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Εισαγωγή
Τα μοτίβα γονεϊκής συμπεριφοράς, όπως αναφέρει ο Παγ-

κόσμιος Οργανισμός Υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό

ρόλο στη συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανά-

πτυξη των παιδιών  και έχουν καθοριστική σημασία για την

ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών τόσο στην παιδική ηλικία

όσο και στην ενήλικη ζωή, την εμφάνιση παραβατικής συμ-

περιφοράς και ακαδημαϊκής αποτυχίας.1,2 Η μελέτη και η

κατανόηση της συσχέτισης της γονεϊκής συμπεριφοράς και

της συμπεριφοράς των παιδιών συνιστούν θεμελιώδεις

προϋποθέσεις για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προ-

γραμμάτων γονεϊκής ενίσχυσης3. Η συμμετοχή σε γονεϊκά

προγράμματα έχει βρεθεί ότι επιδρά σημαντικά σε διαστά-

σεις της γονεϊκής συμπεριφοράς, όπως η ελαστικότητα

(ανεκτική, ασυνεπής πειθαρχία) η υπεραντιδραστικότητα

(σκληρή και σωματική τιμωρία) και οι λεκτικές επιπλήξεις,

αλλάζοντας το μοτίβο συμπεριφοράς των γονέων κατά την

αλληλεπίδρασης του με το παιδί4.  Πολλές έρευνες καταλή-

γουν στη θετική επίδραση των προγραμμάτων αυτών στην

αίσθηση αυτεπάρκειας των γονέων, η οποία φαίνεται να

διατηρείται στο χρόνο,2.5 καθώς και τη ψυχική τους υγεία,

όπως αναφέρουν οι Barlow & Stewart-Brown.6

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια της γονεϊκής

επάρκειας,  τις παραμέτους της γονεϊκής συμπεριφοράς

που έχουν συσχετισθεί με τη συμπεριφορά και την ανά-

πτυξη των  παιδιών, καθώς επίσης και σε θεωρητικές

προσεγγίσεις του γονεϊκού ρόλου. 

Ορισμός της Γονεϊκής Επάρκειας
Η έλλειψη ενός εμπειρικά και ερευνητικά βασισμένου

ορισμού για την γονική επάρκεια αποδεικνύει τη δυσκο-

λία καθορισμού των ελάχιστων απαιτήσεων για την επαρ-

κή ανταπόκριση στο γονεϊκό ρόλο7. Η βιβλιογραφία προ-

σφέρει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα

χαρακτηριστικά της αποδεκτής γονεϊκής συμπεριφοράς,

όπως είναι η παροχή βασικής φροντίδας, η ασφάλεια, η

θετική συναισθηματική έκφραση και ζεστασιά, η παροχή

κατάλληλων ερεθισμάτων, η σταθερότητα και η προβλε-

ψιμότητα, η καθοδήγηση και η οριοθέτηση8,9. Αυτοί οι πα-

ράγοντες είναι χρήσιμοι αλλά αποδεικνύονται ελλιπείς,

όπως προκύπτει από περιπτώσεις αξιολόγησης της γονι-

κής επάρκειας σε νομικές υποθέσεις επιμέλειας παιδιού

ή σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια10. Διάφοροι παρά-
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Περίληψη

Η συμπεριφορά των γονέων κατά την παιδική ηλικία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση προβλημάτων συμπερι-

φοράς και συναισθηματικών δυσκολιών στην ενήλικη ζωή. Το αίσθημα της αυτεπάρκειας αλλά και το στρες των γονέων, που

προκύπτει από τις πεποιθήσεις που έχουν για τις δυσκολίες του ρόλου τους και την προσωπική τους επάρκεια σε αυτόν, επη-

ρεάζουν τη συμπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδραση με τα παιδιά τους. Τα προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκού ρόλου αναδει-

κνύονται ως σημαντικό μέσο πρόληψης για την ψυχική υγεία και την ομαλή ανάπτυξη. Πολλές έρευνες αναφέρουν μείωση των

επιπέδων άγχους των γονέων και των  δυσλειτουργικών πρακτικών που υιοθετούν κατά την τέλεση του γονεϊκού τους ρόλου

μετά την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων, αύξηση του βαθμού επάρκειας που αισθάνονται ως προς το γονεϊκό τους

ρόλο, βελτίωση της συναισθηματικής τους κατάστασης, του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς τους, καθώς επίσης και μείωση

των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών. Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων που σχε-

τίζονται με τα προγράμματα ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου, ειδικότερα με τις διαστάσεις της συμπεριφοράς των γονέων στις

οποίες αυτά τα προγράμματα απευθύνονται και την επίπτωσή τους στην ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την αποτελεσματι-

κότητά τους, τόσο όσον αφορά την ψυχική υγεία των γονέων, όσο και την εκδήλωση εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων

προβλημάτων στα παιδιά.  

Λέξεις κλειδιά: παιδική συμπεριφορά, γονεϊκά προγράμματα, γονεϊκή αυτεπάρκεια, γονεϊκό άγχος
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γοντες μπορεί να λειτουργούν προστατευτικά στη σχέση

ανάμεσα στους γονείς και το παιδί11. Για παράδειγμα, η

διαθεσιμότητα ενός άλλου ενήλικα στο σπίτι για την ανά-

ληψη της ευθύνης της φροντίδας, συγγενείς οι οποίοι

μπορούν να παρέχουν ένα ασφαλές καταφύγιο για το

παιδί, καθώς και η ύπαρξη φίλων που υποστηρίζουν τα

μεγαλύτερα παιδιά, μπορούν να αμβλύνουν τις αρνητικές

συνέπειες12. Αυτή η προοπτική ορισμού της γονεϊκής

επάρκειας καθιστά αναγκαίο και σημαντικό τον σχεδια-

σμό προγραμμάτων και υποστηρικτικών υπηρεσιών που

να ανταποκρίνονται στο πολιτισμικό και οικογενειακό

πλαίσιο των γονέων – παιδιών. 

Παράμετροι της γονεϊκής συμπεριφοράς
Η αίσθηση αυτεπάρκειας των γονέων, η ικανοποίηση που

αποκομίζουν από το γονεϊκό ρόλο, η κόπωση και το άγ-

χος, έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους και

συνδέονται έμμεσα με την συμπεριφορά των παιδιών, τό-

σο κατά την παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή. 

Ο όρος αυτεπάρκεια κατέχει κεντρική θέση στην κοινω-

νικογνωστική θεωρία του Bandura13 και περιλαμβάνει τις

κρίσεις που διατυπώνουν οι άνθρωποι σχετικά με τις δυ-

νατότητές τους να εκτελέσουν επιτυχώς μια συμπεριφορά

σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Οι πεποιθήσεις αυτές

επηρεάζουν τη συναισθηματική τους κατάσταση, τον τρό-

πο σκέψης τους, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά τους και

αποτελούν βασικό στοιχείο της ικανότητάς τους να επιτύ-

χουν τα εκάστοτε επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς σχετί-

ζονται με την προσπάθεια που καταναλώνουν, την επιμο-

νή και τη στάση τους απέναντι στις αντιξοότητες13. Η γο-

νεϊκή αυτεπάρκεια αναφέρεται στην πεποίθηση που έχει

ο γονέας σχετικά με την ικανότητά του να ανταποκριθεί

επαρκώς στο γονεϊκό του ρόλο14. Η έννοια της αυτεπάρ-

κειας παίζει καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά που επι-

δεικνύουν οι γονείς κατά την αλληλεπίδραση με τα παι-

διά τους και συνδέεται στενά με την ανάπτυξη των παι-

διών και την ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή15. Φαίνε-

ται ότι γονείς με υψηλή αυτεπάρκεια ανταποκρίνονται

στις ανάγκες των παιδιών τους, παρέχουν ερεθίσματα και

δεν είναι τιμωρητικοί,16 ενώ η χαμηλή αυτεπάρκεια συν-

δέεται με επιθετική γονεϊκή συμπεριφορά17.  

Μία έννοια στενά συνδεδεμένη με την γονεϊκή αυτεπάρ-

κεια είναι η γονεϊκή ικανοποίηση, η οποία αναφέρεται

στην ευχαρίστηση και το αίσθημα ικανοποίησης από το

γονεϊκό ρόλο και πιο συγκεκριμένα από την ολοκλήρωση

καθημερινών καθηκόντων που σχετίζονται με τη φροντί-

δα του παιδιού, αλλά και την επίτευξη των προσδοκιών

από τον εαυτό του γονέα σε αυτό το ρόλο18.  Γονείς με χα-

μηλή αυτεπάρκεια είναι λιγότερο πιθανό να εισπράττουν

ευχαρίστηση από το γονεϊκό τους ρόλο16. Η χαμηλή ικα-

νοποίηση από το γονεϊκό ρόλο έχει συνδεθεί με αυξημέ-

νες βαθμολογίες άγχους και κατάθλιψης των γονέων,

δυσλειτουργικές γονεϊκές πρακτικές, όπως η ελαστικότη-

τα (laxness), η υπερ-αντιδραστικότητα (over-reactivity)

και οι λεκτικές επιπλήξεις (verbosity), καθώς επίσης και

με την εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς στο παιδί19. 

