδικότερα, η έρευνα προτείνει  ότι το άγχος του παιδιού μπορεί να  ενισχυθεί 

μέσω των διαδικασιών μάθησης και κυρίως μέσω της διαδικασίας της  παρατήρησης 

καθώς και μέσω της μετάδοσης πληροφοριών. Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι οι 

ευρύτερες γονεϊκές πρακτικές που σχετίζονται με τους τρόπους κοινωνικοποίησης της 

οικογένειας και με τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού μπορούν περιορίσουν ή να 

ενισχύσουν την έκθεση του παιδιού σε διάφορους στρεσογόνους παράγοντες ή να 

δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες που θα ευνοήσουν τη μείωση του άγχους. Αυτές 

οι γονεϊκές πρακτικές μπορεί να επηρεαστούν και από την παρουσία του γονεϊκού 

άγχους αλλά και από παράγοντες που έχουν να κάνουν με το ίδιο το παιδί, όπως με την 

ιδιοσυγκρασία του αλλά και με το ίδιο το άγχος τους παιδιού. Οι διαστάσεις της 

γονεϊκότητας που συνδέονται με το παιδικό άγχος αφορούν  κυρίως την υπερπροστασία, 

την έλλειψη ενθάρρυνσης και την ελλιπή προώθηση της αυτονομίας και της 

ανεξαρτησίας του παιδιού. Επίσης, σε σημαντικό βαθμό, αυτές οι γονεϊκές πρακτικές 

που ακολουθούν οι γονείς ως ένα βαθμό επηρεάζονται και από το πώς ο γονιός 

αντιλαμβάνεται το παιδί του και άρα από τις προσδοκίες που διαμορφώνει αναφορικά 

με το μέγεθος της απειλής και του κινδύνου και την ικανότητα του παιδιού να τον 

αντιμετωπίσει. Για παράδειγμα, οι γονείς που αντιλαμβάνονται το παιδί τους ως ένα 

ευάλωτο παιδί που ζει σε έναν απρόβλεπτο κόσμο που δεν μπορεί να ελέγξει, θα 

διαμορφώνουν και αντίστοιχες προσδοκίες που αφορούν τον κίνδυνο και την ικανότητα 

του παιδιού να τον ελέγξει και να τον αντιμετωπίσει.  
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Γενικά, όταν μελετάμε το ρόλο που μπορεί να παίζει η γονεϊκότητα στην εμφάνιση 

του παιδικού άγχους, αποτελώντας  ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου, συνήθως 

καταλήγουμε σε τέσσερις, όχι αμοιβαία αποκλειόμενους, δρόμους: (α) Μερικά στυλ 

γονεϊκότητας (π.χ. η παρεμπόδιση της αυτονομίας του παιδιού και η υπερπροστασία) 

μπορεί άμεσα να προκαλούν ή να αποτελούν εκλυτικούς παράγοντες του παιδικού 

άγχους. (2) Οι αγχωτικές συμπεριφορές του παιδιού μπορεί να οδηγούν σε 

συγκεκριμένα γονεϊκά στυλ και συμπεριφορές. Για παράδειγμα, η ντροπή και η 

συστολή ενός παιδιού, ιδιαίτερα σε νέες καταστάσεις, μπορεί να είναι αυτή που θα 

φέρει την υπερβολική εμπλοκή του γονιού και την ανταπόκρισή του σε οποιαδήποτε 

ένδειξη άγχους ή δυσκολίας του παιδιού. (3) Η γενετική ομοιότητα ανάμεσα στα παιδιά 

και τους γονείς του, μπορεί να αποτελεί ένα «τρίτο παράγοντα» που διαμεσολαβεί της 

γονεϊκότητας και του παιδικού άγχους και (4) τα γενετικά χαρακτηριστικά, η 

γονεϊκότητα, τα συμπτώματα άγχους του παιδιού και άλλοι παράγοντες κινδύνου ή 

προστατευτικοί παράγοντες μπορεί να ενισχύουν ή να μετριάζουν το ρόλο του καθενός 

σε έναν φαύλο κύκλο που δημιουργείται (Wood et al., 2003).  

 

 

1.11 Το άγχος ως χαρακτηρολογική παράμετρος 

Από τη δεκαετία του 1950 οι Cattell και Scheier είχαν μιλήσει για τους 

διαφορετικούς τύπους του άγχους. Στην έρευνά τους είχαν προσδιορίσει δύο τύπους, το 

καταστασιακό άγχος (state) και το χαρακτηρολογικό άγχος (trait). Με τον όρο 

καταστασιακό άγχος αναφέρονταν σε μία προσωρινή συνθήκη ή κατάσταση του 

οργανισμού ή οποία μεταβάλλονταν καθώς περνούσε η ώρα. Σωματικές αντιδράσεις, 

όπως ο ρυθμός της αναπνοής και η αρτηριακή πίεση, φαίνονταν να φορτίζουν υψηλά σε 

αυτόν τον παράγοντα, με άλλα λόγια να συνδέονται ισχυρά με την έννοια αυτή του 

άγχους, ενώ αντίθετα να μη συνδέονται με την έννοια του χαρακτηρολογικού άγχους. 

Από την άλλη, ο όρος «χαρακτηρολογικό άγχος» αναφέρονταν σε ένα πιο σταθερό 

ατομικό χαρακτηριστικό, που αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου. Λίγο 

αργότερα, ο Spielberger (1966) υποστήριξε ότι το καταστασιακό άγχος αναφέρεται σε 

μια διαδικασία ή σε μία αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή και φτάνει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Χαρακτηρίζεται από υποκειμενικά 

αντιλαμβανόμενα αισθήματα ανησυχίας ή έντασης τα οποία συνοδεύονται από την 

ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Αντίθετα, το χαρακτηρολογικό 

άγχος δείχνει μία λανθάνουσα προδιάθεση για ένα συγκεκριμένο τύπο αντίδρασης ως 
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απάντηση σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα. Το άγχος σαν χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας υπονοεί μία ενστικτώδη ή μαθημένη συμπεριφορική αντίδραση που 

προδιαθέτει το άτομο ώστε να αντιλαμβάνεται ένα μεγάλο εύρος αντικειμενικά μη 

απειλητικών καταστάσεων ως απειλητικές και να ανταποκρίνεται σε αυτές με άγχος 

που είναι δυσανάλογο, σε ένταση, με το μέγεθος του πραγματικού κινδύνου. Οι 

μετρήσεις του χαρακτηρολογικού άγχους αντανακλούν την τάση του ατόμου να 

αγχώνεται, γεγονός που καθιστά αυτό το άτομο πιο πιθανό να αντιδράσει με 

μεγαλύτερο άγχος σε ένα πιο ευρύ φάσμα καταστάσεων (Spielberger, 1972).  

Το χαρακτηρολογικό και καταστασιακό άγχος θεωρούνται διαφορετικές 

παράμετροι του άγχους, αν και δεν είναι ακόμα γνωστός ο τρόπος με τον οποίο οι δύο 

αυτές διαστάσεις συνδέονται μεταξύ τους. Οι Endler και Kocovski (2001 όπως 

αναφέρεται στο Lau, Elay & Stevenson, 2006) διατύπωσαν ότι το χαρακτηρολογικό 

άγχος εκφράζεται μέσα από την τάση του ατόμου να ανταποκρίνεται με καταστασιακό 

άγχος στις διάφορες «απειλητικές» συνθήκες. Συνεπώς, το άτομο με υψηλό 

χαρακτηρολογικό άγχος παρουσιάζει μία προδιάθεση να εκδηλώνει ένα ρεπερτόριο 

γνωστικών και σωματικών αντιδράσεων που συνδέονται με το καταστασιακό άγχος 

στην παρουσία μίας απειλής/κινδύνου (Spielberger, 1966).   

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο όρος “trait anxiety” αποδίδεται στα ελληνικά και ως 

«άγχος προδιάθεσης» στη θέση του «χαρακτηρολογικού άγχους». Η έρευνα 

υποστηρίζει ότι τα άτομα με υψηλό χαρακτηρολογικό άγχος έχουν μεγαλύτερη 

προδιάθεση στο άγχος, επειδή έχουν την τάση να αντιλαμβάνονται τις διάφορες 

καταστάσεις ως πιο επικίνδυνες και απειλητικές, συγκριτικά με τα άτομα που έχουν 

χαμηλό χαρακτηρολογικό άγχος. Γι αυτό το λόγο, αυτά τα άτομα είναι πιο ευάλωτα στο 

στρες και έχουν την τάση να έχουν πιο συχνές και έντονες εκδηλώσεις άγχους 

(Spielberger, 1983).  Νεότερες έρευνες όπως αυτές των Hadwin, Frost, French και 

Richards (1997) και των  Muris και συνεργατών του (2000) υποστήριξαν ότι τα παιδιά 

με υψηλό προδιαθεσικό άγχος αντιλαμβάνονται ουδέτερα ή αμφίσημα ερεθίσματα ως 

επικίνδυνα και επιλέγουν έναν αποφευκτικό τρόπο αντίδρασης σε αυτά, ακόμη και αν 

οι πληροφορίες που τους δίνονται δείχνουν πως δεν πρόκειται για απειλητικά 

ερεθίσματα. Σύμφωνα με τους Psychountaki, Zervas, Karteliotis και Spielberger (2003) 

ως άγχος προδιάθεσης (trait anxiety) ορίζεται «η τάση ερμηνείας ενός ευρύτερου 

φάσματος καταστάσεων που αντικειμενικά δεν είναι επικίνδυνες, ως απειλητικές, με 

αποτέλεσμα το καταστασιακό άγχος να αυξάνεται δυσανάλογα προς το μέγεθος του 

αντικειμενικού κινδύνου» (σελ. 126). Το προδιαθεσικό άγχος αντανακλά ατομικές 

διαφορές στη συχνότητα και την ένταση με την οποία αγχογόνες καταστάσεις έχουν 
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εκδηλωθεί στο παρελθόν και στην πιθανότητα με την οποία το άγχος της 

συγκεκριμένης κατάστασης θα βιωθεί στο μέλλον. Όσο πιο ισχυρό είναι το άγχος 

προδιάθεσης τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν να βιώσει το παιδί το 

καταστασιακό άγχος με μεγαλύτερη έντασης σε απειλητικές καταστάσεις, 

Η έννοια του χαρακτηρολογικού άγχους έχει εξεταστεί σε διάφορες έρευνες. 

Ειδικότερα, η μελέτη των Li και Lopez (2005) έδειξε ότι το χαρακτηρολογικό άγχος 

αποτελεί ένα ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα του καταστασιακού άγχους, ιδιαίτερα 

κάτω από στρεσογόνες συνθήκες, για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι 

μετρώντας το χαρακτηρολογικό άγχος, μπορούμε να προβλέψουμε τα επίπεδα του 

άγχους του παιδιού όταν βρεθεί σε συνθήκες στρες. Οι μετρήσεις του 

χαρακτηριολογικού και του καταστασιακού άγχους με τη χρήση του αντίστοιχου 

ερωτηματολογίου του Spielberger STAIC (State-Trait Anxiety Inventory-Children, 

Spielberger, 1973) έχει βρεθεί ότι διαθέτουν καλή διακριτική εγκυρότητα (discriminant 

validity), γεγονός που σημαίνει ότι είναι ικανές να διαχωρίσουν τα παιδιά που 

παρουσιάζον κλινικά υψηλό άγχος από αυτά της ομάδας ελέγχου (Perrin & Last, 1992). 

Τέλος, το ίδιο εργαλείο έχει βρεθεί ότι είναι ένα ευαίσθητο εργαλείο που μπορεί να 

αποτυπώσει τις μειώσεις που αναφέρουν τα παιδιά που ακολουθούν ένα γνωστικο-

συμπεριφορικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του άγχους τους (Kane & Kendall, 

1989) ή άλλα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης.  

 

 

1.12  Η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς 

του.  

Έχει ήδη γίνει μία σύντομη αναφορά στο ότι το άγχος επηρεάζει σημαντικούς 

τομείς στη ζωή των παιδιών, όπως το συναισθηματικό, τον ακαδημαϊκό, τον κοινωνικό, 

αλλά και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια (Albano, Chorpita & Barlow, 2003. Langley, 

Bergman, McCracken & Piaccentini, 2004. Rapee, et al., 2009). Ιδιαίτερα, ο Langley 

στην έρευνά του (Langlley et al., 2004) υποστήριξε ότι οι γονείς αξιολογούσαν πώς το 

άγχος επηρέαζε τη λειτουργικότητα του παιδιού στο σχολείο, στις κοινωνικές του 

αλληλεπιδράσεις και στην οικογένεια. Υποστηρίζεται ότι όταν λαμβάνουμε υπόψη την 

έκπτωση που παρατηρείται στην καθημερινή λειτουργικότητα του παιδιού, τα 

αναφερόμενα ποσοστά των διαταραχών του άγχους κυμαίνονται από το 5-10% (Bodden, 

Dirksen & Bӧgels, 2008). Το γεγονός ότι τα συμπτώματα του άγχους επηρεάζουν τη 

λειτουργικότητα του παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως το σχολείο, τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια υποστηρίζει και τις πολλαπλές 
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προεκτάσεις του άγχους που συνδέονται με τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους 

έκφρασης και εκδήλωσής του (Langley et al., 2004). Έτσι, για παράδειγμα, το άγχος 

αποχωρισμού που βιώνει ένα παιδί μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη σχολική φοίτηση 

αλλά και τις σχέσεις του με τους συνομηλίκους. Παρόμοια, η υπερβολική ανησυχία και 

οι παρεισφρητικές σκέψεις παρεμποδίζουν την ικανότητα συγκέντρωσης και 

επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο και την πιθανότητα 

εγκατάλειψης του σχολείου (Karlsson, Pelkonen, Ruuttu, Kiniruusu et al., 2006). Από 

την άλλη, ένα παιδί με κοινωνική φοβία δυσκολεύεται σημαντικά στις σχέσεις του με 

τους συνομηλίκους και στην αντιμετώπιση ποικίλων κοινωνικών καταστάσεων 

(Langley et al., 2004). Μία έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με αγχώδεις διαταραχές συχνά 

βιώνουν την απόρριψη των συνομηλίκων τους (Strauss, Lahey, Frick, Frame, & Hynd, 

1988) και έχει βρεθεί ότι συνήθως οι συνομήλικοί τους στα κοινωνιογράμματα είτε 

τους τοποθετούν στην κατηγορία των «λιγότερο συμπαθητικών» συμμαθητών είτε δεν 

τους επιλέγουν καθόλου, γεγονός που σημαίνει ότι ασκούν ελάχιστη κοινωνική επιρροή 

στους άλλους.  

Είναι προφανές ότι οι διαταραχές του άγχους μπορεί να παρεμποδίσουν την υγιή 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με διαταραχές άγχους 

έχουν χαμηλότερη αντιλαμβανόμενη αυτοεπάρκεια, ενώ έχουν την τάση να 

αντιλαμβάνονται ότι οι οικογένειές τους προωθούν λιγότερο τη αυτονομία και την 

ανεξαρτησία τους (Messer & Beidel, 1994). Παράλληλα, έχει βρεθεί ότι το άγχος του 

παιδιού έχει σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της 

οικογένειας και περιορίζει σημαντικά τις κοινωνικές δραστηριότητες που η οικογένεια 

μπορεί να κάνει (Langley et al., 2004).  

Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω στοιχεία, το παιδικό άγχος έχει ένα μέτριο 

με υψηλό βαθμό επίδρασης στην λειτουργικότητα και φαίνεται να επιφέρει 

ανικανότητα σε παρόμοιο βαθμό με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές (Ezpeleta, Keeler, 

Erklani, Costello, & Angold, 2001). Η έρευνα των Ezpeleta και συνεργατών, 

πραγματοποιήθηκε σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών που παρουσίαζαν διάφορες ψυχικές 

διαταραχές και βρήκε ότι οι διαταραχές άγχους προκαλούσαν παρόμοια επίπτωση στη 

λειτουργικότητα με αυτή των καταθλιπτικών διαταραχών. Συχνά υποστηρίζεται η 

άποψη ότι η κατάθλιψη έχει σοβαρότερη επίπτωση στη ζωή του παιδιού συγκριτικά με 

το άγχος, άποψη την οποία η παραπάνω έρευνα φαίνεται να διαψεύδει. Η μόνη διαφορά 

που παρατηρήθηκε αναφορικά με την επίπτωση του άγχους και της κατάθλιψης στη 

ζωή του παιδιού, ήταν η πιο ισχυρή σύνδεση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στην 

κατάθλιψη και στα προβλήματα στο σχολείο και στις σχέσεις με συνομηλίκους.  
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Διάφορες έρευνες σύγκριναν την επίδραση που διάφορες μορφές άγχους είχαν στο 

γενικό επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού. Ειδικότερα, η έρευνα του Last και των 

συνεργατών του (Last, Perrin, Hersen, & Kazdin, 1992) βρήκε ότι τα παιδιά με 

διαταραχή πανικού και κοινωνική φοβία παρουσίαζαν μεγαλύτερη έκπτωση στη 

λειτουργικότητά τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κλινικών, συγκριτικά με τα 

παιδιά που είχαν άλλες μορφές άγχους. Μία άλλη έρευνα υποστήριξε ότι τα κορίτσια με 

διαταραχές άγχους ή τα κορίτσια που ήταν σε θεραπεία για το άγχος τους ανέφεραν 

μεγαλύτερη έκπτωση στη γενική λειτουργικότητά τους, συγκριτικά με τα αγόρια. Οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι τα κορίτσια, σε σύγκριση με τα αγόρια, μπορεί να 

χρειάζεται να αναφέρουν μεγαλύτερη αλλαγή στη λειτουργικότητά τους προκειμένου ο 

κλινικός να δώσει τη διάγνωση της αγχώδους διαταραχής. Ενδεχόμενα αυτό οφείλεται 

στο ότι είναι αναμενόμενο τα κορίτσια, σε σχέση με τα αγόρια, να εκφράζουν 

μεγαλύτερο και πιο συχνό άγχος στην καθημερινότητά τους και έτσι για να εκτιμηθεί η 

κλινική σοβαρότητά του να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση όχι στο πώς τα κορίτσια μιλούν 

για αυτό, αλλά στο πώς και πόσο επηρεάζεται η καθημερινότητά τους   (Steinhausen & 

Metzke, 2001).  

Οι διαταραχές άγχους επιμένουν στο χρόνο και, εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, 

έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική προσαρμογή του παιδιού 

(Benjamin et al., 1990), στην ακαδημαϊκή του επίτευξη (Benjamin et al., 1990) και 

αργότερα στη συναισθηματική του υγεία στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή (Feehan 

et al., 1993).  

Μία διαχρονική μελέτη έδειξε ότι μαθητές της πρώτης τάξης που ανέφεραν υψηλά 

επίπεδα αγχώδους συμπτωματολογίας ήταν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να συνεχίσουν 

να παρουσιάζουν υψηλό άγχος τα επόμενα χρόνια και χαμηλή επίδοση στα μαθήματα 

(γλώσσα και μαθηματικά) στην Ε’ τάξη (Ialongo, Edelsohn, Wertharmer-Larson, 

Crockett, & Kellam, 1995). Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι τα προβλήματα 

συγκέντρωσης που συνοδεύουν συχνά τις αγχώδεις διαταραχές είναι αυτά που 

ενδεχόμενα παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση και την επίτευξη των διάφορων 

ακαδημαϊκών έργων και την ανταπόκριση στις ποικίλες ακαδημαϊκές προκλήσεις. 

Επιπλέον, τα παιδιά με άγχος μπορεί, εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, να 

αποφεύγουν να εμπλέκονται σε διάφορα ακαδημαϊκά έργα και δραστηριότητες. Έτσι, 

τα παιδιά με άγχος μπορεί σταδιακά να μένουν πιο πίσω από τους συνομηλίκους τους, 

περιορίζοντας τις ευκαιρίες που δίνουν στον εαυτό τους για να εξασκήσουν τις 

δεξιότητές τους.  
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Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, μελέτησε 

το μέγεθος του κόστους που σχετίζεται με τις αγχώδεις διαταραχές και το οποίο αφορά 

την οικονομική επιβάρυνση που έχει μία ψυχική ασθένεια στην ευρύτερη κοινωνία. Ως 

κόστος υπολογίζονται οποιαδήποτε έξοδα γίνονται για τον ασθενή και την οικογένειά 

του τόσο αναφορικά με θέματα υγείας όσο και με οποιαδήποτε άλλα θέματα που 

προκύπτουν και τα οποία σχετίζονται με την ψυχική ασθένεια. Μελέτες όπως αυτή, 

αποσκοπούν στο να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση του πόσο «κοστίζει» μία 

συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή στην κοινωνία και με ποιους τρόπους και 

θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί αυτό το κόστος να περιοριστεί. Η έρευνα έδειξε ότι 

το οικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται μία οικογένεια με παιδιά που 

παρουσιάζουν κλινικό άγχος είναι έως και 21 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

κόστος με το οποίο επιβαρύνεται μία οποιαδήποτε οικογένεια από το γενικό πληθυσμό. 

Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση δεν αφορά μόνο την ίδια την οικογένεια αλλά και τις 

αντίστοιχες κρατικές δομές (Bodden et al., 2008).    

 

1.12.1 Η σημασία της αξιολόγησης της επίδρασης του άγχους στη ζωή του 

ατόμου 

Η αξιολόγηση του άγχους στην παιδική ηλικία γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της 

αξιολόγησης της συχνότητας αλλά και της έντασης των συμπτωμάτων που 

υποδηλώνουν την παρουσία της διαταραχής. Υπάρχουν αρκετά ερωτηματολόγια και 

κλινικές συνεντεύξεις που εξυπηρετούν αυτό το σκοπό και τα οποία έχουν καλές 

ψυχομετρικές ιδιότητες (Schniering, Hudson, & Rapee, 2000). Ωστόσο, μικρότερη 

έμφαση έχει δοθεί στην αξιολόγηση της επίδρασης που τα συμπτώματα του άγχους 

έχουν στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς τους. Και αυτό συμβαίνει παρόλο που η 

κλινική εμπειρία δείχνει ότι στην πραγματικότητα η επίδραση του άγχους στην 

καθημερινότητα είναι αυτή που δημιουργεί την ανάγκη για αναζήτηση βοήθειας αλλά 

και αυτή που καθορίζει την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος (Angold, 

Costello, Farmer, Burns, & Erkanli, 1999).  

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις 

επιπτώσεις των ψυχικών διαταραχών. Το 2007, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 

εξέδωσε το Διεθνές Σύστημα Ταξινόμησης της Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και 

Υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους που προστέθηκε στο σύστημα ταξινόμησης 

ICD-10 και το οποίο αφορούσε τις επιδράσεις των ασθενειών στη λειτουργικότητα των 

ατόμου (International Classification of Functioning, Disability and Health: Children and 

Youth Version (ICF-CY; WHO, 2007) (Lollar, 2008, στο Rapee, Bogles, van der Sluis, 
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Craske & Ollendick, 2012). Ο οδηγός αυτός διέκρινε τρεις περιοχές δυσλειτουργίας: (α) 

τη σωματική (συμπεριλαμβάνοντας τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις), (β) 

το επίπεδο δραστηριότητας (δηλαδή την ικανότητα εκτέλεσης έργων και 

δραστηριοτήτων και (γ) το επίπεδο συμμετοχής (δηλαδή το βαθμό συμμετοχής του 

παιδιού στις ποικίλες δραστηριότητες της καθημερινότητας). Επίσης, έχουν 

δημιουργηθεί και αντίστοιχοι κωδικοί για την ταξινόμηση των διαφόρων παραγόντων 

του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει το παιδί, έτσι ώστε να μπορεί 

να προσδιοριστεί το επίπεδο λειτουργικότητας του παιδιού, επηρεαζόμενο από τη 

διαταραχή του, μέσα στο εκάστοτε πλαίσιο.   

Υποστηρίζεται ότι η ταυτόχρονη αξιολόγηση τόσο των συμπτωμάτων του άγχους 

που υπάρχουν όσο και της επίδρασης αυτών μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν σημαντικές λεπτομέρειες σχετικές με την 

εκδήλωση του άγχους που μπορεί να υποδηλώνουν τόσο την ένταση, τη σοβαρότητα 

αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού. Επιπλέον, τα στοιχεία που αντλούνται 

από την αξιολόγηση της επίδρασης του άγχους στην καθημερινότητα του ατόμου 

μπορούν να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση των θεραπευτικών στόχων, στη λήψη 

θεραπευτικών επιλογών και στην παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας. Τέλος, η 

λεπτομερής αξιολόγηση της επίδρασης του άγχους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στην ενίσχυση της εμπλοκής του ατόμου στη θεραπευτική διαδικασία μέσω της άρσης 

της άρνησής του σχετικά με την αναγνώριση και την παραδοχή των συνεπειών που έχει 

το άγχος στη ζωή του (Langley et al., 2004. Lyneham et al., 2013).  

 

1.12.2 Μέθοδοι αξιολόγησης της επίδρασης του άγχους στη ζωή του 

παιδιού  

Αρχικά, η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού αξιολογούνταν μέσα από τις 

υπάρχουσες μεθόδους αξιολόγησης της αγχώδους συμπτωματολογίας και κυρίως μέσα 

από τις κλινικές συνεντεύξεις (Schniering et al., 2000). Οι πρώτες έρευνες που 

μελέτησαν την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού το έκαναν χρησιμοποιώντας 

κλίμακες που αξιολογούσαν το γενικό επίπεδο της λειτουργικότητας του παιδιού σε 

διάφορους τομείς της καθημερινότητάς του. Για παράδειγμα, οι Steinhausen και Metzke 

(2001) χρησιμοποίησαν τις κλίμακες της Children’s Clinical Global Assessment Scale 

και Columbia Impairment Scale και βρήκαν ότι τα κορίτσια με διαταραχές άγχους 

ανέφεραν μεγαλύτερη επίπτωση του άγχους στη ζωή τους συγκριτικά με τα αγόρια 

(όπως αναφέρεται στο Langley et al., 2004). Ειδικότερα, η κλίμακα “Children’s Clinical 

Global Assessment” (CGAS) (Shaffer, Gould, & Bird, 1983) αξιολογεί την 
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λειτουργικότητα του παιδιού δίνοντας μία μέτρηση για τη σοβαρότητα των 

προβλημάτων που εμφανίζονται σε διάφορους τομείς. Η κλίμακα βαθμολογεί πού 

βρίσκεται η λειτουργικότητα ενός παιδιού ξεκινώντας από το [1-10] για τα παιδιά που 

χρειάζονται συνεχή και συστηματική επιτήρηση, φτάνοντας το  [91-100] για τα παιδιά 

που παρουσιάζουν πολύ καλή λειτουργικότητα σε όλους τους τομείς (σπίτι, σχολείο, 

διαπροσωπικές σχέσεις). Από την άλλη, η “Columbia Impairment Scale” (CIS) (Bird, 

Shaffer & Fisher, 1993) είναι μία κλίμακα 13 ερωτήσεων η οποία αξιολογεί τη γενική 

δυσλειτουργία που παρατηρείται στη ζωή ενός παιδιού/εφήβου. Οι 13 ερωτήσεις 

αξιολογούν τέσσερις διαφορετικούς τομείς: (α) διαπροσωπικές σχέσεις, (β) 

λειτουργικότητα στο σχολείο και στο χώρο εργασίας, (γ) αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου και (δ) γενική ψυχοπαθολογία (παράδειγμα ερώτησης: πόσο πρόβλημα θα 

έλεγες ότι έχεις με το να νιώθεις ανήσυχος ή φοβισμένος).  

Η έρευνα των Kutash, Lynn, and Burns (2008)  περιέγραψε πέντε κλίμακες που 

είχαν καλές ψυχομετρικές δεξιότητες και που αξιολογούσαν τη γενική επίπτωση που 

είχε το άγχος. Εκτός από την CGAS και τη CIS η έρευνα συμπεριέλαβε την κλίμακα 

“Child and Adolescent Functional Assessment Scale, CAFAS, Hodges, 1989) καθώς 

και την Youth outcomes Questionnaire (Y-ΟQ, Wells, Burlingame, & Rose, 2003) και 

την “Sheehan Disability Scale, Sheehan, 1986). Το μεγάλο μειονέκτημα των κλιμάκων 

αυτών ήταν ότι δεν έδιναν λεπτομέρειες αναφορικά με τους συγκεκριμένους τομείς που 

επιβαρύνονταν περισσότερο ή λιγότερο από το άγχος (όπως αναφέρεται στο Langley et 

al., 2014) με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι στόχοι 

της παρέμβασης και κατ’επέκταση να μην μπορεί να αξιολογηθεί με αξιοπιστία η 

πορεία της θεραπείας (όπως αναφέρεται στο Langley et al., 2014) .   

Το 2004 η Langley και οι συνεργάτες της (Langley et al., 2004) δημιούργησαν την 

κλίμακα Child Anxiety Impact Scale for Parents (CAIS-P) η οποία χορηγείται στους 

γονείς για να αξιολογήσουν την επίπτωση που το άγχος έχει στη ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα του παιδιού. Η κλίμακα αξιολογεί την επίδραση του άγχους σε 

διάφορους τομείς, όπως στο Σχολείο, στο Σπίτι/Οικογένεια και στον Κοινωνικό τομέα. 

Η κλίμακα βρέθηκε ότι είχε καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Ειδικότερα, η κλίμακα 

χρησιμοποιήθηκε σε δείγμα παιδιών και εφήβων που είχαν διαγνωστεί με κάποια 

αγχώδη διαταραχή και βρέθηκε ότι είχε καλές μετρήσεις εσωτερικής συνέπειας και 

κατασκευαστικής εγκυρότητας. Οι ψυχομετρικές της ιδιότητες ήταν μέσα στα αποδεκτά 

όρια τόσο για τη συνολική κλίμακα όσο και για τις υποκλίμακές της (Σχολείο, 

Σπίτι/Οικογένεια και Κοινωνικό Τομέα). Ωστόσο, ένας βασικός περιορισμός της 

έρευνας που δυσκολεύει και τη γενίκευση των ευρημάτων ήταν το ότι ένας σημαντικός 
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αριθμός παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα είχε ως πρωταρχική διάγνωση την 

επιλεκτική βωβότητα και παρουσίαζε συννοσηρότητα με κάποια αγχώδη διαταραχή 

(Κοινωνική Διαταραχή άγχους). Αργότερα, η Langley και οι συνεργάτες της μελέτησαν 

την παραγοντική ανάλυση και τις ψυχομετρικές ιδιότητες της παραπάνω κλίμακας και 

στις δύο μορφές της, δηλαδή τη μορφή που χορηγούνταν στους γονείς και αυτή που 

χορηγούνταν στα παιδιά. Και στις δύο της μορφές οι ερωτώμενοι χρειάζονταν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις που τους ζητούσαν  να βαθμολογήσουν το πόσο δύσκολο 

ήταν για το παιδί να ολοκληρώσει κάθε μία από τις αναφερόμενες δραστηριότητες, 

εξαιτίας των συμπτωμάτων τους άγχους που παρουσίαζε τον τελευταίο μήνα. Αν και τα 

αρχικά ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο, χρειάζονται περισσότερα στοιχεία και 

δεδομένα (Langley, Falk, Peris, Wiley, Kendall, Ginsburg, et al., 2014), κυρίως σε ό,τι 

αφορά την αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, την προγνωστική εγκυρότητα και 

την ευαισθησία του εργαλείου στην εκτίμηση των αλλαγών που παρατηρούνται μετά 

την ολοκλήρωση θεραπευτικών παρεμβάσεων.    

Παρόμοια, άλλοι ερευνητές υποστήριξαν τη σημασία της αξιολόγησης της 

επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού τόσο σε δραστηριότητες και καταστάσεις 

έξω από το σπίτι όσο και μέσα σε αυτό (Lyneham et al., 2013). Η διάκριση αυτή, 

δηλαδή στο πώς το άγχος επηρεάζει τη ζωή του παιδιού μέσα στο σπίτι και έξω από 

αυτό, είναι σχετικά νέα στη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο είναι μία διάκριση που 

συνήθως προκύπτει στην κλινική πράξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του 

προβλήματος του άγχους. Για παράδειγμα, ένα παιδί με γενικευμένη αγχώδη διαταραχή 

μπορεί να είναι εξαιρετικά συνεργάσιμο, να δουλεύει σκληρά, να προσπαθεί πολύ και 

να τα πάει καλά με τους γύρω του όταν είναι στο σχολείο, σε βαθμό που οι δάσκαλοι 

και οι συνομήλικοί του να διαμορφώνουν την εικόνα ενός ικανού παιδιού. Από την 

άλλη, το ίδιο παιδί μπορεί στο σπίτι να αναζητά διαρκώς διαβεβαίωση από τους γονείς, 

να έχει δυσκολίες στον ύπνο εξαιτίας των ανησυχιών του σχετικά με το σχολείο και 

τους φίλους και γενικά να είναι συναισθηματικά εξαντλημένο στην προσπάθειά του να 

διαχειριστεί όλες αυτές τις ανησυχίες του μέσα στην ημέρα του.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτής της διάκρισης αναφορικά με το πώς το 

άγχος επηρεάζει τη ζωή του παιδιού μέσα και έξω από το σπίτι, η Lyneham και οι 

συνεργάτες της (Lyneham et al., 2013) προχώρησαν στην κατασκευή ενός 

ερωτηματολογίου που στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης του άγχους στην 

καθημερινή ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του. Το ερωτηματολόγιο “Child 

Anxiety Life Interference Scale” (CALIS) συμπληρώνεται τόσο από τα παιδιά όσο και 

από τους γονείς τους με τη χρήση μία κλίμακας 5 σημείων. Η έρευνα της Lyneham 



60 

 

έδειξε, όπως ήταν αναμενόμενο, ότι τα παιδιά με προβλήματα άγχους είχαν 

περισσότερες αναφορές για την επίδραση του άγχους στη ζωή τους συγκριτικά με τα 

παιδιά που δεν είχαν αυξημένο άγχος. Επίσης, βρέθηκε ότι τα κορίτσια ανέφεραν 

μεγαλύτερη επίδραση του άγχους σε δραστηριότητες και καταστάσεις μέσα στο σπίτι, 

συγκριτικά με τα αγόρια. Παράλληλα, οι μητέρες των κοριτσιών ανέφεραν ότι το άγχος 

του παιδιού τους παρενέβαινε περισσότερο, σε σύγκριση με τις μητέρες των αγοριών, 

στη δική τους ζωή. Αναφορικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες παρατηρήθηκε η 

τάση τα κορίτσια να αναφέρουν μεγαλύτερη επίδραση του άγχους συγκριτικά με τα 

αγόρια, αλλά οι αντίστοιχες αναφορές των μητέρων δεν είχαν διαφορά (Lyneham et al., 

2013). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα αναφορικά με τη χρήση της 

κλίμακας CALIS πριν και μετά τη θεραπεία. Φαίνεται ότι η μείωση των συμπτωμάτων 

του άγχους μετά από τη θεραπεία έφερε και αλλαγές στην επίδραση αυτών στην 

καθημερινότητα του παιδιού και της οικογένειάς του, ενώ οι αλλαγές αυτές είναι πιο 

εμφανείς στις απαντήσεις των γονέων. Το εύρημα αυτό υποστηρίζει την ευαισθησία του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου στην ανίχνευση της θεραπευτικής αλλαγής (Lyneham 

et al., 2013).   

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η δυσλειτουργία που προέρχεται από τις αγχώδεις 

διαταραχές που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία μπορεί να δημιουργήσει 

ελλείμματα και δυσκολίες σε πολλαπλούς τομείς της ζωής του παιδιού και της 

οικογένειάς του, όπως είναι το σχολείο, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, οι σχέσεις με 

τους συνομηλίκους και η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Συνεπώς, η περαιτέρω 

διερεύνηση της επίδρασης που έχει το άγχος στη ζωή του παιδιού και στις διάφορες 

δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητά του είναι εξαιρετικής 

σημασίας. Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιηθεί η κλίμακα CALIS για να 

διερευνηθεί το εύρος και το είδος της δυσλειτουργίας που συνοδεύει το παιδικό άγχος. 

Ειδικότερα, θα μελετηθεί πώς οι γονείς και τα παιδιά αξιολογούν την επίδραση του 

παιδικού άγχους σε δραστηριότητες και καταστάσεις που λαμβάνουν χώρα τόσο μέσα 

όσο και έξω από το σπίτι. Επιπλέον, ακολουθώντας τα ευρήματα της Lyneham 

(Lyneham et al., 2013), στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί το κατά πόσο η 

θεραπευτική παρέμβαση θα επηρεάσει το βαθμό δυσλειτουργίας που προκαλεί το άγχος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ 

2.1. Εισαγωγή 

Το ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον για τις συναισθηματικές διαταραχές των 

παιδιών υπάρχει τα τελευταία 40 χρόνια. Ωστόσο, μόλις προς τα τέλη του 20
ου

 αιώνα 

άρχισε να μελετάται με επιστημονικά τεκμηριωμένες αποδείξεις η θεραπευτική 

αντιμετώπιση αυτών (Silverman & Berman 2001) και να προκύπτουν επιστημονικά 

δεδομένα. Το 1995 η APA Task Force έκανε μία μελέτη με στόχο να επισημάνει τις 

επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες για το παιδικό άγχος (Empirically Supported 

Treatments, EST), για να θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το τι 

θεωρείται αποτελεσματική θεραπεία. Έτσι, για να θεωρηθεί μία θεραπεία «ενδεχόμενα 

αποτελεσματική» (probably efficacious), θα πρέπει να αποδειχθεί ότι σε μία “Random 

Control Trial” (RCT) δοκιμή αυτή θα έχει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τα 

αποτελέσματα που θα παρουσιάσει η ομάδα ελέγχου. Οι αρχικές ανασκοπήσεις των 

επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών για τα παιδιά με αγχώδεις διαταραχές 

κατέληξαν ότι οι συμπεριφορικές και οι γνωστικο-συμπεριφορικές παρεμβάσεις είναι 

αυτές που έχουν τα περισσότερα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητά τους (Albano & Kendall, 2002). Οι Chambless και  Ollendick 

(2001) κατέληξαν ότι δεν υπήρχαν πλήρως επιβεβαιωμένες για την αποτελεσματικότητά 

τους θεραπείες («well-established treatments») για τις αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά 

και στους εφήβους. Εντούτοις, κατέληξαν στο ότι η Γνωστική-Συμπεριφορική 

Θεραπεία (ΓΣΘ) και η ΓΣΘ μαζί με τη διαχείριση του άγχους στο επίπεδο της 

οικογένειας αναγνωρίστηκαν ως «πιθανά αποτελεσματικές θεραπείες» «probably 

efficacious treatment», κυρίως για την κατηγορία του άγχους αποχωρισμού, της 

διαταραχής γενικευμένου άγχους και της ειδικής φοβίας.  

Τα δεδομένα μέχρι σήμερα δείχνουν ότι οι πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις για τις διαταραχές άγχους στην παιδική και εφηβική ηλικία 

περιλαμβάνουν τη συμπεριφορική θεραπεία, κυρίως για τις απλές φοβίες, τη Γνωστική-

Συμπεριφορκή Θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή. Η ανασκόπηση των James, 

Cowdrey, Soler και Choke, (2015) συμπέρανε ότι οι επιστημονικά τεκμηριωμένες  

θεραπείες για την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους αφορούν τη ΓΣΘ και τη 

φαρμακευτική αγωγή με τη χρήση επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (SSRI) (James, James, Cowdrey, Soler, & Choke, 2015).  
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2.1.2 Φαρμακευτική αντιμετώπιση 
Αρκετές έρευνες έχουν υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 

επιλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης, όπως η φλουοξετίνη, η 

σετραλίνη και η παροξετίνη στην αντιμετώπιση των διαταραχών του άγχους (Walkup, 

Albano, Piacentini, Birmaher, Compton et al., 2008) αν και οι περισσότερες έρευνες 

έχουν εστιάσει στη φαρμακευτική αντιμετώπιση της ψυχαναγκαστικής-

καταναγκαστικής διαταραχής (Ipser, Stein, Hawkridge, & Hoppe, 2009). Ωστόσο, η 

χρήση της παροξετίνης δεν συνιστάται στον παιδικό πληθυσμό. Στην έρευνα των Ipser 

και των συνεργατών του (Ipser et all., 2009) φάνηκε ότι το 50-60% των παιδιών 

ανταποκρίθηκε θετικά στη φαρμακοθεραπεία που διήρκησε 10-15 εβδομάδες, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό από την ομάδα των παιδιών που τους χορηγήθηκε Placebo ήταν 

30%. Οι γνώσεις μας σχετικά με τη διατήρηση του αποτελέσματος και μετά τη 

διακοπής της αγωγής είναι περιορισμένες αν και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που 

δείχνουν ότι οι θετικές επιδράσεις συνεχίζουν να διατηρούνται και μετά από 8 περίπου 

εβδομάδες (Ipser et all, 2009). Οι παρενέργειες από τη χρήση των επιλεκτικών 

αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης, αν και περιορισμένες, δεν παύουν να 

υπάρχουν και έτσι το 7% περίπου των παιδιών διακόπτει την αγωγή. Σημαντικό είναι 

να ελέγχεται πάντα ο κίνδυνος της αυτοκτονικότητας σε όλους τους νέους που 

ακολουθούν αγωγή με επιλεκτικούς υποδοχείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης.  

Η έρευνα των Walkup και των συνεργατών του (Walkup, Compton, Albano, 

Piacentini, Birmaher et alλ., 2008) εξέτασε την αποτελεσματικότητα της χορήγησης 

σετραλίνης (ουσία που επιλεκτικά αναστέλλει την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης) 

«Σ», της «ΓΣΘ» και τον συνδυασμό τους «Σ+ΓΣΘ», έχοντας ως συνθήκη ελέγχου τη 

χορήγηση placebo. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με παιδιά που αντιμετώπιζαν άγχος 

αποχωρισμού, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και κοινωνική φοβία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά της πρώτης και της δεύτερης ομάδας «Σ» και «ΓΣΘ» 

ανταποκρίθηκαν θετικά στη θεραπεία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου («Σ»:54,9% 

και «ΓΣΘ»:59,7%). Ωστόσο, η τρίτη ομάδα «Σ+ΓΣΘ» είχε καλύτερα αποτελέσματα σε 

σύγκριση με τις άλλες δύο (80,7%).  

Ακόμα, αναφορές υπάρχουν για τη χρήση τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών και 

βενζοδιαζεπινών στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του παιδικού και νεανικού άγχους, 

ωστόσο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις βενζοδιαζεπίνες οι πειραματικές μελέτες είναι 

ελάχιστες (Wehry, Beesdo-Baum, Hennelly, Connolly, & Strawn, 2015).  

Δεν έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

ενδείξεις του εάν ως θεραπεία εκλογής θα πρέπει να είναι οι ψυχολογικού τύπου 
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παρεμβάσεις ή η φαρμακοθεραπεία. Ωστόσο, τα ποσοστά εμφάνισης των αγχωδών 

διαταραχών, η ηλικία έναρξης, οι παρενέργειες από τη φαρμακευτική αγωγή (π.χ. 

ευερεθιστότητα, αδυναμία, κόπωση, πονοκέφαλοι, αϋπνία, (van Apeldoorn et al., 2010) 

αλλά και οι αντιλήψεις της κοινής γνώμης, εκφραζόμενες μέσα από τις απόψεις και τις 

επιλογές κυρίως των γονέων, ορίζουν ως θεραπεία της πρώτης γραμμής τις ψυχολογικές 

παρεμβάσεις. Ολοένα και περισσότερες έρευνες φέρνουν ευρήματα που υποστηρίζουν 

την αποτελεσματικότητα των γνωστικο-συμπεριφορικών παρεμβάσεων στην 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους οι οποίες και θα αναλυθούν παρακάτω (Cartwright-

Hatton, Roberts, Chitsabesan, Fothergill, & Harrington, 2004).  

2.1.2. Ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία 
Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται στη θεραπευτική αντιμετώπιση του 

παιδικού άγχους από το 1940, αλλά οι πειραματικές μελέτες που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα της είναι λιγοστές. Μία σχετικά πρόσφατη έρευνα μελέτησε 

παιδιά 4-10 ετών που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα βραχείας θεραπείας, 20-25 

συνεδριών, ψυχαναλυτικής προσέγγισης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 67% των 

παιδιών που ολοκλήρωσε τη θεραπεία δεν πληρούσε πια τα κριτήρια της αγχώδους 

διαταραχής, ενώ όλα τα παιδιά της ομάδας ελέγχου συνέχισαν να πληρούν τα κριτήρια 

της διαταραχής άγχους (Göttken, White, Klein, & von Klitzing, 2014).  

2.1.3. Οι Προσεγγίσεις της ενσυνειδητότητας 
Η αντιμετώπιση του άγχους με ενσυνειδητότητα (Mindfulness-based stress 

reduction, MBSR) (Kabat-Zinn, 1990 όπως αναφέρεται στο Kabat-Zinn, 2003) κερδίζει 

ολοένα και περισσότερο έδαφος στους ενήλικες. Η έννοια της ενσυνειδητότητας 

(Mindfulness) αφορά την επίγνωση που προέρχεται από την εμπρόθετη και χωρίς 

επικρίσεις προσήλωση του ατόμου στα συναισθήματα, στις σκέψεις και στις αισθήσεις 

που έχει εκείνη ακριβώς τη στιγμή (Kabat-Zinn, 2003). Η έννοια αυτή έχει αποτελέσει 

τη βάση για πολλά θεραπευτικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια, ένα από τα οποία 

αφορά και την αντιμετώπιση του άγχους (MBSR). Στα παιδιά και στους εφήβους, η 

χρήση της ενσυνειδητότητας είναι ακόμα αρκετά περιορισμένη, ωστόσο είναι ένα πεδίο 

πολλά υποσχόμενο που απαιτεί περισσότερη διερεύνηση (Burke, 2010).  

 

2.2 Η εφαρμογή της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του παιδικού άγχους 

Η γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση έχει σα σκοπό να βοηθήσει το παιδί να 

αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, νιώθει και συμπεριφέρεται, αποδεχόμενη 

ότι αυτά τα στοιχεία (σκέψη, συναίσθημα, συμπεριφορά) συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
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τους. Η ΓΣΘ είναι μία προσέγγιση που ενσωματώνει τα θετικά στοιχεία της 

συμπεριφορικής θεραπείας σε ένα λιγότερο αυστηρό πλαίσιο από αυτό που οι 

συμπεριφορικές θεραπείες επιβάλλουν, ενσωματώνοντας τις γνωστικές παραμέτρους 

που μπορεί να κινητοποιήσουν και να διατηρήσουν τη συμπεριφορά του ατόμου. 

Σκοπός της ΓΣΘ είναι να βοηθήσει το παιδί να αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στις 

σκέψεις του, στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές του, να εντοπίζει τις πιθανές 

γνωστικές στρεβλώσεις (γνωστικά λάθη), να τις υποβάλλει σε έλεγχο πραγματικότητας 

και στην πορεία να το εκπαιδεύσει σε νέες δεξιότητες (Kendall, 1993).  

Το γνωστικό μοντέλο του άγχους προτείνει ότι το άγχος εμφανίζεται όταν ένα 

άτομο υπερεκτιμά την πιθανότητα ότι θα συμβεί κάτι κακό ή υπερεκτιμά τη 

σοβαρότητα και τον κίνδυνο ενός αρνητικού γεγονότος. Ταυτόχρονα, υποεκτιμά τις 

διαθέσιμες στρατηγικές αντιμετώπισης και τους προστατευτικούς παράγοντες. Έτσι, για 

παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να σκεφτεί: «θα φαίνομαι σαν χαζός, δε θα μου δώσει 

κανείς σημασία, θα είμαι πάντα μόνος μου». Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι υπάρχει ένας 

διαστρεβλωμένος αρνητικός τρόπος σκέψης που μπορεί να κάνει το παιδί να είναι 

σχεδόν εμμονικά εστιασμένο στον εαυτό του, να είναι υπερεπικριτικό, να ασχολείται 

υπερβολικά με την αξιολόγηση των άλλων για τον εαυτό του και να έχει ένα 

μεροληπτικό τρόπο σκέψης σύμφωνα με τον οποίο τις ασαφείς και διφορούμενες 

καταστάσεις τις ερμηνεύει με αρνητικό και καταστροφικό τρόπο. Επίσης, μπορεί να 

υπάρχουν διάφορες σωματικές αντιδράσεις αλλά και αποφυγές, οι οποίες ενισχύουν τον 

αρχικό φόβο καθώς το παιδί χάνει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να αποδείξει ότι οι 

καταστροφολογικές του προβλέψεις δεν ισχύουν. Το Σχήμα 1 δείχνει με αρκετή 

σαφήνεια το φαύλο κύκλο που υπάρχει ανάμεσα στις σκέψεις, στα συναισθήματα και 

τη συμπεριφορά με τρόπο που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. 
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Τα βασικά σημεία της θεραπείας για την αντιμετώπιση του άγχους στα παιδιά και 

στους εφήβους είναι τα παρακάτω: 

1. Ψυχοεκπαίδευση στη φύση του άγχους και στο θεραπευτικό μοντέλο. 

2. Αναγνώριση των συναισθημάτων (άγχος, ανησυχία) στις ποικίλες 

καταστάσεις και των σωματικών αντιδράσεων που τα συνοδεύουν. 

3. Προσδιορισμός των αρνητικών σκέψεων που συνδέονται με τις 

αγχογόνες καταστάσεις (π.χ. μη ρεαλιστικές ή αρνητικές αποδόσεις και 

προσδοκίες). 

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης, όπως η ενθαρρυντική αυτο-ομιλία 

και άλλες που αναλύονται στη συνέχεια. 

5. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σχέδια για την πρόληψη της 

υποτροπής με σκοπό την εδραίωση και γενίκευση των θεραπευτικών 

αποτελεσμάτων. Η ενότητα αυτή εστιάζεται στην ανασκόπηση των αρχικών 

στόχων που είχαν τεθεί, στην αξιολόγηση της πορείας σε σχέση με αυτούς και 

σχεδιάζονται τρόποι για να αποφευχθεί ή/και για να αντιμετωπιστεί η υποτροπή.  

Αναλυτικότερα, η διαδικασία της ψυχοεκπαίδευσης έχει σαν αρχικό στόχο να 

δώσει στις οικογένειες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα, τη θεραπεία, τη 

Σχήμα 1. Η σύνδεση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών  
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διάγνωση και με αυτό τον τρόπο να διευκολύνει τη θεραπευτική αλλαγή. Οι 

πληροφορίες που δίνονται σε αυτή τη φάση χρειάζεται να είναι σαφείς, κατανοητές και 

να δίνονται με τρόπο που θα ενθαρρύνει την εμπλοκή και τη συμμετοχή. Σε αυτή τη 

φάση ο θεραπευτής παρουσιάζει το τι είναι άγχος και εξηγεί τις γνωστικές, σωματικές 

και συμπεριφορικές αντιδράσεις που το συνοδεύουν. Ο δεύτερος στόχος της 

ψυχοεκπαίδευσης αφορά την εκπαίδευση του παιδιού και της οικογένειάς του στο 

γνωστικο-συμπεριφορικό μοντέλο και στη λογική του. Βασικός στόχος εδώ είναι το 

παιδί να κατανοήσει ότι συναισθηματικά, σωματικά, γνωστικά και συμπεριφορικά 

συμπτώματα βρίσκονται σε απόλυτη σύνδεση και αλληλεπίδραση μεταξύ τους με 

τρόπο που η αλλαγή στο ένα φέρνει και αλλαγές στα άλλα τρία. Το να προσπαθεί 

κάποιος να δίνει νόημα στον κόσμο είναι μία φυσιολογική διαδικασία και μία 

ανθρώπινη ανάγκη, αλλά μερικές φορές, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι 

αναξιόπιστη και δυσλειτουργική. Έτσι το παιδί μαθαίνει το ότι αλλάζοντας τον τρόπο 

που σκέφτεται για τα πράγματα θα παρατηρήσει αλλαγές τόσο στο πώς αισθάνεται σε 

σχέση με αυτά αλλά και στο τι κάνει.   

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω θεραπευτικών στόχων η ΓΣΘ 

περιλαμβάνει μία πληθώρα συμπεριφορικών και γνωστικών τεχνικών που έχουν ευρεία 

εφαρμογή στη θεραπεία των παιδιών και των εφήβων. Οι συμπεριφορικές τεχνικές 

βασίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο που υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις άγχους είναι 

μαθημένες συμπεριφορές (μέσω της κλασικής εξάρτησης) που μπορεί να αλλάξουν. Οι 

συνηθέστερες συμπεριφορικές τεχνικές που περιλαμβάνονται στα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του άγχους είναι οι παρακάτω: 

1. Μοντελοποίηση ή Μάθηση μέσω προτύπου. Είναι γνωστό ότι τα παιδιά 

μαθαίνουν παρατηρώντας το περιβάλλον γύρω τους. Μέσω της διαδικασίας της 

παρατήρησης τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να εδραιώσουν νέες 

συμπεριφορές.  Η τεχνική της μάθησης μέσω προτύπου αφορά την   

παρατήρηση ενός µοντέλου το οποίο εκδηλώνει την επιθυμητή συμπεριφορά 

και στη συνέχεια την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Η µίµηση προτύπων 

χρησιµοποιείται µε διάφορες παραλλαγές. Στη θέση του μοντέλου-πρότυπου 

μπορεί να είναι είτε ο γονέας είτε ο θεραπευτής, ενώ άλλες φορές το ρόλο αυτό 

μπορεί να έχουν ήρωες σε ιστορίες και παραμύθια ή και ήρωες/κούκλες σε 

παιχνίδια. Άλλοτε δίνεται έµφαση στην παρατήρηση του προτύπου κι άλλοτε 

στην εκτέλεση της πρότυπης συµπεριφοράς. Το παιδί μπορεί να εκπαιδευτεί 

στο να μάθει να αναγνωρίζει τα λεκτικά αλλά και μη λεκτικά στοιχεία που 

φανερώνουν το πώς νιώθει ο ήρωας και να παρατηρεί με ποιον τρόπο και ποιες 
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τεχνικές ο ήρωας επιχειρεί να τροποιήσει τα συναισθήματά του (Friedberg, 

McClure & Garcia, 2009) 

2. Τεχνικές Χαλάρωσης: οι τεχνικές αυτές στοχεύουν στο να μάθουν το παιδί να 

ρυθμίζει καλύτερα τα έντονα αρνητικά συναισθήματά του και να περιορίζει ή 

να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στα σωματικά συμπτώματα που συνοδεύουν 

το άγχος. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές χαλάρωσης, από απλές ασκήσεις 

αναπνοής, μέχρι την προοδευτική χαλάρωση που αφορά τη σταδιακή σύσφιξη 

και χαλάρωση  διαφόρων μυϊκών ομάδων του σώματος (Friedberg, McClure & 

Garcia, 2009).  

3. Η έκθεση: Η τεχνική της έκθεσης αφορά τη σταδιακή, συστηματική και 

ελεγχόμενη έκθεση στο αγχογόνο ή φοβικό ερέθισμα που το άτομο αποφεύγει. 

Η έκθεση µπορεί να γίνει σταδιακά (ξεκινώντας από τις λιγότερο αγχογόνες 

καταστάσεις και φτάνοντας προοδευτικά στις πιο έντονες) ή κατακλυσµιαία (το 

άτομο εκτίθεται από την πρώτη φορά σε αυτό που φοβάται ή για το οποίο 

ανησυχεί περισσότερο). Επίσης, η έκθεση μπορεί να γίνει στη φαντασία ή στην 

πραγµατικότητα (Friedberg et al., 2009). Ο σχεδιασμός των βημάτων της 

έκθεσης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ο θεραπευτής θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνει υπόψη το πώς το ευρύτερο περιβάλλον μπορεί να παρεμποδίζει ή 

αντίθετα να διευκολύνει τη διαδικασία αυτή. Υποστηρίζεται ότι η διαδικασία 

της έκθεσης αποτελεί ένα βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της θεραπευτικής 

διαδικασίας με τέτοιο τρόπο που η εξάσκηση στην έκθεση συνδέεται με 

καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα (Kendall, 1993. Kendall, Robin, Bertzos, 

& Gosch, 2005). 

