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Σύντοµη Περίληψη 

Πολλές έρευνες έχουν εστιάσει στα συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα 

που παρουσιάζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Μελέτες για την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση των παιδιών έχουν επισηµάνει τη 

σηµαντικότητα των δυο αυτών παραγόντων στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την εξέταση, τη διερεύνηση και την παρουσίαση της 

σχέσης και της επίδρασης των συµπεριφορικών προβληµάτων και των διαταραχών 

συναισθήµατος των παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου µε τις διαστάσεις της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το 

ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών 

(Conners) και το ερωτηµατολόγιο µαθητών περιγραφής του εαυτού Ι (Marsh). Ο 

ερευνητικός σχεδιασµός περιελάµβανε τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας στην οποία 

συµµετείχαν 15 εκπαιδευτικοί και 195 µαθητές Ε΄ και Στ΄ ∆ηµοτικού δηµοσίων 

σχολείων του νοµού Βοιωτίας. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τον συντελεστή 

συσχέτισης Χ² και τον συντελεστή συσχέτισης Pearson r. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα 

παρουσιάζεται θετική σχέση ανάµεσα στην εκδήλωση των προβληµάτων 

συµπεριφοράς (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, τελειοµανία) µε τις 

µαθησιακές δυσκολίες, υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της γενικής αυτοαντίληψης των 

µαθητών µε την εξωτερική τους εµφάνιση και τη σχέση τους µε τους συνοµηλίκους, 

αλλά η γενική αυτοαντίληψη των µαθητών δεν παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε 

προβλήµατα διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς. Συνεπώς η 

αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίµηση των µαθητών δεν αποτελούν σε όλες τις 

περιπτώσεις προγνωστικούς παράγοντες για τα συµπεριφορικά και συναισθηµατικά 

προβλήµατα, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός σύνθετου δικτύου που ασκεί 

αλληλεπιδράσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα, αυτοαντίληψη, 

αυτοεκτίµηση 
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Abstract 

Many studies have focused on the emotional and behavioral problems that have 

children in primary education. Studies on self-concept and self-esteem of children have 

highlighted the importance of these two factors on the development of their personality. 

This study attempts to examine, explore and present the relationship and the influence 

of behavioral problems and emotional disorders of children of primary school with the 

dimensions of self-concept and self-esteem. For this purpose there were used: the 

Conners’ teacher rating scale and the self description questionnaire I (Marsh). The 

design includes quality research which involved 15 teachers and 195 pupils of fifth and 

sixth grade in public schools of Viotia. Data were analyzed using the CH² correlation 

and Pearson r correlation. According to the results, there ia a positive relation between 

the behavioral problems (hyperactivity, distractibility, perfectionism) and learning 

difficulties, there is also a positive relations between global self-perception of students 

with their appearance and their relationship with their peers, but the global self-concept 

of students do not show a strong correlation with problems of interpersonal and 

intrapersonal behavior. Thus the self-perception and self-esteem of students do not 

appear to consist, in all cases, predictors for behavioral and emotional problems, 

suggesting the existence of a complex network that has impact on. 

 

Keywords: emotional and behavioral problems, self-concept, self-esteem 
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Εκτενής Περίληψη 

Το κοµµάτι της ψυχικής υγείας των παιδιών µέσα στο σχολικό πλαίσιο συχνά 

αποσοβείται υπέρ των µαθησιακών στόχων. Τα συµπεριφορικά προβλήµατα και οι 

διαταραχές συναισθήµατος των παιδιών αποτελούν ένα γόνιµο πεδίο που µπορεί να 

διερευνηθεί και να συµβάλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των µαθητών. Με 

αυτή συνδέεονται άµεσα οι έννοιες της αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης που 

εµπεριέχουν την έννοια της αυτοαξιολόγησης. Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως είναι και η επίδραση των σηµαντικών 

άλλων µε προεξέχοντες  τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα µέλη της σχολικής 

κοινότητας. Η αυτοαντίληψη, η εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και η 

αυτοεκτίµηση, δηλαδή το συναισθηµατικό περιεχόµενο της σχέσης ευατός-εγώ, 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθηµατικές 

διαταραχές. Πράγµατι, η σωµατική αυτοεκτίµηση και η σωµατική αυτοαντιλήψη 

θεωρούνται ότι είναι σηµαντικά ψυχολογικά στοιχεία για τη δόµηση της συνολικής 

αυτοεκτίµησης ειδικά στους εφήβους. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί την εξέταση, τη 

διερεύνηση και την παρουσίαση της σχέσης και της επίδρασης των συµπεριφορικών 

προβληµάτων και των διαταραχών συναισθήµατος των παιδιών του ∆ηµοτικού 

σχολείου µε τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. Στο πλαίσιο της 

έρευνας χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της 

συµπεριφοράς των µαθητών (Conners) και το ερωτηµατολόγιο µαθητών περιγραφής 

του εαυτού Ι (Marsh). Ο ερευνητικός σχεδιασµός περιελάµβανε τη διεξαγωγή 

ποσοτικής έρευνας στην οποία συµµετείχαν 15 εκπαιδευτικοί και 195 µαθητές Ε΄ και 

Στ΄ ∆ηµοτικού δηµοσίων σχολείων. Τα 107 παιδιά ήταν αγόρια και τα 88 κορίτσια, 

όλα από το νοµό  Βοιωτίας.Τα παιδιά από αγροτική περιοχή ήταν 85, ενώ από αστική 

περιοχή 110. Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τον συντελεστή συσχέτισης Χ² και τον 

συντελεστή συσχέτισης Pearson r, µέσω του πακέτου SPSS. Η µεθοδολογική 

προσέγγιση αφορούσε ελεγχος ανεξαρτησίας Χ2. Στο ερωτηµατολόγιο δασκάλων έγινε 

συσχέτιση ανάµεσα στην εκδήλωση των προβληµάτων συµπεριφοράς και 

συναισθήµατος  µε τις µαθησιακές δυσκολίες (υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, 

τελειοµανία). Στο ερωτηµατολόγιο µαθητών η συσχέτιση      περιελέµβανε τη γενική 

αυτοαντίληψη µε τις σχέσεις µε τους συνοµήλικους και την αυτοεκτίµηση και 

αυτοαντίληψη µε την εξωτερική εικόνα. Το ερωτηµατολόγιο µαθητών συσχετίστηκε 

µε το ερωτηµατολόγιο δασκάλων, δηλαδή η γενική αυτοαντίληψη σε σχέση µε 
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προβλήµατα διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τα 

ευρήµατα βρέθηκε ότι η ψυχολογική αστάθεια ενός µαθητή είναι αίτιο για τη µειωµένη 

επίδοσή του στο σχολείο, δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικός παράγοντας από το να 

διαπιστωθεί η αρµονική σχέση ενός παιδιού µε τους συµµαθητές του µέσω της ύπαρξης 

πολλών φίλων και µιας γενικότερα αυξηµένης συµπάθειας εντός του σχολικού του 

περιβάλλοντος, ενώ η αυξηµένη αυτοεκτίµηση ενός µαθητή αναδεικνύει ως κύριο 

χαρακτηριστικό του την καλή εξωτερική του εµφάνιση. Με άλλα λόγια παρουσιάζεται 

θετική σχέση ανάµεσα στην εκδήλωση των προβληµάτων συµπεριφοράς 

(υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής, τελειοµανία) µε τις µαθησιακές δυσκολίες, 

υπάρχει θετική σχέση µεταξύ της γενικής αυτοαντίληψης των µαθητών µε την 

εξωτερική τους εµφάνιση και τη σχέση τους µε τους συνοµηλίκους, αλλά η γενική 

αυτοαντίληψη των µαθητών δεν παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση µε προβλήµατα 

διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς. Συνεπώς, µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες εµφάνισης µαθησιακών προβληµάτων είναι το πώς το παιδί 

αισθάνεται καθώς και η νοοτροπία του παιδιού. Η βελτίωση των προβληµατικών 

µορφών συµπεριφοράς συντελεί στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης, αλλά και ο 

βαθµός αυτοεκτίµησης ενός παιδιού συνδέεται µε τις κύριες αιτίες των ανασφαλειών 

του παιδιού που συνήθως είναι το πρόβληµα της εξωτερικής εµφάνισης. Καταληκτικά, 

η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίµηση των µαθητών δεν αποτελούν σε όλες τις 

περιπτώσεις προγνωστικούς παράγοντες για τα συµπεριφορικά και συναισθηµατικά 

προβλήµατα, υποδηλώνοντας την ύπαρξη ενός σύνθετου δικτύου που ασκεί 

αλληλεπιδράσεις. 
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Αν ένα παιδί ζει µέσα στην κριτική:  

Μαθαίνει να κατακρίνει  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην έχθρα:  

Μαθαίνει να καυγαδίζει  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ειρωνεία:  

Μαθαίνει να είναι ντροπαλό  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ντροπή:  

Μαθαίνει να είναι ένοχο  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην κατανόηση:  

Μαθαίνει να είναι υποµονετικό  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στον έπαινο:  

Μαθαίνει να εκτιµά  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην δικαιοσύνη:  

Μαθαίνει να είναι δίκαιο  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ασφάλεια:  

Μαθαίνει να πιστεύει  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην επιδοκιµασία:  

Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίµηση  

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην παραδοχή και φιλία:  

Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη µέσα στον κόσµο. 

 

Bertrand Russel 
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Εισαγωγή 

Σύγχρονες ερευνητικές µελέτες, καθώς και διαπιστώσεις στελεχών της εκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικών της πράξης και υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν καθηµερινή 

επαφή µε την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 

εκπαιδευτικοί του σύγχρονου σχολείου, παράλληλα µε το κύριο εκπαιδευτικό τους 

έργο έχουν να αντιµετωπίσουν πολλαπλά προβλήµατα συµπεριφοράς και 

συναισθήµατος που παρουσιάζονται καθηµερινά στην εκπαιδευτική τάξη, αλλά και να 

λειτουργήσουν σε σχέση µ’ αυτά. Έτσι, η παρούσα µελέτη διερευνά την 

πολυπλοκότητα και ανοµοιογένεια των προβληµάτων και τη σχέση των 

συναισθηµατικών και συµπεριφορικών διαταραχών και της αυτοεκτίµησης (self-

esteem) και της αυτοαντίληψης (self concept), οι οποίες παρουσιάζονται ανάµεσα 

στους προγνωστικούς παράγοντες για τα συµπεριφορικά και συναισθηµατικά 

προβλήµατα. Επιχειρείται µια θεωρητική διερεύνηση, µια προσέγγιση της συνολικής 

εικόνας των προβληµάτων συµπεριφοράς και συναισθήµατος και των προεκτάσεών 

τους. Παράλληλα, διερευνώνται και οι διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίµησης. 

Οι άνθρωποι που ασχολούνται µε εκπαιδευτικά ζητήµατα συχνά εστιάζονται στο 

µαθησιακό περιεχόµενο και εισέρχονται στο σχολείο απροετοίµαστοι και άπειροι όσον 

αφορά πρακτικά ζητήµατα της διδασκαλίας. Μια γενική εικόνα της σχολικής τάξης 

δείχνει ότι ανακύπτουν καθηµερινά προβλήµατα συµπεριφοράς που καλείται να 

αντιµετωπίσει η σχολική κοινότητα. Τα συµπεριφορικά προβλήµατα και οι διαταραχές 

συναισθήµατος των παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου αποτελούν ένα γόνιµο πεδίο που 

µπορεί να διερευνηθεί και να συµβάλει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των 

µαθητών, δεδοµένου ότι προϋπόθεση  της τήρησης των δικαιωµάτων του παιδιού είναι 

το να δεχτούµε ότι τα παιδιά αποτελούν µέρος της κοινωνίας µας και όχι ότι βρίσκονται 

απλώς σε αναµονή για να µπουν στην κοινωνία µας (Λουµάκου & Μπεζέ, 2006). 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψε, ότι οι έννοιες της 

αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης εµπεριέχουν την έννοια της αυτοαξιολόγησης 

και αποτελούν δύο βασικούς όρους όσον αφορά την έννοια του εαυτού, καθώς ο τρόπος 

µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του και, εν συνεχεία, τον αξιολογεί, 

σχετίζεται µε τη συµπεριφορά, τα συναισθήµατα, τις αξίες, τους στόχους και τις 

φιλοδοξίες του (Μακρή - Μπότσαρη, 2001). 
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Η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων, όπως είναι 

και η επίδραση των σηµαντικών άλλων. Το άτοµο διαµορφώνει την αυτοαντίληψη 

µέσα από την ανατροφοδότηση που λαµβάνει µέσα από τους σηµαντικούς άλλους, 

φτάνοντας στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης εικόνας του εαυτού, είτε πρόκειται για 

µια θετική είτε για µια αρνητική εικόνα. Το παιδί όταν εισέρχεται στη σχολική ηλικία, 

δέχεται σηµαντικές επιδράσεις και από πρόσωπα στο σχολείο, όπως είναι οι 

συµµαθητές και οι δάσκαλοι που παίρνουν τη θέση των γονέων (Burns, 1982). 

Επιπλέον, η αυτοαντίληψη επηρεάζεται από τα προβλήµατα συµπεριφοράς που 

παρουσιάζουν ορισµένοι µαθητές (Henricsson, & Rydell, 2004), ενώ η αυτοαντίληψη 

των παιδιών επηρεάζεται και από την εικόνα των εκπαιδευτικών για τους µαθητές. Η 

αρνητική εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για µαθητές µε προβλήµατα συµπεριφοράς 

ασκεί επιδράσεις στην αυτοαντίληψη που διαµορφώνουν οι µαθητές (Montague & 

Rinaldi, 2001).  

Η αυτοαντίληψη σχετίζεται µε την αυτοεικόνα και περιλαµβάνει στοιχεία, όπως είναι 

η κοινωνική ταυτότητα, οι προδιαθέσεις και τα σωµατικά χαρακτηριστικά. Η 

αυτοαντίληψη σχετίζεται µε τα γνωστικά σχήµατα που διαµορφώνει το άτοµο για τον 

εαυτό του. Η αυτοαντίληψη των µαθητών περιλαµβάνει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, 

όπως είναι η σχολική ικανότητα, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, οι σχέσεις µε τους 

γονείς, η αθλητική ικανότητα, η φυσική εµφάνιση και η διαγωγή- συµπεριφορά. 

Έτσι λοιπόν το θέµα της παρούσας έρευνας είναι «Tα συµπεριφορικά προβλήµατα και 

οι διαταραχές συναισθήµατος των παιδιών του δηµοτικού σχολειού: οι διαστάσεις της 

αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης». Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της 

έρευνας αυτής µπορούν αργότερα να συγκριθούν µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών, 

ώστε να προκύψουν ασφαλέστερες και εγκυρότερες ενδείξεις για το τι συµβαίνει στα 

ελληνικά δηµοτικά σχολεία. Ελπίζουµε ότι η έρευνά µας και οι έρευνες που θα 

ακολουθήσουν θα παρέχουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δυνατότητες να 

δηµιουργήσει µια πιο δυναµική κουλτούρα διδασκαλίας και µάθησης στα ελληνικά 

σχολεία που δε θα στέκεται µόνο στο γνωστικό τοµέα αλλά θα προάγει και την ψυχική 

υγεία των µαθητών, σεβόµενο τα δικαιώµατα του παιδιού και εργαζόµενο προς ην 

συνειδησιακή αφύπνιση της κοινωνίας (Λουµάκου & Μπεζέ, 2006) προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι αποτελεί µια 

θεµατική που συνδέει τη συµβουλευτική και την εκπαίδευση και ερευνά το κοµµάτι 
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της ψυχικής υγείας των παιδιών µέσα στο σχολικό πλαίσιο, το οποίο συχνά 

αποσοβείται υπέρ των µαθησιακών στόχων, όπως και προαναφέρθηκε. Η επισήµανση 

της σηµασίας της αυτοαντίληψης για την εικόνα του εαυτού κρίνεται εξίσου 

σηµαντική. 

Πιο αναλυτικά, η προσπάθεια ορισµού των προβληµάτων συµπεριφοράς και της 

εννοιολογικής αποσαφήνισης έγκειται στο γεγονός ότι κρίνεται αναγκαίο να 

προσδιοριστεί το πρόβληµα, ώστε στη συνέχεια να αντιµετωπιστεί. Η απάντηση σε ένα 

ερώτηµα σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των διαφόρων διαταραχών 

συµπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο απαιτεί πρώτα απ’ όλα την προσπάθεια να 

οριστούν τα προβλήµατα συµπεριφοράς, καθώς και τη στήριξη αυτού του ορισµού 

µέσω στατιστικών και λειτουργικών κριτηρίων, καθώς και των θεωρητικών 

προσεγγίσεων και πρακτικών (Κολιάδης, 2010).  Η αναφορά στον όρο «διαταραχές της 

συµπεριφοράς» εννοείται ως η ύπαρξη ακραίων συµπεριφορών που δεν είναι ανεκτές 

και ανάλογες των κοινωνικών και πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος που 

εµφανίζονται. Ο όρος συµπεριλαµβάνεται για πρώτη φορά στην Έκθεση για τις Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες που δηµοσιεύθηκε το 1978 στην Αγγλία (Κανδαράκης, 2004).  

Το αν µία συµπεριφορά είναι προβληµατική ή όχι κρίνεται µε βάση κάποια στοιχεία 

όπως: τα κοινωνικά αυτονόητα, οι συνθήκες εκδήλωσής της, οι προσδοκίες και οι 

προκαταλήψεις των ατόµων του κοντινού περιβάλλοντος, το πλέγµα αξιών  και το 

προσωπικό συµφέρον του παρατηρητή, τα αποτελέσµατα, η συχνότητα και η ένταση 

της συµπεριφοράς (Χρηστάκης, 2001).  

Η έννοια, λοιπόν των προβληµάτων συµπεριφοράς εµπεριέχει τις διαταραχές του 

συναισθήµατος και της συµπεριφοράς και φαίνεται ότι προσεγγίζει περισσότερο την 

έννοια του ατόµου που δεν ταιριάζει κι αδυνατεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Κατ’ επέκταση η έννοια αυτή αναφέρεται στο άτοµο που έχει ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και που η κοινωνία οφείλει να βοηθήσει µε την παροχή 

κατάλληλων εκπαιδευτικών και ψυχοθεραπευτικών προγραµµάτων για την καλύτερη 

δυνατή προσαρµογή του (Κανδαράκης, 2004). 

Η αναγνώριση η έκφραση και η διαχείριση των συναισθηµάτων αναφέρονται 

ουσιαστικά στη συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου. Ο όρος «συναισθηµατική 

ανάπτυξη» αναφέρεται µε τη σειρά του αφενός στα συναισθήµατα αυτά καθαυτά, όπως 

τα βιώνει το άτοµο κατά τη διάρκεια της ζωής του, και αφετέρου στη ρύθµιση των 

συναισθηµάτων, την ικανότητα, δηλαδή του ατόµου να ελέγχει, να διαµορφώνει τα 
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συναισθήµατα του ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η διατύπωση 

ενός κοινού ορισµού για τα συναισθήµατα αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία, καθώς οι 

έρευνες επικεντρώνονται σε διαφορετικές διαστάσεις και διαδικασίες που σχετίζονται 

µε την έκφραση και την εκδήλωσή τους. Ως «συναίσθηµα» ορίζεται οτιδήποτε νιώθει 

ένα άτοµο, όταν αξιολογεί ένα γεγονός µε συγκεκριµένο τρόπο και συνήθως 

συνοδεύεται από χαρακτηριστικές αλλαγές στον οργανισµό και στην συµπεριφορά 

(Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Τα συναισθήµατα και οι αντιδράσεις παρουσιάζουν διαφορές στις διάφορες ηλικιακές 

περιόδους (βρεφική, νηπιακή, προσχολική, εφηβική), ενώ προς το τέλος της εφηβικής 

ηλικίας το άτοµο θεωρείται ότι έχει ωριµάσει συναισθηµατικά. 

Συνεχίζοντας, πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα άτοµα αντιµετωπίζουν τις 

συναισθηµατικές καταστάσεις και «ρυθµίζουν» τα συναισθήµατα τους στις διάφορες 

ηλικιακές περιόδους. Ο όρος «ρύθµιση των συναισθηµάτων» αναφέρεται στις 

δεξιότητες που αναπτύσσει το άτοµο προκειµένου να ελέγχει και να κατευθύνει τη 

συναισθηµατική του έκφραση, να οργανώνει τη συµπεριφορά του σε έντονες 

συναισθηµατικές καταστάσεις και να καθοδηγείται από τις συναισθηµατικές του 

εµπειρίες (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Όσον αφορά στα παιδιά, η ερµηνεία των συναισθηµάτων από τα ίδια έχει προσελκύσει 

το ερευνητικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα η ερµηνεία των δυσάρεστων καταστάσεων. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους, τα παιδιά συχνά νιώθουν φόβο, θυµό, 

άγχος, ζήλια, λύπη ή ανησυχία, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας στήριξής 

τους έχουν διατυπωθεί από µελετητές κάποιες γενικές αρχές για τη διαχείριση των 

δυσάρεστων συναισθηµάτων (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Επιπλέον, οι έρευνες που σχετίζονται µε τα συναισθήµατα υποστηρίζουν ότι αυτά 

επιδρούν σηµαντικά στη µάθηση, στη µνήµη, στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της 

ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά τα συναισθήµατα µπορούν να επηρεάσουν και την 

υγεία του σώµατος, σύµφωνα µε άλλες έρευνες. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ο ρόλος 

του συναισθήµατος είναι αξιοσηµείωτος για τη συµπεριφορά του παιδιού. Παιδιά που 

νιώθουν πλήρη συναισθηµατικά σπανίως αναπτύσσουν προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Με βάση τα παραπάνω η ικανότητα ενός ατόµου να εκφράζει τα συναισθήµατά του 

αποτελεσµατικά κατά την αλληλεπίδρασή του µε τους άλλους κρίνεται σηµαντική και 

βέβαια προϋποθέτει ορισµένες δεξιότητες συναισθηµατικής επάρκειας. Με αυτές 
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σχετίζεται και η συναισθηµατική νοηµοσύνη του Goleman (2011), που αναφέρεται 

στην ικανότητα αντίληψης, έκφρασης και διαχείρισης των συναισθηµάτων, στον 

αυτοέλεγχο, στην ενσυναίσθηση, στην ποιοτική επικοινωνία, στη διαδικασία επίλυσης 

συγκρούσεων, στη διεκδικητική στάση, στη προσωπική υπευθυνότητα, στην αυτο-

επίγνωση και αυτό- αποδοχή (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Ως προς την αυτοαντίληψη και την αυτοεκτίµηση, οφείλουµε να είµαστε  προσεκτικοί 

στη χρήση των όρων, καθώς η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας δείχνουν ότι 

έχουν χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά στο παρελθόν (Harter, 1983). Πάντως πολλοί 

µελετητές θεωρούν ότι η αυτοεκτίµηση αποτελεί θεµελιώδες κίνητρο του ατόµου για 

εξέλιξη, αφού επηρεάζεται από τις προσδοκίες, τις φιλοδοξίες και την πεποίθηση του 

ότι έχει επιτύχει τους στόχους του. 

Ο Higgins (1989) αναφέρει ότι στο σύνολο των αντιλήψεων που το άτοµο έχει 

διαµορφώσει για τον εαυτό του συνδυάζονται οι τρεις όψεις του εαυτού: η προσωπική 

αυτοαντίληψη, η οποία σχετίζεται µε τη γνώµη που έχει το κάθε άτοµο για τον εαυτό 

του, η κοινωνική αυτοαντίληψη, η οποία διαµορφώνεται από την εντύπωση που έχει 

το άτοµο για το πώς το βλέπουν οι άλλοι και η ιδανική αυτοαντίληψη, η οποία 

περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά που το άτοµο θα ήθελε να έχει ο εαυτός του. Πολλές 

φορές, οι τρεις αυτές όψεις του εαυτού βρίσκονται σε ασυµφωνία µεταξύ τους, µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων στο άτοµο (Harter, 1990). 

Το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης αποτελείται από στοιχεία της κοινωνικής 

ταυτότητας, από προδιαθέσεις και σωµατικά χαρακτηριστικά, ενώ η διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης συντελείται βαθµιαία, στη διάρκεια της εξελικτικής πορείας του 

ατόµου, και διαφοροποιείται προοδευτικά, τουλάχιστον µέχρι την αρχή της εφηβείας 

(Harter, 1990). Στην πορεία αυτή υπάρχουν κάποια κοµβικά σηµεία, βάση των οποίων 

διαµορφώνεται τελικά η αυτοαντίληψη, µε σηµαντικό το σηµείο της µέσης παιδικής 

ηλικίας. 

Ανακεφαλαιώνοντας, η εργασία θα βασίζεται στους παραπάνω άξονες σε µια 

προσπάθεια διερεύνησης των συµπεριφορικών και συναισθηµατικών προβληµάτων 

των παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου και του ρόλου της αυτοαντίληψης των παιδιών, 

καθώς και τις σχέσεις των δυο µεταξύ τους.  

Το γεγονός ότι το θέµα έχει πολλές προεκτάσεις και συχνά υπάρχει µία σύγχυση γύρω 

από το τι είναι και ποιο θεωρείται πρόβληµα και ποιο όχι, µας προτρέπει να 
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ασχοληθούµε και να προβούµε σε µια χρήσιµη παρουσίαση κατηγοριοποίηση µε βάση 

τα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Η εργασία, εντασσόµενη στη φιλοσοφία και τους σκοπούς 

του µεταπτυχιακού προγράµµατος ουσιαστικά αποτελεί µια αναλυτική παρουσίαση 

των προβληµάτων συµπεριφοράς και συναισθήµατος, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση πέρα 

από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και στο ρόλο που διαδραµατίζει το τι πιστεύει ο 

καθένας για τον εαυτό του, στοιχείο σηµαντικό για τη διαχείριση των προβληµάτων 

συµπεριφοράς και συναισθήµατος στο σχολικό πλαίσιο κι πέρα από αυτό.   

Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση (θεωρητική και ερευνητική), 

καταγραφή και παρουσίαση των διαστάσεων των προβληµάτων συµπεριφοράς και 

συναισθήµατος και µε τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης, είναι 

δηλαδή η εξέταση, η διερεύνηση και η παρουσίαση της σχέσης και της επίδρασης των 

συµπεριφορικών προβληµάτων και των διαταραχών συναισθήµατος των παιδιών του 

∆ηµοτικού σχολείου µε τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. 

Επιµέρους στόχοι είναι η αναφορά στη φύση του θέµατος, δηλαδή η εννοιολογική 

διασαφήνιση των αναλυόµενων όρων, η ανάδειξη των κριτηρίων, παραγόντων του 

αναλυόµενου θέµατος, η παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων που υπάρχουν 

στην βιβλιογραφία και η περαιτέρω ανάλυση του ρόλου του συναισθήµατος των 

παιδιών υπό το πρίσµα της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους. Όλα αυτά 

διερευνώντας στο πλαίσιο του δηµοτικού σχολείου. 

Ως προς τη µέθοδο προσέγγισης του θέµατος, επιλέγεται για την εργασία η ποσοτική 

έρευνα, δηλαδή η ποσοτική συστηµατική µεθοδολογία συλλογής πληροφορίας από ένα 

δείγµα του πληθυσµού της οποίας τα αποτελέσµατα να είναι αντιπροσωπευτικά του 

επιλεγµένου πληθυσµού αφήνοντας ένα µικρό περιθώριο σφάλµατος. Η ερευνήτρια 

χρησιµοποιεί για την έρευνά της δύο ερωτηµατολόγια. 

Ως προς τη διάρθρωση της εργασίας, η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι 

κεφάλαια, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνει το εννοιολογικό πλαίσιο και τις θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί για το θέµα, καθώς και τα σχετικά ερευνητικά ευρήµατα. Το δεύτερο 

κεφάλαιο επονοµάζεται σκοπός τις εργασίας και αναφέρεται µε σαφήνεια στο σκοπό 

της εργασίας και τα ερευνητικά ερωτήµατα. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

παρούσα έρευνα και συγκεκριµένα όλες οι πτυχές της µεθοδολογίας. Το τέταρτο 

κεφάλαιο ονοµάζεται αποτελέσµατα και σε αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά και 
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περιγράφονται τα αποτελέσµατα από το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών αρχικά 

και από το ερωτηµατολόγιο των µαθητών έπειτα, ενώ ακολουθούν και οι συσχετίσεις 

που έχουν γίνει µε βάση τα αποτελέσµατα αυτών των δύο. Το πέµπτο κεφάλαιο είναι 

το κεφάλαιο της συζήτησης, όπου σχολιάζονται κριτικά και ερµηνεύονται τα 

αποτελέσµατα της έρευνας σε συνάρτηση µε το θεωρητικό πλαίσιο και τα πορίσµατα 

άλλων ερευνών, ενώ παράλληλα συζητούνται και οι περιορισµοί της έρευνας. Στο έκτο 

και τελευταίο κεφάλαιο κατατίθενται εστιασµένες προτάσεις σχετικές µε το θέµα 

βασιζόµενες στα αποτελέσµατα της έρευνας. 
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Κεφάλαιο 1: Θεωρητικό µέρος 

 

1.1. Εννοιολογικό πλαίσιο του όρου 

Η προσπάθεια ορισµού των συµπεριφορικών προβληµάτων και των διαταραχών 

συναισθήµατος και της εννοιολογικής αποσαφήνισης έγκειται στο γεγονός ότι κρίνεται 

αναγκαίο να προσδιοριστεί το πρόβληµα, ώστε στη συνέχεια να αντιµετωπιστεί. 