Η κατάθλιψη και το άγχος, όπως είχαν επισημάνει οι

Coleman & Karraker,16 αλλά και η κόπωση, όπως έδειξε

πρόσφατη έρευνα των Cooklin, Giallo & Rose20 συσχετί-

ζονται με χαμηλή αυτεπάρκεια και χαμηλή ικανοποίηση

στο γονεϊκό ρόλο.  Με τον όρο κόπωση (fatigue) περιγρά-

φεται η διαρκής και πολύ πιεστική αίσθηση εξάντλησης

και απώλειας ενέργειας, η οποία δεν ανακουφίζεται εύ-

κολα με τη ξεκούραση21. Οι απαιτήσεις του γονεϊκού ρό-

λου, η έλλειψη συμπεριφορών αυτοφροντίδας και η   απο-

τυχία αυτορρύθμισης και τροποποίησης της συμπεριφο-

ράς ως απάντηση στις απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου εξη-

γούν την κόπωση των γονέων21,22,23. Αυτή η αίσθηση εξάντ-

λησης έχει βρεθεί ότι μειώνει την υπομονή και την ικανό-

τητά αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων, ενώ αυ-

ξάνει την ευερεθιστότητα και την απογοήτευση τους24. 

Το γονεϊκό στρες (parenting stress) αναφέρεται στις δυ-

σκολίες και απαιτήσεις του γονεϊκού ρόλου, όπως η δια-

χείριση της συμπεριφοράς των παιδιών, η καθιέρωση του

οικογενειακού προγράμματος και οι καθημερινές υπο-

χρεώσεις. Σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το

στρες των γονέων είναι οι πεποιθήσεις που έχουν για τις

δυσκολίες του ρόλου τους και την προσωπική τους επάρ-

κεια σε αυτόν, καθώς και για τη συμπεριφορά των παι-

διών τους2. Οι γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους εί-

ναι απαιτητικά, με ευμετάβλητη διάθεση και αξιολογούν

τη μεταξύ τους επικοινωνία ως δύσκολη, αναφέρουν υψη-

λότερο στρες κατά την εκπλήρωση του γονεϊκού τους ρό-

λου25. Πρόσφατη έρευνα των Cooklin et al.20 αναφέρει ότι

η κόπωση, όπως περιγράφηκε προηγουμένως, συνδέεται

με αυξημένο γονεϊκό στρες, το οποίο κατ’ επέκταση επι-

δρά αρνητικά στην αίσθηση επάρκειας και ικανοποίησης

των γονέων. Όπως αναφέρουν οι Cambpell et al.26 μεγά-

λος αριθμός ερευνών έχει καταδείξει τη σύνδεση του γο-

νεϊκού στρες με την αίσθηση αυτεπάρκειας και τη δυσλει-

τουργική συμπεριφορά των γονέων, καθώς και με τα εξω-

τερικευμένα προβλήματα του παιδιού, όπως υπερκινητι-

κότητα και επιθετικότητα.  

Θεωρητικές Προσεγγίσεις του Γονεϊκού Ρόλου
Η παρατήρηση και η κατανόηση της σχέσης γονέα – παι-

διού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων θεωρητι-

κών σχολών, προσφέροντας διαφορετικά μοντέλα μέσα

από τα οποία μπορεί  κανείς να μελετήσει το γονεϊκό ρό-

λο και να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με την ανατρο-

φή των παιδιών27. 

Η Θεωρία της Προσκόλλησης. Στον τομέα των σχέσεων

μητέρας-παιδιού σημαντικό ρόλο κατέχουν οι μελέτες του

Βρετανού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή J. Bowlby, ο οποίος

ανέπτυξε τη θεωρία της προσκόλλησης, σύμφωνα με την
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οποία βασικό κίνητρο της συμπεριφοράς των βρεφών εί-

ναι η αναζήτηση εγγύτητας με το πρόσωπο φροντίδας

(συνήθως τη μητέρα) και η ασφάλεια που προκύπτει από

αυτή28. Στις μελέτες του ενσωμάτωσε ανθρωπολογικές

και εθολογικές επιρροές, ιδιαίτερα δε επηρεάστηκε από

την εργασία του εθολόγου Konrad Lorentz για την εγχά-

ραξη. Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης, όταν η

μητέρα ανταποκρίνεται και προσπαθεί να καθησυχάσει

το παιδί με σταθερό κι ευαίσθητο τρόπο, καλλιεργείται

στο παιδί η εμπιστοσύνη ότι μπορεί να βρει φροντίδα και

προστασία όταν χρειαστεί κι έτσι δημιουργείται μία

ασφαλής βάση, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της υγι-

ούς κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης29,30. Οι

εμπειρίες του βρέφους με το πρόσωπο φροντίδας κτίζουν

εσωτερικές αναπαραστάσεις του εαυτού, των άλλων και

των σχέσεων, στις οποίες βασίζονται οι στάσεις και οι

προσδοκίες για τις μελλοντικές σχέσεις: αν οι άλλοι θα

είναι διαθέσιμοι να το φροντίσουν και να καλύψουν τις

ανάγκες του, αν θα είναι στοργικοί ή ψυχροί και απορρι-

πτικοί∙ αν το ίδιο αξίζει αγάπη και φροντίδα∙ αν οι σχέ-

σεις είναι πηγή ευχαρίστησης ή πόνου και δυστυχίας30.

Ανάλογα με την ανταπόκριση της μητέρα στις ανάγκες του

βρέφους, δημιουργούνται οι «τύποι προσκόλλησης», οι

οποίοι αποτελούν αντιδράσεις προσαρμογής στη συμπερι-

φορά της μητέρα31. Έχουν προταθεί τέσσερις τύποι προ-

σκόλλησης: ο ασφαλής, ο αποφευκτικός, ο αμφιθυμικός και

ο αποδιοργανωμένος32. Τα άτομα με ασφαλή τύπο προ-

σκόλλησης βλέπουν τους άλλους ως άξιους εμπιστοσύνης

και καλοπροαίρετους και μπορούν να σχηματίσουν σχέσεις

υγιούς αλληλεξάρτησης, ενώ έχουν αυξημένη αυτοεκτίμηση

και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους σε κοινωνι-

κές καταστάσεις, αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο στην

πορεία της ζωής τους και είναι πιο διεκδικητικά33.

Η Προσέγγιση της Θεραπείας Σχημάτων. Οι αναπαρα-

στάσεις που διαμορφώνει το παιδί για τον εαυτό του,

τους άλλους και τις σχέσεις σύμφωνα με τις γονεϊκές συμ-

περιφορές κατέχουν κεντρικό ρόλο και στην θεωρία του

Young για τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα. Σύμφω-

να με το J. Young34, «τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα

είναι αυτοκαταστροφικές συναισθηματικές και γνωστικές

δομές που σχηματίζονται νωρίς κατά την ανάπτυξή μας

και επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής

μας»35. Κατά την παιδική ηλικία, τα ΠΔΣ αποτελούν για

το παιδί ένα τρόπο για να κατανοήσει και να διαχειριστεί

το περιβάλλον του. Στην ενήλικη ζωή, όταν ενεργοποιηθεί

ένα σχήμα –από ένα γεγονός που σχετίζεται με το περιε-

χόμενό του- προκαλεί στο άτομο έντονα βιώματα, παρό-

μοια με αυτά της παιδικής ηλικίας που το δημιούργησαν36.

Τα ΠΔΣ σύμφωνα με τη θεωρία του Young παίζουν κυ-

ρίαρχο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε, αι-

σθανόμαστε, αντιδρούμε και σχετιζόμαστε με τους άλλους

και επηρεάζουν τις επιλογές μας με την τάση να αναδημι-

ουργούμε και να αναβιώνουμε καταστάσεις παρόμοιες με

τις οδυνηρές καταστάσεις της παιδικής μας ηλικίας35.

Σύμφωνα με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των Αγγελή

και Καλαντζή-Αζίζι37 (αδημοσίευτα δεδομένα), αναφορι-

κά με τη σχέση παραμέτρων της γονεϊκής συμπεριφοράς

με γνωσιακές μεταβλητές (συγκεκριμένα τα Πρώιμα Δυσ-

λειτουργικά Σχήματα κατά Young), η συναισθηματική κα-

κομεταχείριση, η επικοινωνία, η ζεστασιά και η φροντίδα,

η επιτρεπτικότητα, ο αυταρχισμός, ο ψυχολογικός έλεγχος

και η γονεοποίηση έχουν συσχετισθεί με τα Πρώιμα Δυσ-

λειτουργικά Σχήματα35. Σε ανασκόπηση της βιβλιογρα-

φίας αναφορικά με τη σχέση παραμέτρων της γονεϊκής

συμπεριφοράς με την ψυχολογική λειτουργικότητα και την

ψυχοπαθολογία38 (αδημοσίευτα δεδομένα) εντοπίστηκαν

πολλές έρευνες που συσχετίζουν παραμέτρους της γονει-

κής συμπεριφοράς όπως τα ρεαλιστικά όρια, η επίβλεψη,

ο χρόνος με το παιδί, η ζεστασιά και η διαθεσιμότητα, η

απόρριψη, η υπερπροστασία και οι συγκρούσεις με την

ψυχολογική λειτουργικότητα (άγχος, κατάθλιψη, επιθετι-

κότητα, διαπροσωπικές σχέσεις, παραβατικότητα). 