4. Η συστηματική Απευαισθητοποίηση: Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει την 

ταυτόχρονη παρουσία του αγχογόνου ερεθίσματος (είτε στην πραγματικότητα 

είτε στη φαντασία) μαζί με ανταγωνιστικά ευχαρίστα ερεθίσματα, όπως είναι οι 

ευχάριστες νοερές εικόνες ή η χαλάρωση. 

5. Παρεμπόδιση της αντίδρασης: η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις 

περιπτώσεις των παιδιών με ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή. 

Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να εκθέσει το παιδί σε αυτό που φοβάται και 

αποφεύγει (π.χ για ένα παιδί που φοβάται τα μικρόβια και να μη μολυνθεί από 

αυτά, ένα βήμα μπορεί να είναι «να αγγίξω το πόμολο της πόρτας») αλλά να 

μην κάνει όλα αυτά που επιβάλλουν οι καταναγκασμοί του (π.χ. να πλύνει 15 

φορές τα χέρια του).    
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6. Η ενίσχυση: η τεχνική αυτή είναι μία από της πιο αποτελεσματικές τεχνικές για 

την τροποποίηση της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και την εκδήλωση της 

επιθυμητής. Η θετική ενίσχυση αναφέρεται στην παρουσία μίας θετικής 

συνέπειας που ακολουθεί τη συμπεριφορά με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι 

πιθανότητες επανεμφάνισης της επιθυμητής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, οι 

γονείς εκπαιδεύονται στη σημασία του να παρέχουν θετική ενίσχυση (π.χ. π.χ. 

μία βόλτα, ένα κέρασμα, ή ένα παιχνίδι με τα παιδιά) κάθε φορά που το παιδί 

πραγματοποιεί την άσκηση της έκθεσης στο αγχογόνο ερέθισμα.  

 

Από την άλλη, η χρησιμότητα των γνωστικών τεχνικών στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση του άγχους βασίζεται στις παρατηρήσεις που δείχνουν ότι τα παιδιά µε 

αγχώδεις διαταραχές παρουσιάζουν γνωστικά ελλείµµατα και παραποιήσεις, οι οποίες 

σηµατοδοτούν τον αρνητικό τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται και ερµηνεύουν την 

πραγµατικότητα (Kendall, 1993). Είναι γνωστό ότι τα παιδιά με άγχος, έχουν την τάση 

να ερμηνεύουν την εξωτερική πραγµατικότητα ως επικίνδυνη και τον εαυτό ως 

ευάλωτο (Barrett, Duffy, Rapee, Dadds, 2001). Οι γνωστικές τεχνικές έχουν σα στόχο 

να μάθουν στο παιδί να ερμηνεύει τις εμπειρίες του με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Όπως 

πολύ εύστοχα σχολιάζει και η Padesky: στόχος της ΓΣΘ είναι να «θέσει την αμφιβολία 

εκεί που υπάρχει η βεβαιότητα μίας πεποίθησης».. Οι συνηθέστερες γνωστικού τύπου 

στρατηγικές που περιλαμβάνονται στη θεραπεία του άγχους βασίζονται στην 

αυτοπαρατήρηση, αυτό-τροποποίηση, αυτοαξιολόγηση και αυτό-ενίσχυση, στρατηγικές 

που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των δεξιοτήτων αυτοελέγχου (Kendall, 2000). 

Αναλυτικότερα: 

1. Αυτοπαρατήρηση: Η αυτοπαρατήρηση, αρχικά, αφορά τον εντοπισµό 

και την παρακολούθηση των σκέψεων (µέσα από καρτούν, σύννεφα σκέψης ή 

µέσα από παραδείγματα άλλων παιδιών) που κάνει σε διάφορες συνθήκες. Το 

παιδί µαθαίνει να εντοπίζει τις αρνητικές αυτόµατες σκέψεις του, αλλά και τις 

συνήθεις γνωστικές διαστρεβλώσεις. Στη συνέχεια, το παιδί εκπαιδεύεται στην 

αναγνώριση των συναισθηµάτων του και των σωµατικών συµπτωµάτων που 

συνοδεύουν τους φόβους και προσπαθεί να τα συνδέσει με τις σκέψεις του 

(Stallard et al., 2005). 

2. Γνωστική Αναδόμηση: Αφού το παιδί έχει μάθει να παρατηρεί και να 

καταγράφει τις σκέψεις του εκπαιδεύεται σε τεχνικές που στοχεύουν στο να (1) 

αναγνωρίζει τις στρεβλώσεις (ή αλλιώς γνωστικά λάθη) που εμφανίζει η σκέψη 

του και στο να (2) μάθει να τις τροποποιεί. Με τη χρήση μεταφορών, όπως 
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αυτή του ντεντέκτιβ, το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί και να συλλέγει στοιχεία 

τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει ή να διαψεύσει την ορθότητα 

των σκέψεών του. Στη συνέχεια, το παιδί μαθαίνει να διαμορφώνει 

εναλλακτικές, πιο ρεαλιστικές σκέψεις  

3. Θετική αυτό-ομιλία: το παιδί μαθαίνει στο να καθοδηγεί τον εαυτό του 

και τη συμπεριφορά του χρησιμοποιώντας τις νέες πιο ρεαλιστικές του σκέψεις.   

4. Αυτοαξιολόγηση: Το παιδί μαθαίνει να αξιολογεί ρεαλιστικά τη 

συμπεριφορά και να αναγνωρίζει τι έκανε διαφορετικά, ανεξάρτητα από το 

τελικό αποτέλεσμα.  

5. Αυτοενίσχυση: στόχος αυτής της τεχνικής είναι να μάθει στο παιδί 

διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιβραβεύσει τον εαυτό του σε 

κάθε μικρό ή μεγάλο βήμα που κάνει.  

 

Υποστηρίζεται ότι οι στρατηγικές της αναγνώρισης του συναισθήματος, η 

εκπαίδευση στη χαλάρωση και οι γνωστικές στρατηγικές, κατά κανόνα, προηγούνται 

της χρήσης της τεχνικής της έκθεσης. Αυτό συμβαίνει, επειδή υποστηρίζεται ότι τα 

παιδιά χρειάζονται τις δεξιότητες αυτές προκειμένου να μπορέσουν να αλλάξουν τις 

σκέψεις που κάνουν σχετικά με τα αγχογόνα ερεθίσματα/καταστάσεις (Kendall, 

Flannery-Schroeder, Panichelli-Mindel et al., 1997) ή για να μπορέσουν να αντέξουν τις 

συνθήκες έκθεσης. Στις αρχικές έρευνες για την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην 

αντιμετώπιση του άγχους βρέθηκε ότι η μείωση των συμπτωμάτων ξεκίνησε μόνο μετά 

την εφαρμογή της διαδικασίας της έκθεσης που γινόταν περίπου στη μεσαία φάση της 

θεραπείας (Kendall et al., 1997). Η μετα-ανάλυση των Ale, McCarthy, Rothschild και 

Whiteside (2015) ήρθε να επιβεβαιώσει τη σημασία της έκθεσης και της παρεμπόδιση 

της αντίδρασης στην αντιμετώπιση των διαταραχών άγχους και ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις της ψυχαναγκαστικής-καταναγακαστικής διαταραχής. Η ίδια, όμως, 

μελέτη έδειξε ότι τα παιδιά μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες έκθεσης χωρίς, 

απαραίτητα, να προηγούνται οι στρατηγικές της αναγνώρισης του συναισθήματος, οι 

γνωστικές στρατηγικές και κυρίως η εκπαίδευση στη χαλάρωσης. 

Βασικό σημείο της ΓΣΘ είναι η εργασία για το σπίτι. Οι εργασίες για το σπίτι 

μπορεί να αφορούν εβδομαδιαίες καταγραφές (π.χ. ημερολόγια όπου καταγράφονται οι 

σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές), ή διάφορα πειράματα ή εξάσκηση σε 

νέες δεξιότητες (π.χ. σαν εργασία για το σπίτι εκτελούνται τα βήματα της έκθεσης). Η 

ανάθεση της κάθε εργασίας, γίνεται συνεργατικά, ενώ συζητιούνται και πιθανά 

εμπόδια-προβλήματα. Σε κάθε συνεδρία, γίνεται συζήτηση γύρω από την εργασία 
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δίνοντας έτσι στο θεραπευόμενο ένα σαφές μήνυμα σχετικά με τη χρησιμότητά της. Σε 

πολλές περιπτώσεις οι εργασίες για το σπίτι δίνουν έμμεσα κάποιες σημαντικές 

πληροφορίες, όπως για τη δημιουργικότητα του παιδιού, τις δεξιότητες γραφής (κ.λ.π.) 

και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. 

Σε αρκετές περιπτώσεις, η εκπαίδευση σε δεξιότητες όπως η διεκδικητική 

συμπεριφορά, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος 

αποτελούν μέρος των θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του άγχους. Η 

βασική αρχή πίσω από την εκπαίδευση στη χρήση των παραπάνω δεξιοτήτων είναι ότι 

η απουσία αυτών αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τους παράγοντες που συμβάλλουν 

στη δημιουργία ή/και στη διατήρηση του άγχους (Rapee et al., 2009). Παρόμοια, η 

εργασία για το σπίτι, παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στα περισσότερα θεραπευτικά 

προγράμματα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της εξάσκησης στις πραγματικές συνθήκες 

της ζωής γίνεται έξω από τις θεραπευτικές συναντήσεις (Hudson & Kendall, 2002). Η 

μέθοδος της θετικής ενίσχυσης χρησιμοποιείται συχνά για την επιβράβευση των 

παιδιών τόσο για την εκτέλεση των εργασιών τους όσο και για τη συμμετοχή τους στη 

θεραπεία. Τα περισσότερα προγράμματα διαρκούν από 8-18 συνεδρίες σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο (Rapee et al., 2009).  

Κατά την εφαρμογή της ΓΣΘ στα παιδιά ένα βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι 

το από ποια ηλικία μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα. Μέχρι πρόσφατα 

επικρατούσε η άποψη ότι τα παιδιά μικρότερα των 7 ετών δεν έχουν επαρκώς 

ανεπτυγμένες τις γνωστικές τους δεξιότητες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις 

γνωστικές και λεκτικές απαιτήσεις της ΓΣΘ. Ωστόσο η άποψη αυτή αρχίζει να 

ανατρέπεται, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι και τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν να 

κατανοήσουν την εσωτερική, ψυχική κατάσταση των ανθρώπων, όπως είναι η σκέψη, 

οι πεποιθήσεις, οι εικόνες που αναπαριστούν ή παραποιούν τον κόσμο (Wellman et al., 

1996). Έχει βρεθεί ότι τα παιδιά 3 ετών μπορούν να διαχωρίσουν μεταξύ σκέψης και 

πράξης και αντιλαμβάνονται ότι τα «συννεφάκια της σκέψης» αναπαριστούν αυτό που 

ο άλλος μπορεί να σκέφτεται. Επίσης, μπορούν να καταλάβουν ότι οι άνθρωποι μπορεί 

να έχουν διαφορετικές σκέψεις για το ίδιο γεγονός. Στην ηλικία των πέντε περίπου ετών 

τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν για τις γνωστικές τους λειτουργίες και να κατανοήσουν 

την έννοια του αυτομονολόγου. (Flavell et al., 2001). Ωστόσο, παρατηρείται ότι τα 

μικρότερα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα στα συμπεριφορικά στοιχεία της 

θεραπείας (Essau, Sakano, Ishikawa, & Sasagawa, 2004) και η άμεση θεραπευτική 

δουλειά με τους γονείς είναι καίριας σημασίας (Cartwright-Hatton, McNally, Filed, 

Rust, Laskey, Dixon et al., 2011). Αρκετοί είναι οι ερευνητές και οι κλινικοί που 
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υποστηρίζουν ότι τα μικρά παιδιά καταφέρουν και εμπλέκονται στα γνωστικά στοιχεία 

της παρέμβασης κερδίζοντας πολλά οφέλη, εφόσον βέβαια έχουν γίνει οι απαραίτητες 

τροποποιήσεις και προσαρμογές στο υλικό ή στον τρόπο με τον οποίο η κάθε δεξιότητα 

παρουσιάζεται. Γενικά, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας με τα μικρότερα παιδιά 

δεν έχει ερευνηθεί αρκετά (Cartwright-Hatton et al., 2004). 

 

 

2.3 Σύντομη ανασκόπηση της πορείας της γνωστικής-

συμπεριφορικής θεραπείας του άγχους στα παιδιά 

Αρχικά η ΓΣΘ εφαρμόστηκε στις ειδικές φοβίες και κυρίως στις φοβίες τη νύχτα. 

Ο αργός ρυθμός με τον οποίο η ΓΣΘ κέρδιζε έδαφος στα παιδιά μπορεί να αποδοθεί 

στην κοινωνική αντίληψη ότι τα παιδιά με άγχος δεν υποφέρουν πραγματικά, δεν 

ενοχλούν τους ενήλικες και ότι οι φόβοι και οι ανησυχίες υποχωρούν με την πάροδο 

του χρόνου. Όχι στο τόσο μακρινό παρελθόν, το άγχος δε θεωρούνταν μεγάλο 

πρόβλημα (Kendall & Choudhury, 2003).  

Στην αρχή, οι περισσότερες έρευνες για τη θεραπεία του άγχους στα παιδιά 

αφορούσαν μελέτες περίπτωσης, που όμως εμπόδιζαν την εξαγωγή γενικών 

συμπερασμάτων για το γενικό σύνολο (Barrett, 1998). Τη δεκαετία του ’90 

αναπτύχθηκε το πρώτο θεραπευτικό πρωτόκολλο για το παιδικό άγχος με το όνομα 

“Coping Cat Programme” (Kendall, 1990). Το πρόγραμμα αποτελούνταν από 14-18 

συνεδρίες, διάρκειας μίας ώρας που πραγματοποιούνταν σε διάστημα  12-16 εβδομάδες. 

Το πρόγραμμα βασίζονταν στις βασικές αρχές της ΓΣΘ με ιδιαίτερη έμφαση στα 

παρακάτω σημεία: (1) αναγνώριση άγχους και σωματικών αντιδράσεων (2) αναγνώριση 

της σκέψης στις αγχογόνες καταστάσεις (3) ανάπτυξη ενός σχεδίου για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης (μετατροπή της αγχώδους αυτοομιλίας σε θετική 

αυτοομιλία και δεξιότητες αντιμετώπισης) (4) έκθεση και (5) αυτοαξιολόγηση της 

επίδοσής μου  και αυτό-ενίσχυση. Άλλα στοιχεία του προγράμματος περιλάμβαναν την 

επίδειξη της επιθυμητής συμπεριφοράς, τα παιχνίδια ρόλων, την εκπαίδευση σε 

τεχνικές χαλάρωσης και τα συστήματα ανταμοιβών (contingency management). Ο 

Kendall (Kendall 1994) μελέτησε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

δουλεύοντάς το με παιδιά 9-13 ετών και βρήκε ότι το 53-64% των παιδιών που 

παρακολούθησαν και τις 16 συνεδρίες δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια της αγχώδους 

διαταραχής, συγκριτικά με το 5-6% της αντίστοιχης ομάδας ελέγχου.  

Η έρευνα που ακολούθησε έδειξε τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος 

σε διάστημα 2-5 ετών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (Kendall & Southam-



72 

 

Gerow, 1996). Στη δεύτερη RCT που ακολούθησε, οι ερευνητές και πάλι έδειξαν την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

με 94 παιδιά 9-13 ετών που είχαν ως αρχική διάγνωση μία αγχώδη διαταραχή και τα 

οποία μπήκαν τυχαία  είτε στην ομάδα παρέμβασης είτε στην ομάδα ελέγχου. Οι 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την παρέμβαση έδειξαν ότι τα παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης παρουσίασαν βελτίωση συγκριτικά με τα παιδιά της ομάδας 

ελέγχου. Η έρευνα υποστήριξε ακόμα ότι και τα παιδιά που συνέχιζαν να έχουν αγχώδη 

διαταραχή και μετά την παρέμβαση, είχαν σημαντική μείωση στη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων τους (Kendall et al., 1997). Το θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρήθηκε, 

όπως φάνηκε από τις επαναληπτικές μετρήσεις για διάστημα ενός έτους μετά την 

παρέμβαση.  

Στην πορεία, ακολούθησαν και άλλα θεραπευτικά πρωτόκολλα όπως το “Coping 

Koala”  (Barrett, Dadds, Holland, & 1994), το “Talking Back to OCD” (March & Mulle, 

1998), το “Building Confidence” (Wood, Piacentini, Southam-Gerow, Chu, & Sigman, 

2006), το Cool Kids (Rapee, Lyneham, Schniering, Wuthrich, & Abbott 2006) κ.α. 

Κοινά σημεία των περισσότερων θεραπευτικών πρωτοκόλλων είναι η ψυχοεκπαίδευση, 

η αναγνώριση του συναισθήματος, η γνωστική αναδόμηση, η χαλάρωση και η σταδιακή 

έκθεση (Kendall, 1990. March & Mulle, 1998. Rapee et al., 2006). Η διαφορά μεταξύ 

τους περιορίζεται στο σε ποιες δεξιότητες το καθένα δίνει μεγαλύτερη έμφαση, ωστόσο, 

ο γενικός σκοπός είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το άγχος 

τους (τα σωματικά, γνωστικά και συμπεριφορικά στοιχεία του) και να εφαρμόσουν τις 

δεξιότητες για να το αντιμετωπίσουν σταδιακά, ώστε να μάθουν να μην αποφεύγουν τις 

αγχογόνες καταστάσεις.  

 

 

2.4 Η  αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του άγχους 

στα παιδιά 

Η πλειοψηφία των ερευνών υποστηρίζει ότι η χρήση των γνωστικών-

συμπεριφορικών παρεμβάσεων είναι αποτελεσματική για τη θεραπευτική αντιμετώπιση 

των διαταραχών άγχους (ενδεικτικά αναφέρονται: Barrett, 1998. Kendall, 1994. Kendall 

& Southam-Gerow, 1996. Kendall et al., 1997. Rapee et al., 2006. Wood et al., 2006). 

Πολλές έρευνες, που μελέτησαν την εφαρμογή της γνωστικο-συμπεριφορικής 

θεραπείας για τις διαταραχές του άγχους με σύγκριση διαφορετικών ομάδων, έδειξαν 

ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε σχέση με τις ομάδες που δεν έλαβαν 

θεραπεία και με τις ομάδες στη λίστα αναμονής (Barrett, Dadds, & Rapee, 1996. 
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Cobham, Dadds, & Spence, 1998. Kendall, 1994. Kendall et al., 1997. Silverman, 

Kurtiness, Ginsburg, Weems, Lumpkin, & Carmichael, 1999).  

Κατά παρόμοιο τρόπο, μετά τις αρχικές έρευνες του Kendall πραγματοποιήθηκαν 

πολλές RCT ελέγχοντας διάφορες θεραπευτικές συνθήκες: την αποτελεσματικότητα της 

ατομικής θεραπείας, (Flannery-Schroeder, & Kendall, 2000. Kendall 1994. Kendall et 

al., 1997. Manassis, Mendlowitz, Scapillato, Fiksebaum, Freire et al.,  2002. Nauta, 

Scholing, Emmelkamp, & Minderaa, 2003), την αποτελεσματικότητα της ομαδικής 

θεραπείας (Barrett 1998. Dadds, Spence, Holland, Barrett, & Laurens, 1997. Manassis 

et al., 2002. Mendlowitz, Manassis, Bradley, Scapillato, Miezitis, & Shaw, 1999. Muris, 

Meesters, & vanMelick, 2002. Silverman et al., 1999. Shortt, Barrett, & Fox, 2001. 

Spence, Donovan, & Brechman-Toussaint, 2000) και την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ 

όταν υπήρχε γονεϊκή εμπλοκή στη θεραπεία (Barrett 1998. Cobham, Dadds, & Spence, 

1998. Manassis et al., 2002. Mendlowitz et al., 1999. Nauta et al.,  2003. Silverman et 

al., 1999. Spence et al., 2000). Μεγάλος αριθμός των παραπάνω ερευνών έδειξαν ότι, 

ανεξάρτητα από τη θεραπευτική συνθήκη, υπήρχε στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο 

θεραπευτικό όφελος από την εφαρμογή της ΓΣΘ συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (βλ. 

μελέτες ανασκόπησης Cartwright-Hatton et al., 2004. James et al., 2015).   

Παρακάτω θα ακολουθήσουν συνοπτικά τα ευρήματα διαφόρων μελετών 

ανασκόπησης και  μετα-αναλύσεων σχετικών με τη μελέτη της αποτελεσματικότητας 

της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του άγχους. Αρχικά, ο όρος της μετα-ανάλυσης (meta-

analysis) αναφέρεται σε μια αντικειμενική και ποσοτική μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για την σύνθεση (π.χ. συνδυασμό και σύνοψη) ερευνητικών μελετών 

που έχουν γίνει στο παρελθόν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, ώστε να οδηγήσουν σε 

ένα συνολικό συμπέρασμα. Συχνά στις μεταναναλύσεις χρησιμοποιείται ο όρος 

«μέγεθος επίδρασης» (effect size) ο οποίος αναφέρεται  σε μία τιμή που είναι 

μεταφρασμένη σε τυποποιημένες μονάδες και η οποία εκφράζει τη διαφορά που 

υπάρχει ανάμεσα σε δύο ομάδες. Με άλλα λόγια, το μέγεθος της επίδρασης καθορίζει 

την πρακτική σημασία μίας στατιστικά σημαντικής διαφοράς που παρατηρείται 

ανάμεσα σε δύο ομάδες/συνθήκες κ.λ.π. (Coe, 2002). 

Οι πρώτες μετα-αναλύσεις εξέταζαν γενικά την αποτελεσματικότητα της 

ψυχοθεραπείας στα παιδιά και στους εφήβους και όχι συγκεκριμένα για τις αγχώδεις 

διαταραχές. Μία από αυτές ήταν η μετα-ανάλυση του Weisz και των συνεργατών του 

(Weisz, Weiss, Han, Granger, & Morton, 1995) που βασίστηκε σε 16 έρευνες (από το 

1967 μέχρι το 1993) και η οποία βρήκε ότι το μέγεθος επίδρασης της ψυχοθεραπείας 

στους φόβους και στο άγχος ήταν 0,60. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που ξεχώρισαν 
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ήταν οι συμπεριφορικές. Βασικό μεθοδολογικό μειονέκτημα εκείνων των ερευνών ήταν 

ότι δεν απαιτούνταν διάγνωση βασισμένη στα κριτήρια του DSM ή του ICD.  

Ευρήματα από μία πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση υποστήριξαν την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ έναντι άλλων ψυχο-εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και των 

ομάδων που δεν λάμβαναν θεραπεία (Compton March, Brent, Albano, Weering, & Cury, 

2004). Πιο συγκεκριμένα, ο Compton και οι συνεργάτες του (2004) αξιολόγησαν 21 

πειραματικές μελέτες RCT
2
 (Random Control Trials) όπου στην πλειοψηφία τους η 

ομάδα ΓΣΘ παρέμβασης συγκρίνονταν με ομάδες ελέγχου ή/και ομάδες στη λίστα 

αναμονής (Compton et al., 2004)
1
. Κάποιες από αυτές τις έρευνες μελέτησαν 

επιπρόσθετα  την αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπευτικών συνθηκών της ΓΣΘ 

(π.χ. ατομική σε σχέση με ομαδική) χρησιμοποιώντας και πάλι ομάδες ελέγχου. Τα 

μεγέθη επίδρασης που υπολογίστηκαν αφορούσαν το μέγεθος της διαφοράς μεταξύ των 

μέσω όρων για την κάθε ομάδα και συνθήκη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε 

μέτρια προς μεγάλη θετική επίδραση της ΓΣΘ συγκριτικά με τις άλλες πειραματικές 

συνθήκες (ομάδες ελέγχου ή άλλες ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις) επιβεβαιώνοντας 

την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ σε ένα μεγάλο εύρος των αγχωδών διαταραχών. 

Παρόμοια, η μετα-ανάλυση των In-Albon και Schneider (2006) με 24 έρευνες που 

είχαν δημοσιευτεί μέχρι το Μάρτιο του 2005, έδειξε ότι τα μεγέθη επίδρασης στις 

ομάδες παρέμβασης που ακολούθησαν ΓΣΘ θεραπεία ήταν 0,86. Δε βρέθηκαν διαφορές 

στην αποτελεσματικότητα αναφορικά με την ομαδική ή ατομική θεραπεία καθώς και με 

το εάν η θεραπεία είχε σα στόχο το παιδί ή/και τους γονείς/οικογένεια. Επίσης, οι 

μακροπρόθεσμες μετρήσεις υποστήριξαν τη διατήρηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος.  

Ακολούθησε η μετα-ανάλυση του Ishikawa και των συνεργατών του (Ishikawa, 

Okajima, Matsuoka, & Sakano, 2007) η οποία ανέλυσε 20 RCT έρευνες για τον έλεγχο 

του θεραπευτικού αποτελέσματος των γνωστικο-συμπεριφορικών παρεμβάσεων στο 

παιδικό άγχος. Τα μεγέθη επίδραση της ΓΣΘ (πριν και μετά τη θεραπεία) ήταν 0,94 τα 

οποία διατηρούνταν και στις μετρήσεις 3-24 μήνες μετά. Αναφορές για τη διατήρηση 

του θεραπευτικού αποτελέσματος υπήρχαν μέχρι και 2 χρόνια μετά. Ωστόσο, τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα της ΓΣΘ σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (όπου στην 

                                                 
2
 Οι μελέτες στην ανασκόπηση των Compton March, Brent, Albano, Weering, & Cury, 2004: Barrett, 

Dadds, & Rapee, 1996, Barrett, 1998, Beidel, Turner, & Morris, 2000. Cobham, Dadds, & Spence, 1998. 

Cornwall, Spence, & Schotte, 1996. Flannery-Schroeder, & Kendall, 2000. Hayward, Varady, Albano, 

Thienemann, Henderson, & Schatzberg, 2000. Kendall 1994. Kendall et al., 1997.  King, Tonge, Heyne et 

al., 1998. Last, Hansen, Franco, 1998. Menzies, & Clarke, 1993.  Muris, Mayer, Bartelds, Tierney, & 

Bogie, 2001. Muris et al., 2002. Nauta et al., 2003. Shortt et al., 2001. Silverman et al., 1999. Silverman 

et al., 1999b.  Spence et al., 2000, όπως αναφέρονται στο Compton et al., 2004) 
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πλειοψηφία των ερευνών δε δέχτηκαν καμία παρέμβαση) δεν μπορούσαν να 

συγκριθούν στο βάθος χρόνου. Η μέση τιμή του μεγέθους επίδρασης της ΓΣΘ 

συγκριτικά με τις ομάδες που δε δέχτηκαν παρέμβαση ήταν 0,68.  Μικρές διαφορές στα 

μεγέθη επίδρασης παρατηρήθηκαν ανάμεσα στην ομαδική συγκριτικά με την ατομική 

παρέμβαση και τη βραχεία (<10 συνεδρίες) συγκριτικά με την εκτενέστερη χρονικά 

παρέμβαση με την ατομική και την εκτενέστερη χρονικά θεραπεία να έχουν μία μικρή 

υπεροχή.   

Η μεταναάλυση των Reynolds, Wilson, Austin, και Hooper (2012) μελέτησε 48 

έρευνες οι οποίες σύγκριναν ομάδες παιδιών που ακολούθησαν ΓΣΘ (Ν = 2145) με 

ομάδες παιδιών που είτε δεν έλαβαν θεραπεία, είτε ακολούθησαν κάποια άλλου τύπου 

παρέμβαση (βιβλιοθεραπεία, ασκήσεις χαλάρωσης, χρήση Placebo) (Ν = 1595). Το 

μέγεθος επίδρασης της ΓΣΘ ήταν μέτριο και πλησίαζε το 0,66. Η ΓΣΘ ήταν 

περισσότερο αποτελεσματική από τις ομάδες που ακολουθούσαν πιο Passive 

παρεμβάσεις. Οι έρευνες που σύγκριναν τη θεραπευτική πορεία της ομάδας 

παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, με επαναληπτικές μετρήσεις μετά την 

ολοκλήρωση της θεραπείας ήταν ελάχιστες. Συνήθως οι επαναληπτικές μετρήσεις 

γίνονται σε διάστημα 3, 6 και 12 μηνών μετά τη θεραπεία Η μετα-ανάλυση των 12 

ερευνών που αφορούσαν τη θεραπευτική πορεία, έδειξε ότι τα μεγέθη επίδρασης ήταν 

μέτρια για διάστημα μικρότερο των 6 μηνών, μη στατιστικά σημαντικά στο διάστημα 

των 6 μηνών, όπως, επίσης και στο διάστημα 9-12 μηνών μετά την ολοκλήρωση της 

θεραπείας (Reynolds et al., 2012). 

Τέλος, η πιο πρόσφατη ανασκόπηση είναι αυτή των James και των συνεργατών του 

(James et al., 2015). Η έρευνα αποσκοπούσε στο να εξετάσει εάν η ΓΣΘ είναι μία 

αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους συγκρίνοντάς της 

με (α) τις ομάδες ελέγχου στη λίστα αναμονής – δεν έλαβαν θεραπεία, (β) άλλες 

παρεμβάσεις (π.χ. βιβλιοθεραπεία, placebo κ.λ.π), τη (γ) φαρμακοθεραπεία καθώς  και 

(δ) το συνδυασμό της φαρμακοθεραπείας με τη ΓΣΘ. Δεύτερος στόχος της έρευνας 

ήταν να μελετήσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ΓΣΘ. Η ανασκόπηση 

συμπεριέλαβε 41 έρευνες με συνολικό δείγμα 1806 παιδιών και εφήβων. Οι 

συμμετέχοντες ήταν παιδιά και έφηβοι με άγχος, ήπιας έως μέτριας σοβαρότητας. Οι 

συγγραφείς κατέληξαν στο ότι η ΓΣΘ είναι μία αποτελεσματική θεραπεία για την 

αντιμετώπιση του άγχους, ωστόσο τα ευρήματα που υποστηρίζουν την υπεροχή της 

έναντι άλλου τύπου παρεμβάσεων είναι περιορισμένα και δεν επιτρέπουν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων με ασφάλεια.   
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2.5 Η εφαρμογή της ΓΣΘ σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και η 

αποτελεσματικότητά της 

Παρακάτω παρουσιάζονται έρευνες που μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της 

ομαδικής ΓΣΘ θεραπείας χρησιμοποιώντας ομάδες ελέγχου. Ειδικότερα, η έρευνα του 

Silverman και των συνεργατών του (Silverman et al., 1999) μελέτησε 56 παιδιά, 6-16 

ετών τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η μία αφορούσε την ΟΓΣΘ και η άλλη 

αποτελούσε την ΟΕ. Στην έρευνα συμμετείχαν και οι γονείς των παιδιών που 

ταυτόχρονα παρακολουθούσαν ξεχωριστά τις δικές τους ομάδες. Τα ευρήματα 

υποστήριξαν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ έναντι της ΟΕ. Ειδικότερα, η έρευνα 

βρήκε ότι το 64% των παιδιών της ΟΓΣΘ δεν πληρούσε τα κριτήρια της διαταραχής 

μετά την παρέμβασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ομάδας ελέγχου ήταν μόλις 

12,5%.  Η βελτίωση αυτή και η μείωση της αγχώδους συμπτωματολογίας 

επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις των κλινικών/θεραπευτών, αλλά και από τις αναφορές 

των παιδιών και των γονέων. Τέλος, βρέθηκε ότι τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν και 

σε διάστημα 3 μηνών μετά την παρέμβαση.  

Παρόμοια, η έρευνα της Flannery-Schroeder και του Kendall (2000) μελέτησε 37 

παιδιά 8-14 ετών με αρχική διάγνωση ΓΑΔ, άγχος αποχωρισμού και κοινωνική φοβία. 

Το γνωστικο-συμπεριφορικό πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε ομαδικό (ΟΓΣΘ) και σε 

ατομικό επίπεδο (ΑΓΣΘ) και τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας συγκρίθηκαν με την 

ομάδα ελέγχου. Η παρέμβαση αφορούσε 18 εβδομαδιαίες συναντήσεις που είχαν τους 

παρακάτω βασικούς στόχους: εκμάθηση και εξάσκηση δεξιοτήτων αντιμετώπισης και 

στρατηγικών για τη διαχείριση των συναισθηματικών, γνωστικών, σωματικών και 

συμπεριφορικών παραμέτρων του άγχους. Στις συνεδρίες έγινε εξάσκηση στην έκθεση 

στις αγχογόνες καταστάσεις, εκπαίδευση στη χαλάρωση, παιχνίδια ρόλων, εκμάθηση 

στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, γνωστικές στρατηγικές αντιμετώπισης, εργασίες 

στο σπίτι, μοντελοποίηση ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έννοια της ανταμοιβής. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, το 73% των 

παιδιών που ακολούθησαν ατομική θεραπεία, το 50% των παιδιών που ακολούθησαν 

ομαδική θεραπεία και μόλις το 8% των παιδιών της ομάδας ελέγχου δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια της αρχικής τους διαταραχής. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών 

σχετικά με τη δυσφορία που προκαλεί το άγχος, μόνο η ατομική θεραπεία έδειξε 

σημαντική βελτίωση. Η διατήρηση των αποτελεσμάτων ήταν μέχρι και 3 μήνες μετά. 

Ακόμα, τα παιδιά στην εξατομικευμένη θεραπεία ανακαλούσαν καλύτερα από τα παιδιά 

στην ομαδική τα όσα είχαν μάθει, εύρημα αναμενόμενο, δεδομένου των περισσότερων 

διασπαστικών παραγόντων που υπάρχουν στο ομαδικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα της 
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επαναξιολόγησης, ένα χρόνο μετά, έδειξαν ότι το 81% των παιδιών που έλαβαν 

ατομική θεραπεία και το 77% των παιδιών που συμμετείχαν σε ομαδική δεν πληρούσαν 

τα κριτήρια της αγχώδους (Flannery, Choudhury, & Kendall, 2005). Η τελευταία 

έρευνα, επίσης, έδειξε ότι αν και οι αναφορές των παιδιών σχετικά με το καταστασιακό 

άγχος είχαν μειωθεί αμέσως μετά τη θεραπεία, αυξήθηκαν στην επαναξιολόγηση, ένα 

χρόνο μετά. Η κριτική που ασκήθηκε στις παραπάνω έρευνες αφορούσε το μικρό 

αριθμό των ομάδων άρα και την αδυναμία εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων. 

Αντίθετα, ως σημαντικό πλεονέκτημα αναγνωρίστηκε η χρήση πολλαπλών πηγών 

πληροφοριών δηλαδή πληροφορίες τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά.  

Η μετα-ανάλυση του Reynolds και των συνεργατών του (Reynolds et al., 2012), 

προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα του εάν η ομαδική ή η ατομική 

ψυχοθεραπεία είναι περισσότερο αποτελεσματική, υπολόγισε τα μεγέθη επίδρασης 52 

ερευνών (3 έρευνες σύγκριναν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής έναντι της 

ατομικής θεραπείας, 26 έρευνες σύγκριναν την αποτελεσματικότητα της ομαδικής 

έναντι μίας συνθήκης ελέγχου και 23 έρευνες σύγκριναν την αποτελεσματικότητα της 

ατομικής έναντι μίας συνθήκης ελέγχου). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέγεθος 

επίδρασης στην ομαδική θεραπεία ήταν μέτριο (0,58), ενώ για την ατομική ήταν μεγάλο 

(0.85). Συνεπώς, η ατομική θεραπεία φάνηκε ότι να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα 

συγκριτικά με την ομαδική ΓΣΘ θεραπεία.     

Από την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κάποια πλεονεκτήματα που 

φαίνεται να έχει η ομαδική θεραπεία έναντι της ατομικής. Η ομαδική θεραπεία 

δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να αναπτυχθούν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Ειδικότερα, η συμπεριφορά των υπόλοιπων 

συνομηλίκων μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, παρουσιάζοντας στο 

παιδί ποια είναι η επιθυμητή συμπεριφορά και παρακινώντας το στο να την εκδηλώσει. 

Επιπλέον, η ενίσχυση και η ανατροφοδότηση από τους συνομηλίκους μπορεί να έχουν 

σημαντική θετική επίδραση, ιδιαίτερα για τα παιδιά που η αντιλαμβανόμενη κοινωνική 

τους επάρκεια εμφανίζεται μειωμένη. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται περισσότερες 

ευκαιρίες για έκθεση στα αγχογόνα αντικείμενα και καταστάσεις, ιδιαίτερα για τα 

παιδιά με διαταραχή κοινωνικού άγχους (Kazdin, 1994). Για παράδειγμα, το να 

συστηθώ μπροστά στους υπόλοιπους και να μιλήσω μπροστά σε κόσμο μπορεί για 

κάποια παιδιά να αποτελεί μία από τις δυσκολίες τους. Στο πλαίσιο της ομάδας, με την 

ασφάλεια που αυτή παρέχει, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για τέτοιες εμπειρίες. 

Συνεπώς, η έκθεση στην ομάδα των συνομηλίκων, μπορεί να συμβάλλει θετικά στη 

μείωσης της κοινωνικής απόσυρσης που συνοδεύει τις αγχώδεις διαταραχές. Αν και η 
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κοινωνική απόσυρση αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο μόνο της κοινωνικής φοβίας, η 

παρουσία της είναι πολύ σημαντική και στη ΓΑΔ και στο άγχος αποχωρισμού. 

Ιδιαίτερα τα παιδιά με ΓΑΔ ή με υπεραγχώδη διαταραχή (overanxiety) συνήθως 

περιγράφονται ως μοναχικά, ντροπαλά, απομονωμένα, μη δημοφιλή, και κοινωνικά 

αδέξια (Hudson & Rapee, 2004). Άρα η ομαδική θεραπεία παρέχει τη δυνατότητα 

έκθεσης και εξάσκησης σε κοινωνικές συνθήκες και μπορεί να ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας.  

Οι Liber, Van Widenfelt, Utens, Ferdinand, Van Der Leeden, και Van Gastel 

(2008α) μελέτησαν 128 παιδιά 8-12 ετών τα οποία τα χώρισαν σε δύο ομάδες, αυτά που 

δέχτηκαν ατομική ΓΣΘ (ΑΓΣΘ) και εκείνα που δέχτηκαν ΟΓΣΘ. Και στις δύο 

θεραπευτικές συνθήκες, γίνονταν ψυχοεκπαίδευση των γονέων. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι το 62% των παιδιών που δέχτηκαν ΑΓΣΘ και το 54% των παιδιών που 

δέχτηκαν ΟΓΣΘ, δεν πληρούσαν τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής μετά το τέλος 

της θεραπείας. Οι ερευνητές αξιολόγησαν ως μικρή τη διαφορά ανάμεσα στα παραπάνω 

ποσοστά καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ΓΣΘ είναι εξίσου αποτελεσματική είτε 

γίνεται σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, υποστήριξαν ότι η επιλογή 

ης ατομικής ή της ομαδικής θεραπείας θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα πρακτικούς 

παράγοντες, όπως τον αριθμό των παιδιών που παραπέμπονται για θεραπεία και το τι 

επιλέγει η κάθε οικογένεια. Σημαντικό μειονέκτημα της έρευνας ήταν το ότι δεν 

χρησιμοποίησε επαναληπτικές μετρήσεις.  

Παρόμοια, η έρευνα της Manassis και των συνεργατών της (Manassis, Mendlowitz, 

Scapillato, Avery, et al., 2002) πραγματοποιήθηκε με 78 παιδιά 8-12 ετών με κύρια 

διάγνωση μία αγχώδη διαταραχή. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, ατομικής και 

ομαδικής ΓΣΘ. Οι γονείς συμμετείχαν και στις δύο θεραπευτικές συνθήκες. Τα 

αποτελέσματα της παρέμβασης αξιολογήθηκαν τόσο με βάση τις αναφορές των παιδιών 

και των γονέων όσο και τις αξιολογήσεις και τις παρατηρήσεις των κλινικών. Η έρευνα 

έδειξε ότι τα παιδιά και στις δύο ομάδες είχαν σημαντική βελτίωση στο άγχος τους, 

ωστόσο φάνηκε ότι τα παιδιά που ανέφεραν υψηλό κοινωνικό άγχος ανταποκρίνονταν 

καλύτερα στην ατομική θεραπεία.  

Γενικά, φαίνεται ότι τόσο η ατομική όσο και η ομαδική ΓΣΘ έχουν καλά 

αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των διαταραχών του άγχους, δίνοντας ένα σημαντικό 

προβάδισμα στην ατομική θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα της ΟΓΣΘ διαψεύδει τους 

ισχυρισμούς που λένε ότι η ομαδική θεραπεία παρεμποδίζει την καλή θεραπευτική 

σχέση και να προβάλλει αρνητικά πρότυπα συμπεριφοράς (Silverman et al., 1999). 

Ωστόσο, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ίδιου του παιδιού και της διαταραχής του 



79 

 

μπορεί να επωφελούνται περισσότερο την ομαδική ή την ατομική θεραπεία (Manassis 

et al., 2002).   

 

 

2.6 Η συμμετοχή των γονέων στη ΓΣΘ θεραπεία 

Ο ρόλος των γονέων στη θεραπεία είναι ένα σημείο κλειδί αλλά δεν είναι πάντα 

εύκολο να προσδιοριστεί το πόσο και με ποιο τρόπο μπορούν να εμπλακούν οι γονείς.  

Ο Kendall υποστήριξε ότι οι γονείς μπορεί να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι, 

συνεργάτες ή συνθεραπευόμενοι μαζί με τα παιδιά τους (Kendall & Choudhury, 2003). 

Σαν σύμβουλοι, δίνουν πληροφορίες και ψάχνουν απαντήσεις στα ερωτήματα που 

προκύπτουν, καθώς η θεραπεία εξελίσσεται. Σαν συνεργάτες, εμπλέκονται στη 

θεραπευτική διαδικασία και συνεργάζονται στις ασκήσεις της θεραπείας, βοηθώντας 

στην ολοκλήρωσή τους. Σα συνθεραπευόμενοι, συμμετέχουν στις θεραπείες μαζί με τα 

παιδιά, όπως γίνεται στην οικογενειακή θεραπεία ή σε προγράμματα εκπαίδευσης 

γονέων.  

Σε πολλές περιπτώσεις, η γονεϊκή εμπλοκή παίζει καθοριστικό ρόλο. Για 

παράδειγμα, πολύ συχνά ζητείται από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν 

τις εργασίες που έχουν για το σπίτι, όμως εάν οι ίδιοι δυσκολεύονται με αντίστοιχα 

θέματα που δυσκολεύουν και το παιδί, τότε θα παρεμποδίσουν ή θα δυσκολέψουν την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Επίσης, κάποιοι γονείς έχουν μία τάση να 

υπερπροστατεύουν τα παιδιά, να ενισχύουν την αποφυγή και να τους αποθαρρύνουν 

από το να τολμούν να κάνουν πράγματα (Barrett et al., 1996). Οι Silverman και 

Kurtiness (1996), προσδιόρισαν αυτά τα χαρακτηριστικά της γονεϊκής συμπεριφοράς 

σαν «παγίδα προστασίας» (Protection Trap) και τόνισαν την ανάγκη να γίνει δουλειά με 

τους γονείς για να κατανοήσουν τη σημασία της έκθεσης του παιδιού στις φοβικές 

καταστάσεις, να καταλάβουν ότι, όπως και στους ενήλικες, το προβλεπόμενο άγχος 

είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό άγχος που βιώνεται όταν το άτομο αντιμετωπίζει 

τη φοβική κατάσταση και ότι το άγχος κατά τη διάρκεια της έκθεσης σπάνια είναι τόσο 

υψηλό όσο φαντάζονται οι γονείς ότι μπορεί να είναι. Ιδιαίτερα στην τελευταία 

περίπτωση, το να βάλεις τους γονείς να παρακολουθήσουν μία άσκηση έκθεσης, είτε 

μέσω διπλού καθρέφτη είτε μέσω βιντεοσκόπησης, είναι πολύ σημαντικό για την 

ενίσχυση της κατανόησης τους.  

Παράλληλα, το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της δουλειάς με τους γονείς είναι ότι 

αυτοί έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν και να εφαρμόσουν τις στρατηγικές 

αντιμετώπισης του άγχους και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (Kendall & 
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Choudhury, 2003. Thirwall, Cooper, Karalus, Voysey, Willetts, & Creswell, 2013). 

Αυτό, σε μεγάλο βαθμό επιτρέπει τη γενίκευση του θεραπευτικού αποτελέσματος, 

καθώς και τη διατήρηση αυτού (Barrett, 1998. Ginsburg, Silverman,& Kurtines, 1995). 

Τα προγράμματα που εμπλέκουν συστηματικά τους γονείς περιλαμβάνουν την 

εκπαίδευση των γονέων σε στρατηγικές διαχείρισης της συμπεριφοράς (π.χ. θετική 

ενίσχυση). Οι γονείς, επίσης, διδάσκονται πώς να ενθαρρύνουν τις πιο θαρραλέες 

συμπεριφορές των παιδιών και πώς να προωθούν την ανεξαρτησία του παιδιού, 

μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ελεγκτική και υπερπροστατευτική συμπεριφορά 

τους (Rapee, Schniering, & Hudson, 2009). Κάποια προγράμματα, επίσης, περιέχουν 

και μία ξεχωριστή ενότητα για τη διαχείριση του γονεϊκού άγχους, με στόχο να 

περιοριστεί η παρεμβολή του στη θεραπευτική πορεία του παιδιού (Cobham et al., 

1998).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πολλά από τα προγράμματα της ΓΣΘ για την 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους σχεδιάστηκαν ώστε να περιλαμβάνουν και τους 

γονείς αλλά το πόσο και με ποιο τρόπο είναι στοιχεία που διαφοροποιούνται μεταξύ 

των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποια προγράμματα οι γονείς παίρνουν 

μόνο μερικές γενικές πληροφορίες, ενώ σε άλλα οι γονείς εμπλέκονται ενεργά σε όλη 

τη θεραπευτική διαδικασία. Εξαιτίας αυτών των διαφοροποιήσεων είναι σχετικά 

δύσκολο να προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των παρεμβάσεων με και χωρίς τη γονεϊκή εμπλοκή (Creswell & Cartwright-Hatton 

2007. Deveney, Baillie, Hudson, &  Rapee, 2009). Πιο συγκεκριμένα, η ανασκόπηση 

της Breinholst και των συνεργατών της (Breinholst, EsbØrn, Reinholdt-Dunne, & 

Stallard, 2012) τονίζει ότι δεν μπορεί να προκύψει ένα σαφές συμπέρασμα αναφορικά 

με την αποτελεσματικότητα της γονεϊκής εμπλοκής στην αντιμετώπιση του παιδιού 

άγχους. Αντίθετα, οι Creswell & Cartwright-Hatton (2007) έδειξαν ότι ένας σημαντικός 

αριθμός ερευνών που σύγκρινε τη ΓΣΘ όπου συμμετείχε μόνο το παιδί με τη ΓΣΘ όπου 

συμμετείχαν οι γονείς και το παιδί, έδειξε ότι υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα υπέρ 

της συμμετοχής των γονέων, αλλά η διαφορά που παρατηρείται δεν είναι πάντα 

στατιστικά σημαντική και ισχυρή. Από την άλλη, η μεταανάλυση των (Deveney et al., 

2009) έδειξε ότι υπάρχει ένα σαφές και σταθερό όφελος από τη γονεϊκή εμπλοκή στη 

θεραπευτική διαδικασία, όπως αξιολογείται από τις αλλαγές που παρατηρούνται στην 

κλινική κατάσταση του παιδιού. Η έρευνα του James και των συνεργατών του (James, 

Soler, & Wetherall, 2005) έδειξε ότι το ποσοστό των παιδιών που μετά την 

ολοκλήρωση της θεραπείας δεν πληρούσε πια τα κριτήρια της αρχικής αγχώδους 

διαταραχής είναι 74% στην ομάδα ΓΣΘ-παιδί+γονείς και 56% για την ομάδα ΓΣΘ-παιδί.  
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Το αν και πόσο οι γονείς εμπλέκονται στη θεραπεία εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι η ηλικία του παιδιού, η φύση της αρχικής 

διάγνωσης, η γονεϊκή ψυχοπαθολογία και το στυλ γονεϊκότητας που, όπως είδαμε, 

μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση του παιδικού άγχους. Αναφορικά με την ηλικία, 

υποστηρίζεται ότι για τα παιδιά της πρώτης και μέσης παιδικής ηλικίας η γονεϊκή 

εμπλοκή είναι συχνά μέρος της θεραπείας και επιδεικνύει αρκετά οφέλη. Αντίθετα, 

στην εφηβεία η ανάγκη αυτονομίας του εφήβου υπαγορεύει την πιο περιορισμένη 

εμπλοκή των γονέων. Οι Barrett και οι συνεργάτες (1996) σύγκριναν τη ΓΣΘ όπου 

συμμετείχε μόνο το παιδί και ΓΣΘ όπου συμμετείχε το παιδί και οι γονείς του, σε δύο 

ηλικιακές ομάδες (7-10 ετών και 11-14 ετών). Η ενότητα που απευθύνονταν στην 

οικογένεια/γονείς συμπεριλάμβανε την εκπαίδευση σε τρία πεδία: (1) διαχείριση της 

συμπεριφοράς του παιδιού, (2) διαχείριση του γονεϊκού άγχους και (3) δεξιότητες 

επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

συμμετέχοντες τόσο στη συνθήκη όπου συμμετείχε μόνο το παιδί όσο και στη συνθήκη 

όπου συμμετείχαν το παιδί και οι γονείς του έδειξαν σημαντική βελτίωση στα 

συμπτώματα του άγχους, αμέσως μετά τη θεραπεία, 6 και 12 μήνες μετά, συγκριτικά με 

την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες της δεύτερης συνθήκης είχαν 

μεγαλύτερη βελτίωση από αυτούς της πρώτης. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν  ότι η 

ηλικία αλληλεπιδρά με τη θεραπευτική συνθήκη με τρόπο που η ΓΣΘ όπου 

συμμετέχουν το παιδί και οι γονείς του φάνηκε να είναι πιο αποτελεσματική για τα 

μικρότερα παιδιά αλλά όχι για τα μεγαλύτερα. Μία εξήγηση για τη μεγαλύτερη επιρροή 

της συμμετοχής των γονέων στη θεραπεία των μικρότερων παιδιών μπορεί να είναι το 

ότι τα περισσότερα  προγράμματα διδάσκουν στους γονείς στρατηγικές αντιμετώπισης 

και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αυτοί με τη σειρά τους λειτουργούν ως 

πρότυπα μίμησης για τα παιδιά (Ginsburg & Schlossberg, 2002). Ωστόσο, φαίνεται ότι 

κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για τους  εφήβους, οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από 

τους συνομηλίκους τους.   

Σε μία άλλη έρευνα με 60 παιδιά 7-14 ετών, εφαρμόστηκε μία παρέμβαση 12 

εβδομάδων (Barrett, 1998). Στην πρώτη συνθήκη συμμετείχε μόνο το παιδί και στη 

δεύτερη το παιδί με τους γονείς του. Η δουλειά με τους γονείς αφορούσε το πώς να 

ενθαρρύνουν τις γενναίες συμπεριφορές και να μειώνουν την υπερβολική ανησυχία του 

παιδιού. Ακολουθούσε εκπαίδευση σε στρατηγικές ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένου 

του λεκτικού επαίνου αλλά και των προνομίων και των ανταμοιβών. Επίσης, οι γονείς 

εκπαιδεύονταν στο πώς να χειρίζονται το προσωπικό τους άγχους ώστε να αποκτήσουν 

επίγνωση και των δικών τους αντιδράσεων. Τέλος, σύντομη εκπαίδευση έγινε σε 
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δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 

64,8% των παιδιών που ακολούθησαν παρέμβαση δεν πληρούσαν πια τα κριτήρια της 

αγχώδους διαταραχής ενώ το αντίστοιχο ποσοστό από τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 

ήταν 25,2%. Μετά από 12 μήνες το 64,5% της συνθήκης ΓΣΘ-παιδί και το 84,8% της 

συνθήκης ΓΣΘ μαζί με το παιδί και τους γονείς παρέμεναν ελεύθερα διάγνωσης. Η 

έρευνα υποστήριξε τη χρησιμότητα της συμμετοχής των γονέων στη θεραπεία, καθώς 

αυτή εξασφάλιζε καλύτερη διατήρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και 

μεγαλύτερη γενίκευση.  

Αντίστοιχα, η έρευνα της Mendlowitz και των συνεργατών της (Mendlowitz, 

Manassis, Bradley, Scapilatto, Mietzitis, & Shaw, 1999) πραγματοποιήθηκε με 62 

παιδιά 7-12 ετών που συμμετείχαν σε τρεις θεραπευτικές συνθήκες. Στην πρώτη ομάδα 

συμμετείχαν τα παιδιά με τους γονείς (ΓΣΘ-παιδί+γονείς), στη δεύτερη μόνο τα παιδιά 

(ΓΣΘ-παιδί) και στην τρίτη μόνο οι γονείς (ΓΣΘ-γονείς). Η παρέμβαση που 

πραγματοποιήθηκε μόνο με τους γονείς είχε σαν στόχο την εκπαίδευσή τους σε θέματα 

διαχείρισης του παιδικού άγχους, ακολουθώντας μία παρόμοια δομή και λογική με αυτή 

των ΓΣΘ προγραμμάτων (π.χ. άσκηση σε στρατηγικές αντιμετώπισης, επίλυσης 

προβλημάτων, εργασίες για το σπίτι κ.λ.π.). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και στις τρεις 

συνθήκες αναφέρθηκε μείωση στα συμπτώματα του άγχους, ωστόσο, η γονεϊκή 

εμπλοκή ενίσχυε σημαντικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα και τα παιδιά που συμμετείχαν 

μαζί με τους γονείς τους ανέφεραν ότι μετά το τέλος της θεραπείας, έμαθαν και 

χρησιμοποιούσαν πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης. 

Από την άλλη, η πρόσφατη ανασκόπηση των Reynolds και των συνεργατών του 

(2012) έδειξε ότι, ανεξάρτητα από το εάν οι γονείς συμμετείχαν ή όχι στη θεραπεία 

αλλά και από το βαθμό συμμετοχής τους (π.χ. μικρή ή μεγάλη εμπλοκή) η 

ψυχοθεραπεία ήταν από μέτρια έως ισχυρά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του 

παιδικού άγχους. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γονεϊκή εμπλοκή 

μπορεί μην είναι τόσο καθοριστική και ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο και 

χρειάζονται προσοχή (Reynolds et al., 2012). Ειδικότερα, η έρευνα της Spence και των 

συνεργατών της (Spence, Donovan, & Brechman-Toussaint, 2000) δε βρήκε να υπάρχει 

σημαντική υπεροχή της γονεϊκής εμπλοκής στη ΓΣΘ. Παρόμοια, η έρευνα του Cobham 

και των συνεργατών (1998) βρήκε ότι υπήρχε αλληλεπίδραση ανάμεσα στη γονεϊκή 

ψυχοπαθολογία και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι η 

εκπαίδευση των γονέων σε τεχνικές διαχείρισης του παιδικού άγχους είχε αποτέλεσμα 

μόνο στην περίπτωση που οι ίδιοι οι γονείς ανέφεραν υψηλά επίπεδα προσωπικού 

άγχους. Η έρευνα της Nauta και των συνεργατών της (Nauta et al., 2003) 
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πραγματοποιήθηκε με 79 παιδιά 7-18 ετών τα οποία μοιράστηκαν σε τρεις ομάδες, (1) 

ΓΣΘ-παιδί, (2) ΓΣΘ με τη συμμετοχή και του παιδιού και του γονέα και (3) λίστα 

αναμονής. Ιδιαίτερα, στη δεύτερη συνθήκη οι γονείς εκπαιδεύτηκαν στο να μάθουν να 

αλλάζουν τις σκέψεις που κάνουν αναφορικά με τη συμπεριφορά των παιδιών.   Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες παρέμβασης – τόσο αυτή στην οποία 

συμμετείχε μόνο το παιδί, όσο και αυτή στην οποία συμμετείχαν το παιδί και οι γονείς – 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, είχαν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. Επίσης, 

η έρευνα δεν έδειξε να υπάρχει κάποιο όφελος από τη συμμετοχή των γονέων. Μία 

πιθανή εξήγηση είναι ότι η παρέμβαση που ακολούθησαν οι γονείς είχε περιορισμένη 

διάρκεια. Οι ερευνητές της ίδιας έρευνας κατέληξαν ότι χρειάζεται να διερευνηθούν 

περισσότερο οι τρόποι εμπλοκής των γονέων για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ρόλου του ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητος.  

