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Παροδικό και Μόνιµο Άγχος στους
Γονείς Παιδιών µε Σακχαρώδη ∆ιαβήτη Τύπου Ι
Ελένη Αλµπάνη1, Μαίρη Γκούβα2, Χρήστος Μαρνέρας3,
Γεωργία Θεοδωρακοπούλου4, Γεωργία Λαλαγίαννη5, Ευαγγελία Κοτρώτσιου6
1. Νοσηλεύτρια - Κοινωνική Λειτουργός, ΜSc, Γ.Ν.Παίδων Πατρών «Καραµανδάνειο»
2. Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Ηπείρου
3. Νοσηλευτής, ΜSc, Π.Γ.Ν.Π Ρίο Πατρών
4. Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Πατρών
5. Νοσηλεύτρια , Προϊσταµένη Παιδιατρικής Κλινικής , Γ.Ν.Παίδων Πατρών «Καραµανδάνειο»
6. Καθηγήτρια, Τµήµα Νοσηλευτικής - ΤΕΙ Λάρισας

Περίληψη
Εισαγωγή: Η διάγνωση του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη (Σ∆) στο παιδί είναι ένα τραυµατικό γεγονός που οι γονείς
πρέπει να διαχειριστούν.
Σκοπός: Ήταν η διερεύνηση του παροδικού και µόνιµου άγχους των γονέων παιδιών που πάσχουν από Σ∆
και η σύγκριση µεταξύ της οµάδας των πατέρων µε αυτή των µητέρων.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 83 γονείς (18 πατέρες και 65 µητέρες) παιδιών µε
Σ∆ που συνόδευαν τα παιδιά τους κατά τον τακτικό έλεγχο στα Εξωτερικά Παιδοενδοκρινολογικά Ιατρείου
ενός Πανεπιστηµιακού και ενός Γενικού Νοσοκοµείου Επαρχιακή πόλης. Οι συµµετέχοντες συµπλήρωσαν το
ερωτηµατολόγιο µόνιµου και παροδικού άγχους (State –Trait Anxiety) του ερωτηµατολογίου άγχους του
Spielberger. Χρησιµοποιήθηκαν οι στατιστικές δοκιµασίες t-Test και Χp2. Επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας ορίστηκε το p<0.05.
Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία των πατέρων και των µητέρων ήταν 43,72 ±7,50, και 40,15±5,46 έτη αντίστοιχα.. Οι µέσοι όροι του παροδικού (State) και µόνιµου (Trait) άγχους των πατέρων ήταν 45,67±11,31 και 40,56
± 12,83, ενώ των µητέρων ήταν 45,05±10,33 και 45,22 ± 9,02 αντίστοιχα, χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά. Όταν οι γονείς διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες µε βάση την τιµή 43 που αποτελεί και το µέσο όρο του
υγιούς πληθυσµού και για τις δύο υποκλίµακες, δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά.
Συµπέρασµα: Οι γονείς των παιδιών µε Σ.∆. έχουν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους από τον γενικό
πληθυσµό, χωρίς να διαπιστώνεται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ πατέρων και µητέρων.
Λέξεις – κλειδιά : Άγχος, Γονείς, Παιδιά, Σακχαρώδης ∆ιαβήτης, Νοσηλευτική, Ψυχολογία.