Αναλυτικότερα, η απάντηση σε ένα ερώτηµα σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των 

διαφόρων διαταραχών συµπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο απαιτεί πρώτα απ’ όλα την 

προσπάθεια να οριστούν τα προβλήµατα αυτά, καθώς και τη στήριξη αυτού του 

ορισµού µέσω στατιστικών και λειτουργικών κριτηρίων, καθώς και των θεωρητικών 

προσεγγίσεων και πρακτικών (Κολιάδης, 2010).   

 

1.1.1. Ορισµός, εννοιολογική προσέγγιση 

Η αναφορά στον όρο «διαταραχές της συµπεριφοράς» εννοείται ως η ύπαρξη ακραίων 

συµπεριφορών που δεν είναι ανεκτές και ανάλογες των κοινωνικών και πολιτιστικών 

προσδοκιών του περιβάλλοντος που εµφανίζονται. Ο όρος συµπεριλαµβάνεται για 

πρώτη φορά στην Έκθεση για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες που δηµοσιεύθηκε 

το 1978 στην Αγγλία (Κανδαράκης, 2004).  

Μιλώντας για συµπεριφορά οφείλουµε και να την ορίσουµε. «Συµπεριφορά είναι κάθε 

πράξη ή αντίδραση ενός ατόµου, η οποία µπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί, 

καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, µε την οποία δηλώνεται ή υπονοείται η στάση 

του και οι διαθέσεις του προς τον εαυτόν του ή και το περιβάλλον του» (Χρηστάκης, 

2001). Η συµπεριφορά µπορεί να είναι είτε ενεργητική, είτε παθητική. Η συµπεριφορά 

ενός ατόµου είναι µάλλον αδύνατο να προβλεφθεί, ενώ ταυτόχρονα τη χαρακτηρίζει 

έντονη πολυπλοκότητα. Αν έχουµε ακόµη υπόψη µας ότι διαφορετικά άτοµα έχουν 

διαφορετικές εµπειρίες, ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και διαµορφώνουν 

διαφορετικές αξίες, τότε είναι εύκολο να κατανοήσουµε γιατί προσλαµβάνουν και 

αντιλαµβάνονται διαφορετικά ίδιες συµπεριφορές. 

Το αν µία συµπεριφορά είναι προβληµατική ή όχι κρίνεται µε βάση κάποια στοιχεία 

όπως: τα κοινωνικά αυτονόητα, οι συνθήκες εκδήλωσής της, οι προσδοκίες και οι 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:33 EEST - 44.213.66.193



9 

 

προκαταλήψεις των ατόµων του κοντινού περιβάλλοντος, το πλέγµα αξιών  και το 

προσωπικό συµφέρον του παρατηρητή, τα αποτελέσµατα, η συχνότητα και η ένταση 

της συµπεριφοράς (Χρηστάκης, 2001).  

Ο Χρηστάκης (2001) περιλαµβάνει τον ορισµό του Kauffman ο οποίος επισηµαίνει ότι 

«παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς είναι παιδιά τα οποία πολύ συχνά και µε 

αξιοσηµείωτο τρόπο αντιδρούν στο περιβάλλον τους µε απαράδεκτους κοινωνικά και 

ανεπιτυχείς προσωπικά τρόπους αλλά µπορούν να διδαχθούν κοινωνικά περισσότερο 

αποδεκτή και προσωπικά περισσότερο ικανοποιητική συµπεριφορά». Στον ορισµό των 

Kirk και Gallaagher αναφέρεται ότι «µία συµπεριφορά θεωρείται προβληµατική ή 

διαταραγµένη όταν είναι διαφορετική  από εκείνη που θεωρείται κανονική για µια 

ορισµένη ηλικία και η οποία επεµβαίνει σηµαντικά  στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

παιδιού και στη ζωή των άλλων», ενώ η έκθεση Warnock (όπως αναφέρεται στο 

Χρηστάκης, 2001) ορίζει ως διαταραγµένη τη συµπεριφορά του παιδιού, «αν (το παιδί) 

αναπτύσσεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει κακή επίδραση στον εαυτό του ή/και στους 

γύρω του και δε µπορεί να θεραπευτεί από τους γονείς του ή από τους δασκάλους του ή 

άλλους ενήλικες µε τη συνηθισµένη επαφή µαζί τους, αλλά χρειάζεται ειδική βοήθεια». 

Ο Χρηστάκης (2001) εντοπίζει ότι τα βασικά στοιχεία της προβληµατικής 

συµπεριφοράς του παιδιού είναι οι επιδράσεις στον εαυτό του και τα άτοµα γύρω του, 

και η ανάγκη για βοήθεια από ειδικούς, καθώς οι συνηθισµένοι τρόποι δεν επαρκούν. 

Ένας άλλος ορισµός µε σηµαντική ισχύ αναφέρει «ένα πρόβληµα στη συµπεριφορά 

αφορά σε µια συγκεκριµένη δράση την οποία εµφανίζει ένας σχετικά µικρός αριθµός 

ατόµων για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή µε υψηλή ένταση. Παρότι το πρόβληµα είναι 

µετρήσιµο, ταυτόχρονα θεωρείται υποκειµενικό και εξετάζεται πάντα σε σχέση µε το 

πλαίσιο εµφάνισής του. Τέλος, έχει ως συνέπεια την έκπτωση στη λειτουργικότητα του 

ίδιου του ατόµου ή και των συστηµάτων στα οποία λειτουργεί» (Κολιάδης, 2010).  

Όπως γίνεται αντιληπτό, η υιοθέτηση ενός ορισµού για τα προβλήµατα στη 

συµπεριφορά µοιάζει να αποτελεί ιδιαίτερα προκλητικό και συνάµα δύσκολο 

εγχείρηµα κυρίως λόγω του εύρους της πολυπαραγοντικότητας της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς. Μάλιστα µερικές φορές υπάρχει και σύγχυση µε άλλους όρους.  

Είναι σηµαντικό να διαχωρίσουµε τον όρο που αναφέρεται ως «συναισθηµατικές 

διαταραχές από τον όρο «συµπεριφορικές διαταραχές», διότι  πιθανή συγχώνευση τους 

µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα λογικού προσδιορισµού τους και τελικά σε 
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δυσκολίες κατηγοριοποίησης των ατόµων που εντάσσονται στη µία ή στην άλλη οµάδα 

(Κανδαράκης, 2004). 

Αρκετοί επιστήµονες κρίνουν σκόπιµο να χρησιµοποιείται ο όρος «προβλήµατα 

συµπεριφοράς», αφού πολλοί σύλλογοι και διεθνείς οργανισµοί υποστηρίζουν ότι είναι 

περιγραφικός, δίνει έµφαση στην έκδηλη συµπεριφορά και είναι χρήσιµος σε γονείς 

και ειδικούς (Κανδαράκης, 2004). Υποστηρίζεται ότι «η προβληµατική συµπεριφορά 

του παιδιού ορίζεται από την ικανότητα ή την ανικανότητα του να προσαρµοστεί στο 

καθηµερινό του περιβάλλον και να επικοινωνήσει µε τους γύρω του µε τρόπο που η 

κοινωνία αποδέχεται και εγκρίνει» (Πολυχρονοπούλου, 2001). 

Η έννοια, λοιπόν των προβληµάτων συµπεριφοράς εµπεριέχει τις διαταραχές του 

συναισθήµατος και της συµπεριφοράς και φαίνεται ότι προσεγγίζει περισσότερο την 

έννοια του ατόµου που δεν ταιριάζει κι αδυνατεί να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του 

περιβάλλοντος. Κατ’ επέκταση η έννοια αυτή αναφέρεται στο άτοµο που έχει ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και που η κοινωνία οφείλει να βοηθήσει µε την παροχή 

κατάλληλων εκπαιδευτικών και ψυχοθεραπευτικών προγραµµάτων για την καλύτερη 

δυνατή προσαρµογή του (Κανδαράκης, 2004).  

 

1.1.2.  Κριτήρια καθορισµού 

Βασικά κριτήρια καθορισµού της συµπεριφοράς ενός παιδιού ως διαταραγµένης 

θεωρούνται η ενδοπροσωπική συµπεριφορά του παιδιού και η διαπροσωπική 

προσαρµογή του, η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια, η εµφάνιση και άλλων 

συµπτωµάτων, η πιθανότητα παραβατικής συµπεριφοράς, η αδυναµία αντιµετώπισης 

των συµπτωµάτων χωρίς ειδική βοήθεια. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι αρκεί να 

πληρούνται κάποια από τα παραπάνω κριτήρια και δε δύναται να χρησιµοποιούνται 

απόλυτα (Χρηστάκης, 2001). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη κάποιων συµπτωµάτων προβληµατικής 

συµπεριφοράς στα παιδιά δεν αποτελεί πάντοτε λόγο ανησυχίας για τα άτοµα του 

περιβάλλοντός τους, διότι ενδέχεται να είναι παροδικά ή φυσιολογικά συναφή του 

εξελικτικού σταδίου που διανύουν (Κανδαράκης, 2004). 

Σύµφωνα µε τους Παρασκευόπουλο & Γιαννίτσα (1999), ένα σύµπτωµα µπορεί να 

χαρακτηριστεί σοβαρό µε βάση την ύπαρξη και το συνδυασµό των παρακάτω κλινικών 

κριτηρίων: 
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1. Η συχνότητα εµφάνισης του συµπτώµατος. Η µεγάλη συχνότητα είναι ανάλογη 

προς τη σοβαρότητα του συµπτώµατος. 

2. Η εµφάνιση συγχρόνως και άλλων συµπτωµάτων. Η συνύπαρξη και άλλων 

συµπτωµάτων (έστω και µειωµένης έντασης) προσδίδει σοβαρότητα στο 

σύµπτωµα. 

3. Ο βαθµός απόκλισης του συµπτώµατος από το µέσο φυσιολογικό. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η απόκλιση από το µέσο φυσιολογικό όρο, τόσο σοβαρότερο θεωρείται το 

σύµπτωµα. 

4. Η ένταση του συνοδευτικού συναισθήµατος. Όσο εντονότερο είναι το συνοδευτικό 

συναίσθηµα, τόσο σοβαρότερο θεωρείται το σύµπτωµα. 

5. Η αδυναµία του ατόµου να αποφύγει την εµφάνιση του συµπτώµατος. 

6. Η παρεµπόδιση που προκαλεί το σύµπτωµα στην ανάπτυξη του παιδιού. 

7. Η πιθανότητα να έλθει το παιδί αντιµέτωπο µε το νόµο. 

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι για να θεωρηθεί ότι το άτοµο έχει ικανοποιητική 

ενδοπροσωπική προσαρµογή, θα πρέπει να ζει ικανοποιητικά µε τον εαυτό του, να 

νιώθει ευχαριστηµένο µε τον εαυτό του, να πιστεύει ότι αξίζει, να έχει θετική στάση 

απέναντι στη ζωή, να νιώθει ευτυχισµένο και καταξιωµένο, να έχει ενισχυµένο 

αυτοσυναίσθηµα, να είναι αισιόδοξο κ.λπ. Ακόµη το άτοµο, για να θεωρηθεί ότι έχει 

ικανοποιητική διαπροσωπική προσαρµογή, θα πρέπει να ζει αρµονικά µε τους άλλους, 

να έχει αποκτήσει δεξιότητες που το βοηθούν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της 

κοινωνικής οµάδας και στις διαπροσωπικές του σχέσεις µε τους ενηλίκους και του 

συνοµήλικούς του, να έχει αναπτύξει συναίσθηµα συναντίληψης και συναλληλίας µε 

τους άλλους, να χαλιναγωγεί τις παρορµήσεις του, να ελέγχει τις αψιθιµικές του 

αντιδράσεις κ.λπ. (Κανδαράκης, 2004). 

Συνεχίζοντας τη διερεύνηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς οφείλουµε να αναφερθούµε σε µία άλλη σηµαντική προσέγγιση που 

αναφέρει ο Κολιάδης (2010), στην οποία καταγράφονται τρία βασικά κριτήρια που 

καθορίζουν αντικειµενικά τη διαφοροποίηση ανάµεσα στη φυσιολογική και 

παθολογική συµπεριφορά του παιδιού και του εφήβου. Αυτά είναι: 

α) Στατιστικά κριτήρια: Η ικανότητα καταγραφής και µέτρησης της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς στηρίζεται στην Ψυχοµετρία και διαµορφώνεται µε βάση στατιστικά 
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κριτήρια που σκοπό έχουν την αξιολόγηση – διάγνωση ενός προβλήµατος στη 

συµπεριφορά  

β) Η συστηµική προσέγγιση: Κάθε συµπεριφορά προτείνεται να αξιολογείται σε σχέση 

µε το πλαίσιο εµφάνισής της, σύστηµα σύµφωνα µε τις αρχές της συστηµικής θεωρίας. 

Η Γενική Θεωρία Συστηµάτων υποστηρίζει τη διαφοροποίηση των συστηµάτων και 

την αλληλεπίδραση τους. Μια συµπεριφορά προβληµατίζει όταν εµφανίζεται σε 

περισσότερα από ένα συστήµατα λειτουργίας του παιδιού. Είναι σηµαντικό η 

αξιολόγηση και η παρέµβαση σχετικά µε µια συµπεριφορά να γίνεται πολυεπίπεδα, µε 

συστηµικό τρόπο, εµπλέκοντας το σύνολο των συστηµάτων λειτουργίας του παιδιού 

(Κολιάδης, 2010).  

γ) Λειτουργικά κριτήρια: Τα στατιστικά κριτήρια αποτελούν µια επιστηµονική 

προσέγγιση η οποία διευκολύνει την κατανόηση και την προσέγγιση εννοιών σχετικών 

µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς. Από την άλλη, όµως, απαιτείται ειδική γνώση από 

µέρους του ερευνητή προκειµένου να υπάρξει έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση, γεγονός 

που δεν είναι εύκολο µε τα στατιστικά κριτήρια (Κολιάδης, 2010). Προσφορότερη 

λύση είναι τα λειτουργικά κριτήρια. Αυτά αφορούν σε περιπτώσεις που έχει µια µορφή 

συµπεριφοράς στη λειτουργικότητα και προσαρµογή του παιδιού, χωρίς να εξετάζονται 

η συχνότητα ή η ένταση εµφάνισης της (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας). Το 

ενδιαφέρον προσανατολίζεται προς τη συνολική εικόνα του παιδιού και την πιθανή 

εξέλιξή του στο µέλλον, εικόνα που εξετάζεται σε σχέση µε δύο επίπεδα, το 

ενδοπροσωπικό και το διαπροσωπικό. Όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω η 

λειτουργικότητα και προσαρµογή σε ενδοπροσωπικό επίπεδο αφορά στο πόσο 

ευχαριστηµένο είναι το παιδί µε τον εαυτό του, πόσο ευτυχισµένο αισθάνεται. Σε 

διαπροσωπικό επίπεδο αφορά στην επάρκειά του σε σχέση του µε το περιβάλλον και 

κυρίως µε τους σηµαντικούς άλλους (γονείς, οικογένεια, φίλους, εκπαιδευτικούς). Πιο 

συγκεκριµένα, το διαπροσωπικό και το ενδοπροσωπικό επίπεδο αφορούν στους τοµείς 

των νοητικών ικανοτήτων, της κοινωνικής προσαρµογής, του αυτοελέγχου, της 

αυτοαντίληψης – αυτοεκτίµησης, του συναισθήµατος. Έτσι, όταν οι νοητικές 

ικανότητες δεν αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις δυνάµεις του παιδιού, πιθανόν να 

εµποδίζονται από κάποια προβλήµατα στη συµπεριφορά. Ένα πρόβληµα στη 

συµπεριφοράς µπορεί να εµποδίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση και προσαρµογή, 

ενώ η εκδήλωση της συµπεριφοράς του παιδιού σχετίζεται άµεσα τον αυτοέλεγχο, την 

ικανότητα δηλαδή που διαθέτει να ελέγχει και να εκφράζεται ικανοποιητικά µέσω της 
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συµπεριφοράς του χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα στους γύρω του ή στον εαυτό του. 

Τέλος σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και η αυτοαντίληψη – αυτοεκτίµηση (Κολιάδης, 

2010), που θα εξετάσουµε αναλυτικότερα στη συνέχεια, καθώς οι συσσωρευµένες 

µαταιώσεις από τις αποτυχηµένες προσπάθειες ενός παιδιού καταλήγουν σε χαµηλή 

αυτοεκτίµηση και συχνά ένα πρόβληµα συµπεριφοράς προκαλεί δυσκολία του παιδιού 

να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. 

 

1.2. Μορφές – σύνδροµα προβληµατικής συµπεριφοράς  

Το γεγονός ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς εκδηλώνονται µε πολλές και 

διαφορετικές µεταξύ τους µορφές καθιστά δύσκολη την αναγνώριση του είδους του 

προβλήµατος. Υπάρχουν διάφορα  συστήµατα ταξινόµησης των διάφορων µορφών 

προβληµατικής συµπεριφοράς. Στην προσπάθεια µας να είµαστε όσο το δυνατόν 

περισσότερο ακριβείς θα αναφερθούµε στην κατηγοριοποίηση του Rutter και στις δύο 

κύριες προσεγγίσεις για την κατηγοριοποίηση των προβληµάτων συµπεριφοράς, την 

κλινική και την εµπειρική.  

Σύµφωνα µε το Χρηστάκη (2001), ο Rutter οριοθετεί τις εξής κατηγορίες: 

α. οργανικές διαταραχές: παιδιά µε νευρολογικές βλάβες 

β. νευρικές διαταραχές: υπερβολική ευαισθησία, ανασφάλεια, φοβίες, αδικαιολόγητη 

αγωνία για ασήµαντα πράγµατα, κατάθλιψη, αποµόνωση, υστερία κ.α. 

γ. ψυχωτική συµπεριφορά: σοβαρή τάση για αποµόνωση, παραισθήσεις, οποιαδήποτε 

ασυνήθιστη συµπεριφορά µε αδυναµία ταξινόµηση σε άλλη κατηγορία 

δ. διαταραχές συµπεριφοράς: άρνηση, ανυπακοή, προκλητική αντίδραση, εκρήξεις 

θυµού, σκληρότητα, επιθετικότητα, ζήλια, ψέµα, παραβατική συµπεριφορά, 

σεξουαλικά προβλήµατα κ.α. 

ε. διαταραχές της συνήθειας: προβλήµατα ύπνου, νευρικά τικ, ονυχοφαγία, ενούρηση, 

εγκόπριση, νευρικοί πόνοι, αλλεργικές καταστάσεις, προβλήµατα οµιλίας. 

στ. εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές δυσκολίες: δεν οφείλονται σε νοητική 

ανεπάρκεια, έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής, πειθαρχικά παραπτώµατα κ.ά. 

(Χρηστάκης, 2001).  
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Αξίζει να αναφέρουµε ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς διαφέρουν ως προς την ηλικία 

του παιδιού. Κατά γενική οµολογία, όσο µεγαλύτερα είναι, τόσο πιο οξεία είναι τα 

προβλήµατα. Επίσης υπάρχουν διαφοροποιήσεις και όσον αφορά το φύλο του παιδιού. 

Ακόµη ρόλο έχουν και οι δοµές της εκάστοτε κοινωνίας, καθώς επίσης και η δοµή της 

οικογένειας – παιδιά που ανήκουν σε οικογένειες µε χαµηλό οικονοµικό επίπεδο ή 

ελλιπείς οικογένειες εµφανίζουν προβλήµατα συµπεριφοράς συχνότερα σε σχέση µε 

οικονοµικά εύρωστες ή πλήρεις οικογένειες (Χρηστάκης, 2001). 

Οι διαταραχές µπορεί να εµφανίζονται µε µεγάλη ποικιλία και εκφράσεων και να 

περιλαµβάνουν µοναχικότητα, σχολική φοβία, διασπαστικότητα, αντικοινωνικότητα, 

µη συνεργατικότητα, θυµό, απειλές, σχολική βία κ.α. Για παράδειγµα, ορισµένοι 

µαθητές µπορεί αν συµπεριφέρονται µε τρόπο που να µην ενοχλεί τους συµµαθητές 

τους. Τέτοιου είδους µαθητές τείνουν να εσωτερικεύουν τις δυσκολίες τους και να 

καταπιέζουν τις παρορµήσεις τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές αυτοί να 

γίνονται µοναχικοί, µελαγχολικοί και να θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να 

επικοινωνήσουν τόσο µε τους συµµαθητές όσο και µε τους ενήλικες. Ενδέχεται να 

αρνούνται να πηγαίνουν στο σχολείο και σε ακραίες περιπτώσεις εµφανίζουν σχολική 

φοβία. 

Άλλοι µαθητές ενδέχεται να παρουσιάζουν συµπεριφορές που χαρακτηρίζονται όχι 

µόνο από έλλειψη σεβασµού προς του κανόνες και τις αξίες του σχολείου, της 

οικογένειας και της κοινωνίας εν γένει, αλλά και από ανοιχτή περιφρόνηση προς κάθε 

µορφή εξουσίας. Τέτοιου είδους µαθητές χαρακτηρίζονται από αδυναµία να ελέγχουν 

τις παρορµήσει τους, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνουν συµπεριφορές που προκαλούν 

δυσκολίες στα άτοµα του περιβάλλοντός τους και ανεπιθύµητες καταστάσεις στους 

ίδιους. Έτσι, γίνονται µη συνεργάσιµοι, αρνητικοί, ανυπάκουοι, επιθετικοί, µε 

πιθανότητα εµπλοκής στο µέλλον σε παραπτωµατικές, εγκληµατικές συµπεριφορές  

(Κανδαράκης, 2004). 

 

1.2.1. Τα είδη των προβληµατικών συµπεριφορών µε τα συµπτώµατα 

τους 

Ως προς τις δύο κύριες προσεγγίσεις, η κλινική προσέγγιση βασίζεται στο ∆ιαγνωστικό 

και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχιατρικών ∆ιαταραχών [Diagnistic and Staristic Manual 

of Mental Disorders] – της Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, το οποίο είναι το 
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επικρατέστερο διαγνωστικό σύστηµα στις ΗΠΑ. Η εµπειρική προσέγγιση είναι µια 

εναλλακτική, προς την κλινική, προσέγγιση ή ταξινόµηση (Κολιάδης, 2010). 

Στην πολυαξονική ταξινόµηση του DSM-IV περιλαµβάνονται οι παρακάτω (5) άξονες: 

 Άξονας Ι     Κλινικές ∆ιαταραχές  

                    Άλλες καταστάσεις που µπορεί να προκαλέσουν εστία κλινικής    

                    προσοχής 

 Άξονας ΙΙ    ∆ιαταραχές της Προσωπικότητας 

                          Νοητική Καθυστέρηση 

 Άξονας ΙΙΙ   Γενικές Σωµατικές Καταστάσεις 

 

 Άξονας ΙV   Ψυχοκοινωνικά και Περιβαλλοντικά Προβλήµατα 

 Άξονας V     Σφαιρική Εκτίµηση της Λειτουργικότητας 

Από την άλλη η κατηγοριοποίηση των προβληµάτων συµπεριφοράς µε βάση την 

εµπειρική προσέγγιση βασίζεται κυρίως στο ΣΑΕΒΑ (Σύστηµα Achenbach για 

Εµπειρικά Βασισµένη Αξιολόγηση) και στο Ερωτηµατολόγιο ∆ια-προσωπικής και 

Ενδο-προσωπικής Προσαρµογής (Ε∆ΕΠ) (Παρασκευόπουλος & Γιαννίτσας, 1999) και 

αποδεικνύεται πολύ πιο εύχρηστη για τους εκπαιδευτικούς (Κολιάδης, 2010). 

Το ΣΑΕΒΑ περιλαµβάνει το Ερωτηµατολόγιο για Γονείς για τις ηλικίες 6-18 (Child 

Behavior Checklist/ 6-18 – CBCL/6-18), το Ερωτηµατολόγιο για Εφήβους (Youth 

Self-Report – YSR) και το Ερωτηµατολόγιο για Εκπαιδευτικούς (Teachers Report 

Form – TRF). Αυτά τα ερωτηµατολόγια αναδεικνύουν οκτώ κλίµακες συνδρόµων οι 

οποίες περιλαµβάνουν στοιχεία προβληµάτων που τείνουν να συνυπάρχουν. Αυτές 

είναι:  

i. Άγχος / Κατάθλιψη 

ii. Απόσυρση / Κατάθλιψη 

iii. Σωµατικά Ενοχλήµατα 

iv. Κοινωνικά Προβλήµατα 

v. Προβλήµατα Σκέψης 

vi. Προβλήµατα Προσοχής µε υποκλίµακες για την Απροσεξία και την 

Υπερκινητικότητα-Παρορµητικότητα 

vii. Επιθετική Συµπεριφορά 
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Τα παραπάνω σύνδροµα κατηγοριοποιούνται σε δύο ευρείες οµάδες (κλίµακες): τα 

Εσωτερικευµένα Προβλήµατα (Internalizing Problems) και τα Εξωτερικευµένα 

Προβλήµατα (Externalizing Problems). Στην οµάδας των πρώτων ανήκουν τα 

ακόλουθα τρία σύνδροµα: α) Άγχος / Κατάθλιψη (Anxious / Depressed), β) Απόσυρση 

/ Κατάθλιψη (Withdraw / Depressed), γ) Σωµατικά Ενοχλήµατα (Somatic Complaints). 

Ενώ στην οµάδα των δεύτερων ανήκουν: α) Παραβίαση Κανόνων (Rule-Breaking 

Behavior), β) Επιθετική Συµπεριφορά (Aggressive Behavior) (Κολιάδης, 2010). 

Επίσης υπάρχουν και τρία σύνδροµα τα οποία δεν περιλαµβάνονται σε καµιά από τις 

προαναφερθείσες οµάδες. Αυτά είναι: α) Κοινωνικά Προβλήµατα (Social Problems), 

β) Προβλήµατα Σκέψης (Thought Problems) και γ) Προβλήµατα Προσοχής (Attention 

Problems). Στο σύνδροµο των προβληµάτων προσοχής εντάσσονται αύτο 

υποκλίµακες, αυτή της Απροσεξίας και αυτή της Υπερκινητικότητας-

Παρορµητικότητας. Επίσης, µετά από µελέτες συσχέτισης διαγνώσεων του DSM-IV 

και στοιχείων από τις κλίµακες των Ερωτηµατολογίων ΣΑΕΒΑ οι ερευνητές 

κατέληξαν στις ακόλουθες, προσαρµοσµένες στο DSM-IV κλίµακες:  

 Συναισθηµατικά Προβλήµατα 

 Προβλήµατα Άγχους 

 Σωµατικά Προβλήµατα 

 Προβλήµατα Ελλειµµατικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα µε υποκλίµακες 

την Απροσεξία και την Υπερκινητικότητα-Παρορµητικότητα 

 Εναντιωµατικά / Προκλητικά Προβλήµατα 

 Προβλήµατα ∆ιαγωγής  

Το Ερωτηµατολόγιο ∆ια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρµογής (Ε∆ΕΠ) 

περιλαµβάνει έναν κατάλογο από 110 µορφές συµπεριφοράς του παιδιού, οι οποίες 

µπορούν να χαρακτηρισθούν ως χαρακτηριστικές µορφές ανεπιθύµητης συµπεριφοράς 

που εµποδίζουν την οµαλή προσαρµογή του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια. 

Η ενδο-προσωπική προσαρµογή αναφέρεται στις σχέσεις του ατόµου µε τον ίδιο του 

τον εαυτό και περιλαµβάνει µορφές εσωστρέφειας και υπερβολικής αναστολής. Από 

την άλλη, η δια-προσωπική προσαρµογή αναφέρεται στις σχέσεις του ατόµου µε τους 

άλλους και περιλαµβάνει µορφές αντικοινωνικής συµπεριφοράς όπως η επιθετικότητα 

και η παραβατικότητα (Κολιάδης, 2010). 
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Στην εικόνα 1 (βλ.παράρτηµα) παρουσιάζονται τα τρία σύνδροµα που απαρτίζουν την 

ενδο-προσωπική προσαρµογή και τα δύο που απαρτίζουν τη διαπροσωπική 

προσαρµογή, µαζί µε τα συµπτώµατά τους.  

Το Ε∆ΕΠ περιλαµβάνει άλλα 14 συµπτώµατα, τα οποία δεν εντάσσονται σε κανένα 

σύνδροµο ενδο-προσωπικής ή δια-προσωπική προσαρµογής και αναφέρονται σε 

σηµαντικά προβλήµατα του παιδιού (Κολιάδης, 2010). 