Η ανασκόπηση που έκαναν ο Kendall και οι συνεργάτες του (Kendall et al., 2010) 

υπολόγισε τα μεγέθη της επίδρασης της αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ στην 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους σε ομάδες στις οποίες συμμετείχαν και σε άλλες που 

δεν συμμετείχαν οι γονείς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μεγέθη της επίδρασης για 

τις ομάδες που δεν υπήρχε η γονεϊκή εμπλοκή ήταν από μικρά μέχρι μέτρια σύμφωνα 

με τις αυτό-αναφορές των παιδιών, και μεγάλα, σύμφωνα με τις αυτοαναφορές των 

γονέων. Για τις ομάδες όπου υπήρχε η συμμετοχή των γονέων, τα αντίστοιχα μεγέθη 

ήταν και πάλι από μικρά μέχρι μέτρια, σύμφωνα με τις αυτό-αναφορές των παιδιών, και 

μεγάλα σύμφωνα με τις αυτοαναφορές των γονέων και τις εκτιμήσεις των κλινικών. Η 

έρευνα συμπεραίνει ότι, γενικά, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος στα μεγέθη της επίδρασης, 

ενώ σταθερά πιο υψηλά είναι τα μεγέθη της επίδρασης στις αναφορές των γονέων όταν 

και οι ίδιοι εμπλέκονται στη θεραπεία.    

Μία νεότερη έρευνα μελέτησε την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ όταν αυτή 

παρέχεται στα παιδιά μέσω των γονιών τους (Thirwall et al., 2013). Στους γονείς 

χορηγήθηκε ένας οδηγός αυτο-βοήθειας, εκπαιδεύτηκαν στις βασικές αρχές και 

δεξιότητες της ΓΣΘ και ανέλαβαν να καθοδηγήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους για να 

καταπολεμήσουν το άγχος/φόβο τους σε διάφορες καταστάσεις. Στην έρευνα υπήρχαν 

τρεις ομάδες, η μία ήταν πλήρους καθοδήγησης, όπου οι γονείς είχαν εβδομαδιαία 

επαφή με το θεραπευτή για 8 εβδομάδες (4 ωριαίες συναντήσεις και 4 εικοσάλεπτες 

τηλεφωνικές συνδιαλέξεις). Η δεύτερη ομάδα ήταν σύντομης καθοδήγησης, όπου οι 

γονείς είχαν μια ωριαία συνάντηση με το θεραπευτή και 4 εικοσάλεπτες τηλεφωνικές 

επικοινωνίες. Η τρίτη ήταν η ομάδα ελέγχου, που δεν ακολούθησε κάποια παρέμβαση. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά της πρώτης ομάδας συγκριτικά με την ομάδα 
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ελέγχου, ήταν 2 φορές περισσότερο ελεύθερα της αρχικής διάγνωσης, 3 φορές 

περισσότερο δεν πληρούσαν τα κριτήρια καμίας αγχώδους διαταραχής, ενώ 3 φορές 

περισσότερα παιδιά ανέφεραν ότι είχαν δει «μεγάλη βελτίωση». Τα ευρήματα σχετικά 

με τη δεύτερη ομάδα της σύντομης καθοδήγησης είναι λιγότερο ενθαρρυντικά. Δεν 

υπήρχαν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Ωστόσο, 2 φορές 

περισσότερα παιδιά από αυτά της ομάδας ελέγχου ανέφεραν «μεγάλη βελτίωση». Στην 

επαναξιολόγηση, 6 μήνες μετά, υπήρχε διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος  

και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η επίδραση ήταν μεγαλύτερη για την ομάδα 

σύντομης καθοδήγησης. Επίσης η εμπειρία του θεραπευτή δεν είχε σημαντική επιρροή 

στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (Thirwall et al., 2013).  

Γενικά, από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι η συμμετοχή των γονέων στη 

θεραπεία είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση 

αλλά και στη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Ωστόσο, κάθε φορά 

χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη σημαντικές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν 

το ρόλο της συμμετοχής των γονέων, όπως είναι η ηλικία του παιδιού, ο τρόπος 

εμπλοκής των γονέων, η σοβαρότητα των συμπτωμάτων και άλλα σημαντικά 

μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν το πώς αξιολογείται το θεραπευτικό αποτέλεσμα.      

 

2.7 Παράγοντες που επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα 

Γενικά, τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υπάρχουν αναφορικά με τους 

προβλεπτικούς και διαμεσολαβητικούς παράγοντες του θεραπευτικού αποτελέσματος 

είναι λίγα. Τα τελευταία χρόνια, μετά τα επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του άγχους, οι 

έρευνες κατευθύνονται στο να εντάξουν στα πειραματικά τους σχέδια παράγοντες που 

έχουν θεωρηθεί ότι μπορεί να παίζουν ένα σημαντικό προβλεπτικό ή διαμεσολαβητικό 

ρόλο. Μερικοί από τους παράγοντες που έχουν βρεθεί ότι επηρεάζουν το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα αναφέρονται παρακάτω: 

 

2.7.1. Πώς γίνεται η μέτρηση  του θεραπευτικού αποτελέσματος 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάσει το πώς 

αποτυπώνεται και τίθεται σε σύγκριση το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για τη μέτρησή του. Ο τρόπος αξιολόγησής του αποτελεί ένα 

σημαντικό μεθοδολογικό στοιχείο της κάθε έρευνας που μπορεί να ενισχύει ή να 

αποδυναμώσει, αντίστοιχα, το ερευνητικό εύρημα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

πολλαπλές πηγές πληροφόρησης που αφορούν στην εκτίμηση της κλινικής κατάστασης, 
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τις βαθμολογίες του κλινικού θεραπευτή και τις αυτοαναφορές του παιδιού και του 

γονέα. Ανάλογα με την έμφαση που θα δοθεί σε καθεμία από τις παραπάνω μετρήσεις 

προκύπτει ο βαθμός της μείωσης των συμπτωμάτων του άγχους (Rapee et al., 2009). 

Έτσι, για παράδειγμα, άλλες φορές τα παιδιά μπορεί να αναφέρουν μεγαλύτερη 

βελτίωση στα συμπτώματα του άγχους, συγκριτικά με τους γονείς τους, ή και το 

αντίστροφο. Κάποιες έρευνες παρατήρησαν ότι η μείωση της αγχώδους 

συμπτωματολογίας που ανέφεραν οι γονείς ήταν μεγαλύτερη, έως και 2 φορές, από την 

αντίστοιχη των παιδιών (Ishikawa et al., 2007. Silverman, Pina & Viswesvaran, 2008). 

Κατά συνέπεια, το εάν η αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος γίνεται από 

τους γονείς ή από τα παιδιά, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.     

Σημαντικό, επίσης, κριτήριο που επηρεάζει την εκτίμηση του μεγέθους του 

θεραπευτικού αποτελέσματος είναι το εάν υπάρχει απλή μείωση των συμπτωμάτων του 

άγχους ή απουσία της αρχικής διάγνωσης, όπως αυτή αξιολογείται με δομημένες 

διαγνωστικές συνεντεύξεις. Αναμφισβήτητα, κάποιες έρευνες είναι πιο συντηρητικές 

στην εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, υπό την έννοια ότι το συνδέουν με 

την απουσία της κυρίαρχης αγχώδους διαταραχής, ενώ άλλες το συνδέουν με την 

απουσία όλων των διαταραχών του άγχους που το παιδί αρχικά παρουσίαζε. Άρα οι 

συγκρίσεις μεταξύ των ερευνών απαιτούν μεγάλη προσοχή (Rapee et al., 2009). 

 

2.7.2. Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες.  

Τα ευρήματα σχετικά με το πώς οι δημογραφικοί παράγοντες επηρεάζουν το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι περιορισμένα. Συνήθως οι παράγοντες που μελετώνται 

είναι το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα. Οι έρευνες που μελέτησαν την ηλικία ως 

προβλεπτικό παράγοντα του θεραπευτικού αποτελέσματος βρήκαν ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές ανάλογα με την ηλικία (Berman, Weems, Silverman, & Kurtines, 

2000. Kendall et al. 1997. Rapee, 2000. Shortt et al. 2001. Silverman et al. 1999. 

Spence et al. 2000. Wood et al. 2006). Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει με 

παιδιά κάτω των 15 ετών.  

Παρόμοια, το φύλο δε βρέθηκε να αποτελεί σημαντικό διαμεσολαβητικό 

παράγοντα της ανταπόκρισης στη θεραπεία (Berman et al. 2000. Kendall et al. 1997. 

Rapee 2000. Shortt, Barrett, & Fox, 2001. Silverman et al. 1999). Ειδικότερα, η έρευνα 

του Rapee (2000) έδειξε ότι το φύλο δεν επηρέαζε την ανταπόκριση στη θεραπεία, 

όμως τα κορίτσια ήταν πιο πιθανό να απαντήσουν πιο θετικά στις επαναληπτικές 

μετρήσεις, ένα χρόνο μετά. Παρόμοια, οι Shortt, Barrett και Fox (2001) βρήκαν ότι ο 
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παράγοντας του φύλου δεν ασκεί επίδραση και δεν διαμεσολαβεί στο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. Η έρευνα των Barrett και των συνεργατών (1996) έδειξε ότι τα κορίτσια 

είχαν καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα όταν στη θεραπεία συμμετείχαν και οι 

γονείς, ενώ για τα αγόρια το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν παρουσίαζε σημαντική 

διαφορά ανάμεσα στη συμμετοχή ή μη των γονέων στη θεραπεία. Τέλος, η εθνικότητα 

και το γονεϊκό εισόδημα, επίσης, δεν βρέθηκαν να σχετίζονται με το αποτέλεσμα της 

θεραπείας στα παιδιά με άγχος (Berman et al. 2000).  

 

2.7.3. Σοβαρότητα και τύπος των συμπτωμάτων άγχους 

Οι έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι τα σοβαρά συμπτώματα του άγχους που 

επιφέρουν σημαντική δυσλειτουργία συνδέονται με υψηλή συννοσηρότητα (Kendall et 

al., 2010). Η συννοσηρότητα, με τη σειρά της, όπως θα παρουσιαστεί και σε επόμενη 

ενότητα, μπορεί να επηρεάσει τη θεραπευτική πορεία. Η έρευνα του Rapee (2000) 

έδειξε ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν επηρεαζόταν αρνητικά από τη σοβαρότητα 

της διαταραχής, πριν τη θεραπεία. Από την άλλη, η έρευνα των Kley, Heinrichs, Bender 

και Tuschen-Caffier (2012) που πραγματοποιήθηκε με παιδιά που είχαν ως κύρια 

διάγνωση το κοινωνικό άγχος έδειξε ότι οι αναφορές των παιδιών για τα συμπτώματα 

του κοινωνικού άγχους συνδέονταν με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, η 

μεγαλύτερη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους πριν τη θεραπεία 

συνδέονταν με μεγαλύτερη θεραπευτική ανταπόκριση και αλλαγή. Αντίθετα, οι 

αναφορές των γονέων για την αγχώδη συμπτωματολογία του παιδιού δεν φάνηκε να 

έχει σημαντική επίδραση στην αλλαγή του παιδικού  άγχους.  

Η έρευνα των Hudson, Rapee, Lyneham, McLellan, Wuthrich, και Schniering 

(2015) μελέτησε την ανταπόκριση συγκεκριμένων διαταραχών άγχους στη θεραπευτική 

διαδικασία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με 664 συμμετέχοντες, 6-18 ετών, που είχαν 

ως κύρια διάγνωση μία αγχώδη διαταραχή και που ολοκλήρωσαν ένα θεραπευτικό 

πρόγραμμα αντιμετώπισης του άγχους γνωστικής-συμπεριφορικής προσέγγισης. Η 

έρευνα έδειξε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία αναφέρθηκαν 

για την ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή (57,1%), ακολουθούμενη από τη 

διαταραχή γενικευμένου άγχους (52,7%). Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα 

στις επαναληπτικές μετρήσεις (follow-ups) όπου και τα μεγαλύτερα ποσοστά 

υποχώρησης της αρχικής διάγνωσης διατήρησε η ψυχαναγκαστική-καταναγακαστική 

διαταραχή (57,1%) και ανέβασε η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή (57,6%). Επίσης, 

τόσο η ειδική φοβία και το άγχος αποχωρισμού στις επαναληπτικές μετρήσεις είχαν 

μεγαλύτερα ποσοστά υποχώρησης της διάγνωσης, συγκριτικά με τις μετρήσεις αμέσως 
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μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας (42,1% και 56,1% για την Ειδική Φοβία. 42,2% 

και 56% για το Άγχος Αποχωρισμού). Το Κοινωνικό Άγχος παρουσίασε τη μικρότερη 

αλλαγή τόσο αμέσως μετά τη θεραπεία όσο και στις επαναληπτικές μετρήσεις. Ωστόσο, 

το εύρημα αυτό βασίστηκε στις αναφορές της μητέρας και στις κλινικές εκτιμήσεις, ενώ 

δεν υποστηρίχθηκε από τις αναφορές των παιδιών.   

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η σοβαρότητα αλλά και ο τύπος των συμπτωμάτων του 

άγχους μπορούν να επηρεάσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά οι γνώσεις μας γύρω 

από το πώς και με ποιον τρόπο δεν είναι ακόμα επαρκείς, ώστε να προκύψουν χρήσιμα 

και ασφαλή συμπεράσματα.  

       

2.7.4. Γονεϊκό άγχος 

Έχει ήδη ειπωθεί ότι ο τρόπος μεταβίβασης του άγχους από γενιά σε γενιά δεν 

είναι απόλυτα γνωστός. Παρατηρώντας τους μηχανισμούς που συνδέουν το γονεϊκό 

άγχος με το άγχος του παιδιού, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι διάφορες μεταβλητές που 

συνδέονται με το άγχος των γονιών μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των 

θεραπειών που ακολουθούν τα παιδιά για την αντιμετώπιση του άγχους τους (Cobham, 

Dadds, & Spence, 1998. Creswell, Willetts, Murray, Singhal & Cooper, 2008). Ωστόσο, 

οι γνώσεις μας σχετικά με το πώς το γονεϊκό άγχος επηρεάζει τη θεραπευτική πορεία 

του παιδιού με άγχος είναι ελάχιστες. Έχει υποστηριχθεί ότι υπάρχουν δύο τρόποι με 

τους οποίους το γονεϊκό άγχος μπορεί να επιδράσει στην ανταπόκριση του παιδιού στη 

θεραπεία: (α) μέσω της σύνδεσης που παρατηρείται ανάμεσα στο γονεϊκό άγχος και στο 

αγχωτικό γονεϊκό στυλ και (β) μέσω των δυσκολιών που ένας γονιός με άγχος 

αντιμετωπίζει την αποτελεσματική υποστήριξη του παιδιού στη θεραπεία (Creswell et 

al., 2008). 

 Διάφορες έρευνες μελέτησαν τη σύνδεση του θεραπευτικού αποτελέσματος με το 

άγχος, το φόβο και το αρνητικό συναίσθημα που οι γονείς αναφέρουν για τους ίδιους 

(Berman et al., 2000. Cobham et al., 1998. Dadds et al., 1997).  Κάποιες από αυτές δε 

βρήκαν σύνδεση (Wood et al. 2006), ενώ η πλειοψηφία των ερευνών αναφέρει ότι το 

γονεϊκό άγχος εξασθενεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα (Berman et al. 2000. Dadds et al. 

1997. Rapee 2000). Μάλιστα, βρέθηκε ότι η επιρροή αυτή είναι μεγαλύτερη για τα 

μικρότερα παιδιά συγκριτικά με τους εφήβους (Berman et al. 2000. Kley et al., 2012). 

Κατά τον ίδιο τρόπο που οι θεωρίες για το συναίσθημα υποστηρίζουν την επίδραση του 

παράγοντα του αρνητικού συναισθήματος (negative affectivity factor) (Clark & Watson 

1991) η έρευνα του Berman και των συνεργατών του (2000) βρήκε ότι τα παιδιά των 

οποίων οι γονείς είχαν αυξημένες τις διαστάσεις της κατάθλιψης, του φόβου, της 
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εχθρότητας και της παράνοιας είχαν χειρότερη πρόγνωση στη θεραπεία (Berman et al. 

2000).  

Μία έρευνα που είχε σαν στόχο να διερευνήσει τη σχέση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος με το γονεϊκό άγχος μελέτησε 67 παιδιά που παρουσίαζαν άγχος και τα 

οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με το επίπεδο άγχους του γονιού τους 

(υψηλό και χαμηλό). Στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία σε δύο θεραπευτικές συνθήκες. 

Στην πρώτη συνθήκη μόνο τα παιδιά ακολούθησαν ένα ΓΣΘ πρόγραμμα (ΓΣΘ), ενώ 

στη δεύτερη συνθήκη τα παιδιά ακολούθησαν το ΓΣΘ πρόγραμμα και οι γονείς ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα διαχείρισης του άγχους (ΓΣΘ-ΔΑ/γονείς). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι, αμέσως μετά τη θεραπεία, τα παιδιά που οι γονείς τους είχαν χαμηλό άγχος 

το 82% αυτών στη ΓΣΘ συνθήκη δεν πληρούσε τα κριτήρια του άγχους, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τη δεύτερη συνθήκη (ΓΣΘ-ΔΑ/γονείς) έφτανε το 80%. Στην 

ομάδα των παιδιών που οι γονείς τους είχαν υψηλό άγχος, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 

39% στη ΓΣΘ συνθήκη και 77% στη «ΓΣΘ-ΑΔ/γονείς» συνθήκη. Η πρώτη ερμηνεία 

αυτού του ευρήματος είναι ότι τα παιδιά που είχαν τουλάχιστον ένα γονιό με άγχος 

ωφελούνταν λιγότερο από τη θεραπεία συγκριτικά με τα παιδιά που ο γονιός τους δεν 

παρουσίαζε άγχος. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι η προσθήκη ενός προγράμματος 

διαχείρισης του γονεϊκού άγχους ενισχύει την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ θεραπείας 

του παιδιού που έχει έναν γονιό με άγχος.  Ωστόσο, η πλειοψηφία των μετρήσεων δεν 

έδειξαν διαφορές ανάμεσα στην ομάδα των παιδιών των οποίων οι γονείς 

ακολουθούσουν κάποια θεραπεία και αυτών των οποίων οι γονείς δεν ήταν σε 

παρέμβαση για το προσωπικό τους άγχος (Cobham et al. 1998). Αυτό σημαίνει ότι το 

άγχος του γονιού δε συνδέεται αιτιωδώς με τη μείωση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος. Επίσης, στην ίδια έρευνα δεν παρατηρήθηκε μείωση στο γονεϊκό άγχος 

μετά την παρέμβαση, οπότε το αρχικό ερώτημα παραμένει στην ουσία αναπάντητο. 

Είναι πιθανό ότι η έμφαση σε πιο συγκεκριμένες συμπεριφορές του γονιού, όπως το 

αρνητικό συναίσθημα, η υπερπροστατευτική συμπεριφορά και η επίδειξη αγχωτικών 

συμπεριφορών, θα συμβάλλουν περισσότερο στην ενίσχυση της θεραπευτικής αλλαγής 

του παιδιού.  

Παρόμοια, η έρευνα του Creswell και των συνεργατών του (Creswell et al., 2008) 

έδειξε ότι το άγχος της μητέρας συνδέονταν με μικρότερα θεραπευτικά αποτελέσματα, 

σύμφωνα όσο με τις αναφορές των γονέων όσο και με τις αξιολογήσεις των κλινικών. 

Ωστόσο, η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι παρεμβάσεις που στόχευαν στη μείωση του άγχους 

της μητέρας δε συνδέονταν με καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα του παιδιού. Με 

άλλα λόγια, η έρευνα έδειξε ότι ακόμα και εάν το άγχος της μητέρας αντιμετωπιζόταν 
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θεραπευτικά και εμφάνιζε μείωση, αυτό δεν επηρεάζει το θεραπευτικό αποτέλεσμα που 

παρουσίαζε το παιδί. Το εύρημα αυτό χρειάζεται να ερμηνευθεί με μεγάλη προσοχή 

καθώς το μικρό δείγμα της έρευνας (N=22) δεν επιτρέπει να γίνονται γενικεύσεις.  

Επίσης, η έρευνα του Silverman και των συνεργατών του (Silverman et al. 2009) 

μελέτησε την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ με τη συμμετοχή των γονέων εξετάζοντας 

τρεις διαφορετικές μεταβλητές που είχαν σχέση με τους γονείς: (1) θετική/αρνητική 

συμπεριφορά του γονιού προς το παιδί, (2) συγκρούσεις ανάμεσα στα παιδιά και τους 

γονείς, στις δυαδικές τους αλληλεπιδράσεις, και (3) γονεϊκό άγχος. Καταρχήν, τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν την ύπαρξη αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στο άγχος των 

παιδιών και τις μεταβλητές των γονέων. Μάλιστα, στην έρευνα φάνηκε αρκετά ισχυρή 

και η επίδραση που το άγχος των παιδιών έχει στους γονείς και όχι μόνο η αμοιβαία 

αλληλεπίδραση ή η επίδραση του γονεϊκών παραγόντων με το άγχος των παιδιών. 

Ακόμα τα ευρήματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν διαφορές ως προς το άγχος των παιδιών, 

ανάλογα με το εάν στη θεραπεία συμμετείχαν ή όχι οι γονείς. Δεύτερο, φάνηκε ότι στη 

συνθήκη όπου συμμετείχαν μόνο τα παιδιά, μετά την παρέμβαση, παρατηρήθηκαν 

βελτιώσεις σε όλες τις μεταβλητές των γονέων, και μάλιστα οι αλλαγές ήταν 

συγκρίσιμες με αυτές που σημειώθηκαν όταν συμμετείχαν και οι γονείς στη θεραπεία. 

Αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι η μείωση στο άγχος των νέων παιδιών οδηγεί σε 

μειώσεις του γονεϊκού άγχους. Η έρευνα δεν καταλήγει στο εάν υπάρχουν αιτιώδεις 

σχέσεις, ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές, ωστόσο υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο 

άγχος των νεαρών στις δύο χρονικές στιγμές (πριν-μετά) επιδρούν στη θετική/αρνητική 

συμπεριφορά των γονέων προς τα παιδιά (μία από τις υπό μελέτη μεταβλητές). Δηλαδή, 

τα παιδιά που αναφέρουν μειώσεις στο άγχος τους αντιλαμβάνονται ως περισσότερο 

θετικές και λιγότερο αρνητικές τις συμπεριφορές των γονέων τους προς τα ίδια.  

Οι έρευνες της Bodden (Bodden et al., 2008) και του Kendall (Kendall, Hudson, 

Gosch, Flannery-Schroeder, & Suveg 2008) εξέτασαν το κατά πόσο το γονεϊκό άγχος 

αποτελεί διαμεσολαβητικό παράγοντα του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η έρευνα της 

Bodden έδειξε ότι η συνθήκη όπου στη θεραπεία συμμετείχε μόνο το παιδί είχε 

καλύτερα αποτελέσματα από τη συνθήκη όπου συμμετείχαν το παιδί και οι γονείς του 

τόσο μετά τη θεραπεία, όσο και 3 μήνες μετά, στις περιπτώσεις που οι γονείς είχαν μία 

αγχώδη διαταραχή. Η Bodden υποστήριξε ότι ενδεχόμενα το γονεϊκό άγχος 

παρεμποδίζει το γονέα να μεταφέρει τις δεξιότητες της ΓΣΘ στο παιδί, 

παρεμποδίζοντας έτσι τη βελτίωση του παιδιού. Αντίθετα, ο Kendall (Kendall et al., 

2008) βρήκε ότι η συνθήκη «ΓΣΘ-γονείς» είχε καλύτερα αποτελέσματα από τη 

συνθήκη «ΓΣΘ-παιδί», στις επαναληπτικές μετρήσεις, 12 μήνες μετά, όταν οι πατέρες – 
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και όχι οι μητέρες – είχαν μία αγχώδη διαταραχή. Τα δεδομένα αυτής της έρευνας είναι 

πολύτιμα, κυρίως επειδή τα περισσότερα δεδομένα τα έχουμε μέσω της συμμετοχής 

των μητέρων και όχι των πατέρων, για τους οποίους οι γνώσεις που διαθέτουμε είναι 

ελάχιστες. Για τον ίδιο λόγο,  τα ευρήματα της έρευνας δεν μπορούν με ευκολία να 

συγκριθούν με άλλα ευρήματα καθώς στις περισσότερες έρευνες το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής το έχουν οι μητέρες.  

Από την άλλη μεριά, μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποια σύνδεση 

ανάμεσα στο γονεϊκό άγχος και στο αποτέλεσμα της θεραπείας που ακολουθεί το παιδί 

(Wood, Piacentini, Southam-Gerow et al., 2006). Η έρευνα τονίζει ότι το ερώτημα αυτό 

θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.  

Τέλος, σε μία άλλη έρευνα οι ερευνητές μελέτησαν (1) τη συναισθηματική 

ζεστασιά, (2) την απόρριψη, (3) την υπερπροστασία (4) το γονεϊκό άγχος και τα (4) 

καταθλιπτικά συμπτώματα του πατέρα και της μητέρας σαν προβλεπτικούς παράγοντες 

του θεραπευτικού αποτελέσματος που παρουσίασε το παιδί (Liber, Van Widenfelt, 

Goedhart, Utens, Van Der Leeden, & Markus, 2008β).  Η έρευνα έδειξε ότι η απόρριψη 

και τα καταθλιπτικά συμπτώματα του πατέρα και η αντιλαμβανόμενη από τα παιδιά 

συναισθηματική ζεστασιά της μητέρας προέβλεπαν μικρότερα θεραπευτικά 

αποτελέσματα. Το τελευταίο εύρημα προκαλεί μεγάλη έκπληξη, δεδομένου, μάλιστα, 

ότι άλλες έρευνες δεν έχουν βρει κάτι αντίστοιχο. Οι ερευνητές εξηγούν ότι τα υψηλά 

επίπεδα της συναισθηματικής ζεστασιάς, όπως τα βαθμολογούν τα παιδιά, μπορεί να 

συνδέονται με τις συμπεριφορές των μητέρων που δίνουν υπερβολική διαβεβαίωση, την 

οποία τα παιδιά την αντιλαμβάνονται ως συναισθηματική ζεστασιά.  Η υπερβολική 

διαβεβαίωση, όμως, όπως υποστηρίχθηκε και στην εισαγωγή, είναι ένας παράγοντας 

που συμβάλλει στη διατήρηση του άγχους. Παρόμοια οι Bodden και συν. (2008) 

βρήκαν ότι η παρουσία άγχους σε ένα από τους δύο γονείς προέβλεπε την παρουσία της 

αγχώδους διαταραχής μετά την παρέμβαση και αργότερα στις επαναληπτικές μετρήσεις. 

Παρόμοια, oι Kendall και συν. (2008) βρήκαν ότι η παρουσία μίας αγχώδους 

διαταραχής στη μητέρα και – όχι στον πατέρα – προέβλεπε την εμφάνιση της κύριας 

αγχώδης διαταραχής του παιδιού κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις.  

Συνοπτικά, η πλειοψηφία των ευρημάτων υποστηρίζουν τη μεγάλη σημασία της 

παρουσίας του γονεϊκού άγχους και τη σύνδεσή του με το άγχος των παιδιών. Ωστόσο, 

τα ευρήματα σχετικά με το πόσο το γονεϊκό άγχος επηρεάζει το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα που θα έχει το παιδί είναι ακόμα πολύ αντιφατικά. Επίσης, επισημαίνεται 

ότι αν και αυτές οι μελέτες σχετικά με το διαμεσολαβητικό ή/και προβλεπτικό ρόλο του 

γονεϊκού άγχους στη θεραπευτική πορεία του παιδιού δίνουν πολύτιμες πληροφορίες, 
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ωστόσο χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη μεθοδολογία που ακολουθούν. 

Θέματα που σχετίζονται με το πώς μετράται το γονεϊκό άγχος, με ποιον τρόπο 

επιτυγχάνεται η αλλαγή του κ.α. είναι καθοριστικά για τη διαμόρφωση των ευρημάτων. 

Πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις, οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα 

ερευνητικά ευρήματα οφείλονται σε παράγοντες που σχετίζονται με θέματα 

μεθοδολογίας και στατιστικής επεξεργασίας. 

 

2.7.5. Συννοσηρότητα 

Αν και επικρατεί η άποψη που υποστηρίζει ότι τα υψηλά ποσοστά συνοσηρότητας 

συνδέονται με μεγαλύτερη σοβαρότητα και παρέμβαση στην ποιότητα ζωής και στη 

λειτουργικότητα του παιδιού (Bernstein, Borchardt, & Perwien, 1996), οι  έρευνες που 

μελετούν την επίδραση της συνοσηρότητας στο θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι λίγες. 

Υποστηρίζεται ότι τόσο το θεραπευτικό αποτέλεσμα όσο κι η μακροχρόνια πορεία και 

πρόγνωση των διαταραχών του άγχους επηρεάζονται από την παρουσία άλλων 

διαταραχών (Lewinsohn, Rohde, & Seley, 1995). Τα αποτελέσματα δύο ερευνών 

έδειξαν μικρή επίδραση των συννοσηρών διαταραχών στη μείωση του άγχους (Kendall, 

Brady, & Verduin, 2001. Rapee, 2003). Η επίδραση της συνοσηρότητας δε βρέθηκε 

σημαντική ούτε 12 μήνες μετά την αρχική αξιολόγηση (Rapee, 2003) αν και το εύρημα 

αυτό χρειάζεται να ερμηνευθεί με προσοχή καθώς η απουσία της επίδρασης δεν 

βρέθηκε σε όλες τις μετρήσεις. Παρόμοια, ο Kendall και οι συνεργάτες του (1997) 

βρήκαν ότι η συνοσηρότητα δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. 

Έτσι, υποστηρίχθηκε ότι οι συννοσηρές διαταραχές έχουν μηδενικά ή πολύ μικρά 

μεγέθη επίδρασης στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (Olatunji, Cisler, & Deacon, 2010) 

Η έρευνα των Berman και των συνεργατών τους (Berman et al., 2000) μελέτησε 

106 παιδιά με άγχος που παρακολούθησαν ένα ΓΣΘ θεραπευτικό πρόγραμμα. Τα 

αποτελέσματα, όπως και στις προηγούμενες δύο έρευνες, έδειξαν ότι η συννοσηρότητα 

δεν ήταν ένας σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Ωστόσο, σε μία πιο λεπτομερή ανάλυση, βρέθηκε ότι η συννοσηρότητα με 

εξωτερικευμένες διαταραχές (π.χ. αντικοινωνική συμπεριφορά, διαταραχή διαγωγή, 

εναντιωτική προκλητική συμπεριφορά) δεν προέβλεπαν το θεραπευτικό αποτέλεσμα, 

ενώ οι καταθλιπτικές διαταραχές είχαν αρνητική επίδραση στη θεραπευτική αλλαγή. 

Έτσι, η παρουσία κατάθλιψης μπορεί να επηρεάσει την τυπική πορεία της θεραπείας 

του παιδικού άγχους. Η εξήγηση εδώ βρίσκεται στην επίδραση του παράγοντα του 

γενικού συναισθήματος το οποίο, στις περιπτώσεις της συνοσηρότητας του άγχους με 

την κατάθλιψη, επηρεάζει την κινητοποίηση και την απόσυρση. Τόσο η κινητοποίηση 
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όσο και η απόσυρση, με τη σειρά τους, παρεμβαίνουν παρεμποδίζοντας την 

ολοκλήρωση των ασκήσεων για τη μείωση του άγχους και κυρίως την έκθεση στις 

αγχογόνες συνθήκες (Clark &Watson 1991). Από την άλλη, τα εξωτερικευμένα 

προβλήματα δεν περιλαμβάνουν την ανηδονία και έτσι δεν παρεμβαίνουν με τον ίδιο 

τρόπο στις ασκήσεις έκθεσης. Με άλλα λόγια το παιδί που εμφανίζει συνοσηρά 

εξωτερικευμένα προβλήματα, κινητοποιείται πιο εύκολα στο να εξασκήσει, έξω από τη 

συνεδρία, τις νέες δεξιότητες που αποκτά. Μάλιστα, η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που 

παρουσιάζουν συννοσηρότητα του άγχους με εναντιωτική προκλητική διαταραχή δεν 

δείχνουν την τάση να αποφεύγουν σε τέτοιο βαθμό όσο έχουν την τάση να το κάνουν 

τα παιδιά με άγχος (Barrett et al. 1996). Ίσως στις περιπτώσεις που το άγχος 

συνυπάρχει με άλλες συναισθηματικές διαταραχές απαιτούνται συγκεκριμένα 

θεραπευτικά πρωτόκολλα.  

Συμπερασματικά, μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει την επίδραση της 

συνοσηρότητας στο θεραπευτικό αποτέλεσμα αφορά τον τύπο των διαταραχών που 

συνυπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση, από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν είναι εύκολο να 

προκύψουν γενικά συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση της συνοσηρότητας 

στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας του άγχους.    

 

2.7.6. Άλλες παράμετροι της θεραπευτικής διαδικασίας 

Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης/συμμαχίας, 

επηρεάζει τη θεραπευτική διαδικασία και την πορεία αυτής (Hughes & Kendall 2007). 

Ο όρος θεραπευτική συμμαχία είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για να 

χαρακτηρίσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, 

τη συνεργασία τους στους θεραπευτικούς στόχους και τις εργασίες και το δεσμό που 

επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (Horvath & Bedi, 2002). 

Εξάλλου, ο παράγοντας της εμπλοκής (ενδιαφέρον, συμμετοχή, συμμόρφωση στις 

θεραπευτικές οδηγίες) του παιδιού στη θεραπεία δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Οι πρώτες 

ενδείξεις αναφέρουν ότι η εμπλοκή του παιδιού συνδέεται στατιστικά σημαντικά και 

θετικά με το θεραπευτικό αποτέλεσμα (Chu & Kendall 2004), υπό την έννοια ότι όσο 

καλύτερη είναι η εμπλοκή του παιδιού τόσο μεγαλύτερη είναι και η θεραπευτική 

αλλαγή.   

 

2.8. Η εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, έχουν δημιουργηθεί τρία προγράμματα προαγωγής υγείας που 

αφορούν τη διαχείριση του άγχους και τους στρες των παιδιών. Το πρώτο πρόγραμμα 
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δημιουργήθηκε από την Τζάβελλου (2003) και αποτελεί μία προσαρμογή του 

προγράμματος «Anti-stress Training» των Hample και Peterman (2003). Το πρόγραμμα 

απευθύνεται σε μαθητές 8-13 ετών και έχει τους παρακάτω στόχους: (1) τη μείωση της 

ψυχικής επιβάρυνσης των παιδιών. (2) Την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα που 

αφορούν το άγχος και ειδικότερα το τι είναι το άγχος και ποιες είναι οι αντιδράσεις στο 

άγχος σε σωματικό, συναισθηματικό και γνωστικό επίπεδο. (3) Την εκπαίδευση σε 

τεχνικές διαχείρισης του άγχους. (4) Την εκπαίδευση στο πώς καθοδηγώ σωστά τον 

εαυτό μου, και τέλος (5) την ενίσχυση της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 συνεδρίες, οι οποίες ολοκληρώνονται σε διάστημα 

τεσσάρων περίπου εβδομάδων. Τα αρχικά πειραματικά δεδομένα από την εφαρμογή 

του έδειξαν ότι τα παιδιά που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του άγχους προδιάθεσης μετά την παρέμβαση 

(Τζάβελλου, 2003).  

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι αυτό των κ. Ψύλλου και κ. Ζαφειροπούλου (2009) και 

αποτελεί προσαρμογή του προγράμματος FRIEΝDS της Barrett (2004). Το πρόγραμμα 

έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προαγωγή της συναισθηματικής 

ανθεκτικότητας των παιδιών. Ειδικότερα το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση 

διαχείρισης των αρνητικών σκέψεων και στην εκπαίδευση των παιδιών σε νέες 

δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 συναντήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στη σχολική 

τάξη. Οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν από ψυχολόγο ή από τον εκπαιδευτικό της 

τάξης ο οποίος έχει λάβει τη σχετική εκπαίδευση (Barrett, Farrell, Ollendick, & Dadds, 

2006) 

Το τρίτο πρόγραμμα αφορά ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης και 

διαχείρισης των εσωτερικευμένων προβλημάτων των παιδιών, το οποίο βασίζεται σε 

γνωστικές-συμπεριφορικές τεχνικές. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Αγχόσαυρος» και το 

μεγάλο πλεονέκτημά του είναι το γεγονός ότι δημιουργήθηκε εξ αρχής, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνόπουλων (Αγγελοσοπούλου, 2011). Το 

πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 16 δομημένες συνεδρίες και απευθύνεται σε παιδιά 6-12 

ετών. Εφαρμόζεται στο σχολικό πλαίσιο και αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο που 

επιτρέπει τόσο στον ψυχολόγο όσο και στο δάσκαλο της τάξης να το προσαρμόσει στις 

ανάγκες της τάξης του, αλλά και στο προσωπικό του στυλ. Ο «Αγχόσαυρος» 

εφαρμόστηκε σε 91 παιδιά, τα οποία ανήκαν στις πειραματικές ομάδες, ηλικίας 9,10 και 

11 ετών. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος έδειξαν ότι ένας αριθμός 

παιδιών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και ο οποίος εξ αρχής βρίσκονταν στην 
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ομάδα υψηλού κινδύνου, αμέσως μετά την παρέμβαση, μετακινήθηκαν στην κατηγορία 

των «υγιών παιδιών», στο φυσιολογικό φάσμα». Τα οφέλη αυτά διατηρήθηκαν και 

κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις, ένα χρόνο μετά. Ο προσδιορισμός της κατηγορίας 

στην οποία ανήκαν τα παιδιά (κλινικό φάσμα, οριακό φάσμα ή φυσιολογικό φάσμα) 

έγινε με βάση τις βαθμολογίες τους στις υποκλίμακες του ΣΑΕΒΑ. Παρά τα 

ενθαρρυντικά ευρήματα, ένας σημαντικός περιορισμός της έρευνας ήταν ότι ο αριθμός 

των παιδιών που αποτελούσαν της ομάδα υψηλού κινδύνου καθώς και των παιδιών  που 

είχαν κάποια αγχώδη διαταραχή ήταν μικρός, και άρα δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τη χρησιμότητα της κλινικής εφαρμογής του 

προγράμματος.  

Σημαντικό έργο, επίσης, είναι και η προσαρμογή και επιστημονική επιμέλεια της 

Ζαφειροπούλου (2006, 2011) με το «Σκέφτομαι Σωστά – Νιώθω Καλά» από το 

πρωτότυπο βιβλίο του Paul Stallard με τίτλο “Think Good-Feel Good” (2002). Το 

βιβλίο αυτό, αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, συμπεριλαμβάνεται σε μία σειρά 

χρηστικών βιβλίων, απαραίτητων για τους ψυχοθεραπευτές που δουλεύουν με παιδιά 

και εφήβους ακολουθώντας το μοντέλο της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην 

Ελλάδα και τα οποία αξιολογήθηκαν  για την αποτελεσματικότητά τους αφορούν 

κυρίως την πρωτογενή πρόληψη. Τα ευρήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή των 

Ελλήνων παιδιών, είναι αντίστοιχα με αυτά του υπόλοιπου «δυτικού κόσμου». Ωστόσο 

φαίνεται να απουσιάζουν ευρήματα πειραματικών μελετών που αφορούν στην 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους. Η προώθηση, λοιπόν, των γνώσεών μας γύρω από 

την αντιμετώπιση των συναισθηματικών προβλημάτων της παιδικής ηλικίας κρίνεται 

επιτακτική.   

 

2.9 Το Πρόγραμμα Cool Kids 

Στην παρούσα έρευνα, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί το θεραπευτικό εγχειρίδιο 

Cool Kids των Rapee, Lyneham, Schniering, Wuthrich, Abbott, Hudson και Wignall, 

(2006). Το πρόγραμμα Cool Kids αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα που διδάσκει στα 

παιδιά και στους γονείς τους πώς να διαχειρίζονται το άγχος τους (Rapee et al., 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τα παιδιά 

και τους γονείς στο να μάθουν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το άγχος και να 

σκέφτονται με ένα μη απειλητικό τρόπο. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις βασικές 

αρχές της γνωστικο-συμπεριφορικής θεραπείας σε παιδιά. Κατά συνέπεια, βασικές 

δεξιότητες που διδάσκονται είναι η γνωστική αναδόμηση, η σταδιακή έκθεση και οι 
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τρόποι διαχείρισης των αγχωτικών συμπεριφορών από τους γονείς. Το πρόγραμμα 

αποτελείται από 10 συναντήσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σε διάστημα 12 περίπου 

εβδομάδων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 7-12 ετών και γίνεται είτε σε 

ομαδικό (διάρκεια 2 ώρες) είτε σε ατομικό επίπεδο (διάρκεια 1 ώρα). Οι ασκήσεις του 

προγράμματος περιλαμβάνονται σε δύο ξεχωριστά βιβλία, εκ των οποίων το ένα δίνεται 

στα παιδιά και το άλλο στους γονείς (Lyneham, Abbott, Wignall, & Rapee, 2003). 

 

2.9.1 Η ιστορία του προγράμματος και η αποτελεσματικότητά του 

Το παρόν πρόγραμμα αποτελεί την αναθεωρημένη έκδοση του αρχικού 

προγράμματος Coping Kids που ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο Macquarie, στο Σύδνεϋ,  

το 1993 (όπως αναφέρεται στο Rapee et al., 2006). Το πρόγραμμα Coping Kids ήταν 

μία τροποποιημένη έκδοση του Προγράμματος Coping Koala που σχεδιάστηκε στο 

Πανεπιστήμιο Queensland από τους Paula Barrett, Mark Dadds και Ron Rapee (1996). 

Με τη σειρά του, το Πρόγραμμα Coping Koala βασίστηκε στο Πρόγραμμα Coping Cat 

που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Temple, στη Φιλαδέλφεια από τον Philip 

Kendall (Kendall, 1990).  Το πρόγραμμα Cool Kids βασίζεται στην έρευνα που έχει 

διενεργηθεί στην Αυστραλία στο Πανεπιστήμιο Macquarie στο Σύδνεϋ, στο 

Νοσοκομείο Royal North Shore και στο Πανεπιστήμιο Queensland για πάνω από μία 

εικοσαετία με τη συμμετοχή πολλών κλινικών ψυχολόγων και θεραπευτών. Ιδιαίτερα 

σημαντική ήταν η συμβολή των Jonathan Gaston, Amanda Frawley, Sian Harris, 

Nerolie Muller, Sue Spence, Agi Szollos και Susan Kennedy (όπως αναφέρεται στο 

Rapee et al., 2006).  

Η τρέχουσα έκδοση του προγράμματος, όπως και οι προηγούμενες, έχουν όλες 

εκτεταμένα αξιολογηθεί σε πειραματικές μελέτες (Rapee, Wignall, Hudson, & 

Schniering, 2000. Rapee et al., 2006). Τα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του 

προγράμματος έδειξαν ότι το 80% των παιδιών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα είτε 

δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια της αρχικής διάγνωσης, είτε δείχνουν σημαντική 

βελτίωση (Barrett et al., 1996. Hudson, Rapee, Denevey, Schniering, Lyneham, & 

Bovopoulos, 2009β. Hudson, Newall, Rapee, Lyneham, Schniering, Wuthrich et al., 

2013. Rapee et al., 2006). Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 6 μήνες (Rapee et al., 

2006), έως και 6 χρόνια (Barrett, Duffy, Dadds, & Rapee, 2001) μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος υποστηρίζουν τη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι 

Lundkvist-Houndoumadi και Thastum (2013α) παρουσιάζουν μία μελέτη περίπτωσης, 

ενός 12χρονου αγοριού του Έρικ, με αγχώδεις διαταραχές. Η διαγνωστική συνέντευξη 

“Anxiety Disorders Interview Schedule for DSM-IV”, Parent and Child Versions 
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(ADIS-IV-C/P, Silverman & Albano, 1996, στο Hudson et al., 2015) πριν την 

παρέμβαση, έδειξε ότι ο Έρικ παρουσίαζε Ειδική Φοβία σε Αίμα-Ένεση-Τραυματισμό 

(σύμφωνα με τις αναφορές του ίδιου) και γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, Ειδική Φοβία 

(Αίμα-Ένεση-Τραυματισμό και Ζώα), Κοινωνική Φοβία και Άγχος αποχωρισμού 

(σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων). Ο Έρικ  μπήκε σε ομάδα παρέμβασης με άλλα 

πέντε παιδιά και παρακολούθησαν το πρόγραμμα Cool Kids. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι 3 και 15 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Έρικ δεν πληρούσε τα 

κριτήρια καμίας αγχώδους διαταραχής. Μαζί με τον Έρικ, στην ίδια ομάδα συμμετείχαν 

και άλλα παιδιά, παρόμοιας ηλικίας, με πρωταρχικές διαγνώσεις κάποιον τύπο 

αγχώδους διαταραχής. Αναφορικά, λοιπόν, με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας η έρευνα 

έδειξε αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να γίνουν 

γενικεύσεις λόγω του πολύ μικρού αριθμού των συμμετεχόντων (Lundkvist-

Houndoumadi & Thastum, 2013β).  

Στην πρόσφατη έρευνα των Hudson και συν. (2015) συμμετείχαν 842 παιδιά και 

έφηβοι ηλικίας 6-18 ετών οι οποίοι έλαβαν διάγνωση μίας αγχώδους διαταραχής. Η 

διαγνωστική εκτίμηση έγινε με τη δομημένη διαγνωστική συνέντευξη (ADIS-IV-C/P, 

Silverman & Albano, 1996, στο Hudson et al., 2015) κατά την οποία ερωτήθηκαν τόσο 

τα παιδιά και οι έφηβοι όσο και οι γονείς τους. Στην ομάδα παρέμβασης τα παιδιά 

ακολούθησαν το Πρόγραμμα Cool Kids. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, με βάση το 

δείκτη της αρχικής εκτίμησης της κλινικής σοβαρότητας, υπήρχε σημαντική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στη χρονική στιγμή (πριν και μετά την παρέμβαση) και τον 

τύπο της αγχώδους διαταραχής. Έτσι, τα παιδιά με κοινωνικό άγχος είχαν τη μικρότερη 

αλλαγή συγκριτικά με τα παιδιά που είχαν γενικευμένο άγχος, άγχος αποχωρισμού, 

ειδικές φοβίες και ΨΚΔ. Ιδιαίτερα  τα παιδιά με ΨΚΔ φάνηκε ότι μετά τη θεραπεία 

είχαν σημαντική  αλλαγή, προς το καλύτερο, ως προς τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων. Με βάση τις αναφορές των παιδιών, υπήρχε σημαντική επίδραση του 

παράγοντα του χρόνου (πριν και μετά την παρέμβαση), αλλά όχι της διάγνωσης, ούτε 

και της αλληλεπίδρασης του παράγοντα του χρόνου με τη διάγνωση. Με άλλα λόγια 

όλα τα παιδιά σημείωσαν στατιστικά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων για όλους 

τους τύπους των διαταραχών άγχους. Όσον αφορά τις αναφορές των μητέρων, αυτές 

έδειξαν ότι υπήρχε μείωση των συμπτωμάτων του άγχους μετά τη θεραπεία. 

Μελετώντας το μέγεθος της αλλαγής φάνηκε ότι τα παιδιά με κοινωνικό άγχος είχαν τη 

μικρότερη αλλαγή, συγκριτικά με τα παιδιά που είχαν γενικευμένο άγχος και άγχος 

αποχωρισμού. Αντίθετα από τα περιορισμένα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα παιδιά με 

κοινωνικό άγχος, τα παιδιά με ΓΑΔ είχαν καλή ανταπόκριση στη θεραπεία και μάλιστα 
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την υψηλότερη συγκριτικά με τους άλλους τύπους του άγχους. Τα παιδιά με ΨΚΔ δεν 

παρουσίασαν αύξηση των συμπτωμάτων και σε μία μέτρηση  έδειξαν σημαντική 

βελτίωση. Συμπερασματικά, η έρευνα της Hudson και των συνεργατών της (Hudson και 

συν. 2015) έδειξε ότι όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως του τύπου της αγχώδους διαταραχής 

που είχαν ως αρχική διάγνωση, παρουσίασαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων του 

άγχους τους μετά την παρέμβαση με το θεραπευτικό πρόγραμμα Cool Kids, 

υποστηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητά του.  

 

2.10 Η χρήση των θεραπευτικών εγχειριδίων στη ΓΣΘ των 

διαταραχών άγχους σε παιδιά. Ο δρόμος προς τη διαδιαγνωστική 

θεραπεία.  

Πιο πάνω, έγινε αναφορά σχετικά με το πώς φτάσαμε στη δημιουργία του 

προγράμματος Cool Kids. Παρατηρώντας, λοιπόν, αυτή την πορεία, γίνεται φανερό το 

πώς το ερευνητικό και κυρίως κλινικό ενδιαφέρον στρέφονταν προς τη δημιουργία 

θεραπευτικών εγχειριδίων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων διαταραχών. Το 

ενδιαφέρον αυτό στηρίζονταν στα πλεονεκτήματα που εμφάνιζε η χρήση των 

θεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω: (1) η ευκολία στην 

αξιολόγηση και στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των θεραπειών (2) η 

εκπαίδευση των νέων θεραπευτών (Kendall, Chu, Gifford, Hayes, & Nauta, 1998). 

Αρκετά ερευνητικά ευρήματα υποστήριξαν την ύπαρξη των παραπάνω 

πλεονεκτημάτων (Kendall et al., 1997. Kendall, Chu, Gifford, Hayes, & Nauta, 1998). 

Από την άλλη, η κριτική που διατυπώνεται είναι ότι είναι άκαμπτα, ακολουθούν 

συγκεκριμένες διαδικασίες και τεχνικές και έχουν μία γραμμική προσέγγιση. Ο 

Seligman (1995) (όπως αναφέρεται στο Kendall et al., 1998) διατύπωσε την άποψη ότι 

τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν έναν μικρό αριθμό τεχνικών, που χρησιμοποιούνται με 

έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Άρα, υπάρχει μικρό περιθώριο διαφοροποίησης από 

τον ένα θεραπευόμενο στον άλλο αλλά και του ίδιου του θεραπευτή. Ιδιαίτερα οι Strupp 

και Anderson (1997) υποστηρίζουν ότι η θεραπεία είναι μία διαδικασία πολύ 

προσωπική και εξατομικευμένη που στοχεύει στις ιδιαίτερες και μοναδικές ανάγκες του 

κάθε πελάτη (όπως αναφέρεται στο Kendall et al., 1998). Η θεραπεία απαιτεί 

ενσυναισθητική κατανόηση, ευαισθησία και επιδεξιότητα. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, 

υποστηρίζεται ότι αποδίδεται μεγαλύτερη ακαμψία στα πρωτόκολλα από ό,τι στην 

πραγματικότητα ακολουθούν. Ωστόσο, σε όλα τα πρωτόκολλα τονίζεται ότι απαιτείται 

κλινική ματιά και σκέψη και όχι άκριτη συμμόρφωση σε αυτά, κάτι που κινδυνεύει 
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ένας νέος θεραπευτής να κάνει. Για την ευέλικτη χρήση των εγχειριδίων απαιτούνται 

κάποιες προϋποθέσεις: (1) κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου και όχι μόνο των 

διαδικασιών (2) έμφαση στη θεραπευτική σχέση και στην εμπιστοσύνη, στην 

επικοινωνία και στη συμμαχία που δημιουργείται  (Kendall et al., 1998).   

Τέλος, όλο και περισσότερο υποστηρίζεται η άποψη της χρήσης θεραπευτικών 

πρωτοκόλλων που απευθύνονται σε ομάδα διαταραχών (διαδιαγνωστική θεραπεία) (π.χ. 

ΓΑΔ, ΨΚΔ, Αποχωρισμού). Είναι βασικό, κάθε θεραπευτική προσέγγιση να βασίζεται 

στο θεωρητικό πλαίσιο και να αναπτύσσει/σχεδιάζει εκείνες τις παρεμβάσεις που 

στοχεύουν στους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην εμφάνιση και στη διατήρηση της 

διαταραχής. Η διαδιαγνωστική θεραπεία βασίζεται στη λογική που υποστηρίζει ότι οι 

διάφοροι τύποι των διαταραχών άγχους και των διαταραχών της διάθεσης μοιράζονται 

ένα κοινό υπόβαθρο δυσκολιών (Barlow, Allen, & Choate, 2004). Ειδικότερα,  ο 

Barlow και οι συνεργάτες του (2004) έδωσαν έμφαση στις φτωχές δεξιότητες ρύθμισης 

του συναισθήματος, στη συμπεριφορική και συναισθηματική αποφυγή, καθώς και στις 

δυσπροσαρμοστικές γνωστικές διαδικασίες επεξεργασίας των πληροφοριών ως βασικές 

δυσκολίες που συναντώνται στις συναισθηματικές διαταραχές και οι οποίες αποτελούν 

στόχους παρέμβασης. Αργότερα, στις παραπάνω δυσκολίες πρόσθεσε την ακαμψία που 

παρουσιάζει η σκέψη του ατόμου και τη φτωχή ενημερότητα των συναισθημάτων.    
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1 Προβληματισμοί και στόχος της παρούσας έρευνας 

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας ορίζει ότι η ψυχική υγεία είναι ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της υγείας και της ευημερίας δηλώνοντας ότι «η υγεία αποτελεί μία κατάσταση 

πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευημερίας και δεν καθορίζεται 

αποκλειστικά από την απουσία μίας ασθένειας ή αναπηρίας». Ταυτόχρονα, 

διατυπώνεται ότι οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική υγεία δεν 

είναι μόνο ατομικοί (π.χ. η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τις σκέψεις του, τα 

συναισθήματά του, τις συμπεριφορές του και τις αλληλεπιδράσεις του με τους άλλους), 

αλλά και κοινωνικοί, πολιτισμικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και περιβαλλοντικοί (π.χ. το 

επίπεδο διαβίωσης των ατόμων, οι δομές κοινωνικής στήριξης κ.λ.π.). Υποστηρίζεται, 

ακόμα, ότι η έκθεση των ατόμων, από μικρή ηλικία, σε ποικίλες αντίξοες συνθήκες 

αποτελεί, διαχρονικά, έναν προβλεπτικό παράγοντα της εμφάνισης ψυχικών 

διαταραχών αργότερα στη ζωή (WHO, 2013).  Αναμφισβήτητα, η  παγκόσμια 

οικονομική κρίση και ειδικότερα οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που συντελούνται 

στη χώρα μας την τελευταία, περίπου, δεκαετία οδηγούν στην αύξηση του αριθμού των 

ευάλωτων ομάδων (π.χ. οικογένειες στα όρια της φτώχιας) και κατ’επέκταση στην 

αύξηση της πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας.  

Παράλληλα, στην έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις δράσεις που 

χρειάζονται να γίνουν στο διάστημα 2013-2020 τονίζεται η αναγκαιότητα εφαρμογής 

διαφόρων στρατηγικών για την προώθηση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των 

ψυχικών παθήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 50% των ψυχικών διαταραχών 

που παρουσιάζουν οι ενήλικες ξεκινούν πριν την ηλικία των 14 ετών, γίνεται προφανές 

το πόσο τα πρώιμα στάδια της ζωής αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία για παρέμβαση 

με στόχο την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση ψυχικών δυσκολιών (WHO, 2013).     

Αν και τα προβλήματα της ψυχικής υγείας των παιδιών συναντώνται συχνά και 

έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην καθημερινότητα του παιδιού όσο και στη ψυχική 

του υγεία στην ενήλικη ζωή, εντούτοις ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με άγχος 

παραμένει χωρίς κατάλληλη ή πλήρη αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων 

στην παιδική ηλικία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τα παιδιά, συγκριτικά με τους 

εφήβους, είναι πιο δεκτικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση κατάλληλων δεξιοτήτων για 

την καλύτερη διαχείριση των δυσκολιών τους. Επίσης, στην παιδική ηλικία δεν έχουν 
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ακόμα προλάβει να παγιωθούν τα δυσλειτουργικά σχήματα και προβληματικές 

συμπεριφορές (Hirsfeld-Becker & Biederman, 2002).  