Η Συστημική Προσέγγιση. Από την πλευρά της συστημι-

κής προσέγγισης η λειτουργία της οικογένειας περιγρά-

φεται ως ένα δυναμικό όλο-σύστημα και διαδραματίζει

καθοριστικό ρόλο στη  διαμόρφωση της συμπεριφοράς

των μελών της39. Η οικογένεια αποτελείται από τις βασι-

κές ενότητες, που συνιστά κάθε μέλος χωριστά, αλλά και

από ομάδες μελών – υποσυστήματα, όπως είναι το υποσύ-

στημα των γονέων και το υποσύστημα των παιδιών-αδελ-

φών39. Μέσα στην οικογένεια, όπως και σε κάθε σύστη-

μα, υπάρχουν συνεχείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων

των ενοτήτων του συστήματος και κατ’ επέκταση η συμπε-

ριφορά και η στάση της κάθε ενότητας ή του κάθε υποσυ-

στήματος καθορίζει τη συμπεριφορά και τη στάση των

άλλων ενοτήτων ή υποσυστημάτων. Έτσι η συμπεριφορά

των παιδιών σχετίζεται άμεσα με σχέση των γονέων ως

σύντροφοι, όπως και με τη στάση και τη συμπεριφορά

τους προς το παιδί. Η συμπεριφορά των παιδιών είναι ως

ένα βαθμό αποτέλεσμα του ρόλου που τους δίνει η ίδια η

οικογένεια τους39. Μέσα στο σύστημα της οικογένειας οι

γονείς βρίσκονται στη κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας

και ασκούν περισσότερο έλεγχο στη λειτουργία της οικο-

γένειας, μέχρις ότου τα παιδιά ενηλικιωθούν. Σε περι-

πτώσεις όπου οι γονείς χάνουν τη δυνατότητα να ασκή-

σουν έλεγχο, το οικογενειακό σύστημα δυσλειτουργεί και

τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να υιοθετήσουν προβλημα-

τικούς ρόλους και να αναπτύξουν προβληματικές συμπε-

ριφορές39. Ο ρόλος των γονέων, ως βασικών οργανωτών

του οικογενειακού συστήματος, αναλύεται σε δύο δια-

στάσεις: η μία ορίζεται κυρίως από τη συναισθηματική

στάση προς το παιδί (η οποία κινείται ανάμεσα στο δίπο-

λο αποδοχή-απόρριψη) και η άλλη από την άσκηση πει-

θαρχίας (η οποία σχετίζεται με τη θέσπιση σταθερών

ορίων) 40. Οι γονείς οι οποίοι ικανοποιούν τις βασικές

ανάγκες του παιδιού για αγάπη, ασφάλεια, εκπαίδευση,
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συναισθηματική υποστήριξη, αλλά και όρια, έχουν το δι-

καίωμα να του ζητούν να συμμορφώνεται σε ορισμένους

κανόνες και λογικές απαιτήσεις. Η υποστήριξη που παρέ-

χουν οι γονείς αποτελεί την κύρια διεργασία για να θέ-

λουν τα παιδιά  να ανταποκριθούν στους στόχους και

τους κανόνες της οικογένειας. Ο γονέας προσαρμόζεται

στις ανάγκες του παιδιού σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυ-

ξης, καθώς επίσης και στην εικόνα που το παιδί σχηματί-

ζει για το γονέα σε κάθε στάδιο40. 

Η Τυπολογία της Baumrind. Σε παρόμοιους άξονες βασί-

στηκε και η τυπολογία της Baumrind41 σχετικά με τους τύ-

πους άσκησης του γονεϊκού ρόλου. Η Baumrind41 βασί-

στηκε σε δύο διαστάσεις της γονεϊκής συμπεριφοράς: τον

έλεγχο και την υποστήριξη. Η υποστήριξη συνοψίζει χα-

ρακτηριστικά, όπως η ζεστασιά, η αποδοχή, η στοργή και

η ανταπόκριση, ενώ ο έλεγχος αναφέρεται στην τιμωρητι-

κότητα, την αυστηρότητα και την απαιτητικότητα για συμ-

μόρφωση42. Έτσι πρότεινε τρείς γονεϊκούς τύπους: τον

ανεκτικό τύπο, τον δημοκρατικό τύπο και τον αυταρχικό

τύπο. Αργότερα οι Maccoby & Martin42 πρότειναν και τον

αδιάφορο τύπο. 

Ο ανεκτικός γονέας παρέχει υψηλού βαθμού υποστήριξη,

αλλά χαμηλό έλεγχο. Συμπεριφέρεται με μη τιμωρητικό

τρόπο, αποδέχεται και ανταποκρίνεται θετικά στις επιθυ-

μίες και τις ενέργειες του παιδιού. Δίνει εξηγήσεις για

τους κανόνες της οικογένειας, αλλά δεν ενθαρρύνει το

παιδί να υπακούσει σε αυτά τα πρότυπα. Παιδιά με ανε-

κτικούς γονείς μαθαίνουν ότι υπάρχουν πολύ λίγα όρια

και κανόνες και ότι οι συνέπειες των πράξεών τους δεν

είναι πιθανό να είναι πολύ σοβαρές. Ως αποτέλεσμα, τα

παιδιά μεγαλώνοντας ίσως έχουν εγωκεντρική συμπερι-

φορά και δυσκολία με την άσκηση αυτοελέγχου, χαρα-

κτηριστικά που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή ανάπτυ-

ξη σχέσεων με τους συνομηλίκους τους43,44.

Ο δημοκρατικός τύπος γονέα παρέχει υψηλού βαθμού

υποστήριξη και έλεγχο. Κατευθύνει τη συμπεριφορά του

παιδιού, εξηγώντας τους οικογενειακούς κανόνες, δίνον-

τας ανατροφοδότηση και ενθαρρύνοντας την έκφραση

αντιρρήσεων. Τα παιδιά των δημοκρατικών γονέων μα-

θαίνουν πώς να διαπραγματεύονται και να συμμετάσχουν

σε συζητήσεις. Καταλαβαίνουν ότι αποτιμώνται οι από-

ψεις τους και ως εκ τούτου, είναι πιο πιθανό να είναι κοι-

νωνικά υπεύθυνοι και αυτόνομοι43,44.

Ο αυταρχικός τύπος γονέα παρέχει υψηλού βαθμού έλεγ-

χο αλλά χαμηλού βαθμού υποστήριξη. Δίνει ιδιαίτερη έμ-

φαση στην υπακοή και τη συμμόρφωση, καθώς θεωρείται

πρόσωπο εξουσίας. Προσπαθεί να ελέγξει τη συμπεριφο-

ρά του παιδιού με αυστηρό και τιμωρητικό τρόπο, απο-

θαρρύνει την αυτενέργεια και την αυτονομία του, χωρίς

όμως να εξηγεί τους κανόνες, και καταστέλλει κάθε σκέ-

ψη και συμπεριφορά, που εκείνος θεωρεί ότι δεν είναι

σωστή. Παιδιά αυταρχικών γονέων μαθαίνουν ότι το να

ακολουθείς τους κανόνες και να τηρείς αυστηρή πειθαρ-

χία αποτιμάται περισσότερο από την ανεξάρτητη συμπερι-

φορά. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά μεγαλώνοντας έχουν χα-

μηλή αυτοπεποίθηση και φτωχές κοινωνικές δεξιότητες43,44.

Τέλος ο αδιάφορος τύπος γονέα χαρακτηρίζεται από χα-

μηλού βαθμού υποστήριξη αλλά και έλεγχο. Ο γονέας

δεν εμπλέκεται στη ζωή του παιδιού και δεν αλληλεπιδρά

μαζί του. Δεν θέτει όρια και δεν παρέχει στοργή. Είναι

συναισθηματικά απόμακρος και αφοσιωμένος στις δικές

του δυσκολίες. Τα παιδιά μαθαίνουν ότι οι  γονείς ενδια-

φέρονται για τη δική τους ζωή και επενδύουν πολύ λίγο

χρόνο στην ανατροφή των παιδιών. Ως αποτέλεσμα εμ-

φανίζουν παρόμοια πρότυπα συμπεριφοράς ή παρορμητι-

κές συμπεριφορές και αδυναμία αυτορρύθμισης43,44.

Αυτά τα μοτίβα γονεϊκής συμπεριφοράς διαδραματίζουν

σημαντικό ρόλο στη συναισθηματική, κοινωνική και γνω-

στική ανάπτυξη των παιδιών, και έχουν καθοριστική ση-

μασία για την ανάπτυξη ψυχικών διαταραχών τόσο στην

παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή, την εμφάνιση

παραβατικής συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής αποτυχίας,

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.1,2

Το Γνωσιακό- Συμπεριφοριστικό Μοντέλο. Στο Γνωσια-

κό/Συμπεριφοριστικό μοντέλο σχετικά με τις γονεϊκές

συμπεριφορές οι Azar & Weinzierl45 περιέγραψαν τις δε-

ξιότητες που απαιτούνται για την επαρκή κάλυψη του γο-

νεϊκού ρόλου: 

Ο γονεϊκός ρόλος απαιτεί ακριβείς και καλά συντονισμέ-

νες δομές γονεϊκής γνώσης (σχήματα) που αφορούν το τι

προσδοκούν ως κατάλληλη συμπεριφορά από το παιδί

και το γονεϊκό τους ρόλο στην κοινωνικοποίησή του (...),

καλή εκτελεστική λειτουργία (π.χ. επίλυση προβλημάτων,

διεξαγωγή διαλόγου, δεξιότητες λήψης αποφάσεων, γνω-

στική ευελιξία) για το συντονισμό και την αξιολόγηση αν-

τιδράσεων και προσαρμοστικές εκτιμήσεις που απορρέ-

ουν από τους δύο παραπάνω παράγοντες (...) και που επι-

τρέπουν την κατάλληλη επιλογή αντιδράσεων45(σελ600). 