Εισαγωγή
Τα χρόνια νοσήµατα της παιδικής ηλικία, ασκούν πέρα σηµαντική επίδραση τόσο στη ζωή του µικρού ασθενή, όσο και
στη λειτουργία της οικογένειας (Raina et al., 2005, Boman et
al., 2005). Η διάγνωση σε ένα παιδί ενός σοβαρού χρόνιου
νοσήµατος συνιστά αγχογόνο παράγοντα και εγκυµονεί
µακροπρόθεσµα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα για τους
γονείς και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Καθώς η διαχείριση της χρόνιας ασθένειας απαιτεί τη γονική συµµετοχή
και προσαρµογή σε νέα δεδοµένα, η αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης και της λειτουργικότητας των γονέων είναι εξαιρετικά χρήσιµη (Goldbeck et al., 2006).
Ο Σ.∆. τύπου 1 χαρακτηρίζεται από µια σύνθετη διαχεί-
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ριση της θεραπευτικής αγωγής που έχει σωµατική και ψυχολογική επίδραση σε ολόκληρη την οικογένεια (Lowes et al.,
2004). Όπως επισηµαίνεται στη µελέτη των Liakopoulou και
λοιποί (2001), οι οποίοι επισηµαίνουν πως, η εκδήλωση των
συναισθηµάτων των µητέρων (όπως τα επικριτικά σχόλια, η
εχθρότητα και η συναισθηµατική υπερεµπλοκή) σχετίζεται
µε τον µεταβολικό έλεγχο στον παιδικό Σ.∆. Στην έρευνα
των Bowes et al., (2009), οι περισσότεροι γονείς ανέφεραν
ότι η διαχείριση του Σ.∆. και η επίγνωση των συνεπειών του
περιορισµένου ελέγχου τους προκαλούσαν επαναλαµβανόµενο στρες και άγχος ακόµη και πολλά χρόνια µετά τη διάγνωση και παρέµεναν ανήσυχοι σχετικά µε τη µελλοντική
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υγεία του παιδιού τους. Ιδιαίτερη ευάλωτες είναι οι µητέρες
των παιδιών που πάσχουν από Σ∆ (Horsch et al., 2007).
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του
παροδικού και µόνιµου άγχους των γονέων παιδιών µε
Σακχαρώδη ∆ιαβήτη τύπου Ι και η σύγκριση µεταξύ της οµά-

δας των πατέρων µε εκείνης των µητέρων. Η ερευνητική υπόθεση της µελέτης ήταν τα επίπεδα άγχους τόσο του παροδικού όσο και του µόνιµου θα είναι υψηλότερα σε σχέση µε
τις µέσες τιµές του ελληνικού πληθυσµού και πως οι µητέρες
θα έχουν υψηλότερα επίπεδα από τους πατέρες.

Υλικό και Μέθοδος
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου Θεσσαλίας και
του Τµήµατος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας από τον
∆εκέµβριο του 2008 έως τον Σεπτέµβριο του 2009. Στην
έρευνα συµµετείχαν 83 γονείς (18 πατέρες) παιδιών µε Σ∆
τύπου Ι, τα οποία προσέρχονταν για περιοδική παρακολούθηση στα Εξωτερικά Παιδοενδοκρινολογικά Ιατρεία
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Επαρχιακής πόλης, καθώς
και στο Παιδοενδοκρινολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του
Γενικού νοσοκοµείου της ιδίας πόλης. Oι γονείς περιελήφθησαν διαδοχικά στην έρευνα µε κριτήριο την ηλικία τους (>18
ετών) και την εθελοντική τους συµµετοχή. Τα άτοµα που
συµµετείχαν στη µελέτη έδωσαν τη συγκατάθεσή τους,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για το σκοπό της µελέτης και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο και την ανωνυµία
της διαδικασίας. Οι γονείς συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο Παροδικού και Μόνιµου άγχους του (ελληνική έκδοση)
του Spielberg (State and Trait Anxiety Inventory), παρουσία
της ερευνήτριας. Η κλίµακα αυτή αποτελείται από 40 προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε 2 υποκλίµακες:

α) τη συναισθηµατική κατάσταση του συµµετέχοντος κατά
τη χρονική στιγµή συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου
(δηλ. παροδικό άγχος ως αποτέλεσµα της παρούσης
κατάστασης), και
β) τη συναισθηµατική κατάσταση του ατόµου γενικότερα
(δηλ. µόνιµο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας).
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται στη βάση µιας τετράβαθµης κλίµακας τύπου Likert. (1-2-3-4). Πέραν του εξαγόµενου
δείκτη για κάθε υποκλίµακα, προκύπτει ένας γενικός δείκτης
εκτίµησης του άγχους µε την άθροιση όλων των προτάσεων.
Οι ερωτήσεις 1,2,5,8,10,11,15,16,20,21,26,27,33,36 και 39 βαθµολογούνται αντίστροφα (4=1), (3=2), (2=3), (1=4). Το εύρος των
τιµών της κάθε υποκλίµακας είναι από 20 έως 80.Η µέση τιµή για
την πρώτη υποκλίµακα στον γενικό ελληνικό πληθυσµό είναι
43,21, για τη δεύτερη υποκλίµακα 42,79 και για τη συνολική κλίµακα 86,01. Οι µέσοι όροι που αναφέρονται και χρησιµοποιήθηκαν
στην παρούσα µελέτη προέρχονται από τη δεύτερη στάθµιση
της κλίµακας, η οποία παρουσιάζει µικρότερη χρονική απόσταση
από τον καιρό διεξαγωγής της παρούσας µελέτης. Το ερωτηµατολόγιο παρουσιάζει επαρκή εγκυρότητα και αξιοπιστία.

Στατιστική ανάλυση
Έγινε περιγραφική στατιστική και δηµιουργήθηκαν πίνακες
συχνοτήτων για τις εξεταζόµενες µεταβλητές. H κατανοµή
των απαντήσεων στις δυο υποκλίµακες ήταν κανονική και η
σύγκριση µεταξύ των υποοµάδων των µητέρων και των πατέρων πραγµατοποιήθηκε µε το Student’s T-test.∆ηµιουργήθηκε
µια νέα δίτιµη µεταβλητή, µε βάση την κρίσιµη τιµή 43, που

είναι η µέση τιµή για το γενικό ελληνικό πληθυσµό. Σύµφωνα
µε αυτή οι γονείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες ανά υποκλίµακα : Σε εκείνους που είχαν επίδοση ≥43 και σε εκείνους µε
επίδοση <43. Η σύγκριση µεταξύ των δύο οµάδων έγινε µε το
x2 του Yates, που χρησιµοποιείται για τους τετράπτυχους
πίνακες. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS, 13.0v.

Αποτελέσµατα
Το κοινωνικό-δηµογραφικό προφίλ των ατόµων και των δύο
οµάδων, καθώς και οι απαντήσεις τους στις επιπλέον ερωτήσεις που τους τέθηκαν στο Ερωτηµατολόγιο κοινωνικό-δηµογραφικών δεδοµένων, παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνακες
1 & 2. Η µέση ηλικία των πατέρων του δείγµατος ήταν 43,72
±7,50 έτη, ενώ µέση ηλικία των µητέρων ήταν 40,15±5,46 έτη.
Όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση, η συντριπτική
πλειοψηφία των γονέων ήταν έγγαµοι (N=78, 94%).
Αναφορικά µε τον αριθµό παιδιών, οι περισσότερες οικογένειες είχαν 1-2 παιδιά (Ν=74, 90 %).
Οι περισσότεροι γονείς ήταν απόφοιτοι Λυκείου (N=44,
53%), ενώ 23 άτοµα ήταν άνεργοι (27,7%). Οι περισσότεροι
διέµεναν σε µεγάλα αστικά κέντρα (>150.000 κάτοικοι,
Ν=52, 62,7%). Η πλειοψηφία των παιδιών µε Σ∆ ήταν κορίτσια (Ν=44, 53,1%). Τα περισσότερα παιδιά ήταν ηλικίας 6-10
ετών και στην πλειοψηφία τους (Ν=72, 90 %) η νόσος είχε
πρωτοδιαγνωσθεί µέσα στην τελευταία πενταετία.

Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3, το παροδικό άγχος (State
anxiety) των πατέρων είχε µέσο όρο 45,67±11,31 και των µητέρων 45,05±10,33, χωρίς στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ
τους. Η σύγκριση των δύο οµάδων, κατόπιν σύµπτυξης των
κλάσεων σε κατανοµή που αποτελείται από δύο κατηγορίες
(≤43 βαθµούς και >43, µια και το 43,21 είναι ο µέσος όρος για
το παροδικό άγχος υγιούς πληθυσµού) µε το x2 του Yates δεν
έδειξε και πάλι στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο
οµάδων (Ρ<0,05).
Όσον αφορά στο µόνιµο άγχος (Trait anxiety) των
πατέρων, ο µέσος όρος ήταν 40,56±12,83, ενώ για τις µητέρες ήταν υψηλότερο και συγκεκριµένα 45,22±9,02, χωρίς
ωστόσο στατιστικά σηµαντική διαφορά. Kαι πάλι, η σύγκριση, δε, των δύο οµάδων, (<43 και ≥43 βαθµούς, µια και το
42,79 είναι ο µέσος όρος για το µόνιµο άγχος υγιούς πληθυσµού), δεν αποκάλυψε κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά (P<0,05).
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Συζήτηση
Οι γονείς των παιδιών µε Σ.∆. είχαν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους σε σχέση µε το γενικό ελληνικό πληθυσµό, και
οι µητέρες είχαν και υψηλότερες τιµές στο µόνιµο άγχος. Τα
αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την υπόθεσή µας ότι οι
γονείς των παιδιών µε Σ.∆. θα έχουν υψηλότερα επίπεδα
παροδικού άγχους από τον γενικό ελληνικό πληθυσµό, αλλά
δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση της διαφοράς µεταξύ πατέρων
και µητέρων ως προς το παροδικό άγχος. Σηµειώνεται ότι οι
µέσες τιµές του παροδικού άγχους που είχαν προταθεί σε
παλαιότερη στάθµιση του ερωτηµατολογίου στην Ελλάδα από
τους Λιάκο & Γιαννίτση (1984) για τους υγιείς κυµαίνονται στο
39,69. Τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε εκείνα διεθνών
ερευνών τα οποία δείχνουν πως οι περισσότεροι γονείς παιδιών µε Σ.∆. αναφέρουν ότι η διαχείριση του Σ.∆. και η επίγνωση των συνεπειών του περιορισµένου ελέγχου τους προκαλούν επαναλαµβανόµενο στρες και άγχος ακόµη και πολλά
χρόνια µετά τη αρχική διάγνωση (Bowes et al, 2009). Οι περισσότεροι γονείς µπορεί να εµφανίσουν συµπτώµατα άγχους και
κατάθλιψης µετά την αρχική διάγνωση, φαινόµενο που είναι
εντονότερο στις µητέρες (Kokkonen et al., 1997). Αν και το
άγχος των µητέρων ή τα συµπτώµατα κατάθλιψης δεν είναι
γενικά έκδηλα, είναι υπαρκτά, τουλάχιστον σε κάποιες µητέρες,
ακόµα και κατά τη διενέργεια του ελέγχου για πιθανότητα Σ∆
σε νεογέννητα βρέφη (Kerruish et al., 2007, Horsch et al.,
2007). Το άγχος των πατέρων έχει συσχετιστεί µε τη δυσκολία
στη συµπεριφορά του παιδιού, που αναφέρεται από τη µητέρα
(Mitchell et al.,2009). Το άκουσµα της διάγνωσης αποτελεί
τραυµατικό γεγονός για την πλειοψηφία των γονέων, οι οποίοι
σε ποσοστό 40% αναφέρουν µέτρια έως σοβαρά συµπτώµατα παροδικού άγχους και σε 17% σοβαρά συµπτώµατα κατάθλιψης (Streisand et al, 2008).
Έχει επίσης βρεθεί ότι οι γονείς των παιδιών µε σακχαρώδη διαβήτη θεωρούν ότι το παιδί τους είναι λιγότερο υγιές σε
σχέση µε τα συνοµήλικά του, παρά το γεγονός ότι σε µελέτη
αξιολόγησης φυσικών δραστηριοτήτων τα παιδιά µε Σ∆,
έχουν παρόµοιες επιδόσεις µε τα υπόλοιπα παιδιά (Καλούδη,
2009). Η καταπόνηση (stress) του γονέα είναι αντιστρόφως
ανάλογη της ηλικίας του και της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της οικογένειας (Mitschell et al., 2009). Η ακολουθού-