Όπως προέκυψε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση η ΓΣΘ φαίνεται να είναι 

μία αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του παιδικού 

άγχους. Ειδικότερα, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών 

που ακολουθούν μια ΓΣΘ παρέμβαση παρουσιάζει μεγαλύτερη μείωση στα 

συμπτώματα του άγχους συγκριτικά με τα παιδιά που είναι στην ομάδα ελέγχου/λίστα 

αναμονής (Cartwright-Hatton  et al., 2004. Ishikawa et al., 2007. James et al., 2015. 

Kendall & Suveg, 2006. Reynolds et al., 2012). Σε αρκετές έρευνες το ποσοστό των 

παιδιών που παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση κυμαίνεται από 64% έως και 73% 

(ενδεικτικά αναφέρονται: Flannery-Schroeder & Kendall, 2000. Liber et al., 2008a. 

Manassis et al., 2002. Silverman et al., 1999). 

Χωρίς να αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και η υπεροχή της από 

άλλου είδους παρεμβάσεις, ωστόσο, ένας μικρός αλλά εξίσου σημαντικός αριθμός 

παιδιών φαίνεται να μην ωφελείται από αυτές τις παρεμβάσεις ή το θεραπευτικό όφελος 

να μη διατηρείται στο χρόνο (Kendall, Settipani, & Cummings, 2012). Με άλλα λόγια 

φαίνεται ότι ένα ποσοστό παιδιών έχει παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που έχουν τα 

παιδιά στην ομάδα ελέγχου. Η περαιτέρω διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

των παιδιών και των οικογενειών τους που δεν επωφελούνται από τις αντίστοιχες 

θεραπείες, αλλά και παραμέτρων που αφορούν τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων και 

την επίδραση του γονεϊκού άγχους θα δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. 

Ένα άλλο σημαντικό και ενδιαφέρον γεγονός είναι το ότι η ΓΣΘ στην 

πραγματικότητα δε χρησιμοποιείται τόσο συχνά στην κλινική πράξη (Kendall, Settipani, 

& Cummings, 2012). Αυτό έχει υποστηριχθεί ότι επηρεάζεται από διάφορους 

παράγοντες που αφορούν τόσο τους ασθενείς όσο και τους θεραπευτές. Οι παράγοντες 

που σχετίζονται με τους ασθενείς αφορούν κυρίως τη συννοσηρότητα, την πρώιμη 

έναρξη της διαταραχής, τη σοβαρότητα της διαταραχής, το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο, την υποστήριξη από τους φίλους και την οικογένεια και το κοινωνικό στίγμα. 

Από την άλλη, οι παράγοντες που αφορούν το θεραπευτή σχετίζονται με την 

εκπαίδευσή του, την επάρκειά του, τις θεραπευτικές του δεξιότητες. Τέλος, σημαντικό 

ρόλο παίζουν και παράγοντες του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου που αφορούν στις 

ευρύτερες πεποιθήσεις και αντιλήψεις γύρω από την αναζήτηση βοήθειας για θέματα 

ψυχικής υγείας, το κόστος των θεραπειών, αλλά και την εκπαίδευση, τον θεωρητικό 
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προσανατολισμό και την ευελιξία των ανθρώπων που στελεχώνουν τις 

ψυχοπαιδαγωγικές υπηρεσίες (Kendall et al., 2012). 

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, στην Ελλάδα έχουν γίνει αξιόλογες 

προσπάθειες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ΓΣΘ κυρίως στο επίπεδο της πρόληψης 

των συναισθηματικών προβλημάτων στην παιδική ηλικία. Ωστόσο, ευρήματα τα οποία 

προέρχονται από πειραματικές μελέτες οι οποίες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα 

της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του παιδικού άγχους είναι μηδαμινά.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρωταρχικός στόχος της παρούσας έρευνας 

είναι  να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα ενός ΓΣΘ προγράμματος παρέμβασης 

για την αντιμετώπιση του άγχους στα παιδιά Δημοτικού. Απώτερος σκοπός αυτής της 

ερευνητικής προσπάθειας είναι να προωθήσει τη γνώση γύρω από την εφαρμογή 

γνωστικο-συμπεριφορικών προγραμμάτων στην αντιμετώπιση του άγχους  στον 

ελληνικό πληθυσμό, προσδοκώντας πως τα αποτελέσματα που θα συναχθούν και η 

κοινοποίηση αυτών θα είναι σημαντικά για την προώθηση της εφαρμογής της 

γνωστικο-συμπεριφορικής θεραπείας από την πλευρά των ειδικών, αλλά και την 

αλλαγής της αντίληψης των παιδιών και των οικογενειών τους γύρω από την 

αντιμετώπιση του άγχους και άρα την αναζήτηση βοήθειας. Επίσης, η εφαρμογή αυτού 

του προγράμματος μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους  

παράγοντες που παρεμποδίζουν και αντίστοιχα αυτούς που υποστηρίζουν τη 

θεραπευτική αλλαγή. Τέλος, η ποιοτική ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε, κάθε φορά, 

από την εφαρμογή των παρεμβάσεων είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς βοηθάει στο 

σχεδιασμό εκείνων των τροποποιήσεων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα 

των ήδη διαθέσιμων θεραπευτικών  πρωτοκόλλων.    

 

3.2 Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις 

Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα 

ενός γνωστικο-συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης που αφορά στην 

αντιμετώπιση του παιδικού άγχους. Το πρόγραμμα παρέμβασης θα εφαρμοστεί σε 

ομάδες παιδιών Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού τα οποία εμφανίζουν υψηλή αγχώδη 

συμπτωματολογία και θα μελετηθούν οι διαφορές που θα προκύψουν ως προς το άγχος 

τους μετά την παρέμβαση.   

 

3.2.1. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας 

Πιο συγκεκριμένα, τα ερωτήματα που θέτει η παρούσα έρευνα είναι τα παρακάτω:  
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Πόσο αποτελεσματική είναι η εφαρμογή ενός γνωστικο-συμπεριφορικού 

προγράμματος παρέμβασης στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους και στη μείωση 

της επίδρασης του άγχους στην καθημερινότητα σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας; 

Ειδικότερα, διατυπώνονται τα εξής ερωτήματα: 

1. πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας, οι τιμές του 

χαρακτηρολογικού άγχους και οι τιμές της επίδρασης του άγχους στην 

καθημερινή ζωή των παιδιών της ομάδας παρέμβασης, αμέσως μετά την 

παρέμβαση; Οι πιθανές αυτές μεταβολές θα διατηρηθούν 6 μήνες μετά, κατά 

τις επαναληπτικές μετρήσεις;  

2. Πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας των παιδιών 

της ομάδας παρέμβασης σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων τους, αμέσως 

μετά την παρέμβαση; Επίσης, πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της επίδρασης που 

έχει το άγχος στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις 

αναφορές των γονέων, αμέσως μετά την παρέμβαση; 

3. Πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας, οι τιμές του 

χαρακτηρολογικού άγχους και οι τιμές της επίδρασης του άγχους στην 

καθημερινή ζωή των παιδιών της ομάδας ελέγχου, στη 2
η
 χρονική στιγμή της 

έρευνας, μετά την παρέμβαση; 

4. Πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας των παιδιών 

της ομάδας ελέγχου σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων τους, κατά τη 2
η
 

χρονική στιγμή; Παράλληλα, πώς θα μεταβληθούν οι τιμές της επίδρασης που 

έχει το άγχος στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις 

αναφορές των γονέων;  

5. Τι διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν ως προς τις μετρήσεις των παιδιών της 

ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου αναφορικά με τα συμπτώματα του 

άγχους, το χαρακτηρολογικό άγχος και την παρέμβαση του άγχους στη ζωή του 

παιδιού, κατά τη 2
η
 χρονική στιγμή; 

6. Τι διαφοροποιήσεις θα υπάρχουν ως προς τις αναφορές των γονέων των 

παιδιών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου αναφορικά με τα 

συμπτώματα του παιδικού άγχους, και την παρέμβαση του άγχους στην 

καθημερινή ζωή, κατά τη 2
η
 χρονική στιγμή;  

7. Θα υπάρχουν διαφορές φύλου ως προς τα συμπτώματα του άγχους, το 

χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του άγχους στην καθημερινότητα 

στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης μετά την παρέμβαση και κατά τις 

επαναληπτικές μετρήσεις; Αντίστοιχα, θα υπάρχουν διαφορές φύλου σύμφωνα 
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με τις αναφορές των γονέων; Τέλος, τα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια θα 

εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης στη θεραπεία; 

8. Πώς συγκεκριμένοι παράγοντες, θα επηρεάσουν τη θεραπευτική αλλαγή που 

αναφέρουν τα παιδιά και οι γονείς τους μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας; 

Ειδικότερα, διαμορφώνονται τα παρακάτω ερωτήματα: 

 (α) Η σοβαρότητα των αρχικών συμπτωμάτων του άγχους θα αποτελεί 

προβλεπτικό παράγοντα της θεραπευτικής αλλαγής; 

(β) Οι τιμές του γονεϊκού άγχους θα αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της 

θεραπευτικής αλλαγής; 

 

3.2.2. Οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας 

Αναφορικά με τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα, με βάση τη μελέτη της 

βιβλιογραφίας, οι υποθέσεις που διαμορφώνονται είναι οι παρακάτω: 

1. Η ανασκόπηση των ερευνητικών στοιχείων που αφορούν την 

αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού εγχειριδίου «Cool Kids», υποστηρίζουν 

ότι μετά την παρέμβαση παρατηρείται σημαντική μείωση στις τιμές του άγχους, 

ενώ κάποια παιδιά παύουν να πληρούν τα κριτήρια της αγχώδους 

συμπτωματολογίας.  (Barrett et al., 1996. Barrett et al., 2001. Hudson et al., 

2009β. Hudson, et al., 2013. Lundkvist-Houndoumadi & Thastum, 2013α, 

2013β. Rapee et al., 2006). Επιπλέον, τα ερευνητικά ευρήματα υποστηρίζουν 

ότι η παρακολούθηση ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων επιδρά στο 

προδιαθεσικό (χαρακτηρολογικό) άγχος των παιδιών μειώνοντας τις τιμές του 

(Αγγελοσοπούλου, 2011). 3(α) Αναφορικά με την επίδραση που το άγχος ασκεί 

στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν 

ότι τα υψηλά συμπτώματα άγχους συνοδεύονται και από αντίστοιχα υψηλά 

επίπεδα επίδρασης αυτού στην ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του 

(Lyneham et al., 2013). Δεδομένου ότι η παρέμβαση μίας διαταραχής στο 

επίπεδο λειτουργικότητας του ατόμου αποτελεί ένα πολύτιμο κλινικό στοιχείο 

και θα πρέπει να αξιολογείται λεπτομερώς, η διερεύνηση του εάν η επίδραση 

του άγχους θα παρουσιάσει μεταβολές μετά τη θεραπεία θα μας δώσει 

πολύτιμες πληροφορίες τόσο για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης όσο 

και για την ενίσχυση αυτής. Αναφορικά με τη διατήρηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος στις μετρήσεις επανελέγχου, 6 μήνες μετά, τα ερευνητικά 

ευρήματα υποστηρίζουν ότι τα θεραπευτικά οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά 

από τη συμμετοχή τους σε ανάλογα θεραπευτικά προγράμματα διατηρούνται 
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και μετά το τέλος της θεραπείας σε διάστημα 3, 6 μηνών έως και ενός και 

περισσότερων χρόνων μετά (Barrett et al., 2001. Rapee et al., 2006). Με βάση 

τα παραπάνω διαμορφώνεται η υπόθεση ότι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης 

θα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μείωση στην αγχώδη 

συμπτωματολογία τους, στις τιμές του χαρακτηρολογικού τους άγχους και στην 

επίδραση του άγχους στην καθημερινή ζωή, αμέσως μετά την παρέμβαση, 

καθώς και στις επαναληπτικές μετρήσεις 6 μήνες μετά (Υπόθεση 1).   

2. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Ishikawa et al., 2007) και τα  

ευρήματα της έρευνας της Lyneham και των συνεργατών της (2013) 

αναμένεται ότι οι γονείς των παιδιών της ομάδας παρέμβασης θα αναφέρουν 

λιγότερα συμπτώματα άγχους των παιδιών και μείωση στις τιμές της επίδρασης 

του άγχους, αμέσως μετά την παρέμβαση (Υπόθεση 2).  

3. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι τα παιδιά που βρίσκονται στη λίστα 

αναμονής και που δεν λαμβάνουν κανέναν τύπο παρέμβασης δεν παρουσιάζουν 

στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο άγχος τους (Αγγελοσοπούλου, 2011. 

Barrett et al., 1996. Barrett et al., 2001. Hudson et al., 2009β. Hudson, et al., 

2013. Rapee et al., 2006). Έτσι, αναμένεται ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου 

δε θα παρουσιάσουν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στις τιμές των 

συμπτωμάτων του άγχους και του χαρακτηρολογικού τους άγχους. Αντίστοιχα, 

αναμένεται ότι δε θα υπάρξουν αλλαγές ως προς την επίδραση του άγχους στη 

ζωή του παιδιού, μετά την παρέμβαση (Υπόθεση 3). 

4. Αναφορικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αναμένεται ότι οι γονείς των 

παιδιών της ομάδας ελέγχου δε θα αναφέρουν μειώσεις του παιδικού άγχους 

και της επίδρασης που αυτό έχει στην καθημερινή ζωή, μετά την παρέμβαση 

(Υπόθεση 4). 

5. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Flannery-Schroeder & Kendall, 2000. 

Liber et al., 2008a. Manassis et al., 2002. Silverman et al., 1999) αναμένεται ότι 

τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, θα 

παρουσιάσουν στατιστικά σημαντική μεγαλύτερη μείωση της αγχώδους 

συμπτωματολογίας τους και μείωση της επίδρασης του άγχους στη ζωή τους. 

(Υπόθεση 5). 

6. Αναφορικά με το έκτο ερευνητικό ερώτημα αναμένεται ότι οι γονείς της 

ομάδας παρέμβασης θα παρουσιάζουν μεγαλύτερες μειώσεις του παιδικού 

άγχους και της επίδρασης αυτού στην καθημερινότητα συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου, αμέσως μετά την παρέμβασης (Υπόθεση 6).  
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7. Αναφορικά με τις διαφορές φύλου και με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα, 

δημιουργείται η υπόθεση ότι τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια θα 

ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο στη θεραπεία (Berman et al. 2000. Kendall 

et al. 1997. Rapee 2000. Shortt, Barrett, & Fox, 2001. Silverman et al. 1999) 

(Υπόθεση 7). 

8. Αναφορικά με τη μελέτη του πώς συγκεκριμένοι παράγοντες, θα επηρεάσουν 

τη θεραπευτική αλλαγή που αναφέρουν τα παιδιά και οι γονείς τους μετά την 

ολοκλήρωση της θεραπείας διαμορφώνονται οι παρακάτω υποθέσεις 

(α) Τα διεθνή ευρήματα δείχνουν ότι η σοβαρότητα των συμπτωμάτων του 

άγχους μπορεί να προβλέψει το θεραπευτικό αποτέλεσμα (Kley et al., 2012). 

Έτσι, αναμένεται ότι ο βαθμός της σοβαρότητα της αγχώδους 

συμπτωματολογίας πριν την παρέμβαση θα προβλέπει τη θεραπευτική αλλαγή 

(Υπόθεση 8α). 

(β) Τέλος, αναφορικά με το γονεϊκό άγχος, οι έρευνες, αν και λιγοστές, 

δείχνουν ότι αυτό αποδυναμώνει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όσο 

μικρότερα σε ηλικία είναι τα παιδιά (Berman et al. 2000. Dadds et al. 1997. 

Rapee 2000). Έτσι, λοιπόν, διατυπώνεται η υπόθεση ότι η ύπαρξη γονεϊκού 

άγχους θα προβλέπει μικρότερη μείωση στα συμπτώματα του άγχους 

(Υπόθεση 8β).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

4.1 Το Πειραματικό σχέδιο 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις. 

Α. φάση: Επιλογή και Δημιουργία των Ομάδων 

Στην πρώτη φάση της έρευνας πραγματοποιήθηκε η αναζήτηση και η τελική 

επιλογή εκείνων των παιδιών που θα έπαιρναν μέρος στο πρόγραμμα παρέμβασης. Η 

αναζήτηση έγινε μεταξύ των μαθητών των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού (Δ’, 

Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) σε σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων περιφερειακών 

Δήμων. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με προκαθορισμένα 

κριτήρια των οποίων η ανάλυση ακολουθεί. Αυτό το στάδιο της έρευνας 

ολοκληρώθηκε με την επιλογή των παιδιών που θα συμμετείχαν στην πειραματική 

διαδικασία. Τα παιδιά που επιλέχθηκαν κατανεμήθηκαν είτε στην ομάδα παρέμβασης 

είτε στην ομάδα ελέγχου. Συνολικά δημιουργήθηκαν πέντε ομάδες παρέμβασης με 4-5 

παιδιά η κάθε μία. Οι ομάδες παρέμβασης διενεργήθηκαν σε τρεις διαφορετικές 

χρονικές στιγμές στο διάστημα 2013-2015 .  

Β.  φάση: Εφαρμογή του Προγράμματος Παρέμβασης – Μετρήσεις Πριν και Μετά 

την Παρέμβαση 

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκαν οι αξιολογήσεις των παιδιών που θα 

συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου, συγκεντρώθηκαν τα 

δεδομένα των αρχικών μετρήσεων και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα παρέμβασης. Η 

παρέμβαση είχε διάρκεια 14 εβδομάδες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν οι επαναληπτικές μετρήσεις.  

Γ.  φάση: Επαναληπτικές Μετρήσεις Επανελέγχου 

Η Γ φάση πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της κάθε ομάδας 

παρέμβασης, όπου έγινε επανέλεγχος για τη διαπίστωση του ποσοστού διατήρησης του 

αρχικού θεραπευτικού αποτελέσματος και την αξιολόγηση των αλλαγών που υπήρχαν 

στα συμπτώματα του άγχους. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους 

που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου δεν πήραν μέρος σε αυτή τη φάση της έρευνας.  

 

4.2 Συμμετέχοντες/ουσες 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, που αφορούσε τον εντοπισμό των παιδιών γενικού 

πληθυσμού που παρουσίαζαν υψηλά συμπτώματα άγχους, έλαβαν μέρος αγόρια και 

κορίτσια, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, μαθητές διαφόρων σχολείων του Δήμου 
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Θεσσαλονίκης και άλλων περιφερειακών Δήμων. Μετά την έγκριση και τη λήψη από 

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της ειδικής άδειας  για τη διεξαγωγή της έρευνας σε 

σχολεία της Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή των παιδιών στην έρευνα ζητήθηκε και η 

γραπτή συγκατάθεση των γονέων. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική και τα δεδομένα που 

λαμβάνονταν από τα παιδιά ήταν ανώνυμα και κωδικοποιημένα. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έδωσε άδεια έγκρισης για τη διεξαγωγή της έρευνας σε 

51 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων γειτονικών Δήμων, κατόπιν τυχαίας 

επιλογής. Έπειτα από συνεννόηση με τους αρμόδιους διευθυντές/ντριες, 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε συνολικά 28 σχολεία. Η λήψη των δεδομένων έγινε 

σε τρεις χρονικές στιγμές (Νοέμβριος 2012- Φεβρουάριος 2013), (Μάιος 2013- Ιούνιος 

2013) και (Οκτώβριος 2013-Δεκέμβριος 2013). Συνολικά μοιράστηκαν 1123 

ερωτηματολόγια από τα οποία συμπληρώθηκαν τα 446. Το ποσοστό ανταπόκρισης 

υπολογίστηκε ότι ήταν 39,72%:      

Ταυτόχρονα, και εξαιτίας του μικρού ποσοστού ανταπόκρισης των παιδιών και των 

οικογενειών τους, η ερευνήτρια κοινοποίησε τη διεξαγωγή του ερευνητικού 

προγράμματος και σε ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 

ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες οικογένειες. Έτσι, πέντε παιδιά και οι οικογένειές τους 

ήρθαν σε επαφή με την ερευνήτρια με δική τους πρωτοβουλία. Και σε αυτά τα παιδιά 

και τους γονείς τους χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και τα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής.  

Τελικά, στην πειραματική μελέτη συμμετείχαν 41 παιδιά τα οποία τοποθετήθηκαν 

στην ομάδα παρέμβασης (Ν=21) ή στην Ομάδα Ελέγχου (Ν=20). Στο Σχήμα 2 

παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν σε κάθε μία από τις τρεις 

φάσεις της έρευνας (Α. επιλογή και δημιουργία ομάδων, Β. εφαρμογή του 

προγράμματος παρέμβασης/μετρήσεις πριν και μετά και Γ. επαναληπτικές μετρήσεις 

επανελέγχου).  

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα δημογραφικά στοιχεία των παιδιών που 

συμμετείχαν στην Α’ φάση της έρευνας. Από τον πίνακα φαίνεται ότι στη φάση αυτή 

συμμετείχαν 431 παιδιά,  190 αγόρια και 241 κορίτσια Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. 

Επίσης, στον Πίνακα 4 φαίνεται ότι το κύριο πρόσωπο που ανταποκρίθηκε στην έρευνα 

ήταν οι μητέρες με ποσοστό 79,5% έναντι του αντίστοιχου ποσοστού των πατέρων που 

ήταν 10,6%. Ακόμα, βρέθηκε ότι ένα σημαντικό ποσοστό που έφτανε το 9,9% 

συμπλήρωσε τα ερωτηματολόγια από κοινού. Επίσης, η ανάλυση συχνοτήτων έδειξε 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των οικογενειών είχαν δύο παιδιά (61,6%). Αναφορικά με 

το μορφωτικό επίπεδο παρατηρήθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων  ήταν 
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απόφοιτοι Λυκείου ή απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Μικρές διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς 

το φύλο με τις μητέρες να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στην ανώτατη εκπαίδευση  

(47,2% έναντι του 36,8% που είχαν οι πατέρες). Όσον αφορά στην επαγγελματική 

κατάσταση τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο των ανδρών 

όσο και των γυναικών εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα (35,1% και 28% αντίστοιχα).   

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο αριθμός των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και 

της ομάδας ελέγχου κατά φύλο και τάξη.  

 

Πίνακας 5. Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην Α’ φάση της έρευνας 

Παιδιά  

Ηλικία/Φύλου Δ’ τάξη  
(n) 

Ε’ τάξη  
(n) 

ΣΤ’ τάξη  
(n) 

Σύνολο  

Αγόρια 60 65 65 190  
Κορίτσια 77 75 89 241  

Σύνολο 137 140 154 431  

 Πατέρες Μητέρες  
 ΜΟ (ΤΑ) ΜΟ (ΤΑ)  

Ηλικία (έτη) 45.44 (21.91) 41.00 (15.55)  

 Πατέρες  
%(n) 

Μητέρες  
%(n) 

Και οι δύο 
%(n) 

  

Πρόσωπο 10,6 (44) 79,5 (328) 9,9 (41)   

Αριθμός Παιδιών στην Οικογένεια %(n) 
1 17,0 (71)     
2 61,6 (257)      
3 13,9 (58)    
>4 7,0 (29)     

Εκπαιδευτικό Επίπεδο Πατέρες 
%(n) 

Μητέρες 
%(n) 

Επαγγελματική Κατάσταση  Πατέρες 
%(n) 

Μητέρες 
%(n) 

Δημοτικό 4,6 (18) 1,9 (8) Άνεργος/η 10,1 (39) 22,2 (91) 
Γυμνάσιο 7,9 (31) 6,1 (26) Ιδιωτικός/ή Υπάλληλος  35,1 (136) 28,0 (115) 

Λύκειο 40,9 (161) 30,3 (126) Δημόσιος Υπάλληλος 20,6 (80) 22,0 (90) 

Ανώτερη Εκπαίδευση 36,8 (145) 47,2 (196) Αυτοαπασχολούμενος/η  30,9 (120) 12,9 (53) 

Άλλο 9,6 (38) 13,8 (57) Οικιακά -- 13,9 (57) 
   Άλλο 3,1 (12) 1,0 (4) 
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Α' ΦΑΣΗ: 
χορήγηση 

ερωτηματολογίων 

n=1123 

Συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια 

n=446/n =431 

παιδιά με υψηλό 
άγχος 

n=58 

επιλογή για 
συμμετοχή στην 

έρευνα 

ΓΣΘ 

n=21 

ΓΣΘ 

Ν=21 

ΓΣΘ 

n=17 

 

ΠΡΙΝ την 
παρέμβαση 

Β' ΦΑΣΗ 

ΜΕΤΑ 

την παρέμβαση 

Γ' ΦΑΣΗ 

Επαναληπτικές 
μετρήσεις 

6 μήνες μετά 

ΟΕ 

n=20 

ΟΕ 

Ν=19 

--- 

παιδιά με χαμηλό 
άγχος 

n = 373 

Μη ανταπόκριση 

n=677  

Αποκλείστηκαν 15 – 

ελλιπή δεδομένα 

Προέκυψαν από τις 

βαθμολογίες Μ.Ο. +Τ.Α. 

στην κλίμακα ΚΑ-παιδί 

22 παιδιά και οι οικογένειές 

τους αρνήθηκαν να 

συμμετέχουν 

5 παιδιά προσήλθαν με 

δική τους πρωτοβουλία 

Σχήμα 2. Ο αριθμός των παιδιών στις τρεις φάσεις της έρευνας 



110 

 

 

Πίνακας 6. Αριθμός παιδιών ομάδας παρέμβασης και ομάδας ελέγχου κατά φύλο 

 Ομάδα Παρέμβασης n=21 Ομάδα Ελέγχου  n=20 

 Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 

Δ’ τάξη 0 3 4 3 

Ε’ τάξη 6 6 1 3 

ΣΤ’ τάξη 2 4 5 4 

Σύνολο 8 13 10 10 

 

 

4.3 Μετρήσεις 

Η συλλογή των δεδομένων περιλάμβανε: (α) μετρήσεις στα παιδιά (β) μετρήσεις 

στους γονείς και (γ) μετρήσεις στα γονείς της ομάδας παρέμβασης. 

 

4.3.1.Μετρήσεις στα παιδιά 

Η Κλίμακα Άγχους της Spence (παιδί) (ΚΑ-παιδί) (Children's Anxiety Scale) 

(Spence, 1998), αξιολογεί τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους σε συμφωνία 

με τα διαγνωστικά κριτήρια των διαταραχών του άγχους κατά το DSM-IV. Η κλίμακα 

αποτελείται από 44 ερωτήσεις και περιλαμβάνει έξι υποκλίμακες άγχους και πιο 

συγκεκριμένα, το άγχος αποχωρισμού, την κοινωνική φοβία, τη 

ψυχαναγκαστική/καταναγκαστική υποκλίμακα, την υποκλίμακα του 

πανικού/αγοραφοβίας, το φόβο τραυματισμού και την υποκλίμακα του γενικευμένου 

άγχους. Η μετάφραση και προσαρμογή της κλίμακας στα ελληνικά (SCAS-GR) έγινε 

από τους Mellon και Moutavelis (2007) οι οποίοι διατήρησαν την τετράβαθμη κλίμακα 

(ποτέ, μερικές φορές, συχνά, πάντα) και πρόσθεσαν μία ακόμα ερώτηση στις 

υπάρχουσες 44 η οποία αφορούσε το φόβο των ασανσέρ. Στην κλίμακα 

συμπεριλαμβάνονται και 6 ερωτήσεις που περιγράφουν θετικές συμπεριφορές (π.χ. ερ. 

17 «χαίρομαι να παίζω») και οι οποίες χρησιμεύουν να μειώσουν τις μεροληπτικές 

απαντήσεις των παιδιών.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μετάφραση του Καθηγητή Robert 

Mellon η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: https://www.scaswebsite.com, 

(SCAS-GR) ενώ η παραγοντική ανάλυση του ερωτηματολογίο αναφέρεται στο άρθρο 

των Mellon και Moutavellis (2007). Ακολουθώντας την παραγοντική ανάλυση που 

αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, υπολογίστηκε η τιμή του συντελεστή εσωτερικής 

https://www.scaswebsite.com/
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συνέπειας a του Cronbach για τις επιμέρους υποκλίμακες και για το σύνολο αυτής. Οι 

τιμές  a του Cronbach διαμορφώνονται ως εξής: άγχος αποχωρισμού: 0,71, κοινωνική 

φοβία: 0,78, Ψυχαναγκαστική/Καταναγκαστική: 0,73, Πανικός/Αγοραφοβία: 0,81, 

Φόβος Τραυματισμού: 0,57, γενικευμένο Άγχος: 0,77 και σύνολο κλίμακας ΚΑ: 0,92.    

 

Το Ερωτηματολόγιο Άγχους Προδιάθεσης για Παιδιά (ΕΑΠ) (State-Trait 

Anxiety Inventory for Children: STAIC) (Spielberger et al., 1973. Προσαρμογή: 

Psychountaki, Zervas, Karteroliotis, & Spielberger, 2003): αποτελείται από 20 

ερωτήσεις που αφορούν στο πώς τα παιδιά βιώνουν τις αγχογόνες καταστάσεις στην 

καθημερινή τους ζωή. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο μετρά το προδιαθεσικό ή 

χαρακτηρολογικό άγχος το οποίο αντανακλά ατομικές διαφορές στη συχνότητα και την 

ένταση με τη οποία αγχογόνες καταστάσεις έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν και στην 

πιθανότητα με την οποία το άγχος της συγκεκριμένης κατάστασης θα βιωθεί στο 

μέλλον. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε παιδιά 9-12 ετών τα οποία καλούνται να 

απαντήσουν με τη χρήση μίας τρίβαθμης κλίμακας (πολύ συχνά, μερικές φορές, σπάνια) 

σε ερωτήσεις που αφορούν το πώς αισθάνονται γενικά (συνήθως). Η συνολική τιμή της 

κλίμακας κυμαίνεται από το 20 έως το 60.Οι υψηλές τιμές στην κλίμακα υποδεικνύουν 

ότι το παιδί έχει την τάση να αντιλαμβάνεται τις διάφορες καταστάσεις ως πιο 

απειλητικές και να αντιδρά με μεγαλύτερη ένταση σε αυτές Οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας (Cronbach a) και αξιοπιστίας (test-retest reliability) της κλίμακας στον 

ελληνικό πληθυσμό είναι 0,81 για τα αγόρια, 0,78 για τα κορίτσια και 0,80 για το 

γενικό σύνολο (Psychountaki, Zervas, Karteroliotis, & Spielberger, 2003). Ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας (Cronbach a ) στο δείγμα της παρούσας έρευνας είναι 0,81.  

 

Κλίμακα Παρέμβασης του Άγχους στη Ζωή του Παιδιού (ΚΠΑΖ-παιδί) (Child 

Anxiety Life Interference Scale, CALIS, Lynehamn et al., 2013). Η αρχική έκδοση 

είναι διαθέσιμη στο: www.centreforemotionalhealth.com.au. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 9 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούν τη επίδραση που το άγχος έχει σε 

διάφορους τομείς της ζωής του παιδιού (π.χ. σχολείο, φίλοι, διασκέδαση, σχέσεις με 

άλλα μέλη στην οικογένεια). Η κλίμακα έχει μόνο έναν παράγοντα και απευθύνεται σε 

παιδιά 6-17 ετών τα οποία καλούνται να απαντήσουν χρησιμοποιώντας μία κλίμακα 5 

σημείων (0:καθόλου, 1:λίγο, 2:μερικές φορές, 3:αρκετά και 4:πολύ). Για τους σκοπούς 

της παρούσας έρευνας, η κλίμακα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά, 

ακολουθώντας τη μέθοδο της ευθείας και της αντίστροφης μετάφρασης. Ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας a του Cronbach υπολογίστηκε ότι είναι 0,89.  

http://www.centreforemotionalhealth.com.au/
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4.3.2. Μετρήσεις στους γονείς 

Η Κλίμακα Άγχους της Spence (γονείς) (ΚΑ-γονείς) (Spence Child Anxiety 

Scale for Parents (SCAS-P, Spence, 1999), αξιολογεί το άγχος των παιδιών, σύμφωνα 

με τις αναφορές των γονέων. Η κλίμακα αποτελείται 38 ερωτήσεις, οι οποίες είναι 

αντίστοιχες με τις ερωτήσεις στην κλίμακα για το παιδί, αποκλείοντας τις 6 ερωτήσεις 

για τις θετικές συμπεριφορές. Οι απαντήσεις δίνονται και πάλι με την ίδια τετράβαθμη 

κλίμακα (ποτέ, μερικές φορές, συχνά, πάντα). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

η μετάφραση και προσαρμογή των Mellon και Moutavelis (2007) που αφορούσε την 

κλίμακα του παιδιού (SCAS-GR) και έτσι στις 38 ερωτήσεις προστέθηκε και η 

ερώτηση σχετικά με το φόβο για το ασανσέρ. Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας a του 

Cronbach υπολογίστηκε ότι είναι 0,90.  

 

Κλίμακα Παρέμβασης του Άγχους στη Ζωή του Παιδιού, Έκδοση για του 

Γονείς (Child Anxiety Life Interference Scale, CALIS, Lynehamn et al., 2013). Η 

αρχική έκδοση είναι διαθέσιμη στο: www.centreforemotionalhealth.com.au. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 18 ερωτήσεις και αξιολογεί την επίδραση που το 

άγχος έχει σε διάφορους τομείς της ζωής του παιδιού και της ζωής των γονιών και της 

οικογένειάς του (π.χ. σχολείο, φίλοι, διασκέδαση, σχέσεις με άλλα μέλη στην 

οικογένεια, εργασία, χρόνος, προσωπικό στρες). Οι γονείς καλούνται να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας μία κλίμακα 5 σημείων (0:καθόλου, 1:λίγο, 2:μερικές 

φορές, 3:αρκετά και 4:πολύ). Οι ερωτήσεις που απευθύνονται στους γονείς 

αναφέρονται στο πώς οι ίδιοι αξιολογούν την επίδραση που το άγχος έχει τόσο στη ζωή 

του παιδιού τους (π.χ. «Πόσο οι φόβοι και οι ανησυχίες του παιδιού σας παρεμβαίνουν 

στην καθημερινή του ζωή στους παρακάτω τομείς:») όσο και στη δική τους ζωή (π.χ 

Πόσο οι φόβοι και οι ανησυχίες του παιδιού σας παρεμβαίνουν στη δική σας 

καθημερινή ζωή στους παρακάτω τομείς:»). Η κλίμακα, λοιπόν, έχει δύο υποκλίμακες 

οι οποίες αφορούν (i) την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και (ii) την 

επίδραση του άγχους του παιδιού στη ζωή του γονιού. Για τους σκοπούς της παρούσας 

έρευνας, η κλίμακα μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά, ακολουθώντας 

τη μέθοδο της ευθείας και της αντίστροφης μετάφρασης. Ο δείκτης εσωτερικής 

συνέπειας a του Cronbach υπολογίστηκε ότι είναι 0,94.  

 

Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ) (Goodman, 1994, 1997, 

Strengths and Difficulties Questionnaire. Προσαρμογή για την ελληνική γλώσσα: 

http://www.centreforemotionalhealth.com.au/
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Μπίμπου-Νάκου, Στογιαννίδου, & Κιοσέογλου, 2000). Σκοπός του ερωτηματολογίου 

είναι να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των παιδιών σχολικής ηλικίας οι 

οποίες σχετίζονται με διάφορους τομείς της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και 

λειτουργικότητας. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί εξέλιξη του ερωτηματολογίου του 

Rutter (1967), ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου εργαλείου για την αξιολόγηση της 

συμπεριφοράς των παιδιών. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 ερωτήσεις και 

περιλαμβάνει 5 υποκλίμακες με 5 ερωτήσεις η καθεμία. Οι τέσσερις πρώτες 

υποκλίμακες αξιολογούν ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

(υπερκινητικότητα/διάσπαση προσοχής, διαταραχές διαγωγής, σχέσεις με 

συνομηλίκους, συναισθηματικές διαταραχές), ενώ η πέμπτη υποκλίμακα αξιολογεί τη 

θετική κοινωνική συμπεριφορά. Στην παρούσα έρευνα το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από τους γονείς των παιδιών, οι οποίοι με τη χρήση μίας κλίμακας 

τριών σημείων  (δεν ισχύει, ισχύει κάπως, ισχύει σίγουρα) περιέγραφαν το κατά πόσο η 

κάθε πρόταση ισχύει για  το παιδί τους. Οι βαθμολογίες στις ερωτήσεις της πέμπτης 

υποκλίμακα αντιστρέφονται και προστίθενατι στο άθροισμα των τεσσάρων 

υποκλιμάκων. Βαθμολογίες πάνω από 17 αποτελούν ένδειξη για την παρουσία 

ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Επιπλέον, οι γονείς απαντάνε σε ερωτήσεις που 

αξιολογούν την επιβάρυνση που οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες προκαλούν σε 

διάφορους τομείς της ζωής (π.χ. «Από πότε υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες;», «Αυτές οι 

δυσκολίες ανησυχούν ή αναστατώνουν το παιδί σας;»).  

 

Το Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger (Spielberger State-Trait Anxiety 

Inventory, STAI) (Προσαρμογή: Λιάκος & Γιαννίτσης, 1984): σκοπός του 

ερωτηματολογίου είναι η μέτρηση του άγχους και η διαφοροποίηση μεταξύ του άγχους 

που προκαλείται από καταστάσεις (state anxiety) και του άγχους που είναι 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (trait anxiety). Αποτελείται από 40 θέματα από τα 

οποία τα 20 πρώτα αναφέρονται στο πώς αισθάνεται κάποιος τη στιγμή που 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο (άγχος κατάστασης) και τα υπόλοιπα 20 θέματα 

αναφέρονται στο άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας και απαντώνται με βάση 

το πώς αισθάνεται το άτομο γενικά. Οι ερωτώμενοι χρησιμοποιούν μία τετράβαθμη 

κλίμακα (1=καθόλου, 2=κάπως, 3=μέτρια, 4=πάρα πολύ) για να δηλώσουν το βαθμό 

στον οποίο τους χαρακτηρίζει η περιγραφή του κάθε θέματος. Το ερωτηματολόγιο έχει 

μεταφραστεί και σταθμιστεί από τους Λιάκο και Γιαννίτση (Λιάκος & Γιαννίτση, 1984). 

Οι τελευταίοι, στην έρευνά τους, βρήκαν καλές ψυχομετρικές ιδιότητες. Ο δείκτης 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s για την κλίμακα Α-State ήταν α= 0,92, για τη A-Trait 
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ήταν α= 0,89 και για το σύνολο του ερωτηματολογίου ήταν α= 0,94. Με βάση το δείγμα 

της στάθμισης, οι νόρμες για τον ελληνικό πληθυσμό διαμορφώνονται ως εξής: άγχος 

κατάστασης= 43,21, άγχος ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας=42,79 και η 

βαθμολογία για τη  συνολική κλίμακα = 86,01.   

 

4.3.3. Μετρήσεις στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης  

Ερωτηματολόγιο Γονέων Achenbach για Ηλικίες 6-18 ΣΑΕΒΑ (Σύστημα 

Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση) [Child Behavior Checklist/6-18 

(CBCL/6-18]), Achenbach & Rescorla, 2003. Προσαρμογή Α. Ρούσσου).  Σκοπός του 

ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής 

λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών ηλικίας 6-18 ετών. Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι γονείς καλούνται να 

απαντήσουν σε 7 ερωτήσεις που αναφέρονται στην εκτίμηση της κοινωνικής 

προσαρμοστικότητας του παιδιού. Επίσης, περιλαμβάνονται 3 ανοιχτές ερωτήσεις 

σύντομης απάντησης (π.χ. «παρακαλούμε περιγράψτε τα πιο θετικά χαρακτηριστικά 

του παιδιού σας»). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 113 ερωτήσεις που ανιχνεύουν 

ψυχοπαθολογία. Οι γονείς με βάση μία κλίμακα τριών σημείων (0=αυτό δεν ταιριάζει 

στο παιδί, 1=ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές και 2=ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά) 

καλούνται να απαντήσουν πόσο συχνά παρατηρούν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στο 

παιδί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών. Το ερωτηματολόγιο εντοπίζει οκτώ 

κλίμακες συνδρόμων που τείνουν να συνυπάρχουν και οι οποίες κατατάσσονται σε 

εσωτερικευμένα, εξωτερικευμένα προβλήματα και τρία επιπλέον σύνδρομα. Στα 

εσωτερικευμένα προβλήματα εντάσσονται οι παρακάτω κλίμακες: 1. Άγχος/Κατάθλιψη 

(13 θέματα) (Anxious/Depressed), 2. Απόσυρση/Κατάθλιψη (8 θέματα) 

(Withdrawn/Depressed), 3. Σωματικά Ενοχλήματα (10 θέματα) (Somatic Complaints). 

Στα εξωτερικευμένα προβλήματα εντάσσονται οι κλίμακες: 1. Παράβαση κανόνων (15 

θέματα) (Rule-BreakingBehavior), 2. Επιθετική συμπεριφορά (17 θέματα)  (Aggressive 

Behavior). Τα σύνδρομα αναφέρονται στα 1. Κοινωνικά προβλήματα (11 θέματα)  

(Social problems), 2. Προβλήματα σκέψης (12 θέματα) (Thought Problems), 3. 

Προβλήματα προσοχής (9 θέματα)  (Attention problems).  Από τη στάθμιση που έγινε 

στο ελληνικό δείγμα, παρατηρήθηκε πολύ υψηλή αξιοπιστία μεταξύ συνεντευκτών 

αλλά και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων. Ειδικότερα, οι δείκτες εσωτερικής 

συνέπειας (Cronbach’s a) κυμαίνονταν για τις παραπάνω κλίμακες προβλημάτων από 

0,78-0,97 (Achenbach & Rescorla, 2003).  
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4.4. Διαδικασία 

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο θεραπευτικό πρόγραμμα έγινε με δύο τρόπους. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων προήλθε από το γενικό πληθυσμό, έπειτα 

από διαδικασίες αξιολόγησης που έλαβαν χώρα στο σχολικό τους περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα, κατά την πρώτη επίσκεψη στο σχολείο, μοιράστηκε σε όλους τους 

μαθητές της Δ’, της Ε’ και της ΣΤ’ Δημοτικού ένας φάκελος για να δοθεί στους γονείς 

των μαθητών. Ο φάκελος περιλάμβανε (α) ένα έντυπο περιγραφής του αρχικού σκοπού 

και της φιλοσοφίας της έρευνας (β) έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας και τη δήλωση 

συγκατάθεσης για τη συμμετοχή του παιδιού στην έρευνα και στο ερευνητικό 

πρόγραμμα και (γ) ερωτηματολόγια για τους γονείς σχετικά με το άγχος του παιδιού και 

το προσωπικό τους άγχους. Κατά τη δεύτερη επίσκεψη τα παιδιά, τα οποία είχαν 

επιστρέψει τους αντίστοιχους φακέλους και τα οποία είχαν τη συγκατάθεση των γονιών 

τους, συμπλήρωσαν τα δικά τους ερωτηματολόγια. Η συμπλήρωση γινόταν με 

παρουσία της ερευνήτριας ώστε να διευκολύνει και να λύνει απορίες των μαθητών. 

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα λάμβαναν οι γονείς των οποίων τα παιδιά 

συγκέντρωναν στην κλίμακα άγχους της Spence (ΚΑ-παιδί) βαθμολογίες που ήταν 

κατά μία τυπική απόκλιση πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο των συνομηλίκων τους.  

Ο δεύτερος τρόπος αφορούσε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες  οι ίδιες οι 

οικογένειες λάμβαναν την πρωτοβουλία να έρθουν σε επικοινωνία με την ερευνήτρια 

μετά τη σχετική δημοσιοποίηση που έλαβε η διεξαγωγή του ερευνητικού προγράμματος. 

Και σε αυτή την περίπτωση χορηγήθηκαν τα ίδια ερωτηματολόγια και 

χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αποκλεισμού από τη 

συμμετοχή στην έρευνα ήταν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και ελλείμματα σε 

νοητικές λειτουργίες και σε ανώτερες εκτελεστικές δεξιότητες που επηρέαζαν 

σημαντικά τη συμμετοχή του παιδιού στην ομαδική διαδικασία και την κατανόηση του 

παρουσιαζόμενου υλικού. Δύο συμμετέχοντες  παρουσίαζαν κάποιες από τις παραπάνω 

δυσκολίες και παραπέμφθηκαν σε άλλες δομές.  

Πραγματοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές ομάδες παρέμβασης οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2013-2015.     

 

4.5 Το πρόγραμμα παρέμβασης Cool Kids 

Το Πρόγραμμα Παρέμβασης Cool Kids αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα, 10 

συναντήσεων, που διδάσκει στα παιδιά και στους γονείς τους πώς να διαχειρίζονται το 

άγχος τους (Rapee, Lyneham, Schniering, Wuthrich, Abbott, Hudson, & Wignall, 2006). 

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις βασικές αρχές της Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας. 



116 

 

Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες (7-12 ετών) ενθαρρύνεται σημαντικά η γονεϊκή 

συμμετοχή. Έτσι, στις περιπτώσεις που το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ομαδικό επίπεδο, 

τα πρώτα 5-10 λεπτά της συνεδρίας αφιερώνεται στα παιδιά και στους γονείς μαζί όπου 

συζητιούνται οι εμπειρίες και τα νέα της περασμένης εβδομάδας. Στη συνέχεια, και για 

το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίας, τα παιδιά μένουν μόνα τους με τον θεραπευτή και 

δουλεύουν τις νέες δεξιότητες (για παράδειγμα την εκπαίδευση στη γνωστική 

αναδόμηση). Έπειτα οι γονείς μόνοι τους μαζί με τον θεραπευτή συζητούν για 

δυσκολίες που συναντούν και «εκπαιδεύονται» στις δεξιότητες οι οποίες έχουν ήδη 

παρουσιαστεί στα παιδιά. Τα τελευταία 10 λεπτά της συνεδρίας βρίσκεται και πάλι όλη 

η οικογένεια μαζί για να συζητηθούν οι εργασίες για το σπίτι. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει δύο τετράδια εργασιών, ένα για το παιδί, ένα για τους γονείς, και το 

αντίστοιχο εγχειρίδιο του θεραπευτή.  

Πιο αναλυτικά, τα παιδιά, αρχικά, μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του 

άγχους, διακρίνοντας τα τρία βασικά στοιχεία του, τις αντιδράσεις στο σώμα, στη 

συμπεριφορά και στις σκέψεις. Στη συνέχεια, εκπαιδεύονται στο να κατανοήσουν τη 

σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στη συμπεριφορά μας 

και μαθαίνουν να εντοπίζουν τις σκέψεις που περνάνε από το μυαλό τους κάθε φορά 

που βιώνουν το δυσάρεστο συναίσθημα του άγχους. Έπειτα, εξασκούνται στο να 

σκέφτονται πιο ρεαλιστικά. Για την ενίσχυση της κατανόησης της δεξιότητας της 

ρεαλιστικής σκέψης τούς παρουσιάζεται η ιδέα του ντεντέκτιβ. Έτσι, σαν να είναι 

ντεντέκτιβ προσπαθούν να συλλέγουν στοιχεία για να ελέγξουν την ορθότητα των 

ανήσυχων σκέψεών τους. Αμέσως μετά εκπαιδεύονται στη διαδικασία της σταδιακής 

έκθεσης. Ειδικότερα, με τη βοήθεια των γονιών και του θεραπευτή, δημιουργούν 

«σκάλες» όπου ιεραρχούν τις διάφορες καταστάσεις που τους προκαλούν φόβο και τις 

οποίες σταδιακά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν μέσω της έκθεσης. Οι ασκήσεις της 

έκθεσης γίνονται στο χρόνο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις συναντήσεις της ομάδας 

και κατά τη συνάντηση συζητιούνται οι εμπειρίες αλλά και τα εμπόδια που 

παρουσιάστηκαν. Τα παιδιά επιβραβεύονται από τους γονείς για κάθε πετυχημένη 

προσπάθεια. Επίσης, μέσω άμεσης καθοδήγησης, παιχνιδιών ρόλων αλλά και 

συμπεριφορικών πειραμάτων (π.χ. να ξεκινήσω μία συζήτηση σε ένα οικογενειακό 

τραπέζι) εκπαιδεύονται στις κοινωνικές δεξιότητες, στη διεκδικητική συμπεριφορά και 

στην αντιμετώπιση των πειραγμάτων που μπορεί να δέχονται από τους συνομηλίκους. 

Απώτερος στόχος των παραπάνω δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση τη ανοχής στο 

δυσάρεστο συναίσθημα του άγχους καθώς και η υποστήριξη των παιδιών στο να 
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μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες 

περιορίζοντας τις αρνητικές επιδράσεις της αγχώδους συμπτωματολογίας.  

Αντίστοιχα, στη δική τους ώρα με το θεραπευτή, οι γονείς μαθαίνουν και αυτοί να 

αναγνωρίζουν τα συμπτώματα του άγχους στο παιδί τους και να το διακρίνουν από την 

απείθαρχη συμπεριφορά. Καθοδηγούνται ώστε να κατανοήσουν το πώς η συμπεριφορά 

των ίδιων συμβάλλει στη διατήρηση των συμπεριφορών αποφυγής που υιοθετούν τα 

παιδιά και μαθαίνουν την έννοια και τη σημασία της επιβράβευσης. Επίσης, 

εκπαιδεύονται στο πώς να καθοδηγούν τα παιδιά στις ασκήσεις της έκθεσης αλλά και 

στο πώς να αναγνωρίζουν τους προσωπικούς τους φόβους και την επίδραση που έχουν 

στα παιδιά τους.  

Στο τέλος της κάθε συνάντησης παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που τα παιδιά 

και οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μέσα στην εβδομάδα και οι οποίες συζητιούνται κάθε 

φορά στην αρχή της επόμενης συνεδρίας. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να εκπαιδεύει 

και να καθοδηγεί τα παιδιά και τους γονείς τους στα θέματα που αφορούν το άγχος. 

Βασικός σκοπός είναι να διδάξει διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης τους άγχους 

χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια ρόλων, τα υποθετικά παραδείγματα που υπάρχουν  στο 

τετράδιο εργασιών, διάφορα παιχνίδια, ασκήσεις έκθεσης και συζητήσεις.   

4.5.1 Αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος παρέμβασης Cool Kids 
Αναλυτικότερα, οι στόχοι κάθε συνεδρίας και οι αντίστοιχες δεξιότητες που 

δουλεύονται παρουσιάζονται παρακάτω: 

1
η
 συνεδρία. Βασικός στόχος της συνεδρίας είναι να γίνει γνωριμία με το άγχος, να 

παρουσιαστεί η δομή του προγράμματος και να εξηγηθεί η σχέση που υπάρχει ανάμεσα 

στις σκέψεις και στα συναισθήματα. Ιδιαίτερα τα παιδιά συζητάνε για το άγχος, 

μαθαίνουν για τα τρία συστατικά του (γνωστικό, σωματικό και συμπεριφορικό), 

προσδιορίζουν τις καταστάσεις που τους γεννούν άγχος και μιλάνε για το πώς το άγχος 

επηρεάζει τη ζωή τους. Στη συνέχεια, μαθαίνουν για τα συναισθήματα και 

συμπληρώνουν τα ονόματα των συναισθημάτων που αντιστοιχούν σε διάφορες 

εκφράσεις προσώπου. Στην πορεία, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν την κλίμακα της 

ανησυχίας για να προσδιορίζουν την ένταση του άγχους τους σε διάφορες καταστάσεις 

και αρχίζουν να συνδέουν τις σκέψεις που έχει το άτομο σχετικά με μία κατάσταση με 

τα συναισθήματα που βιώνει. Ως πρώτη εργασία για το σπίτι δίνεται η εξάσκηση στη 

σύνδεση της σκέψης με το συναίσθημα.   

Κατά την 1
η
 συνεδρία με τους γονείς, γίνεται ενημέρωση αναφορικά με τη φύση 

του άγχους, διακρίνεται το φυσιολογικό από το μη φυσιολογικό άγχος και συζητιούνται 

οι προσδοκίες των γονέων από το πρόγραμμα. Παρουσιάζονται οι βασικές αιτίες του 
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άγχους και διαμορφώνονται οι στόχοι των γονέων από το πρόγραμμα. Η πρώτη εργασία 

που έχουν οι γονείς για το σπίτι είναι να παρατηρήσουν και να καταγράψουν το πόσα 

γνωρίζουν οι ίδιοι για τις ανησυχίες των παιδιών τους. Στο τέλος της 1
η
 συνεδρίας όλοι 

μαζί, παιδιά, γονείς και θεραπευτής, θέτουν τους κανόνες της ομάδας και υπογράφουν 

το θεραπευτικό συμβόλαιο.  

2
η
 συνεδρία: βασικός στόχος της συνεδρίας είναι η έννοια της γνωστικής 

αναδόμησης. Τα παιδιά συνεχίζουν με ασκήσεις που αφορούν τη σύνδεση των σκέψεων 

με τα συναισθήματα και αρχίζουν να διαμορφώνουν εναλλακτικές σκέψεις. 

Εκπαιδεύονται στη σκέψη του ντεντέκτιβ και στα βήματα που χρειάζεται να 

ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο μία ανήσυχη σκέψη είναι 

ρεαλιστική ή όχι. Στη συνέχεια, τόσο μέσα στη συνεδρία, όσο και ως άσκηση για το 

σπίτι, τα παιδιά εξασκούνται στο να συμπληρώνουν, με αφορμή μία κατάσταση, το 

φύλλο αποδείξεων του ντεντέκτιβ και να καταγράφουν στο τέλος τη νέα τους 

ρεαλιστική σκέψη. 

Αντίστοιχα, οι γονείς εκπαιδεύονται στη σημασία της ρεαλιστικής σκέψης και 

μαθαίνουν για τα γνωστικά λάθη. Στους γονείς παρουσιάζεται η διαδικασία της σκέψης 

του ντεντέκτιβ και αναλύονται τα βήματα που ακολουθούνται για να καταλήξει κάποιος 

σε έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο σκέψης. Αυτή την εβδομάδα ζητείται από τους γονείς  να 

βοηθήσουν το παιδί να βρει αποδείξεις και να συμπληρώσει το αντίστοιχο φύλλο 

αποδείξεων του ντεντέκτιβ και να εφαρμόσουν την ίδια διαδικασία για τις δικές τους 

ανησυχίες.            

3
η
 συνεδρία: Τα παιδιά συνεχίζουν με την εξάσκηση στη σκέψη του ντεντέκτιβ και 

τους παρουσιάζεται η έννοια της αυτοεπιβράβευσης. Τα παιδιά καταγράφουν τις 

αμοιβές που τους ενδιαφέρουν και μαθαίνουν να επιβραβεύουν τον εαυτό τους για τη 

σκληρή προσπάθεια. Σαν εργασία για το σπίτι παρατηρούν και καταγράφουν με ποιο 

τρόπο επαινούν τον εαυτό τους και συνεχίζουν την εξάσκηση στη σκέψη του ντεντέκτιβ.  

Αντίστοιχα, σε αυτή τη συνεδρία οι γονείς εκπαιδεύονται σε τεχνικές διαχείρισης 

της συμπεριφοράς του παιδιού τους. Μαθαίνουν πώς να αναγνωρίζουν τις αγχώδεις 

συμπεριφορές των παιδιών και πώς να τις διακρίνουν από τις απείθαρχες. Επίσης, 

εκπαιδεύονται σε θετικούς τρόπους διαπαιδαγώγησης με τη χρήση του επαίνου, της 

μίμησης προτύπου, τη χρήση του τάιμ-άουτ, την αφαίρεση προνομίων και την επιβολή 

των φυσικών συνεπειών των πράξεων. Σαν εργασία για το σπίτι, οι γονείς έχουν να 

παρατηρήσουν και να καταγράψουν το πώς αντιδρούν οι ίδιοι στις αγχώδεις 

συμπεριφορές των παιδιών τους.  
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4
η
 συνεδρία: Τα παιδιά μαθαίνουν να ιεραρχούν τους φόβους τους από το 

μεγαλύτερο στο μικρότερο και διδάσκονται την έννοια της έκθεσης. Ειδικότερα, τα 

παιδιά κάνουν ένα κατάλογο με τους φόβους τους, τους οποίους τοποθετούν σε μία 

σειρά αυξανόμενης δυσκολίας, ξεκινώντας από τις καταστάσεις που προκαλούν λίγο 

φόβο και φτάνοντας σε εκείνες τις καταστάσεις που προκαλούν μεγάλο φόβο. Στη 

συνέχεια, τα παιδιά ενθαρρύνονται στο να δοκιμάζουν κάθε κατάσταση και να την 

επαναλαμβάνουν όσες φορές χρειάζεται μέχρι να μην τους προκαλεί πλέον υπερβολικό 

φόβο. Στη συνέχεια, συνεχίζουν με το επόμενο βήμα της λίστας και ούτω καθεξής μέχρι 

να αντιμετωπίσουν την πιο αγχωτική κατάσταση της λίστας. Τα παιδιά εξασκούνται 

στα βήματα αυτά μέχρι την επόμενη συνάντηση.  