Όταν οι δεξιότητες των γονέων δεν επαρκούν ή/και το

παιδί είναι δύσκολο ή/και το περιβάλλον είναι χαοτικό, ο

κίνδυνος αυξάνεται, τόσο για τους γονείς, όσο και για το

παιδί45. Οι Azar & Weinzierl67 στο μοντέλο που προτεί-

νουν σχετικά με τις γονεϊκές συμπεριφορές περιλαμβά-

νουν την έννοια των «γονεϊκών σχημάτων», ως δυσλει-

τουργικές δομές γνώσης που περιλαμβάνουν μη ρεαλιστι-

κές προσδοκίες και αντιλήψεις ελέγχου, τις δυσκολίες

στην εκτελεστική λειτουργία (επίλυση προβλημάτων,

γνωστική περιπλοκότητα, ικανότητα αλλαγής), τις αρνητι-

κές δυσλειτουργικές εκτιμήσεις της συμπεριφοράς του

παιδιού (ως απόρροια των δυσπροσαρμοστικών σχημά-

των και της ανεπαρκούς εκτελεστικής λειτουργίας), την

επεξεργασία πληροφοριών και τις δυσλειτουργικές γο-

νεϊκές συμπεριφορές και το πλαίσιο (αλληλεπίδραση της

επεξεργασίας πληροφοριών με το στρες και την κοινωνι-

κή απομόνωση)43.   
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Τα Προγράμματα Ενίσχυσης Γονεϊκού Ρόλου
Τα προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκού ρόλου πραγματο-

ποιούνται  σε ατομική ή ομαδική βάση. Σύμφωνα με τους

Chadwick et al.,46 τα ατομικά προγράμματα έχουν το πλε-

ονέκτημα του εξατομικευμένου σχεδιασμού και της ακρι-

βέστερης ανάλυσης της συμπεριφοράς του παιδιού. Από

την άλλη πλευρά, οι Cunningham et al.47 υποστηρίζουν ότι

το ομαδικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν

διάφορες οπτικές γωνίες και τεχνικές διαχείρισης της

παιδικής συμπεριφοράς, και ενισχύει τη δέσμευση και τη

συμμόρφωση των γονέων. 

Τα προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκού ρόλου εφαρμόζον-

ται τόσο σε προληπτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πα-

ρέμβασης και η βελτίωση στη συμπεριφορά των παιδιών

φαίνεται να διατηρείται και μετά το τέλος της παρέμβα-

σης48. Πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η

συμμετοχή και των δύο γονέων αυξάνει την αποτελεσμα-

τικότητα των προγραμμάτων49. Οι Tempel et al. παραθέ-

τοντας την άποψη των Kaminski, Valle, Filene, & Boyle50

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών

προγραμμάτων, αναφέρουν ότι στα προγράμματα αυτά

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της θετικής αλ-

ληλεπίδρασης και επικοινωνίας γονέα-παιδιού, στις ερ-

γασίες για το σπίτι, στη χρήση ήπιων τεχνικών αρνητικών

συνεπειών, όπως η παύση θετικών ενισχύσεων, η αφαίρε-

ση προνομίων και οι λογικές συνέπειες. Ακόμη τα παιχνί-

δια ρόλων και η εκμάθηση δεξιοτήτων, όπως η έκφραση

επαίνου, η ενεργητική ακρόαση, η παράφραση των δηλώ-

σεων του παιδιού, η  αποφυγή επικριτικών δηλώσεων, η

επίλυση προβλημάτων αποτελούν βασικούς άξονες και

εργαλεία των γονεϊκών παρεμβάσεων3,50.

Μέθοδος
Διεξήχθη αναζήτηση σε διάφορες βάσεις δεδομένων σχε-

τικά με εμπειρικά τεκμηριωμένα προγράμματα που σχετί-

ζονται με την ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Επιλέχ-

θηκαν προγράμματα που περιγράφεται αναλυτικά η δομή

και το σκεπτικό τους, αλλά και των οποίων η αποτελε-

σματικότητα ως προς διάφορες παραμέτρους που σχετί-

ζονται με τους γονείς και/ή το παιδί έχει ελεγχθεί. Ο στό-

Πίνακας Ι. Τυπολογία μορφών άσκησης γονεϊκού ρόλου σύμφωνα με την Baumrind41 και τους Maccoby & Martin42
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χος της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ήταν ο προσδιορι-

σμός των στοιχείων και του σκεπτικού των συγκεκριμέ-

νων προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους. 

Ευρήματα
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει πολλά προγράμματα

γονεϊκής παρέμβασης με τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των

προβλημάτων επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών

προσχολικής ή σχολικής ηλικίας, όπως το Helping the

Noncompliant child, των Forehan, & McMahon, το In-

credible Years, των Webster-Stratton, & Reid, το  Parent-

Child Interactiοn Therapy Model, των Brinkmeyer  & Ey-

berg,  το Parent Management Training Oregon Model,

των Patterson, Reid, Jones, & Conger, και το Triple P:

Positive Parenting Program, του Sanders50-55. Τα βασικά

χαρακτηριστικά των προγραμμάτων αυτών καθώς και η

αποτελεσματικότητά τους συνοψίζονται στον πίνακα II. 

Πιο αναλυτικά, το  Parent Management Training Oregon

Model  (PMTO) αποτελεί  μια σειρά παρεμβάσεων εκ-

παίδευσης γονέων που προέρχονται από τη θεωρητική

εργασία και έρευνα του Gerald Patterson και των συνερ-

γατών του στο Κοινωνικό Κέντρο Μάθησης Oregon. Το

πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών 2 έως 18 ετών

με διαταραχές συμπεριφοράς, προκλητική και αντικοινω-

νική συμπεριφορά και εφαρμόζεται σε ομάδες 12-15 γο-

νέων. Οι στόχοι του PMTO είναι η βελτίωση των πρακτι-

κών ανατροφής των παιδιών, η μείωση του εξαναγκα-

σμού μέσα στην οικογένεια, η μείωση και η πρόληψη των

εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων,

της χρήσης και κατάχρησης ουσιών, της παραβατικής

συμπεριφοράς και της αποκλίνουσας συναναστροφής με

τους συνομηλίκους, η βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδό-

σεων, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των διαπροσωπι-

κών σχέσεων50. 

Το Triple P- Positive Parenting Program είναι ένα από τα

πιο αποτελεσματικά προγράμματα στον κόσμο και υπο-

στηρίζεται από 30 και πλέον χρόνια συνεχούς έρευνας.

To Triple P, δημιουργήθηκε από τον Matthew R. Sanders

και τους  συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσ-

λαντ στην Αυστραλία, αρχικά ως κατ’οίκον πρόγραμμα

ατομικής κατάρτισης για τους γονείς παιδιών προσχολι-

κής ηλικίας με προβλήματα συμπεριφοράς και στη συνέ-

χεια εξελίχτηκε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προ-

ληπτικής παρέμβασης. Το Triple P διδάσκει τους γονείς

απλές πρακτικές για να τους βοηθήσει να διαχειριστούν

με αυτοπεποίθηση τη συμπεριφορά των παιδιών τους, να

αντιμετωπίσουν προβλήματα ανάπτυξης και να οικοδομή-

σουν ισχυρές και υγιείς σχέσεις. Το Triple P απευθύνεται

σε γονείς από τη στιγμή της γέννησης έως την ηλικία των

16 ετών. Περιλαμβάνει προγεννητικό και μεταγεννητικό

πρόγραμμα προετοιμασίας γονέων για το δύσκολο πρώτο

έτος άσκησης του γονικού ρόλου. Επίσης περιλαμβάνει

εξειδικευμένα προγράμματα - συμπεριλαμβανομένων

των προγραμμάτων για τους γονείς των παιδιών με ανα-

πηρίες, των παιδιών με προβλήματα υγείας ή παχυσαρ-

κίας, καθώς και για περιπτώσεις διαζυγίων. Το πρόγραμ-

μα εφαρμόζεται σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες, με τη

μορφή διαδικτυακών ή ανοικτών σεμιναρίων55. 