Συνοψίζοντας, τα προβλήµατα συµπεριφοράς µπορούν να ταξινοµηθούν µε δύο κυρίως 

προσεγγίσεις: την κλινική µε τη χρήση του DSM και την εµπειρική µε τη χρήση των 

Ερωτηµατολογίων Achenbach και του Ε∆ΕΠ. Στο ερώτηµα που ανακύπτει, ποια από 

τις δύο προσεγγίσεις πρέπει να επιλέγεται ως πιο ενδεδειγµένη, η απάντηση εξαρτάται 

από τον ενδιαφερόµενο αναγνώστη, καθώς στην κλινική προσέγγιση έχουµε 

δυνατότητα διάγνωσης και αξιολόγησης της συµπεριφοράς µε βάση το DSM, γεγονός 

που απαιτεί εξειδικευµένη γνώση από ειδικούς, ενώ στην εµπειρική προσέγγιση δεν 

απαιτείται εξειδικευµένη γνώση και έτσι η εµπειρική προσέγγιση είναι εύχρηστη από 

εκπαιδευτικούς, αφού στηρίζεται στην παρατηρήσιµη συµπεριφορά (Κολιάδης, 2010). 

Πάντως η συνδυαστική χρήση των δύο προσεγγίσεων, δηλαδή η αναγνώριση και 

διατύπωση της µορφής προβληµατικής συµπεριφοράς µέσω της εµπειρική 

προσέγγισης και η παραποµπή του παιδιού για κλινικό έλεγχο και κατάρτιση 

προγράµµατος παρέµβασης σε συνεργασία µε γονείς, ειδικούς και εκπαιδευτικούς 

κρίνεται ωφέλιµη. 

 

1.3. Παράγοντες και συνέπειες 

Οι παράγοντες της προβληµατική συµπεριφοράς έχουν να κάνουν µε την πιθανή 

ύπαρξη και αλληλεπίδραση κάποιων οργανικών (κληρονοµικότητα, ιδιοσυγκρασία του 

ατόµου) και ψυχοκοινωνιολογικών παραγόντων (συνθήκες ζωής, τρόπος 

διαπαιδαγώγησης, αποτέλεσµα κοινωνικής ή/ και συντελεστικής µάθησης, ψυχολογικό 

κλίµα στο σχολείο και στο σπίτι, ελλείψεις σε κοινωνικές δεξιότητες, σχολική αποτυχία 

κ.ά.)  (Κανδαράκης, 2004). 

Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη προβληµατικής συµπεριφοράς και 

διαταραχών συναισθήµατος ποικίλουν. Πολλές φορές οι παράγοντες και τα αίτια 

αλληλεπικαλύπτονται, ωστόσο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν, ώστε να δοθεί µια 

σφαιρική ερµηνεία επί του θέµατος. 
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Απ’ την άλλη µεριά, οι συνέπειες των προβληµάτων συµπεριφοράς εκτείνονται και 

αυτές σ ένα µεγάλο εύρος και αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα σε ότι έχει να 

κάνει µε τις σχέσεις των µαθητών και τη συναισθηµατική τους ζωή. Οι  Batstra et al. 

(2012) επισηµαίνουν ότι σε προγνωστικά στάδια των συναισθηµατικών και 

συµπεριφορικών προβληµάτων στην παιδική ηλικία πρέπει να είµαστε προσεκτικοί 

καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πολλά παιδιά να επωµισθούν το βάρος της ετικέτας της 

υπερδιάγνωσης, ωστόσο αυτό δε θα πρέπει να εµποδίζει την έγκαιρη και πρώιµη 

παρέµβαση 

 

1.3.1. Παράγοντες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη προβληµατικής 

συµπεριφοράς 

Αρχικά, οι µελέτες για διαταραγµένα παιδιά γίνονται όλο και πιο εξεζητηµένες, 

λαµβάνοντας υπόψη τους όλο και περισσότερες µεταβλητές από το πλήθος των 

παραγόντων που επηρεάζουν κάθε παιδί. Σε µια θεώρηση µελετών πάνω στην 

επιθετική συµπεριφορά κατατάχθηκαν οι αναπτυξιακοί παράγοντες που συντείνουν 

στις διαταραχές αυτές στις εξής τέσσερις οµάδες: α) αγχογόνοι παράγοντες στην 

οικογένεια, β) η φύση της πειθαρχίας που επιβάλλεται στα παιδιά, γ) ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά των παιδιών, συµπεριλαµβανοµένης της ιδιοσυγκρασίας ή 

νευρολογικών παραγόντων και δ) ποιότητα δεσµού – προσκόλησης (Sutton, 2003). 

Απ’ την άλλη, ο Χρηστάκης (2001) θέτει τις εξής κατηγορίες παραγόντων α) 

εσωτερικούς ή ενδογενείς και β) εξωτερικούς ή εξωγενείς ή περιβαλλοντικούς. 

Εσωτερικοί θεωρούνται οι παράγοντες που έχουν σχέση µε τον οργανισµό και τη 

βιολογία του ατόµου. Τέτοιοι παράγοντες θεωρούνται οι: 

Σωµατικές αναπηρίες: αν και οι σωµατικές αδυναµίες αυτές καθαυτές δεν αιτιολογούν 

προβληµατικές συµπεριφορές, εντούτοις προκαλούν αισθήµατα µαταίωσης και 

κοινωνικοσυναισθηµατικής καταπίεσης όταν το άτοµο αντιµετωπίζει προβλήµατα 

στην διεκπεραίωση καθηµερινών αναγκών και βιώνει τον κοινωνικό αποκλεισµό.  

Εγκεφαλικές βλάβες: έχει αποδειχθεί ότι εγκεφαλικές βλάβες και η διαταραγµένη 

συµπεριφορά σχετίζονται άµεσα. 
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Λειτουργικές διαταραχές: οι συγκεκριµένες διαταραχές δεν επηρεάζουν άµεσα τη 

συµπεριφορά του παιδιού, αλλά σχετίζονται µε ορισµένα σηµαντικά στοιχεία όπως η 

αυτοϊδέα, το αυτοσυναίσθηµα  κ.α. 

Βιοχηµικές διαταραχές: επηρεάζουν είτε άµεσα τη συµπεριφορά του παιδιού µε 

ζητήµατα που προκύπτουν από τις βιολογικές λειτουργίες, είτε έµµεσα µε το άγχος που 

προκαλέιται εξαιτίας των υποχρεωτικών περιορισµών που δηµιουργούνται για την 

αγωγή της υγείας τους( π.χ. ∆ιαβήτης, ορµονολογικά ζητήµατα κ.α.). 

Ενδοψυχικές συγκρούσεις: σχετίζονται µε τη φροϋδική προσέγγιση σύµφωνα µε την 

οποία στα παιδιά δηµιουργούνται ψυχικά τραύµατα-τα οποία επιδρούν στη 

συµπεριφορά-όταν συγκρούονται µε άτοµα στο κοντινό τους περιβάλλον (π.χ. Γονείς) 

και όταν υπάρχει αδυναµία κάλυψης κοινωνικοσυναισθηµατικών και ψυχολογικών 

αναγκών. 

Κληρονοµική προδιάθεση: Ακόµη υπάρχει ανεπάρκεια στους τρόπους µε τους οποίους  

τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ερµηνεύσουν τα προβλήµατα 

συµπεριφοράς των παιδιών. Αν και υπάρχουν δηλαδή διαθέσιµα ερευνητικά δεδοµένα 

από τα οποία προκύπτει καθαρά, ότι τουλάχιστο ένα µερίδιο της ευθύνης για τα 

προβλήµατα συµπεριφοράς των παιδιών ανήκει στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς, 

ωστόσο πολλά σχολεία και πολλοί εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να αγνοούν όλα αυτά ή 

συγχέουν τις αιτίες που τα προκαλούν και θεωρούν υπεύθυνα τα παιδιά για τα 

προβλήµατά τους. 

Η ανάπτυξη του παιδιού: υπάρχουν αρκετοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την 

ανάπτυξη ενός παιδιού. Εάν ένας από αυτούς διαταραχθεί, τότε είναι πιθανό το παιδί 

να παρουσιάσει προβλήµατα στη συµπεριφορά του. 

Ψυχολογικοί παράγοντες: είναι ποικίλοι οι συγκεκριµένοι παράγοντες, εκ των οποίων 

οι σηµαντικότεροι είναι: 

Μαθησιακές δυσκολίες: τα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθήµατος και η 

άσχηµη σχολική επίδοση έχουν άµεση σχέση µε εναλλαγή σε σχέση µε το ποιο 

προηγείται και ποιοι έπεται. 

Μηχανισµοί άµυνας ή προσαρµογής: όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι και τα παιδιά 

προσπαθούν να προστατέψουν το εαυτό τους και επειδή δεν µπορούν να ξεχωρίσουν 

το καλό από το κακό πολλές φορές χρησιµοποιούν διάφορες τεχνικές (π.χ. ψέµα) δίχως 

να σκεφτούν τις επιπτώσεις. 
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Το αυτοσυναίσθηµα των παιδιών: το αυτοσυναίσθηµα είναι ο τρόπος που βλέπει το 

παιδί τον εαυτό του. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι όλα τα παιδιά µε διαταραγµένη 

συµπεριφορά έχουν χαµηλό το αίσθηµα της αυταξίας τους. Το αυτοσυναίσθηµα έχει 

σπουδαίο ρόλο, καθώς «ανάλογα µε το πώς αισθάνονται τα παιδιά µπορεί να 

επηρεάζεται η συµπεριφορά τους και να εκδηλώνουν δυσκολίες». 

Η τάση να αισθάνονται ένοχα για τη συµπεριφορά τους: το αυτοσυναίσθηµα των 

παιδιών πέφτει ακόµη περισσότερο όταν νιώθουν ότι φταίνε για τα προβλήµατα που 

παρουσιάζουν. Αυτό σαφώς δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση. 

Εξωγενείς ή περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Κατά πλειοψηφία σήµερα οι ερευνητές θεωρούν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

προβληµάτων συµπεριφοράς οφείλεται σε παράγοντες που εντοπίζονται στην 

οικογένεια, στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον (οικοσυστηµική θεωρία) 

(Χρηστάκης, 2001). 

Οικογενειακό περιβάλλον: Παρόλη την αδυναµία των ερευνητών να εντοπίσουν µία 

σταθερή και µόνιµη σχέση µεταξύ των οικογενειακών παραγόντων και της 

προβληµατικής συµπεριφοράς, είναι αναµφισβήτητη η σηµασία κάποιων παραγόντων 

της οικογένειας, όπως οι εµπειρίες που έχει το παιδί από την οικογένεια, η σχέση του 

παιδιού µε τα πρόσωπα της οικογένειας,η οργάνωση η δοµή και η εσωτερική 

λειτουργία της οικογένειας, η αγωγή που δέχεται το παιδί από την οικογένεια, οι 

συνθήκες ζωής της οικογένειας (Ελευθεριάδης, 2002). Η κάλυψη θεµελιωδών αναγκών 

των παιδιών για ψυχική υγεία και γενική ευηµερία οδηγούν στη διαµόρφωση καλής 

αυτοιδέας και αυτοσυναισθήµατος, τα οποία στηρίζουν την ενδοπροσωπική και 

διαπροσωπική προσαρµογή του παιδιού (Sutton, 2003). 

Το σχολικό περιβάλλον: Στο σχολείο, ένας ζωντανός κοινωνικοποιητικός οργανισµός, 

είναι δεδοµένη η ύπαρξη παραγόντων που συµβάλλουν στην εµφάνιση προβληµάτων 

συµπεριφοράς αλλά και στη διόγκωση προβληµάτων που ήδη υπάρχουν. Τέτοιοι είναι 

το εκπαιδευτικό σύστηµα, τα αναλυτικά προγράµµατα, οι µέθοδοι διδασκαλίας. Η 

καλή οργάνωση ευνοεί τη δηµιουργία κατάλληλου κοινωνικοσυναισθηµατικού 

κλίµατος, το οποίο θεωρείται µια από τις πιο σπουδαίες επιδιώξεις του δασκάλου στην 

τάξη του, αλλά και η στάση του δασκάλου προς τους µαθητές είναι σηµαντική 

(Ματσαγγούρας, 2004). 
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Με την έρευνα «15.000 ώρες» του Rutter επιβεβαιώνεται η άποψη ότι το σχολείο είναι 

ένας πολύ σοβαρός κοινωνικοποιητικός οργανισµός, ο σοβαρότερος µετά την 

οικογένεια, και υπογραµµίζεται η ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί και να ενισχυθεί ο 

ρόλος του και κυρίως οι στρατηγικές µε τις οποίες αυτός πραγµατώνεται έτσι, ώστε να 

είναι περισσότερο αποτελεσµατικός σ' ότι αφορά τη  πρόληψη και την αντιµετώπιση 

των προβληµάτων συµπεριφοράς των µαθητών (Χρηστάκης, 2001). 

Το κοινωνικό περιβάλλον: Το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο το άτοµο ζει και 

εξελίσσεται καθορίζει ως ένα βαθµό τη συµπεριφορά του (Χρηστάκης, 2001). Είναι 

γεγονός ότι τα απορριπτόµενα παιδιά είναι γνώστες της κοινωνικής τους αποτυχίας και 

για το λόγο αυτό απογοητεύονται, αποµονώνονται από την οµάδα ή εντείνουν την 

επιθετικότητά τους. Έντονη επιθετικότητα εµφανίζουν, επίσης, και τα αµφιλεγόµενα 

παιδιά (Cole & Cole, 2011). Μεγάλη είναι, επίσης, η πίεση της οµάδας για συµµετοχή 

σε αντικοινωνική συµπεριφορά, η οποία αυξάνεται µεταξύ των ηλικιών 9 ως 15 (Cole 

& Cole, 2002). 

Συνεχίζοντας, σε ότι αφορά τους παράγοντες σκόπιµο είναι να αναφέρουµε ότι στην 

καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη, η διαχείριση της σχολικής τάξης µέσω των 

διαδικασιών της διδασκαλίας και της µάθησης θεωρείται θέµα νευραλγικής σηµασίας 

(Πυργιωτάκης, 2000). Σύµφωνα µε τον Herbert (1998), όλοι κουβαλάµε στο µυαλό µας 

αυτό που στην ψυχολογία λέγεται υπολανθάνουσες θεωρίες (implicit theories), δηλαδή 

ιστορίες ιδιωτικές, προσωπικές που τις λέµε στον εαυτό µας, όταν επιχειρούµε να 

ερµηνεύσουµε και να προβλέψουµε τον τρόπο που συµπεριφέρονται οι άνθρωποι. Η 

αυτοεκπληρούµενη προφητεία (self-fulfilling prophecy) στο χώρο της εκπαίδευσης 

αναφέρεται στη γενική άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί µπορούν να επηρεάσουν τη 

συµπεριφορά των µαθητών, και ιδιαίτερα των µικρότερων, όταν δε γνωρίζουν τις 

πραγµατικές ικανότητές τους. Η αυτοεκπληρούµενη προφητεία είναι στην ουσία µια 

χωρίς ερείσµατα προσδοκία, η οποία επαληθεύεται απλά και µόνο, επειδή αναµένεται 

να αποδειχθεί αληθινή (Τριλιανός, 2009).   

Έτσι, βασικοί παράγοντες σύµφωνα µε τις Παρασκευά & Παπαγιάννη (2008) που 

αποτρέπουν τις προβληµατικές συµπεριφορές και τις διαταραχές συναισθήµατος, 

ενισχύοντας την επιτυχηµένη διαχείριση και λειτουργία της σχολικής κοινότητας. 

είναι, πρώτον, να γνωρίζουν οι µαθητές τι αναµένεται να κάνουν και γενικά να 

αισθάνονται ότι µπορούν να επιτύχουν αυτά που επιχειρούν, δεύτερον, οι µαθητές να 

διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες, οι οποίες 
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καθοδηγούνται διακριτικά από τον εκπαιδευτικό, τρίτον, είναι η ελαχιστοποίηση του 

χαµένου χρόνου και τέλος η διατήρηση ενός καλού ρυθµού εργασίας παράλληλα µε τη 

χαλαρή και ευχάριστη ατµόσφαιρά.  

 

1.4. Θεωρητικές προσεγγίσεις  

Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε σε βασικές θεωρίες: Γνωστική – 

συµπεριφοριστική θεωρία, η Ανθρωπιστική θεωρία, Ψυχαναλυτική – ψυχοδυναµική 

θεωρία, Συστηµική θεωρία  προκειµένου να εξεταστεί η συνεισφορά κάθε προσέγγισης 

στο συµπεριφορικά προβλήµατα και τις διαταραχές συναισθήµατος των παιδιών, ενώ 

παράλληλα γίνεται αναφορά και στο  ρόλος του συναισθήµατος και της Θετικής 

ψυχολογίας. 

 

1.4.1. Γνωστική – συµπεριφοριστική θεωρία 

Ο συµπεριφορισµός συνέβαλε σηµαντικά στο να κατανοήσουµε τη συµπεριφορά των 

παιδιών. Πλέον δεχόµαστε ότι το άτοµο απαντά δηµιουργικά στον κόσµο που 

αντιλαµβάνεται µε τον δικό του τρόπο. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει µια δηµιουργική 

και αµφίδροµη σχέση µεταξύ του παιδιού και της συµπεριφοράς του, των γνωστικών 

του διαδικασιών και του περιβάλλοντος (Καλαντζή – Αζίζι, 2004). 

Οι συµπεριφοριστικοί ψυχολόγοι θεωρούν ότι η συµπεριφορά είναι το πρόβληµα  και 

κάθε παρέµβαση των ειδικών ή των εκπαιδευτικών πρέπει να απευθύνεται στη 

συµπεριφορά. Συνεπώς, το πρόγραµµα τροποποίησης της συµπεριφοράς εστιάζει στο 

είδος και τη συχνότητα της µαθητικής συµπεριφοράς και αναζητά τις συνθήκες που 

µειώνουν ή και εξαλείφουν την ανεπιθύµητη συµπεριφορά. Θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι η βασική αρχή της συµπεριφοριστικής σχολής είναι «χρησιµοποίησε ό,τι αποδίδει  

από τα παραδοσιακά και σύγχρονα µέσα ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης», όλα, όµως, 

είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τους νόµους της 

συµπεριφοριστικής ψυχολογίας (Ματσαγγούρας, 1988). 

Στη λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς κάθε συµπεριφορά αξιολογείται βάσει 

των συνθηκών του περιβάλλοντος. Η λειτουργική ανάλυση της συµπεριφοράς 

περιλαµβάνει τρεις παράγοντες. Αρχικά, έχουµε τα προγενόµενα της συµπεριφοράς, 

που είναι οι συνθήκες κατά τις οποίες εκδηλώνεται η συµπεριφορά. Επιπλέον, έχουµε 
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τη συµπεριφορά (στόχο), η οποία κατηγοριοποιείται σε τρεις γενικές κατηγορίες: τις 

υπερβολικές αντιδράσεις, τις ελλειµµατικές αντιδράσεις και τα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε τον έλεγχο των ερεθισµάτων. Τέλος, γίνεται λόγος για τα επακόλουθα 

της συµπεριφοράς, που είναι οι περιβαλλοντικές αλλαγές που ακολουθούν άµεσα τη 

δεδοµένη συµπεριφορά και επηρεάζουν την πιθανότητα εµφάνισης της συµπεριφοράς 

στο µέλλον, µε γενικές κατηγορίες τα θετικά επακόλουθα, τα αρνητικά επακόλουθα 

και κανένα επακόλουθο. Το µοντέλο αυτό ονοµάζεται ABC ( Καλαντζή – Αζίζι, 2004). 

Στόχος των συµπεριφοριστών είναι η αύξηση της επιθυµητής συµπεριφοράς ή ο 

περιορισµός µιας λιγότερο επιθυµητής συµπεριφοράς µε τη χρήση των ενισχυτών 

(Τριλιανός, 2009). Ως ενίσχυση ορίζεται οποιοδήποτε επακόλουθο µιας συµπεριφοράς 

έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της πιθανότητας εκδήλωσης της συµπεριφοράς αυτής 

(Καλαντζή – Αζίζι, 2004). Κατά συνέπεια, ενισχυτής ορίζεται ένα ερέθισµα µε 

συνέπειες, το οποίο συµβαίνει σε συνάρτηση µε µια συµπεριφορά και αυξάνει τη 

συµπεριφορά αυτή (Elliot et al.,  2008). Ακόµη και οι συνέπειες πράξεων οι οποίες 

θεωρούνται εξ ορισµού αρνητικές µπορεί να αποδειχθεί ότι λειτουργούν ως θετική 

ενίσχυση. 

Η ενίσχυση µπορεί να είναι θετική και αρνητική. Θετική ενίσχυση είναι οποιοδήποτε 

ευχάριστο επακόλουθο παρέχεται στο άτοµο µετά την εκδήλωση της επιθυµητής 

συµπεριφοράς και αυξάνει τη συχνότητα εµφάνισης της συµπεριφοράς αυτής. Η 

αρνητική ενίσχυση αυξάνει επίσης τη συχνότητα εµφάνισης της επιθυµητής 

συµπεριφοράς, απαλλάσσοντας το άτοµο από κάποιες δυσάρεστες συνέπειες οι οποίες 

θα λάµβαναν χώρα αν η επιθυµητή συµπεριφορά δεν εκδηλωνόταν (Καλαντζή – Αζίζι, 

2004).  

 

 

1.4.2. Ανθρωπιστική θεωρία 

Σύµφωνα µε την ανθρωπιστική προσέγγιση όχι µόνο η νόηση αλλά ολόκληρο το άτοµο 

συµµετέχει στη διαδικασία της ανάπτυξης, και αυτό είναι που αποτελεί προϋπόθεση 

αληθινής µάθησης. Τα συναισθήµατα και οι κοινωνικές και επαγγελµατικές δεξιότητες 

αποτελούν όλα αντικείµενο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης (Κολιάδης, 2010).  
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Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προσέγγισης δίνεται ιδιαίτερα έµφαση σε µία 

εσωτερική τάση του ατόµου για αυτοπραγµάτωση, η οποία παρακινεί για συνεχή 

ανάπτυξη των δυνατοτήτων του. Κατά τη διάρκεια της αυτοπραγµάτωσης ο άνθρωπος 

προσπαθεί να αναπτύξει πλήρως όλες τις δυνατότητές του και επιχειρεί να γίνει 

οτιδήποτε είναι ικανός να γίνει (Τριλιανός, 2009). Θεωρείται ότι η διαδικασία της 

αυτοπραγµάτωσης πραγµατοποιείται ευκολότερα µέσα σε ένα κλίµα οµαλών 

διαπροσωπικών σχέσεων και συναισθηµατικής ασφάλειας και αποδοχής 

(Ματσαγγούρας, 1988). Επίσης, εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης υποστηρίζουν ότι 

ο άνθρωπος σε µεγάλο βαθµό ελέγχει ο ίδιος τη συµπεριφορά του (Κολιάδης, 2010), 

αλλά το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την ανάπτυξή του, 

ανάλογα µε τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαµβάνεται και ερµηνεύει το περιβάλλον του 

(Ματσαγγούρας, 1988). 

Οι ανθρωπιστές ψυχολόγοι θεωρούν ως πρωταρχικό έργο του σχολείου την 

εξασφάλιση του κατάλληλου κλίµατος και πλέγµατος διαπροσωπικών σχέσεων, που 

θα επιτρέψουν στο παιδί να αυτοπραγµατωθεί. Έτσι, οι σχολικές δραστηριότητες 

µετατρέπονται σε µέσα πραγµάτωσης αυτού του σκοπού (Ματσαγγούρας, 1988).  

Επίσης ιδιαίτερο στοιχείο της ανθρωπιστικής θεωρίας είναι η σηµασία της 

αυτοαντίληψης. Οι µαθητές ανταποκρίνονται στο σχολείο, σε µεγάλο βαθµό, ανάλογα 

µε τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους. Ο τρόπος µε τον οποίο οι 

σηµαντικοί άλλοι ανταποκρίνονται στους µαθητές επηρεάζει σηµαντικά την 

αυτοαντίληψή τους, γι’ αυτό και µε ένα σύνολο µηνυµάτων ο εκπαιδευτικός µεταδίδει 

συνεχώς στους µαθητές την πληροφορία ότι διαθέτουν υπευθυνότητα, ικανότητα και 

αξία (Κολιάδης, 2010).  

 

 

1.4.3. Ψυχαναλυτική – ψυχοδυναµική θεωρία  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ψυχοδυναµικής προσέγγισης, οι ενδοψυχικές συγκρούσεις 

και τα τραύµατα στη νηπιακή ηλικία των παιδιών διαταράσσουν τη συµπεριφορά τους 

(Χρηστάκης, 2001). Το τραύµα ορίζεται, στην ψυχαναλυτική προσέγγιση, ως η 

εµπειρία που σε µικρό χρονικό διάστηµα δίνει στην ψυχική ζωή ένα τόσο ισχυρό 

ερέθισµα το οποίο δεν µπορεί να απαλειφθεί ή να τύχει της συνήθους επεξεργασίας, µε 

αποτέλεσµα να καθίστανται αναπόφευκτες µόνιµες διαταραχές. Tο τραύµα αναφέρεται 
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σε µια κατάσταση όπου το υποκείµενο βιώνει πληθώρα αρνητικών επιδράσεων που 

προέρχονται από εξαιρετικής έντασης στρεσογόνα γεγονότα, τα οποία δεν µπορεί να 

επεξεργαστεί ψυχικά. Η πρώιµη έκθεση του παιδιού σε τέτοιου επιπέδου έντονες 

τραυµατικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της κρίσιµης περιόδου δόµησης του ψυχισµού, 

δηµιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυµένες καταστάσεις, που αν δεν διαµεσολαβηθούν και δεν 

δοθεί η δυνατότητα στο παιδί να τις επεξεργαστεί, µπορούν να προκαλέσουν σειρά 

σοβαρών επιπτώσεων (ψυχικών και σωµατικών) στην µετέπειτα ζωή του (Μπούρας &  

Λαζαράτου, 2012).   

Συγκεκριµένοι παράγοντες και χαρακτηριστικά του παιδιού, όπως η ηλικία του και το 

εξελικτικό του επίπεδο όταν το τραύµα συµβαίνει, ο τύπος του τραύµατος (κακοποίηση 

σωµατική, σεξουαλική, παραµέληση, τραυµατικά κοινωνικά γεγονότα), η συχνότητα, 

η διάρκεια και η σφοδρότητα της τραυµατικής συνθήκης, έχει αποδειχθεί πως 

επηρεάζουν καταλυτικά τις συνέπειες του τραύµατος (Μπούρας & Λαζαράτου 2012). 

Ακόµη έχει θεωρηθεί ότι ο συσσωρευµένος αντίκτυπος ενός επαναλαµβανόµενου 

ψυχικού τραύµατος προκαλεί ισχυρότερη διαταραχή στο συναίσθηµα και στη 

συµπεριφορά από όση ένας και µοναδικός, έστω και βαρύτατος, ψυχικός τραυµατισµός 

(Varma, 1997). 

Το τραυµατικό µπορεί καταρχάς να νοηθεί ως στοιχείο ενός πρώιµου χρόνου, κατά τον 

οποίο εκφράζεται η απουσία αυτού που για το Εγώ του παιδιού θα έπρεπε να ήταν 

παρόν, για κάτι δηλαδή που δεν συνέβη την ώρα που έπρεπε να συµβεί (Μπούρας & 

Λαζαράτου, 2012). Το Εγώ θεωρείται ένα χαρακτηριστικό τµήµα του νου, το οποίο 

αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα του εξωτερικού κόσµου και αναπτύσσει 

ικανότητες που διευκολύνει το άτοµο να ζήσει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (Varma, 1997). Η έννοια της απουσίας στην πρώιµη 

παιδική ηλικία απεικονίζεται µε την παραµέληση, την ένδεια της γονικής φροντίδας, 

αλλά και την αδυναµία του γονέα να ασκήσει τη λειτουργία και τον ρόλο του (Μπούρας 

& Λαζαράτου, 2012). Επίσης, πλήγµατα στο σωµατικό σχήµα και στην εν γένει 

λειτουργία του σώµατος µπορούν να λειτουργήσουν εξαιρετικά τραυµατικά. Η έννοια 

του τραυµατικού εµπεριέχει επίσης την αδυναµία ενός πρώιµου και αδύναµου Εγώ να 

οικειοποιηθεί, να επεξεργαστεί και να αναπαραστήσει ένα βίωµα (Μπούρας & 

Λαζαράτου 2012). ∆ηλαδή, αυτό που βιώνει το παιδί σχετίζεται µε το χαρακτήρα του 

και αποτελεί την ερµηνεία του ίδιου του παιδιού (Varma, 1997).  
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Με όρους ψυχαναλυτικούς, τα ψυχικά τραύµατα και συνεπώς προβλήµατα 

συµπεριφοράς, όπως µπορούν να υπάρξουν εξαιτίας της σύγκρουσης του Εγώ (η 

πραγµατικότητα που βιώνει το άτοµο)και του Υπερεγώ (η κοινωνία), έτσι µπορούν να 

δηµιουργηθούν από τη σύγκρουση µεταξύ του Εγώ και του Εκείνο (τµήµα του νου που 

στεγάζει τις ενορµήσεις του ατόµου) και µεταξύ του Υπερεγώ και του Εκείνο (Varma, 

1997).  