Αντίστοιχα, οι γονείς μαθαίνουν για την έννοια της έκθεσης και τη σημασία της 

στην αντιμετώπιση του άγχους και διδάσκονται τις βασικές αρχές και τα βήματά της. Οι 

γονείς συνεργάζονται με τα παιδιά προκειμένου να διαμορφώσουν τα βήματα της 

έκθεσης και βοηθούν τα παιδιά στην υλοποίησή τους.  

5
η
 συνεδρία: τα παιδιά συζητούν τις δυσκολίες που συνάντησαν με τα βήματα της 

έκθεσης και επιλύονται τα προβλήματα που προέκυψαν. Εκπαιδεύονται στην ανοχή του 

δυσάρεστου συναισθήματος του άγχους, χωρίς να το αποφεύγουν, συνεχίζοντας απλά 

να κάνουν αυτό που ξεκίνησαν εκείνη τη στιγμή. Συνεχίζουν με τη δημιουργία νέων 

βημάτων έκθεσης, τα οποία τα δοκιμάζουν μέχρι την επόμενη συνάντηση.  

Παράλληλα, με τους γονείς συζητιούνται πιθανά προβλήματα που προέκυψαν κατά 

τα βήματα της έκθεσης. Δίνονται ιδέες για τη διαμόρφωση δημιουργικών βημάτων και 

συζητιούνται θέματα που μπορεί να προκύψουν με τα βήματα της έκθεσης στο σχολικό 

περιβάλλον. 

6
η
 συνεδρία: τα παιδιά συζητούν στην ομάδα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που 

προέκυψαν και μαθαίνουν τρόπους για να τις ξεπερνούν. Επίσης, τα παιδιά 

εκπαιδεύονται σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και στα βήματα που πρέπει να 

ακολουθούν προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα. Η εργασία τους για το σπίτι είναι η 

συνέχιση των βημάτων της έκθεσης και η εξάσκηση στις δεξιότητες επίλυσης ενός 

προβλήματος.  

Οι γονείς, αντίστοιχα, συζητάνε για τις δυσκολίες που προέκυψαν με τα βήματα 

της έκθεσης και συζητιούνται πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών. Γίνεται συζήτηση 

και προτείνονται ιδέες σχετικά με το πώς να διαχειριστούν τα «πισωγυρίσματα» του 

παιδιού και τι να κάνουν όταν το παιδί φαίνεται να «κολλάει» σε ένα βήμα ή να 

προχωρά πολύ γρήγορα. Επίσης, οι γονείς μαθαίνουν για το πώς να διαχειρίζονται τις 

στιγμές που φαίνεται ότι το παιδί αγχώνεται πάρα πολύ, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
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της δομημένης επίλυσης προβλημάτων. Τέλος, οι γονείς, μέχρι την επόμενη εβδομάδα 

έχουν να συμπληρώσουν ένα φύλλο αξιολόγησης που αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες 

του παιδιού τους.  

7
η
 συνεδρία: τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει να είσαι ένα άτομο με 

αυτοπεποίθηση και εξασκούνται στη διεκδικητική συμπεριφορά. Ειδικότερα, 

μαθαίνουν για τους διαφορετικούς τύπους συμπεριφοράς όταν είναι με τους άλλους και 

με τη χρήση παιχνιδιών ρόλου και άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων εκπαιδεύονται 

στα βήματα της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Η εργασία για το σπίτι, εκτός από τα 

βήματα της έκθεσης, περιλαμβάνει και της εξάσκηση στη διεκδικητικότητα.  

Οι γονείς μαθαίνουν για την έννοια της διεκδικητικής συμπεριφοράς και 

εκπαιδεύονται σε τρόπους διδασκαλίας και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών.  

8
η
 συνεδρία: τα παιδιά συζητούν για την εφαρμογή των βημάτων της διεκδικητικής 

συμπεριφοράς και επιλύουν προβλήματα που συναντήθηκαν. Επίσης, συζητάνε 

τρόπους για να αντιμετωπίζουν τα πειράγματα που μπορεί να δέχονται από άλλα παιδιά 

σχεδιάζοντας έξυπνες απαντήσεις. Στο σπίτι, συνεχίζουν με την έκθεση στις φοβικές 

καταστάσεις.  

Οι γονείς συζητάνε για πιθανούς λόγους που μπορεί να παρεμποδίζουν την πρόοδο 

του παιδιού. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στο χρόνο που οι γονείς εξασφαλίζουν για τα 

βήματα της έκθεσης, στο πόσο οι ίδιοι διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των βημάτων της έκθεσης, πόσο προστατεύουν ή αναλαμβάνουν πολλά για λογαριασμό 

του παιδιού, πώς διαχειρίζονται το προσωπικό τους άγχος και ποιες είναι οι δικές τους 

προσδοκίες αναφορικά με την πρόοδο του παιδιού. Επίσης, οι γονείς βρίσκουν τρόπους 

για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αντιμετωπίσουν τα πειράματα που μπορεί να 

δέχονται από άλλα παιδιά. Τόσο στην 8
η
 όσο και στην 9

η
 συνεδρία οργανώνονται και 

υλοποιούνται βήματα έκθεσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Έτσι, οι γονείς 

συνεργάζονται με τα παιδιά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα βήματα και ο 

θεραπευτής έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει τις αντιδράσεις του καθενός και να 

επιλύσει προβλήματα που προκύπτουν.  

9
η
 συνεδρία: τα παιδιά ανακεφαλαιώνουν το τι έχουν καταφέρει μέχρι εκείνη τη 

στιγμή και σχεδιάζουν πώς να φτάσουν στους τελικούς στόχους. Σε μία προσπάθεια 

επανάληψης των όσων έχουν μάθει τα παιδιά βοηθούν άλλα παιδιά προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν τους φόβους τους και να αξιοποιήσουν τα όσα τα ίδια έχουν μάθει. Στο 

σπίτι συνεχίζουν με τα βήματα της έκθεσης.  
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Οι γονείς, αντίστοιχα κάνουν απολογισμό της προόδου που έχει γίνει και συζητάνε 

για το πού χρειάζεται να στρέψουν την προσοχή τους. Συνεχίζονται τα βήματα της 

έκθεσης μέσα στη συνεδρία και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.  

10η συνεδρία: βασικός στόχος αυτής της συνεδρίας είναι να διαμορφωθούν σχέδια 

για το μέλλον και να γίνει πρόληψη της υποτροπής. Τα παιδιά συζητάνε για το τι έχουν 

καταφέρει και τι ακόμα μένει να πετύχουν. Οι γονείς, αντίστοιχα κάνουν το δικό τους 

απολογισμό και σχεδιάζουν πώς να αντιμετωπίσουν μία πιθανή υποτροπή. Τα παιδιά 

και οι γονείς βλέπουν μαζί τα βραβεία που είχαν θέσει στο αρχικό θεραπευτικό 

συμβόλαιο  και γιορτάζουν την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Σημειώνεται ότι οι στόχοι της κάθε συνεδρίας και οι θεματικές ενότητες που 

δουλεύονται περιγράφονται με συντομία στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στην ενότητα αυτή θα γίνει, αρχικά, η παρουσίαση των συμπτωμάτων του άγχους 

και του χαρακτηρολογικού άγχους που εμφάνιζαν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην 

Α φάση της έρευνας. Έπειτα, η προσοχή θα εστιαστεί στην ομάδα παρέμβασης και θα 

παρουσιαστούν τα δεδομένα που αφορούν τα συμπτώματα του άγχους τους, το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος και την επίδραση του άγχους στη ζωή τους στις τρεις 

χρονικές στιγμές της έρευνας (πριν την παρέμβαση, μετά την παρέμβασης και 6 μήνες 

μετά στις επαναληπτικές μετρήσεις). Αντίστοιχα, θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τις αναφορές των γονέων και ειδικότερα θα αναλυθούν τα 

δεδομένα για τα συμπτώματα του παιδικού άγχους, για την επίδραση του άγχους στη 

ζωή του παιδιού πριν και μετά την παρέμβασης. Αντίστοιχες αναλύσεις θα 

ακολουθήσουν για τα παιδιά και τους γονείς της ομάδας ελέγχου. Στη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι διομαδικές συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην 

ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου. Έπειτα, η προσοχή θα εστιαστεί στις 

μεταβλητές της θεραπευτικής αλλαγής και της ανταπόκρισης στη θεραπεία και θα 

μελετηθούν σε σχέση με άλλες μεταβλητές. Στην πορεία, θα ακολουθήσουν οι 

αναλύσεις που έγιναν για τη μελέτη της σχέσης των παραγόντων του φύλου, του 

γονεϊκού άγχους και της σοβαρότητας του άγχους με τη θεραπευτική αλλαγή. Τέλος, θα 

παρουσιαστούν οι αναλύσεις των σχέσεων συμμεταβολής των υπό μελέτη μεταβλητών. 

 

5.1 Ανάλυση δεδομένων  

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό 

Πακέτο SPSS 19. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος κανονικότητας των δεδομένων 

για την επιβεβαίωση της υπόθεσης της κανονικής κατανομής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

λόγω της ιδιομορφίας του δείγματος, το οποίο αποτελούταν από μικρό και ετερογενή 

αριθμό ομάδων, χρησιμοποιήθηκε αυστηρό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

(p=.05/πλήθος των συγκρίσεων) με στόχο τη μείωση της πιθανότητας σφάλματος τύπου 

Ι, να απορριφθεί, δηλαδή, η υπόθεση ότι οι ομάδες των παιδιών που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα δε διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις εξέταση μεταβλητές, ενώ στην 

πραγματικότητα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς. Ο έλεγχος 

κανονικότητας ο οποίος πραγματοποιήθηκε με το Shapiro-Wilk τεστ (αφού Ν<50) 

έδειξε ότι η πλειοψηφία των μεταβλητών που αφορούσαν την ομάδα παρέμβασης και 

την ομάδα ελέγχου δεν ακολουθούσε κανονική κατανομή (κλίμακα άγχους, 

ερωτηματολόγιο άγχους προδιάθεσης και κλίμακα παρέμβασης του άγχους στη ζωή του 
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παιδιού). Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό του δείγματος, 

οδήγησε στη χρήση μη παραμετρικών τεστ και μεθόδων για τις στατιστικές αναλύσεις. 

 

5.2. Συμπτώματα άγχους και χαρακτηρολογικό άγχος των παιδιών 

που συμμετείχαν στην Α’ φάση της έρευνας. Μέσοι όροι, τυπικές 

αποκλίσεις και διαφορές φύλου και ηλικίας3.  

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν τους 

κύριους ερευνητικούς στόχους της παρούσας μελέτης, κρίθηκε σκόπιμη η σύντομη 

παρουσίαση των συμπτωμάτων του άγχους και του χαρακτηρολογικού άγχους των 

παιδιών που συμμετείχαν στην Α’ φάση της έρευνας. Είναι σημαντικό να 

υπενθυμίσουμε ότι από αυτό το αρχικό δείγμα, επιλέχτηκαν για να συμμετέχουν στην 

επόμενη φάση της έρευνας, τα παιδιά που στην κλίμακα άγχους της (ΚΑ-παιδί) 

παρουσίαζαν συμπτώματα άγχους που ήταν κατά μία τυπική απόκλιση πάνω από το 

μέσο όρο της ηλικιακής τους ομάδας. Ειδικότερα, επιλέχτηκαν τα αγόρια που στην 

κλίμακα άγχους (ΚΑ-παιδί)είχαν βαθμολογίες μεγαλύτερες από 35,93 και τα κορίτσια 

που στην αντίστοιχη κλίμακα είχαν βαθμολογίες μεγαλύτερες από 43,62.  

Στους Πίνακες 8 και 9 και 10 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές 

αποκλίσεις των μετρήσεων του άγχους και ειδικότερα, των βαθμολογιών στην γενική 

κλίμακα άγχους (ΚΑ-παιδί) και στις υποκλίμακές της, καθώς και των βαθμολογιών του 

χαρακτηρολογικού άγχους, όπως μετρήθηκε με την κλίμακα (ΕΑΠ). Ειδικότερα, στον 

Πίνακα 8 παρουσιάζονται  οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις στις μετρήσεις του 

άγχους σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών και σύμφωνα με τις αναφορές των 

γονέων και πραγματοποιούνται οι έλεγχοι t-test σε ανεξάρτητα δείγματα για να 

διερευνηθούν πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. Όλες οι 

μεταβλητές εδώ ελέγχθηκαν ότι ακολουθούν κανονική κατανομή και οι έλεγχοι t-test 

έδειξαν ότι, εκτός από την υποκλίμακα του Άγχους Αποχωρισμού, σε όλες τις άλλες 

υποκλίμακες της κλίμακα άγχους και στο γενικό σύνολο τα παιδιά είχαν στατιστικά 

σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες από τους γονείς τους [t(362) = 7.23 p < .01] για τη 

συνολική κλίμακα άγχους (ΚΑ), ΚΦ [t(409) = 3.25 p < .01], Ψ/Κ [t(388) = 15.69 p 

< .01], Π.Α. [t(403) = 9.73 p < .01], ΦΤ [t(411) = -2.31 p < .01], και ΓΑ [t(410) = 3.66 p 

< .01]
4
. 

                                                 
3

 Οι τιμές αξιοπιστίας του συντελεστή Cronabch’s alpha για τις υποκλίμακες και τις κλίμακες 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.  
4
 : ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚ: Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, Π/Α: Πανικός/ Αγοραφοβία, ΦΤ: 

Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: Γενικευμένο Άγχος,   
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Πίνακας Α. Τιμές του συντελεστή Cronbach’s Alpha για τις κλίμακες και τις υποκλίμακες της 

έρευνας. 
1
 

Μετρήσεις στα παιδιά Μετρήσεις στους γονείς 

Υποκλίμακα/Κλίμακα Τιμή του 

συντελεστή 

Cronbach’s 

alpha 

Υποκλίμακα/Κλίμακα Τιμή του 

συντελεστή 

Cronbach’s 

alpha 

Άγχος Αποχωρισμού 0,71 Άγχος Αποχωρισμού 0,71 

Κοινωνική Φοβία 0,78 Κοινωνική Φοβία 0,75 

Ψυχαναγκαστική/Καταναγκαστική 0,73 Ψυχαναγκαστική/Καταναγκαστική 0,69 

Πανικός/Αγοραφοβία 0,81 Πανικός/Αγοραφοβία 0,78 

Φόβος Τραυματισμού 0,57 Φόβος Τραυματισμού 0,52 

Γενικευμένο Άγχος 0,77 Γενικευμένο Άγχος 0,74 

Κλίμακα Άγχους ΚΑ 0,92 Κλίμακα Άγχους ΚΑ 0,90 

Χαρακτηρολογικό Άγχος ΕΑΠ 0,81 ΕΑΓ 0,93 

Επίδραση Άγχους στη Ζωή του 

Παιδιού ΚΠΑΖ 

0,89 Επίδραση Άγχους στη Ζωή του 

Παιδιού ΚΠΑΖ 

0,94 

  ΕΔΔ 0,82 

Κλίμακα Άγχους ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: 

Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στη ζωή, ΕΑΓ: Ερωτηματολόγιο 

Άγχους Γονέων, ΕΔΔ: Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών 

1.Ο υπολογισμός του συντελεστή έγινε στο δείγμα των 431 παιδιών 
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Πίνακας 8. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συμπτωμάτων του άγχους των παιδιών που 

συμμετείχαν στην Α’ φάση στις κλίμακες ΚΑ και ΕΑΠ. Αναφορές Παιδιών και Γονέων. 

Έλεγχοι t-test. 

 Παιδιά 

(n=431) 

Γονείς 

(n=431) 

  Μέγιστες 

Βαθμολογίες  

Των κλιμάκων  Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Τιμή t p 

        

ΑΑ 3,34 3,30 3,20 3,04 t(407) = 0,59 0,55 Μέγ. 18 

ΚΦ 4,94 3,84 4,38 3,15 t(409) = 3,25 0,00 Μέγ. 18 

ΨΚ 5,31 3,92 2,11 2,39 t(388) = 15,69 0,00 Μέγ. 18 

Π/Α 3,20 3,95 1,35 2,27 t(403) = 9,73 0,02 Μέγ. 27 

ΦΤ 3,79 2,95 4,16 2,71 t(411) = -2,31 0,00 Μέγ. 15 

ΓΑ 4,12 3,43 3,54 2,58 t(410) = 3,66 0,00 Μέγ. 18 

ΚΑ  24,16 16,23 18,73 11,79 t(362) = 7,23 0,00 Μέγ. 114 

ΕΑΠ 48,47 7,87 -- --   Μέγ. 60
1
 

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚ: Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, Π/Α: 

Πανικός/Αγοραφοβία, ΦΤ: Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: Γενικευμένο Άγχος,  ΚΑ: Συνολική 

βαθμολογία στην Κλίμακα Άγχους της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών. 

1
Αντίστροφη βαθμολόγηση: μεγαλύτερη βαθμολογία ενδεικτική μικρότερου άγχους 

 

Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των 

συμπτωμάτων του άγχους και του χαρακτηρολογικού άγχους ξεχωριστά για τα κορίτσια 

και τα αγόρια. Οι έλεγχοι t-test σε ανεξάρτητα δείγματα που πραγματοποιήθηκαν για τη 

διερεύνηση διαφορών φύλου έδειξαν ότι τα κορίτσια είχαν στατιστικά σημαντικά 

υψηλότερες βαθμολογίες από τα αγόρια, σε επίπεδο σημαντικότητα p < .01, στην 

υποκλίμακα του Άγχους Αποχωρισμού, στο Φόβο Τραυματισμού και στη Συνολική 

βαθμολογία της κλίμακας άγχους (ΚΑ): [t(418) = 2,84 p < .01],  [t(421) = 4,79 p < .01] 

και [t(373) = 2,81, p < .01], αντίστοιχα.   
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Πίνακας 9. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συμπτωμάτων του άγχους 

και του χαρακτηρολογικού άγχους των παιδιών στην Α’ φάση κατά φύλο. 

Έλεγχοι  t-test. 

 Αγόρια (n=190) Κορίτσια (n=241)   

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Τιμή t p 

ΑΑ 2,82 2,92 3,73 3,53 t(418) = 2,84 0,00 

ΚΦ 4,45 3,66 5,32 3,94 t(420) = 2,34 0,02 

ΨΚ 5,54 3,88 5,13 3,95 t(398) = 1,05 0,30 

Π/Α 2,77 3,4 3,54 4,31 t(413) = 1,98 0,05 

ΦΤ 3,03 2,71 4,38 2,30 t(421) = 4,79 0,00 

ΓΑ 3,78 3,18 4,39 3,6 t(420) = 1,81 0,07 

ΚΑ  21,57 14,36 26,27 17,35 t(373) = 2,81 0,00 

ΕΑΠ  48,75 7,80 48,25 7,95 t(419) = 0,64 0,52 

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚΔ: Ψυχαναγκαστική-

Καταναγκαστική, Π/Α: Πανικός/Αγοραφοβία, ΦΤ: Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: 

Γενικευμένο Άγχος,  ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην Κλίμακα Άγχους της Spence, 

ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών. 

 

Τέλος, στον Πίνακα 10 και αντίστοιχα στη Γραφική παράσταση 1 παρουσιάζονται 

οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των συμπτωμάτων του άγχους και του 

χαρακτηρολογικού άγχους κατά σχολική τάξη. Για τον έλεγχο της επίδρασης του 

παράγοντας της ηλικίας, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανσης ANOVA, η οποία έδειξε 

ότι τα παιδιά της Ε’Δημοτικού είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα της 

κοινωνικής φοβίας συγκριτικά με τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού και στην υποκλίμακα της 

Ψ/Κ συγκριτικά με τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού. Επιπλέον, τα παιδιά της ΣΤ’ 

Δημοτικού είχαν χαμηλότερη βαθμολογία  στο άγχος αποχωρισμού, συγκριτικά με τα 

παιδιά της Δ’ Δημοτικού. 

 

 

 

  



127 

 

 

 

Πίνακας 10. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των συμπτωμάτων του άγχους και του χαρακτηρολογικού 

άγχους των παιδιών στην Α’ φάση κατά τάξη. Τιμές F ανάλυσης διακύμανσης 

 Δ’ τάξη Ε’ τάξη ΣΤ’ τάξη   

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Τιμές F p 

ΑΑ 3,86 3,39 3,51 3,37 2,72 3,07 F (2, 417) = 4,64 0,01 

ΚΦ 4,20 3,46 5,72 4,22 4,89 3,68 F (2, 419) = 5,46 0,00 

ΨΚ 5,48 4,11 5,85 3,93 4,68 3,68 F (2, 397) = 3,24 0,04 

Π/Α 3,37 3,94 3,59 4,24 2,70 3,64 F (2, 412) = 1,95 0,14 

ΦΤ 3,73 2,89 4,02 3,27 3,64 2,69 F (2, 420) = 0,65 0,52 

ΓΑ 4,00 3,65 4,38 3,48 3,99 3,18 F (2, 419) = 0,59 0,55 

ΚΑ  24,41 16,38 25,87 17,35 22,51 15,04 F (2, 372) = 1,39 0,25 

ΕΑΠ*  48,14 8,40 48,09 7,35 49,09 7,86 F (2, 418) = 0,75 0,48 

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚΔ: Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, Π/Α: Πανικός/Αγοραφοβία, 

ΦΤ: Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: Γενικευμένο Άγχος,  ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην Κλίμακα Άγχους της Spence, 

ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών. 

* Η βαθμολόγηση στο ΕΑΠ είναι αντίστροφη 
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Γραφική Παράσταση 1: Μέσοι όροι των υποκλιμάκων της ΚΑ για τα παιδιά 
στην Α' φάση της έρευνας κατά τάξη 

Δ' τάξη Ε' τάξη ΣΤ' τάξη 
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5.3 Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις όλων των υπό μελέτη 

μεταβλητών στην ομάδα παρέμβασης και στην ομάδα ελέγχου ΠΡΙΝ 

την παρέμβαση.  

Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των τιμών για όλες τις μεταβλητές της 

ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου φαίνονται στον πίνακα 11 και 12 

αντίστοιχα. Ειδικότερα, ο Πίνακας 11 δείχνει τους μέσους όρους και τις τυπικές 

αποκλίσεις των υποκλιμάκων και του συνόλου της κλίμακας άγχους ΚΑ, του 

χαρακτηρολογικού άγχους (ΕΑΠ) και της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού 

ΚΠΑΖ σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας 

ελέγχου. 

 

Πίνακας 11. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) των υποκλιμάκων της κλίμακας άγχους, του 

χαρακτηρολογικού άγχους και της επίδρασης του άγχους στη ζωή σύμφωνα με τις αναφορές 

των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου ΠΡΙΝ την παρέμβαση  

 Μετρήσεις Παιδιών  

Ομάδας Παρέμβασης 

Μετρήσεις Παιδιών  

Ομάδας Ελέγχου 

 Μ.Ο. (Τ.Α.) M.O. (T.A.) 

ΑΑ 7,38 (3,49) 9,40 (4,47) 

ΚΦ 9,90 (3,38) 10,25 (3,44) 

ΨΚΔ 8,48 (3,39) 10,45 (4,02) 

Π/Α 8,00 (4,53) 9,25 (5,27) 

ΦΤ 7,67 (2,80) 6,70 (3,26) 

ΓΑ 8,61 (2,98) 9,10 (3,12) 

Σύνολο ΚΑ  50,05 (11,91) 55,15 (15,26) 

ΕΑΠ 39,00 (6,63) 37,95 (6,57) 

ΚΠΑΖ 11,86 (5,64) 16,80 (10,08) 

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚ: Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, Π/Α: 

Πανικός/Αγοραφοβία, ΦΤ: Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: Γενικευμένο Άγχος, Σύνολο ΚΑ: 

Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος 

Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους 
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 Ο πίνακας 12 δείχνει τις μετρήσεις των γονέων των παιδιών της ομάδας 

παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου αναφορικά με τα συμπτώματα άγχους του παιδιού 

και την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού, όπως το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι 

καθώς και το δικό τους καταστασιακό και χαρακτηρολογικό άγχος (ΕΑ). Τέλος, στον 

ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των πέντε 

υποκλιμάκων του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ) 

(Συναισθηματικές Διαταραχές, Διαταραχές Διαγωγής, Υπερκινητικότητα/Διάσπαση 

Προσοχής, Σχέσεις με Συνομηλίκους και Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά), των 2 

κλιμάκων του ΣΑΕΒΑ
5
 (Εσωτερικευμένα και Εξωτερικευμένα Προβλήματα) και της 

κλίμακας Άγχους/Κατάθλιψης του ΣΑΕΒΑ, σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων. Οι 

μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μόνο στους γονείς των παιδιών της ομάδας 

παρέμβασης. Να σημειωθεί ότι βαθμολογίες για τις δύο κλίμακες (εσωτερικευμένα και 

εξωτερικευμένα προβλήματα) πάνω από 20 και πάνω από 7 για την κλίμακα 

Άγχους/Κατάθλιψης αντιστοιχούν σε τυπικές βαθμολογίες που μπαίνουν στο οριακά 

κλινικό φάσμα (93
η
 θέση). Οι αναλύσεις συχνοτήτων έδειξαν ότι από τα 21 παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης, τα 14 (66,7%) παρουσιάζουν κλινικά υψηλή βαθμολογία στην 

κλίμακα του Άγχους/Κατάθλιψης και τα 10 παιδιά παρουσιάζουν κλινικά υψηλή 

βαθμολογία στην κλίμακα «Προβλήματα Άγχους» που είναι εναρμονισμένη με το DSM. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι βαθμολογίες των παιδιών στην κλίμακα «Εξωτερικευμένα 

Προβλήματα» ήταν χαμηλότερες, συγκριτικά με αυτές στην κλίμακα «Εξωτερικευμένα 

Προβλήματα».  

  

                                                 
5
 ΣΑΕΒΑ: Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση 
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Πίνακας 12. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) των υποκλιμάκων της κλίμακας άγχους, της 

επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας και του άγχους των γονέων, 

σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων των παιδιών της ομάδας παρέμβασης και της ομάδας 

ελέγχου ΠΡΙΝ την παρέμβαση.  

 Μετρήσεις Γονέων  

Ομάδας Παρέμβασης 

Μετρήσεις Γονέων  

Ομάδας Ελέγχου 

 Μ.Ο. (Τ.Α.) M.O. (T.A.) 

ΑΑ 6,38 (4,18) 5,90 (4,60) 

ΚΦ 7,23 (3,43) 6,80 (4,27) 

ΨΚ 3,43 (2,84) 2,90 (2,53) 

Δ.Π 3,81 (3,57) 3,35 (4,11) 

ΦΤ 6,57 (3,52) 5,10 (2,43) 

ΔΓΑ 6,43 (3,14) 5,45 (3,17) 

Σύνολο SCAS  33,86 (15,7) 29,50 (15,96) 

Γονείς ΚΠΑΖ 9,10 (7,02) 6,94 (7,78) 

Παιδιά ΚΠΑΖ 13,38 (9,25) 8,95 (7,98) 

Σύνολο ΚΠΑΖ 22,48 (15,39) 14,94 (13,95) 

ΚΑΓ 39,76 (7,64) 43,90 (11,35) 

ΧΑΓ 41,76 (8,35) 41,65 (6,93) 

Σύνολο ΕΑΓ 81,5 (13,96) 86,76 (17,10) 

ΣΔ 4,52 (2,29)  

ΔΔ 3,19 (1,89)  

Υ/ΔΠ 3,86 (2,47)  

ΣμΣ 2,71 (2,67)  

ΘΚΣ 7,76 (2,14)  

Εσωτ. ΣΑΕΒΑ 14,90 (8,35)  

Εξωτ. ΣΑΕΒΑ 9,10 (6,55)  

Α/Κ ΣΑΕΒΑ 8,71 (4,14)  

ΑΑ: Άγχος Αποχωρισμού, ΚΦ: Κοινωνική Φοβία, ΨΚ: Ψυχαναγκαστική-Καταναγκαστική, Π/Α: 

Πανικός/Αγοραφοβία, ΦΤ: Φόβος Τραυματισμού, ΓΑ: Γενικευμένο Άγχος, Σύνολο ΚΑ: Συνολική 

βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, Γονείς ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στους Γονείς, 

Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, ΚΑΓ: Καταστασιακό Άγχος Γονέων, ΧΑΓ 

Χαρακτηρολογικό Άγχος Γονέων, ΕΑΓ: Ερωτηματολόγιο Άγχους Γονέων, ΣΔ: Συναισθηματικές 

Διαταραχές, ΔΔ: Διαταραχές Διαγωγής, Υ/ΔΠ: Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, ΣΜΣ: Σχέσεις με 

Συνομηλίκους, ΘΚΣ: Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά, Εσωτ. ΣΑΕΒΑ: Εσωτερικευμένα Προβλήματα 

ΣΑΕΒΑ, Εξωτ. ΣΑΕΒΑ: Εξωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, Α/Κ ΣΑΕΒΑ: Άγχος/Κατάθλιψη 

ΣΑΕΒΑ 
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5.4 Σύγκριση των μέσων όρων των συμπτωμάτων του άγχους (ΚΑ), 

του χαρακτηρολογικού άγχους (ΕΑΠ) και της επίδρασης του άγχους 

στη ζωή (ΚΠΑΖ) πριν και μετά την παρέμβαση και στις 

επαναληπτικές μετρήσεις  

Μετρήσεις στα Παιδιά της Ομάδας Παρέμβασης 

Βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας είναι το πόσο αποτελεσματική 

είναι η εφαρμογή ενός γνωστικο-συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης στη 

μείωση των συμπτωμάτων του άγχους και πόσο οι μειωμένες τιμές του άγχους 

διατηρούνται και κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά. Επίσης, η έρευνα 

μελετά το κατά πόσο το πρόγραμμα παρέμβασης θα επηρεάσει το πώς το άγχος επιδρά 

στη ζωή του παιδιού στην καθημερινότητά του και εάν αυτή η επιρροή θα παραμείνει 

σταθερή 6 μήνες μετά (ερώτημα 1). Ειδικότερα, για την εξέταση των διαφορών 

ανάμεσα στις τρεις χρονικές φάσεις της έρευνας ως προς τις μεταβλητές του άγχους και 

την επίδραση του άγχους στην καθημερινή ζωή, όπως αυτές αξιολογήθηκαν στα παιδιά 

με τα ερωτηματολόγια ΚΑ, ΕΑΠ και ΚΠΑΖ, χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Friedman-

Test στην ακριβή του εκδοχή (exact test). Ο έλεγχος αυτός εξετάζει τις διαφορές μίας 

μεταβλητής που υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, στις περιπτώσεις που η 

μεταβλητή δεν πληρεί την προϋπόθεση της κανονικότητας. Ο μη-παραμετρικός αυτός 

έλεγχος είναι ο αντίστοιχος της ανάλυσης διακύμανσης σε επαναληπτικές μετρήσεις 

(ANOVA repeated measures) που εφαρμόζεται σε μεγάλα δείγματα που παρουσιάζουν 

κανονική κατανομή. Στον έλεγχο αυτό, ως μοναδική κατηγορική μεταβλητή τριών 

επιπέδων χρησιμοποιήθηκε η μεταβλητή του χρόνου (ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ και 6ΜΗΝΕΣ) και 

ως ποσοτικές το γενικό άγχος, το χαρακτηρολογικό άγχος και η επίδραση του άγχους 

στην καθημερινότητα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά βαθμολόγησαν διαφορετικά το άγχος τους 

στις τρεις χρονικές στιγμές και μάλιστα οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές 

σε επίπεδο σημαντικότητας χ
2
(2) = 27,97, p<0,00. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού 

του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo η οποία 

διενεργείται στα πλαίσια του ελέγχου Friedman. Η τεχνική αυτή της προσομοίωσης 

στην πραγματικότητα διενεργεί 10.000 τεστ κανονικότητας και για κάθε ένα τεστ 

υπολογίζει την αξία του p-value. Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί στο μέσο όρο των 

10.000 p-value μετρήσεων με διάστημα εμπιστοσύνης 99%. Τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης του Monte Carlo επιβεβαίωσαν την ακρίβεια του αρχικού ελέγχου. Τα 
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περιγραφικά στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος των παιδιών ήταν υψηλότερο την πρώτη 

χρονική στιγμή, ακριβώς πριν την παρέμβαση, και εμφάνισε στατιστικά σημαντική 

μείωση αμέσως μετά την παρέμβαση. Στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά, τα 

παιδιά  ανέφεραν στατιστική σημαντική μείωση στα συμπτώματα του άγχους σε 

σύγκριση με τις άλλες δύο χρονικές στιγμές. Τα περιγραφικά στοιχεία παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 13. 

Αναφορικά με το χαρακτηρολογικό άγχος, τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. 

Ειδικότερα, προκύπτει ότι τα παιδιά αναφέρουν στατιστικά σημαντική αύξηση της 

τιμής του χαρακτηρολογικού άγχους στις τρεις χρονικές στιγμές χ
2
(2) = 18,95, p<0,00. 

Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι υψηλή τιμή στην κλίμακα ΕΑΠ είναι ενδεικτική 

μικρότερου χαρακτηρολογικού άγχους, καθώς η βαθμολόγηση είναι αντίστροφη. Η 

προσομοίωση Monte Carlo ενίσχυσε την ορθότητα του ελέγχου Friedman.  

Τέλος, αναλύσεις διενεργήθηκαν αναφορικά με τις τιμές της επίδρασης του άγχους 

στην καθημερινή ζωή των παιδιών στις τρεις χρονικές στιγμές. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου Friedman για άλλη μία φορά έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση της 

παρεμβολής του άγχους στη ζωή του παιδιού πριν, αμέσως μετά και 6 μήνες μετά την 

ολοκλήρωση της παρέμβασης [χ
2
(2) = 21,73, p<0,00]. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα παιδιά, αμέσως μετά την παρέμβαση, βαθμολογούσαν χαμηλότερα την 

επίδραση του άγχους συγκριτικά με τις βαθμολογίες τους πριν την παρέμβαση. Επίσης, 

μετά από 6 μήνες παρατηρήθηκε όχι μόνο διατήρηση των χαμηλότερων τιμών αλλά και 

μείωση αυτών με τρόπο που επιβεβαιώνει την ακόμα μικρότερη παρέμβαση του άγχους 

στη ζωή του παιδιού, σύμφωνα με τις αναφορές του ίδιου του παιδιού.   

 

Πίνακας 13. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) και Έλεγχος Friedman στις τρεις χρονικές στιγμές 

για τις μετρήσεις των παιδιών της ομάδας παρέμβασης 

 1
η
 χρονική 

στιγμή 

2
η
 χρονική 

στιγμή 

3
η
 χρονική 

στιγμή 

  

 Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α.) Έλεγχος Friedman p (Monte Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  50,05 (11,91) 24,41 (11,51) 17,76 (7,74) χ
2
(2) = 27,97 .000 

ΕΑΠ 39,00 (6,63) 49,25 (6,66) 51,50 (4,56) χ
2
(2) = 18,95 .000 

ΚΠΑΖ 11,86 (5,64) 4,88 (3,81) 3,29 (2,33) χ
2
(2) = 21,73 .000 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό 

Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους 

ΣΗΜ: υψηλή τιμή στην κλίμακα ΕΑΠ είναι ενδεικτική μικρότερου χαρακτηρολογικού άγχους 
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Συνοπτικά, τα παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις της 

έρευνας και ειδικότερα: επιβεβαιώνεται η πρώτη υπόθεση που υποστήριζε ότι τα παιδιά 

της ομάδας παρέμβασης θα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μείωση στις τιμές των 

συμπτωμάτων του άγχους και στο χαρακτηρολογικό τους άγχος αμέσως μετά την 

παρέμβαση καθώς και στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά. Επίσης, τα 

ευρήματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση που υποστήριζε ότι τα παιδιά της ομάδας 

παρέμβασης θα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική μείωση στις τιμές της επίδρασης 

του άγχους στη ζωή τους τόσο αμέσως μετά την παρέμβαση όσο και στις μετρήσεις 

επανελέγχου.  

 

Μετρήσεις στους γονείς της Ομάδας Παρέμβασης 

Αναφορικά με τις μετρήσεις των γονέων της ομάδας παρέμβασης, για τη 

διαπίστωση των διαφορών ανάμεσα στους μέσους όρους του άγχους και της επίδρασης 

αυτού στην καθημερινότητα (ερώτημα 2), εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 

Wilcoxon τόσο στην ακριβή του εκδοχή (exact test) αλλά και με τη χρήση της 

προσομοίωσης Monte Carlo. Υπενθυμίζεται ότι στις αναλύσεις αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από την 1
η
 και 2

η
 χρονική στιγμή (δηλαδή τις τιμές 

Πριν και Μετά την παρέμβαση), καθώς στις επαναληπτικές μετρήσεις κατά την 3
η 

χρονική στιγμή (δηλαδή 6 μήνες μετά) υπήρχε μικρό ποσοστό ανταπόκρισης των 

γονέων. Ο έλεγχος Wilcoxon είναι το μη-παραμετρικό τεστ, το αντίστοιχο του ελέγχου 

t-test σε εξαρτημένα δείγματα, που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου δεν 

ικανοποιείται η προϋπόθεση της κανονικότητας της κατανομής ή/και  όταν υπάρχει 

μικρό δείγμα.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, στην πλειοψηφία των μετρήσεων, υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση 

(1
η
 και 2

η
 χρονική στιγμή). Ειδικότερα, βρέθηκε ότι οι γονείς, μετά την παρέμβαση, 

αξιολόγησαν χαμηλότερα τα συμπτώματα άγχους του παιδιού τους με βάση την 

κλίμακα άγχους ΚΑ (z = 3,57, p=.000). Παρόμοια, χαμηλότερες βαθμολογίες 

παρουσιάστηκαν και στις δύο υποκλίμακες της κλίμακας (δηλαδή στην επίδραση του 

άγχους στη ζωή του παιδιού και στην επίδραση του παιδικού άγχους στη ζωή του 

γονιού), καθώς και στη συνολική βαθμολογία της. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι οι γονείς, τη 2
η
 χρονική στιγμή, αξιολόγησαν ότι η επίδραση του άγχους στη 

ζωή του γονιού και στη ζωή του παιδιού ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη από τις 

αρχικές μετρήσεις πριν την παρέμβαση (z = 2,67, p<,05 και z = 3,30, p=.001, 

αντίστοιχα). Όσον αφορά τη συνολική κλίμακα της επίδρασης του άγχους (ΚΠΑΖ-
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σύνολο), τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γονείς είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερες 

βαθμολογίες τη 2
η
 χρονική στιγμή (z = 3,16, p<,05). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι 

γονείς, αμέσως μετά την παρέμβαση, παρατηρούν όχι μόνο σημαντική μείωση στα 

συμπτώματα του άγχους του παιδιού αλλά και σημαντική θετική αλλαγή στην 

παρέμβαση που το άγχος ασκεί στην καθημερινότητα των ίδιων και του παιδιού τους. 

Τα ευρήματα αυτά είναι σε συμφωνία με την αρχική υπόθεση (υπόθεση 2) υποστήριζαν 

ότι οι γονείς των παιδιών της ομάδας παρέμβασης, μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος, θα ανέφεραν μείωση στις τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας του 

παιδιού και μείωση της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού και της υπόλοιπης 

οικογένειας.  

Οι έλεγχοι που αφορούσαν τις μετρήσεις του άγχους των γονέων, τόσο του 

καταστασιακού όσο και του χαρακτηρολογικού, έδειξαν ότι υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο ως προς το χαρακτηρολογικό άγχος (z = 2,39, p<,05). Τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης του Monte Carlo που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια 

του ελέγχου Wilcoxon προσομοιώνοντας τις μετρήσεις σε 10000 περιπτώσεις 

επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα. Ειδικότερα, οι γονείς αξιολόγησαν ότι το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος ήταν μικρότερο αμέσως μετά την παρέμβαση. Όλα τα 

παραπάνω ευρήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 14.   

 

Πίνακας 14. Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και έλεγχος Wilcoxon στις δύο χρονικές στιγμές 

για τις μετρήσεις των γονέων της ομάδας παρέμβασης 

 1
η
 χρονική στιγμή 2

η
 χρονική στιγμή   

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Έλεγχος 

Wilcoxon 

p (Monte 

Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  33,86 15,70 20,90 9,67 -3.57 .000 

Γονείς ΚΠΑΖ 9,10 7,02 4,84 4,69 -2.67 .007 

Παιδιά ΚΠΑΖ 13,38 9,25 5,78 4,44 -3.30 .000 

Σύνολο ΚΠΑΖ 22,48 15,39 10,06 8,15 -3.16 .001 

ΚΑΓ 39,76 7,64 35,50 9,24 -1.45 .161 

ΧΑΓ 41,76 8,35 37,40 9,77 -2.34 .014 

Σύνολο ΕΑΓ 81,52 13,96 72,06 17,47 -1.85 .067 

Σύνολο SCAS: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, Γονείς ΚΠΑΖ: 

Επίδραση Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, Σύνολο ΚΠΑΖ: 

συνολική τιμής της επίδρασης του άγχους, ΚΑΓ: Καταστασιακό Άγχος Γονέων, ΧΑΓ: 

Χαρακτηρολογικό Άγχος Γονέων, ΕΑΓ: Ερωτηματολόγιο Άγχους Γονέων 
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5.5 Σύγκριση των μέσων όρων των συμπτωμάτων του άγχους (ΚΑ), 

του χαρακτηρολογικού άγχους (ΕΑΠ) και της επίδρασης του άγχους 

στη ζωή (ΚΠΑΖ) πριν και μετά την παρέμβαση για την ομάδα ελέγχου 

  

 Μετρήσεις στα Παιδιά της Ομάδας Ελέγχου 

Αναφορικά με την ομάδα ελέγχου, για την εξέταση των διαφορών ανάμεσα στις 

δύο χρονικές στιγμές της έρευνας (πριν και μετά την παρέμβαση) ως προς τις 

μεταβλητές του άγχους και την επίδραση του άγχους στην καθημερινή ζωή, όπως αυτές 

αξιολογήθηκαν με τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια ΚΑ, ΕΑΠ και ΚΠΑΖ, 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Wilcoxon-Test στην ακριβή του εκδοχή (exact test). Η 

αρχική υπόθεση 3 διατύπωνε ότι δε θα υπάρχουν διαφορές ως προς τα συμπτώματα του 

άγχους, το χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού 

τη 2
η
 χρονική στιγμή (μετά την παρέμβαση). Τα αποτελέσματα του ελέγχου έδειξαν ότι 

για την ομάδα των παιδιών της ομάδας ελέγχου μόνο η επίδραση του άγχους στη ζωή 

του παιδιού παρουσιάζει μία μέτρια στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στην 1
η
 

και τη 2
η
 χρονική στιγμή (z = 2,10, p<,05). Τα περιγραφικά στοιχεία δείχνουν ότι τα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου αναφέρουν μικρότερη επίδραση του άγχους στη ζωή τους 

κατά τη 2
η
 χρονική στιγμή, περίπου 3 μήνες μετά την αρχική μέτρηση. Από την άλλη, 

τα συμπτώματα του άγχους και το χαρακτηρολογικό άγχος δεν παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην 1
η
 και τη 2

η
 χρονική στιγμή, 

επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση 1(β). Τα περιγραφικά στοιχεία δείχνουν ότι 

υπάρχει μία πτωτική τάση αλλά σε καμία περίπτωση οι διαφορές που παρατηρούνται 

δεν είναι σημαντικές. Τα ευρήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.   
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Πίνακας 15. Μέσοι Όροι και τυπικές αποκλίσεις της κλίμακας άγχους, του 

χαρακτηρολογικού άγχους και της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού 

σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών της ομάδας ελέγχου στις δύο χρονικές στιγμές. 

Έλεγχος Wilcoxon.  

 1
η
 χρονική στιγμή/ 

n=20 

2
η
 χρονική στιγμή/ 

n=19 

  

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Έλεγχος 

Wilcoxon 

p (Monte 

Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  55,15 15,26 50,37 17,57 -1,43 0,14 

ΕΑΠ 37,95 6,57 39,47 7,31 -0,91 0,38 

ΚΠΑΖ 16,80 10,08 12,26 8,97 -2,10 0,03 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: 

Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους 

 

Μετρήσεις στους Γονείς της Ομάδας Ελέγχου  

Αναφορικά με τις μετρήσεις των γονέων της ομάδας ελέγχου τα ερευνητικά 

ερωτήματα αφορούσαν το αν θα υπάρχουν αλλαγές ως προς την αγχώδη 

συμπτωματολογία των παιδιών και ως προς την επίδραση του άγχους στη ζωή του 

παιδιού και της οικογένειάς του ανάμεσα στις δύο χρονικές στιγμές (πριν και μετά την 

παρέμβαση) (ερώτημα 4). Για τους στατιστικούς ελέγχους εφαρμόστηκε και πάλι ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία 

στατιστικά σημαντική διαφορά στις παραπάνω μετρήσεις στις δύο χρονικές στιγμές. Το 

εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι γονείς βαθμολογούν με παρόμοιο τρόπο τα συμπτώματα 

του άγχους των παιδιών και της επίδρασης που αυτό ασκεί στην καθημερινότητά τους 

την πρώτη χρονική στιγμή και τη δεύτερη, 3 περίπου μήνες μετά. Τα δεδομένα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 16.  
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Πίνακας 16. Μέσοι Όροι  και τυπικές αποκλίσεις της κλίμακας άγχους και της επίδρασης του 

άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων της 

ομάδας ελέγχου στις δύο χρονικές στιγμές. Έλεγχος Wilcoxon.  

 1
η
 χρονική 

στιγμή 

2
η
 χρονική 

στιγμή 

  

 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Έλεγχος Wilcoxon p (Monte Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  29,50 15,96 31,00 14,08 -0,44 0,66 

Γονείς ΚΠΑΖ 6,94 7,78 8,18 7,21 -0,079 0,95 

Παιδιά ΚΠΑΖ 8,95 7,98 8,37 8,02 -0,536 0,62 

Σύνολο ΚΠΑΖ 14,94 13,95 16,06 12,19 -0,708 0,52 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, Γονείς ΚΠΑΖ: 

Επίδραση Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, Σύνολο ΚΠΑΖ: 

συνολική τιμής της επίδρασης του άγχους, 

 

 

5.6. Διομαδικές συγκρίσεις  

Οι διομαδικές συγκρίσεις αφορούν τις συγκρίσεις των δύο ομάδων (παρέμβασης 

και ελέγχου), τόσο αναφορικά με τις αναφορές των παιδιών όσο και με τις αναφορές 

των γονιών τους στις δύο χρονικές στιγμές της έρευνας (πριν και μετά την παρέμβαση) 

(ερωτήματα 5 και 6). Τα δεδομένα από την 3
η
 φάση δεν συμπεριλήφθηκαν στις 

παρακάτω αναλύσεις, καθώς τα δεδομένα από την ομάδα ελέγχου ήταν ελλιπή. Για 

όλες τις παρακάτω αναλύσεις εφαρμόστηκε το μη παραμετρικό τεστ Mann-Whitney σε 

ανεξάρτητα δείγματα. Παράλληλα, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού του δείγματος, 

εφαρμόστηκε η μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo.  

 

5.6.1. Διομαδικές συγκρίσεις των παιδιών ως προς την κλίμακα άγχους, το 

χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού 

πριν την παρέμβαση 

Για τον έλεγχο των διαφορών των παιδιών των δύο ομάδων την 1
η
 χρονική στιγμή, 

πριν την παρέμβαση, εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney για 

ανεξάρτητα δείγματα. Ο έλεγχος έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ως προς τις μεταβλητές του άγχους των παιδιών και 

την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχαν 
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διομαδικές διαφορές την 1
η
 χρονική στιγμή και συνεπώς οι ομάδες ήταν εξισωμένες ως 

προς τις μετρήσεις του άγχους. Αναλυτικά, οι μέσοι όροι, οι τυπικές αποκλίσεις και οι 

έλεγχοι φαίνονται στον Πίνακα 17.   

 

5.6.2. Διομαδικές Συγκρίσεις των παιδιών ως προς την κλίμακα άγχους, το 

χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού 

μετά την παρέμβαση 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν το αν θα υπάρχουν διαφορές στις τιμές της 

αγχώδους συμπτωματολογίας, του χαρακτηρολογικού άγχους και της επίδρασης του 

άγχους στην καθημερινότητα (ερώτημα 5) σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών της 

ομάδας παρέμβασης και ελέγχου τη 2
η
 χρονική στιγμή (μετά την παρέμβαση). Για τον 

έλεγχο των διαφορών των παιδιών των δύο ομάδων εφαρμόστηκε και πάλι ο έλεγχος 

Mann-Whitney για ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα, σε αντιστοιχία με την 

ερευνητική υπόθεση (5) έδειξαν ότι υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες 

τις μετρήσεις του άγχους και της επίδρασης αυτού ανάμεσα στις δύο ομάδες μετά την 

παρέμβαση. Τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης είχαν χαμηλότερες τιμές στην κλίμακα 

άγχους ΚΑ, υψηλότερες τιμές στην  κλίμακα του χαρακτηρολογικού άγχους ΕΑΠ 

(υπενθυμίζεται η αντίστροφη βαθμολόγηση της κλίμακας) και χαμηλότερες τιμές στην 

κλίμακα της παρέμβασης του άγχους στη ζωή του παιδιού ΚΠΑΖ (z = -4.01, p<.01, z=-

3.53, p<.01, z=-2.85, p<.01, αντίστοιχα) (Πίνακας 17). 

 

 

Πίνακας 17. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) και έλεγχος Mann-Whitney στις δύο χρονικές στιγμές για τις μετρήσεις 

των παιδιών των δύο ομάδων 

 1η χρονική στιγμή 2
η
 χρονική στιγμή 

 Ομάδα 

Παρέμβασης 

Ομάδα 

Ελέγχου 

  Ομάδα 

Παρέμβασης 

Ομάδα 

Ελέγχου 

  

  

 

Μ.Ο.  (Τ.Α.) 

 

 

Μ.Ο. (Τ.Α.) 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 

p 

(Monte 

Carlo) 

 

 

Μ.Ο.  (Τ.Α.) 

 

 

Μ.Ο. (Τ.Α) 

Έλεγχος 

Mann-

Whitney 

p 

(Monte 

Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  50,05 (11,91) 55,15 (15,26) -1,14 0,27 24,41 (11,51) 50,37 (17,57) -4,01 0,00 

ΕΑΠ 39,00 (6,63) 37,95 (6,57) -0,54 0,61 49,25 (6,66) 39,47 (7,31) -3,53 0,00 

ΚΠΑΖ 11,86 (5,64) 16,80 (10,08) -1,49 0,14 4,88 (3,81) 12,26 (8,97) -2,85 0,03 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, 

ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους 
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5.6.3. Διομαδικές συγκρίσεις των γονέων ως προς την κλίμακα άγχους, την 

επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας και το 

γονεϊκό άγχος την 1η χρονική στιγμή 

Για τον έλεγχο των διαφορών ανάμεσα στις μετρήσεις των γονέων των δύο ομάδων 

κατά την 1
η
 χρονική στιγμή, ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι δεν υπήρχαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές σε καμία μέτρηση. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι, πριν την παρέμβαση, οι γονείς των δύο ομάδων βαθμολογούσαν με 

παρόμοιο τρόπο τη συχνότητα/σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους του παιδιού 

στην κλίμακα άγχους ΚΑ. Παρόμοια βαθμολογούσαν στην κλίμακα ΚΠΑΖ και την 

επίδραση του άγχους τόσο στη δική τους ζωή όσο και στη ζωή των παιδιών, ενώ σε 

παρόμοια επίπεδα ήταν και το προσωπικό τους άγχος στην κλίμακα ΕΑΓ. Τα ευρήματα 

αυτά επιβεβαιώνουν και το γεγονός ότι οι ομάδες ήταν εξισωμένες ως προς τις 

μετρήσεις του παιδικού άγχους όπως το αντιλαμβανόταν οι γονείς, πριν την παρέμβαση. 

Αναλυτικά, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις, αλλά και τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύγκρισης των μέσων όρων παρουσιάζονται στον πίνακα 18. 

 

 

Πίνακας 18. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) και Έλεγχος Mann-Whitney στις μετρήσεις των 

γονέων των δύο ομάδων 

 1η χρονική στιγμή 

 Ομάδα 

Παρέμβασης 

Ομάδα 

Ελέγχου 

 

 Μ.Ο. (Τ.Α.) Μ.Ο.  (Τ.Α.) Έλεγχος Mann-

Whitney 

p (Monte 

Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  33,86  (15,70) 29,50 (15,96) -0,67 0,52 

Γονείς ΚΠΑΖ 9,10 (7,02) 6,94 (7,78) -0,85 0,40 

Παιδιά ΚΠΑΖ 13,38 (9,25) 8,95 (7,98) -1,61 0,11 

Σύνολο ΚΠΑΖ 22,48 (15,39) 14,94 (13,95) -1,61 0,11 

Σύνολο ΕΑΓ 81,52 (13,96) 86,76 (17,10) -0,88 0,38 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, Γονείς ΚΠΑΖ: Επίδραση 

Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, Σύνολο ΚΠΑΖ: συνολική τιμής της 

επίδρασης του άγχους, Σύνολο ΕΑΓ: Άγχος Γονέων 
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5.6.4. Διομαδικές συγκρίσεις των γονέων ως προς την κλίμακα άγχους, την 

επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας και το 

γονεϊκό άγχος τη 2η χρονική στιγμή 

Οι μετρήσεις εδώ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διερευνούν τις 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις δύο ομάδες μετά την διεξαγωγή της παρέμβαση 

στη μία από αυτές και προσπαθούν να απαντήσουν στο 6
ο
  ερευνητικό ερώτημα. Όπως 

και με τις παραπάνω συγκρίσεις, έτσι και εδώ εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος  

Mann-Whitney σε ανεξάρτητα δείγματα. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν οι 

διαφοροποιήσεις που παρουσίαζαν οι δύο ομάδες στη 2
η
 χρονική στιγμή της έρευνας 

(μετά την παρέμβαση) ως προς τις παρακάτω δύο μεταβλητές: κλίμακα γονέων για το 

άγχος των παιδιών (ΚΑ-γονείς) και επίδραση του άγχους στη ζωή της οικογένειας 

(ΚΠΑΖ). Η μεταβλητή του προσωπικού άγχους των γονέων (ΕΑΓ) δεν μπορούσε να 

συμπεριληφθεί στους ελέγχους καθώς υπήρχαν ελλιπή δεδομένα από τους γονείς της 

ομάδας ελέγχου στη 2
η
 χρονική στιγμή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μοναδική 

στατιστικά σημαντική διαφορά που ανιχνεύθηκε αφορούσε τις μετρήσεις του άγχους 

των παιδιών. Ειδικότερα, σε συμφωνία με την αρχική υπόθεση (6) βρέθηκε ότι οι γονείς 

των παιδιών της ομάδας παρέμβασης ανέφεραν στατιστικά σημαντικά λιγότερα 

συμπτώματα άγχους στην κλίμακα ΚΑ συγκριτικά με τους γονείς της ομάδας ελέγχου 

(z = -2,345, p<0,05). Αναφορικά με την επίδραση του άγχους στη ζωή τόσο των γονιών 

όσο και των παιδιών, δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, τα 

περιγραφικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει η τάση οι γονείς της ομάδας ελέγχου να 

αναφέρουν μικρότερη επίδραση του άγχους, όπως αποτυπώνεται στη συνολική 

βαθμολογία της κλίμακας ΚΠΑΖ. Τα περιγραφικά στοιχεία, δηλαδή οι μέσοι όροι και 

οι τυπικές αποκλίσεις, παρουσιάζονται στον Πίνακα 19.  