Το πρόγραμμα Helping the Noncompliant Child51 είναι

ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης δεξιοτήτων για γονείς παι-

διών ηλικίας 3 έως 8 ετών. Ο στόχος είναι η μείωση των

προβλημάτων συμπεριφοράς και η πρόληψη της παραβα-

τικότητας των ανηλίκων και άλλων προβληματικών συμ-

περιφορών. Το πρόγραμμα βασίζεται στη θεωρητική υπό-

θεση ότι η μη συμμόρφωση των παιδιών αποτελεί ακρο-

γωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη προβλημάτων συμπεριφο-

ράς, και η ελαττωματική αλληλεπίδραση γονέα-παιδιού

παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διατήρηση

αυτών των προβλημάτων. Οι γονείς παρακολουθούν συ-

νεδρίες μαζί με τα παιδιά τους, όπου οι εκπαιδευτές δι-

δάσκουν βασικές δεξιότητες στους γονείς, που είναι απα-

ραίτητες για την επίτευξη της υπακοής και της συμμόρ-

φωσης των παιδιών τους. Το πρόγραμμα διεξάγεται  κυ-

ρίως σε οικογενειακές συνεδρίες, και όχι σε ομάδες γο-

νέων. Ο μέσος αριθμός των συνεδριών είναι 8-10, αλλά η

διάρκεια του προγράμματος καθορίζεται από την επίτευ-

ξη των στόχων για κάθε δεξιότητα. Επίσης έχει αναπτυχ-

θεί μια συμπληρωματική ενότητα με στόχο την ανάπτυξη

κατάλληλων προσδοκιών για το παιδί, τη διευθέτηση προ-

σωπικών ζητημάτων προσαρμογής της μητέρας, τη θετική

επικοινωνία μεταξύ των γονέων, αλλά και τη βελτίωση

των σχέσεων με ανθρώπους εκτός της οικογένειας51.

Το πρόγραμμα Incredible Years52 αναπτύχθηκε από την

Webster‐Stratton74 και αποτελείται από 3 επιμέρους αλ-

ληλένδετα προγράμματα κατάρτισης για γονείς, παιδιά

και εκπαιδευτικούς. Το πρόγραμμα γονέων απευθύνεται

σε γονείς παιδιών 0-12 ετών, ενώ το πρόγραμμα των εκ-

παιδευτικών για εκπαιδευτικούς παιδιών 3-8 ετών. Στό-

χοι του προγράμματος είναι η θεραπεία της επιθετικής

συμπεριφοράς και της ελλειμματικής προσοχής/υπερκινη-

τικότητας, η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς

και της χρήσης ουσιών, η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιο-

τήτων, της συναισθηματικής ρύθμισης και της ακαδημαϊ-

κής ετοιμότητας,  η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προ-

βλημάτων, η βελτίωση της σχέσης γονέα-παιδιού και της

γονεϊκής συμπεριφοράς, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτή-

των διαχείρισης καταστάσεων μέσα στην τάξη από την

πλευρά των εκπαιδευτικών αλλά και συνεργασίας γονέα

και εκπαιδευτικού52. Η βασική εκπαίδευση των γονέων

περιλαμβάνει 4 στάδια: Πρόγραμμα βρεφών (8-9 συνε-

δρίες), Πρόγραμμα νηπίων (12 συνεδρίες), Πρόγραμμα

Προσχολική Ηλικίας (18-20 συνεδρίες), Πρόγραμμα σχο-

λικής ή προεφηβικής ηλικίας (12-16 συνεδρίες). Επίσης

υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ειδικού προ-

γράμματος (9-12 συνεδρίες) με έμφαση στις διαπροσωπι-

κές δεξιότητες, τη διαχείριση θυμού, την κατάθλιψη  και

την επίλυση προβλημάτων για πληθυσμούς υψηλού κινδύ-

VLACHOGIANNH_Layout 1  9/9/14  1:34 PM  Page 46



Γνωσιακη - συμπεριφοριστικη ερευνα & Θεραπεια Tομ. 1, TευΧ. 1, σεΛ. 41-53, 2014

47© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

νου και για τις οικογένειες παιδιών που έχουν λάβει διά-

γνωση διαταραχών συμπεριφοράς. Κάθε συνεδρία της

ομάδας γονέων διαρκεί 2 έως 2,5 ώρες και διεξάγεται σε

εβδομαδιαία βάση. Για κάθε ομάδα ορίζονται 2 συντονι-

στές και 10-14 συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα των εκπαι-

δευτικών αποτελείται από έξι εργαστήρια που περιλαμ-

βάνουν στρατηγικές πρόληψης, δεξιότητες οικοδόμηση

θετικών σχέσεων με τους μαθητές και τις οικογένειες

τους, δεξιότητες επαίνου και ενθάρρυνσης, σωστές μεθό-

δους πειθαρχίας και διδασκαλίας συναισθηματικών και

κοινωνικών δεξιοτήτων52.

Τέλος το πρόγραμμα Parent-Child Interaction Therapy

Model50,56 είναι ένα συμπεριφορικό πρόγραμμα εκπαί-

δευσης γονέων που αναπτύχθηκε από την Dr Eyberg για

παιδιά ηλικίας 2-7 ετών και τους γονείς τους. Είναι μια

τεκμηριωμένη θεραπεία για παιδιά με συναισθηματικές

διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. Το PCIT χω-

ρίζεται σε δύο στάδια, την ανάπτυξη σχέσεων και την εκ-

παίδευση στην πειθαρχία. Οι γονείς διδάσκονται μια λί-

στα με «Πρέπει» και «Δεν πρέπει» κατά την αλληλεπί-

δραση με το παιδί τους. Οι δεξιότητες συνοψίζονται στο

αρκτικόλεξο PRIDE: P–Praise–Επαινώ, R–Reflect–Αν-

τανακλώ, Ι–Imitate-Μιμούμαι, D–Describe-Περιγράφω,

E–Enjoyment–Ευχαρίστηση. Το ακρωνύμιο λειτουργεί

ως υπενθύμιση ότι οι γονείς πρέπει να περιγράφουν τις

ενέργειες του παιδιού τους, να αντανακλούν το τι λέει το

παιδί τους, να μιμούνται το παιχνίδι του παιδιού τους, να

επαινούν τις θετικές δράσεις του παιδιού τους, και να

προσπαθήσουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερες στιγμές μαζί

τους53,54,56.  

Η Αποτελέσματικότητα των Προγραμμάτων Ενί-

σχυσης Γονεϊκού Ρόλου
Τα προγράμματα ενίσχυσης γονεϊκού ρόλου αποτελούν

αποτελεσματική παρέμβαση σε εύρος προβλημάτων της

παιδικής ηλικίας, όπως αποδεικνύει μεγάλος αριθμός

ερευνητικών μελετών. Πρόσφατη έρευνα51 σε 137 οικογέ-

νειες έδειξε ότι η ομαδική παρέμβαση βασισμένη στο

Parent Management Training Oregon Model  (PMTO) εί-

χε θετική επίδραση στις αναφορές των γονέων σχετικά

με τα εξωτερικευμένα προβλήματα των παιδιών και την

κοινωνική τους επάρκεια, τη δική τους ψυχική υγεία και

τη συμπεριφορά τους κατά την άσκηση του γονεϊκού ρό-

λου, τόσο κατά το τέλος της παρέμβασης όσο και 6 μήνες

μετά τα λήξη του προγράμματος51. Σε θετικά αποτελέσμα-

τα κατέληξε και η έρευνα των Stewart-Brown et al.49 από

την εφαρμογή του προγράμματος  Incredible Years για

ένα χρόνο. Βελτίωση παρουσιάστηκε στις διαστάσεις της

ψυχικής υγείας τόσο του παιδιού όσο και του γονέα, απο-

τελέσματα που διατηρήθηκαν και ένα χρόνο μετά τη λήξη

του προγράμματος. Οι γονείς που συμμετείχαν στο πρό-

γραμμα ανέφεραν ότι βελτιώθηκε η διάθεση τους, ένιω-

θαν πιο επαρκείς στο ρόλο τους, λιγότερο αγχωμένοι, και

περισσότερο ικανοί στο χειρισμό δύσκολων καταστάσε-

ων. Ακόμη αξιολόγησαν πιο θετικά τη σχέση τους με το

παιδί και τη δική τους συμπεριφορά κατά την αλληλεπί-

δρασή μαζί του, καθώς και τις αλλαγές στα προβλήματα

συμπεριφοράς των παιδιών τους49.

Μετα-ανάλυση που διεξήχθη για να εκτιμηθεί η αποτελε-

σματικότητα του προγράμματος Triple P σε προβλήματα

συμπεριφοράς και συναισθηματικά προβλήματα των παι-

διών έδειξε ότι οι παρεμβάσεις οδήγησαν σε βελτίωση

της συμπεριφοράς του παιδιού, σύμφωνα με τις αναφορές

των γονέων, η οποία διατηρήθηκε μακροπρόθεσμα57. Τα

αποτελέσματα αυτής της μελέτης φαίνεται να υποστηρί-

ζουν την ευρεία εφαρμογή του προγράμματος σε γονείς

και παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα

σε όλο τον κόσμο57. Η αποτελεσματικότητα του προγράμ-

ματος μελετήθηκε και σε δείγμα οικογενειών στην Ιαπω-

νία. Σκοπός της έρευνας ήταν η επίδραση του προγράμ-

ματος στα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών αλλά

και τις δυσλειτουργικές πρακτικές των γονέων. Η ομάδα

παρέμβασης μετά τη λήξη του προγράμματος παρουσίασε

σημαντική μείωση στην κλίμακα των προβλημάτων συμ-

περιφοράς των παιδιών. Επίσης σημειώθηκε σημαντική

μείωση στην κλίμακα της κατάθλιψης αλλά και τις δια-

στάσεις  που σχετίζονται με τη γονεϊκή συμπεριφορά, την

ελαστικότητα (ανεκτική, ασυνεπής πειθαρχία) την υπε-

ραντιδραστικότητα (σκληρή και σωματική τιμωρία) και

τις λεκτικές επιπλήξεις. Η εμπιστοσύνη των γονέων στην

επάρκεια τους στο γονεϊκό ρόλο αυξήθηκε σημαντικά

στην ομάδα παρέμβασης, ενώ μειωθήκαν οι αντιλαμβα-

νόμενες δυσκολίες κατά την ανατροφή των παιδιών τους4.