Πολλαπλές µελέτες δείχνουν πως τραύµατα που σχετίζονται µε κακοποίηση ή/και 

παραµέληση κατά την παιδική ηλικία αποτελούν παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση 

ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Άµεσες συναισθηµατικές επιπτώσεις του τραύµατος 

µπορεί να είναι η αποµόνωση του παιδιού, ο φόβος, η αίσθηση αδυναµίας ελέγχου, η 

απώλεια του αισθήµατος εµπιστοσύνης. Επίσης παρατηρούνται διαταραχές διάθεσης, 

µε κυρίαρχα συµπτώµατα αυτά της κατάθλιψης και της απόσυρσης, αρνητικές 

επιπτώσεις στη γνωστική ικανότητα, στη γλωσσική ανάπτυξη και στην ακαδηµαϊκή 

επίδοση, προβλήµατα στη δηµιουργία ασφαλούς δεσµού, διαταραχή µετατραυµατικού 

στρες (Μπούρας & Λαζαράτου 2012). Μελέτες δείχνουν πως τα παιδιά που έχουν 

υποστεί κακοποίηση ή παραµέληση έχουν τουλάχιστον 25% περισσότερες πιθανότητες 

να εµφανίσουν κατά την περίοδο της εφηβείας παραβατική συµπεριφορά, ανεπιθύµητη 

εγκυµοσύνη, χαµηλή σχολική επίδοση, χρήση ουσιών και ψυχολογικά προβλήµατα. 

Η ύπαρξή του κατά την παιδική ηλικία, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή 

µπορεί να φέρει, δηµιουργεί συνθήκες ικανές να επηρεάσουν το σύνολο της 

προσωπικότητας και της ζωής του ανθρώπου. Πραγµατοποιείται πληθώρα ψυχικών και 

σωµατικών εγγραφών µε επιπτώσεις στο σύνολο του οργανισµού. 

 

 

1.4.4. Συστηµική θεωρία  

Η συστηµική προσέγγιση είναι ένας τρόπος ολιστικής διερεύνησης και κατανόησης 

των φαινοµένων που έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον τρόπο της γραµµικής και 

αιτιώδους σχέσης που εφαρµόζουν άλλες προσεγγίσεις. Η συστηµική προσέγγιση 

ορίζει το σύστηµα ως το σύνολο των στοιχείων που βρίσκονται σε συνεχή, µεταξύ 

τους, αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ως µια ολότητα, η οποία είναι κάτι παραπάνω 

από το άθροισµα των µερών της, όχι µε την αριθµητική τους προσθετικότητα, αλλά µε 

την έννοια της ποικιλίας των διαδράσεων και των αλληλοσυσχετίσεων. Η ολότητα 
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αυτή συνίσταται από τα επιµέρους στοιχεία ή µέρη και από το πλέγµα των µεταξύ τους 

σχέσεων. Έτσι το σύστηµα δεν είναι µια απλή συρραφή στοιχείων, αλλά µια οργάνωση 

από αλληλοεξαρτώµενες ενότητες, σε διάφορα επίπεδα, οριζόντια και κάθετα, όπου η 

συµπεριφορά ενός στοιχείου επηρεάζει και επηρεάζεται από τη συµπεριφορά των 

υπόλοιπων στοιχείων. Για να κατανοηθεί το όλο θα πρέπει να εξεταστεί ως ένα ενιαίο 

σύστηµα και όχι ως σύνολο από επιµέρους τµήµατα (Κρίβας, 2007).  

Η συστηµική προσέγγιση χαρακτηρίζει, κυρίως, την ευαισθησία, αλλά και την έγνοια 

παιδαγωγών και ψυχολόγων ερευνητών, να αντιληφθούν, µε εγκυρότερο και 

συνολικότερο τρόπο, τα ζητήµατα που άπτονται της σχολικής και ατοµικής (του κάθε 

µαθητή) πραγµατικότητας, στο ευρύτερο οικολογικό (οικογενειακό, σχολικό, 

κοινωνικό, συνοµηλίκων, της τάξης, χωροταξικό) πλαίσιο (Fraser, 2004). 

Σε επίπεδο σχολικών/κοινωνικών προβληµάτων στην παιδική ηλικία, η έµφαση δίνεται 

στην ατοµική πραγµατικότητα του ίδιου του παιδιού, στις ελλείψεις και στις 

δυνατότητες που µπορεί αυτό να αναπτύξει, καθώς και στις ιδιαίτερες τεχνικές και 

στρατηγικές που πρέπει να εφαρµοσθούν ώστε να επιτευχτεί το µέγιστο των 

διαπροσωπικών κοινωνικών (πρωτίστως), αλλά και ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων 

(Sameroff, 2000). Η διαπίστωση αυτή δεν ταυτίζεται µε µια ιατρογενή προσέγγιση της 

ατοµικής πραγµατικότητας (των δυσκολιών) του παιδιού που τις θεωρεί αποκλειστικά 

ενδογενούς αιτιότητας, αλλά προάγει µία άλλου είδους θεώρηση και ερµηνεία και των 

συµπτωµάτων και των δυσκολιών, οι οποίες τοποθετούνται µέσα στο πλαίσιο 

ανάπτυξης του, πάντοτε σε αναφορά µε την εσωτερική πραγµατικότητα του παιδιού 

και αυτή του περιβάλλοντος, κυρίως, του οικογενειακού, τα πρώτα χρόνια κι, εν 

συνεχεία, του σχολικού. Αυτό σηµαίνει ότι αναγνωρίζονται οι ατοµικοί παράγοντες και 

οι ενδεχόµενες «παθολογικές» ή ακραία δυσλειτουργικές συµπεριφορές/συµπτώµατα, 

του παιδιού, καθώς και η ανάγκη για εξειδικευµένες τεχνικές/παρεµβάσεις. Τα 

συµπτώµατα/αντιδράσεις/δυσκολίες του παιδιού ερµηνεύονται σε ένα πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης και γίνεται προσπάθεια να επιλύονται, σε µία οικολογική οπτική, η 

οποία δίνει έµφαση και στις ατοµικές, και στις οικογενειακές, και οικολογικές (όταν 

είναι εφικτό) παρεµβάσεις (Κουρκούτας, 2008).  

Με άλλα λόγια η µεγάλη ετερογένεια των «προβληµατικών καταστάσεων» στην 

παιδική ηλικία δεν επιτρέπει τις υπεραπλουστεύσεις και ένας µεγάλος αριθµός παιδιών 

χρήζει βοήθειας σε ατοµικό, µαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο, και βέβαια 

καλύτερων και προσαρµοσµένων στις ανάγκες του, εκπαιδευτικών και 
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ψυχοπαιδαγωγικών παρεµβάσεων, στο πλαίσιο του της αντιµετώπισης. Η ψυχολογία 

και οι δυσκολίες του παιδιού αναγνωρίζονται ως µέρος ενός δυναµικού πλαισίου 

αλληλεπίδρασης ατοµικών και εξωγενών παραγόντων (Sameroff, 2000). 

   

1.4.5. Ο ρόλος του συναισθήµατος   

Οι σύγχρονες τάσεις της σχολικής ψυχολογίας έχουν συµβάλλει σηµαντικά στην 

κατανόηση των διάφορων διαστάσεων προσαρµογής και των προϋπόθεσαν για τη 

δηµιουργία θετικού κλίµατος στο σχολικό περιβάλλον (Χατζηχρήστου κ.ά.,, 2000), 

γεγονός που είναι σηµαντικό για την πρόληψη και αντιµετώπιση των προβληµάτων 

συµπεριφοράς. Ανάµεσα σε αυτές τις διαστάσεις εγκιβωτίζεται και το συναίσθηµα. Tο 

πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο σχολείο για την προαγωγή 

της ψυχικής υγείας και µάθησης στη σχολική κοινότητα» υπό την επιµέλεια της 

Χρυσής Γ. Χατζηχρήστου βασίζεται σε µια σύνθεση των σύγχρονων τάσεων που 

αφορούν και στις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες της πολλαπλής προσωπικότητας και 

της συναισθηµατικής νοηµοσύνης, µια πτυχή του προγράµµατος εστιάζεται στην 

αναγνώριση, την έκφραση και τη διαχείριση των συναισθηµάτων (Doll, Zucker & 

Brehm, 2009). 

Όπως έχει αναφερθεί και στη εισαγωγή η αναγνώριση η έκφραση και η διαχείρηση των 

συναισθηµάτων αναφέρονται ουσιαστικά στη συναισθηµατική ανάπτυξη του ατόµου 

που αναφέραται απ’ τη µία στα συναισθήµατα που βιώνει το άτοµο και απ’ την άλλη 

στην ικανότητα του ατόµου να ελέγχει τα συναισθήµατά του ανάλογα µε την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Όσον αφορά στα παιδιά, η ερµηνεία των συναισθηµάτων από τα ίδια έχει προσελκύσει 

το ερευνητικό ενδιαφέρον και ιδιαίτερα η ερµηνεία των δυσάρεστων καταστάσεων. 

Επειδή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τους, τα παιδιά συχνά νιώθουν φόβο, θυµό, 

άγχος, ζήλια, λύπη ή ανησυχία, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας στήριξης 

τους έχουν διατυπωθεί από µελετητές κάποιες γενικές αρχές για τη διαχείριση των 

δυσάρεστων συναισθηµάτων (Χατζηχρήστου, κ.ά., 2004). 

Επιπλέον οι έρευνες που σχετίζονται µε τα συναισθήµατα υποστηρίζουν ότι αυτά 

επιδρούν σηµαντικά στη µάθηση, στη µνήµη, στην ανάπτυξη και στην προαγωγή της 

ψυχικής υγείας των παιδιών, αλλά τα συναισθήµατα µπορούν να επηρεάσουν και την 
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υγεία του σώµατος, σύµφωνα µε άλλες έρευνες. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι ο ρόλος 

του συναισθήµατος είναι αξιοσηµείωτος για τη συµπεριφορά του παιδιού. Παιδιά που 

νιώθουν πλήρη συναισθηµατικά σπανίως αναπτύσσουν προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ικανότητα ενός ατόµου να 

εκφράζει τα συναισθήµατά του αποτελεσµατικά κατά την αλληλεπίδρασή του µε τους 

άλλους κρίνεται σηµαντική και βέβαια προϋποθέτει ορισµένες δεξιότητες 

συναισθηµατικής επάρκειας που σχετίζεται και η συναισθηµατική νοηµοσύνη του 

Goleman (2011). 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η συναισθηµατική αγωγή, «εκπαίδευση» των 

παιδιών σε κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες αφορά γενικά όλους τους 

ενηλίκους που φροντίζουν και ασχολούνται µε τα παιδιά ή καθοδηγούν οµάδες παιδιών 

και συνεπώς το σχολείο. Ουσιαστικά η συναισθηµατική αγωγή και η καλλιέργεια της 

συναισθηµατική νοηµοσύνης προετοιµάζουν τους µαθητές να είναι πιο δηκτικοί 

απέναντι στο συνάνθρωπο και ταυτόχρονα να ανακαλύπτουν τον εσωτερικό τους 

κόσµο, γι’ αυτό και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να θέσουν τα θεµέλια για τη δηµιουργία 

ενός θετικού κλίµατος µέσα στην τάξη και στο σχολικό πλαίσιο (Χατζηχρήστου, κ.ά., 

2004), που αποσοβεί τον κίνδυνο εµφάνιση προβληµάτων συµπεριφοράς. 

  

1.5. Η έννοια της αυτοαντίληψη 

Ο όρος αυτοαντίληψη ή αντίληψη του Εγώ, αναφέρεται στο σύστηµα παραστάσεων 

του ανθρώπου για τον εαυτό του, στη βάση των οποίων οικοδοµεί τις αµοιβαίες σχέσεις 

µε τους συνανθρώπους και τη στάση απέναντί τους. Είναι µια σχετικά σταθερή, σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό συνειδητή, ολοκληρωµένη, αν και όχι απαλλαγµένη 

από εσωτερικές αντιφάσεις, µορφή του προσωπικού Εγώ, η οποία είναι αποτέλεσµα 

της αυτοαπόσπασης του ανθρώπου από τον περίγυρό του, πράγµα που του επιτρέπει 

να αισθάνεται ως υποκείµενο των σωµατικών και ψυχικών του καταστάσεων, καθώς 

και των αντίστοιχων διεργασιών και ενεργειών (Πετρόφσκι, 1969).  

Κατά τον Kinch (όπως αναφέρεται στο Μακρή-Μπότσαρη, 2001), η αυτοαντίληψη 

συνιστά ένα σχήµα γνώσης και είναι το αποτέλεσµα του συνόλου των αναφορών που 

το άτοµο λαµβάνει για τον εαυτό του από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. 
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Ο James (1963) όρισε την αυτοαντίληψη ως το σύνολο των αντιλήψεων που έχει το 

άτοµο για τον εαυτό του και τις ικανότητες του. Η εικόνα του εαυτού καθορίζεται από 

την εικόνα των άλλων (αντίληψη - αξιολόγηση) για αυτόν. 

Σύµφωνα µε τον Burns (1982), η αυτοαντίληψη αντιπροσωπεύει µια δήλωση ή µια 

περιγραφή του ατόµου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο η γνώση είναι σωστή ή 

λανθασµένη, βασισµένη σε αντικειµενικά στοιχεία ή σε υποκειµενική γνώση. Η 

συνιστώσα αυτή της έννοιας του εαυτού είναι ο πρακτικά απεριόριστος αριθµός 

τρόπων µε τους οποίους κάθε άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του.  

Από την άλλη πλευρά, ο Rogers (όπως αναφέρεται στο Φλουρής, 1989), βλέπει την 

αυτοαντίληψη ως στοιχείο του φαινοµενολογικού πεδίου του ατόµου, του συνόλου των 

αντιλήψεών του για τον κόσµο, που διαµορφώνεται κατά τη συναλλαγή του ατόµου µε 

το περιβάλλον. 

Ακόµη η αυτοαντίληψη διαχωρίζεται ως η γνωστική πτυχή του εαυτού (που συνδέεται 

µε την αυτοεικόνα του ατόµου) και γενικά αναφέρεται στην ολότητα ενός σύνθετου, 

οργανωµένου και δυναµικού συστήµατος των όσων το άτοµο έχει ως πιστεύω, ιδανικά, 

στάσεις και συµπεριφορές και τα θεωρεί ως αληθινά για την προσωπικότητά του, την 

ύπαρξή του. (Huitt, 2004) 

 Παρατηρούµε λοιπόν, πως αν και υπάρχει µια ποικιλία ορισµών που χρησιµοποιούνται 

για την έννοια της αυτοαντίληψης, η πλειονότητα των ειδικών συµφωνεί ότι η 

αυτοαντίληψη είναι το σύνολο των πεποιθήσεων και των στάσεων που διαµορφώνει 

ένα άτοµο για τον εαυτό του, οι οποίες συνεπάγονται διάφορες τάσεις συµπεριφοράς. 

1.5.1. ∆ιαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

Η  διαδικασία του σχηµατισµού της αυτοαντίληψης αρχίζει από τους πρώτους µήνες 

της ζωής του ανθρώπου, συνεχίζει κατά την παιδική και εφηβική ηλικία και 

σταθεροποιείται, χωρίς βέβαια να αποκλείονται τροποποιήσεις, κατά την ώριµη ηλικία. 

Το νήπιο διαπιστώνει από πολύ νωρίς ότι αποτελεί ξεχωριστή φυσική αλλά και 

βουλητική οντότητα και, παράλληλα, βοηθούµενο από τη µνήµη που «αποθηκεύει» τις 

εµπειρίες, αποκτά αίσθηση της υπαρξιακής του συνέχειας. Στο πρώτο στάδιο του 

σχηµατισµού της αυτοαντίληψης το άτοµο αρχίζει να ανακαλύπτει τα σωµατικά του 

µέλη και σχηµατίζει µια γενική εικόνα για το σώµα του (Βαληλή, 2008).  
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Η σωµατική εικόνα σχηµατίζεται νωρίς όπως αποδεικνύει το γεγονός ότι τα βρέφη (8-

9 µηνών)είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και αργότερα 

να τον αναγνωρίζουν στις οικογενειακές φωτογραφίες. Οι βαθµιαίες σωµατικές 

αλλαγές που γίνονται κατά την παιδική ηλικία αφοµοιώνονται εύκολα στη σωµατική 

εικόνα αλλά οι ραγδαίες µεταβολές που γίνονται κατά την εφηβική ηλικία δηµιουργούν 

έντονες ανησυχίες και φόβους. (Λεονταρή, 1996). 

 Καθώς όµως το παιδί µεγαλώνει, καλείται από το κοινωνικό σύνολο να ανταποκριθεί 

σε ρόλους που καθορίζει το φύλο του, τη θέση του στην οικογένεια, την παιδική 

συντροφιά και το σχολείο. Παρατηρείται έτσι πως το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης 

διευρύνεται συνεχώς (Ματσαγγούρας, 1983). 

 

1.5.2. ∆ιαστάσεις της αυτοαντίληψης 

Ο Higgins (1989) αναφέρει ότι στο σύνολο των αντιλήψεων που το άτοµο έχει 

διαµορφώσει για τον εαυτό του συνδυάζονται οι τρεις όψεις του εαυτού: η προσωπική 

αυτοαντίληψη, η οποία σχετίζεται µε τη γνώµη που έχει το κάθε άτοµο για τον εαυτό 

του (π.χ. «έχω καστανά µάτια», «είµαι όµορφος», «είµαι ευαίσθητος»), η κοινωνική 

αυτοαντίληψη, η οποία διαµορφώνεται από την εντύπωση που έχει το άτοµο για το πώς 

το βλέπουν οι άλλοι (π.χ. «οι άλλοι πιστεύουν ότι έχω πολύ χιούµορ»), και η ιδανική 

αυτοαντίληψη, η οποία περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά που το άτοµο θα ήθελε να 

έχει ο εαυτός του (π.χ. «θα ήθελα να ήµουν πιο αδύνατος», «θα ήθελα να ήµουν άριστος 

µαθητής»). 

Πολλές φορές, οι τρεις αυτές όψεις του εαυτού βρίσκονται σε ασυµφωνία µεταξύ τους, 

µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων στο άτοµο.  Όταν η 

προσωπική και η ιδανική αυτοαντίληψη διαφέρουν, το άτοµο βιώνει δυσάρεστα 

συναισθήµατα (π.χ. απογοήτευση) και έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση. Ιδιαίτερα όταν η 

προσωπική αυτοαντίληψη διαφέρει από την κοινωνική, το άτοµο αισθάνεται ότι 

απειλείται (Harter, 1990). 

Το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης αποτελείται από στοιχεία της κοινωνικής 

ταυτότητας, από προδιαθέσεις και σωµατικά χαρακτηριστικά (Λεονταρή, 1996): 
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α) Την κοινωνική ταυτότητα ενός ατόµου συνθέτουν πολυάριθµα στοιχεία, όπως είναι 

το φύλο, η ηλικία, η θρησκεία, η εθνικότητα, το όνοµα κ.α. Σύµφωνα µε τον Rosenberg 

(1986), τα στοιχεία της κοινωνικής ταυτότητας χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Κοινωνικός ρόλος (φύλο, ηλικία, επάγγελµα). 

2. Συµµετοχή σε οµάδες (εθνικότητα, θρήσκευµα, πολιτική-ιδεολογική παράταξη). 

3. Κοινωνικός χαρακτηρισµός-«ετικέτες» (περιθωριακές οµάδες: αλκοολικοί, χρήστες 

ουσιών κ.α.) 

4. Προσωπική ιστορία του ατόµου (χαρακτηρισµοί που προκύπτουν από τη δράση του 

ατόµου και τις εµπειρίες του). 

5. Κοινωνικοί τύποι (χαρακτηρισµοί που προσδίδονται στο άτοµο µε βάση τα 

ενδιαφέροντα, τις προτιµήσεις και τις συνήθειές του). 

6. Προσωπική ταυτότητα (εκφράζει το «είναι», το σύνολο των στοιχείων της 

προσωπικότητας του ατόµου). 

β) Ένα άλλο στοιχείο που περιέχεται στην αυτοαντίληψη είναι οι προδιαθέσεις, που 

σχετίζονται περισσότερο µε τα «εσωτερικά» χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως είναι 

οι στάσεις του, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, οι ικανότητες, οι αξίες και 

οι συνήθειές του. 

γ) Τα σωµατικά χαρακτηριστικά είναι το τρίτο στοιχείο που συνθέτει το περιεχόµενο 

της αυτοαντίληψης και αφορά στην αντίληψη που έχει το άτοµο για το σώµα του. Η 

εικόνα αυτή είναι δυνατόν να µην ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Οι αντιλήψεις 

που έχουν οι άνθρωποι για την «εικόνα του σωµατικού εαυτού» επηρεάζονται από το 

εξελικτικό στάδιο όπου βρίσκονται, δηλαδή η εικόνα του ατόµου για τον εαυτό του δεν 

είναι σταθερή σε όλα τα στάδια της ζωής του, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα µε τις 

εµπειρίες που αποκτά και το επίπεδο ωρίµανσής του . 

 

1.5.3. Εξελικτική πορεία της αυτοαντίληψης 

Σύµφωνα µε την Χατζηχρήστου κ.ά (2004) η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

συντελείται βαθµιαία, στη διάρκεια της εξελικτικής πορείας του ατόµου και 

διαφοροποιείται προοδευτικά, τουλάχιστον µέχρι την αρχή της εφηβείας. Στην πορεία 
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αυτή υπάρχουν κάποια κοµβικά σηµεία, βάσει των οποίων διαµορφώνεται τελικά η 

αυτοαντίληψη. 

Ο Robert Selman (1980) διέκρινε µέσα από την έρευνά του τρία στάδια ανάπτυξης της 

αυτοαντίληψης. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά δεν διαχωρίζουν τα εξωτερικά από τα 

εσωτερικά γνωρίσµατα. Στο δεύτερο στάδιο αρχίζουν να διακρίνονται τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά από τα εσωτερικά γνωρίσµατα, ενώ στο τρίτο στάδιο, στην ηλικία των 

οκτώ ετών περίπου, διαφοροποιούν, πλέον, ξεκάθαρα τον εσωτερικό εαυτό από τον 

εξωτερικό-σωµατικό. Στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια διαµόρφωσης της 

αυτοαντίληψης στην σχολική ηλικία, επειδή η έρευνά µας εστιάστηκε στη 

συγκεκριµένη ηλικία . 

 

1.5.4. Σχολική ηλικία και αυτοαντίληψη 

Στο Χατζηχρήστου κ.ά. (2004) αναφέρεται ότι  η είσοδος του παιδιού στο ∆ηµοτικό 

σχολείο, συνήθως, συµπίπτει µε την προοδευτική αύξηση της πολυπλοκότητας της 

αυτοαντίληψης. Σε αυτό το στάδιο γίνεται µια στροφή προς τον εσωτερικό εαυτό και 

στις αυτοπεριγραφές των παιδιών αυξάνονται σταδιακά οι αναφορές σε ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά.  Στην αρχή της σχολικής ηλικίας τα παιδιά επικεντρώνονται σε γενικά 

χαρακτηριστικά (π.χ. έξυπνος, φιλικός κλπ.) και συναισθηµατικές καταστάσεις (π.χ. 

λυπηµένος), ενώ στην πρώιµη εφηβεία οι αναφορές για τον εαυτό επικεντρώνονται σε 

πιο αφηρηµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στην ηλικία των 5-7 ετών τα 

παιδιά αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µε βάση τον σωµατικό εαυτό, τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά, τη φυσική ικανότητα, τη γνωστική ικανότητα, τις δραστηριότητές 

τους, την κοινωνική αποδοχή και τον τρόπο συµπεριφοράς, από την ηλικία όµως των 

οκτώ ετών είναι σε θέση να εντοπίζουν τα συναισθήµατα και τις επιθυµίες τους και να 

τα  διαφοροποιούν από τους άλλους (Harter & Pike, 1984).  

Ο Erikson (1995)  θεωρεί ότι, κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας, η αυτοαντίληψη 

των παιδιών επηρεάζεται από τις προσπάθειές τους για µάθηση και κοινωνική 

ενσωµάτωση. Οι επιτυχηµένες προσπάθειες (φιλοπονία) συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

θετικής αυτοαντίληψης των παιδιών, ενώ τα αντίθετα αποτελέσµατα οδηγούν σε 

αισθήµατα κατωτερότητας. 

Τα πρώτα χρόνια που το παιδί πηγαίνει στο σχολείο παρατηρείται µείωση των 

υπερβολικά θετικών χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούσε για να περιγράψει τον 
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εαυτό του σε προηγούµενες ηλικίες. Για παράδειγµα, τα παιδιά Α΄, Β΄ και ∆΄ 

∆ηµοτικού έχουν αρνητική εικόνα για την ικανότητά τους στα µαθηµατικά, στην 

ανάγνωση και στα µουσικά όργανα. Η µείωση της θετικής εικόνας, που έχουν τα παιδιά 

για τον εαυτό τους, αφορά στους περισσότερους τοµείς της αυτοαντίληψης και γίνεται 

ιδιαίτερα αισθητή στην εφηβεία και στα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής. Αντίστοιχα 

και η αυτοεκτίµηση, ενώ είναι υψηλή κατά τη µέση παιδική ηλικία, αρχίζει να 

µειώνεται κατά το 12ο έτος, κατά τη µετάβαση δηλαδή από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο, 

και έπειτα από ένα χρονικό διάστηµα παρουσιάζει και πάλι τάσεις βελτίωσης 

(Χατζηχρήστου κ.ά., 2004).  

Οι συγκρίσεις του παιδιού µε συνοµήλικους τους για την αξιολόγηση του εαυτού του 

είναι πολύ σηµαντική διαδικασία, καθώς εντοπίζουν τις ατοµικές διαφορές και 

αξιολογούν την επάρκειά τους σε διάφορους τοµείς. Ειδικά το παιδί της µέσης παιδικής 

ηλικίας, όταν δεν µπορεί να αξιολογήσει αντικειµενικά τις ικανότητες του, συγκρίνει 

τον εαυτό του µε παιδιά µε παρόµοια χαρακτηριστικά. Στις περιπτώσεις που 

διακυβεύεται η αυτοεκτίµησή του επιλέγει την κοινωνική σύγκριση µε παιδιά που είναι 

λιγότερο ικανά από το ίδιο (Χατζηχρήστου κ.ά., 2004). 

 

1.6. Η έννοια της αυτοεκτίµησης 

Ο όρος αυτοεκτίµηση, αναφέρεται στην αξιολόγηση του εαυτού που κάνει και διατηρεί 

ένα άτοµο. Περιλαµβάνει συµπεριφορές αποδοχής ή µη αποδοχής και σε ποιό βαθµό 

κάποιος αισθάνεται ότι αξίζει, ότι είναι ικανός, σηµαντικός και αποτελεσµατικός. 

∆ιαφέρει από την αυτοαντίληψη ή την αυτοεικόνα, τα οποία αναφέρονται στην εικόνα 

που έχει κάποιος για τον εαυτό του βασιζόµενος συνήθως, στο τί νοµίζει ότι πιστεύουν 

οι άλλοι γι’ αυτόν. Ενώ ο ορισµός της αυτοεκτίµησης είναι γενικά αποδεκτός, κάποιοι 

ειδικοί προτείνουν κάποιους άλλους ορισµούς ελαφρά τροποποιηµένους. 

Όπως αναφέρεται στο Φλουρής (1983), ο  Branden (1969) ορίζει την αυτοεκτίµηση 

σαν τον συνδυασµό της αυτο-εµπιστοσύνης και του αυτοσεβασµού, την πεποίθηση ότι 

κάποιος είναι ικανός να ζει και ότι του αξίζει η ευτυχία, ενώ ο Briggs (1970), αναφέρει 

ότι η αυτοεκτίµηση είναι το συνολικό αποτέλεσµα των συναισθηµάτων ενός ανθρώπου 

για τον εαυτό του, συµπεριλαµβανοµένων της αίσθησης του αυτοσεβασµού και της 

αίσθησης ότι αξίζει. Απ’ την άλλη, οι Clemes και Ben (1981), ταυτίζουν την 

αυτοεκτίµηση µε το συναίσθηµα ικανοποίησης που υπάρχει όταν ικανοποιηθούν 
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κάποιες ατοµικές ανάγκες. Αυτό συµβαίνει µέσα από τον τρόπο που οι άνθρωποι 

χειρίζονται τα διάφορα θέµατα που τους αφορούν ή όταν µπορούν να επηρεάσουν τα 

γεγονότα, λόγω των ικανοτήτων τους, καθώς επίσης και από το πώς επηρεάζονται οι 

ίδιοι από το περιβάλλον τους. Η έννοια του εαυτού είναι συγκεκριµένη, και αµύνεται 

στις αλλαγές. Ο William James (1980), ίσως ο ιδρυτής της ψυχολογίας της 

αυτοεκτίµησης, είχε προσδιορίσει τέσσερα θέµατα του εαυτού: το φυσικό εαυτό, τον 

κοινωνικό εαυτό, το γνωστικό εαυτό και τον πνευµατικό εαυτό, ενώ ο Adler (1969), 

βάσισε τη θεωρία του σ’ αυτό που θεώρησε σαν τη φυσιολογική προσπάθεια του 

ατόµου ν’ αποκτήσει ανωτερότητα µέσα από την επίτευξη των στόχων. Υποστήριξε 

ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσµο σαν κατώτερο ον και προσπαθεί να γίνει ανώτερο, 

ενώ το κύριο κίνητρό του γι’ αυτή τη συµπεριφορά είναι η επίτευξη κάποιου στόχου. 