µενη αγωγή επηρεάζει επίσης την ψυχολογική κατάσταση του
γονέα, µε τις ενέσεις ινσουλίνης να επιβαρύνουν περισσότερο
την ψυχολογική κατάσταση του γονέα σε σχέση µε τις αντλίες
(Streisand, 2005).
Η σπουδαιότητα της διερεύνησης και της αντιµετώπισης
των στρεσσογόνων παραγόντων και της ψυχολογικής επιβάρυνσης του γονέα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κακή
συναισθηµατική κατάσταση του γονιού εγκυµονεί κινδύνους
για την ανάπτυξη ψυχιατρικής διαταραχής στα παιδιά µε
δυσάρεστες συνέπειες στη ρύθµιση του διαβήτη τους.
(Piazza-Waggoner et al., 2008, Mullins et al., 2007).
Οι µελλοντικές έρευνες στο θέµα αυτό θα ήταν σηµαντικό να συγκρίνουν τους γονείς των παιδιών µε Σ.∆. µε βάση τα
χρόνια που αυτό πάσχει από Σακχαρώδη ∆ιαβήτη ή/και το
ποια µεριά (του πατέρα ή της µητέρας) ευθύνεται πιθανόν για
την κληρονοµικότητα της ασθένειας, καθώς αυτό επηρεάζει
την ενοχή του «υπεύθυνου» γονέα και πιθανά να επηρεάζει
και άλλους ψυχολογικούς παράγοντες.
Ενδιαφέρουσα θα ήταν και η σύγκριση των ψυχολογικών
χαρακτηριστικών των γονέων παιδιών µε Σ.∆. µε εκείνα των
γονέων υγιών παιδιών ή/και παιδιών που πάσχουν άλλες χρόνιες ασθένειες. Έχει βρεθεί ότι συγκριτικά µε άλλα χρόνια
νοσήµατα, τα παιδιά µε Σ∆ εµφανίζουν µάλλον καλύτερη ποιότητα ζωής (Kaloudi, 2009, Boman et al, 2004).
Στους περιορισµούς της µελέτης περιλαµβάνεται το
µικρό µέγεθος των πατέρων του δείγµατος, που περιορίζει τη
στατιστική ισχύ κατά τις συγκρίσεις των υποοµάδων.
Συµπερασµατικά, και οι δύο γονείς των παιδιών µε Σ∆
παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα παροδικού άγχους σε
σύγκριση µε το µέσο όρο του υγιούς ελληνικού πληθυσµού,
ενώ οι µητέρες εµφανίζουν επίσης και υψηλότερα επίπεδα
µόνιµου άγχους.∆εν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ πατέρων και µητέρων.
Στα πλαίσια της Π.Φ.Υ. , απώτερος σκοπός της κοινοτικής
νοσηλευτικής θα πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας προς την
οικογένεια, έτσι ώστε να βοηθήσουµε να αποδεχθεί το πρόβληµα του παιδιού , ενθαρρύνοντας τους γονείς να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να αντεπεξέρχονται στην καθηµερινότητα του παιδιού µε λιγότερο άγχος.
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Πίνακες
Πίνακας 1. Κατανοµή των 83 γονέων παιδιών µε Σ.∆.,
κατά ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και αριθµό παιδιών.
Ηλικία (έτη)
≥ 24-30
31-40
41- ≤54
Σύνολο
Οικογενειακή κατάσταση
Άγαµος
Έγγαµος
∆ιαζευγµένος
Σύνολο
Αριθµός παιδιών
1
2
3
4
Σύνολο
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Απόφοιτος γυµνασίου
Απόφοιτος λυκείου
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
Σύνολο
Επαγγελµατική κατάσταση
Άνεργος
Οικιακά
Αυτοαπασχολούµενος
Ιδιωτικός υπάλληλος
∆ηµόσιος υπάλληλος
Σύνολο
Τόπος κατοικίας
Χωριό – κωµόπολη
Πόλη < 150.000 κατοίκους
Πόλη > 150.000 κατοίκους
Σύνολο

Eλληνικό Περιοδικό της Nοσηλευτικής Επιστήµης

Πατέρες Ν(%)

Μητέρες Ν(%)