Στις γραφικές παραστάσεις 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι μετρήσεις 

των παιδιών και των γονέων, αντίστοιχα, και στις δύο ομάδες, για όλες τις υπό εξέταση 

μεταβλητές στις χρονικές στιγμές, πριν και μετά την παρέμβαση και κατά τις 

επαναληπτικές μετρήσεις 6 μήνες μετά.  
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Πίνακας 19. Μέσοι Όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) και έλεγχος Mann-Whitney στις μετρήσεις των γονέων των 

δύο ομάδων 

 2
η
 χρονική στιγμή 

 Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου   

 Μ.Ο.  (Τ.Α.) Μ.Ο. (Τ.Α) Έλεγχος Mann-

Whitney 

p (Monte Carlo) 

Σύνολο ΚΑ  20,90 (9,67) 31,00 (14,08) -2,35 0,02 

Γονείς ΚΠΑΖ 4,84 (4,69) 8,18  (7,21) -1,26 0,2 

Παιδιά ΚΠΑΖ 5,78 (4,44) 8,37  (8,02) -0,73 0,48 

Σύνολο ΚΠΑΖ 10,06 (8,15) 16,06  (12,19) -1,235 0,23 

Σύνολο ΕΑΓ 72,07 (17,47) --   

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, Γονείς ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους 

στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, Σύνολο ΚΠΑΖ: συνολική τιμής της επίδρασης του 

άγχους, Σύνολο ΕΑΓ: Άγχος Γονέων 

 

 

 

 

 

50,05 

24,41 
17,76 

55,15 50,37 
39 

49,25 51,5 

37,95 39,47 

11,86 
4,88 3,81 

16,8 12,26 

Πριν Μετά 6 μήνες FU Πριν Μετά 

Ομάδα Παρέμβασης Ομάδα Ελέγχου 

Μετρήσεις στα Παιδιά 

Γραφική παράσταση 2: Μετρήσεις στα παιδιά των δύο ομάδων 
πριν, μετά και στις Ε.Μ. 6 μήνες μετά την παρέμβαση 

Συμπτώματα Άγχους Χαρακτηρολογικό Άγχος Επίδραση Άγχους 
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33,86 

9,1 
13,38 

22,48 

39,76 41,76 

81,52 

20,9 

4,84 5,78 
10,06 

35,5 37,4 

72,06 

29,5 

6,94 8,95 

14,94 

43,9 
41,65 

86,76 

31 

8,18 8,37 

16,06 

Συμπτώματα Άγχους 
Παιδιού 

Επίδραση Άγχους στο 
Παιδί 

Επίδραση Άγχους στο 
Γονιό 

Συνολική Επίδραση 
Άγχους 

Καταστασιακό Άγχος 
γονιού 

Χαρακτηρολογικό άγχος 
γονιού 

Συνολικό Άγχος Γονιού  

Γραφική Παράσταση 3: Μετρήσεις στους γονείς των δύο ομάδων πριν και μετά την παρέμβαση 

Μετρήσεις στους Γονείς Ομάδα Παρέμβασης Πριν Μετρήσεις στους Γονείς Ομάδα Παρέμβασης Μετά 

Μετρήσεις στους Γονείς Ομάδα Ελέγχου Πριν Μετρήσεις στους Γονείς Ομάδα Ελέγχου Μετά 



143 

 

5.7  Η μεταβλητή της θεραπευτικής ανταπόκρισης  

Πρωταρχικός ερευνητικός στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της 

αποτελεσματικότητας του προγράμματος Cool Kids στην αντιμετώπιση της αγχώδους 

συμπτωματολογίας. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα που διατυπώνεται αφορά τα κριτήρια 

με τα οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. Μέχρι τώρα έχουν 

γίνει στατιστικές συγκρίσεις των τιμών των μεταβλητών του άγχους και της επίδρασης 

αυτού, στις διάφορες χρονικές στιγμές (πριν-μετά και 6 μήνες μετά την παρέμβαση) και 

ανάμεσα στην ομάδα παρέμβασης και ελέγχου. Στην έρευνα του Berman και των 

συνεργατών του (Berman et al., 2000) είχε προταθεί ότι το κριτήριο του εάν η θεραπεία 

ήταν αποτελεσματική θα μπορούσε να είναι είτε το εάν τα παιδιά, μετά την παρέμβαση, 

συνέχιζαν να πληρούν τα κριτήρια της αρχικής διάγνωσης είτε η σημαντική μείωση 

στις αρχικές μετρήσεις της σοβαρότητας των συμπτωμάτων. Ακολουθώντας τη λογική 

αυτή, η ομάδα παρέμβασης χωρίστηκε σε δύο υποομάδες. Σε αυτή που ανταποκρίθηκε 

θετικά και σε αυτή που δεν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία. Στην παρούσα έρευνα 

καθορίστηκε ότι η μεταβλητή «θετική ανταπόκριση στη θεραπεία» θα αφορούσε τα 

παιδιά που στη μέτρηση τη 2
η
 χρονική στιγμή θα παρουσίαζαν κατά δύο τουλάχιστον 

τυπικές αποκλίσεις λιγότερα από τον αρχικό μέσο όρο (1
η
 χρονική στιγμή, πριν την 

παρέμβαση) συμπτώματα άγχους στην κλίμακα άγχους ΚΑ. Τα περιγραφικά στοιχεία 

δείχνουν ότι από τα 21 παιδιά της ομάδας παρέμβαση τα 14 ή αλλιώς το 66,7% 

παρουσίασαν μείωση των αρχικών συμπτωμάτων του άγχους σχεδόν κατά 2 τυπικές 

αποκλίσεις από τον αρχικό μέσο όρο (Πίνακας 20). Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

«θετική ανταπόκριση στη θεραπεία» έχουν και αυτοί που παρουσιάζουν κατά μία 

τυπική απόκλιση λιγότερα από τον αρχικό μέσο όρο συμπτώματα άγχους, συγκριτικά 

με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την παρέμβαση. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται, επίσης, στον Πίνακα 20.  
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Πίνακας 20: Αριθμός (n) και ποσοστά θετικής και μη ανταπόκρισης στη θεραπεία στην ομάδα 

παρέμβασης και ποσοστά των τιμών των μέσων όρων που είναι ψηλότερα ή χαμηλότερα από 

τις τυπικές αποκλίσεις για την ομάδα ελέγχου.  

 Τιμή Χ 

Αφαίρεση 2 τυπικών αποκλίσεων 

Τιμή Χ 

Αφαίρεση μίας τυπικής 

απόκλισης 

 Ομάδα 

Παρέμβασης 

Ομάδα 

Ελέγχου 

Ομάδα 

Παρέμβασης 

Ομάδα 

Ελέγχου 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Μη Ανταπόκριση στη 

Θεραπεία 

7 (33,3)  4 (19)  

Μ.Ο. >  Χ   18 (94,7)  14 (73,3) 

Θετική Ανταπόκριση 

στη Θεραπεία 

14 (66,7)  17 (81)  

Μ.Ο. <  Χ  1 (5,3)  5 (26,3) 

 

 

Σε μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης των χαρακτηριστικών των παιδιών που 

δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία στον Πίνακα 21 παρουσιάζονται οι βαθμολογίες 

τους στις διάφορες κλίμακες. Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι αρχικές τιμές της 

αγχώδους συμπτωματολογίας στην κλίμακα ΚΑ για τρία από τα επτά παιδιά ανήκαν 

στο κλινικό φάσμα, σύμφωνα με τις νόρμες που είχε ορίσει η έρευνα της Spence (1999). 

Επίσης, ένα από αυτά τα τρία παιδιά ανέφερε και τη μεγαλύτερη επίδραση που το άγχος 

ασκούσε στη ζωή του, συγκριτικά με τα υπόλοιπα παιδιά. Επιπλέον, παρατηρείται ότι  

για τα δύο από τα τρία παιδιά, οι γονείς τους ανέφεραν συμπτώματα άγχους στο παιδί 

τους που ανήκαν στο κλινικό φάσμα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νόρμες. Τέλος, 

φαίνεται ότι και για τα τρία παιδιά, οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα των 

Εσωτερικευμένων Προβλημάτων ΣΑΕΒΑ και στην υποκλίμακα Άγχους/Κατάθλιψης, 

σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων, ανήκαν στο κλινικό φάσμα.  
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Πίνακας 21.  Οι βαθμολογίες των παιδιών στις διάφορες υποκλίμακες που δεν παρουσίασαν θετική ανταπόκριση στη 

θεραπεία.  

 Κωδικός 

Συμμετέχοντα 

210 435 438 439 440 444 184 Εύρος 

Τιμών 

Οριακό φάσμα/ 

cut off score 

 Φύλο Θ Θ Θ Θ Θ Α Α   

Αναφορές των 

παιδιών 

Τάξη Ε΄ Ε΄ Δ΄ ΣΤ΄ Ε΄ Ε΄ ΣΤ΄   

Σύνολο ΚΑ
1
 51 41 43 45 43 43 56 0-114 >50(Τ:60)*,            >40(Τ:60)** 

ΕΑΠ 42 33 45 46 37 46 35 0-60  

ΚΠΑΖ 8 16 7 17 4 12 19 0-36 12.12 (7.3) *,       10.66 (7.7) ** 

Αναφορές των 

γονέων 

Σύνολο ΚΑ 
1
 26 65 29 18 32 63 37 0-114 >27(Τ:60)*,            >24(Τ:60)** 

Γονείς ΚΠΑΖ
2
 21 22 8 0 9 23 10 0-28 9.81 (6.3)*,          8.92 (6.1)** 

Παιδιά ΚΠΑΖ
2
 11 28 7 3 6 30 14 0-36  

Σύνολο ΚΠΑΖ
2
 32 50 15 3 15 53 24 0-64 28.00 (11.9)* 

25.81 (11.6)** 

ΚΑΓ 48 47 39 45 34 48 45   

ΧΑΓ 46 47 38 48 40 54 46   

Σύνολο ΕΑΓ 94 94 77 93 74 102 91   

ΣΔ 3 10 2 3 4 8 4 0-10  

ΔΔ 3 3 2 3 7 3 2 0-10  

Υ/ΔΠ 4 3 3 5 8 7 4 0-10  

ΣμΣ 6 7 1 1 4 3 5 0-10  

ΘΚΣ 7 9 10 9 7 8 9 0-10  

Εσωτ. ΣΑΕΒΑ 27 31 7 14 11 32 21  >15(Τα: 65)*,           >12 (Τ: 65)** 

Εξωτ. ΣΑΕΒΑ 24 18 5 15 9 15 4  >16(Τα: 65)*,           >17(Τ: 65)** 

Α/Κ ΣΑΕΒΑ 12 16 4 9 7 16 12  >8 (93
ο
 εκατ) 

Σύνολο ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους, 

Γονείς ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, ΚΑΓ: Καταστασιακό Άγχος Γονέων, ΧΑΓ: 

Χαρακτηρολογικό Άγχος Γονέων, ΕΑΓ: Άγχος Γονέων, ΣΔ: Συναισθηματικές Διαταραχές, ΔΔ: Διαταραχές Διαγωγής, Υ/ΔΠ: 

Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, ΣΜΣ: Σχέσεις με Συνομηλίκους, ΘΚΣ: Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά, Εσωτ. ΣΑΕΒΑ: 

Εσωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, Εξωτ. ΣΑΕΒΑ: Εξωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, Α/Κ ΣΑΕΒΑ: Άγχος/Κατάθλιψη ΣΑΕΒΑ 

*για κορίτσια, ** για αγόρια 

1.Οι νόρμες είναι διαθέσιμες στο: https://www.scaswebsite.com      2. Οι νόρμες είναι διαθέσιμες στο: www.ceh.mq.edu.au 

 

 

https://www.scaswebsite.com/
http://www.ceh.mq.edu.au/


146 

 

5.8. Η διερεύνηση της θεραπευτικής αλλαγής στις υποκλίμακες και 

στη συνολική κλίμακα του άγχους και συγκρίσεις ανάμεσα στα 

παιδιά και τους γονείς τους 

Η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής προέκυψε με την αφαίρεση της αρχικής 

τιμής των αναφορών των παιδιών στην κλίμακα άγχους ΚΑ μείον της τιμής στη 2
η
 

χρονική στιγμή, αμέσως μετά την παρέμβαση. Αντίστοιχα, δημιουργήθηκε η μεταβλητή 

της θεραπευτικής αλλαγής σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων. Ειδικότερα, 

υπολογίστηκε η διαφορά των αρχικών μετρήσεων των γονέων στην κλίμακα άγχους 

ΚΑ με τις αντίστοιχες μετρήσεις τους κατά τη 2
η
 χρονική στιγμή, αμέσως μετά την 

παρέμβαση. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Wilcoxon 

για την ανίχνευση του εάν υπάρχουν διαφορές στο μέγεθος της θεραπευτικής αλλαγής 

που επισημαίνουν τα παιδιά, συγκριτικά με τους γονείς τους. Ο έλεγχος βρέθηκε 

στατιστικά σημαντικός (z = -2,15, p<0,05) και έδειξε ότι τα παιδιά της ομάδας 

παρέμβασης αξιολογούσαν ως μεγαλύτερη τη θεραπευτική αλλαγή, συγκριτικά με τους 

γονείς τους. Η τιμή του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 22. Αντίστοιχα, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις παρουσιάζονται και για 

τις τιμές της θεραπευτικής αλλαγής για τις υπόλοιπες υποκλίμακες της ΚΑ. Και εδώ, η 

θεραπευτική αλλαγή προκύπτει από τη διαφορά της τιμής που είχε η κάθε υποκλίμακα 

της κλίμακας άγχους μετά την παρέμβαση με την αντίστοιχη τιμή που είχε πριν την 

παρέμβαση. Ο Πίνακας 22 δείχνει ότι, σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών, η 

υψηλότερη τιμή του μέσου όρου της θεραπευτικής αλλαγής σημειώθηκε στις 

υποκλίμακες του πανικού/αγοραφοβίας και στην κοινωνική φοβία. Από την άλλη, 

σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων, η υψηλότερη τιμή του μέσου όρου της 

θεραπευτικής αλλαγής υπήρχε στην υποκλίμακα του άγχους αποχωρισμού, 

ακολουθούμενη από το φόβο τραυματισμού. Τέλος, στον Πίνακα 22 παρουσιάζονται 

και οι τιμές του μη παραμετρικού ελέγχου Wilcoxon σε συζευγμένα δείγματα. Τα 

ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά, συγκριτικά με τους γονείς, αναφέρουν μεγαλύτερη 

θεραπευτική αλλαγή στην κοινωνική φοβία,  
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Πίνακας 22. Μέσοι όροι (Τυπικές Αποκλίσεις) της θεραπευτικής αλλαγής στην κλίμακα άγχους ΚΑ και 

στις υποκλίμακές της για τα παιδιά και τους γονείς της ομάδας παρέμβασης. Έλεγχος Wilcoxon στις 

μετρήσεις παιδιών-γονέων 

Μετρήσεις στα παιδιά 

Μ.Ο. (Τ.Α.) 

Μετρήσεις στους γονείς 

Μ.Ο. (Τ.Α.) 

Έλεγχος 

Wilcoxon 

p (Monte 

Carlo 

ΚΑ1-ΚΑ2 παιδιά 23,62 (18,78) ΚΑ1-ΚΑ2 γονείς 12,95 (11,79) -2,15 0,03 

Άγχος αποχωρισμού -3,84 (4,03) Άγχος αποχωρισμού -2,90 (2,30) -1,30 0,20 

Κοινωνική Φοβία -4,62 (3,20) Κοινωνική Φοβία -1,76 (3,34) -2,32 0,02 

Ψυχαναγκαστική/ 

Καταναγκαστική 

-3,67 (4,33) Ψυχαναγκαστική/ 

Καταναγκαστική 

-1,43 (2,11) -2,01 0,04 

Πανικός/Αγοραφοβία -4,71 (4,33) Πανικός/Αγοραφοβία -2,24 (3,21) -2,45 0,01 

Φόβος Τραυματισμού -3,00 (3,36) Φόβος Τραυματισμού -2,67 (2,83) -0,38 0,70 

Γενικευμένο Άγχος -3,76 (4,78) Γενικευμένο Άγχος -1,95 (2,25) -1,63 0,10 

ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence 

 

 

5.9 Διαφορές φύλου ως προς τα συμπτώματα του άγχους, το 

χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του άγχους μετά την 

παρέμβαση. Διαφορές φύλου ως προς τη θεραπευτική ανταπόκριση. 

Ένα από τα ερωτήματα της έρευνας αφορούσε τις διαφορές φύλου (ερώτημα 7). 

Ειδικότερα, μελετήθηκε το εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια στις βαθμολογίες του άγχους, του χαρακτηρολογικού άγχους και της 

επίδρασης του άγχους στη ζωή, τόσο μετά την παρέμβαση όσο και κατά τις 

επαναληπτικές μετρήσεις. Αντίστοιχα, διερευνήθηκαν οι διαφορές φύλου με βάση τις 

αναφορές των γονέων στις κλίμακες του άγχους και της επίδρασης του άγχους στη ζωή. 

Τέλος, διερευνήθηκε το ερώτημα που αφορούσε το εάν τα αγόρια σε σύγκριση με τα 

κορίτσια θα εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης στη 

θεραπεία. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων  

 

Μετρήσεις στα Παιδιά της Ομάδας Παρέμβασης 

Για τον έλεγχο της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια ως προς τις εξεταζόμενες μεταβλητές του άγχους (ΚΑ και ΕΑΠ) 

καθώς και την επίδραση αυτού (ΚΠΑΖ) εφαρμόστηκε ο μη-παραμετρικός έλεγχος 
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Mann-Whitney. Ο έλεγχος αυτός είναι ο αντίστοιχος του ελέγχου t-test σε ανεξάρτητα 

δείγματα και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ανάλυση τόσο εξαιτίας της μη 

κανονικότητας του δείγματος όσο και του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων. Ο 

έλεγχος Mann-Whitney δεν έδειξε να υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου 

σε καμία μεταβλητή και σε καμία χρονική στιγμή. Έτσι, τα αγόρια και τα κορίτσια της 

πειραματικής ομάδας είχαν παρόμοιες βαθμολογίες σε όλες τις μεταβλητές. Ωστόσο, τα 

ευρήματα αυτά θα πρέπει να ερμηνευθούν με μεγάλη προσοχή καθώς τα παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης δεν ήταν εξισωμένα κατά φύλο.  

 

Μετρήσεις στους γονείς της Ομάδας Παρέμβασης 

Όπως παρατηρήθηκε με τις μετρήσεις στα παιδιά, έτσι και για τους γονείς, τα μη 

παραμετρικά τεστ Mann-Whitney σε ανεξάρτητα δείγματα, δεν έδειξαν να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές φύλου σε καμία μεταβλητή, σε καμία χρονική στιγμή, 

ούτε πριν, ούτε και μετά από την παρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς τόσο των 

αγοριών όσο και των κοριτσιών παρατήρησαν και ανέφεραν παρόμοιες αλλαγές στις 

μετρήσεις του άγχους και της επίδρασης αυτού στις δύο χρονικές στιγμές.  

Ένα επιπλέον ερευνητικό ερώτημα αφορούσε το αν τα αγόρια σε σύγκριση με τα 

κορίτσια θα εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης στη 

θεραπεία; Η αντίστοιχη υπόθεση (7
η
 υπόθεση) υπαγορεύει ότι τα αγόρια και τα 

κορίτσια θα ανταποκριθούν με παρόμοιο τρόπο στη θεραπεία. Πράγματι, ο έλεγχος 

Fisher μελέτησε το εάν η μεταβλητή της θεραπευτικής ανταπόκρισης επηρεάζεται από 

τον παράγοντα του φύλου. Ο έλεγχος έδειξε ότι η ανταπόκριση του παιδιού στη 

θεραπεία είναι ανεξάρτητη από τη μεταβλητή του φύλου [χ
2
 (1) = 0,36, p>0,05]. 

Ωστόσο, τα εύρημα αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην ερμηνεία του, καθώς τα 

παιδιά της ομάδας παρέμβασης δεν ήταν εξισωμένα κατά φύλο (Πίνακας 23).  

 

Πίνακας 23. Αριθμός αγοριών και κοριτσιών που παρουσίαζαν θετική ή μη θετική 

ανταπόκριση στη θεραπεία 

 Θετική ανταπόκριση Μη θετική ανταπόκριση 

Αγόρια 6 2 

Κορίτσια 8 5 

Σύνολο 14 7 
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5.10 Μοντέλα παλινδρόμησης για τον έλεγχο της σοβαρότητας του 

άγχους και του γονεϊκού άγχους ως προβλεπτικούς παράγοντες της 

θεραπευτικής αλλαγής.  

Πριν την εφαρμογή των μοντέλων της παλινδρόμησης μελετήθηκε η επίδραση του 

παράγοντα του γονεϊκού άγχους στη μεταβλητή της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Για 

τον έλεγχο της επίδρασης του γονεϊκού άγχους στη θεραπευτική ανταπόκριση, η 

μεταβλητή του γονεϊκού άγχους (ΕΑΓ) μετατράπηκε σε κατηγορική μεταβλητή δύο 

επιπέδων, χαμηλού και υψηλού άγχους. Στην κατηγορία του «υψηλού άγχους» 

κατατάσσονταν οι γονείς που είχαν κατά μία τουλάχιστον τυπική απόκλιση πάνω από 

το μέσο όρο άγχος. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έλεγχος Fisher για να διερευνηθεί 

το κατά πόσο το γονεϊκό άγχος επιδρούσε στην ανταπόκριση του παιδιού στη θεραπεία. 

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική επίδραση του γονεϊκού 

άγχους [χ
2
(1) = 1,37, p>0,05]. Ωστόσο, η ερμηνεία του ευρήματος χρειάζεται μεγάλη 

προσοχή, καθώς μόλις 2 γονείς κατατάσσονταν στην κατηγορία του «υψηλού άγχους». 

Για τον έλεγχο των παραγόντων που μπορεί να προβλέψουν το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα, με την έννοια της θεραπευτικής αλλαγής, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα της 

απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Και στα δύο μοντέλα που εφαρμόστηκαν, στη θέση 

της εξαρτημένης μεταβλητής ήταν η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής, σύμφωνα 

με τις αναφορές των παιδιών και των γονέων, αντίστοιχα για το κάθε μοντέλο. Να 

θυμίσουμε ότι η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής προέκυψε για τα παιδιά και για 

τους γονείς, αντίστοιχα, από τη διαφορά των τιμών των αναφορών τους στην κλίμακα 

του άγχους πριν και μετά την παρέμβαση.  Να σημειωθεί, επίσης,  ότι ο έλεγχος 

κανονικότητας έδειξε ότι η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής ακολουθούσε 

κανονική κατανομή, σημαντική προϋπόθεση για τη χρήση του μοντέλου 

παλινδρόμησης. Στη θέση των ανεξάρτητων μεταβλητών, σε αντιστοιχία, με τα 

ερευνητικά ερωτήματα υπήρχε η μέτρηση της αγχώδους συμπτωματολογίας και οι τιμές 

του γονεϊκού άγχους πριν την παρέμβαση. Τα ερευνητικά ερωτήματα 8(α) και 8(β), 

αντίστοιχα, αφορούσαν το κατά πόσο η σοβαρότητα των αρχικών συμπτωμάτων του 

άγχους και το γονεϊκό άγχος  μπορούσαν να προβλέψουν τη θεραπευτική αλλαγή.  

 

5.10.1 Μοντέλο πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης της θεραπευτικής 

αλλαγής για τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης  

Για τον έλεγχο των παραγόντων που προβλέπουν τη θεραπευτική αλλαγή που 

ανέφεραν τα παιδιά, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης. 
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Στη θέση των ανεξάρτητων μεταβλητών, ορίστηκε η τιμή του άγχους στην κλίμακα ΚΑ 

πριν την παρέμβαση, το χαρακτηρολογικό άγχος των παιδιών, η επίδραση του άγχους 

στη ζωή του παιδιού και το γονεϊκό άγχος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

παλινδρόμησης έδειξαν ότι μόνο η μεταβλητή της αρχικής μέτρησης του άγχους στην 

κλίμακα άγχους ΚΑ προέβλεπε τη θεραπευτική αλλαγή (F = 19,44 , p<0.01) . Με άλλα 

λόγια, η αρχική τιμή του άγχους που ανέφεραν τα παιδιά, προέβλεπε τη θεραπευτική 

αλλαγή εξηγώντας το 51% ης διακύμανσής της. Αντίθετα, το χαρακτηρολογικό άγχος, 

το γονεϊκό άγχος και η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού δε βρέθηκε να 

αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα της θεραπευτικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 24  

 

Πίνακας 24. Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη θεραπευτική 

αλλαγή σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές β t p F R
2
 

ΚΑ_1 0,71 -2,49 0,02* F=19,44 , p<0.01 0,51 

ΕΑΠ -0,15 -0,72 0,48   

ΚΠΑΖ -0,10 -0,51 0,61   

ΕΑΓ -0,17 -1,04 0,31   

ΚΑ_1: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence πριν την 

παρέμβαση, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους,  

ΕΑΓ: Άγχος Γονέων 

 

 

5.10.2 Μοντέλο πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης της θεραπευτικής 

αλλαγής για τους γονείς των παιδιών της ομάδας παρέμβασης  

Για τον έλεγχο των παραγόντων που προβλέπουν τη θεραπευτική αλλαγή που 

ανέφεραν οι γονείς, εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής βηματικής παλινδρόμησης. 

Στη θέση των ανεξάρτητων μεταβλητών, ορίστηκε η τιμή του άγχους στην κλίμακα ΚΑ 

πριν την παρέμβαση, οι τρεις υποκλίμακες της επίδρασης του άγχους στη ζωή του 

παιδιού και το γονεϊκό άγχος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης έδειξαν 

ότι μόνο η αρχική τιμή του άγχους, προέβλεπε τη θεραπευτική αλλαγή, όπως 

αξιολογούνταν από τις αναφορές των γονέων (F = 31,21 , p<0.01). Έτσι, λοιπόν, οι 

αναφορές των γονέων για τα συμπτώματα άγχους των παιδιών πριν την παρέμβαση, 

προέβλεπαν τη θεραπευτική αλλαγή και εξηγούσαν το 62% της διακύμανσής της. 

Αντίθετα, η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και του γονιού και το γονεϊκό 
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άγχος δεν βρέθηκαν να αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες του θεραπευτικού 

αποτελέσματος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 25 

 

Πίνακας 25. Ανάλυση παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη θεραπευτική αλλαγή 

σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές β t p F R
2
 

ΚΑ_1/γονείς 0,79 5,59 0,00 F = 31,21 , p<0.01 0,62 

Γονείς ΚΠΑΖ 0,20 1,17 0,25   

Παιδιά ΚΠΑΖ 0,41 2,01 0,05   

Σύνολο ΚΠΑΖ 0,35 1,82 0,09   

ΕΑΓ 0,03 0,18 0,86   

ΚΑ_1/γονείς: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους ΚΑ της Spence πριν την παρέμβαση, 

Γονείς ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, 

Σύνολο ΚΠΑΖ: Συνολική Επίδραση Άγχους, ΕΑΓ: Άγχος Γονέων 

 

 

5.11 Έλεγχος συσχετίσεων 

Οι αναλύσεις των σχέσεων συμμεταβολής ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες 

μεταβλητές δείχνουν αν ανάμεσα στις μεταβλητές υπάρχει σχέση, πόσο ισχυρή είναι η 

σχέση αυτή και ποια κατεύθυνση έχει. Ο έλεγχος των συσχετίσεων ανάμεσα σε όλες τις 

υπό εξέταση μεταβλητές βασίζεται στη λογική του να δούμε ποιες μεταβλητές φαίνεται 

ότι σχετίζονται μεταξύ τους, ώστε να βγάλουμε κάποια αρχικά συμπεράσματα που 

μπορεί να σχετίζονται και με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Εδώ δεν διατυπώνεται ένα 

σαφές ερευνητικό ερώτημα, καθώς διεξάγεται μία αρχική διερεύνηση του πώς οι 

διάφορες μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους.  

Για τη διερεύνηση των σχέσεων συμμεταβολής ανάμεσα στις υπό μελέτη 

μεταβλητές εφαρμόστηκαν αναλύσεις συσχέτισης Spearman. Ο δείκτης συσχέτισης 

Spearman είναι ένας μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης, αντίστοιχος του 

συντελεστή Pearson. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι παραμετρικές 

προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται και πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη κανονικότητας και 

γραμμικότητας στην κατανομή των δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 

μη-παραμετρικοί δείκτες είναι συνήθως πιο «αυστηροί» στα αποτελέσματά τους. Αυτό 

συμβαίνει επειδή έχουν ως βασικό μέλημά τους να «διορθώσουν» τα πιθανά 
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προβλήματα που δημιουργούνται από τη μη επιβεβαίωσης της ύπαρξης κανονικής 

κατανομής (Εμβαλώτης, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006). 

Επίσης, σε συνδυασμό με τη μη παραμετρική ανάλυση συσχέτισης 

χρησιμοποιήθηκε και η μέθοδος bootstrap. Η μέθοδος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να 

υπολογίσουμε τα διαστήματα εμπιστοσύνης της τιμής της συσχέτισης ανάμεσα στις υπό 

μελέτη μεταβλητές χωρίς να επηρεάζεται από την κανονικότητα των μεταβλητών. Για 

να γίνει αυτό αρχικά χρειάζεται να ισχύει η προϋπόθεση ότι το αρχικό μας δείγμα 

αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Στη 

συνέχεια, η μέθοδος bootstrap δημιουργεί ένα νέο δείγμα, βασισμένο στο αρχικό, 

χρησιμοποιώντας τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτό. Έτσι καταλήγει στο να έχει ένα 

δείγμα τουλάχιστον 1000 υποκειμένων στο οποίο υπολογίζει τα στατιστικά στοιχεία 

των παραμέτρων που εξετάζονται (Νικήτας, 2013). 

Οι αναλύσεις συσχέτισης εφαρμόστηκαν στις αρχικές μετρήσεις όλων των 

μεταβλητών, στην 1
η
 χρονική στιγμή, πριν την παρέμβαση και στη 2

η
 χρονική στιγμή, 

μετά την παρέμβαση, ξεχωριστά για τις δύο ομάδες (ομάδα παρέμβασης και ομάδα 

ελέγχου). Η λογική αυτού του διαχωρισμού βασίζεται στην ιδέα του να διερευνηθούν οι 

τυχόν διαφοροποιήσεις που είναι πιθανό να υπάρξουν στις σχέσεις συμμεταβολής των 

μεταβλητών για τις δύο ομάδες. Ένα σημαντικό πρόβλημα ήταν το μικρό δείγμα που 

χρησιμοποιήθηκε για τις αναλύσεις στις ομάδες, αλλά το πρόβλημα αυτό περιορίστηκε 

κατά πολύ με την εφαρμογή της προσομοίωσης Bootstrap.  Τέλος, αναφέρεται ότι τα 

δεδομένα από τις μετρήσεις του γονεϊκού άγχους κατά τη 2
η
 φάση και για τις δύο 

ομάδες, αλλά και της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού για την ομάδα 

ελέγχου δε χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις, καθώς υπήρχε σημαντικό ποσοστό 

«χαμένων μετρήσεων» (missing values). 

 

5.11.1 Συσχετίσεις ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές για τα παιδιά 

και τους γονείς της ομάδας παρέμβασης, τις 2 χρονικές στιγμές, πριν και 

μετά την παρέμβαση.   

Οι αναλύσεις συσχέτισης Spearman έδειξαν ότι για τα παιδιά της ομάδας 

παρέμβασης, οι αρχικές μετρήσεις του άγχους στην κλίμακα άγχους ΚΑ συσχετίζονταν 

θετικά μόνο με την επίδραση του άγχους στη ζωή τους (rho = 0,51, p < 0,05, 95% Δ.Ε. 

[0,03, 0,83]). Το χαρακτηρολογικό άγχος και η επίδραση του άγχους στη ζωή τους δε 

βρέθηκαν να συσχετίζονται με καμία άλλη από τις εξεταζόμενες μεταβλητές (βλ. 

Πίνακα 26).  
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Αναφορικά με τις μετρήσεις στους γονείς βρέθηκε ότι οι αξιολογήσεις τους για το 

άγχος των παιδιών στην κλίμακα ΚΑ πριν την παρέμβαση, παρουσίαζαν θετική 

συσχέτιση και με τις τρεις υποκλίμακες της κλίμακας ΚΠΑΖ των γονέων και 

ειδικότερα με την επίδραση του άγχους στη ζωή τους (rho = 0.55, p < 0,05, 95% Δ.Ε. 

[0,05, 0,85 ]), με την επίδραση του άγχους στη ζωή των παιδιών τους (rho = 0,70, p < 

0,01, 95% Δ.Ε. [0,28, 0,91 ]) και τη συνολική τιμή της κλίμακα ΚΠΑΖ  (rho = 0,63, p < 

0,01, 95% Δ.Ε. [0,16, 0,87]. Επίσης, οι αξιολογήσεις των γονέων για το άγχος των 

παιδιών στην κλίμακα ΚΑ εμφάνιζαν θετική συσχέτιση με  την υποκλίμακα  των 

συναισθηματικών δυσκολιών του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών 

(ΕΔΔ)  (rho = 0,83, p < 0,01, 95% Δ.Ε. 0,49-0,97) και με την υποκλίμακα των 

εσωτερικευμένων προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ (rho = 0,49, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0-0,83]). 

Το εύρημα αυτό έδειξε ότι όσο πιο υψηλά βαθμολογούσαν οι γονείς την αγχώδη 

συμπτωματολογία των παιδιών, τόσο  υψηλότερα βαθμολογούσαν και τις 

συναισθηματικές δυσκολίες στο ερωτηματολόγιο των δυνατοτήτων και των δυσκολιών 

και του ΣΑΕΒΑ.  

Αναφορικά με τις αξιολογήσεις των γονέων για την επίδραση του άγχους στη ζωή 

του παιδιού βρέθηκε ότι οι βαθμολογίες στη συνολική κλίμακα ΚΠΑΖ συσχετίζονταν 

θετικά με: (α) την υποκλίμακα της επίδρασης του άγχους στη ζωή του γονιού (rho = 

0,98, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,88-0,99]), (β) με την υποκλίμακα της επίδρασης του άγχους 

στη ζωή του παιδιού (rho = 0,95, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,76-0,99]), (γ) με  την 

υποκλίμακα των Συναισθηματικών Δυσκολιών και των σχέσεων  με τους συνομηλίκους 

του ΕΔΔ (rho = 0,55, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [0,06-0,84] και (rho = 0,51, p < 0,05, 95% Δ.Ε. 

[0,09-0,82], αντίστοιχα) και με (δ) την υποκλίμακα των Εσωτερικευμένων  

Προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ (rho = 0,54, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [-0,06-0,94]). Με τη σειρά 

του, η υποκλίμακα της επίδρασης του άγχους στη ζωή του γονιού παρουσίαζε θετική 

συσχέτιση με (α) την επίδραση του άγχους στη ζωή των παιδιών (rho = 0,88, p < 0,01, 

95% Δ.Ε. [0,56-0,96]), (β) με την υποκλίμακα των σχέσεων με τους συνομηλίκους του 

ΕΔΔ (rho = 0,53, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [0,09-0,83])και (γ) με την υποκλίμακα των 

εσωτερικευμένων προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ (rho = 0,55, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [-0,04-

0,92]). Αντίστοιχα, η υποκλίμακα της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού 

παρουσίαζε θετική συσχέτιση με την υποκλίμακα των Συναισθηματικών Δυσκολιών 

του ΕΔΔ (rho = 0,66, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,23-0,89]) και με την υποκλίμακα των 

Εσωτερικευμένων Προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ (rho = 0,50, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [-0,06-

0,89].   
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Επιπλέον, όπως ήταν αναμενόμενο, υψηλές θετικές συσχετίσεις ανιχνεύθηκαν 

ανάμεσα στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας του Γονεϊκού Άγχους και στις 

υποκλίμακες αυτής (Καταστασιακό Άγχος (rho = 0,85, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,55-0,98]) 

και Χαρακτηρολογικό Άγχος (rho = 0,83, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,49-0,99]. Ακόμα, η 

συνολική κλίμακα του γονεϊκού άγχους συσχετίζονταν θετικά με την υποκλίμακα των 

Συναισθηματικών Δυσκολιών και της Υπερκινητικότητας  του ερωτηματολογίου ΕΔΔ 

((rho = 0,53, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [0,06-0,83])και (rho = 0,55, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [0,14-

0,81]), αντίστοιχα) και με την υποκλίμακα των Εξωτερικευμένων Προβλημάτων του 

ΣΑΕΒΑ (rho = 0,75, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,47-0,91]).  Τέλος, το Καταστασιακό Άγχος 

των γονέων παρουσίασε θετική συσχέτιση με δύο υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Υπερκινητικότητα/ Διάσπαση Προσοχής και Σχέσεις με 

Συνομηλίκους, (rho = 0,65, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,16-0,88]) και (rho = 0,68, p < 0,01, 

95% Δ.Ε. [0,33-0,89]) και με τα Εσωτερικευμένα Προβλήματα του ΣΑΕΒΑ (rho = 0,75, 

p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0,42-0,91]). 

Αναφορικά με τις μετρήσεις των παιδιών κατά τη 2
η
 χρονική στιγμή, αμέσως μετά 

την παρέμβαση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μία μεγάλη και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη συμπτωματολογία του άγχους τους στην κλίμακα 

ΚΑ και στο Χαρακτηρολογικό τους Άγχος (rho = -0,80, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [-0,93, -

0,49 ]). Να υπενθυμίσουμε ότι η βαθμολογία του Χαρακτηρολογικού Άγχους είναι 

αντίστροφη.  Άρα, όσο περισσότερα ήταν τα συμπτώματα του άγχους, τόσο υψηλότερο 

ήταν και το χαρακτηρολογικό άγχος. Επίσης, μέτρια αλλά στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στο Χαρακτηρολογικό Άγχος και με την Επίδραση του 

Άγχους στην καθημερινότητα (rho = -0.50, p < 0,05, 95% Δ.Ε. [-0,78, -0,06 ]}.). Από 

την άλλη, δεν ανιχνεύτηκε να υπάρχει σχέση συμμεταβολής ανάμεσα στα συμπτώματα 

του άγχους και την επίδραση αυτών στην καθημερινή ζωή των παιδιών (Πίνακας 26).   

Αναφορικά με τις μετρήσεις των γονέων, στη 2
η
 χρονική στιγμή, αμέσως μετά την 

παρέμβαση, οι αναλύσεις συσχέτισης με το συντελεστή Spearman έδειξαν ότι για την 

ομάδα παρέμβασης υπάρχει θετική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην 

κλίμακα του άγχους ΚΑ για τους γονείς και στην επίδραση του άγχους στη ζωή των 

γονιών {rho = 0,72, p < 0,01, 95% Δ.Ε. [0.32, 0.93]}. Επίσης, μέτρια στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν για την κλίμακα ΚΑ με τη συνολική κλίμακα της 

επίδρασης του άγχους {rho = 0,58, p <0,05, 95% Δ.Ε. [0.01, 0.91]}. Ωστόσο, 

παρατηρούμε ότι η μέθοδος bootstrap, παρόλο που επιβεβαιώνει την ύπαρξη σχέσης 

συμμεταβολής, ωστόσο δίνει πολύ μεγάλα διαστήματα εμπιστοσύνης. Αναφορικά με 

την επίδραση του άγχους παρατηρήθηκε μέτρια στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
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ανάμεσα στην επίδραση του άγχους στη ζωή του γονιού με την επίδραση του άγχους 

στη ζωή του παιδιού και με τη γενική βαθμολογία της επίδρασης ({rho = 0,64, p <0,01, 

95% Δ.Ε. [0.13, 0.90] και rho = 0,86, p <0,01, 95% Δ.Ε. [0.59-0.97]}. Παράλληλα, 

ισχυρά θετική συσχέτιση υπήρχε μεταξύ της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού 

και στη συνολική βαθμολογία της επίδρασης του άγχους {rho = 0,91, p <0,01, 95% Δ.Ε. 

[0.67-0.99]}. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι αναφορές των γονέων στην κλίμακα 

άγχους ΚΑ δεν παρουσιάζουν συσχέτιση με τις αναφορές των παιδιών στην αντίστοιχη 

κλίμακα. Αναλυτικότερα οι συσχετίσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 26. 

Οι αναλύσεις των σχέσεων συμμεταβολής των παιδιών της ομάδας παρέμβασης  

στην 3
η
 φάση, εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού των συμμετεχόντων, βασίστηκαν 

μόνο στις τιμές του μοντέλου προσομοίωσης bootstrap. Η μοναδική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση αφορούσε την κλίμακα του άγχους ΚΑ με την κλίμακα του 

Χαρακτηρολογικού Άγχους {rho = -0,67, p <0,05, 95% Δ.Ε. [-0,92, -0,13 ]}. Ωστόσο, 

τα διαστήματα εμπιστοσύνης που δίνει η μέθοδος bootstrap είναι μεγάλα, αλλά το 

επίπεδο «bootstrap bias» είναι p<.05. Αυτό σημαίνει ότι η παραπάνω σχέση 

συμμεταβολής ενδέχεται να είναι και αδύναμη και τα δεδομένα πρέπει να ερμηνευθούν 

με μεγάλη προσοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 3
η
 φάση του επανελέγχου 6 μήνες 

μετά την παρέμβαση, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές του 

άγχους και στην επίδραση αυτού στην καθημερινότητα του παιδιού.   

Το πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι δεν υπήρχε σχέση συμμεταβολής ανάμεσα 

στις βαθμολογίες ων παιδιών και των γονέων αναφορικά με τα συμπτώματα άγχους των 

τελευταίων. Γενικά, βρέθηκε ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στις μετρήσεις των παιδιών 

και των γονέων για τις διάφορες υπό εξέταση μεταβλητές δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. 
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Πίνακας 26. Συσχετίσεις Spearman στις μετρήσεις στην ομάδα παρέμβασης 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 1.ΚΑ 1_παιδί 1      ,51*                

 2. ΚΑ 2_παιδί  1    -,80**                 

 3. ΚΑ 1_γονείς   1      ,55*  ,70*  ,63*     ,83**   ,49**  

 4. ΚΑ 2_γονείς   ,49* 1      .72**    .58*       .54*  

 5. ΕΑΠ 1     1                  

 6. ΕΑΠ 2      1  -,50*               

Μ
ετ

ρή
σ

ει
ς 

π
α

ιδ
ιώ

ν 

7. ΚΠΑΖ 1       1                

8. ΚΠΑΖ 2        1               

Μ
ετ

ρή
σ

ει
ς 

γο
νέ

ω
ν 

 

9. ΚΠΑΖ 1_γονείς         1  ,88**         ,53* ,55*  

10. ΚΠΑΖ 2_γονείς    ,72**      1  .64**         .50*  

11. ΚΠΑΖ 1_παιδί           1       ,66**   ,50*  

12. ΚΠΑΖ 2_παιδί   ,63**      ,66** ,64** .74** 1 .68**     .78**   .53*  

13. ΚΠΑΖ 1_σύνολο         ,98**  ,95**  1     ,55*  ,51* ,54*  

14. ΚΠΑΖ 2_σύνολο   .51* .58*     ,65** ,86** ,69** ,91** ,65** 1    ,61**   ,50*  

 15. ΚΑΓ               1    ,65** ,68** ,75**  

 16. ΧΑΓ                1       

 17. ΕΑΓ               ,85** ,83** 1 ,53* ,55*   ,75** 

 18. ΣΔ                  1     

 19. Υ/ΔΠ                   1    

 20. ΣΜΣ                    1   

 21. Εσωτ. ΣΑΕΒΑ                     1  

 22. Εξωτ. ΣΑΕΒΑ                      1 

ΚΑ 1_παιδί: Κλίμακα άγχους SCAS παιδιού ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΑ 2_παιδί: Κλίμακα άγχους SCAS παιδιού ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΑ 1_γονείς: Κλίμακα άγχους SCAS γονέα ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΑ 

2_γονείς: Κλίμακα άγχους SCAS γονέα ΜΕΤΑ την παρέμβαση,  ΕΑΠ 1: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΕΑΠ 2: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών ΜΕΤΑ την παρέμβαση  ΚΠΑΖ 1: 
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Επίδραση Άγχους – Παιδί ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2: Επίδραση Άγχους – Παιδί ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 1_γονείς: Επίδραση Άγχους για τους γονείς ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_γονείς: 

Επίδραση Άγχους για τους γονείς ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 1_παιδί: Επίδραση Άγχους για το παιδί ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_παιδί: Επίδραση Άγχους για το παιδί ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 

1_Σύνολο: Συνολική τιμή της επίδρασης άγχους ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_Σύνολο: Συνολική τιμή της επίδρασης άγχους ΜΕΤΑ την παρέμβαση ΚΑΓ: Καταστασιακό Άγχος Γονέων, ΧΑΓ: Χαρακτηρολογικό 

Άγχος Γονέων, ΕΑΓ: Άγχος Γονέων, ΣΔ: Συναισθηματικές Διαταραχές, Υ/ΔΠ: Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, ΣΜΣ: Σχέσεις με Συνομηλίκους, Εσωτ. ΣΑΕΒΑ: Εσωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, 

Εξωτ. ΣΑΕΒΑ: Εξωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ 

ΣΗΜ: με σκίαση παρουσιάζονται οι αρχικές μετρήσεις, τη χρονική στιγμή 1      **p<0,01    *p<0,05 
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5.11.2 Συσχετίσεις ανάμεσα στις εξεταζόμενες μεταβλητές για τα παιδιά 

και τους γονείς της ομάδας ελέγχου κατά την 1η και 2η χρονική στιγμή.    

Σχετικά με την ομάδα ελέγχου, ο συντελεστής συσχέτισης Spearman έδειξε ότι  οι 

αρχικές αναφορές των παιδιών αναφορικά με τα συμπτώματα του άγχους εμφάνιζαν 

αρνητική συσχέτιση με το Χαρακτηρολογικό Άγχος και με την επίδραση του άγχους 

στη ζωή του παιδιού (rho = -0,75, p <0,01 και rho = 0,68, p <0,01,αντίστοιχα). Με άλλα 

λόγια, όσο υψηλότερα ήταν τα συμπτώματα του άγχους των παιδιών της ομάδας 

ελέγχου, τόσο υψηλότερο ήταν το χαρακτηρολογικό τους άγχος και η επίδραση που 

αυτό ασκούσε στη ζωή τους. Επίσης, τα συμπτώματα του άγχους, εμφάνιζαν αρνητική 

συσχέτιση με τις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Δηλαδή, όσο περισσότερα ήταν τα 

συμπτώματα του άγχους, τόσο μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετώπιζαν τα παιδιά στις 

σχέσεις τους με τους συνομηλίκους (rho = -0,59, p <0,01). Από την άλλη, το 

χαρακτηρολογικό άγχος και η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού δεν εμφάνιζε 

καμία σχέση συμμεταβολής με καμία άλλη μεταβλητή. 

Σχετικά με τις μετρήσεις των γονέων, ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman 

έδειξε ότι η αγχώδης συμπτωματολογία των παιδιών, σύμφωνα με τις αναφορές των 

γονιών τους στην κλίμακα ΚΑ παρουσίαζε μέτρια θετικές συσχετίσεις με τις δύο 

υποκλίμακες της κλίμακας της επίδρασης του άγχους και με το σύνολο αυτής (rho 

=0,56, p <0,05 για την επίδραση στη ζωή του γονιού, rho = 0,46, p <0,05 για την 

επίδραση στη ζωή του παιδιού και rho = 0,51, p <0,05 για τη συνολική τιμή της 

επίδρασης). Θετικές, επίσης συσχετίσεις εμφάνιζαν και οι βαθμολογίες στις διάφορες 

υποκλίμακες του ΚΠΑΖ (για περισσότερα στοιχεία βλ. Πίνακα 27). Το ενδιαφέρον 

εύρημα είναι αυτό που δείχνει ότι η επίδραση του άγχους στη ζωή του γονιού εμφανίζει 

μέτρια και θετική συσχέτιση με το Καταστασιακό, Χαρακτηρολογικό και Συνολικό 

Γονεϊκό Άγχος, καθώς και με την υποκλίμακα των Συναισθηματικών Δυσκολιών του 

παιδιού από το Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών.  

Αντίστοιχες συσχετίσεις με το γονεϊκό άγχος και τις υποκλίμακες αυτού 

εμφανίζουν και οι άλλες υποκλίμακες της κλίμακας ΚΠΑΖ δείχνοντας πώς όσο πιο 

μεγάλη αξιολογείται η επίδραση του άγχους των παιδιών στην καθημερινότητα της 

οικογένειας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το γονεϊκό άγχος που αναφέρουν οι γονείς (για 

τα μεγέθη των συσχετίσεων βλ. Πίνακα 27). Τέλος, μέτριες θετικές συσχετίσεις, 

υπάρχουν για το γονεϊκό άγχος με την κλίμακα των Συναισθηματικών Δυσκολιών του 

παιδιού.  

Αναφορικά με τις μετρήσεις των παιδιών της ομάδας ελέγχους στη 2
η
 χρονική 

στιγμή,  βρέθηκε ότι υπήρχε μέτρια και στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στα 
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συμπτώματα του άγχους μαζί με το χαρακτηρολογικό άγχος και την επίδραση του 

άγχους στη ζωή του παιδιού (rho = -0,78, p < 0,01 95% Δ.Ε. [-0,96, -0,43] και rho = 

0,77, p < 0,01 95% Δ.Ε. [0,46-0,92], αντίστοιχα). Με άλλα λόγια, όσο πιο υψηλές ήταν 

οι βαθμολογίες στην κλίμακα του άγχους τόσο πιο υψηλό ήταν το Χαρακτηρολογικό 

Άγχος αλλά και η επίδραση που το άγχος είχε στη ζωή του παιδιού. Επίσης, το 

χαρακτηρολογικό μόνο άγχος παρουσίαζε μία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την 

επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού {rho = -0,73, p < 0,01 95% Δ.Ε. [-0,95, -

0,28]}. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο υψηλό ήταν το αναφερόμενο χαρακτηρολογικό 

άγχος τόσο υψηλότερη ήταν και η αναφερόμενη επίδραση στη ζωή τους (Πίνακας 27).  

Όσο αναφορά τις μετρήσεις των γονέων της ομάδας ελέγχου στη 2
η
 χρονική στιγμή, 

οι θετικές συσχετίσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 27.   
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Πίνακας 27. Συσχετίσεις Spearman στις μετρήσεις στην ομάδα ελέγχου 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

 1.ΚΑ 1_παιδί 1    -,75**  ,68**             -.59**   

 2. ΚΑ 2_παιδί  1    -,78**  ,77**            -47*   

 3. ΚΑ 1_γονείς   1      ,55*  ,46* .53* ,51*     ,77**     

 4. ΚΑ 2_γονείς   ,53* 1              ,53*     

 5. ΕΑΠ 1     1                  

 6. ΕΑΠ 2      1  -,73**               

Μ
ετ

ρή
σ

ει
ς 

π
α

ιδ
ιώ

ν 

7. ΚΠΑΖ 1       1                

8. ΚΠΑΖ 2        1               

Μ
ετ

ρή
σ

ει
ς 

γο
νέ

ω
ν 

 

9. ΚΠΑΖ 1_γονείς         1  ,80**    ,51* ,52* ,63* ,63**     

10. ΚΠΑΖ 2_γονείς          1  .56*   .49*        

11. ΚΠΑΖ 1_παιδί           1     ,52*  ,54*     

12. ΚΠΑΖ 2_παιδί            1           

13. ΚΠΑΖ 1_σύνολο         ,92** ,96**   1   ,56* ,56* ,63**     

14. ΚΠΑΖ 2_σύνολο          .87**  .86**  1         

 15. ΚΑΓ               1 ,55*  ,53*     

 16. ΧΑΓ                1       

 17. ΕΑΓ               ,92** ,77** 1 ,59*     

 18. ΣΔ                  1     

 19. Υ/ΔΠ                   1    

 20. ΣΜΣ                    1   

 21. Εσωτ. ΣΑΕΒΑ                     1  

 22. Εξωτ. ΣΑΕΒΑ                      1 

ΚΑ 1_παιδί: Κλίμακα άγχους SCAS παιδιού ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΑ 2_παιδί: ΚΑ 1_παιδί: Κλίμακα άγχους SCAS παιδιού ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΑ 1_γονείς: Κλίμακα άγχους SCAS γονέα ΠΡΙΝ την 
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παρέμβαση, ΚΑ 2_γονείς: Κλίμακα άγχους SCAS γονέα ΜΕΤΑ την παρέμβαση,  ΕΑΠ 1: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΕΑΠ 2: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών ΜΕΤΑ την παρέμβαση  

ΚΠΑΖ 1: Επίδραση Άγχους – Παιδί ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2: Επίδραση Άγχους – Παιδί ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 1_γονείς: Επίδραση Άγχους για τους γονείς ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_γονείς: 

Επίδραση Άγχους για τους γονείς ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 1_παιδί: Επίδραση Άγχους για το παιδί ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_παιδί: Επίδραση Άγχους για το παιδί ΜΕΤΑ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 

1_Σύνολο: Συνολική τιμή της επίδρασης άγχους ΠΡΙΝ την παρέμβαση, ΚΠΑΖ 2_Σύνολο: Συνολική τιμή της επίδρασης άγχους ΜΕΤΑ την παρέμβαση ΚΑΓ: Καταστασιακό Άγχος Γονέων, ΧΑΓ: Χαρακτηρολογικό 

Άγχος Γονέων, ΕΑΓ: Άγχος Γονέων, ΣΔ: Συναισθηματικές Διαταραχές, Υ/ΔΠ: Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, ΣΜΣ: Σχέσεις με Συνομηλίκους, Εσωτ. ΣΑΕΒΑ: Εσωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, Εξωτ. 

ΣΑΕΒΑ: Εξωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ 

ΣΗΜ: με σκίαση παρουσιάζονται οι αρχικές μετρήσεις, τη χρονική στιγμή 1     **p<0,01    *p<0,05 
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5.11.3 Συσχετίσεις ανάμεσα στις βαθμολογίες της θεραπευτικής αλλαγής 

Μετρήσεις στα Παιδιά 

Η θεραπευτική αλλαγή, η τιμή της οποίας προέκυψε από τη διαφορά των τιμών της 

κλίμακας άγχους ΚΑ τις δύο χρονικές στιγμές (πριν και μετά την παρέμβαση), όπως 

αξιολογούνταν από τις αναφορές των παιδιών, παρουσίαζε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση μόνο με την αρχική (πριν την παρέμβαση) μέτρηση στην κλίμακα άγχους και 

το Χαρακτηρολογικό Άγχος. Ειδικότερα, η θεραπευτική αλλαγή δε βρέθηκε να 

συσχετίζεται με την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού, με το γονεϊκό 

καταστασιακό και χαρακτηρολογικό άγχος καθώς και με καμία από τις υποκλίμακες 

του ΕΔΔ (Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, Διαταραχές Διαγωγής, Σχέσεις με 

Συνομηλίκους, Συναισθηματικές Διαταραχές και Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά) και 

του ΣΑΕΒΑ (Εσωτερικευμένα και Εξωτερικευμένα προβλήματα) (βλ. Πίνακα 28).  

Μετρήσεις στους γονείς 

Από την άλλη, η θεραπευτική αλλαγή, όπως αξιολογούνταν από τις αναφορές των 

γονέων στην κλίμακα άγχους παρουσίαζε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις 

αρχικές αναφορές τους για το παιδικό άγχος στην κλίμακα άγχους, με την επίδραση του 

άγχους τόσο στη ζωή του παιδιού όσο και στου γονιού, καθώς και με τις υποκλίμακες 

των Συναισθηματικών Διαταραχών και των Σχέσεων με τους Συνομηλίκους στο ΕΔΔ. 