Η αυτοεκτίµηση λοιπόν συνεχώς εξελίσσεται και αποτελεί το σύνολο των απόψεων 

που έχουµε για τον εαυτό µας, κάποια συγκεκριµένη στιγµή. Οι Steffenhagen και Burns 

(1987) υποστηρίζουν ότι η αυτοεκτίµηση λειτουργεί σε τρία επίπεδα: α) φυσικό β) 

πνευµατικό γ) µεταφυσικό. Όταν η αυτοεκτίµηση είναι υψηλή εµφανίζονται 18 

παράγοντες µεταξύ των οποίων η ελαστικότητα, η παραγωγικότητα, η 

προσαρµοστικότητα, το κοινωνικό ενδιαφέρον και η επιτυχία. 

Για τους δικούς µας σκοπούς, θα ορίσουµε την αυτοεκτίµηση ως: το βαθµό της 

ικανοποίησης που αισθάνεται κάποιος για τον εαυτό του, την αναγνώριση της 

προσωπικής του αξίας ή την εκτίµηση των προσπαθειών του και την εµπιστοσύνη στις 

δυνατότητές του. Αυτό δε σηµαίνει ικανοποίηση εις βάρος των άλλων: η αυτοεκτίµηση 

δεν δηµιουργείται µέσα από τον ανταγωνισµό µε τους άλλους, ούτε είναι η καταγραφή 

των επιτυχιών και των αποτυχιών του. Βασίζεται περισσότερο στο αίσθηµα της 

ικανότητας να λειτουργήσει κάποιος αποδοτικά στο µέλλον και όχι στην ικανοποίηση 

για τα επιτεύγµατα του παρελθόντος. Η αυτοεκτίµηση διευκολύνει όλα τα θέµατα της 

ζωής βοηθώντας στην αύξηση της ατοµικής παραγωγικότητας και στη δηµιουργία 

ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων. Τα παιδιά προσπαθούν να επιτύχουν σε 

τοµείς τους οποίους οι γονείς θεωρούν σηµαντικούς. Συνεπώς, όταν οι γονείς εκτιµούν 

την ακαδηµαϊκή επιτυχία, το επίπεδο της αυτοεκτίµησης των παιδιών, επηρεάζεται από 

τους βαθµούς και το επίπεδο της ακαδηµαϊκής επιτυχίας τους. Εάν δεν καταφέρουν να 

πραγµατοποιήσουν τις απαιτήσεις των γονιών, τότε αισθάνονται ανεπαρκή. Φτάνοντας 

στην εφηβεία, ο στόχος αλλάζει και τώρα πια οι αρχές της οµάδας - φίλων έχουν 

πρωταρχικό ρόλο, κάτι που µπορεί να δηµιουργήσει αναστάτωση και διαταραχές στο 
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σπίτι. Η βάση της αυτοεκτίµησης µεταφέρεται από τις γονεϊκές αρχές, στις αξίες της 

οµάδας - φίλων και τέλος στις προσωπικές αξίες, αυτές που έχει αποδεχθεί το άτοµο.  

Η ακαδηµαϊκή επιτυχία και η αναγνώριση στην τάξη, δεν έχει κάποια επίδραση στην 

αυτοεκτίµηση του µαθητή, εάν αυτός έχει σαν αποκλειστικό στόχο του την αποδοχή 

και αναγνώριση των συνοµηλίκων του. Το επίπεδο, λοιπόν, της αυτοεκτίµησης 

συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει, και εξαρτάται από τις αποφάσεις που παίρνονται και 

τις επιλογές που γίνονται. 

Τέλος, η αυτοεκτίµηση είναι ο βασικός, καθοριστικός παράγοντας για κάθε απόφαση 

που παίρνει ο µαθητής. Εάν ο µαθητής αισθάνεται άνετα σε κάποιο µαθησιακό 

περιβάλλον, θα είναι ανοιχτός και διατεθειµένος να αποδεχθεί την πρόκληση και θα 

συµβάλλει ολόψυχα στην µάθηση. Εάν όµως ο µαθητής έχει χαµηλή αυτοεκτίµηση, 

αισθάνεται ότι απειλείται, ή προβλέπει λίγες πιθανότητες επιτυχίας, το πιθανότερο 

είναι ότι θα προσπαθήσει ν’ αποφύγει την πρόκληση, «το µάθηµα» θα βρει κάποιον 

άλλο να κάνει τις εργασίες του ή θα καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια. 

 

1.6.1. ∆ιαµόρφωση της αυτοεκτίµησης 

Η αυτοεκτίµηση αρχίζει να αναπτύσσεται πολύ νωρίς στη νηπιακή ηλικία και συνεχίζει 

να διαµορφώνεται µέχρι την ενηλικίωση. Από νωρίς το παιδί έχει την εµπειρία της 

επιτυχίας µετά από προσπάθεια και επιµονή. Καθώς προσπαθεί, αποτυγχάνει, 

ξαναπροσπαθεί, αποτυγχάνει ξανά και τελικά τα καταφέρνει, διαµορφώνει ιδέες για τις 

ικανότητές του. Ταυτόχρονα, δηµιουργεί µια άποψη για τον εαυτό του µε βάση τις 

αλληλεπιδράσεις που έχει µε άλλους ανθρώπους (Harter, 1990). 

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για να χτίσει την 

αυτοεκτίµησή του. Οι γονείς είναι οι πρώτοι και πιο σηµαντικοί παιδαγωγοί, οπότε 

έχουν τη µεγαλύτερη επιρροή στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του παιδιού, 

µπορούν να φτιάξουν ένα «αποθεµατικό αυτοεκτίµησης» όπου το παιδί θα αποθηκεύει 

πολλά θετικά πράγµατα για τον εαυτό του. Στα επόµενα χρόνια, αυτό το αποθεµατικό 

θα αντισταθµίσει τις αρνητικές εµπειρίες που αναπόφευκτα θα έχει. Οι σχέσεις που θα 

αναπτύξει το παιδί µε άλλα µέλη της οικογένειας, µε δασκάλους, φίλους και άλλους 

ενηλίκους, θα επηρεάσουν φυσικά την αυτοεκτίµησή του περαιτέρω (Ryan et al., 

1994). 
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1.6.2. ∆ιαστάσεις της αυτοεκτίµησης 

Έχουν καθοριστεί τρία επίπεδα της αυτοεκτίµησης: η σφαιρική (global) (γενική 

αυτοεκτίµηση), η ενδιάµεση (intermediate), που αναφέρεται σε συγκεκριµένους τοµείς 

της ζωής του ατόµου, όπως η ικανότητα, και η περιστασιακή (situational), που 

περιλαµβάνει τις καθηµερινές εκδηλώσεις της αυτοεκτίµησης. Η σφαιρική και η 

ενδιάµεση αυτοεκτίµηση επηρεάζουν την περιστασιακή (Epstein, 1985). Ένα άτοµο, 

εποµένως, µπορεί να κάνει διαφορετικές αυτό-αξιολογήσεις, για διαφορετικούς τοµείς 

της ζωής του. Έτσι, κάποιος ενδέχεται να έχει υψηλή αυτοαντίληψη σε έναν τοµέα (π.χ. 

επαγγελµατική αυτοαντίληψη), αλλά χαµηλή αυτοαντίληψη σε άλλον τοµέα (π.χ. 

κοινωνική αυτοαντίληψη), ενώ, παράλληλα, η σφαιρική του αυτοεκτίµηση να 

επηρεάζεται από την επαγγελµατική, αλλά όχι και από την κοινωνική αυτοαντίληψη, 

εάν για παράδειγµα, επαγγελµατικός τοµέας είναι για το άτοµο σηµαντικότερος του 

κοινωνικού (Epstein, 1985). 

 

 

 

 

1.6.3. Εξελικτική πορεία της αυτοεκτίµησης 

Η αυτοεκτίµηση αυξοµειώνεται καθώς το παιδί µεγαλώνει. Αλλάζει συχνά και 

προσαρµόζεται ανάλογα µε τις εµπειρίες και τις νέες εντυπώσεις του παιδιού. Οπότε 

είναι σηµαντικό να έχουµε υπόψη τις ενδείξεις χαµηλής ή υψηλής αυτοεκτίµησης. 

Τα παιδιά µε χαµηλή αυτοεκτίµηση µπορεί να µη θέλουν να δοκιµάσουν νέα πράγµατα 

και να µιλούν αρνητικά για τον εαυτό τους π.χ.: «Είµαι χαζός», «∆εν θα µάθω ποτέ να 

το κάνω αυτό», «Τι νόηµα έχει, αφού κανείς δεν νοιάζεται για µένα». Μπορεί να µην 

ανέχονται τη µαταίωση, να τα παρατάνε εύκολα ή να περιµένουν να αναλάβει κάποιος 

άλλος. Έχουν την τάση να ασκούν υπερβολική κριτική στον εαυτό τους και να 

απογοητεύονται εύκολα Η χαµηλή αυτοεκτίµηση έχει συνδεθεί µε πολλά 

συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα. Τα συµπεριφορικά συνακόλουθα 

της χαµηλής αυτοεκτίµησης είναι καλύτερα ιδωµένα ως αντιδράσεις απόρριψης, 

πραγµατικής, αναµενόµενης ή φανταστικής παρά ως συνέπειες της ίδιας της χαµηλής 

αυτοεκτίµησης (Leary et al., 1995). 
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Τα παιδιά µε χαµηλή αυτοεκτίµηση βλέπουν τις προσωρινές αναποδιές ως µόνιµες, 

ανυπόφορες καταστάσεις και επικρατεί µέσα τους ένα είδος πεσιµισµού. Αυτό µπορεί 

να δηµιουργεί στα παιδιά, στρες και ψυχολογικά προβλήµατα, καθώς και πραγµατικές 

δυσκολίες στο να επιλύουν διαφορετικά είδη προβληµάτων και προκλήσεων που 

συναντούν. 

Τα παιδιά µε καλή αυτοεκτίµηση, έχουν την τάση να απολαµβάνουν την 

αλληλεπίδραση µε τους άλλους. Νιώθουν άνετα σε κοινωνικές περιστάσεις και 

απολαµβάνουν τις οµαδικές δραστηριότητες και τις προσωπικές τους ασχολίες. Όταν 

εµφανίζονται προκλήσεις, µπορούν να αναζητήσουν λύσεις χωρίς να υποτιµούν τον 

εαυτό τους ή τους άλλους. Για παράδειγµα, αντί να πει «Είµαι ηλίθιος», ένα παιδί µε 

υγιή αυτοεκτίµηση λέει «∆εν το καταλαβαίνω αυτό». Ξέρει τις δυνατότητες και τις 

αδυναµίες του και τις αποδέχεται. Επικρατεί µια αίσθηση αισιοδοξίας. Σύµφωνα µε 

τους Brown & Marshall (2006) η αυτοεκτίµηση χρησιµοποιείται µε τρεις 

διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον η γενική αυτοεκτίµηση, που είναι σχετικά ανθεκτική 

στο χρόνο και τις καταστάσεις, έχει ένα µεγάλο εύρος στο οποίο εκτείνεται από 

άνθρωπο σε άνθρωπο και είναι ένα γνώρισµα (trait) του ανθρώπου. H αυτοεκτίµηση 

χρησιµοποιείται επίσης για να αναφερθεί σε συναισθηµατικές αντιδράσεις αυτο-

αξιολόγησης σε σθεναρά γεγονότα. Τρίτον, η αυτοεκτίµηση χρησιµοποιείται για να 

αναφερθεί στον τρόπο που οι άνθρωποι αξιολογούν διάφορες ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά τους. 

 

1.7. ∆ιάκριση των εννοιών αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση 

Η ανασκόπηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας δείχνει ότι έχει υπάρξει 

σύγχυση και εναλλακτική χρήση όρων όπως αυτοαντίληψη, αυτοσυναίσθηµα, 

αυτοεκτίµηση, αυτοαξιολόγηση. Σαφώς, όλοι αυτοί οι όροι αναφέρονται σε 

λειτουργίες που προϋποθέτουν την κατά βάση αξιολογική λειτουργία του ατόµου για 

τον Εαυτό του. Η αυτοαντίληψη, (self-concept) ως η εικόνα που έχει το άτοµο για τον 

εαυτό του, αναφορικά µε την ικανότητά του ως προς ένα τοµέα της ζωής του (γνωστικό 

περιεχόµενο, πληροφορίες), µπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα 

(πραγµατικές ικανότητες του ατόµου), οπότε είναι ρεαλιστική, ή όχι, οπότε είναι µη-

ρεαλιστική (Burns, 1982). Ακόµη, µε τον όρο αυτοαντίληψη νοείται και το σύνολο των 

χαρακτηριστικών που το άτοµο νοµίζει ότι κατέχει. Υπό αυτή την έννοια, η 
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αυτοαντίληψη ,σαν λειτουργία, θυµίζει τη λειτουργία της ταυτότητας, της 

συνειδητοποιηµένης εικόνας που έχει το άτοµο για τον εαυτό του ως µία πλήρης 

οντότητα, µε µάλλον σταθερά χαρακτηριστικά και µε προσωπική πορεία στο χρόνο 

(Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Από την άλλη πλευρά, η αυτοεκτίµηση (self-esteem) είναι το συναισθηµατικό 

περιεχόµενο της σχέσης Εαυτός- Εγώ και Εαυτός –Εµένα (Burns, 1982).  Εξαρτάται 

από το περιεχόµενο της αυτοαντίληψης σε µία συγκεκριµένη περιοχή, καθώς και την 

αξιολόγηση από το άτοµο στη συγκεκριµένη αυτή περιοχή. 

Η παραπάνω διαφοροποίηση ανάµεσα στη λειτουργία της αυτοαντίληψης από αυτήν 

της αυτοεκτίµησης υποστηρίζεται έµµεσα και από πληθώρα ερευνών, οι οποίες έχουν 

δείξει ότι το άτοµο µπορεί να κάνει διαφορετικές αυτo-αξιολογήσεις, για 

διαφορετικούς δηλαδή τοµείς της ζωής του. Έτσι ενδέχεται κάποιος να έχει υψηλή 

αυτοαντίληψη σε έναν τοµέα (π.χ. σχολική αυτοαντίληψη), αλλά χαµηλή 

αυτοαντίληψη σε άλλον τοµέα (π.χ. κοινωνική αυτοαντίληψη). Στη συνέχεια να 

επηρεάζεται η σφαιρική του αυτοεκτίµηση από τη σχολική, αλλά όχι από την 

κοινωνική αυτοαντίληψη, εάν ο σχολικός τοµέας είναι, για το άτοµο, σηµαντικότερος 

(Πουρκός, 1997). 

 

1.8. Αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση: προβλήµατα συµπεριφοράς και 

συναισθηµατικές διαταραχές 

Από τη στιγµή που ο µαθητής εισέρχεται στον χώρο του σχολείου ενδιαφέρεται για τη 

σχολική επιτυχία του, η οποία προσδιορίζει τόσο την ικανότητά του να ολοκληρώσει 

τους ρόλους που αναλαµβάνει όσο και τη διαµόρφωση ενός κλίµατος αποδοχής και 

καταξίωσης κυρίως από την οµάδα των συνοµηλίκων (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

Ωστόσο τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα της υψηλής σχολικής επίδοσης δεν 

αποδεικνύονται, ένα πρόβληµα στη συµπεριφορά, προκαλεί δυσκολία του παιδιού να 

ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Παράλληλα, το παιδί 

παρακολουθεί τους συνοµηλίκους του να εξελίσσονται οµαλά, εισπράττοντας από τον 

περίγυρο την ευχαρίστηση της επιτυχίας που το ίδιο στερείται. Η κατάσταση 

επιδεινώνεται από αναµενόµενη αρνητική στάση των σηµαντικών άλλων απέναντί του. 

Αυτές οι συσσωρευµένες µαταιώσεις από τις αποτυχηµένες προσπάθειές του 

καταλήγουν στην ανάπτυξη χαµηλής αυτοεκτίµησης (Μακρή –Μπότσαρη, 2001). Η 
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συµπεριφορά του παιδιού χαρακτηρίζεται έτσι από αίσθηµα αναξιότητας, και το παιδί 

παραιτείται από κάθε προσπάθεια συµµετοχής σε κάποια δραστηριότητα ή έργο. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, παγιώνεται ένας φαύλος κύκλος, µια ανατροφοδοτούµενη αλυσίδα 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στην αυτοεκτίµηση και στην πραγµατική ικανότητα 

επίτευξης εις βάρος του παιδιού (αφού δεν τα καταφέρνω, δεν αξίζω τίποτα) 

(Μουταβελής & Θώδη, 2004).  Όσα παιδιά παρουσιάζουν υπο-επίδοση στο σχολείο(η 

επίδοσή τους είναι χαµηλότερη από τις πραγµατικές τους δυνατότητες) έχουν αρνητική 

στάση, νιώθουν συναισθήµατα µοναξιάς και αυτοπεριορίζουν την ελευθερία τους σε 

υπερβολικό βαθµό.    

 

1.9. Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας 

Εξετάζοντας κανείς τις διαστάσεις της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης ως και 

τα συµπεριφορικά προβλήµατα και τις διαταραχές συναισθήµατος των παιδιών του 

∆ηµοτικού Σχολείου – επισκοπώντας προς τούτο τη σχετική βιβλιογραφία, ελληνική 

και ξένη – είναι δυνατόν να διακρίνει τις µελέτες που ερευνούν τις συνάφειες της 

αυτοεκτίµησης µε τους επιµέρους τοµείς της αυτοαντίληψης σε συνάρτηση µε τα 

συµπεριφορικά προβλήµατα. 

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας µαρτυρεί ότι µεταξύ των επιµέρους τοµέων 

αυτοαντίληψης την ισχυρότερη συνάφεια µε την αυτοεκτίµηση φαίνεται να έχουν οι 

τοµείς της φυσικής εµφάνισης και των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. Σπουδαίο ρόλο 

παίζει και η σχέση των παιδιών µε τους γονείς  και στο ότι η αυτοεκτίµηση µεσολαβεί 

της σχέσης µεταξύ των κοινωνικοπεριβαλλοντικών εµπειριών και των 

συναισθηµατικών/συµπεριφοριστικών προβληµάτων. 

Η σωµατική αυτοεκτίµηση και η σωµατική αυτο-αντιλήψη θεωρούνται ότι είναι 

σηµαντικά ψυχολογικά στοιχεία για τη δόµηση της συνολικής αυτοεκτίµησης ειδικά 

στους εφήβους. Σύµφωνα µε τον Fox (2000), η σωµατική αυτοεκτίµηση έχει καταλάβει 

µια µοναδική θέση στο σύστηµα της αυτοεκτίµησης, επειδή το σώµα µέσω της 

εµφάνισή του, των χαρακτηριστικών του και των ικανοτήτων του, παρέχει µία 

ουσιαστική διασύνδεση µεταξύ του ατόµου και του κόσµου. Η υψηλή σωµατική 

αυτοεκτίµηση έχει αναδειχθεί ως ιδιαιτέρως σηµαντική για τη γενικότερη ανάπτυξη 

της αυτοεκτίµησης (Orth, Robins, & Widaman, 2012). 
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Οι Lindwall, Asci και Crocker (2014) στην έρευνά τους βρήκαν ότι αλλαγές στη 

σωµατική αυτοαντιλήψη σχετίζονται έντονα µε τις αλλαγές στη γενική αυτοεκτίµηση 

σε ότι αφορά ένα επίπεδο ανάµεσα στα άτοµα. Τα κορίτσια στην εφηβεία που ανέφεραν 

χαµηλότερη γενική αυτοεκτίµηση σε σχέση µε το µέσο όρο, ανέφεραν επίσης 

µεγαλύτερη µείωση της σωµατικής αυτοαντιλήψης (και µικρότερη αύξηση της 

ελκυστικότητας του σώµατος) σε σχέση µε το µέσο όρο, και το αντίστροφο. Επιπλέον, 

τα κορίτσια που εµφάνισαν υψηλότερη από την αναµενόµενη σωµατική αυτοαντίληψη 

σε µια δεδοµένη περίσταση εµφάνισαν επίσης υψηλότερα από τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα για τη συνολική αυτοεκτίµηση. Τα αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν 

την ιδέα ότι οι πεποιθήσεις για τον εαυτό ενσωµατώνονται ολοένα και πιο πολύ κατά 

την εφηβεία και η αλλαγή σε έναν τοµέα συνοδεύει την αλλαγή σε άλλους τοµείς.  

Όπως αναφέρεται στη Μακρή-Μπότσαρη (2001), η ανασκόπηση των ευρηµάτων κατά 

τη χρήση των ερωτηµατολογίων της Harter (1999,σελ. 157-158) µε δείγµατα από τις 

ΗΠΑ (Hagborg, 1994. Harter, 1990a), την Αυστραλία (Trent, Russell, & Cooney, 

1994), τη Γερµανία (Asendorrf & van Aken,1993),την Ιαπωνία  (Maeda, 1997), την 

Ιρλανδία (Granlese & Joseph, 1993), την Ιταλία (Pedrabissi, Santinello, & Scarpazza, 

1988), τον Καναδά (Crocker & Ellsworth, 1990), τη Μεγάλη Βρετανία (Fox, Page, 

Armstrong, & Kirby, 1994), την Ολλανδία (van Dongen-Melman, Koot, & Verhulst, 

1993)  και την Ελλάδα (Makri-Botsari & Robinson, 1991) αποκαλύπτει ότι κατά µήκος 

ολόκληρου του ηλιακού φάσµατος, από 8 έως 55 ετών, την ισχυρότερη συνάφεια µε 

την αυτοεκτίµηση έχει η αυτοαντίληψη της φυσικής εµφάνισης. Υπάρχουν και έρευνες 

στις οποίες βρέθηκε ότι την ισχυρότερη συνάφεια µε την αυτοεκτίµηση έχει ο τοµέας 

των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους. 

Αξιοσηµείωτο είναι τα  ευρήµατα ενός αριθµού µελετών, στις οποίες η αξιολόγηση της 

έννοιας του εαυτού έγινε µε τα ερωτηµατολόγια του Marsh, όπως και στη δικιά µας 

έρευνα µε προσαρµογή για τα ελληνικά δεδοµένα από τους Π. Γιαβρίµης και Χ. 

Χατζηχρήστου. Συµφωνούν οµοίως µε τις προηγούµενες έρευνες ως προς το ότι την 

ισχυρότερη συνάφεια µε την αυτοεκτίµηση φαίνεται να έχει είτε ο τοµέας της φυσικής 

εµφάνισης είτε ο τοµέας των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους (Marsh, 1986). Αναφέρω 

ενδεικτικά την έρευνα Marsh (1986), η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Αυστραλία µε 

δείγµα 808 µαθητές και φοιτητές, ηλικίας 16,6 έως 21,9 ετών. Και σε αυτή την έρευνα 

την ισχυρότερη συνάφεια µε την αυτοεκτίµηση έχει η φυσική εµφάνιση (r=0,48) και οι 

σχέσεις µε συνοµηλίκους του αντίθετου φύλου (r=0,50). 
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Όπως αναφέρεται στη Μακρή-Μπότσαρη (2001) κατά την χρήση των 

ερωτηµατολογίων ΠΑΤΕΜ (Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου), τα οποία 

αποτελούν την ελληνική έκδοση των ερωτηµατολογίων της Harter µε δείγµατα 

Ελλήνων µαθητών η συνάφεια της κλίµακας φυσικής εµφάνισης µε την κλίµακα 

αυτοεκτίµησης (σφαιρικής αυτοαξίας) των ερωτηµατολογίων κινήθηκε σε επίπεδο 

r=0,60,την ισχυρότερη συνάφεια µε την αυτοεκτίµηση βρέθηκε να έχει η φυσική 

εµφάνιση, µε την τάση αυτή να ισχυροποιείται σταθερά από την Στ΄ ∆ηµοτικού προς 

την Γ΄ Λυκείου, όπου και φτάνει στο πολύ υψηλό επίπεδο του  r=0,70.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η σπουδαιότητα της σχέσης παιδιού και 

γονέα. Οι αντιλήψεις εφήβων χαµηλής γονικής φροντίδας που είχαν δυσκολία στο να 

µιλάνε µε τους γονείς τους για τα προβλήµατα τους και απ’ την άλλη θεωρούσαν πολύ 

σηµαντικές τις γνώµες των φίλων τους για σοβαρές αποφάσεις παρουσιάζονταν 

σηµαντικά σχετιζόµενες µε µειωµένη συµπεριφορική και συναισθηµατική υγεία. Γι’ 

αυτό και οι Ackard et al. (2006) προτείνουν παρεµβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση 

της σχέσης γονέα-παιδιού ως απαραίτητο στοιχείο για την πρόληψη της υγείας και την 

αποτροπή συµπεριφορών υψηλού κινδύνου στα νεαρά άτοµα. 

Σε έρευνα για να δοκιµαστεί το µοντέλο στο οποίο η αυτοεκτίµηση µεσολαβεί της 

σχέσης µεταξύ των κοινωνικοπεριβαλλοντικών εµπειριών και των 

συναισθηµατικών/συµπεριφοριστικών προβληµάτων, οι DuBois et al. (1994) βρήκαν 

ότι οι κοινωνικο-περιβαλλοντικές εµπειρίες είχαν σηµαντικές συνέπειες στα 

συναισθηµατικά προβλήµατα µέσω τόσο άµεσων όσο και έµµεσων επιπτώσεων που 

έδειξαν ένα µεσολαβητικό ρόλο για την αυτοεκτίµηση. Μόνο άµεσες επιπτώσεις 

κοινωνικοπεριβαλλοντικών εµπειριών ήταν εµφανείς για προβλήµατα συµπεριφοράς. 
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Κεφάλαιο 2: Σκοπός της έρευνας 

 

2.1. Σκοπός  

Σκοπός της έρευνας έτσι όπως προκύπτει από την προβληµατική και διαµορφώνεται 

και από τη θεωρητική έρευνα που έχει προηγηθεί είναι η εξέταση, η διερεύνηση και η 

παρουσίαση της σχέσης και της επίδρασης των συµπεριφορικών προβληµάτων και των 

διαταραχών συναισθήµατος των παιδιών του ∆ηµοτικού σχολείου µε τις διαστάσεις 

της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης. 

Η έρευνά µας αφορούσε τα παιδιά των δύο µεγάλων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου 

και τους εκπαιδευτικούς τους. Η έρευνά µας επικεντρώθηκε στα παιδιά αυτά, διότι τα 

παιδιά µικρότερης ηλικίας όταν ρωτούνται για τις σωµατικές τους ικανότητες, την 

εξωτερική τους εµφάνιση, τις σχέσεις µε συνοµήλικους και γονείς, την σχολική τους 

επίδοση, χρησιµοποιούν κριτήρια προσωπικά και συγκεκριµένα που είναι δυνατόν να 

αλλάζουν συνεχώς. Αντίθετα, καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν εκτιµούν µε διαφορετικό 

τρόπο τις παραπάνω ιδιότητες και χρησιµοποιούν πιο συγκεκριµένα κριτήρια. Οι 

περιγραφές αυτές είναι περισσότερο σταθερές και ευκολότερα παρατηρήσιµες και 

ανιχνεύσιµες µε τα συνήθη ερευνητικά εργαλεία. 

 

2.2. Ερευνητικά ερωτήµατα και ερευνητικές υποθέσεις 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία αποσκοπεί να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι 

τα παρακάτω: 

α) Παρουσιάζεται σχέση ανάµεσα στην εκδήλωση των προβληµάτων συµπεριφοράς 

και συναισθήµατος µε τις µαθησιακές δυσκολίες; 

β) Υπάρχει σχέση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης των µαθητών και 

την άποψή τους για την εξωτερική τους εµφάνιση; 

γ) Υπάρχει σχέση µεταξύ της αυτοεκτίµησης και της αυτοαντίληψης των µαθητών µε 

τον τρόπο που εκείνοι συνδέονται µε τους συνοµηλίκους; 

δ) Παρουσιάζονται η αυτοεκτίµηση και η αυτοαντίληψης ανάµεσα στους πιο 

σηµαντικούς - ισχυρούς προγνωστικούς παράγοντες για τα συµπεριφορικά και 

συναισθηµατικά προβλήµατα; 
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Σύµφωνα µε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τόσο στον διεθνή, όσο και στον 

ελληνικό χώρο, διαµορφώνονται οι ακόλουθες  υποθέσεις:  

 Τα προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθήµατος είναι ένας παράγοντας που 

δηµιουργεί ή ενισχύει τη δηµιουργία µαθησιακών προβληµάτων. 

 Η  εξωτερική εµφάνιση αποδυναµώνει ή ενδυναµώνει την αυτοεκτίµηση και 

αυτοαντίληψη των µαθητών. 

 Η χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη δηµιουργεί προβληµατικές σχέσεις µε 

τους συνοµηλίκους. 

 Μαθητές µε χαµηλή αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη ίσως να είναι  µαθητές µε  

συναισθηµατικά και συµπεριφορικά προβλήµατα. 

Τα ευρήµατα της έρευνας αναµένεται να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν µερικώς τις 

παραπάνω υποθέσεις. Φυσικά υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως η σχέση της χαµηλής 

αυτοεκτίµησης και αυτοαντίληψης των µαθητών και η επίδραση των σηµαντικών 

άλλων (εκπαιδευτικοί, γονείς) κ.α. Ευελπιστούµε στη συγκέντρωση στοιχείων για 

παρέµβαση και στο χώρο της οικογένειας και της σχολικής κοινότητας.  
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Κεφάλαιο 3: Η παρούσα έρευνα: Μεθοδολογία 

 

3.1. Συµµετέχοντες 

Η έρευνά µας αφορούσε τα παιδιά των δύο µεγάλων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου 

και τους εκπαιδευτικούς τους, που αποτελούν και τον πληθυσµό της έρευνας. Οι 

συµµετέχοντες µαθητές, δηλαδή το δείγµα των µαθητών της παρούσας έρευνας 

αποτέλεσαν 195 παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία ταξινοµήθηκαν σε δύο ηλικιακές 

οµάδες µε βάση την τάξη τους (Πίνακας Α). 