Η τροποποιημένη έκδοση του προγράμματος «123Mag-

ic», ένα πρόγραμμα ευρέως διαδεδομένο και με τεκμη-

ριωμένη αποτελεσματικότητα στη γονεϊκή αυτεπάρκεια,

το οποίο συνδυάζει στοιχεία της συστημικης θεραπείας οι-

κογένειας και της γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θερα-

πείας, εφαρμόστηκε σε 67 γονείς παιδιών ηλικίας 6 μηνών

έως 10 ετών58. Στόχος ήταν η μείωση των συγκρουσιακών

αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού, η αντικατάσταση

αρνητικών γονεϊκών συμπεριφορών, όπως η επίκριση, οι

καυγάδες και η σωματική βία, από θετικές συμπεριφορές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική διαφορά στο γονεϊ-

κό στρες και τη γονεϊκή αυτεπάρκεια μετά την παρακο-

λούθηση του προγράμματος γονεϊκής ενίσχυσης. Κατά την

αρχική αξιολόγηση οι γονείς ανέφεραν σημαντικά υψηλά

επίπεδα άγχους, ενώ κατά την επαναληπτική μέτρηση το

άγχος κυμαινόταν σε φυσιολογικά επίπεδα2. 

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Parent-Child

Interaction Therapy Model  έχει καταδειχθεί  σε μεγάλο

αριθμό ερευνών, καθιστώντας το συγκεκριμένο πρόγραμ-

μα ως ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα προγράμματα ενί-

σχυσης γονεϊκού ρόλου, καθώς μπορεί εύκολα να προ-

σαρμοστεί σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα59. Η

συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα έχει βρεθεί ότι

μειώνει τον κίνδυνο παιδικής  κακοποίησης53 και βελτιώ-
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Helping the Noncompliant Child51

Γονείς παιδιών ηλικίας 3-8 ετών, 10 συνεδρίες 60-90 λεπτών

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Θετική προσοχή στην κατάλληλη

συμπεριφορά,  

Απόσβεση στις ακατάλληλες

μικρής κλίμακας συμπεριφορές,

Σαφείς οδηγίες

Χρήση κατάλληλων  συνεπειών

The Incredible Years52

Γονείς παιδιών 0-12 ετών, διάρκεια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Παιχνίδι

Παιχνίδι ρόλων

Χρήση θετικής ενίσχυσης και κα-

τάλληλων συνεπειών

Βελτίωση συμπεριφοράς παιδιών

με διαταραχή διαγωγής και 

εναντιωματική-προκλητική 

συμπεριφορά και δεξιοτήτων 

των γονέων61

Γνωστική θεωρία κοινωνικής μά-

θησης του Patterson Αυτοαποτε-

λεσματικότητα της θεωρίας του

Bandura Στάδια της γνωστικής

ανάπτυξης του Piaget.

Επίλυση προβλήματος,

Γνωσιακή αναδόμηση,

Παιχνίδια ρόλων

Εκπαιδευτικές βινιέτες σε DVD

Συμπεριφορική πρόβα,

Ασκήσεις για το σπίτι

Βελτίωση διάθεσης και αίσθησης

αυτεπάρκειας γονέων

Μείωση γονεϊκού στρες

Βελτίωση της σχέσης  γονέων-

παιδιού

Βελτίωση της σχέσης μεταξύ των

γονέων

Μείωση προβλημάτων συμπερι-

φοράς των παιδιών49

Parent-Child Interaction Therapy Model53,54

Γονείς παιδιών ηλικίας 2-7 ετών, 12-14 συνεδρίες διάρκειας 60-90 λεπτών

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Βελτίωση σχέσης γονέα- παιδιού

Αλλαγή προτύπων αλληλεπίδρασης

Κατάλληλη γονεϊκή πειθαρχία

Συμπεριφορικές τεχνικές,

Παιχνίδι,

Εκπαίδευση γονέων

Μείωση κινδύνου παιδικής 

κακοποίησης53

Βελτίωση δεξιοτήτων γονέων60

Βελτίωση συμπεριφοράς παι-

διών54

Parent Management Training Oregon Model50

Γονείς παιδιών 2-18 ετών, 20 συνεδρίες 60 ή 120 λεπτών

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Ενθάρρυνση της θετικής 

συμπεριφοράς

Ρύθμιση των συναισθημάτων

Συστηματική χρήση ήπιων 

συνεπειών

Παρατήρηση και η καταγραφή

της συμπεριφοράς

Επίλυση  προβλημάτων

Προώθηση της επικοινωνίας 

μέσω της συνεργασίας

Υποστήριξη και  ανάπτυξη 

γονεϊκών δεξιοτήτων

Δημιουργία θεραπευτικής 

συμμαχίας

Εκπαίδευση μέσω της μίμησης

προτύπου και παιχνιδιών ρόλων

και βιωματικών ασκήσεων

Μείωση των προβλημάτων 

εξωτερίκευσης των παιδιών

Βελτίωση της κοινωνική 

επάρκειας των παιδιών

Βελτίωση ψυχικής υγείας των 

γονέων

Βελτίωση της συμπεριφοράς 

τους κατά την άσκηση του 

γονεϊκού ρόλου70
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νει τη συμπεριφορά τόσο των γονέων όσο και των παι-

διών54,60. Πιο συγκεκριμένα οι γονείς μετά το τέλος της

παρέμβασης φαίνεται ότι αποκτούν δεξιότητες ανακλα-

στικής ακρόασης, περιορίζουν τη χρήση σαρκαστικών και

επικριτικών σχολίων απέναντι στα παιδιά, προωθούν την

εγγύτητα και υιοθετούν πιο θετική στάση. Τα παιδιά εμ-

φανίζουν μικρότερης έντασης και συχνότητας συμπερι-

φορικά προβλήματα, όπως αναφέρουν τόσο οι ίδιοι οι γο-

νείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, είναι περισσότερο υπά-

κουα, λιγότερο απρόσεκτα και υπερκινητικά, και περιο-

ρίζουν τις αρνητικές συμπεριφορές, όπως κλαψούρισμα

και φωνές54,60. Βελτίωση στη συμπεριφορά τόσο των παι-

διών όσο και των γονέων βρέθηκε και σε έρευνες αναφο-

ρικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Help

the Noncompliant Child. Οι μετρήσεις των γονέων που

αξιολογούσαν τη δική τους συμπεριφορά αλλά και των

παιδιών τους έδειξαν σημαντική βελτίωση τόσο στη συ-

χνότητα όσο και την ένταση των προβληματικών συμπερι-

φορών61.

Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την αίσθη-

ση αυτεπάρκειας μέσω της μάθησης και της επίτευξης θε-

τικών και επιθυμητών συμπεριφορών, της επιτυχίας των

άλλων γονέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και

της ενθάρρυνσης των συντονιστών και των συμμετεχόν-

των5. Η ομάδα παρέμβασης δίνει τη δυνατότητα στους γο-

νείς να λάβουν την αποδοχή και την υποστήριξη από τους

άλλους γονείς και να συνδεθούν μαζί τους, καθώς βλέ-

πουν τις δικές τους ανησυχίες να αντικατοπτρίζονται στα

λόγια των υπολοίπων. Ακόμη η συμμετοχή στο πρόγραμ-

μα τους βοηθά να μειώσουν το συναίσθημα της ενοχής

και να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους, πέρα από το γο-

νεϊκό τους ρόλο6.

Μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ενίσχυσης γο-

νεϊκού ρόλου, οι γονείς αναφέρουν ότι νιώθουν περισσό-

τερο επαρκείς στο ρόλο τους, και έχουν θετικές προσδο-

κίες για την επίδραση της παρέμβασης στη συμπεριφορά

των παιδιών2,60 καθώς κατανοούν καλύτερα και ταυτίζον-

ται περισσότερο με τις ανάγκες των παιδιών τους6. Οι τε-

χνικές και η εκμάθηση δεξιοτήτων τους βοηθά να διακό-

ψουν τη χρήση αναποτελεσματικών πρακτικών, όπως οι

διαπληκτισμοί, οι απειλές και η χειροδικία6 και να αυξή-

σουν τη χρήση θετικών στρατηγικών48. Η συμμετοχή τους

στο πρόγραμμα τους βοηθά να αναγνωρίσουν τις αιτίες

της συμπεριφοράς των παιδιών τους καθώς και τις δυσκο-

λίες της δικής τους παιδικής ηλικίας, που παρεμβαίνουν

στην τωρινή τους ζωή και στο ρόλο τους ως γονείς6. Οι

αλλαγές στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των γονέ-

ων συνοδεύονται από μειωμένη παιδική αποκλίνουσα

συμπεριφορά καθώς και μειωμένο γονεϊκό άγχος48.