Αντίθετα, δεν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στο μέγεθος της θεραπευτικής αλλαγής με τη 

θεραπευτική αλλαγή των παιδιών, με το δικό τους άγχος (τόσο το Χαρακτηρολογικό, 

όσο και το Καταστασιακό), με τις 3 από τις 5 υποκλίμακες του ΕΔΔ 

(Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, Διαταραχές Διαγωγής, και Θετική Κοινωνική 

Συμπεριφορά) και, τέλος, με τις κλίμακες του ΣΑΕΒΑ (Εσωτερικευμένα και 

Εξωτερικευμένα προβλήματα) (βλ. Πίνακα 28).  
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Πίνακας 28. Συσχετίσεις Spearman για τη μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής 

 Μετρήσεις Παιδιών Μετρήσεις γονέων         
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ΚΑ1-ΚΑ2  

Παιδιά 

0,53* 0,40 -0,48* 0,21 -0,09 0,09 -0,03 -0,28 0,23 0,20 -0,06 -0,12 -0,27 -0,14 -0,12 

ΚΑ1-ΚΑ2 

Γονείς 

0,15 0,74** -0,35 0,10 0,60** 0,73** 0,71** 0,26 0,78** 0,38 0,35 0,50* -0,18 0,32 0,24 

ΚΑ: Συνολική βαθμολογία στην κλίμακα άγχους SCAS της Spence, ΕΑΠ: Χαρακτηρολογικό Άγχος Παιδιών, ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους, Γονείς 

ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στους Γονείς, Παιδιά ΚΠΑΖ: Επίδραση Άγχους στα Παιδιά, ΕΑΓ: Άγχος Γονέων, ΣΔ: Συναισθηματικές Διαταραχές, ΔΔ: 

Διαταραχές Διαγωγής, Υ/ΔΠ: Υπερκινητικότητα/Διάσπαση Προσοχής, ΣμΣ: Σχέσεις με Συνομηλίκους, ΘΚΣ: Θετική Κοινωνική Συμπεριφορά, Εσωτ. 

ΣΑΕΒΑ: Εσωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ, Εξωτ. ΣΑΕΒΑ: Εξωτερικευμένα Προβλήματα ΣΑΕΒΑ 

**p<0,01    *p<0,05 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την 

αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος παρέμβασης για τη μείωση του άγχους σε 

παιδιά Δημοτικού. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η αλλαγή που παρουσιάζουν οι υπό 

εξέταση μεταβλητές του παιδικού άγχους και ειδικότερα, τα συμπτώματα του άγχους 

και το χαρακτηρολογικό άγχος στα παιδιά που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 

παρέμβασης και σε αυτά που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου και δεν ακολούθησαν 

κανέναν τύπο παρέμβασης. Οι μετρήσεις αυτές βασίστηκαν στις αναφορές των παιδιών. 

Αντίστοιχα, μελετήθηκαν και οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στις αναφορές των 

γονέων αναφορικά με τα συμπτώματα άγχους των παιδιών και των δύο ομάδων. 

Υπενθυμίζεται ότι οι μετρήσεις έγιναν σε τρεις χρονικές στιγμές και ειδικότερα, πριν 

την παρέμβαση, αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής (περίπου 3 μήνες μετά την 

αρχική μέτρηση) και 6 μήνες μετά σε επαναληπτική μέτρηση.  Ωστόσο, στη στατιστική 

επεξεργασία και στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από (1) τις αναφορές 

των παιδιών και των γονέων της ομάδας παρέμβασης και στις τρεις χρονικές στιγμές, (2) 

τις αναφορές των παιδιών της ομάδας ελέγχου στις δύο χρονικές στιγμές, πριν και μετά 

την παρέμβαση. Επιπλέον, η έρευνα μελέτησε τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν στην 

επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειάς του πριν, μετά την 

παρέμβαση και στις επαναληπτικές μετρήσεις 6 μήνες μετά. Και πάλι στις 

επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά, δε συμμετείχαν οι ομάδες ελέγχου. Τέλος, η 

έρευνα μελέτησε παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα 

και ειδικότερα, εξέτασε τη μεταβλητή του φύλου, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

του άγχους, καθώς και το βαθμό του γονεϊκού άγχους.  

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν παιδιά τα οποία, συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους, είχαν υψηλά επίπεδα άγχους. Ανεξάρτητα από την αγχώδη 

συμπτωματολογία τους, και από τον τύπο της αγχώδους διαταραχής που παρουσίαζαν, 

όλα τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης παρακολούθησαν κοινές θεραπευτικές συνεδρίες 

με τη χρήση ενός κοινού θεραπευτικού εγχειριδίου, του προγράμματος “Cool Kids” της 

Lyneham και των συνεργατών της (Lyneham et al., 2003) και Rapee και των 

συνεργατών του (Rapee et al., 2006). Στην πλειοψηφία των μέχρι τώρα ερευνών που 

μελετούν τη θεραπευτική αντιμετώπιση του άγχους έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά 

ΓΣΘ πρωτόκολλα τα οποία αφορούν τις πιο συνηθισμένες αγχώδεις διαταραχές και πιο 

συγκεκριμένα τη διαταραχή του άγχους του αποχωρισμού, την κοινωνική φοβία, τη 

γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τις ειδικές φοβίες. Λιγότερο συχνά έχουν 
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χρησιμοποιηθεί πρωτόκολλα που αφορούν μία πολύ συγκεκριμένη διαταραχή, όπως η 

κοινωνική φοβία ή η εδική φοβία. Γενικά, υποστηρίζεται η άποψη ότι ένα ενιαίο 

θεραπευτικό πρωτόκολλο μπορεί αποδειχθεί αποτελεσματικό για τους διάφορους 

τύπους των διαταραχών άγχους, δεδομένου ότι το άγχος αποτελεί μία κοινή έννοια που 

λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο σε όλες τις αγχώδεις διαταραχές (Hudson et al., 2015). 

Άλλωστε χρειάζεται πάντα να λαμβάνεται υπόψη το μεγάλο ποσοστό συνοσηρότητας 

που συναντάται στις αγχώδεις διαταραχές. Τα περισσότερα θεραπευτικά προγράμματα 

περιλαμβάνουν έναν αριθμό 1-16 συνεδριών με διάρκεια 60-120 λεπτά η κάθε μία 

(Kendall et al., 1998).   

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα 

ήταν οι δεξιότητες γνωστικής αναδόμησης, η έκθεση σε σταδιακές και ιεραρχικά 

αυξανόμενης δυσκολίας αγχογόνες συνθήκες/καταστάσεις και η εκμάθηση δεξιοτήτων 

όπως η διεκδικητική συμπεριφορά. Στο πρόγραμμα ενθαρρύνθηκε  η συμμετοχή και 

των δύο γονέων, αν και στην πραγματικότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία, 

συμμετείχαν μόνο οι μητέρες. Βασικός στόχος της συμμετοχής των γονέων στο 

θεραπευτικό πρόγραμμα ήταν η ψυχοεκπαίδευσή τους στις αντίστοιχες δεξιότητες που 

εκπαιδεύονταν και το παιδί ώστε να μπορούν να το υποστηρίζουν κατάλληλα στις 

εργασίες του. Ένας επιπλέον στόχος της γονεϊκής εμπλοκής ήταν να κατανοήσουν οι 

γονείς το πώς η δική τους συμπεριφορά επηρεάζει και ενισχύει την αγχωτική 

συμπεριφορά του παιδιού.  

Παρόλο που η βιβλιογραφία δίνει ένα μικρό «προβάδισμα» στην 

αποτελεσματικότητα της ατομικής έναντι της ομαδικής θεραπείας, ωστόσο η απόφαση 

για την εφαρμογή ενός ομαδικού προγράμματος αφορούσε από τη μία την υπόθεση της 

μεγαλύτερης κινητοποίησης και  εμπλοκής του παιδιού και της μεγαλύτερης θετικής 

επιρροής της ομάδας, και από την άλλη θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία 

του χρόνου και τους κόστους. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την έννοια της κινητοποίησης 

του παιδιού, αυτή για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε και σχολιάστηκε από Lundkvist-

Houndoumadi και Thastum (2013) σαν ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 

παρεμποδίσει τη θεραπευτική αλλαγή. Αν και η χρήση της «κινητοποιητικής 

συνέντευξης» (Miller, 1983) ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στα άτομα με προβλήματα 

χρήσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας για αλλαγή, βοηθώντας τους να διερευνήσουν 

και να μειώσουν την αμφιθυμία, έχει φανεί βοηθητική όταν προστίθεται και σε άλλες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα της οικονομίας του χρόνου και τους 

κόστους, γνωρίζουμε ότι και τα δύο είναι παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα και 

έμμεσα την κλινική πράξη.     
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Για την αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος επιλέξαμε ως πρωταρχικό 

κριτήριο τις αυτό-αναφορές των παιδιών, καθώς έχει υποστηριχθεί ότι εφόσον 

χρησιμοποιείται ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο, τα ίδια τα παιδιά είναι οι πιο 

αξιόπιστοι πληροφοριοδότες σχετικά με τις εσωτερικές τους εμπειρίες (Reynolds, 

Wilson, Austin, & Hooper,  2012). Ωστόσο, χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι η 

χρήση των εργαλείων αυτοαναφοράς από τα παιδιά μπορεί να οδηγήσει σε πιο 

συντηρητικές εκτιμήσεις της θεραπευτικής αλλαγής. Μετα-αναλύσεις έχουν δείξει  ότι 

οι αξιολογήσεις  της επίδρασης της θεραπείας παρουσίαζαν μεγαλύτερα μεγέθη 

επίδρασης, όταν γινόταν από τους γονείς συγκριτικά με τα παιδιά (Ishikawa et al., 2007.  

Silverman et al., 2008).  

 

6.1 Γενικά σχόλια αναφορικά με τους συμμετέχοντες στην Α’ φάση 

της έρευνας.  

Αρχικά, χρειάζεται να σχολιαστεί ότι οι συμμετέχοντες της πρώτης φάσης της 

συγκεκριμένης έρευνας είχαν γενικά λιγότερα συμπτώματα άγχους συγκριτικά με 

ευρήματα άλλων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, επίσης, στην Ελλάδα και μάλιστα 

με το ίδιο ερωτηματολόγιο (βλ. Mellon & Moutavelis, 2007). Το εύρημα αυτό πιθανά 

οφείλεται σε μη προσδιορισμένους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες που 

σχετίζονται τόσο με τους συμμετέχοντες όσο και με το ευρύτερο πλαίσιο, καθώς η 

παρούσα έρευνα διενεργήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ η έρευνα του 

Mellon έλαβε χώρα στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά. Ο διαφορετικός, επίσης, 

αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ευθύνεται ως ένα βαθμό για τις παραπάνω 

διαφορές. Σχετικά χαμηλές βαθμολογίες στις τιμές του άγχους αναφέρονται από άλλες 

διεθνείς έρευνες που χρησιμοποίησαν το ίδιο ερωτηματολόγιο SCAS (Arendt, 

Hougaard, & Thastum, 2014. Essau, Shakano, Ishikawa, & Sasagawa, 2004. Ishikawa, 

Sato, & Sakano, 2009. Spence, 1998) 

Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά είχαν την τάση να αναφέρουν 

περισσότερα συμπτώματα άγχους σε σχέση με τους γονείς τους. Το εύρημα αυτό είναι 

σε απόλυτη συμφωνία με ευρήματα άλλων ερευνών (Jensen, Rubio-Stipec, Canino και 

συν. 1999. Klein, 1991. Li, Lau & Au, 2011. Nauta, Scholing, Rapee, Abbott, Spence & 

Waters, 2004. Safford, Kendall, Flannery-Schroeder, Webb, & Sommer, 2005. 

Thompson, Merritt, Keith, Murphy, & Johndrow, 1993,) που υποστηρίζουν ότι τα 

παιδιά εκτιμούν ότι το άγχος τους είναι πιο συχνό ή έντονο, συγκριτικά με τους γονείς 

τους. Το εύρημα αυτό πιθανά οφείλεται στην παρατήρηση ότι το άγχος είναι ένα 

εσωτερικευμένο πρόβλημα για το οποίο οι γονείς δεν είναι πάντα ενήμεροι ή δεν έχουν 
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σαφή κατανόηση και επίγνωση αυτού (Chaplin, & Aldao, 2013). Σε αρκετές 

περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, αλλά δεν είναι 

απαραίτητο ότι τα εκφράζουν και μιλάνε για αυτά στους γονείς τους ή σε άλλους γύρω 

τους (Chaplin, & Aldao, 2013).  

Επιπλέον, η έρευνα βρήκε ότι υπάρχουν λίγες αλλά στατιστικά σημαντικές 

διαφορές φύλου που σημαίνει ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να αναφέρουν 

περισσότερα συμπτώματα άγχους συγκριτικά με τα αγόρια. Γενικά, άλλες έρευνες 

έχουν βρει μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο με τα κορίτσια να 

αναφέρουν υψηλότερο άγχος (Εssau et al., 2004. Mellon et al., 2007). Μάλιστα, έχει 

βρεθεί ότι οι διαφορές φύλου γίνονται πιο έντονες στα μεγαλύτερα παιδιά και στους 

εφήβους (Arendt et al., 2014. Zhao, Xing, & Wang, 2012). Γενικά, οι διαφορές φύλου 

έχει υποστηριχθεί ότι οφείλονται στο ρόλο του φύλου και στα στερεότυπα που 

ακολουθούν το ανδρικό και γυναικείο πρότυπο. Υποστηρίζεται ότι, μεγαλώνοντας. η 

τάση των παιδιών να ακολουθούν τα στερεότυπα του φύλου τους είναι πιο έντονη 

(Ginsburg & Silverman, 2000). 

Αναφορικά με την ηλικία βρήκαμε ότι τα παιδιά της Ε΄ Δημοτικού αναφέρουν 

υψηλότερα (όχι πάντα στατιστικά σημαντικά) συμπτώματα άγχους σε όλες σχεδόν τις 

υποκλίμακες, ενώ στην ΣΤ’ Δημοτικού παρατηρείται μείωση του Άγχους Αποχωρισμού 

και μείωση της ΨΚΔ. Γενικά, παρατηρήθηκε μία ανοδική τάση στην Ε’ Δημοτικού που 

την ακολουθεί μία πτωτική τάση στην ΣΤ’ (βλ. γραφική παράσταση 1). Στην έρευνα 

της Spence (1997) και του Mellon και Moutavelis (2007) παρατηρήθηκε, επίσης, 

μείωση των συμπτωμάτων του άγχους στα μεγαλύτερα παιδιά. Αντίστοιχα ευρήματα 

υπάρχουν και στην έρευνα της Ishikawa και των συνεργατών (2009) και των Arendt και 

των συνεργατών της (2011) που είχαν ομάδες τόσο με παιδιά όσο και με εφήβους. 

Παρόμοια αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και στα συμπτώματα του άγχους 

βρέθηκε στην έρευνα της Crane και Campbell (2012) με παιδιά στην Αυστραλία και 

στην Κολομβία. Σε αυτές τις έρευνες, υψηλότερες συσχετίσεις της ηλικίας βρέθηκαν να 

υπάρχουν για το άγχος αποχωρισμού, την ΨΚΔ και τη ΓΑΔ. Τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας αναφορικά με την ηλικία, χρειάζεται να ερμηνευθούν με μεγάλη 

προσοχή καθώς το εύρος της ηλικιακής ομάδας που εξετάζεται είναι πολύ μικρό για να 

επιτρέψει την αξιόπιστη μελέτη των ηλικιακών διαφοροποιήσεων. Εντούτοις, με μια 

πρώτη ματιά φαίνεται ότι η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει άλλα ερευνητικά ευρήματα 

που υποστηρίζουν ότι συγκεκριμένη αγχώδη συμπτωματολογία εμφανίζεται σε 

συγκεκριμένες ηλικίες, όπως είχε αναφερθεί και στην εισαγωγή (Esbjørn et al., 2010. 

Kessler et al., 2005)  
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6.2 Οι βαθμολογίες στις κλίμακες που αφορούσαν τα παιδιά της Β’ 

φάσης της έρευνας και ο σχολιασμός τους σε σχέση με τη διεθνή 

βιβλιογραφία 

Στην παρούσα έρευνα δε χρησιμοποιήθηκαν κλινικές διαγνωστικές συνεντεύξεις 

για την αξιολόγηση των διαταραχών του άγχους. Έτσι, η αρχική διάκριση των παιδιών 

που παρουσίαζαν αγχώδη συμπτωματολογία βασίστηκε αποκλειστικά στη χρήση της 

κλίμακας άγχους ΚΑ. Στη συνέχεια, για τα παιδιά που επιλέχθηκαν ότι εντάσσονται 

στην ομάδα αυτών που παρουσιάζουν υψηλό άγχος, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι στις 

βαθμολογίες τους στις υπόλοιπες υποκλίμακες που σχετίζονται με το άγχος και τις 

συναισθηματικές δυσκολίες (ΕΑΠ, ΚΠΑΖ, ΕΔΔ – υποκλίμακα συναισθηματικών 

διαταραχών και ΣΑΕΒΑ – υποκλίμακα εσωτερικευμένων προβλημάτων). Οι μέσοι όροι 

αυτοί σχολιάζονται σε σχέση με διεθνή ευρήματα που αφορούν τους μέσους όρους, στις 

αντίστοιχες κλίμακες, παιδιών που έχουν διαγνωστεί με μία αγχώδη διαταραχή.      

Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η μέση βαθμολογία των παιδιών της ομάδας 

παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου στην κλίμακα άγχους ΚΑ ήταν 50,05 και 55,15 

αντίστοιχα. Σε έρευνα των Waite και των συνεργατών του (2014) βρέθηκε ότι στα 

παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια μίας αγχώδους διαταραχής, ως πρωταρχική 

διάγνωση, με βάση κλινικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν, η μέση βαθμολογία στην 

κλίμακα άγχους ΚΑ ήταν 37,84, σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών. Στην παρούσα 

έρευνα, η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με βάση τις βαθμολογίες των παιδιών του 

γενικού πληθυσμού στην κλίμακα άγχους ΚΑ, αυξημένες κατά μία τυπική απόκλιση. 

Το εύρημα της έρευνας των Waite (Waite et al., 2014) έρχεται να επιβεβαιώσει την 

κλινική σημασία της βαθμολογίας των παιδιών στην κλίμακα άγχους ΚΑ. Ωστόσο, θα 

έπρεπε να ληφθούν υπόψη και θέματα που σχετίζονται με τη συννοσηρότητα, αλλά 

αυτό ήταν έξω από τους στόχους της παρούσας εργασίας.  

Δεδομένου ότι στην παρούσα έρευνα δε χρησιμοποιήθηκαν κλινικές διαγνωστικές 

συνεντεύξεις για την αξιολόγηση των διαταραχών του άγχους, οι μετρήσεις των 

παιδιών που αφορούσαν τη χαρακτηρολογική παράμετρο του άγχους, καθώς και την 

επίδραση αυτού στην καθημερινή ζωή του παιδιού είχαν και διαγνωστική σημασία, για 

την επιβεβαίωση της κλινικής σοβαρότητας της αναφερόμενης αγχώδους 

συμπτωματολογίας. Χρειάζεται να τονιστεί ότι και τα δύο εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν (η κλίμακα ΕΑΠ και η κλίμακα ΚΠΑΖ) έχουν σημαντικό βαθμό 

ευαισθησίας στην ανίχνευση του άγχους και της επίδρασής του. Αναφορικά με το 
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χαρακτηρολογικό άγχος, οι μέσοι όροι που ανέφεραν τόσο τα παιδιά της ομάδας 

παρέμβασης όσο και της ομάδας ελέγχου στην παρούσα έρευνα, ήταν κοντά, και 

μάλιστα ελαφρώς αυξημένοι, σε αυτούς που ανέφεραν παιδιά που παρουσίαζαν κλινικό 

άγχος σε άλλες έρευνες (Perrin & Last, 1992). Παρόμοια, αναφορικά με τις 

βαθμολογίες της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού, η έρευνα έδειξε ότι οι 

μέσοι όροι των βαθμολογιών των παιδιών πλησιάζουν τους αντίστοιχους όρους που 

αναφέρουν τα παιδιά που παρουσιάζουν κλινικό άγχος στην έρευνα της Lyneham  και 

των συνεργατών της (Lyneham et al., 2013). Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την κλινική 

σημασία των συμπτωμάτων τους άγχους που ανέφεραν τα παιδιά στην παρούσα έρευνα.  

Επιπλέον για τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, έγιναν μετρήσεις με το 

ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών και με τις κλίμακες του Achenbach 

ΣΑΕΒΑ. Φαίνεται ότι οι γονείς έχουν την τάση να βαθμολογούν τα παιδιά τους 

υψηλότερα στην κλίμακα των συναισθηματικών διαταραχών και στα εσωτερικευμένα 

προβλήματα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες υποκλίμακες των δύο ερωτηματολογίων 

(ΕΔΔ και ΣΑΕΒΑ). Οι μετρήσεις, αυτές επιβεβαιώνουν με τη σειρά τους τις 

συναισθηματικές δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης. Επίσης, 

το γεγονός ότι αυτές οι κλίμακες βαθμολογούνται από τους γονείς, δείχνει ότι και αυτοί 

με τη σειρά τους αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές δυσκολίες των παιδιών, οι οποίες 

υπερτερούν άλλων εξωτερικευμένων προβλημάτων.   

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι μέσες βαθμολογίες των παιδιών των ομάδων 

παρέμβασης και ελέγχου στις διάφορες κλίμακες που μετρούν το άγχος και/ή τις 

συναισθηματικές δυσκολίες και προβλήματα πλησιάζουν πολύ στους αντίστοιχους 

μέσους όρους που παρουσιάζουν τα παιδιά σε διεθνείς μελέτες και που έχουν λάβει τη 

διάγνωση μίας αγχώδους διαταραχής. Αυτό, μπορεί να αποτελεί μία ισχυρότερη ένδειξη 

ότι η ομάδα των παιδιών στην παρούσα μελέτη αποτελεί μία ομάδα που παρουσιάζει 

στοιχεία ψυχοπαθολογίας.  

 

6.3 Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης στη 

μείωση των συμπτωμάτων του άγχους σε παιδιά μέσης παιδικής 

ηλικίας 

 

Ο πρώτος στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει τις μεταβλητές του άγχους 

(κλίμακα άγχους και χαρακτηρολογικό άγχος) και το πώς αυτές διαμορφώνονται 

αμέσως μετά την παρέμβαση και κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις. Η αρχική 
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ερευνητική υπόθεση (υπόθεση 1) προέβλεπε ότι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης θα 

παρουσίαζαν σημαντική μείωση στα συμπτώματα του άγχους και στο χαρακτηρολογικό 

τους άγχος στη δεύτερη χρονική στιγμή, αμέσως μετά την παρέμβαση και τα 

αποτελέσματα αυτά θα διατηρούνταν και στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 μήνες μετά 

(Barrett et al., 1996. Barrett et al., 2001. Hudson et al., 2009β, 2013. Lundkvist-

Houndoumadi & Thastum, 2013α, 2013β. Rapee et al., 2006).  

Οι αναλύσεις, επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά 

παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική μείωση στη συνολική βαθμολογία της κλίμακας 

του άγχους ΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το άγχος των παιδιών ήταν υψηλότερο 

την πρώτη χρονική στιγμή, ακριβώς πριν την παρέμβαση, και εμφάνισε στατιστικά 

σημαντική μείωση αμέσως μετά την παρέμβαση. Στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 

μήνες μετά, τα παιδιά εμφάνισαν ακόμα μικρότερο άγχος, συγκριτικά με τις άλλες δύο 

χρονικές στιγμές.  

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τα ευρήματα άλλων ερευνών 

που υποστήριζαν τη μείωση που παρατηρείται στα συμπτώματα του άγχους στα παιδιά 

που ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης του άγχους γνωστικής-

συμπεριφορικής παρέμβασης (Cartwright-Hatton et al., 2004). Ειδικότερα, μία έρευνα 

που πραγματοποιήθηκε με παιδιά 9-13 ετών έδειξε ότι τα παιδιά που ακολούθησαν ένα 

γνωστικο-συμπεριφορικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση αυτού, δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια της κύριας αγχώδους διαταραχής σε ποσοστό 71,28%, ενώ μόλις 2 από τα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου δεν πληρούσαν τα κριτήρια μετά την αναμονή τους (Kendall 

et al., 1997). Παρόμοια, η έρευνα της Nauta και των συνεργατών της (Nauta et al., 2003) 

έδειξε ότι από τα 20 παιδία της ομάδας ελέγχου, μόνο τα 2 (10%) δεν πληρούσαν τα 

κριτήρια τις αγχώδους διαταραχής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα παιδιά που 

ακολούθησαν ένα ΓΣΘ πρόγραμμα ήταν 54%. Η ίδια έρευνα βρήκε στατιστικά 

σημαντική μείωση στις βαθμολογίες της ΚΑ τόσο αμέσως μετά την παρέμβαση, όσο 

και στις επαναληπτικές μετρήσεις, 3 μήνες μετά. Επίσης, η έρευνα της Hudson και των 

συνεργατών της (Hudson et al., 2009) βρήκε σημαντική μείωση στα συμπτώματα του 

άγχους στην κλίμακα της ΚΑ με βάση τόσο τις αναφορές των παιδιών όσο και των 

γονέων τους. Η έρευνα αυτή χρησιμοποίησε το Cool Kids ως πρόγραμμα ΓΣΘ 

παρέμβασης για την αντιμετώπιση του άγχους και μελέτησε την αποτελεσματικότητά 

του συγκρκτικά με μία ψυχοκοινωνική παρέμβαση από την οποία αποκλείστηκαν 

γνωστικο-συμπεριφορικές δεξιότητες και στρατηγικές. Η έρευνα έδειξε ότι το ποσοστό 

των παιδιών που δεν πληρούσε τα κριτήρια της αρχικής διάγνωσης ήταν 45,1% για την 

ομάδα της ΓΣΘ έναντι του 29,6% για τον 2
ο
 τύπο παρέμβασης. Στις επαναληπτικές 
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μετρήσεις, 3 μήνες μετά, το αντίστοιχο ποσοστό για την ομάδα της ΓΣΘ έφτασε το 68,7 

ενώ για την άλλη ομάδα το 45,5%. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αποδεικνύουν το 

γεγονός ότι η βελτίωση συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.  

Γενικά, μετα-αναλύσεις και ανασκοπήσεις έδειξαν ότι τα μεγέθη της επίδρασης 

από διάφορες πειραματικές μελέτες ήταν γενικά υψηλά (Cartwright-Hatton et al., 2004. 

Ishikawa et al., 2007. James et al., 2015. Reynolds et al., 2012). Οι αξιολογήσεις μετά 

την ολοκλήρωση της θεραπείας έδειξαν ότι περίπου τα 2/3 των παιδιών δεν πληρούσαν 

τα διαγνωστικά κριτήρια της αρχικής διάγνωσης (Nevo & Manassis, 2009). Τα 

ευρήματα αυτά είναι στην ίδια κατεύθυνση με άλλα αντίστοιχα που επιβεβαιώνουν την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ θεραπείας στη μείωση του άγχους (Barrett, Dadds, & 

Rapee, 1996. Cobham et al., 1998. Kendall, 1994. Kendall et al., 1997.  Lau et al., 2010. 

Silverman et al., 1999). Η μετα-ανάλυση των Ishikawa και των συνεργατών της (2007) 

έδειξε ότι το μέγεθος της επίδρασης της ομαδικής Γνωστικο-Συμπεριφορικής 

Θεραπείας (ΟΓΣΘ) σε σύγκριση με την oμάδα ελέγχου ήταν μέτριο αλλά στατιστικά 

σημαντικό και η τιμή  του έφτανε το 0,68. Παρόμοια, η μετανάλυση του James (James 

et al., 2015) υποστήριξε την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ και στη μείωση των αρχικών 

συμπτωμάτων του άγχους.  

Αναφορικά με το χαρακτηρολογικό άγχος, η παρούσα έρευνα έδειξε ότι αυτό 

μειώθηκε και στις δύο χρονικές στιγμές. Τόσο μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης 

όσο και στις επαναληπτικές μετρήσεις, τα παιδιά ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στο 

χαρακτηρολογικό τους άγχος, επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση. Το εύρημα αυτό 

είναι αναμενόμενο και σύμφωνο με άλλες έρευνες οι οποίες είχαν βρει αντίστοιχες 

μειώσεις στο χαρακτηρολογικό άγχος μετά τη θεραπεία (Cobham et al., 1998). 

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα της έρευνας του Kendall και των συνεργατών του 

(Kendall et al., 1997) που βρήκε ότι τα παιδιά μετά τη θεραπεία ανέφεραν μείωση στο 

χαρακτηρολογικό τους άγχος και μάλιστα η μείωση που αναφέρθηκε ήταν μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη της ομάδας ελέγχου. Η έρευνα της Αγγελοσοπούλου που 

πραγματοποιήθηκε με ελληνόπουλα, έδειξε ότι τα παιδιά που παρακολούθησαν ένα 

ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρόληψη και τη διαχείριση των 

εσωτερικευμένων προβλημάτων είχαν, επίσης, μειώσεις στις τιμές του 

χαρακτηρολογικού άγχους, αμέσως μετά την παρέμβαση (Αγγελοσοπούλου, 2011). 

Δεδομένης της μείωσης που σημείωσαν τα παιδιά στις μετρήσεις τους στο ΚΑ, 

αναμένονταν και αντίστοιχες μειώσεις και στο χαρακτηρολογικό άγχος καθώς έρευνες 

έχουν δείξει ότι τα δύο εργαλεία εμφανίζουν μεταξύ τους θετική συσχέτιση (Muris, 

Meesters, & vanMelick, 2002). Το εύρημα αυτό, φυσικά, επιβεβαιώθηκε και από τη 
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συσχέτιση που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα, μία συσχέτιση που χαρακτηρίζεται 

μέτρια προς υψηλή.    

Το εύρημα της παρούσας έρευνας, που υποστηρίζει τη στατιστικά σημαντική 

μείωση της αγχώδους συμπτωματολογίας και του χαρακτηρολογικού άγχους, αμέσως 

μετά την παρέμβαση, είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιβεβαιώνει το γεγονός ότι 

το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των αρχικά 

υψηλών επιπέδων του άγχους, ακόμα και στα παιδιά τα οποία μπορεί να μην πληρούν 

όλα τα κριτήρια μία αγχώδους διαταραχής.  Πρότερες έρευνες είχαν ήδη δείξει την 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος Cool Kids στην αντιμετώπιση του άγχους των 

παιδιών (Hudson et al., 2009. Rapee et al., 2009). Επιπλέον, η παρούσα έρευνα έρχεται 

να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων σε άλλους δυτικού 

τύπου πολιτισμούς, όπως είναι ο ελληνικός. Μέχρι τώρα υπάρχουν ελάχιστα επίσημα 

ερευνητικά δεδομένα από την Ελλάδα που να μελετούν την εφαρμογή και την 

αποτελεσματικότητα αντίστοιχων προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του παιδικού 

άγχους. Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ανατολικές χώρες (Χονγκ-Κονγκ και 

Κίνα) έχουν, επίσης, βρει ότι η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία συμβάλλει 

σημαντικά στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους που παρουσιάζουν τα παιδιά 

(Lau, Chan, Li, & Au, 2010). Η ίδια έρευνα, μάλιστα, έδειξε ότι παράγοντες όπως ο 

αγχωτικός τρόπος σκέψης των παιδιών και η ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν 

καταστάσεις που προκαλούν άγχος διαμεσολαβούν του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι η γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία 

αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του άγχους των παιδιών 

σε διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Φαίνεται ότι διαπολιτισμικοί παράγοντες έχουν  μικρή 

επιρροή στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο 

το άτομο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας φαίνεται να επηρεάζουν περισσότερο, 

αλλά αυτό δεν ανήκει στους στόχους της παρούσας έρευνας.      

Επίσης, το εύρημα της διατήρησης του αποτελέσματος 6 μήνες μετά την αρχική 

παρέμβαση είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Πολλές έρευνες που μελέτησαν διαχρονικά την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση του άγχους βρήκαν ότι τα αρχικά 

θετικά βραχυπρόθεσμα οφέλη διατηρούνταν και εκτείνονταν στο χρόνο (Barrett et al., 

2001. Flannery et al., 2005. Kendall & Southam-Gerow, 1996. Lau et al., 2010. Kendall, 

Safford, Flannery-Schroeder, & Webb, 2004, Manassis, Avery, Butalia, & Mendlowitz, 

2004. Nauta et al., 2003. Nevo & Manassis, 2009. Rapee et al., 2006. Thirwall et al., 

2013). Η έρευνα των Flannery-Schroeder και Kendall (2000) πραγματοποιήθηκε με 

παιδιά 8-14 ετών και βρήκε ότι τα θεραπευτικά αποτελέσματα διατηρήθηκαν σταθερά 
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στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 3 μήνες μετά το πρόγραμμα παρέμβασης. 

Ειδικότερα, τόσο οι αναφορές των γονέων όσο και των παιδιών έδειξαν ότι τα ποσοστά 

των παιδιών που δεν είχαν πια την αρχική διάγνωση της αγχώδους διαταραχής 

διατηρούνταν ή και αυξάνονταν στις μακροπρόθεσμες επαναληπτικές μετρήσεις. 

Παρόμοια ήταν και τα ευρήματα της έρευνας των Hudson (et al., 2009). Επίσης, η 

έρευνα του Barrett και των συνεργατών του (1998) που πραγματοποιήθηκε με 60 παιδιά 

(7-14 ετών) σε δύο θεραπευτικές συνθήκες (ομαδική ΓΣΘ και ομαδική ΓΣΘ με τη 

συμμετοχή γονέων) και τη χρήση ομάδας ελέγχου βρήκε ότι τα θετικά αποτελέσματα 

της θεραπεία διατηρούνταν μέχρι και 12 μήνες μετά, κατά τις επαναληπτικές μετρήσεις.  

 

Επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού 

Εκτός από τους δείκτες σοβαρότητας/συχνότητας των συμπτωμάτων του άγχους, 

ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι μετρήσεις που αναφέρονται στη λειτουργικότητα του 

παιδιού που παρουσιάζει τα συμπτώματα του άγχους. Η αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας είναι χρήσιμη τόσο γιατί μπορεί να καθορίσει πιο συγκεκριμένους 

θεραπευτικούς στόχους, αλλά και γιατί μπορεί να καθορίσει και την ποιότητα του 

θεραπευτικού αποτελέσματος (Lyneham et al., 2013. Seligman, & Ollendick, 2011). 

Κατά συνέπεια, η χρήση της κλίμακας που αξιολογεί την επίδραση του άγχους στη ζωή 

του παιδιού είναι εξαιρετικής σημασίας και ένας σημαντικός δείκτης για την πιο 

αντικειμενική αξιολόγηση της θεραπευτικής αλλαγής. Τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση της παρεμβολής του άγχους στη ζωή του 

παιδιού πριν-μετά αλλά και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Με άλλα 

λόγια, τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης βαθμολογούσαν χαμηλότερα την επίδραση 

του άγχους συγκριτικά με τις βαθμολογίες τους πριν την παρέμβαση. Μετά από 6 μήνες, 

όχι μόνο διατηρήθηκε η χαμηλή επίδραση του άγχους αλλά σημείωσε και περαιτέρω 

μείωση, γεγονός που δείχνει ότι η παρακολούθηση του προγράμματος συνέχισε να 

επηρεάζει θετικά τη λειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινή του ζωή. Το εύρημα 

αυτό επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση (υπόθεση 1) και είναι σε απόλυτη συμφωνία με 

το εύρημα της έρευνας της Lyneham και των συνεργατών της (2013) η οποία βρήκε ότι 

η ομάδα των παιδιών που παρακολούθησαν ένα γνωστικό-συμπεριφορικό πρόγραμμα 

για την αντιμετώπιση του άγχους ανέφεραν, μετά την παρέμβαση, μικρότερη επιρροή 

του άγχους στην καθημερινή τους ζωή συγκριτικά με τις βαθμολογίες που είχαν δώσει 

πριν την παρέμβαση.  

Μία πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματα που έχουν οι θεραπείες του παιδικού άγχους (Nevo & Manassis, 2009). 
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Από τις 8 έρευνες που συγκέντρωσε, οι 7 αφορούσαν τη γνωστική-συμπεριφορική 

θεραπεία. Η μελέτη υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της θεραπείας διατηρούνται στο 

χρόνο σε διάστημα που κυμαίνεται από 2 έως 7,4 έτη. Η πλειοψηφία των παιδιών δε 

χρειάστηκε να αναζητήσουν περαιτέρω βοήθεια. Τα αποτελέσματα αυτά είναι πολύ 

ενθαρρυντικά, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Για παράδειγμα, τι ρόλο 

παίζει ο παράγοντας της εξελικτικής ωρίμανσης; Η διατήρηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος οφείλεται αποκλειστικά στη θεραπεία ή άλλοι παράγοντες της 

ωρίμασης του παιδιού έχουν καθοριστική σημασία; Τα θέματα αυτά μένει να 

διερευνηθούν.    

 

6.4 Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης στη 

μείωση των συμπτωμάτων του άγχους σε παιδιά μέσης παιδικής 

ηλικίας, σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων 

Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις των γονέων των παιδιών την ομάδα παρέμβασης η 

ερευνητική υπόθεση (υπόθεση 2) διατύπωνε ότι, μετά την παρέμβαση, οι γονείς θα 

ανέφεραν μείωση στην αγχώδη συμπτωματολογία του παιδιού και μείωση της επιρροής 

που το άγχος είχε στη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι στην πλειοψηφία των 

μετρήσεων οι γονείς ανέφεραν σημαντικές μειώσεις στο άγχος του παιδιού και στην 

επιρροή αυτού στην καθημερινότητά τους. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη 

σημαντική αλλαγή που οι γονείς παρατήρησαν μετά τη θεραπευτική παρέμβαση. Η 

αλλαγή αυτή έγινε αντιληπτή τόσο σε περιγραφικό επίπεδο των συμπτωμάτων του 

άγχους όσο και στο πραγματικό επίπεδο της παρέμβασης στην καθημερινή ζωή του 

παιδιού και του γονιού. Το εύρημα αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με ευρήματα 

άλλων ερευνών που δείχνουν ότι οι αναφορές των γονέων αμέσως μετά τη θεραπευτική 

παρέμβαση αποτυπώνουν λιγότερα συμπτώματα άγχους, αναδεικνύοντας έτσι την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης (Barrighton, Prior, Richardson, & Allen, 2005. 

Flannery-Schroeder et al., 2005. Lau et al., 2010).  Παρόμοια ευρήματα είχε και η 

έρευνα της Barrington και των συνεργατών της (Barrington et al., 2005) η οποία έδειξε 

ότι οι γονείς (και κυρίως οι μητέρες)  ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα άγχους στην 

κλίμακα άγχους ΚΑ 3, 6 και 12 μήνες μετά τη θεραπεία. Το θεραπευτικό πρόγραμμα 

της έρευνας είτε ακολουθούσε μία αυστηρά δομημένη ΓΣΘ προσέγγιση, είτε  

ακολουθούσε μία παρέμβαση που δεν είχε σαφή δομή, αλλά περιείχε τα βασικά βήματα 

που συνήθως ακολουθούνταν για την αντιμετώπιση του άγχους. Τα αποτελέσματα 



175 

 

έδειξαν ότι το είδος της παρέμβασης δε βρέθηκε να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

αντιμετώπιση του άγχους, αλλά το μέγεθος της επίδρασης της ΓΣΘ ήταν μεγαλύτερο. 

Ωστόσο, δίνοντας έμφαση στη ΓΣΘ, η έρευνα αυτή επιβεβαίωσε την 

αποτελεσματικότητά της στη μείωση του άγχους. Παρόμοια, η έρευνα της Hudson 

(Hudson et al., 2009) βρήκε ότι μετά την παρέμβαση οι μητέρες των παιδιών ανέφεραν 

μείωση των συμπτωμάτων του άγχους στην κλίμακα ΚΑ αλλά και βελτίωση των 

συναισθηματικών προβλημάτων, όπως αξιολογήθηκαν με το ερωτηματολόγιο 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών. Μάλιστα η βελτίωση που ανέφεραν οι μητέρες ήταν 

μεγαλύτερη για τα παιδιά που ακολούθησαν τη ΓΣΘ παρέμβαση παρά για τα παιδιά που 

ακολούθησαν μία άλλου τύπου ψυχοκοινωνική παρέμβαση. Επίσης, η έρευνα του 

Kendall και των συνεργατών τους (1997) βρήκε ότι οι γονείς μετά τη θεραπευτική 

παρέμβαση αξιολογούσαν ως χαμηλότερο το χαρακτηρολογικό άγχος των παιδιών τους, 

συγκριτικά με τις τιμές του πριν την παρέμβαση. Παρόμοια, η Nauta (Nauta et al., 

2003), στην έρευνά της βρήκε ότι οι γονείς ανέφεραν σημαντική μείωση στα 

συμπτώματα του άγχους του παιδιού αμέσως μετά την παρέμβαση και σε διάστημα 3 

μηνών μετά.  

Η μετα-ανάλυση της Ishikawa και των συνεργατών της (Ishikawa et al., 2007) 

έδειξε ότι τα μεγέθη της επίδρασης της ΓΣΘ ήταν μεγαλύτερα για τους γονείς 

συγκριτικά με τα μεγέθη επίδρασης που ανέφεραν τα παιδιά. Το εύρημα αυτό δείχνει 

ότι οι γονείς μπορούν να παρατηρήσουν τις αλλαγές που υπάρχουν στα συμπτώματα 

του άγχους, παρατήρηση η οποία είναι πολύ σημαντική, καθώς στην περίπτωση των 

παιδιών οι γονείς είναι αυτοί που συνήθως έχουν τον πρώτο λόγο αναφορικά με την 

αναζήτηση βοήθειας για τα προβλήματα του παιδιού. Η παρούσα έρευνα δε μελέτησε 

τις διαφορές ανάμεσα στις μετρήσεις των παιδιών και των γονέων.  

Αναφορικά με την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού, η έρευνα έδειξε ότι 

οι γονείς ανέφεραν στατιστικά σημαντική μικρότερη επίδραση αυτού τόσο στη δικής 

τους ζωή, όσο και στη ζωή του παιδιού τους. Τα ευρήματα αυτά, επιβεβαιώνονται από 

την έρευνα της Lyneham και των συνεργατών της, η οποία μάλιστα βρήκε ότι η 

μεγαλύτερη αλλαγή της επίδρασης του άγχους ήταν περισσότερο εμφανής στις 

αναφορές των γονέων. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν και στην παρούσα έρευνα, 

επιβεβαιώνουν, μερικώς, την ευαισθησία αυτής της νέας, σχετικά, κλίμακας, στην 

ανίχνευση της θεραπευτικής αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλίμακα στην παρούσα 

έρευνα είχε καλές ψυχομετρικές ιδιότητες, ενώ ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά 

της είναι το ότι διαθέτει δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία για τους γονείς και μία για τα 

παιδιά. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τις ακριβέστερες συγκρίσεις ανάμεσα στις 
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αντίστοιχες παρατηρήσεις των γονέων και των παιδιών και άρα και την καλύτερη και 

πιο αξιόπιστη εκτίμηση των αλλαγών που παρατηρούνται μετά τη θεραπεία. Χρειάζεται 

να τονιστεί ότι το ερωτηματολόγιο ΚΠΑΖ χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στα 

ελληνικά δεδομένα. Η σύντομη μορφή της, οι καλές ψυχομετρικές της ιδιότητες καθώς 

και η μεγάλη της κλινική χρησιμότητα είναι σημαντικά χαρακτηριστικά, επαρκή για να 

την καταστήσουν ένα πολύτιμο εργαλείο που θα εξυπηρετήσει τόσο κλινικούς όσο και 

ερευνητικούς σκοπούς.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα ευρήματα γύρω από το άγχος των γονέων. 

Οι αναλύσεις έδειξαν ότι μόνο ο παράγοντας του χαρακτηρολογικού άγχους 

παρουσίασε σημαντική μείωση τη 2
η
 χρονική στιγμή, ενώ το καταστασιακό άγχος δεν 

παρουσίαζε αλλαγές. Δεδομένου ότι το χαρακτηρολογικό άγχος αποτελεί ένα πιο 

σταθερό χαρακτηριστικό που αποτυπώνει την τάση του ατόμου να ερμηνεύει με 

απειλητικό τρόπο διάφορες διφορούμενες καταστάσεις και όχι την ανταπόκριση του 

ατόμου σε μία δεδομένη στιγμή, οι αλλαγές που παρατηρούνται σε αυτό είναι 

εξαιρετικά σημαντικές. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η γονεϊκή εμπλοκή στο 

θεραπευτικό πρόγραμμα δεν είχε σαν στόχο τη μείωση του γονεϊκού άγχους. Συνεπώς, 

οι αλλαγές στο γονεϊκό άγχος ήταν έξω από τις αρχικές ερευνητικές υποθέσεις. Παρόλα 

αυτά, παρατηρείται ότι η ψυχοεκπαίδευση των γονέων γύρω από τα βασικά συστατικά 

του άγχους, τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στη διατήρησή του και τις δεξιότητες 

διαχείρισης αυτού αποτελούν σημαντικές πληροφορίες που μπορεί έμμεσα να 

υποστηρίξουν τους γονείς στη διαχείριση του προσωπικού τους άγχους (Rapee, 2012α). 

Επίσης, άλλες έρευνες, έχουν υποστηρίξει ότι οι αλλαγές που παρουσιάζει το άγχος των 

νέων παιδιών μετά από ΓΣΘ οδηγεί σε αλλαγές και στο γονεϊκό άγχος (Silverman et al., 

2009). Το εύρημα αυτό είναι πρωταρχικό και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

Ωστόσο, ανοίγει το δρόμο προς μία νέα θεώρηση που υποστηρίζει ότι δεν είναι μόνο το 

γονεϊκό άγχος που μπορεί να επηρεάσει το άγχος του παιδιού αλλά μπορεί και το άγχος 

του παιδιού να οδηγήσει το γονέα σε αυξημένο άγχος.   

 

6.5. Οι μεταβολές στις τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας, και 

της επίδρασης του άγχους στην καθημερινή ζωή για τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου 

Αναφορικά με την ομάδα ελέγχου υπενθυμίζεται ότι στις αναλύσεις 

χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα δεδομένα από την 1
η
 και τη 2

η
 χρονική στιγμή. Τα μεγάλα 

ποσοστά της μη ανταπόκρισης των παιδιών της ομάδας ελέγχου στις επαναληπτικές 
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μετρήσεις, 6 μήνες μετά, δημιουργούσαν ένα μη τυχαιοποιημένο δείγμα αυξάνοντας τις 

πιθανότητες των μεροληπτικών αποτελεσμάτων. Οι συγκρίσεις των μετρήσεων στις δύο 

χρονικές στιγμές έδειξαν ότι η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίαζε σημαντικές αλλαγές ως 

προς τα αναφερόμενα συμπτώματα του άγχους ούτε ως προς το χαρακτηρολογικό άγχος. 

Το εύρημα αυτό συνάδει με την αρχική ερευνητική υπόθεση σύμφωνα με την οποία δεν 

αναμένονταν σημαντικές αλλαγές ως προς τις μεταβλητές του άγχους ανάμεσα στις δύο 

χρονικές στιγμές, για τα παιδιά που δεν ακολουθούσαν κάποια παρέμβαση για την 

αντιμετώπιση του άγχους τους (υπόθεση 3). Επιπλέον, το εύρημα αυτό συνάδει με 

ευρήματα άλλων ερευνών που δε βρίσκουν σημαντικές αλλαγές στο πώς τα παιδιά 

περιγράφουν το άγχος τους τις δύο χρονικές στιγμές (Barrett et al., 1998. Silverman et 

al., 1999. Wergeland et al., 2015b). Ειδικότερα, η έρευνα του Kendall και των 

συνεργατών τους (Kendall et al., 1997) βρήκε ότι τα παιδιά που ήταν στην ομάδα 

ελέγχου (λίστα αναμονής) ανέφεραν μία μικρή και μη στατιστικά σημαντική μείωση 

στο χαρακτηρολογικό τους άγχος. Παρόμοια, η έρευνα των Lau και των συνεργατών 

του (Lau et al., 2010) έδειξε ότι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου είχαν μικρή αλλά μη 

στατιστικά σημαντική αύξηση στα συμπτώματα του άγχους στην κλίμακα άγχους ΚΑ, 

γεγονός που συμφωνούσε και με τις αντίστοιχες βαθμολογίες των γονέων. Τα ευρήματα 

αυτά επιβεβαιώνουν το πώς το άγχος μπορεί να παραμένει σταθερό και δεν είναι κάτι 

που περνά με την πάροδο του χρόνου (Silverman & Berman, 2001).  

Το πολύ ενδιαφέρον και μη αναμενόμενο εύρημα είναι η μικρή αλλά στατιστικά 

σημαντική μείωση που παρατηρήθηκε στην επίδραση που τα παιδιά αναφέρουν ότι το 

άγχος προκαλεί στην καθημερινότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι τα 

παιδιά της ομάδας ελέγχου ανέφεραν ότι το άγχος επηρεάζει λιγότερο την 

καθημερινότητά τους κατά τη 2
η
 μέτρηση, συγκριτικά με το πώς είχαν αξιολογήσει την 

επίδρασή του την 1
η
 στιγμή. Αρχικά, χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι διαφορές ήταν 

μικρές και μέτρια στατιστικά σημαντικές. Ωστόσο, αυτή η τάση που παρατηρήθηκε 

μπορεί να οφείλεται στο ότι τα παιδιά μετά τη συμμετοχή τους στην πρώτη φάση της 

έρευνας μπορεί να κινητοποιήθηκαν στο να παρατηρήσουν και να αξιολογήσουν πιο 

αξιόπιστα και με μεγαλύτερη ακρίβεια το πώς το άγχος τους τούς παρεμποδίζει στην 

καθημερινότητά τους και ίσως και να προσπάθησαν να μειώσουν την επιρροή αυτή. Με 

άλλα λόγια μπορεί να μην άλλαξε το πώς βίωναν τα παιδιά το άγχος τους και άρα το 

πώς το βαθμολογούσαν αλλά μπορεί να διαφοροποιήθηκε μερικώς ο τρόπος που το 

αντιμετώπιζαν στην καθημερινότητά τους. Άλλωστε, έχει υποστηριχθεί ότι τα παιδιά 

που βιώνουν άγχος δε σημαίνει απαραίτητα ότι παρουσιάζουν και σημαντική 

δυσλειτουργία στην καθημερινή τους ζωή (Verhulst, 2001) 
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6.6 Οι μεταβολές στις τιμές της αγχώδους συμπτωματολογίας, και 

της επίδρασης του άγχους στην καθημερινή ζωή για τους γονείς της 

ομάδας ελέγχου 

Από την άλλη μεριά, οι αναφορές των γονέων των παιδιών της ομάδας ελέγχου 

δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά ως προς τις μετρήσεις τις δύο 

χρονικές στιγμές. Έτσι, λοιπόν, οι καταγραφές των γονέων σχετικά με τα συμπτώματα 

άγχους του παιδιού μένουν σχετικά σταθερές υποδηλώνοντας τη διατήρηση του άγχους 

του παιδιού σε ένα διάστημα τριών μηνών, εάν  το παιδί δεν ακολουθήσει ένα 

θεραπευτικό πρόγραμμα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με αρκετά ερευνητικά ευρήματα 

(Kendall et al., 1997. Lau et al., 2010). Επίσης, το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την 

αναγκαιότητα της έγκαιρης και αποτελεσματικής παρέμβασης για τη μείωση ή την 

αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του άγχους.  

 

6.7 Συγκρίσεις ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα 

παρέμβασης  

Οι συγκρίσεις σε επίπεδο ομάδας (ΟΓΣΘ και ΟΕ) επιβεβαίωσαν, αρχικά, ότι στην 

1
η
 χρονική στιγμή της έρευνας (πριν την παρέμβαση) δεν υπήρχαν διαφορές ως προς τις 

μεταβλητές του άγχους και της επίδρασης που αυτό ασκεί στη ζωή του παιδιού. Το 

γεγονός αυτό ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για τις συγκρίσεις που θα ακολουθούσαν.  

Σε ό,τι αφορά τη 2
η
 χρονική στιγμή, αμέσως μετά την παρέμβαση, οι αναλύσεις 

επιβεβαίωσαν τη μείωση που παρατηρήθηκε στα συμπτώματα του άγχους, στο 

χαρακτηρολογικό άγχος και στην επίδραση του άγχους στην καθημερινή ζωή στην 

ΟΓΣΘ συγκριτικά με την ΟΕ. Ειδικότερα, τα ευρήματα έδειξαν ότι τα παιδιά της 

ομάδας παρέμβασης είχαν λιγότερα συμπτώματα άγχους, μικρότερες τιμές ως προς το 

χαρακτηρολογικό άγχος, ενώ ανέφεραν και μείωση της παρέμβασης του άγχους στη 

ζωή τους. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών που δείχνουν ότι η 

ομάδα που ακολουθούσε ένα γνωστικο-συμπεριφορικό πρόγραμμα παρουσίαζε 

σημαντική βελτίωση ως προς την αγχώδη συμπτωματολογία της σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου που ήταν σε λίστα αναμονής, η οποία είτε παρουσίαζε πολύ μικρή είτε 

μηδαμινή μείωση του άγχους (Nauta et al., 2003).    

Σε ό,τι αφορά τις συγκρίσεις των μετρήσεων των γονέων των δύο ομάδων, η 

έρευνα έδειξε ότι και πάλι την 1
η
 χρονική στιγμή, πριν την παρέμβαση, δεν υπήρχαν 

διαφορές ως προς τα συμπτώματα του άγχους των παιδιών, την επίδραση του άγχους 
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στη ζωή του παιδιού και στη ζωή του γονέα, καθώς και ως προς το γονεϊκό 

χαρακτηρολογικό και καταστασιακό άγχος.  

Από την άλλη, μετά την παρέμβαση, οι αναλύσεις έδειξαν ότι οι γονείς της ομάδας 

παρέμβασης ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα άγχους στα παιδιά τους, συγκριτικά με 

τους γονείς των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με το εύρημα 

της έρευνας του Silverman και των συνεργατών του (1998) που βρήκε ότι οι γονείς 

βαθμολογούσαν χαμηλότερα την αγχώδη συμπτωματολογία του παιδιού, συγκριτικά με 

τους γονείς των παιδιών της ομάδας ελέγχου. Το ενδιαφέρον και μη αναμενόμενο 

εύρημα ήταν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πώς οι 

γονείς των δύο ομάδων αξιολογούσαν την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού 

και της οικογένειας μετά την παρέμβαση. Αν και οι μέσοι όροι δείχνουν ότι οι γονείς 

των παιδιών της ομάδας ελέγχου είχαν την τάση να αξιολογούν μικρότερη την 

παρέμβαση του άγχους στην καθημερινότητα τη δική τους και των παιδιών τους, 

ωστόσο οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Επίσης, το εύρημα έρχεται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα της έρευνας της Lyneham και των συνεργατών της (Lyneham 

et al., 2013). Ειδικότερα, η έρευνα είχε δείξει ότι η κλίμακα ΚΠΑΖ είχε καλή 

ευαισθησία στη θεραπευτική αλλαγή και συμβάδιζε με τις μετρήσεις στην κλίμακα 

άγχους ΚΑ. Οι ίδιοι ερευνητές είχαν υπολογίσει τα μεγέθη της αλλαγής αφαιρώντας τις 

μετρήσεις μετά την παρέμβαση από τις αρχικές μετρήσεις και στη συνέχεια υπολόγισαν 

τους συντελεστές συσχέτισης. Τα αποτελέσματα είχαν δείξει ότι υπήρχαν μέτριες 

συσχετίσεις ανάμεσα στις αλλαγές στο ερωτηματολόγιο ΚΑ και ΚΠΑΖ. Συνεπώς, 

αναμένονταν οι γονείς να είχαν αναφέρει στην κλίμακα ΚΠΑΖ παρόμοιας, με την 

κλίμακα του άγχους, κατεύθυνσης αλλαγές. Μία πρώτη εξήγηση της μη ύπαρξης 

διαφοράς που βρέθηκε στην παρούσα έρευνα μπορεί να είναι ο μικρός αριθμός των 

συμμετεχόντων και η χρήση των μη παραμετρικών ελέγχων που σταθερά δίνουν πιο 

συντηρητικές αλλαγές (Winter et al., 2013). 