Στο σύνολο 195 παιδιών, τα 107 ήταν αγόρια και τα 88 κορίτσια. Τα παιδιά από 

αγροτική περιοχή ήταν 85, ενώ από αστική περιοχή 110. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν ήταν 15. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν 

και για τους 195 µαθητές. Τα χαρακτηριστικά και των δασκάλων παρουσιάζονται στον 

(Πίνακα Β). 

Η επιλογή του συγκεκριµένου µεγέθους των συµµετεχόντων έγινε µε βάση τους 

µεθοδολογικούς κανόνες ώστε να υπάρχει η απαραίτητη δύναµη για τις αναλύσεις που 

επιθυµούσαµε.  

Η επιλογή του δείγµατος έγινε µε βάση τους χώρους που είχαµε πρόσβαση και 

δέχθηκαν να συνεργαστούν µαζί µας. Συγκεκριµένα η επιλογή του δείγµατος έγινε από 

την ευρύτερη αστική και αγροτική περιοχή της Λιβαδειάς. Για τη συµµετοχή του 

δείγµατος ζητήθηκε η συναίνεση των γονέων για τη συµµετοχή των παιδιών τους στην 

έρευνα. Επίσης ζητήθηκε και η συναίνεση των εκπαιδευτικών για τη συµµετοχή τους 

στην έρευνα και των µαθητών τους. Στους χώρους που είχαµε πρόσβαση επιλέχθηκαν 

όσο το δυνατόν µε τυχαίο τρόπο εκπαιδευτικοί και µαθητές από λίστα ονοµάτων αφού 

είχε εξασφαλισθεί  και η συναίνεσή τους. 
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Πίνακας Α: Κατανοµή του δείγµατος των παιδιών ανά ηλικία, φύλο και τόπο 

διαµονής 

  

N % 

Ηλικία   

Ε΄ (10-11) 106 54.35% 

ΣΤ΄ (11-12) 89 45.65% 

Φύλο   

Αγόρια 107 54.87% 

Κορίτσια 88 45.12% 

Τόπος διαµονής   

Αγροτική περιοχή 85 43.58% 

Αστική περιοχή 110 56.41% 

 

 

Πίνακας Β: Κατανοµή του δείγµατος των εκπαιδευτικών ανά φύλο, ηλικία και 

επίπεδο εκπαίδευσης 

  

N % 

Φύλο   

Άνδρες 7 46.66% 

Γυναίκες 8 53.33% 

Ηλικία   

18-25 1 6.66% 

26-35 

36-45 

46-55 

5 

7 

2 

33.33% 

46.66% 

13.33% 

Εκπαίδευση   

Μεταπτυχιακό 2 13.33% 
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3.2. Εργαλεία συλλογής δεδοµένων 

Για τη συλλογή των δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένα 

ερευνητικά εργαλεία και ειδικότερα δύο ερωτηµατολόγια, ένα για µαθητές και ένα για 

τους εκπαιδευτικούς. Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 

 

Α) ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των 

µαθητών (C. K. Conners – προσαρµογή: Π. Γιαβρίµης και Χ. Χατζηχρήστου) 

Το Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση της Συµπεριφοράς των Μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς περιλαµβάνει 59 ερωτήσεις και αποτελεί µία αναθεωρηµένη µορφή 

παλιότερης µορφής του ερωτηµατολογίου, που περιείχε 37 ερωτήσεις. Ο Conners και 

οι συνεργάτες του (1996), χορήγησαν την αρχική τους κλίµακα (37 ερωτήσεις) σε 

εκπαιδευτικούς 1.702 µαθητών (832 αγόρια και 870 κορίτσια), που ήταν ηλικίας από 

3 έως 17 ετών. Μετά από παραγοντική ανάλυση, που διενήργησαν στις 37 ερωτήσεις, 

προέκυψαν 6 παράγοντες. Στην αναθεωρηµένη µορφή (59 ερωτήσεις), την οποία και 

χρησιµοποιήσαµε στην έρευνά µας, έχουν προστεθεί στις παραπάνω 37 ερωτήσεις 

επιπλέον ερωτήµατα για τη µέτρηση της ∆ιαταραχής Ελλειµµατικής Προσοχής µε 

Υπερκινητικότητα (∆ΕΠΥ-ADHD). 

Αναλυτικά οι παράγοντες και οι ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν την κάθε συµπεριφορά 

είναι: 

1) Αντιδραστική συµπεριφορά (10 ερωτήσεις) 1, 7, 18, 19, 23, 25, 45, 46, 50, 55 

2) ∆υσκολίες στη µάθηση (7 ερωτήσεις) 3, 12, 21, 30, 40, 56, 57 

3) Προβλήµατα διαπροσωπικής συµπεριφοράς (10 ερωτήσεις) 4, 10, 13, 22, 31, 35, 36, 

37, 41, 47 

4) Προβλήµατα ενδοπροσωπικής συµπεριφορας (7 ερωτήσεις) 5, 6, 14, 32, 39, 51, 54 

5) Υπερκινητικότητα (10 ερωτήσεις) 2, 11, 16, 20, 29, 34, 38, 52, 44, 59 

6) ∆ιάσπαση προσοχής (10 ερωτήσεις) 8, 9, 17, 26, 27, 28, 48, 49, 52, 58 

7) Τελειοµανία (5 ερωτήσεις) 15, 24, 33, 43, 53 

Σκοπός του  ερωτηµατολογίου είναι να περιγράψει κατά  τον καλύτερο και 

αναλυτικότερο τρόπο τις συµπεριφορές των παιδιών που δυσκολεύονται στην 

επικοινωνία µε τον εαυτό τους και µε τους άλλους και που πιθανόν να απαιτούν 
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περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση και εξατοµικευµένη διορθωτική αντιµετώπιση. 

Επίσης περιγράφει και τις δυσκολίες µάθησης που παρουσιάζουν οι µαθητές. Τα 

συµπτώµατα αυτά, όταν υπάρχουν παρεµποδίζουν την οµαλή προσαρµογή του παιδιού 

στο σχολείο και στο σπίτι. Έτσι γίνεται λόγος για προβλήµατα του παιδιού στη 

διαπροσωπική προσαρµογή, οπότε εννοούνται δυσκολίες στις σχέσεις του µε τους 

άλλους, είτε για προβλήµατα στην ενδοπροσωπική του προσαρµογή, οπότε υπάρχουν 

δυσκολίες στις σχέσεις του µε τον ίδιο  του τον εαυτό.  

Ο βαθµός της σοβαρότητας του συµπτώµατος καταγράφεται σε µια κλίµακα τύπου 

Likert τεσσάρων διαβαθµίσεων, όπου το 1 σηµαίνει ότι το χαρακτηριστικό δεν 

ταιριάζει «καθόλου» στο παιδί, το 2 «πολύ λίγο», το 3 «αρκετά» και το 4 «πάρα πολύ». 

Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό για κάθε παιδί χωριστά.  

Η διακρίνουσα εγκυρότητα στην αγγλική έκδοση κρίνεται ικανοποιητική, ενώ τα 

σχετικά στοιχεία από το ελληνικό δείγµα βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας. Η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (δείκτης Cronbach’s a) κυµαίνεται από 0,87 έως 

0,92. Όσον αφορά το ελληνικό δείγµα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας κυµαίνεται 

από 0,78 έως 0,95. 

 

Β) ερωτηµατολόγιο µαθητών περιγραφής του εαυτού – Ι (H. W. Marsh – προσαρµογή: 

Π. Γιαβρίµης και Χ. Χατζηχρήστου) 

Το ερωτηµατολόγιο Περιγραφής του Εαυτού, περιλαµβάνει 76 ερωτήσεις και 

συµπληρώνεται από τους ίδιους τους συµµετέχοντες. Σχεδιάστηκε για µαθητές 

σχολικής ηλικίας (8-12 χρονών) και είναι βασισµένο στο ιεραρχικό µοντέλο 

αυτοαντίληψης του Shalvelson και των συνεργατών του. Σύµφωνα µε τη δοµή που 

προτείνουν οι κατασκευαστές του, οι ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε οκτώ 

επιµέρους παράγοντες. Αναλυτικά οι παράγοντες και οι ερωτήσεις που χαρακτηρίζουν 

την κάθε συµπεριφορά είναι: 

1) Σωµατικές ικανότητες (9 ερωτήσεις) 3,10,17,24, 32, 40, 48, 56, 64 

2) Εξωτερική εµφάνιση (9 ερωτήσεις) 1, 8, 15, 22, 30, 38, 46, 54, 62 

3) Σχέσεις µε συνοµηλίκους (9 ερωτήσεις) 7, 14, 21, 28, 36, 44, 52, 60, 69 

4) Σχέσεις µε γονείς (9 ερωτήσεις) 5, 12, 19, 26, 34, 42, 50, 58, 66 

5)Γενική αυτοαντίληψη (10 ερωτήσεις) 29, 37, 45, 53, 61, 67, 70, 72, 74, 76 
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6) Ανάγνωση (10 ερωτήσεις) 4, 11, 18, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73 

7) Μαθηµατικά (10 ερωτήσεις) 6, 13, 20, 27, 35, 43, 51, 59, 68, 75 

8) Σχολικά µαθήµατα (10 ερωτήσεις) 2, 9, 16, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71 

Το ερωτηµατολόγιο έχει σκοπό την αξιολόγηση επιµέρους διαστάσεων της 

αυτοαντίληψης. 

Η βαθµολόγηση γίνεται σε µια κλίµακα τύπου Likert πέντε διαβαθµίσεων (1-5). Οι 

υψηλότερες τιµές αντανακλούν υψηλότερα επίπεδα θετικής αυτοαντίληψης στις 

αντίστοιχες διαστάσεις. Η βαθµολόγηση προκύπτει από την άθροιση των βαθµών των 

ερωτήσεων της κάθε υποκλίµακας. Ο µέσος όρος των τιµών των απαντήσεων στην 

κάθε υποκλίµακα αντιστοιχεί στις διαφορετικές διαστάσεις της αυτοαντίληψης. 

Η διακρίνουσα εγκυρότητα στην αγγική έκδοση κρίνεται ικανοποιητική, ενώ τα 

σχετικά στοιχεία από το ελληνικό δείγµα βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας. Η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της αγγλικής έκδοσης του ερωτηµατολογίου 

ελέγχθηκε µε το συντελεστή Cronbach’s a, ο οποίος κυµάνθηκε από 0,80 έως 0,92, µε 

µέσο συντελεστή αξιοπιστίας 0,88 για τους οκτώ παράγοντες. Όσον αφορά το ελληνικό 

δείγµα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για τις οκτώ υποκλίµακες κυµαίνεται από 

0,67 έως 0,84.  

Όλα τα ερωτηµατολόγια παρατίθενται στο παράρτηµα. 

 

3.3. ∆ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων - διεξαγωγή της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο του έτους 2015. 

Πιλοτική έρευνα δε διεξήχθη. Πρωτίστως έγινε µία κλήρωση για να επιλεχθούν τα 

σχολεία. Τα σχολεία ήταν χωρισµένα σε δύο κατηγορίες α) σχολεία αστικής περιοχή 

β) σχολεία αγροτικής περιοχής. Η κλήρωση ανέδειξε τα σχολεία προς επικείµενη 

συνεργασία, ενώ προέκυψαν και κάποια αναπληρωµατικά σε περίπτωση κωλύµατος τα 

οποία εν τέλει δεν χρειάστηκαν. Τα σχολεία που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν:  

 3ο ∆ηµοτικό σχολείο Λιβαδειάς (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 

 4ο ∆ηµοτικό σχολείο Λιβαδειάς (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 

 7ο ∆ηµοτικό σχολείο Λιβαδειάς (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 

 10ο ∆ηµοτικό σχολείο Λιβαδειάς (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 
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 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Ορχοµενού (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 

 2ο ∆ηµοτικό σχολείο Ορχοµενού (µαθητές, εκπαιδευτικοί) 

Στη συνέχεια, εστάλη ένα γράµµα στα σχολεία  µε τα οποία επρόκειτο να συνεργαστώ 

όπου εξηγούσα  αναλυτικά το θέµα, τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. Αυτό 

έγινε τον Μάρτιο του 2015. Τα σχολεία ήταν θετικά για συνεργασία και έτσι τα 

επισκέφτηκα τον Απρίλιο του 2015 για να κανονίσω προσωπικά όλες τις λεπτοµέρειες. 

Σε πρώτο στάδιο, το πρώτο 10ήµερο του Μαΐου  δόθηκε το ερωτηµατολόγιο των  

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών.   

Σε δεύτερο στάδιο,  το δεύτερο 10ήµερο του Μαΐου  δόθηκε το  ερωτηµατολόγιο 

περιγραφής του Εαυτού Ι  σε µαθητές  της  Πέµπτης (Ε΄)  και Έκτης (ΣΤ΄) ∆ηµοτικού, 

µαθητές των εκπαιδευτικών των πρώτων ερωτηµατολογίων  ∆ηµοτικών Σχολείων της 

Π.Ε. Βοιωτίας της περιφέρειας Λιβαδειάς, το δείγµα των µαθητών ήταν 195 παιδιά 

διαφορετικών κοινωνικοοικονοµικών επιπέδων, όπως προαναφέρθηκε.   

Τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν οµαδικά στους µαθητές και ατοµικά στους 

εκπαιδευτικούς τους. Τα δεοντολογικά ζητήµατα λήφθηκαν υπόψη κατά τη διαδικασία. 

Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν ότι η συµµετοχή τους στην έρευνα ήταν εθελοντική, 

και ότι θα εξασφαλιστεί η ανωνυµία των προσωπικών τους δεδοµένων. Για τη 

συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων δεν υπήρχε χρονικό όριο, αν και συνήθως ο 

χρόνος που απαιτήθηκε ήταν 20-25 λεπτά.   

 

3.4. Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης 

Το είδος της έρευνας που χρησιµοποιήθηκε σε αυτήν την µελέτη είναι η 

συµπερασµατική-περιγραφική έρευνα. Αυτό συµβαίνει επειδή ο µελετητής ανατρέχει 

σε παλαιότερες έγκυρες πληροφορίες που έχουν σχέση µε το αντικείµενο που έχει 

επιλέξει προς ενδελεχή µελέτη, τονίζοντας ότι το κύριο του εργαλείο θα είναι το 

ερωτηµατολόγιο. Όταν οι ερωτηθέντες στην έρευνα απαντήσουν τα ερωτηµατολόγια, 

τα δεδοµένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε αναλυτική στατιστική επεξεργασία. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ακόµη ότι οι ερωτήσεις θα είναι πιο απλοϊκές 

συγκριτικά µε εκείνες των δευτερογενών ερευνών. 

Στη παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική µέθοδος και 

πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των αυστηρών δεδοµένων και πληροφοριών 

που συλλέχθηκαν. Τα ερωτηµατολόγια κωδικοποιήθηκαν και για την στατιστική 
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ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές 

επιστήµες SPSS. Σε όλα τα ερωτηµατολόγια δόθηκε ένας αύξων αριθµός (1, 2, 3…) 

και τα δεδοµένα εντάχθηκαν στο στατιστικό πρόγραµµα. Με το πέρας της εισαγωγής 

των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε η επιβεβαίωση της ορθότητας τους, και τέλος έγινε 

η ανάλυση τους. 

Συνεπώς µετά την ανάλυση ο ερευνητής, µε τη διεξαγωγή των αποτελεσµάτων, θα 

απορρίψει ή θα δεχθεί τις αρχικές υποθέσεις.  

Σε ότι αφορά την ανάλυση των δεδοµένων της παρούσας έρευνας αυτή διενεργήθηκε 

στο πλαίσιο της απάντησης στα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν. Έγινε ανάλυση 

των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων µε βάση τους παράγοντες που περικλείει καθένα 

από τα δύο ερωτηµατολόγια και που χαρακτηρίζουν την κάθε συµπεριφορά και στη 

συνέχεια έγιναν οι απαραίτητες συσχετίσεις παραγόντων µεταξύ τους, προκειµένου να 

απαντήσουµε στα ερευνητικά ερωτήµατα. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται εκτενώς 

και αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. Το πλαίσιο και ο τρόπος ερµηνείας είναι 

συµβατός µε το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας και το περιεχόµενο των 

ερωτηµατολογίων και κατ’ επέκταση την κατηγοριοποίηση των παραγόντων που 

αντανακλάται στις υπό διεύρυνση έννοιες. 

 

3.4.1. Μεθοδολογική προσέγγιση: Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 

Ως προς τη µεθοδολογική προσέγγιση κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι γίνονται οι 

παρακάτω συσχετίσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τις ερευνητικές µας υποθέσεις. 

• Ερωτηµατολόγιο ∆ασκάλων: Συσχέτιση 2 µε 5,6,7  

 εκδήλωση των προβληµάτων συµπεριφοράς και συναισθήµατος  µε τις 

µαθησιακές δυσκολίες 

• Ερωτηµατολόγιο Μαθητών: Συσχέτιση 5 µε 2,3 

  γενική αυτοαντίληψη µε την εξωτερική εµφάνιση 

  γενική αυτοαντίληψη µε τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους  

• Ερωτηµατολόγιο Μαθητών µε ερωτηµατολόγιο ∆ασκάλων: Συσχέτιση 5 µε 3,4 

 γενική αυτοαντίληψη µε προβλήµατα διαπροσωπικής συµπεριφοράς 

 γενική αυτοαντίληψη µε προβλήµατα ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς 

Ο βαθµός όπου εξαρτώνται δύο µεταβλητές Χ, Ψ µετριέται µε τη βοήθεια του 

συντελεστή συσχέτισης Χ². Πιο ειδικά, γίνεται έλεγχος υποθέσεων για να διερευνηθεί 
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αν η συσχέτιση ανάµεσα σε δύο µεταβλητές είναι θετική ή αρνητική, να µελετηθεί 

δηλαδή αν υπάρχει συσχέτιση ή όχι µεταξύ των µεταβλητών.  

Ο ορισµός των υποθέσεων περιλαµβάνει τη µηδενική υπόθεση (Η0) και την 

εναλλακτική (Η1) υπόθεση. Στη υπόθεση Η0 τα χαρακτηριστικά Χ, Ψ κατανέµονται 

ανεξάρτητα στον πληθυσµό, ενώ στην δεύτερη υπόθεση Η1 δεν κατανέµονται 

ανεξάρτητα στον πληθυσµό. 

Η τιµή της στατιστικής σηµαντικότητας Χ² χρησιµοποιείται για να συγκριθεί µε την 

πιθανότητα παρατήρησης της τιµής αυτής (P – value) και οδηγεί στα παρακάτω 

συµπεράσµατα:  

•  Αν P-value>0,05, τότε γίνεται αποδοχή της µηδενικής υπόθεσης Η0, δηλαδή 

οι µεταβλητές δεν είναι εξαρτηµένες.  

• Αν P-value<0,05, τότε γίνεται αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης Η1, δηλαδή 

υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των µεταβλητών µε επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας 5%.  
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα 

 

4.1. Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων που 

απάντησαν οι εκπαιδευτικοί µε βάση τις 7 παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τη 

συµπεριφορά των µαθητών.  

 

4.1.1. Αντιδραστική συµπεριφορά 

Σ’ αυτή την οµάδα των ερωτήσεων διερευνήθηκε η συµπεριφορά των µαθητών των 

σχολείων που µοιράσαµε τα ερωτηµατολόγια, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών: ο µαθητής δεν είναι ανυπάκουος 70,3% (πίνακας 1), δεν εµφανίζει  

εκρήξεις οργής 69,7% (πίνακας 2),  φαίνεται να δίνει σηµασία σε αυτά που του λένε 

51,8% (πίνακας 3),  δεν αψηφά ή αρνείται να συµµορφωθεί  µε τις απαιτήσεις των 

ενηλίκων 68,7 % (πίνακας 4), δεν είναι δειλός και  δεν τροµάζει  εύκολα  60,5% 

(πίνακας 5), δεν κλαίει εύκολα και συχνά 67,2% (πίνακας 6), οι απαιτήσεις του δεν 

πρέπει να ικανοποιούνται αµέσως – δεν απογοητεύεται 54,9% (πίνακας 7), δεν 

ξεστοµίζει την απάντηση πριν ακόµα ολοκληρωθεί  η ερώτηση  59% (πίνακας 8), δεν 

δείχνει προσοχή µόνο σε πράγµατα που τον ενδιαφέρουν 33,3% (πίνακας 9), δεν 

διακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους 61,5% (πίνακας 10). Εν κατακλείδι, οι περισσότεροι 

µαθητές έχουν ήπια συµπεριφορά, χωρίς πολλές αντιδράσεις ως προς τους δασκάλους. 

Οι µαθητές δεν φαίνεται να είναι ανυπάκουοι και ενοχλητικοί στην τάξη.   

 

4.1.2. ∆υσκολίες στη µάθηση 

Σ’ αυτή την οµάδα των ερωτήσεων διερευνήθηκε η δυσκολία στη µάθηση των µαθητών 

των σχολείων που µοιράσαµε τα ερωτηµατολόγια. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ο µαθητής:  δεν ξεχνάει πράγµατα που ήδη έχει  µάθει 34,5% 

(πίνακας 11), δεν αποφεύγει ή δεν εκφράζει απροθυµία ή δεν αντιµετωπίζει δυσκολίες 

στο να εµπλακεί σε καθήκοντα που απαιτούν έντονη πνευµατική προσπάθεια 53,8% 

(πίνακας 12), κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη 29,2% (πίνακας 13),  κάνει πολλά 

ορθογραφικά λάθη 29,2% (πίνακας 13), δεν δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για την 
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σχολική εργασία 47,7% (πίνακας 15),  είναι αδύνατος στα µαθηµατικά 20,5% (πίνακας 

16), ακολουθεί τις οδηγίες και δεν αποτυγχάνει να ολοκληρώσει  την εργασία στο 

σχολείο 46,7% (πίνακας 17). Εν κατακλείδι, ανάµεικτες φαίνεται να είναι οι 

απαντήσεις στις διάφορες ερωτήσεις.  Στα θετικά φαίνεται να είναι ότι οι µαθητές 

καταβάλλουν πνευµατική προσπάθεια στο να είναι συνεπείς απέναντι στα καθήκοντά 

τους. Φαίνεται να καταβάλλουν προσπάθεια να ολοκληρώσουν τις  εργασίες τους και 

δείχνουν ενδιαφέρον σχετικά µε τις υποχρεώσεις τους. Στα αρνητικά φαίνεται να είναι 

ότι κάνουν αρκετά ορθογραφικά λάθη καθώς και φαίνεται να έχουν κενά στα 

µαθηµατικά. 

 

4.1.3. Προβλήµατα διαπροσωπικής συµπεριφοράς  

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να αξιολογήσουν και να 

προσδιορίσουν τα προβλήµατα διαπροσωπικής συµπεριφοράς των µαθητών. Όπως 

προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ο µαθητής: φαίνεται να  είναι 

αποδεκτός από την οµάδα 63,6% (πίνακας 18), δεν κάνει τον έξυπνο (αναιδής και 

αυθάδης) 79% (πίνακας 19), δεν είναι ανάµεσα στους τελευταίους που επιλέγονται για 

οµάδες ή παιχνίδια 54,4% (πίνακας 20), έχει  φίλους 67,2% (πίνακας21), ξέρει πως να 

κάνει φίλους 60% (πίνακας 22), δεν ενοχλεί τα άλλα παιδιά 71,1% (πίνακας 23),  µιλάει 

υπερβολικά 13,3% (πίνακας 24), δεν εµπλέκεται σε διαφωνίες µε τους ενήλικες 75,8% 

(πίνακας 25), δεν έχει ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες 62,6% (πίνακας 26), δεν είναι 

κακόβουλος και εκδικητικός  89,2% (πίνακας 27). Εν κατακλείδι, η γενική εικόνα είναι 

ότι η συµπεριφορά των παιδιών είναι καλή. Φαίνεται να λειτουργούν αρµονικά µέσα 

στο σχολείο, να δηµιουργούνται εύκολα φιλίες, οι µαθητές δεν είναι αυθάδεις και 

αναιδείς µέσα στο σχολείο και έχουν επαρκείς κοινωνικές δεξιότητες. Μοναδικό 

στοιχείο που ίσως εντοπίστηκε αλλά όχι σε έντονο βαθµό είναι ότι κάποια παιδιά 

µιλούν υπερβολικά. 

 

4.1.4. Προβλήµατα ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να διερευνήσουν την 

ενδοπροσωπική συµπεριφορά των παιδιών και να εντοπίσουν πιθανά προβλήµατα.  

Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών το παιδί:  πληγώνεται εύκολα 
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34% (πίνακας 28), δεν είναι τελειοµανής 42,3% (πίνακας 29), είναι συναισθηµατικό  

παιδί 52,8%  (πίνακας 30), είναι ευαίσθητο στην κριτική 42,1% (πίνακας 31), δεν έχει 

ανώριµη συµπεριφορά 58,5 (πίνακας 32), δεν είναι  ντροπαλό  58,2% (πίνακας 33), η 

διάθεσή του δεν αλλάζει γρήγορα και πολύ έντονα 55,4% (πίνακας 34). Εν κατακλείδι, 

πρόκειται για συναισθηµατικά παιδιά που πληγώνονται σχετικά εύκολα. Ένα έντονο 

πρόβληµα φαίνεται να είναι ότι είναι ευαίσθητα στην κριτική. ∆εν φαίνεται να είναι 

ανώριµα και να αλλάζει η διάθεση τους γρήγορα. 

 

4.1.5. Υπερκινητικότητα 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σχετικά για την 

υπερκινητικότητα των παιδιών µέσα στην τάξη. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών ο µαθητής: δεν  είναι ανήσυχος, διαρκώς δεν στριφογυρίζει 47,2%  

(πίνακας 35), δεν είναι ανήσυχος, µόνιµα δεν είναι υπ’ ατµόν 64,2% (πίνακας 36), δεν 

είναι ανήσυχος ή υπερκινητικός 56,4%  (πίνακας 37), δεν σηκώνεται όρθιος µέσα στη 

τάξη ή σε άλλες περιπτώσεις, όπου θα έπρεπε να κάθεται 75,4% (πίνακας 38), δεν 

δυσκολεύεται να περιµένει την σειρά του  63,4% (πίνακας 39), δεν είναι νευρικός 

57,4% (πίνακας 40),  µπορεί να µείνει ήσυχος  62,1% (πίνακας 41),δεν κινεί νευρικά 

τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει  στο κάθισµα 64,4% (πίνακας 42), η προσοχή του   

διασπάται/ δεν  συγκεντρώνεται 19,5% (πίνακας 43), δεν  είναι ανήσυχος, δεν είναι 

διαρκώς σε κίνηση 54,4%  (πίνακας 44). Εν κατακλείδι,  τα παιδιά φαίνεται να είναι 

ήσυχα µε  µοναδικό ίσως πρόβληµα τη διάσπαση προσοχής, το οποίο όµως δεν 

συναντάται έντονα. 

 

4.1.6. ∆ιάσπαση προσοχής 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σχετικά για την 

διάσπαση προσοχής των µαθητών σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ο µαθητής:  αντιδρά έντονα στο παραµικρό ερέθισµα,   

είναι παρορµητικός 18,5% (πίνακας 45),  δίνει την απαιτούµενη προσοχή σε 

λεπτοµέρειες ή δεν κάνει απρόσεχτα  λάθη στις σχολικές εργασίες ή σε άλλες 

δραστηριότητες 30,3% (πίνακας 46),  κατορθώνει να αποτελειώσει ότι αρχίζει 50,3% 

(πίνακας 47), είναι απρόσεκτος και  διασπάται εύκολα  η προσοχή του 26,2% (πίνακας 
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48), φαίνεται να µην έχει οργανωτικές  ικανότητες 14,9% (πίνακας 49), δυσκολεύεται 

να συγκεντρωθεί σε εργασίες ή παιχνίδια 20% (πίνακας 50), έχει µικρή διάρκεια 

προσοχής 19,6% (πίνακας 51),  δεν χάνει πράγµατα που είναι αναγκαία για το σχολείο 

ή άλλες δραστηριότητες (ασκήσεις, µολύβια κλπ) 54,9% (πίνακας 52), η προσοχή του 

διασπάται/ δεν συγκεντρώνεται 19,5% (πίνακας 53), αποσπάται εύκολα από εξωτερικά 

ερεθίσµατα 25,6% (πίνακας 54). Εδώ οι δάσκαλοι  φαίνεται να αντιµετωπίζουν κάποια 

προβλήµατα ως προς την συγκέντρωση των µαθητών. Εν κατακλείδι,  οι µαθητές 

φαίνεται να επηρεάζονται από εξωτερικά ερεθίσµατα και να µη δίνουν την απαραίτητη 

προσοχή σε λεπτοµέρειες, καθώς επίσης διασπάται σχετικά εύκολα η προσοχή τους και 

δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν σχετικά εύκολα ότι αρχίζουν. 