Συζήτηση
Ποικίλες διαστάσεις της γονεϊκής συμπεριφοράς έχουν

ορισθεί θεωρητικά και έχουν μελετηθεί ερευνητικά. Έχει

υποστηριχθεί από θεωρητικούς της παιδικής κακομετα-

Triple P55

Γονείς παιδιών ηλικίας 0-16 ετών, διάρκεια ανάλογα με τη βαρύτητα των προβλημάτων

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Δημιουργία ενός θετικού περι-

βάλλοντος για τα παιδιά

Θετική και εποικοδομητική 

ανταπόκριση στα προβλήματα

των παιδιών

Αντικατάσταση της καταναγκα-

στικής πειθαρχίας με αποτελε-

σματικές στρατηγικές

Διαμόρφωση ρεαλιστικών 

προσδοκιών για τη συμπεριφορά

του παιδιού

Αυτοφροντίδα των γονέων

123Magic2,58

Γονείς παιδιών 6-12 ετών, 6 συνεδρίες διάρκειας 120 λεπτών

Βασικές συνιστώσες Θεραπευτικές στρατηγικές Αποτελεσματικότητα

Συμπεριφοριστικές τεχνικές,

όπως παύση θετικής ενίσχυσης,

συμπεριφοριστική πρόβα,

λογικές συνέπειες,

θετική ενίσχυση,

χρήση βιντεοταινιών,

τηλεφωνική γραμμή 

επικοινωνίας,

κατ’ οίκον επισκέψεις

Διδασκαλία πρακτικών 

δεξιοτήτων στους γονείς

Βελτίωση της συμπεριφοράς 

του παιδιού57

Μείωση στην κλίμακα της

κατάθλιψης των γονέων

Βελτίωση των διαστάσεων 

της γονεϊκής συμπεριφοράς 

(ελαστικότητα, υπεραντιδραστι-

κότητα,  βερμπαλισμός)

Άυξηση της γονεϊκής 

αυτεπάρκειας4

Μείωση των συγκρουσιακών 

αλληλεπιδράσεων γονέα-παιδιού

Αντικατάσταση αρνητικών 

γονεϊκών συμπεριφορών

Συνδυασμός συστημικης 

θεραπείας οικογένειας και 

γνωσιακής/συμπεριφοριστικής

θεραπείας

Μείωση γονεϊκού  άγχους

Βελτίωση γονεϊκής 

αυτεπάρκειας2
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χείρισης ότι οι γονεϊκές συμπεριφορές κατατάσσονται σε

ένα συνεχές, στη μία άκρη του οποίου βρίσκονται οι επι-

βλαβείς για την ανάπτυξη του παιδιού συμπεριφορές

(π.χ. παραμέλησης και κακοποίησης) και στο άλλο οι

συμπεριφορές που διευκολύνουν την ανάπτυξή του45,62.

Για παράδειγμα, η τεχνική της παύσης των θετικών ενι-

σχύσεων (time-out) είναι μία αποδεκτή τεχνική για την

εφαρμογή της πειθαρχίας. Ωστόσο, αν η τεχνική αυτή

εφαρμόζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με βίαιο

τρόπο και χωρίς να δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να επα-

νορθώσει, μπορεί να θεωρηθεί κακοποίηση63. 

Τα μοντέλα που πρότειναν οι διάφορες σχολές της ψυχο-

λογίας για τη μελέτη και την κατανόηση της γονεϊκής

συμπεριφοράς παρουσιάζουν, παρά τις διαφορές, κοινά

χαρακτηριστικά και αναλύουν το γονεϊκό ρόλο βάσει κυ-

ρίως δυο διαστάσεων: τη συναισθηματική στάση προς το

παιδί και την άσκηση ελέγχου και πειθαρχίας. Ορισμένες

από τις παραμέτρους της γονεϊκής συμπεριφοράς που

έχουν συσχετισθεί με αρνητικές επιπτώσεις στο παιδί εί-

ναι ο αρνητισμός, τα ελλιπή όρια και οι σκληρές ή αναπο-

τελεσματικές μέθοδοι πειθαρχίας64. Η μειωμένη γονεϊκή

ζεστασιά, η αδιαφορία και η απουσία καθοδήγησης συν-

δέονται με παιδική επιθετικότητα και εξωτερικευμένα

προβλήματα, σύμφωνα με έρευνα των Siqueland, Kendall

& Steinberg65. Από την άλλη πλευρά ο δημοκρατικός γο-

νεϊκός τύπος φαίνεται να σχετίζεται με θετικά αποτελέ-

σματα στη συμπεριφορά των παιδιών, με υψηλότερη αυτο-

εκτίμηση, χαμηλά επίπεδα επιθετικότητας και εσωτερι-

κευμένων προβλημάτων, προβλημάτων δηλαδή που επη-

ρεάζουν την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού και όχι

το εξωτερικό περιβάλλον, όπως απόσυρση, ανησυχία, συ-

ναισθηματική αναστολή και κατάθλιψη26. Μεγάλος αριθ-

μός ερευνών καταλήγει ότι οι γονείς που επιβλέπουν και

ελέγχουν τα παιδιά με κατάλληλους τρόπους βάσει της

ηλικίας τους, τα ενθαρρύνουν και τα αποδέχονται, χρησι-

μοποιούν θετική πειθαρχία, είναι συνεπείς, επικοινωνούν

με σαφήνεια, ζεστασιά και συναισθηματική κατανόηση,

επιδρούν θετικά στην ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών41.

Άλλες παράμετροι που επιδρούν στη γονεϊκή συμπεριφο-

ρά και συνδέονται έμμεσα με τη συμπεριφορά των παι-

διών είναι η αίσθηση αυτεπάρκειας των γονέων και η ικα-

νοποίηση που αποκομίζουν από το ρόλο τους. Οι πεποιθή-

σεις που έχουν οι γονείς για τις δυσκολίες του ρόλου τους

και την προσωπική τους επάρκεια σε αυτόν καθορίζουν το

στρες που νιώθουν2. Όσο περισσότερες δυσκολίες αντι-

λαμβάνονται στο ρόλο τους, τόσο υψηλότερα είναι τα επί-

πεδα στρες που αναφέρουν.  Η αύξηση της αίσθησης

επάρκειας στο γονεϊκό ρόλο συνοδεύεται από μείωση του

γονεϊκού στρες ενώ επιδρά σημαντικά και στη δυσλει-

τουργική συμπεριφορά που υιοθετούν26. Ακόμη, μεγάλος

αριθμός ερευνών έχει καταδείξει τη σύνδεση του άγχους

και της αίσθησης αυτεπάρκειας με την προβληματική συμ-

περιφορά των παιδιών προς το εξωτερικό περιβάλλον,

όπως υπερκινητικότητα και επιθετικότητα19,26.

Βελτίωση στα επίπεδα του άγχους των γονέων μετά την

παρακολούθηση ενός γονεϊκού προγράμματος αναφέρε-

ται σε πολλές έρευνες, αποτέλεσμα που φαίνεται να δια-

τηρείται στο χρόνο. Οι γονείς μετά τη συμμετοχή τους στο

πρόγραμμα νιώθουν περισσότερο επαρκείς στο ρόλο

τους μέσω της μάθησης και της επίτευξης θετικών και

επιθυμητών συμπεριφορών5,54 κι έχουν θετικές προσδο-

κίες για την επίδραση της παρέμβασης στη συμπεριφορά

των παιδιών τους2. Οι πεποιθήσεις αυτές επηρεάζουν τη

συναισθηματική τους κατάσταση, τον τρόπο σκέψης και

τη συμπεριφορά τους7,8. Πράγματι οι γονείς με υψηλή αυ-

τεπάρκεια ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών

τους, παρέχουν ερεθίσματα και δεν είναι τιμωρητικοί16,

ενώ οι γονείς με χαμηλή αυτεπάρκεια παρουσιάζουν επι-

θετική συμπεριφορά17 και είναι λιγότερο πιθανόν να νιώ-

σουν ευχαρίστηση από τον γονεϊκό τους ρόλο, παράγον-

τας που έχει συνδεθεί με δυσλειτουργικές γονεϊκές πρα-

κτικές19.  

Είναι ευρέως εμπεριστατωμένο ότι τα προγράμματα ενί-

σχυσης γονεϊκού ρόλου εφαρμόζονται τόσο σε προληπτι-

κό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παρέμβασης και η βελτίω-

ση στη συμπεριφορά των παιδιών φαίνεται να διατηρεί-

ται και μετά το τέλος της παρέμβασης48. Ωστόσο υπήρχαν

έρευνες που δεν κατέδειξαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της

γονεϊκής αυτεπάρκειας και της συμπεριφοράς των παι-

διών, υπογραμμίζοντας ότι η «δύσκολη» συμπεριφορά

των παιδιών δεν αποτελεί προβλεπτικό δείκτη της γονεϊ-

κής αυτεπάρκειας2,67. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα

αποτελέσματα στις κλίμακες αξιολόγησης των γονέων

αποτελούν πιο αξιόπιστους δείκτες αποτελεσματικότητας

των προγραμμάτων γονεϊκής ενίσχυσης, τουλάχιστον

βραχυπρόθεσμα, συγκριτικά με τις κλίμακες που αξιολο-

γούν διαστάσεις της παιδικής συμπεριφοράς.