 

6.8 Η θεραπευτική ανταπόκριση της ομάδας παρέμβασης  

Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εξετάστηκε 

η θεραπευτική ανταπόκριση των παιδιών σε αυτό. Βασιζόμενοι στην έρευνα του 

Berman και των συνεργατών του (Berman et al. 2000) προσδιορίστηκε η μεταβλητή της 

θεραπευτικής ανταπόκρισης. Τα παιδιά που είχαν «θετική ανταπόκριση» στη θεραπεία 

ήταν αυτά που στη 2
η
 χρονική στιγμή παρουσίαζαν κατά δύο τουλάχιστον τυπικές 

αποκλίσεις λιγότερα από τον αρχικό μέσο όρο (1
η
 χρονική στιγμή, πριν την παρέμβαση) 

συμπτώματα άγχους στην κλίμακα άγχους ΚΑ. Από την άλλη, τα παιδιά που δεν 
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πληρούσαν το παραπάνω κριτήριο ήταν αυτά που προσδιορίστηκε ότι έχουν «μη θετική 

ανταπόκριση στη θεραπεία». Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 66,7% των παιδιών της 

ΟΓΣΘ είχε «θετική ανταπόκριση στη θεραπεία». Το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών 

της ομάδας ελέγχου που παρουσίαζε κατά δύο τουλάχιστον τυπικές αποκλίσεις 

λιγόετρα συμπτώματα άγχους ήταν 5,3%. Ωστόσο, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

θεραπευτική αλλαγή είναι και η κατά μία τυπική απόκλιση μείωση της αρχικής 

συμπτωματολογίας. Έτσι λοιπόν ο αριθμός των παιδιών που παρουσίασαν κατά μία 

τυπική απόκλιση λιγότερα συμπτώματα άγχους μετά την παρέμβαση ήταν 17 παιδιά 

(81%) από την ομάδα παρέμβασης και 5 παιδιά από την ομάδα ελέγχου (25%). Το 

εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με την έρευνα του Flannery-Schroeder και Kendall 

(2000) που βρήκε ότι το 50% των παιδιών που ακολούθησαν μία ομαδική θεραπεία για 

την αντιμετώπιση του άγχους και το αντίστοιχο 8% των παιδιών της ομάδας ελέγχου 

δεν πληρούσε τα κριτήρια της αγχώδους διαταραχής μετά την παρέμβαση. Αντίστοιχα, 

η έρευνα του Barrett και των συνεργατών του (1998) βρήκε ότι το 64,5% των παιδιών 

που ακολούθησαν ΟΓΣΘ και το 84,8% των παιδιών που ήταν σε ΟΓΣΘ θεραπεία μαζί 

με τους γονείς τους δεν παρουσίαζαν άγχος μετά τη θεραπεία. Το αντίστοιχο ποσοστό 

των παιδιών της ομάδας ελέγχου ήταν 25,2%.  Τέλος, η έρευνα του Silverman και των 

συνεργατών του (Silverman et al., 1998) βρήκε ότι το ποσοστό των παιδιών που δεν 

είχε τη διάγνωση μετά τη θεραπεία ήταν 64% και το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών 

από την ομάδα ελέγχου ήταν 12,5%.  

 

6.9 Τα χαρακτηριστικά των παιδιών της ομάδας παρέμβασης που δεν 

ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία.  

Τα ευρήματα έδειξαν ότι τα 14 από τα 21 παιδιά παρουσίασαν μείωση κατά δύο 

τουλάχιστον αποκλίσεις στις βαθμολογίες του άγχους τους μετά την παρέμβαση. 

Αντίθετα, 7 παιδιά δεν παρουσίασαν αντίστοιχη μείωση στη συμπτωματολογία του 

άγχους. Στην προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων που παρεμπόδισαν την 

ανταπόκριση του παιδιού στη θεραπεία, μελετήσαμε τις μετρήσεις εκείνων των παιδιών 

που δεν παρουσίασαν σημαντική μείωση στην αγχώδη συμπτωματολογία τους (βλ. 

Πίνακα 15). Η έρευνα της Lundkvist-Houndoumadi και Thastum (2013α, 2013β) 

υποστήριξε ότι οι παράγοντες που διαφοροποιούν τα παιδιά που ανταποκρίνονται από 

αυτά που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία είναι: (α) τα κίνητρα του παιδιού και του 

γονέα για τη συμμετοχή στη θεραπευτική διαδικασία, (β) ο βαθμός στον οποίο οι 

οικογένειες εντάσσουν και δουλεύουν συστηματικά τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες 

στην καθημερινότητά τους, (γ) η παρουσία άλλων δυσκολιών, όπως δυσκολίες στην 
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επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς και γενική αποδιοργάνωση, (δ) και ο βαθμός στον 

οποίο οι γονείς έβρισκαν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και τα μέλη αυτής 

υποστηρικτικά. Επίσης, έχει ήδη αναφερθεί η σημασία της δυσλειτουργίας που το 

άγχος προκαλεί στη ζωή του παιδιού ως παράγοντας κινητοποίησης για αναζήτηση 

βοήθεια και κατά συνέπεια, εμπλοκής στη θεραπευτική διαδικασία.   

Παρατηρώντας τον πίνακα μπορούμε να δούμε ότι 5 παιδιά ήταν κορίτσια και 2 

αγόρια. Αναφορικά με την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού παρατηρείται ότι 

3 από τα παιδιά ανέφεραν χαμηλή παρέμβαση του άγχους στη ζωή τους (κωδ. 210, 

438,440). Επίσης, παρατηρούμε ότι για τα δύο τελευταία παιδιά (438, 440) οι γονείς δεν 

αναγνωρίζουν με παρόμοιο τρόπο την επίδραση του άγχους και τη βαθμολογούν 

χαμηλά. Επιπλέον, για τα ίδια παιδιά, η συμπτωματολογία του άγχους που ανέφεραν οι 

γονείς τους ήταν χαμηλή. Αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στο πώς τα παιδιά και οι 

γονείς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα είναι σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε 

να επηρεάσει τη θεραπευτική πορεία, καθώς ένας γονιός που δεν αντιλαμβάνεται ως 

πρόβλημα το άγχος του παιδιού του μπορεί να μην το ενθαρρύνει ή/και κινητοποιεί 

αρκετά στο να εξασκηθεί στις νεοαποκτηθείσες δεξιότητες ή και να μην αναγνωρίζει 

την προσπάθεια που καταβάλλει το παιδί και άρα να μην την ενισχύει ανάλογα. Τέλος, 

το πρώτο παιδί (210) παρουσίαζε και υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα των 

εξωτερικευμένων προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ, υποθέτοντας ότι επιπρόσθετα 

προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να επηρέασαν τη θεραπεία.   

 

6.10 Η θεραπευτική αλλαγή 

Η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής προέκυψε με τον υπολογισμό της 

διαφοράς της αρχικής τιμής των αναφορών των παιδιών στην κλίμακα ΚΑ με την, 

αντίστοιχη τιμή στη 2
η
 χρονική στιγμή, αμέσως μετά την παρέμβαση. Αντίστοιχα, 

δημιουργήθηκε η μεταβλητή της θεραπευτικής αλλαγής σύμφωνα με τις αναφορές των 

γονέων. Παρόμοια, η αντίστοιχη τιμή δημιουργήθηκε και για τις υπόλοιπες 

υποκλίμακες της κλίμακας άγχους ΚΑ. Tα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο 

μέσο όρο ως προς το μέγεθος της αλλαγής σημείωσε η κλίμακα του πανικού, 

ακολουθουμένη από την κλίμακα της κοινωνικής φοβίας. Αντίστοιχα για τους γονείς, 

μεγαλύτερη αλλαγή σημείωσε η κλίμακα του φόβου τραυματισμού, ακολουθούμενη 

από την κλίμακα του πανικού. Βέβαια, οι τιμές τη θεραπευτικής αλλαγής, σύμφωνα με 

τις αναφορές των γονέων, είχαν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους και 

κυμαίνονταν από 1,43-2,67 σε απόλυτες τιμές. Η έρευνα της Manassis και των 

συνεργατών της (Manassis et al., 2002) έδειξε ότι οι μητέρες ανέφεραν μεγαλύτερη 



182 

 

μείωση στην αγχώδη συμπτωματολογία για τα παιδιά που παρουσίαζαν γενικευμένη 

αγχώδη διαταραχή, σε σχέση με τις αναφορές των μητέρων που τα παιδιά είχαν άγχος 

αποχωρισμού, κοινωνική φοβία, διαταραχή πανικού και ειδική φοβία. Αν και η έρευνα 

της Manassis υποστήριξε ότι η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή μπορεί να είχε 

μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία, ωστόσο το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε 

από όλες τις μετρήσεις και τις αναφορές των παιδιών ή/και των κλινικών. Παρόμοια, η 

έρευνα της Hudson και των συνεργατών της (Hudson et al., 2015) βρήκε ότι οι 

αναφορές των μητέρων στην Κλίμακα Άγχους ΚΑ δέχονταν επιρροή από τον 

παράγοντα του χρόνου (πριν ή μετά την παρέμβαση), τον τύπο της διαταραχής και την 

αλληλεπίδραση αυτών. Από την άλλη, η ίδια έρευνα έδειξε ότι οι αναφορές των 

παιδιών στην κλίμακα άγχους ΚΑ επηρεάζονταν μόνο από τη χρονική στιγμή της 

μέτρησης και όχι από τον τύπο της διαταραχής. Ωστόσο, η ίδια έρευνα έδειξε ότι 

χαμηλότερη ανταπόκριση στη θεραπεία είχαν τα παιδιά με κοινωνικό άγχος, συγκριτικά 

με τα παιδιά που είχαν κάποια άλλη αγχώδη διαταραχή. Το εύρημα αυτό ενθαρρύνει 

και τη σκέψη του εμπλουτισμού του θεραπευτικού υλικού με επιπλέον κοινωνικές 

δεξιότητες, για την περίπτωση της κοινωνικής φοβίας.  

Γενικά, το εύρημα της παρούσας έρευνας χρειάζεται να ερμηνευθεί με μεγάλη 

προσοχή, αρχικά επειδή τα παιδιά απλά παρουσιάζουν υψηλές βαθμολογίες στις 

συγκεκριμένες κλίμακες, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ότι πληρούν και τα κριτήρια των 

αντίστοιχων διαταραχών. Από την άλλη, το δείγμα είναι πολύ μικρό και η δυνατότητα 

γενίκευσης των αποτελεσμάτων αρκετά περιορισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη το εύρος 

των τιμών της αλλαγής που παρατηρήθηκε σύμφωνα με τις αναφορές των παιδιών 

|2,90-4,71| και συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο εύρος από τις αναφορές των γονέων, 

αποδεικνύεται με άλλον έναν τρόπο το ότι τα παιδιά ανέφεραν μεγαλύτερες μειώσεις 

στα συμπτώματα του άγχους αναφορικά με τους γονείς τους. Η μεγαλύτερη βελτίωση 

που αναφέρεται από τα παιδιά συγκριτικά με τους γονείς τους έχει επιβεβαιωθεί και 

από άλλες έρευνες (Lau et al., 2010), ενώ δεν υποστηρίζεται από άλλα ερευνητικά 

ευρήματα (Hudson et al., 2009). 

 

6.11 Διαφορές του φύλου ως προς τη μείωση του άγχους και τη 

θεραπευτική ανταπόκριση 

Αναφορικά με τις διαφορές φύλου, η παρούσα έρευνα δεν έδειξε να υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια σε καμία 

μεταβλητή του άγχους αλλά και στην επίδραση αυτού στην καθημερινότητα του 

παιδιού.  Το εύρημα αυτό δε συμφωνεί με την έρευνα της Nauta (Nauta et al., 2003) η 
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οποία έδειξε ότι τα κορίτσια, σε σύγκριση με τα αγόρια, είχαν υψηλότερες τιμές σε όλες 

τις μετρήσεις τους άγχους και στις τρεις χρονικές στιγμές (πριν, μετά, 3-μήνες ΕΜ). 

Ωστόσο, η ομάδα παρέμβασης στην παρούσα έρευνα, δεν ήταν εξισωμένη κατά τον 

παράγοντα του φύλου. Συνεπώς, αυτό σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό των 

συμμετεχόντων δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Αναφορικά με την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού η απουσία διαφοράς 

ανάμεσα στα δύο φύλα δεν συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας της Lyneham 

(Lyneham et al., 2013) η οποία βρήκε ότι τα κορίτσια ανέφεραν μεγαλύτερη επίδραση 

του άγχους στην καθημερινότητά τους και μάλιστα στις δραστηριότητες μέσα στο σπίτι. 

Και πάλι, βασική αιτία της διαφοράς αυτής είναι το μικρό δείγμα της παρούσας έρευνας, 

γεγονός που δεν επιτρέπει και τη γενίκευση των αποτελεσμάτων.    

Αντίστοιχα, η παρούσα έρευνα δε βρήκε διαφορές ως προς το πώς τα αγόρια και τα 

κορίτσια ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Ωστόσο, οι ομάδες εδώ δεν ήταν εξισωμένες 

κατά φύλο και έτσι ο στατιστικός έλεγχος χάνει την ισχύ του. Συνεπώς, λόγω του 

μικρού αριθμού της ομάδας και της σημαντικής ανισότητας του αριθμού των αγοριών 

και των κοριτσιών τα ευρήματα από τη μελέτη των διαφορών  φύλου δεν μπορούν να 

μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.  

 

6.12 Οι προβλεπτικοί παράγοντες της θεραπευτικής αλλαγής 

Τα προβλεπτικά μοντέλα μπορούν να δώσουν μία εικόνα για το πώς επέρχεται η 

θεραπευτική αλλαγή. Οι προβλεπτικοί παράγοντες της θεραπευτικής αλλαγής είναι 

εκείνες οι μεταβλητές που εξηγούν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η πληροφορία που δεν 

αφορά μόνο το εάν υπάρχει θεραπευτική αλλαγή αλλά και το πώς αυτή έχει επέλθει 

είναι πολύτιμη καθώς δίνει σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τους μηχανισμούς της 

αλλαγής (La Greca, Silverman, & Lochman, 2009). Επίσης, από τις παραπάνω 

πληροφορίες μπορούν να προκύψουν σημαντικές ιδέες αναφορικά με το τι χρειάζεται 

να αλλάξει δίνοντας στο θεραπευτή μία μεγαλύτερη ευελιξία. Η εμπειρική γνώση γύρω 

από τη διαδικασία της θεραπείας που φέρνει θετικά αποτελέσματα μπορεί να δώσει 

μεγαλύτερη βεβαιότητα στους θεραπευτές ότι η θεραπεία που θα ακολουθούσουν με το 

παιδί θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Silverman et al., 2008).  

Οι αρχικές υποθέσεις της έρευνας υποστήριζαν ότι: ο βαθμός της σοβαρότητα 

της αγχώδους συμπτωματολογίας πριν την παρέμβαση θα προβλέπει τη θεραπευτική 

αλλαγή (Υπόθεση 8α) και ότι η ύπαρξη γονεϊκού άγχους θα προβλέπει μικρότερη 

μείωση στα συμπτώματα του άγχους (Υπόθεση 8β).  
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Η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η αρχική τιμή του άγχους, δηλαδή η 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους την 1
η
 χρονική στιγμή αποτελούσε τον 

μοναδικό προβλεπτικό παράγοντας της θεραπευτικής αλλαγής. Ειδικότερα, σύμφωνα 

με τις αναφορές των παιδιών, η αρχική τιμή του άγχους τους προέβλεπε το 51% της 

διακύμανσης της θεραπευτικής αλλαγής, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές των γονέων, το 

αντίστοιχο ποσοστό έφτανε το 62%. Με άλλα λόγια φάνηκε ότι η αρχική σοβαρότητα 

των συμπτωμάτων μπορεί να προβλέψει το θεραπευτικό αποτέλεσμα, επιβεβαιώνοντας 

την αρχική υπόθεση.  

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με τις αρχικές ερευνητικές 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο βαθμός της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του 

άγχους θα προέβλεπαν τα επίπεδα του άγχους μετά την παρέμβαση (Kley et al., 2012). 

Ειδικότερα, η έρευνα του Berman και των συνεργατών του (Berman et al., 2000) έδειξε 

ότι το άγχος των παιδιών, όπως μετρήθηκε στην κλίμακα ΕΑΠ προέβλεπε την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας που ακολουθούσε μία γνωστική-συμπεριφορική 

κατεύθυνση. Από την άλλη, η ίδια έρευνα έδειξε ότι η σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

του παιδικού άγχους, όπως καταγράφονταν από τους γονείς, δεν αποτελούσε 

προβλεπτικό παράγοντα του θεραπευτικού αποτελέσματος.   

Αναφορικά με τον έλεγχο της
 
τελευταίας υπόθεσης (υπόθεση 8β) που αφορούσε το 

κατά πόσο το γονεϊκό άγχος μπορεί να προβλέψει τη θεραπευτική αλλαγή, η υπόθεση 

της προβλεπτικής σχέσης απορρίφθηκε. Πρότερες έρευνες υποστήριζαν την ύπαρξη 

προβλεπτικής σχέσης ανάμεσα στο γονεϊκό άγχος και το άγχος του παιδιού μετά την 

παρέμβαση, δεδομένης μάλιστα της ηλικίας των παιδιών (Berman et al. 2000. Crawford 

& Manassis 2001. Dadds et al. 1997. Rapee 2000). Ειδικότερα, τα ερευνητικά ευρήματα 

υποστήριζαν ότι η σχέση αυτή είναι ισχυρότερη για τα μικρότερα παιδιά συγκριτικά με 

τους εφήβους (Berman et al. 2000. Kley et al., 2012). Παρόμοια, σε άλλη έρευνα, 

βρέθηκε ότι το γονεϊκό άγχος επηρεάζει τη θεραπευτική πορεία των παιδιών με άγχος.  

Ειδικότερα, η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά που οι μητέρες τους είχαν μικρότερα επίπεδα 

άγχους πριν τη θεραπεία είχαν 8:1 (89%) πιθανότητες τα ίδια να μην εμφανίζουν άγχος 

12 μήνες μετά τη θεραπεία. Αντίθετα, τα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν υψηλό 

άγχος είχαν 1:1 (50%) πιθανότητα να έχουν άγχος 12 μήνες μετά.  Ωστόσο, το άγχος 

της μητέρας πριν την παρέμβαση δε βρέθηκε να σχετίζεται με άλλες μετρήσεις του 

θεραπευτικού αποτελέσματος (Barrighton, Prior, Richardson, & Allen, 2005). Να 

σημειωθεί, επίσης, ότι η έρευνα εξέτασε δύο θεραπευτικές συνθήκες (ΓΣΘ και άλλες 

θεραπείες), οι οποίες δεν επηρέασαν τη σχέση τους γονεϊκού άγχος με την ανταπόκριση 

του παιδιού στη θεραπεία.     
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Από την άλλη, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με την έρευνα του 

Wood και των συνεργατών του (Wood et al., 2006) η οποία έδειξε ότι η βελτίωση που 

τα παιδιά σημείωσαν με τη θεραπεία δεν επηρεάζονταν από το επίπεδο άγχους των 

γονιών τους ούτε και από τη φαρμακευτική αγωγή που αυτοί μπορεί να ακολουθούσαν. 

Η ίδια, βέβαια, έρευνα επιβεβαίωσε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα που είχε η 

θεραπεία στην περίπτωση που σε αυτή συμμετείχαν και οι γονείς συγκριτικά με τη 

συνθήκη όπου στη θεραπεία συμμετείχε μόνο το παιδί.  

Βασικό στοιχείο που χρειάζεται να τονιστεί είναι ότι στην κλίμακα του γονεϊκού 

άγχους ΕΑΓ οι γονείς δεν είχαν υψηλές βαθμολογίες. Μόλις 2 από τους 21 γονείς 

ανέφεραν υψηλό άγχος, γεγονός που σημαίνει ότι οι γονείς που συμμετείχαν στην 

έρευνα δεν παρουσίαζαν κλινικά υψηλό άγχος, τέτοιο που θα μπορούσε να έχει και μία 

σημαντική επιρροή στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επομένως, συμπεραίνεται ότι τα 

δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με το ρόλο του γονεϊκού άγχους στην 

αντιμετώπιση του άγχους του παιδιού είναι αντιφατικά, και χρειάζεται περαιτέρω 

διερεύνηση, και μάλιστα σε συνδυασμό με άλλους αναπτυξιακούς παράγοντες, όπως 

είναι αυτός της ηλικίας.    

 

6.13 Αναλύσεις των σχέσεων συμμεταβολής 

6.13.1 Συσχετίσεις στην ομάδα παρέμβασης 

Οι αναλύσεις των συσχετίσεων πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά για τις ομάδες 

παρέμβασης και ξεχωριστά για τις ομάδες ελέγχου. Αυτό εξ’ ορισμού, μείωσε τον 

αριθμό του δείγματος στο οποίο βασίστηκαν οι αναλύσεις, περιορισμός ο οποίος 

επιχειρήθηκε να αποδυναμωθεί με τη χρήση της μεθόδου bootstrap και τα αντίστοιχα 

διαστήματα εμπιστοσύνης. Ωστόσο, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ότι τόσο το 

μικρό δείγμα, όσο και η χρήση των μη παραμετρικών συσχετίσεων, δίνουν πιο 

«συντηρητικά» μεγέθη συσχετίσεων.  

Οι αναλύσεις συσχέτισης έδειξαν ότι η αρχική βαθμολογία του άγχους των παιδιών 

της ομάδας παρέμβασης συσχετίζονταν μέτρια θετικά μόνο με την επίδραση που το 

άγχος ασκεί στη ζωή τους. Αντίθετα, δε φαίνεται να συσχετίζεται με το 

χαρακτηρολογικό τους άγχος. Το εύρημα αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα ερευνητικά 

ευρήματα που υποστήριξαν την ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στα συμπτώματα του 

άγχους και στο χαρακτηρολογικό άγχος (Muris et al., 2002. Silverman et al., 1991) και 

αποδίδεται, εν μέρει, στο μικρό αριθμό του δείγματος. Από την άλλη, η θετική 

συσχέτιση της κλίμακας του άγχους SCAS με την επίδραση, επιβεβαιώνεται, από άλλες 

έρευνες (Lyneham et al., 2013), δείχνοντας ότι τα παιδιά που αναφέρουν περισσότερα 
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συμπτώματα άγχους αναφέρουν και μεγαλύτερη επίδραση αυτών στην καθημερινότητά 

τους. Παρόμοια, και άλλες έρευνες έχουν υποστηρίξει τη θετική συσχέτιση του άγχους 

με τη λειτουργικότητα του παιδιού (Last et al., 1992. Rapee et al., 2009) και με την 

επιρροή που ασκεί στη ζωή (Langley et al., 2004). 

Αναφορικά με τους γονείς, οι συσχετίσεις έδειξαν ότι οι αναφορές τους για το 

άγχος του παιδιού πριν την παρέμβαση παρουσίαζαν μέτρια θετική συσχέτιση με όλες 

τις υποκλίμακες της κλίμακας της επίδρασης του άγχους στη ζωή του παιδιού και με το 

σύνολο αυτής. Με άλλα λόγια, όσο μεγαλύτερη ήταν η αγχώδης συμπτωματολογία του 

παιδιού, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η επίδραση που αναφέρονταν στην καθημερινότητα 

του παιδιού και της οικογένειας. Το εύρημα αυτό είναι σε απόλυτη συμφωνία με άλλα 

ερευνητικά ευρήματα (Lyneham et al., 2013) που υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι 

«ευαίσθητοι παρατηρητές» της επίδρασης που το άγχος ασκεί στη ζωή του παιδιού τους 

και της οικογένειάς τους. Έτσι όσο πιο έντονα ή συχνά είναι τα συμπτώματα του 

παιδικού άγχους που αντιλαμβάνονται, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επιρροή που 

αναφέρουν. Επίσης, αναμενόμενα υψηλές και στατιστικά σημαντικές ήταν οι 

συσχετίσεις ανάμεσα στη συνολική κλίμακα ΚΠΑΖ και στις υποκλίμακές τους. Τα 

ευρήματά αυτά από τη μία επιβεβαιώνουν τις καλές ψυχομετρικές ιδιότητες του 

εργαλείου (Lyneham et al., 2013) αλλά και τη σημαντική αλληλοσύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στους διάφορους τομείς της ζωής που το άγχος επηρεάζει, όπως έχει 

υποστηριχθεί και από άλλους ερευνητές (Langley et al., 2004). Τέλος, σε συμφωνία με 

άλλες έρευνες, θετικές συσχετίσεις υπήρχαν ανάμεσα στις αναφορές των γονέων για το 

άγχος του παιδιού με την υποκλίμακα των Συναισθηματικών Δυσκολιών του 

Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών και με την υποκλίμακα των 

Εσωτερικευμένων Προβλημάτων του ΣΑΕΒΑ.  

Το πολύ ενδιαφέρον εύρημα είναι αυτό της μη ύπαρξης συσχετίσεων ανάμεσα στις 

βαθμολογίες των παιδιών και τις αντίστοιχες των γονέων. Το θέμα της συμφωνίας 

ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς αναφορικά με τα συμπτώματα άγχους των 

πρώτων, επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους, η διερεύνηση των οποίων δεν ανήκει 

στους στόχους της παρούσας εργασίας.  

Σε ό,τι αφορά τις συσχετίσεις των μετρήσεων που έγιναν τη 2
η
 χρονική στιγμή, 

μετά την παρέμβαση, η έρευνα βρήκε ότι το άγχος (όπως μετρήθηκε στην κλίμακα ΚΑ) 

και το Χαρακτηρολογικό Άγχος (ΕΑΠ) που ανέφεραν τα παιδιά μετά την παρέμβαση, 

συσχετίζονταν μεταξύ τους με τρόπο που έδειχνε ότι όσο περισσότερα ήταν τα 

συμπτώματα του άγχους, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το αναφερόμενο χαρακτηρολογικό 

άγχος (να υπενθυμίσουμε ότι η κλίμακα του χαρακτηρολογικού άγχους έχει αντίστροφη 
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βαθμολόγηση). Το εύρημα αυτό μπορεί να συνδέεται με την καλύτερη κατανόηση των 

ερωτημάτων στις διάφορες κλίμακες κατά τη 2
η
 φάση της έρευνας. Και άλλες έρευνες 

έχουν βρει παρόμοιες αλλαγές οι οποίες έχουν αποδοθεί στο ότι οι συμμετέχοντες είναι 

περισσότερο ενήμεροι, έχουν πιο καλή επίγνωση και ενημερότητα για τα 

εσωτερικευμένα συμπτώματά τους και έτσι οι απαντήσεις τους είναι πιο ακριβείς και 

αντικειμενικές (στο Beidel & Turner, 2005). Από την άλλη, δεν παρατηρήθηκε η 

συσχέτιση που βρέθηκε στην 1
η
 στιγμή, αναφορικά με την αγχώδη συμπτωματολογία 

και την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού. Το εύρημα αυτό μπορεί να αποδοθεί 

σε μεθοδολογικούς παράγοντες (αξιοπιστία, μέγεθος δείγματος) και χρειάζεται 

περαιτέρω διερεύνηση.  

Σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις των γονέων τη 2
η
 χρονική στιγμή, μετά την παρέμβαση, 

τα ευρήματα κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις 

που να επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.  

 

6.13.2 Συσχετίσεις στην ομάδα ελέγχου 

Αναφορικά με τις συσχετίσεις στην ομάδα ελέγχου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

και στους δύο χρονικές στιγμές το άγχος που ανέφεραν τα παιδιά παρουσίαζε μέτρια 

και στατιστικά σημαντική συσχέτιση τόσο με το χαρακτηρολογικό άγχος, όσο και με 

την επίδραση αυτού στη ζωή τους. Αυτές οι συσχετίσεις της ομάδας ελέγχου  

συμφωνούν περισσότερα με άλλα ευρήματα (Muris et al., 2002. Lyneham et al., 2013), 

συγκριτικά με τις συσχετίσεις που είχε η ομάδα παρέμβασης. Για άλλη μια φορά 

χρειάζεται να τονιστεί ότι το μικρό δείγμα της έρευνας μας επιτρέπει να κάνουμε 

κάποιες πρωταρχικές σκέψεις και όχι να καταλήγουμε σε σταθερά συμπεράσματα που 

μπορούν να γενικευτούν.  

Αναφορικά με τις μετρήσεις των γονέων, οι συσχετίσεις κινούνται προς παρόμοια 

κατεύθυνση με αυτή που παρουσίαζαν και οι συσχετίσεις των γονέων της ομάδας 

παρέμβασης, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Το μοναδικό ενδιαφέρον εύρημα είναι 

αυτό της μικρής συσχέτισης που υπάρχει ανάμεσα στην επίδραση του άγχους στη ζωή 

του παιδιού και στο καταστασιακό άγχος των γονιών. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι όσο 

μεγαλύτερη ήταν η επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού και της οικογένειας, τόσο 

μεγαλύτερο ήταν και το καταστασιακό άγχος του γονιού. Το εύρημα αυτό συνηγορεί 

υπέρ της άποψης που υποστηρίζει τη σχέση ανάμεσα στο άγχος και στην επίδραση 

αυτού (Langley et al., 2004), χωρίς ωστόσο να μπορούμε να μιλήσουμε για την 

κατεύθυνση αυτής της σχέσης.  

 



188 

 

 

6.14 Συνεισφορά της παρούσας έρευνας 

Όπως παρουσιάστηκε και στην αρχή, για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, το παιδικό άγχος μπορούσε να υφεθεί έως και να 

εξαλειφθεί με την πάροδο του χρόνου, άποψη η οποία καθυστερούσε σημαντικά τόσο 

την αναζήτηση βοήθειας, από μεριάς των οικογενειών, όσο και την εστίαση του 

ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τομέα αυτό. Παράλληλα, ο παράγοντας της ηλικίας 

και κατά συνέπεια η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, έθετε 

διάφορα ερωτήματα αναφορικά με την ικανότητα ανταπόκρισης του παιδιού σε μία 

γνωστική συμπεριφορική παρέμβαση.     

Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων είκοσι χρόνων υποστηρίζουν σταθερά την 

αποτελεσματικότητα των γνωστικο-συμπεριφορικών προγραμμάτων στην 

αντιμετώπιση ενός μεγάλου εύρους προβλημάτων και δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 

παιδιά. Αναμφισβήτητα το άγχος αποτελεί ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα της 

παιδικής ηλικίας. Παρόλο τις σημαντικές εξελίξεις που υπάρχουν στο διεθνή χώρο 

αναφορικά με την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους, η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

στον ελλαδικό χώρο ανέδειξε ελάχιστες ερευνητικές προσπάθειες και εργασίες που 

σχετίζονται με το θέμα αυτό και κυρίως σε επίπεδο πρόληψης και όχι αντιμετώπισης 

(Αγγελοσοπούλου, 2014. Ψύλλου, 2004). Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά ποσοστά 

των διαταραχών άγχους, είναι σαφές ότι υπάρχει η ανάγκη διαμόρφωσης 

ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και η εμπειρική αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους, με στόχο την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών 

και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων των παιδιών όσο και των 

οικογενειών τους.  

Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι η στάση των γονέων προς τις ψυχοθεραπευτικού τύπου 

παρεμβάσεις είναι πιο θετική, συγκριτικά με τη στάση που έχουν προς τις 

φαρμακευτικές παρεμβάσεις (Brown, Deacon, Abramowitz, Dammann, & Whiteside, 

2007). Πιο συγκεκριμένα, μία έρευνα σύγκρινε τις αντιλήψεις των γονέων αναφορικά 

με τις δύο επικρατέστερες θεραπείες για την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους, και 

ειδικότερα αναφορικά με τις γνωστικές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις και τη 

φαρμακοθεραπεία. Η έρευνα έδειξε ότι οι γονείς θεωρούν τις γνωστικο-συμπεριφορικές 

παρεμβάσεις πιο αποδεκτές και αποτελεσματικές, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα συγκριτικά με τη χορήγηση φαρμάκων (Brown et al., 2007). Οι 

προτιμήσεις που διαμορφώνουν οι γονείς και τα παιδιά αναφορικά με τις θεραπείες 

ενδέχεται να συνδέονται με την απόφασή τους να ακολουθήσουν τη θεραπεία, με τη 
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συμμόρφωσή τους σε αυτή και εν τέλει και με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, 

δεδομένα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των γνωστικο-συμπεριφορικών 

προγραμμάτων κρίνονται αναγκαία για την προώθησης της ευρείας αποδοχής αυτών, 

τόσο από τους γονείς όσο και από τους ειδικού. 

Ακόμα, στα πλαίσια του σχεδιασμού της παρούσας έρευνας, η ερευνήτρια, μαζί με 

τον πρώτο και κύριο επόπτη της διατριβής, μετέφρασαν στην ελληνική γλώσσα όλα τα 

τετράδια που περιλάμβαναν τις ασκήσεις και τις οδηγίες του προγράμματος “Cool Kids” 

(τετράδιο με τις ασκήσεις για το παιδί, τετράδιο με τις ασκήσεις για το γονιό και 

εγχειρίδιο του θεραπευτή με τις οδηγίες τόσο για το πρόγραμμα Cool Kids όσο και για 

την έκδοση που αφορά του εφήβους “Chilled”). Όλα τα παραπάνω βρίσκονται υπό 

έκδοση από τον εκδοτικό οίκο “University Studio Press”. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα 

από τα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της προσπάθειας, καθώς αποτελεί ένα 

παράδειγμα της σύνδεσης της έρευνας με την κλινική πράξη.  

Μια ενδιαφέρουσα έρευνα των Addis & Krasnow (2000) όπως αναφέρεται στο 

άρθρο του Kendall και των συνεργατών του (2012), έδειξε ότι το 47% των θεραπευτών 

δεν είχε ποτέ χρησιμοποιήσει ένα θεραπευτικό εγχειρίδιο, το 22% δήλωσε ότι 

χρησιμοποιεί σπάνια, το 6% μερικές φορές και μόλις το 1% σχεδόν αποκλειστικά. 

Πολλοί ερευνητές καταλήγουν στο ότι οι θεραπευτές θα πρέπει με ευελιξία να 

εφαρμόζουν τα βήματα που υπάρχουν στα θεραπευτικά εγχειρίδια, παραμένοντας, 

ωστόσο πιστοί στις βασικές αρχές τους. Τα κριτήρια που ο κάθε κλινικός θα 

χρησιμοποιήσει για να οργανώσει το θεραπευτικό πλάνο είναι καθοριστικής σημασίας 

για την αποτελεσματικότητα της κάθε παρέμβασης (Kendall et al., 1998. 2012).  

Όπως παρουσιάστηκε και στο θεωρητικό μέρος, οι ειδικοί στην Ελλάδα έχουν στη 

διάθεσή τους σχετικά λίγα έγκυρα εγχειρίδια ή βιβλία με ασκήσεις τα οποία στοχεύουν 

στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών. Το δομημένο 

πρόγραμμα Cool Kids παρουσιάζει τους στόχους που δουλεύονται σε κάθε συνεδρία με 

το παιδί και τους γονείς, τις ασκήσεις για κάθε ενότητα και τις αντίστοιχες οδηγίες για 

κάθε θεραπευτή. Τα ευρήματα που υποστηρίζουν ότι το θεραπευτικό εγχειρίδιο έχει 

θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του παιδικού άγχους, σε κλινικό και μη 

πληθυσμό, Ελλήνων παιδιών, σε ομαδικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικά. 

Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για 

κάθε ειδικό που με ευελιξία και δημιουργικότητα θα το αξιοποιήσει στην κλινική του 

δουλειά με παιδιά που αντιμετωπίζουν αγχώδεις διαταραχές.  
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6.15 Γενικά συμπεράσματα 

Η πρόοδος που έχει γίνει  τις τελευταίες δεκαετίες γύρω από τις θεραπείες των 

συναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων είναι εντυπωσιακή. Ωστόσο, 

παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περισσότερες 

γνώσεις γύρω από τη θεραπεία και την πρόληψη με τρόπο που θα εξασφαλίσει τη 

μείωση του αριθμού των παιδιών που υποφέρουν από συναισθηματικές διαταραχές. Οι 

ερευνητικές προσπάθειες χρειάζεται να έχουν ως βασικό γνώμονα το πώς θα 

γεφυρώσουν το κενό ανάμεσα στην έρευνα και στην κλινική πράξη, ώστε να 

προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις αναφορικά με την εφαρμογή των θεραπευτικών 

εργαλείων και παρεμβάσεων στην κλινική πράξη.  

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής μπορούν να 

συνοψιστούν στα παρακάτω: 

Τα παιδιά που ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρόγραμμα εμφάνισαν στατιστικά 

σημαντική μείωση της αρχικής αγχώδους συμπτωματολογίας και του 

χαρακτηρολογικού τους άγχους. Επίσης, βρέθηκε ότι  στις επαναληπτικές μετρήσεις, 6 

μήνες μετά, τα παιδιά εμφάνισαν ακόμα μικρότερο άγχος, συγκριτικά με τις άλλες δύο 

χρονικές στιγμές (δηλαδή πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση). Παράλληλα, 

υπολογίστηκε ότι τα 14 από τα 21 παιδιά, ποσοστό 66,7%, είχαν ανταποκριθεί θετικά 

στη θεραπεία και παρουσίαζαν κατά δύο τυπικές αποκλίσεις λιγότερα, από τον αρχικό 

μέσο όρο, συμπτώματα. 

Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, δεν παρουσίασαν αλλαγές στις αρχικές τιμές της 

αγχώδους συμπτωματολογία τους ούτε και ως προς το χαρακτηρολογικό τους άγχος. 

Ειδικότερα υπολογίστηκε ότι μόνο ένα από τα είκοσι παιδιά της ομάδας ελέγχου, 

ποσοστό 5,3%, παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση στα συμπτώματα του άγχους 

του. 

Αναφορικά με την επίδραση του άγχους στη ζωή του παιδιού, βρέθηκε στατιστικά  

σημαντική μείωση αυτής για τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, τόσο αμέσως μετά την 

παρέμβασης όσο και  στις επαναληπτικές μετρήσεις 6 μήνες μετά. Το πολύ ενδιαφέρον 

και μη αναμενόμενο εύρημα είναι η μικρή αλλά στατιστικά σημαντική μείωση που 

ανέφεραν τα παιδιά της ομάδας ελέγχου στην επίδραση του άγχους στην 

καθημερινότητά τους.    

Οι μετρήσεις των γονέων των παιδιών της ομάδας παρέμβασης έδειξαν σημαντικές 

μειώσεις στο άγχος του παιδιού και στην επιρροή αυτού στην καθημερινότητά του, 

αμέσως μετά την παρέμβαση. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σημαντική αλλαγή 

που οι γονείς παρατήρησαν μετά τη θεραπευτική παρέμβαση. Από την άλλη, οι 
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μετρήσεις των γονέων των παιδιών της ομάδας ελέγχου δεν έδειξαν σημαντική 

μεταβολή ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη χρονική στιγμή.  

Τέλος, η ανάλυση παλινδρόμησης έδειξε ότι η αρχική τιμή του άγχους των παιδιών, 

δηλαδή η σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους την 1
η
 χρονική στιγμή, εξηγούσε 

το 51% της διακύμανσης της θεραπευτικής αλλαγής. Ο παράγοντας του γονεϊκού 

άγχους δε βρέθηκε να σχετίζεται με τη θεραπευτική αλλαγή.  

Η παρούσα έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η μείωση των συμπτωμάτων 

του άγχους των παιδιών που αποτελούσαν την ομάδα παρέμβασης, μαζί με την απουσία 

βελτίωσης των παιδιών που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ παρέμβασης στην αντιμετώπιση του παιδικού άγχους. Το 

πιο σημαντικό είναι ότι τα ευρήματά αυτά υποστηρίζονται τόσο από τις αναφορές των 

παιδιών όσο και των γονέων.  

Στο παράρτημα παρουσιάζονται μηνύματα και ζωγραφιές των παιδιών που 

περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.  

 

   

6.16  Περιορισμοί 

Αναφορικά με τους περιορισμούς της παρούσας έρευνας, αρχικά,  χρειάζεται να 

σημειωθεί ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων που παρεμποδίζει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι τα παρόντα ευρήματα, αν και αποδεικνύουν, με 

σαφή τρόπο τη σταθερή πτωτική πορεία των συμπτωμάτων του άγχους των παιδιών 

που συμμετείχαν στην παρέμβαση, παρόλα αυτά ο τρόπος ερμηνείας τους χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή.  

Ένα άλλο μειονέκτημα της έρευνας ήταν ότι όλα τα δεδομένα βασίζονταν σε 

αυτοαναφορές των γονέων και των παιδιών. Θα ήταν χρήσιμο και θα ενίσχυε την 

αξιοπιστία των ευρημάτων εάν χρησιμοποιούνταν δεδομένα από κλινικές παρατηρήσεις 

και συνεντεύξεις. Επιπλέον, οι βαθμολογίες των παιδιών στο εργαλείο ΚΑ ήταν το 

μοναδικό  κριτήριο για τη δημιουργία της αρχικής γραμμής βάσης και για την 

αξιολόγηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Άλλες έρευνες βασίζονται τόσο σε 

κλινικές συνεντεύξεις και αξιολογήσεις που γίνονται από ανεξάρτητους αξιολογητές, 

αποδυναμώνοντας ή περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τα σφάλματα μεροληψίας.  

Ακόμα, όλες οι ομάδες παρέμβασης είχαν τον ίδιο κύριο θεραπευτή. Δυστυχώς, 

παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά, τη συμπεριφορά και τη στάση 

του ίδιου του θεραπευτή, δεν μπόρεσαν να ελεγχθούν ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος τους 

και η άμεση ή έμμεση επίδρασή τους στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Πολλές είναι οι 
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έρευνες που υποστηρίζουν ότι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεραπευτή και της 

θεραπευτικής σχέσης, συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος (Kendall et al., 2012).   

Τέλος, η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από παιδιά τα οποία δεν ακολούθησαν 

κανενός είδους παρέμβαση. Αν και η χρήση τέτοιων ομάδων είναι αρκετά διαδεδομένη 

σε αντίστοιχες έρευνες, ωστόσο η σύγκριση της αποτελεσματικότητας του Γνωστικο-

συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης με άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου 

παρεμβάσεις θα έδινε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  

Από την άλλη, ένα σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας είναι ότι το δείγμα 

επιλέχθηκε από το γενικό πληθυσμό. Παράλληλα, το γνωστικο-συμπεριφορικό 

πρόγραμμα εφαρμόστηκε από ψυχολόγους, εκπαιδευμένους στη γνωστική-

συμπεριφορική θεραπεία, χωρίς επιπλέον εκπαίδευση στο συγκεκριμένο θεραπευτικό 

πρωτόκολλο αλλά με συστηματική εποπτεία και καθοδήγηση. Το γεγονός αυτό 

υποστηρίζει τη δυνατότητα εφαρμογής του στην κλινική πράξη από αντίστοιχες 

ειδικότητες με την ανάλογη εξειδίκευση.  

Τέλος, η παρούσα έρευνα συμπεριέλαβε μετρήσεις που αφορούσαν την επίδραση 

του άγχους στις σχέσεις του παιδιού με την οικογένειά του, τους συνομηλίκους τους και 

τις δραστηριότητες μέσα και έξω από το σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογήθηκε η 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, όχι μόνο στο επίπεδο της αγχώδους 

συμπτωματολογίας, αλλά και στο επίπεδο της δυσλειτουργίας που προκαλεί τόσο στο 

παιδί, όσο και στην οικογένειά του. Το επίπεδο της δυσφορίας και της ενόχλησης που 

μία διαταραχή προκαλεί στο άτομο είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό διαγνωστικό 

στοιχείο της κλινικής αξιολόγησης και οι σχετικές με αυτό πληροφορίες είναι πολύτιμες. 

Μάλιστα, η κλίμακα της αξιολόγησης της επίδρασης του άγχους στην καθημερινότητα 

του παιδιού και της οικογένειας (ΚΠΑΖ), χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα 

ελληνικά δεδομένα.     

 

6.17 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα.  

Η παρούσα έρευνα προσπάθησε να δώσει απάντηση στο κύριο ερευνητικό 

ερώτημα που αφορούσε τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ενός γνωστικο-

συμπεριφορικού προγράμματος παρέμβασης στην αντιμετώπιση του άγχους. Όπως 

παρουσιάστηκε στους περιορισμούς, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μικρό αριθμών 

παιδιών. Συνεπώς, η εφαρμογή του προγράμματος σε περισσότερα παιδιά και ο έλεγχος 



193 

 

της αποτελεσματικότητάς του είναι πολύ σημαντικός, καθώς έτσι θα μας δοθεί η 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων.  

Ακόμα, η παρούσα έρευνα είχε σα στόχο να μελετήσει τρεις παράγοντες και τη 

σχέση τους με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Αυτοί αφορούσαν τον παράγοντα του 

φύλου, τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του άγχους και το γονεϊκό άγχος. Ιδιαίτερα 

τα αποτελέσματα αναφορικά με τον παράγοντα του φύλου είναι λιγοστά, ενώ η 

προβλεπτική του σχέση με το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας δεν μπόρεσε να 

διερευνηθεί. Ωστόσο, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι  παράγοντες όπως αυτός της 

συννοσηρότητας και του τύπου της αγχώδους διαταραχής μπορούν, επίσης, να 

επηρεάσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι μέχρι τώρα έρευνες 

δείχνουν ότι τα παιδιά με υψηλά επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων έχουν 

μικρότερη ανταπόκριση σε θεραπείες αντιμετώπισης του άγχους τους. Αντίστοιχα, 

φαίνεται ότι κάποιοι τύποι άγχους έχουν καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Συνεπώς η μελέτη επιπρόσθετων 

προβλεπτικών αλλά και διαμεσολαβητικών παραγόντων του θεραπευτικού 

αποτελέσματος είναι καίριας σημασίας με σημαντικές προεκτάσεις για την κλινική 

πράξη. 

Επίσης, σκόπιμο είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

Cool Kids συγκριτικά με μία άλλου τύπου παρέμβαση (π.χ. βιβλιοθεραπεία, 

ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για το άγχος). Με αυτόν τον τρόπο, θα προκύψουν 

δεδομένα που θα αφορούν το πόσο αποτελεσματική είναι η γνωστική-συμπεριφορική 

θεραπεία σε σχέση με μία άλλη παρέμβαση που στοχεύει, επίσης, στη μείωση του 

άγχους.   

Ακόμα, ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι το ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες και 

στρατηγικές της θεραπευτικής διαδικασίας (π.χ. γνωστική αναδόμηση, έκθεση) 

κρίνονται πιο αποτελεσματικές. Το ερώτημα αυτό μπορεί να μελετηθεί και σε 

συνδυασμό  με συγκεκριμένους παράγοντες, όπως αυτόν την ηλικίας και των 

αναπτυξιακών διαφορών των παιδιών/εφήβων. Οι απαντήσεις, λοιπόν, στα ερωτήματα 

που αφορούν το ποιες στρατηγικές/δεξιότητες θεωρούνται καταλληλότερες για ποιες 

ηλικίες και ποιες ομάδες παιδιών θα δώσουν πολύτιμα στοιχεία στους κλινικούς. 

Γενικά, Από την άλλη, όπως έχει ήδη ειπωθεί, το άγχος, ως ένα βαθμό αποτελεί και 

μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού που κινητοποιεί και τη ψυχολογική του 

ωρίμανση. Το γεγονός αυτό εγείρει κάποια σημαντικά ερωτήματα τα οποία μένουν να 

απαντηθούν. Για παράδειγμα: θα πρέπει το παιδί και η οικογένειά του να μπαίνει 

αμέσως σε θεραπεία για την ανακούφισή του από το άγχος και τη δυσφορία ή θα πρέπει 
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πρώτα να προσπαθήσει το ίδιο και η οικογένειά του να μειώσουν τη δυσφορία αυτή; Η 

κλινική εμπειρία δείχνει ότι αρκετοί είναι οι γονείς που ανησυχούν μήπως η 

θεραπευτική διαδικασία κατονομάσει το πρόβλημα του παιδιού, μεγενθύνοντάς το και 

δίνοντας την αίσθηση στο ίδιο το παιδί ότι μειονεκτεί ή ότι δεν τα καταφέρνει αρκετά 

καλά. Τι απαντήσεις μπορούν να δοθούν αναφορικά με τη βραχυπρόθεσμη αλλά και 

μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των θεραπειών. Επιπλέον, χρειάζεται να 

σκεφτούμε σε ποιο βαθμό τα θεραπευτικά οφέλη από τις γνωστικές-συμπεριφορικές 

παρεμβάσεις για το άγχος συνεχίζουν να διατηρούνται μακροπρόθεσμα και ποιος είναι 

ο ρόλος των παραγόντων που σχετίζονται με τη βιολογική ωρίμανση και την εξέλιξη 

του παιδιού.  

Κλείνοντας, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τα ερωτήματα που παραμένουν 

αναπάντητα σε σχέση με το παιδικό άγχος είναι πολλά και επίκαιρα, δεδομένου 

μάλιστα ότι αυτό συναντάται σε μεγάλα ποσοστά στην παιδική και εφηβική ηλικία, 

προκαλώντας σημαντική επίπτωση στη λειτουργικότητα του παιδιού. Έτσι, οι έρευνες 

που δίνουν απαντήσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση του παιδικού άγχους είναι 

εξαιρετικά σημαντικές και πολύτιμες για την καλύτερη καθοδήγηση των ειδικών που 

δουλεύουν με παιδιά που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές δυσκολίες.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 7. Σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Cool Kids -  Στόχοι κάθε συνεδρία 

1
η
 Συνεδρία Γνωριμία με το άγχος, παρουσίαση του προγράμματος και γνωριμία με την ομάδα. 

Προσδιορισμός θεραπευτικών στόχων και θεραπευτικό συμβόλαιο. 

Παιδιά 

 

 

 

 

Γνωριμία με τα συναισθήματα και ιδιαίτερα με το συναίσθημα του άγχους. 

Συζήτηση σχετικά με τα τρία συστατικά του άγχους (γνωστικό, σωματικό και 

συμπεριφορικό) και με την επίδραση του άγχους στη ζωή του. Παρουσίαση της 

ιδέας της «Κλίμακας της Ανησυχίας» για τη μέτρηση της έντασης του άγχους και 

εισαγωγή στη σύνδεση ανάμεσα στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στη 

συμπεριφορά.  

Γονείς Παρουσίαση της λογικής του προγράμματος, εισαγωγή στη φύση και στην 

αιτιολογία του άγχους, κατανόηση του δικού τους ρόλου μέσα στο πρόγραμμα.  

2
η
 Συνεδρία Εισαγωγή στη γνωστική αναδόμηση 

Παιδιά 

 

Παρουσιάζεται η σημασία των σκέψεων και της αυτό-ομιλίας. Μέσα από ασκήσεις 

εξηγείται η έννοια της εναλλακτικής σκέψης και παρουσιάζεται η ιδέα της σκέψης 

του ντεντέκτιβ.    

Γονείς Κατανόηση της σημασίας της ρεαλιστικής σκέψης και εκπαίδευση στα βήματα της 

σκέψης του ντεντέκτιβ.  

3
η
 Συνεδρία Παρακολούθηση της ρεαλιστικής σκέψης  

Παιδιά 

 

 

Εξάσκηση στη σκέψη του ντεντέκτιβ στις μεγαλύτερες ανησυχίες. Χρήση της 

σκέψης του ντεντέκτιβ στις ανησυχίες άλλων ανθρώπων. Εισαγωγή στην έννοια του 

επαίνου και της επιβράβευσης 

Γονείς Διάκριση της αγχώδους από την απείθαρχη/ανεπιθύμητη συμπεριφορά και 

παρουσίαση τρόπων για την ενίσχυση των θετικών τρόπων συμπεριφοράς και τον 

περιορισμό των αρνητικών. 

4
η
 Συνεδρία Εισαγωγή στην έννοια της σταδιακής έκθεσης  

Παιδιά 

 

 

Περιγράφεται η ιδέα της έκθεσης και δουλεύονται παραδείγματα. Δίνονται 

πληροφορίες για το πώς πρέπει να είναι τα βήματα στις σκάλες ιεράρχησης και το 

κάθε παιδί δημιουργεί την προσωπική του λίστα με τους φόβους και τις ανησυχίες 

τους 

Γονείς Παρουσιάζονται οι αρχές της έκθεσης και οι γενικές κατευθύνσεις με βάση τις 

οποίες προσδιορίζονται τα βήματα. Παρουσιάζονται σχετικά παραδείγματα. Οι 

γονείς βοηθούν τα παιδιά να δημιουργήσουν τις δικές τους «Σκάλες» 

5
η
 Συνεδρία Συνέχεια της εκπαίδευσης στη σταδιακή έκθεση – επίλυση προβλημάτων που 

προέκυψαν 

Παιδιά 

 

 

Συζήτηση για τις δυσκολίες που συναντήθηκαν, αναθεώρηση ή προσαρμογή των 

βημάτων της σκάλας. Παρουσίαση της δεξιότητας για την ενίσχυση της ανοχής στο 

συναίσθημα του άγχους 

Γονείς Παρουσιάζονται περαιτέρω οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τα βήματα 

ιεράρχησης των φόβων και επιλύονται προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Οι γονείς 

μαζί με τα παιδιά δημιουργούν νέες σκάλες. 

6
η
 Συνεδρία Εκπαίδευση σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων 

Παιδιά 

 

Συζητιούνται οι εργασίες της περασμένης εβδομάδας και λύνονται προβλήματα και 

δυσκολίες. Εκπαίδευση στα βήματα επίλυσης ενός προβλήματος.  

Γονείς Ανασκόπηση των εργασιών της έκθεσης και παρουσίαση των βημάτων για την 

επίλυση προβλήματος. Συζητιέται το πώς μπορεί αυτή η δεξιότητα να 

χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για τη διαχείριση του άγχους του παιδιού 
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7
η
 Συνεδρία Κοινωνικές δεξιότητες και Διεκδικητική Συμπεριφορά – Συνέχεια με τα βήματα της 

σκάλας   

Παιδιά 

 

 

 

Τα παιδιά μαθαίνουν τους τύπους συμπεριφοράς (παθητική, επιθετική και 

διεκδικητική) και μέσω παιχνιδιών ρόλων εκπαιδεύονται σε διεκδικητικές 

δεξιότητες. Το κάθε παιδί δημιουργεί μία προσωπική λίστα με βήματα για την 

εξάσκηση στη διεκδικητική συμπεριφορά   

Γονείς Ανασκόπηση των βημάτων της έκθεσης. Παρουσίαση της σημασίας των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Παρουσίαση τρόπων 

για την εκπαίδευση των παιδιών στις κοινωνικές δεξιότητες (δημιουργία ευκαιριών 

για χρήση των κοινωνικών δεξιοτήτων, παιχνίδια ρόλων, μοντελοποίηση). Διάκριση 

της διεκδικητικής από την παθητική και την επιθετική συμπεριφορά. Κατανόηση 

της σημασίας της διεκδικητικής συμπεριφοράς και της ιδέας της λίστας της 

διεκδικητικότητας.  

8
η
 Συνεδρία Συζητιούνται και επιλύονται οι δυσκολίες που συναντώνται και γίνονται ασκήσεις 

έκθεσης μέσα στη συνεδρία  

Παιδιά 

 

Παρουσιάζονται τρόποι για το πώς να αντιμετωπίζουν τα πειράγματα που μπορεί να 

δέχονται από άλλα παιδιά. 

Γονείς Εκπαίδευση σε τρόπους αντιμετώπισης των πειραγμάτων και του εκφοβισμού που 

είναι πιθανό να βιώνει το παιδί τους. Μαζί με τα παιδιά και έχοντας οι ίδιοι το ρόλο 

του προπονητή, πραγματοποιούνται δραστηριότητες έκθεσης μέσα στη συνεδρία.  

9
η
 Συνεδρία Ανακεφαλαίωση της προόδου μέχρι σήμερα και σχεδιασμός για το πώς να φτάσουν 

τους τελικούς στόχους  

Παιδιά 

 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται ώστε να χρησιμοποιήσουν όλες τις δεξιότητες που έμαθαν 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να βοηθήσουν άλλους να χειριστούν το 

άγχος τους 

Γονείς Συνοψίζονται οι αρχικοί στόχοι και προσδιορίζονται νέοι. Συνεχίζουν μαζί με τα 

παιδιά τις δραστηριότητες έκθεσης μέσα στη συνεδρία.  

10
η
 

Συνεδρία 

Διαμόρφωση μελλοντικών σχεδίων και πρόληψη υποτροπής.  
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