 

4.1.7. Τελειοµανία 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να απαντήσουν σχετικά µε την 

οργανωτικότητα και την τελειοµανία των µαθητών τους. Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ο µαθητής: δεν είναι οργανωτικός-τακτικός 31,3% 

(πίνακας 55), δεν ελέγχει ότι κάνει πολλές φορές 42,1% (πίνακας 56), δεν φαίνεται να 

δίνει υπερβολική σηµασία σε λεπτοµέρειες 45,1 (πίνακας 57), του αρέσει να είναι όλα 

τακτοποιηµένα και καθαρά 31,8 (πίνακας 58), όλα δεν  πρέπει να γίνονται κάθε φορά 

µε τον ίδιο τρόπο 50,3% (πίνακας 59). Εν κατακλείδι, τα συµπεριφορικά 

χαρακτηριστικά που παρατηρήθηκαν είναι ότι οι µαθητές δεν είναι ιδιαίτερα 

οργανωτικοί και δεν ελέγχουν πολλές φορές ότι εργασία κάνουν. Στα θετικά φαίνεται 

να είναι ότι αρέσει στους µαθητές να είναι όλα τακτοποιηµένα και καθαρά. 

 

4.2. Ερωτηµατολόγιο µαθητών 

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων που 

απάντησαν οι µαθητές µε βάση τις 8 παραµέτρους που χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά 

των µαθητών. 

 

 

4.2.1. Σωµατική ικανότητα 
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Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων απάντησαν οι µαθητές για τους ίδιους σχετικά µε τις 

σωµατικές τους ικανότητες. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των µαθητών: µπορώ 

να τρέχω γρήγορα 41,8% (πίνακας 60), Μ’ αρέσει να τρέχω και να παίζω µε ένταση 

33,3% (πίνακας 61), δεν µ’ αρέσουν καθόλου τα σπορ και τα παιχνίδια 7,7% (πίνακας 

62),  µ’ αρέσουν τα σπορ και τα παιχνίδια 84,9% (πίνακας 63), έχω δυνατό σώµα 64,7% 

(πίνακας 64), είµαι καλός στα σπορ 67,5 (πίνακας 65), δεν µπορώ να τρέχω µεγάλες 

αποστάσεις χωρίς να σταµατάω 12,4% (πίνακας 66), Είµαι καλός αθλητής 62,8% 

(πίνακας 67), είµαι καλός στο ρίξιµο της µπάλας 59,2% (πίνακας 68). Εν κατακλείδι,  

η πλειονότητα των µαθητών φαίνεται να πιστεύει ότι έχει αρκετά καλές σωµατικές 

ικανότητες.  Τα παιδιά φαίνεται να τους αρέσουν τα σπορ, να τρέχουν γρήγορα, να 

είναι καλοί στα σπορ και να τους αρέσουν τα παιχνίδια. Μοναδικό πρόβληµα φαίνεται 

να είναι η αντοχή ορισµένων µαθητών. 

 

4.2.2. Εξωτερική εµφάνιση 

Σ’ αυτή την οµάδα  ερωτήσεων οι µαθητές ερωτήθηκαν για την εξωτερική τους 

εµφάνιση καθώς και για το πώς αισθάνονται για αυτήν. Όπως προκύπτει από τις 

απαντήσεις των µαθητών: είµαι όµορφος 50,5% (πίνακας 69), µ’ αρέσει η εµφάνιση 

µου 54,5% (πίνακας 70), έχω ευχάριστο πρόσωπο 58,1% (πίνακας 71),  έχω ωραία 

εµφάνιση 56,8% (πίνακας 72), είµαι πολύ άσχηµος 5,2% (πίνακας 73), Τα άλλα παιδιά 

µε θεωρούν όµορφο 26,4% (πίνακας 74), έχω ωραίο σώµα 64,2% (πίνακας 75), είµαι 

πιο όµορφος  απ’ ότι οι περισσότεροι φίλοι µου 23,2% (πίνακας 76), έχω όµορφα 

χαρακτηριστικά 67,4 (πίνακας 77). Εν κατακλείδι, οι περισσότεροι µαθητές 

αισθάνονται όµορφοι και τους αρέσει η εξωτερική τους εµφάνιση. Παρόλα αυτά όταν 

ερωτήθηκαν εάν οι άλλοι µαθητές τους, τους θεωρούν όµορφους ή όταν ρωτήθηκαν 

εάν ήταν όµορφοι συγκριτικά µε τους συµµαθητές τους  τότε µετριάστηκε ο 

ενθουσιασµός τους. 

 

 

 

4.2.3. Σχέσεις µε συνοµηλίκους 
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Σ’ αυτή την οµάδα  ερωτήσεων οι µαθητές έπρεπε να απαντήσουν σχετικά µε τις 

σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους τους. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

µαθητών: έχω πολλούς φίλους 83,1% (πίνακας 78),  κάνω εύκολα φίλους 62,5% 

(πίνακας 79), τα περισσότερα παιδιά έχουν πιο πολλούς φίλους από µένα 18,8 

(πίνακας 80),  τα πάω καλά µε τα άλλα παιδιά 61,7% (πίνακας 81),  εύκολα γίνοµαι 

αρεστός στους άλλους 44,2% (πίνακας 82), τα άλλα παιδιά θέλουν να είµαι φίλος τους 

58,2% (πίνακας 83), έχω περισσότερους φίλους απ’ ότι τα άλλα παιδιά 25,4% 

(πίνακας 84), είµαι αγαπητός στα παιδιά της ηλικίας µου 55,4% (πίνακας 85), τα 

περισσότερα παιδιά µε συµπαθούν 64,2% (πίνακας 86). Εν κατακλείδι,  η πλειονότητα 

των µαθητών φαίνεται να έχει αρκετούς φίλους και να δηµιουργεί αρκετές φιλίες µε 

ευκολία. Θεωρούν ότι τα πάνε ιδιαίτερα καλά µε τους συνοµηλίκους τους και γίνονται 

εύκολα αρεστοί. Παρόλα αυτά όταν κλήθηκαν να αποκριθούν σε  ερωτήµατα που 

αφορούσαν σύγκριση µε τα άλλα παιδιά τότε φαίνεται  να είναι πιο συγκρατηµένοι 

στις απαντήσεις τους. 

 

4.2.4. Σχέσεις µε γονείς 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων τα παιδιά έπρεπε να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικές µε 

τις σχέσεις που έχουν µε τους γονείς τους. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

µαθητών: οι γονείς µου µε καταλαβαίνουν 70,1% (πίνακας 87), οι γονείς µου είναι 

συνήθως δυσαρεστηµένοι ή απογοητευµένοι µ' αυτά που κάνω 6,2% (πίνακας 88), 

συµπαθώ τους γονείς µου 91,3% (πίνακας 89), οι γονείς µου µε αγαπούν 95,9% 

(πίνακας 90), όταν κάνω παιδιά θέλω να τα αναθρέψω όπως µε ανάθρεψαν οι γονείς 

µου 76,7% (πίνακας 91), περνάω πολλές ώρες µαζί µε τους γονείς µου 5,6% (πίνακας 

92), είναι εύκολο να συζητώ µε τους γονείς µου 65,4% (πίνακας 93), έχω καλές σχέσεις 

µε τους γονείς µου 87,4%(πίνακας 94), οι γονείς µου και εγώ περνάµε πολύ καλά µαζί 

77,7% (πίνακας). Εν κατακλείδι, οι απαντήσεις των παιδιών δείχνουν ότι έχουν καλές 

σχέσεις µε τους γονείς τους, οι γονείς φαίνεται να καταλαβαίνουν τα παιδιά τους, να 

τα αγαπούν και να συζητούν µαζί τους. Το µοναδικό πρόβληµα που διαφαίνεται µέσα 

από τις απαντήσεις των παιδιών είναι ότι οι γονείς δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο µαζί 

τους.  
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4.2.5. Γενική αυτοαντίληψη 

Σ’ αυτή την οµάδα   ερωτήσεων οι µαθητές έπρεπε να απαντήσουν για την γενική 

αυτοαντίληψη που έχουν. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των µαθητών: κάνω 

πολλά σπουδαία πράγµατα 46,4% (πίνακας 96), γενικά, δεν είµαι καλός 5,8% (πίνακας 

97), γενικά είµαι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό µου 73,3% (πίνακας 98), γενικά είµαι 

περήφανος για πολλά πράγµατα 63,1% (πίνακας 99), δεν µπορώ να κάνω τίποτα σωστό 

8,2% (πίνακας 100), µπορώ να κάνω πράγµατα το ίδιο καλά όσο και οι άλλοι 49,2% 

(πίνακας 101), οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είµαι καλό παιδί 75,9% (πίνακας 102), 

πολλές πλευρές του χαρακτήρα µου είναι καλές 67,2% (πίνακας 103), είµαι τόσο καλός 

όσο οι περισσότεροι άνθρωποι 51,3% (πίνακας 104), όταν κάνω κάτι το κάνω καλά 

58,5% (πίνακας 105). Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα φαίνεται να είναι καλά  καθώς 

οι περισσότεροι µαθητές φαίνεται να έχουν αυτοπεποίθηση, να θεωρούν ότι 

εκπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθµό τις υποχρεώσεις τους και ότι κάνουν αρκετά 

σπουδαία πράγµατα. Φαίνεται να είναι περήφανοι για τον τρόπο που εκτελούν τις 

υποχρεώσεις τους. 

 

4.2.6. Ανάγνωση 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι µαθητές ερωτήθηκαν για το µάθηµα της γλώσσας 

σχετικά µε το αν τους αρέσει,  τις επιδόσεις τους καθώς και τον βαθµό εξάσκησης τους, 

όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των µαθητών: παίρνω καλούς βαθµούς στη 

γλώσσα 51,8% (πίνακας 106), µ’ αρέσει να διαβάζω το µάθηµα της «γλώσσας» 44,6% 

(πίνακας 107),  είµαι καλός στη γλώσσα 46,7% (πίνακας 108), µ’ ενδιαφέρει το µάθηµα 

της γλώσσας 52,1% (πίνακας 109), δεν είµαι καθόλου καλός στη γλώσσα 5,6 (πίνακας 

110), µ’ αρέσει να εξασκούµαι στη γλώσσα 41,5% (πίνακας 111), το να διαβάζω το 

µάθηµα της γλώσσας είναι εύκολο για µένα 53,8% (πίνακας 112), περιµένω µε 

ευχαρίστηση το µάθηµα της γλώσσας 29,7% (πίνακας 113), δεν µ’ ενδιαφέρει καθόλου 

το µάθηµα της γλώσσας 12,8% (πίνακας 114), όταν διαβάζω  κάτι στη γλώσσα το 

µαθαίνω γρήγορα 42,6% (πίνακας 115). Εν κατακλείδι, οι µαθητές φαίνεται να τους 

αρέσει το µάθηµα, να παίρνουν καλούς βαθµούς και να το διαβάζουν ευχάριστα. Όµως 

δεν απάντησαν το ίδιο θετικά στην ερώτηση εάν περιµένουν θετικά το µάθηµα αυτό ή 

αν τους αρέσει να εξασκούνται σε αυτό. 
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4.2.7. Μαθηµατικά 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι µαθητές έπρεπε να απαντήσουν σχετικά µε τις 

επιδόσεις τους στο µάθηµα των µαθηµατικών. Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των 

µαθητών: δεν µ’ αρέσουν καθόλου τα µαθηµατικά 17,4 (πίνακας 116), τα µαθηµατικά 

είναι εύκολα για µένα 35,4% (πίνακας 117), περιµένω µε ευχαρίστηση το µάθηµα των 

µαθηµατικών 33,2% (πίνακας 118), παίρνω καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά 49,2% 

(πίνακας 119), µ’ ενδιαφέρουν τα µαθηµατικά 61% (πίνακας 120), µαθαίνω γρήγορα 

τα µαθηµατικά 43,6% (πίνακας 121), µ’ αρέσουν τα µαθηµατικά 50,8% (πίνακας 122), 

είµαι καλός στα µαθηµατικά 48,2% (πίνακας 123), µ’ ευχαριστεί να κάνω τα 

µαθηµατικά µου 43,1% (πίνακας 124), δεν είµαι καθόλου καλός στα µαθηµατικά 6,7% 

(πίνακας 125). Εν κατακλείδι, σε αυτό το µάθηµα φαίνεται να δυσκολεύονται 

περισσότερο οι µαθητές, καθώς δεν φαίνεται να είναι τόσο εύκολο για αυτούς.  

Φαίνεται να τους αρέσει το µάθηµα των µαθηµατικών αλλά όχι τόσο όσο τη γλώσσας. 

Τέλος και οι επιδόσεις τους φαίνεται να είναι χαµηλότερες σε σχέση µε εκείνες της 

γλώσσας. 

 

4.2.8. Σχολικά µαθήµατα 

Σ’ αυτή την οµάδα ερωτήσεων οι µαθητές έπρεπε να σχολιάσουν συνολικά για τις 

προτιµήσεις και τις επιδόσεις τους σε όλα τα σχολικά µαθήµατα. Όπως προκύπτει από 

τις απαντήσεις των µαθητών: είµαι καλός σε όλα τα µαθήµατα 25,6% (πίνακας 126), 

µ’ αρέσει να ασχολούµαι µε όλα τα µαθήµατα 45,1% (πίνακας 127), παίρνω καλούς 

βαθµούς σε όλα τα µαθήµατα 39,5% (πίνακας 128), δε µ’ αρέσουν καθόλου όλα τα 

µαθήµατα 8,7% (πίνακας 129), µαθαίνω γρήγορα όλα τα µαθήµατα 34,9 (πίνακας 130), 

µ’ ενδιαφέρουν όλα τα µαθήµατα 53,8% (πίνακας 131), δεν είµαι καθόλου καλός σε 

όλα τα µαθήµατα 7,2% (πίνακας 132), σκέφτοµαι µε ευχαρίστηση όλα τα µαθήµατα 

40,5% (πίνακας 133), το διάβασµα για όλα τα µαθήµατα είναι εύκολο για µένα 31,3% 

(πίνακας 134), µ’ αρέσουν όλα τα µαθήµατα 45,1% (πίνακας 135).Εν κατακλείδι, οι 

µαθητές φαίνεται να θεωρούν ότι ανταπεξέρχονται µε επιτυχία στα µαθήµατα παρόλα 

αυτά δεν τους αρέσουν όλα το ίδιο και δεν αποδίδουν σε όλα µε την ίδια απόδοση. 

 

4.3. Συσχετίσεις  
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Το βασικό αντικείµενο της  έρευνας στη παρούσα µελέτη ήταν να εξεταστεί κατά 

πόσον υπάρχει σχέση µεταξύ των εν γένει προβληµάτων που αντιµετωπίζουν παιδιά 

του δηµοτικού στο σχολικό περιβάλλον (µαθησιακές δυσκολίες, προβλήµατα 

συµπεριφοράς, αδυναµία ένταξης στο σύνολο) µε την αντίληψη που έχουν τα ίδια τα 

παιδιά για τον εαυτό τους όσον αφορά αυτά τα ζητήµατα. Με άλλα λόγια εξετάζεται ο 

ρόλος της ψυχολογίας ενός παιδιού στην πορεία του και στα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει κατά την µαθητική του ηλικία. Η έρευνα έρχεται να καλύψει το κενό που 

υπάρχει στα ελληνικά δεδοµένα, καθώς έχουµε µέτρηση ταυτόχρονα και από µαθητές 

και εκπαιδευτικούς που αφορούν σε προβλήµατα και συµπεριφορές των µαθητών. Έτσι 

µπορούµε να δούµε την άποψη και την οπτική γωνία των δύο συντελεστών της 

εκπαιδευτικής πράξης. Πιο συγκεκριµένα έγιναν συσχετίσεις ανάµεσα στα 

ερωτηµατολόγια που το ένα αφορούσε εκπαιδευτικούς και το άλλο µαθητές. 

 

4.3.1. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των δασκάλων, των 

παραµέτρων δυσκολίες στη µάθηση µε την  υπερκινητικότητα, 

διάσπαση προσοχής και τελειοµανία 

Ο πρώτος πυλώνας έρευνας ήταν το δίπολο µαθησιακές δυσκολίες µε συµπεριφορικά 

και συναισθηµατικά προβλήµατα των παιδιών, συσχέτιση στο ερωτηµατολόγιο των 

εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πολύ ισχυρή συσχέτιση στις 

περισσότερες εκ των ερωτήσεων των δυο πεδίων.  

Πιο συγκεκριµένα εµφανίζονται στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα όταν sig< 0,05 

και οι συσχετίσεις είναι ισχυρές µεταξύ των ερωτήσεων όταν pearson correlation από 

0,6 έως 0,9. Συνεπώς έχουµε  ισχυρή συσχέτιση µεταξύ  των ερωτήσεων 3-52, 12-52, 

56-52, 57-52, 3-9, 3-17, 3-26, 57-9,  40-9, 56-9, 57-17, 57-26 και 3-24. Στους πίνακες 

136, 137, και 138 φαίνονται όλες οι συσχετίσεις των ερωτήσεων. Παρακάτω θα 

παρουσιάσουµε τις συσχετίσεις 3-52, 57-9 και 3-24. Επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν 

οι συγκεκριµένες συσχετίσεις ερωτήσεων καθώς είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές. 

Για παράδειγµα ότι η προσοχή του διασπάται δεν συγκεντρώνεται  είναι πάρα πολύ 

συνηθισµένη σε περιπτώσεις παιδιών που παρουσιάζουν προβλήµατα συµπεριφοράς 

άρα το ότι βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση µε την πρόταση ξεχνάει πράγµατα που ήδη έχει 

µάθει είναι µια περίπτωση που η ψυχολογική αστάθεια ενός µαθητή είναι το αίτιο για 

τη µειωµένη επίδοσή του ακολούθως. Θα µπορούσε κανείς να πει ότι αυτού του τύπου 
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η συµπεριφορά είναι και ένα δείγµα ότι το παιδί µπορεί να έχει διάσπαση προσοχής 

άρα οδηγείται σε µια αδυναµία «µαθησιακή», δηλαδή τη δυσχέρεια αποµνηµόνευσης 

και συγκράτησης γνώσεων. Η ίδια περίπτωση ισχύει και για το ζεύγος ερωτήσεων 57 

και 9 όπου πάλι εµφανίζεται το φαινόµενο της ανησυχίας και τέλος το ζεύγος 

ερωτήσεων 3 και 24 είναι µια άλλη πτυχή συµπεριφορικής αστάθειας του παιδιού, 

δηλαδή το γεγονός πως είναι νευρικός και έχει άγχος ή στρες οδηγεί και στη µειωµένη 

µαθητική επίδοση. 

 

Πίνακες Γ. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των δασκάλων 

 

α. ∆υσκολία στη µάθηση» µε «υπερκινητικότητα» 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 90,944a 9 ,000 

Likelihood Ratio 94,708 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 53,644 1 ,000 

N of Valid Cases 194   

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,98. 

 

 

β. ∆υσκολία στη µάθηση» µε «διάσπαση προσοχής» 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 113,092a 9 ,000 

Likelihood Ratio 116,402 9 ,000 

Linear-by-Linear Association 83,924 1 ,000 

N of Valid Cases 194   

a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,21. 

 

 

 

 

γ. ∆υσκολία στη µάθηση» µε «τελειοµενία» 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 147,418a 9 ,000 

Likelihood Ratio 161,251 9 ,000 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:33 EEST - 44.213.66.193



63 

 

Linear-by-Linear Association 106,847 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

a. 1 cells (6,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,71. 

 

 

4.3.2. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών  των 

παραµέτρων γενική αυτοαντίληψη µε την  εξωτερική εµφάνιση 

και σχέσεις µε συνοµηλίκους 
 

∆εν είναι όµως αρκετό στο πλαίσιο αυτής της έρευνας οι κρίσεις µόνο των 

εκπαιδευτικών. Είναι απαραίτητο να εξεταστεί και η υποκειµενική αντίληψη των 

παιδιών που συµµετείχαν κυρίως ως προς την αλληλεπίδρασή τους κυρίως µε τα άλλα 

άτοµα αλλά και µε το πόσο σχέση έχει η αντίληψη και η εικόνα τους µε την εξωτερική 

τους εικόνα. Είναι δηλαδή σηµαντικό να εξεταστεί η «άλλη πλευρά του νοµίσµατος» 

το αντικείµενο έρευνας της πτυχιακής µέσα από τα µάτια των παιδιών. 

Ο  παράγοντας που αφορά την αυτοαντίληψη των µαθητών και εξετάστηκε στα πλαίσια 

της παρούσας πτυχιακής ήταν η σχέση που έχει η αυτοεκτίµηση µε την εξωτερική 

εµφάνιση των µαθητών. Ήταν κάτι παραπάνω από εµφανές ότι η αυξηµένη 

αυτοεκτίµηση ενός µαθητή αναδεικνύει ως κύριο χαρακτηριστικό του την καλή 

εξωτερική του εµφάνιση, και αυτό αποδείχθηκε από τις ισχυρές συσχετίσεις σε όλα 

σχεδόν τα ζεύγη των αντίστοιχων ερωτήσεων, όπως έχω προαναφέρει για το sig και το  

Pearson  Correlation. Συγκεκριµένα, στον πίνακα 139 φαίνονται όλες οι συσχετίσεις, 

κάποια παραδείγµατα από αυτές τις ισχυρές συσχετίσεις ήταν τα ζεύγη ερωτήσεων 29-

38, 29-62, 45-22. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές συσχετίσεις καθώς δείχνει την 

τάση του παιδιού να έχει αυξηµένες επιδόσεις ή καλύτερη κοινωνική δραστηριότητα, 

στην περίπτωση που εκτιµά πως έχει καλή εξωτερική εµφάνιση. Μια τέτοια 

αυτοπεποίθηση είναι κύριο γνώρισµα όσων µαθητών έχουν αυξηµένες επιδόσεις στο 

σχολείο και είναι ένας κύριος ψυχολογικός παράγοντας που γενικά πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς.  

Πίνακες ∆. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών (εξωτερική 

εµφάνιση) 
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α. Γενική αυτοαντίληψη – Εξωτερική εµφάνιση (Β29 – 

Β38) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 52,278a 16 ,000 

Likelihood Ratio 50,798 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 23,100 1 ,000 

N of Valid Cases 192   

a. 15 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,22. 

 

 

β. Γενική αυτοαντίληψη – Εξωτερική εµφάνιση (Β29 – 

Β62) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 37,587a 16 ,002 

Likelihood Ratio 29,682 16 ,020 

Linear-by-Linear Association 11,088 1 ,001 

N of Valid Cases 192   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,19. 

 

 

γ. Γενική αυτοαντίληψη – Εξωτερική εµφάνιση (Β45 – 

Β22) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 60,785a 16 ,000 

Likelihood Ratio 44,760 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 38,755 1 ,000 

N of Valid Cases 192   

a. 18 cells (72,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,06. 

 
 

Ο δεύτερος παράγοντας που αφορά την αυτοαντίληψη των µαθητών και εξετάστηκε 

στο πλαίσιο της παρούσας πτυχιακής ήταν η σχέση που έχει η αυτοεκτίµηση µε τις 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους. Συγκεκριµένα παρατηρήθηκε στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων ισχυρότατη συσχέτιση µε την αυτοεκτίµηση και την αυτοαντίληψη του 

παιδιού µε τις σχέσεις του µε τους συνοµηλίκους, όπως έχω προαναφέρει για το sig και 

το  Pearson  Correlation. Στον πίνακα 140 φαίνονται όλες οι συσχετίσεις.  

Συγκεκριµένα εµφανίστηκαν  συσχετίσεις µεταξύ των ερωτήσεων 45-7, 76-7 και  53-
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14. Οι παραπάνω συσχετίσεις αφορούν κυρίως τη σύνδεση της αυξηµένης 

κοινωνικότητας ενός παιδιού µεταξύ των συνοµηλίκων του µε αυξηµένη  

αυτοεκτίµηση. ∆εν υπάρχει πιο χαρακτηριστικός παράγοντας από το να διαπιστωθεί η 

αρµονική σχέση ενός παιδιού µε τους συµµαθητές του µέσω της ύπαρξης πολλών 

φίλων και µιας γενικότερα αυξηµένης συµπάθειας εντός του σχολικού του 

περιβάλλοντος. Βλέπουµε πως το γεγονός ότι το παιδί θεωρεί πως έχει αρεστά 

χαρακτηριστικά ωθεί και τους συνοµηλίκους του να το συµπαθήσουν και να του 

κάνουν παρέα. Το παραπάνω άλλωστε είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό στη ψυχολογία 

των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ηλικία τους και τη θέση τους, δηλαδή τα  άλλα 

άτοµα να κρίνουν µε τον ίδιο τρόπο που αυτός αντιλαµβάνεται τον εαυτό του 

ανεξάρτητα αν αυτό όντως ευσταθεί ή όχι. Είναι πολύ διαδεδοµένο στη κοινωνία µας 

άτοµα µε αυξηµένη αυτοπεποίθηση να αναπτύσσουν και πιο ουσιαστικές κοινωνικές 

σχέσεις.  

Πίνακες Ε. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών (σχέσεις µε 

συνοµιλήκους) 

 

α. Γενική αυτοαντίληψη – Σχέσεις µε συνοµιλήκους (Β45 

– Β7) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,255a 16 ,012 

Likelihood Ratio 19,250 16 ,256 

Linear-by-Linear Association 13,277 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

a. 20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,02. 

 

 

β. Γενική αυτοαντίληψη – Σχέσεις µε συνοµιλήκους (Β76 

– Β7) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 48,059a 16 ,000 

Likelihood Ratio 24,870 16 ,072 

Linear-by-Linear Association 23,068 1 ,000 

N of Valid Cases 195   

a. 20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,01. 
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γ. Γενική αυτοαντίληψη – Σχέσεις µε συνοµιλήκους (Β53 

– Β14) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 66,618a 16 ,000 

Likelihood Ratio 51,861 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,960 1 ,000 

N of Valid Cases 190   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,21. 
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4.3.3.  Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών  γενική 

αυτοαντίληψη µε το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών προβλήµατα 

διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς 

 

Το τελικό στάδιο της έρευνας αφορούσε την αλληλεπίδραση της αυξηµένης ή 

µειωµένης αυτοεκτίµησης µε την εµφάνιση συµπεριφορικών και συναισθηµατικών 

προβληµάτων των µαθητών. Με άλλα λόγια εξετάστηκε η σχέση του ερωτηµατολογίου 

µε τις αντιλήψεις των µαθητών σε σχέση µε την καλύτερη κριτική εικόνα που έχουν 

για τα άτοµα αυτά οι εκπαιδευτικοί. Παρότι υποτέθηκε αρχικά πως η µειωµένη 

αυτοεκτίµηση ίσως να θεωρηθεί ως ένας προγνωστικός παράγοντας για τη δηµιουργία 

συναισθηµατικών και συµπεριφορικών προβληµάτων σε ένα παιδί, στα πλαίσια της 

στατιστικής επεξεργασίας του ερωτηµατολογίου, δεν βρέθηκαν αρκετές συσχετίσεις 

που να θεµελιώνουν την άποψη αυτή. Όπως φαίνεται στους πίνακες 141 και 142 το sig 

και το  Pearson  Correlation δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να έχουµε ισχυρές 

συσχετίσεις. Παρόλα αυτά, υπήρξαν σε κάποιους τοµείς (αν και όχι αρκετούς ώστε να 

θεωρηθεί ότι η υπόθεση επαληθεύεται) ορισµένες συσχετίσεις, για παράδειγµα: η 

ερώτηση  4 από τους δασκάλους µε την 53 από τους µαθητές, η ερώτηση 36 από τους 

δασκάλους µε την ερώτηση 72 από τους µαθητές και η ερώτηση 51 από τους 

δασκάλους µε την ερώτηση 76 από τους µαθητές. 

Στην πρώτη περίπτωση φάνηκε πως ενώ τα παιδιά δεν ήταν αποδεκτά σε οµαδικές 

δραστηριότητες οι γονείς τους δείχνανε κατανόηση και µπορούσαν να επικοινωνήσουν 

µαζί τους. Αυτό είναι ένα µάλλον κοινό χαρακτηριστικό παιδιών που, επειδή είναι 

προσκολληµένα στο περιβάλλον της οικογένειάς τους, αυθόρµητα αναπτύσσουν 

τέτοιες συµπεριφορές ώστε να αποξενώνονται από το σχολικό τους περιβάλλον και να 

µην αναπτύσσουν φιλικούς δεσµούς µε τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Μια άλλη 

συσχέτιση είναι πως ένα παιδί το οποίο θεωρεί πως έχει πολλά θετικά στοιχεία στο 

χαρακτήρα του µιλά υπερβολικά µέσα στην τάξη. Στο σηµείο αυτό βλέπουµε µια άλλη 

οπτική γωνία, ότι δηλαδή παιδιά που παρουσιάζουν αυξηµένη αυτοπεποίθηση 

οδηγούνται σε ένα άλλο είδος προβληµάτων συµπεριφοράς στο σχολικό χώρο. Άρα 

υπάρχει διακρίνεται ένα είδος εξάρτησης της αυτοεκτίµησης και της εµφάνισης 

προβληµάτων. Η τελευταία συσχέτιση ουσιαστικά καταδεικνύει πόσο περίπλοκο είναι 

το φαινόµενο. Ενώ ένα παιδί θεωρεί πως ό ,τι κάνει το κάνει καλά, η άποψη των 

δασκάλων είναι πως είναι κλειστός, ντροπαλός και αποµονωµένος. Άρα εδώ 
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εµφανίζεται η αντίφαση πως άτοµα που έχουν προβληµατικές κοινωνικές σχέσεις στο 

σχολικό περιβάλλον έχουν παρόλα αυτά, κατά την κρίση τους, επιτυχηµένη πορεία και 

υψηλές επιδόσεις. Από όλα τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως τα µαθησιακά 

προβλήµατα είναι ένα κεφάλαιο της παιδικής ψυχολογίας που είναι ιδιαίτερα 

περίπλοκο και θα πρέπει να εξεταστεί ένας συνδυασµός από παράγοντες ώστε να είναι 

δυνατόν να καταλήξει κανείς σε συµπεράσµατα και να αναπτύξει εργαλεία που να 

κάνουν µια πρόγνωση στις περιπτώσεις που εµφανίζονται τα προβλήµατα αυτά. 