Σύνολο Ν(%)

1 (5,5)
5 (27,8)
12 (66,7)
18 (21,7)

3 (4,6)
30 (46,2)
32 (49,2)
65 (78,3)

4 (4,8)
35 (42,2)
44 (53,0)
83(100,0)

0 (0,0)
16 (88,9)
2 (11,1)
18 (21,7)

1 (1,5)
62 (95,4)
2 (3,1)
65 (78,3)

1 (1,2)
78 (94,0)
4 (4,8)
83(100,0)

1 (5,6)
15 (83,3)
2 (11,1)
0 (0,0)
18 (21,7)

34 (52,3)
25 (38,4)
4 (6,2)
2 (3,1)
65 (78,3)

35 (42,2)
40 (48,2)
6 (7,2)
2 (2,4)
83 (100,0)

0 (0,0)
9 (50,0)
9 (50,0)
18 (21,7)

1 (1,5)
35 (53,8)
29 (44,6)
65 (78,3)

1 (1,2)
44 (53,0)
38 (45,8)
83(100,0)

0 (0,0)
0 (0,0)
1 (5,6)
10 (55,6)
7 (38,9)
18 (21,7)

6 (9,2)
17 (26,2)
5 (7,7)
12 (18,4)
25 (38,5)
65 (78,3)

6 (7,2)
17 (20,5)
6 (7,2)
22 (26,5)
32 (38,6)
83(100,0)

3 (16,7)
5 (27,8)
10 (55,6)
18 (21,7)

8 12,3)
15 (23,1)
42 (64,6)
65 (78,3)

11 (13,2)
20 (24,1)
52 (62,7)
83(100,0)
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Πίνακας 2. Κατανοµή των 83 γονέων παιδιών µε Σ.∆.,
κατά την ηλικία παιδιών που νοσούν από Σ.∆., το φύλο των παιδιών και τη διάρκεια νόσου.
Ηλικία παιδιών (έτη)
1-5
6-10
11-15
16-20
Σύνολο
Φύλο παιδιών
Άρρεν
Θήλυ
Σύνολο
∆ιάρκεια νόσου (έτη)
≤5
6-10
> 10

Πατέρες Ν(%)

Μητέρες Ν(%)

Σύνολο Ν(%)

1 (5,6)
9 (50,0)
8 (44,4)
0 (0,0)
18 (21,7)

17 (26,2)
35 (53,8)
11 (16,9)
2 (3,1)
65 (78,3)

18 (21,7)
44 (53,0)
19 (22,9)
2 (2,4)
83 (100,0)

14 (77,8)
4 (22,2)
18 (21,7)

24 (38,1)
39 (61,9)
65 (78,3)

38 (46,9)
43 (53,1)
83 (100,0)

16 (88,9)
2 (11,1)
0 (0,0)

56 (90,3)
3 (4,8)
3 (4,8)

72 (90,0)
5 (6,2)
3 (3,8)

Πίνακας 3. Κατανοµή και σύγκριση των 83 γονέων µε Σ.∆. ως προς τις υποκλίµακες στου STAI.
Παρoδικό άγχος
≤ 43
P<0.05
> 43
Σύνολο
Μέση τιµή (x ± SD)
p<0.05
Μόνιµο άγχος
<43
P<0.05
≥43
Σύνολο
Μέση τιµή (x ± SD)
p<0.05

39#

#

Πατέρες Ν(%)

Μητέρες Ν(%)

Σύνολο Ν(%)

8 (44,4)

32 (49,2)

40 (48,2)

33 (50,8)
65 (78,3)
45,05 ± 10,33

43 (51,8)
83 (100,0)
45,18 ± 10,49 t= 0,221

22 (33,8)

30 (36,1)

43 (66,2)
65 (78,3)
45,22 ± 9,02

53 (63,9)
83 (100,0)
44,20 ± 10,07 t= -1,759

10 (55,6)
18 (21,7)
45,67 ± 11,31
8 (44,4)
10 (55,6)
18 (21,7)
40,56 ± 12,83

Χp 2=0.39

Χp 2=0.30
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