Βασικός σκοπός των γονεϊκών προγραμμάτων είναι η πα-

ροχή ευκαιριών στους γονείς για ενίσχυση των πεποιθή-

σεων τους σχετικά με την ικανότητα τους να αντιμετωπί-

σουν τη δύσκολη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι γο-

νείς μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατανοούν

καλύτερα και ταυτίζονται περισσότερο με τις ανάγκες

των παιδιών τους6,  παύουν να χρησιμοποιούν μη βοηθη-

τικές πρακτικές6 και αυξάνουν τη χρήση θετικών στρατη-

γικών48. Αυτές οι  δεξιότητες των γονέων έχουν βρεθεί

ότι σχετίζονται με μειωμένες αναφορές άγχους εκ μέρους

τους και μειωμένες αναφορές για αποκλίνουσα συμπερι-

φορά των παιδιών τους46. Οι αυτοαναφορές των γονέων

μετά τη λήξη του προγράμματος παρουσιάζουν  σημαντι-

κή μείωση όχι μόνο στην κλίμακα των προβλημάτων συμ-

περιφοράς των παιδιών αλλά και στην κλίμακα της κατά-

θλιψης των ίδιων4. Η αυξημένη γονεϊκή αυτεπάρκεια και

το μειωμένο άγχος ίσως αποτελούν απαραίτητες προϋπο-

θέσεις για τη θετική αλλαγή στη παιδική συμπεριφορά.

Οι γονείς μέσω του προγράμματος συνειδητοποιούν ότι

είναι αναγκαίο πρώτα να αλλάξουν οι ίδιοι τη συμπερι-

φορά και τη στάση τους απέναντι στα παιδιά τους, ώστε
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να μπορεί μετά να αλλάξει και η συμπεριφορά των παι-

διών. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών ίσως επι-

τυγχάνονται μετά την παρέλευση μακράς περιόδου, κατά

την οποία γονέας και παιδί προσαρμόζονται στις νέες τε-

χνικές του γονέα και αναπτύσσουν νέους τρόπους αλλη-

λεπίδρασης. 

Όλα τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω στη-

ρίζονται εμπειρικά από μεγάλο αριθμό ερευνών, ωστόσο

μικρό είναι το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανάλυση

των διαφορών μεταξύ των προγραμμάτων, όπως τα συ-

στατικά της παρέμβασης, η δομή, και η εφαρμογή τους. Η

συμπεριφορική εκπαίδευση των γονέων είναι η πιο ευρέ-

ως μελετημένη παρέμβαση για τα προβλήματα συμπερι-

φοράς των παιδιών και η αποτελεσματικότητά της είναι

βασισμένη εμπειρικά. Σε γενικές γραμμές, τα προγράμ-

ματα έχουν κοινά στοιχεία και εκπαιδεύουν τους γονείς

σε κοινές δεξιότητες, όπως η τεχνική time-out και ο έπαι-

νος. Όλα τα προγράμματα που προέρχονται από το μον-

τέλο των δύο σταδίων του Hanf  περιλαμβάνουν  ένα στά-

διο που έχει ως στόχο τη βελτίωση της σχέσης γονέα-παι-

διού και ένα στάδιο που έχει ως στόχο την αποτελεσματι-

κή διαχείριση της συμπεριφοράς50. Τέτοια προγράμματα

είναι το Parent Child Interaction Therapy Model, το πρό-

γραμμα  Incredible Years και το Help The Non-Compli-

ant Child.  Πιο ειδικά χαρακτηριστικά με ιδιαίτερη έμφα-

ση στις θετικές αλληλεπιδράσεις γονέα-παιδιού και την

επικοινωνία, τη συνεπή πειθαρχία και την πρακτική

άσκηση με το παιδί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας,  συν-

δέονται με μεγαλύτερα θεραπευτικά οφέλη σε όλα τα

προγράμματα. Τα περισσότερα προγράμματα τεκμηριω-

μένης αποτελεσματικότητας απαιτούν τη συμμετοχή των

γονέων σε περισσότερες από 8 με 12 συνεδρίες50. 

Οι γονείς μαθαίνουν απλές πρακτικές για να διαχειρι-

στούν με αυτοπεποίθηση τη συμπεριφορά των παιδιών

τους, να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανάπτυξης και να

οικοδομήσουν ισχυρές και υγιείς σχέσεις55. Ακόμη μαθαί-

νουν να δείχνουν θετική προσοχή στο παιδί, να παρέχουν

σαφείς οδηγίες και να διαμορφώνουν ρεαλιστικές προσ-

δοκίες για τη συμπεριφορά του παιδιού55. Οι στόχοι όμως

τέτοιων προγραμμάτων δεν προσανατολίζονται μόνο στη

συμπεριφορά των παιδιών, αλλά εστιάζουν και στους γο-

νείς. Οι γονείς εκπαιδεύονται στη διευθέτηση προσωπι-

κών ζητημάτων51 και σε πρακτικές δεξιότητες, έτσι ώστε

να διατηρούν την αυτοφροντίδα τους, την ευημερία και

την αίσθηση της αυτοεκτίμησης τους55 αλλά και να προσ-

διορίσουν τις ανάγκες τους, πέρα από το γονεϊκό τους ρό-

λο6. Η υιοθέτηση συμπεριφορών αυτοφροντίδας και η

επιτυχής αυτορρύθμιση και τροποποίηση της συμπεριφο-

ράς τους ως απάντηση στις απαιτήσεις του γονεϊκού ρό-

λου23 προλαμβάνει την αρνητική επίδραση στην κόπωση

που μπορεί να νιώσουν22, παράγοντας που μειώνει την

υπομονή και την ικανότητά αντιμετώπισης των δύσκολων

καταστάσεων, ενώ αυξάνει την ευερεθιστότητα και την

απογοήτευση τους24. Το αυξημένο γονεϊκό άγχος, που πα-

ρατηρείται σε αυτές τις περιπτώσεις οδηγεί σε σημαντική

μείωση  της αίσθησης επάρκειας και ικανοποίησης των

γονέων, διατηρώντας τον φαύλο κύκλο και οδηγώντας σε

δυσλειτουργική γονεϊκή συμπεριφορά και προβλήματα

συμπεριφοράς των παιδιών.

Δεδομένου αφενός ότι τα ερευνητικά δεδομένα από την

εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του γονεϊκού ρόλου

καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους, τόσο σε

επίπεδο πρόληψης, όσο και θεραπευτικής παρέμβασης

και αφετέρου ότι η σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα

αναφορικά με τους γνωσιακούς παράγοντες που σχετί-

ζονται με την ψυχοπαθολογία στρέφεται ιδιαιτέρως στο

ρόλο της συναισθηματικής κακομεταχείρισης κατά την

παιδική ηλικία στη δημιουργία των Πρώιμων Δυσλει-

τουργικών Σχημάτων69, ο τομέας της ανάπτυξης σχετικών

προγραμμάτων και η εμπειρική τους τεκμηρίωση, αποτε-

λεί πρόκληση και μελλοντικό στόχο. 

Parenting Programs

Vlachogianni A.1, Aggeli K.1  

1 Institute of Behavior Research and Therapy, Athens, 

Correspondence:  Aggeliki Vlachogianni, Institute of Behavior 

                               Research and Therapy, Gladstonos 10,

                               Athens, 106 77, Greece

                               E-Mail: angels_vl@hotmail.com, 

                               Tel: +30 2103840129

Summary
Parental behavior plays a key role in the development of

behavioral problems and emotional difficulties of children

into adulthood. Beliefs about difficulties of parenting and

the personal competence in parental role influence par-

enting self-efficacy and stress, as well as parenting behav-

ior during the interaction with children. Parenting pro-

grams emerged as effective intervention in prevention of

children’s mental health and their normal development.

This article presents a review of the literature relating to

parenting programs, particularly the dimensions of par-

enting behaviors that these programs are aimed, and their

impact on children's development. To conduct the present

research selecting well-described parenting programs

from several databases. Evidence-based and empirically

validated parenting programs are included. Parenting pro-

grams are suggested as effective intervention in a range of

problems in childhood according to a large number of re-

search studies. Parents after participating in the program

feel more competent in their roles, factor which affects

their emotional state, thinking and behavior and reduces
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dysfunctional practices in parenting.  Learning techniques

and skills help parents to discontinue the use of inefficient

practices and increase the use of positive strategies.  The

modification in parental thinking and behavior patterns is

correlated with reduced level of deviant behavior in child-

hood. Many studies report improvement in parental stress

levels after attending a parenting program. Therefore par-

enting programs have emerged as an effective intervention

for both parent and child. Additionally the psychological

models for understanding parenting provide theoretical

research on various dimensions of parental role. The key

dimensions of parenting role are the emotional attitude

towards the child and control/discipline. Parent’s nega-

tivism, poor limits-setting and harsh or ineffective disci-

pline are associated with adverse effects on the child's psy-

chosocial development. Lack of parental warmth, empathy

and guidance are associated with aggression and external-

ized problems into childhood. On the other hand the dem-

ocratic parental type is associated with positive effects on

children's behavior, higher self-esteem, low levels of ag-

gression and internalized problems. Large number of

studies conclude that appropriate supervision and control

behalf on parents, acceptance, positive reinforcement and

discipline, consistency, articulate communication, warmth

and empathy, have positive impact on psychosocial health

of children. It is well established that programs which sup-

port parents in their role are effective both as preventive

and therapeutic intervention. 

Key words: child’s behavior, parenting programs, parenting self-

efficacy, parenting stress
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