Μάλλον η πιο λογική άποψη είναι πως τα παιδιά δεν µπορούν να οµαδοποιηθούν σε 

κατηγορίες και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Άλλωστε η σύγχρονη ψυχολογία, όχι 

µόνο στα παιδιά αλλά και στους ενηλίκους, έχει σαν κύριο δόγµα της το στοιχείο πως 

κάθε άτοµο είναι ξεχωριστό και η αντιµετώπιση των εκάστοτε ψυχολογικών 

προβληµάτων πρέπει να γίνεται εξειδικευµένα και να µην υπάγεται το άτοµο σε κανένα 

είδος από συµπεριφορικές φόρµες.  

 

Πίνακες Στ. Συσχετίσεις στο ερωτηµατολόγιο των µαθητών µε το 

ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών  
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α. Γενική αυτοαντίληψη – Προβλήµατα διαπροσωπικής 

συµπεριφοράς (Β53 – Α4) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,395a 12 ,025 

Likelihood Ratio 21,779 12 ,040 

Linear-by-Linear Association 7,830 1 ,005 

N of Valid Cases 192   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,16. 

 

 

β. Γενική αυτοαντίληψη – Προβλήµατα διαπροσωπικής 

συµπεριφοράς (Β72 – Α36) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,687a 12 ,016 

Likelihood Ratio 23,276 12 ,025 

Linear-by-Linear Association 2,982 1 ,084 

N of Valid Cases 193   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,16. 

 

 

γ. Γενική αυτοαντίληψη – Προβλήµατα ενδοπροσωπικής 

συµπεριφοράς (Β76 – Α51) 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,277a 12 ,046 

Likelihood Ratio 20,605 12 ,056 

Linear-by-Linear Association ,009 1 ,924 

N of Valid Cases 194   

a. 12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,05. 
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Κεφάλαιο 5. Συζήτηση 

 

5.1.  Ερµηνεία των αποτελεσµάτων - Συµπεράσµατα 

 

Από τα αποτελέσµατα, όπως έχω προαναφέρει, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει πολύ 

ισχυρή συσχέτιση στις περισσότερες εκ των ερωτήσεων των δυο πεδίων µαθησιακές 

δυσκολίες µε προβλήµατα συµπεριφοράς και συναισθήµατος (υπερκινητικότητα, 

διάσπαση προσοχής, τελειοµανία) και αυτό καταδεικνύει ότι εν τέλει µια από τις 

σηµαντικότερες αιτίες εµφάνισης µαθησιακών προβληµάτων είναι το πώς το παιδί 

αισθάνεται καθώς και η νοοτροπία του παιδιού και όχι οι απαιτήσεις των µαθηµάτων, 

οι ελλιπείς τους γνώσεις ή οι ανεπαρκείς ικανότητές του. Το εύρηµα αυτό συµβαδίζει 

µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα ότι η βελτίωση προβληµατικών µορφών 

συµπεριφοράς συντελεί στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης  (Henricsson,& Rydell, 

2004) και µε ευρήµατα στον ελληνικό χώρο, καθώς µία ανάλογη έρευνα από τη 

Μακρή-Μπότσαρη (2001) έδειξε ότι οι µαθητές µε προβλήµατα συµπεριφοράς έχουν 

χαµηλότερες επιδόσεις στο σχολείο σε σχέση µε τους συµµαθητές τους. 

Επίσης, η συσχέτιση  που αφορά στην γενική αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση των 

µαθητών  µε την άποψή τους για την εξωτερική εµφάνισή τους, αποδείχθηκε από τις 

ισχυρές συσχετίσεις σε όλα σχεδόν τα ζεύγη των αντίστοιχων ερωτήσεων.  ∆ηλαδή ο 

βαθµός αυτοεκτίµησης ενός παιδιού συνδέεται µε τις κύριες αιτίες των ανασφαλειών 

του παιδιού που συνήθως είναι το πρόβληµα της εξωτερικής εµφάνισης. Ειδικότερα 

είναι φανερό και από τις συσχετίσεις πως τα παιδιά που θεωρούν πως έχουν καλή 

εξωτερική εµφάνιση  κατορθώνουν να ασχολούνται µε περισσότερες δραστηριότητες 

(άρα δεν επιβαρύνονται µε το πως θα τα κρίνουν οι άλλοι εµφανισιακά και τολµούν να 

εισχωρήσουν και σε άλλους τοµείς δραστηριοτήτων), θεωρούν πως πετυχαίνουν 

σπουδαία πράγµατα και φαίνονται ικανοποιηµένα από τον εαυτό τους. Το εύρηµα αυτό 

συµβαδίζει µε τα σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα µεγάλου αριθµού ερευνών που έχουν 

δείξει ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ένας άνθρωπος την εξωτερική του εµφάνιση 

σχετίζεται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, µε τη γενικότερη εικόνα που έχει για τον εαυτό του, 

καθώς και µε την αυτοεκτίµησή του από την πρώιµη παιδική ηλικία έως την ενήλικη 

ζωή (Harter, 1990. Marsh, 1986).  

Στην Ελλάδα η έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη (2001) έδειξε ότι οι σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους και η φυσική εµφάνιση είναι 2 από τους 5 επιµέρους τοµείς της 
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αυτοαντίληψης (σχολική ικανότητα, σχέσεις µε συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, 

φυσική εµφάνιση, διαγωγή-συµπεριφορά) που συµβάλλουν περισσότερο στην 

πρόβλεψη υψηλής αυτοαντίληψης. Επιπρόσθετα, το ίδιο φαίνεται να ισχύει και µε τη 

συσχέτιση που αφορά την αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη µε τις σχέσεις µε τους 

συνοµήλικους. Αυτή αποδείχθηκε από τις ισχυρές συσχετίσεις σε όλα σχεδόν τα ζεύγη 

των αντίστοιχων ερωτήσεων. Το αποτέλεσµα αυτό θεωρείται και αναµενόµενο καθώς 

ένα παιδί µε αυξηµένη αυτοεκτίµηση αναπτύσσει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 

άνεση να συναναστρέφεται και να αλληλεπιδρά µε άτοµα της ίδιας ηλικίας. Μπορεί να 

παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι δραστήριο και µε καλή διάθεση άρα αυτά τα 

χαρακτηριστικά το ωθούν να είναι δηµοφιλής και συµπαθής µεταξύ των συνοµηλίκων 

του. Παρατηρείται λοιπόν ότι για άλλη µια φορά  ότι η αυτοαντίληψη και η 

αυτοεκτίµηση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πορεία του παιδιού µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον, όχι µόνο όσον αφορά στις µαθητικές επιδόσεις αλλά και τις 

κοινωνικές του συναναστροφές, είναι δηλαδή ένας ακόµα στόχος που έχει το σχολείο 

ως «µικρόκοσµος» της κοινωνίας όπως ονοµάζεται. Το εύρηµα αυτό συµβαδίζει, όπως 

προανέφερα, µε την έρευνα στο ελληνικό χώρο της Μακρή-Μπότσαρη (2001). 

Θέλοντας να δούµε τι συµβαίνει και να διασταυρώσουµε πιθανώς τα αποτελέσµατα 

των ερευνών (Harter, 1990· Marsh, 1986) στην ελληνική πραγµατικότητα, προβήκαµε 

στην παρούσα έρευνα. Όπως έχω προαναφέρει στο κεφάλαιο ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας στην έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη (2001), η συνάφεια της 

κλίµακας φυσικής εµφάνισης µε την κλίµακα αυτοεκτίµησης κινήθηκε σε επίπεδο 

r=0,60. Και στη δική µας έρευνα το sig<0,05 εµφανίστηκε στις περισσότερες εκ των 

ερωτήσεων της κλίµακας γενική αυτοαντίληψη µε τις κλίµακες σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους και εξωτερική εµφάνιση, που σηµαίνει ότι και τα αποτελέσµατα από τα 

ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήσαµε δίνουν ισχυρές συσχετίσεις. 

Ακόµη,  η συσχέτιση που αφορά την αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση των µαθητών 

από το ερωτηµατολόγιο των µαθητών µε τα προβλήµατα διαπροσωπικής και 

ενδοπροσωπικής από το ερωτηµατολόγιο των εκπαιδευτικών αποδείχθηκε από τις 

ασθενείς συσχετίσεις σ’ όλα τα ζεύγη ερωτήσεων.  Ίσως  η µη επαλήθευση αυτού του 

ερευνητικού ερωτήµατος να οφείλεται και στο γεγονός πως εξαρχής είναι 

µονοδιάστατη η άποψη που διατυπώθηκε, καθώς τα συµπεριφορικά προβλήµατα στο 

σχολείο είναι ένα πολυπαραγοντικό πρόβληµα που συνήθως για να ερµηνευτεί θα 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µια πληθώρα από παραµέτους που επενεργούν 
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ταυτόχρονα σε ένα παιδί, όπως για παράδειγµα, η οικογενειακή του κατάσταση, το 

φιλικό του περιβάλλον, γενετικοί παράγοντες κλπ. Όλα τα παραπάνω, πιθανόν και µε 

την αυτοεκτίµηση που τρέφει το ίδιο το παιδί θα µπορούσαν ίσως να δώσουν ένα 

εργαλείο που να θεωρηθεί ως προγνωστικός παράγοντας για τέτοιου είδους 

προβλήµατα. Η χαµηλή αυτοεκτίµηση από µόνη της, ενώ αρχικά φαίνεται ως ο βασικός 

ψυχολογικός παράγοντας µπορεί να µην αποτελέσει εµπόδιο για ένα παιδί και ίσως 

τελικά να το οδηγήσει µέσω των εµποδίων που εµφανίζονται σε ένα αυξηµένο επίπεδο 

αυτογνωσίας στην κατοπινή του νεανική και ενήλικη ζωή. Ίσως µάλιστα αν θέλουµε 

να δώσουµε άλλη µια ερµηνεία, άτοµα µε αυξηµένη αυτοεκτίµηση, παρότι φαίνονται 

να έχουν αυξηµένες επιδόσεις αρχικά στο σχολείο, να µην κατορθώνουν να διακρίνουν 

τις αδυναµίες τους (σε σχολικό ή σε συναισθηµατικό επίπεδο) να µην κάνουν 

προσπάθειες να τις βελτιώσουν και εν τέλει στη συνέχεια της µαθητικής τους ζωής να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα αρκετά σηµαντικότερα από άτοµα που ναι µεν είχαν 

χαµηλή αυτοεκτίµηση. Ωστόσο µέσα από την προσπάθεια που έδωσαν καθ’ όλη την 

πορεία, ανέπτυξαν σηµαντικές ικανότητες και µάθανε να εκµεταλλεύονται τα δυνατά 

τους σηµεία. Το εύρηµα αυτό υποστηρίζεται και από ερευνητικά ευρήµατα από το 

διεθνή χώρο. Το παιδί της µέσης παιδικής ηλικίας, όταν δεν µπορεί να αξιολογήσει 

αντικειµενικά τις ικανότητές του συγκρίνει τον εαυτό του µε παιδιά µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά. Στις περιπτώσεις που διακυβεύεται η αυτοεκτίµηση του µαθητή, ο 

ίδιος επιλέγει την κοινωνική σύγκριση µε παιδιά που είναι λιγότερο ικανά από αυτόν. 

 

5.2.  Περιορισµοί και δυσκολίες 

Από το γεγονός ότι η έρευνα αυτή περιορίστηκε σε ένα όχι τόσο µεγάλο δείγµα από 

σχολεία της Α/θµιας Εκπ/σης Βοιωτίας υπόκειται σε περιορισµούς. Τα ευρήµατα θα 

µπορούσαν να εκληφθούν ως καταδεικνυόµενες τάσεις. Για πιο ασφαλή 

συµπεράσµατα ωστόσο θα προτείναµε συλλογή δεδοµένων από µεγαλύτερο δείγµα. 

Αναλυτικότερα στο σηµείο αυτό οφείλουµε να αναφερθούµε στους περιορισµούς της 

έρευνας. Έγινε η προσπάθεια να γίνουν σωστά όλες οι διαδικασίες µε βάση την 

ερευνητική δεοντολογία και µεθοδολογία. Ωστόσο, πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

επιλογή των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα δεν πληροί τα κριτήρια της τυχαίας 

δειγµατοληψίας. Η συµπλήρωση και συγκέντρωση των απαντήσεων των εργαλείων 

ήταν δύσκολο να πραγµατοποιηθεί,  διότι δεν υπήρξε η δυνατότητα τυχαίας 

δειγµατοληψίας που αποτελεί τη πιο σηµαντική και αποτελεσµατική από όλες τις 
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µεθόδους ελέγχου της σταθερότητας (Christensen, 2007). Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν 

µέσα από ερωτηµατολόγια αυτοαναφοράς µε τους περιορισµούς που αυτό 

συνεπάγεται. Επιπλέον ο συναφειακός σχεδιασµός της έρευνας  δεν επιτρέπει την 

εξαγωγή συµπερασµάτων για αιτιώδεις σχέσεις, αλλά για την καταγραφή συσχετίσεων. 

Έγινε η προσπάθεια από την ερευνήτρια να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 

αµερόληπτη και αντικειµενική, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που για τη σωστή 

διεξαγωγή της έρευνας, όπως αυτές προβλέπονται από τη µεθοδολογία επιστηµονικής 

έρευνας, όµως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο και καθιστά δυσεπίτευκτη την εσωτερική 

εγκυρότητα. Από την άλλη η εξωτερική εγκυρότητα, δηλαδή ο βαθµός στον οποίο τα 

αποτελέσµατα µιας έρευνας µπορούν να γενικευτούν και εφαρµοστούν σε 

διαφορετικούς πληθυσµούς σε διαφορετικό χωροχρονικό πλαίσιο, είναι κι αυτή 

περιορισµένη λόγω της αδυναµίας εύρεσης αντιπροσωπευτικού δείγµατος µε τους 

κανόνες της τυχαιοποίησης (Christensen, 2007). 

Σε ένα γενικό πλαίσιο οφείλουµε να αναφέρουµε ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κάτω 

από πολύ καλές συνθήκες, ωστόσο όπως προκύπτει σε κάθε έρευνα συναντήσαµε 

κάποιες δυσκολίες.  

Αναλυτικότερα, η συµπλήρωση και συγκέντρωση των εργαλείων δεν ήταν εύκολο να 

πραγµατοποιηθεί, διότι υπήρξε µια σειρά από περιορισµούς, κυριότεροι από τους 

οποίους ήταν:  

 Ο όγκος του δείγµατος καθιστούσε χρονοβόρα και επίπονη τη συλλογή.  

 Σε κάθε τάξη είχε το δικό της πρόγραµµα. Αυτό είχε ως συνέπεια να µειώνονται οι 

επιλογές ως προς τι ώρες συµπλήρωσης, αν λάβουµε υπόψη ότι τη συµπλήρωση 

προϋπέθετε η ενηµέρωση των συµµετεχόντων. 

 Παρά τις προσπάθειές µας, δε γνωρίζουµε κατά πόσο η παρουσία µας επηρέαζε τη 

συµπεριφορά του εκπαιδευτικού και των µαθητών. 

 Κάποιες φορές ενώ είχαµε προγραµµατίσει την επίσκεψη στο σχολείο, αυτή δεν 

ήταν εφικτή λόγω αλλαγών ή εκδροµών. 

Βέβαια δυσκολίες προέκυψαν και κατά την επεξεργασία των δεδοµένων. Ο όγκος και 

η συνθετότητά τους απαιτούσε προσεκτική και µεθοδική επεξεργασία και ανάλυση, 

ώστε να αποφευχθούν σφάλµατα που θα αλλοίωναν την έρευνα. 
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Ωστόσο, σε γενικές γραµµές παρά την πίεση του χρόνου και τις αντικειµενικές 

δυσκολίες, στοιχεία που είναι αναµενόµενα λίγο –πολύ, τα πράγµατα κύλησαν οµαλά. 

Το σηµαντικότερο ήταν ότι όλοι οι συµµετέχοντες είχαν τη διάθεση να βοηθήσουν και 

να εξυπηρετήσουν, εκπαιδευτικοί, διεύθυνση και µαθητές. 
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Κεφάλαιο 6: Προτάσεις 

 

Η ολοκλήρωση της έρευνας, µας οδηγεί στον αναστοχασµό που ως τελικό προϊόν έχει 

κάποιες προτάσεις µας. Βασιζόµενοι σε όλα όσα έχουν λεχθεί και βρεθεί, 

επισηµάνουµε την αναγκαιότητα κατάρτισης εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

παρέµβασης για τα παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς µε στόχο την ισχυροποίηση 

της ικανότητάς τους στον τοµέα της διαχείρισης και αντιµετώπισης προβληµάτων, ως 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αυτοαντίληψής τους, στοιχείο που θα επιδράσει 

θετικά στις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους και στη σχολική επίδοσή τους.  

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της Σχολικής Ψυχολογίας, έχει δοθεί ιδιαίτερη 

έµφαση διεθνώς στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων 

πρωτογενούς πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και 

ευεξίας, τόσο σε επίπεδο ατόµου όσο και σε επίπεδο συστήµατος. Ένα τέτοιο 

πρόγραµµα θα ήταν σκόπιµο και ωφέλιµο να λάβει υπόψη του και τα δεδοµένα της 

παρούσας έρευνας: α) τη σχέση των προβληµάτων συµπεριφοράς µε τις µαθησιακές 

δυσκολίες, β) τη σχέση της αυτοεκτίµησης και αυτοαντίληψης µε την εξωτερική εικόνα 

και τους συνοµηλίκους. Συγκεκριµένα, προτείνουµε στους εκπαιδευτικούς και σε 

όσους ασχολούνται µε τους µαθητές, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιµετώπισης των 

µαθησιακών δυσκολιών, να αντιµετωπίσουν τα πραγµατικά τους αίτια που αφορούν 

κατά κύριο λόγο το ψυχολογικό υπόβαθρο των παιδιών και όχι πιθανόν την διάρθρωση 

των µαθηµάτων ή τις αυξηµένες απαιτήσεις τους Επίσης είναι πολύ σηµαντική η 

ενίσχυση της αυτοεκτίµησης ενός παιδιού προκειµένου να καταπολεµηθεί µια από τις 

κύριες αιτίες των ανασφαλειών του που συνήθως είναι το πρόβληµα της εξωτερικής 

εµφάνισης. Ειδικότερα σε χώρους όπως είναι το σχολείο, όπου δεν έχουν ακόµα 

αναπτυχθεί κοινωνικές συµπεριφορές και η ψυχοσύνθεση του ατόµου είναι επίπλαστη 

και ευαίσθητη, ένας τέτοιος παράγοντας θα µπορούσε να επιβαρύνει το παιδί και να 

αποτελέσει τροχοπέδη για την κατοπινή του πορεία, γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιµη η 

ενίσχυσή του. 

Τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας, µας φέρνουν µπροστά στην αρνητική 

πραγµατικότητα που καθηµερινά αντιµετωπίζουν οι µαθητές  µε προβλήµατα 

συµπεριφοράς και συναισθήµατος. Η έγκυρη αναγνώριση και συνειδητοποίηση από 

τους εκπαιδευτικούς των ψυχολογικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών παραγόντων 
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που εµπλέκονται στο πρόβληµα του παιδιού  είναι το πιο σηµαντικό εφόδιο στην 

προσπάθεια σχεδιασµού µιας αποτελεσµατικής παρέµβασης, που κυρίως στοχεύει να 

ενισχύσει την αίσθηση ικανότητας, αυτάρκειας, και προσωπικού ελέγχου που έχει το 

παιδί για ό,τι αφορά τη ζωή του. Οι προσπάθειες, τόσο των γονιών όσο και των 

εκπαιδευτικών είναι χρήσιµο να έχουν ως γνώµονα και τελικό στόχο: 

 τη διαµόρφωση στο σπίτι και στο σχολείο ενός περιβάλλοντος που συντελεί όχι 

µόνο στο να πετύχει το παιδί, αλλά και να βιώσει αυτή του την επιτυχία ως 

αποτέλεσµα κυρίως των δικών του προσπαθειών και ικανοτήτων. Για να συµβεί 

αυτό προτείνεται να ενδυναµώσουµε το παιδί και να ενισχύσουµε την αίσθηση ότι 

έχει το ίδιο προσωπικά το έλεγχο και την ευθύνη για τη ζωή του. Οι γονείς δεν 

οφείλουν να κάνουν εκείνοι την δουλειά του παιδιού, αλλά να το βοηθήσουν να 

οργανώσει τις προσπάθειες και τις δυνάµεις του µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύχει 

το ίδιο το επιθυµητό ή παραπλήσιο αποτέλεσµα. Μ' αυτόν τον τρόπο επικοινωνούν 

στο παιδί την αποδοχή και την εκτίµησή τους, ενισχύουν την αυτοπεποίθησή του, 

βοηθούν στην εσωτερική του ηρεµία, το κινητοποιούν να πετύχει περισσότερα, ενώ 

ενθαρρύνουν την αυτονοµία του.  

 τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την πεποίθηση στο παιδί ότι τα 

λάθη και αποτυχίες δεν είναι µόνο αποδεκτές, αλλά είναι αναµενόµενα, και πρέπει 

να τα βλέπουµε σαν ευκαιρίες για µάθηση. Με άλλα λόγια ,να επιδιώκουµε το 

δύσκολο πράγµατι καθήκον, να πείσουµε τα παιδιά που είναι ευάλωτα σε αποτυχίες 

- πολλά εκ των οποίων νιώθουν ηττηµένα και κουρασµένα µετά από χρόνια 

απογοητεύσεων και αποτυχιών - ότι οι αποτυχίες τους µπορεί να τα οδηγήσουν 

στην επιτυχία. 

Συµπερασµατικά ως απόρροια των ευρηµάτων προτείνουµε την ενηµέρωση και 

εκπαίδευση των γονιών. Προκειµένου να είναι αποτελεσµατικοί οι γονείς που έχουν 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες θα ήταν ίσως χρήσιµο να γνωρίζουν για όλα τα 

ζητήµατα που σχετίζονται και οριοθετούν τη διαταραχή: αναπτυξιακά, µαθησιακά, 

συµπεριφορικά και συναισθηµατικά. Καλό είναι επίσης να παρατηρούν το παιδί σε 

όλες της εκδηλώσεις της ζωής του ώστε να έχουν µία όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη 

εικόνα για τις ικανότητες και τις αδυναµίες του. 

Φυσικά η ενηµέρωση και εκπαίδευση δεν αφορά µόνο τους γονείς αλλά και τους 

εκπαιδευτικούς. Γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατανοήσουν ότι τα παιδιά µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες συνήθως παρουσιάζουν, χωρίς να το επιδιώκουν, 
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προβληµατική συµπεριφορά, η οποία οφείλεται κυρίως στην εγγενή αδυναµία τους να 

χρησιµοποιήσουν µε συνέπεια εκτελεστικές δεξιότητες. ∆εν προκαλούν σκόπιµα 

προβλήµατα , όπως τα παιδιά που συνειδητά επιλέγουν να µη συµµορφωθούν µε 

οδηγίες και κανόνες. Με άλλα λόγια υπάρχει διάσταση ανεπάρκειας του παιδιού µε τη  

µη-συµµόρφωση. Επίσης, προτείνεται οι γονείς να ξοδεύουν αρκετό χρόνο µε το παιδί 

για να διατηρήσουν τη σχέση τους ζωντανή και λειτουργική, αλλά παράλληλα 

γνωρίζοντας τα όρια, τις δυνάµεις, και τις αδυναµίες του παιδιού (στο κοινωνικό, 

µαθησιακό και εκτελεστικό επίπεδο) είναι καλό να προφυλάσσουν το παιδί από 

καταστάσεις στις οποίες υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εισπράξει αρνητική ενίσχυση, 

αίσθηµα µειονεξίας, και απόρριψη εξαιτίας της συµπεριφοράς του. 

Σε ότι έχει να κάνει µε την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι µία από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις που οι γονείς παιδιών µε ιδιαιτερότητες καλούνται να 

αντιµετωπίσουν, η κοινωνικότητα του παιδιού θα καθορίσει τελικά σε µεγάλο βαθµό 

την αυτοπεποίθησή του, τις φιλίες του, και την προσαρµογή του στη σχολική ζωή. Γι’ 

αυτό προτείνεται η εστίαση και σε αυτή τη διάσταση, αφού οι κοινωνικές δεξιότητες 

του παιδιού θα καθορίσουν την επιτυχία του και την προσαρµογή του στη ενήλικη ζωή 

του. Η έρευνα ξεκάθαρα υποστηρίζει την άποψη ότι η ποιότητα της ζωής ενηλίκων µε 

µαθησιακές δυσκολίες εξαρτάται πρώτα από όλα από τον βαθµό στον οποίο κατάφεραν 

να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, κι όχι από τις ακαδηµαϊκές τους 

επιδόσεις. 

Ειδικότερα σε ότι έχει να κάνει µε τους εκπαιδευτικούς, από την πλευρά τους οι 

εκπαιδευτικοί καθώς και οι ειδικοί θα πρέπει να έχουν µια ζεστή σχέση µε το παιδί η 

οποία θα προάγει την επικοινωνία και την βελτίωση της αυτοεικόνας του παιδιού. Οι 

δάσκαλοι οφείλουν να χρησιµοποιούν τον έπαινο, και να εµπλέκουν τα παιδιά σε 

ασχολίες όπου θα έχουν σίγουρη επιτυχία ώστε να δηµιουργούν ατµόσφαιρα αποδοχής 

µέσα στην τάξη για όλα τα παιδιά. Να µαθαίνουν στα παιδιά πως να αντικαθιστούν 

αρνητικές αυτοπεριγραφές µε θετικές, ώστε να µειωθεί η αρνητική εικόνα που έχουν 

για τον εαυτό τους και κατά συνέπεια να ενισχυθεί η αυτοεκτίµηση τους και να µειωθεί 

το άγχος τους (Λιβανίου, 2004).  

Η συµβολή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων στην αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι καίριας σηµασίας. Η στοχευόµενη 

δράση βασιζόµενη στα επιστηµονικά δεδοµένα και η διάθεση για συνεχή ενηµέρωση 
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και κατάρτιση αποτελούν τους πυλώνες της όλης προσπάθειας στο χώρο της 

προαγωγής της ψυχικής υγείας.  

Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι, ως αποκύηµα της έρευνας, µπορούµε να θεωρήσουµε 

και προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Θα προτείναµε, λοιπόν, τη διενέργεια µιας πιο 

µεγάλης έρευνας που θα έχει ένα µεγάλο δείγµα που θα καλύπτει πληθυσµιακά την 

Ελλάδα και τα διάφορα µέρη της. Η µελλοντική έρευνα προτείνεται να διερευνά τη 

σχέση της αυτοεκτίµησης µε την εξωτερική εµφάνιση των µαθητών. Οι διαστάσεις της 

µελλοντικής έρευνας προσδιορίζονται από τα ευρήµατα της παρούσας έρευνας και 

συγκεκριµένα από τη διαπίστωσή µας ότι ο τρόπος που αντιλαµβάνεται ένας άνθρωπος 

την εξωτερική του εµφάνιση σχετίζεται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, µε τη γενικότερη 

εικόνα που έχει για τον εαυτό του, καθώς και µε την αυτοεκτίµησή του από την πρώιµη 

παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή. Κρίνουµε ότι το εν λόγω δίπολο, εξωτερική 

εµφάνιση και αυτοεκτίµηση είναι χρήσιµο να µελετηθεί και να ερευνηθεί. 
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Εικόνες 

Εικόνα 1  

 

 

 

 

Πηγή: Κανδαράκης, Α. (2004). Συνυπάρχουν οι µαθησιακές δυσκολίες µε τα 

προβλήµατα συµπεριφοράς; Αθήνα: Σαββάλας. 

 

Πίνακες 
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Πίνακας 1. Είναι ανυπάκουος ο µαθητής 

Α1.Είναι ανυπάκουος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 137 70.3 70.3 70.3 

Πολύ λίγο 38 19.5 19.5 89.7 

Αρκετά 12 6.2 6.2 95.9 

Πάρα πολύ 8 4.1 4.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 2. Εµφανίζει εκρήξεις οργής και απρόβλεπτη συµπεριφορά 

Α7.Εµφανίζει εκρήξεις οργής και απρόβλεπτη συµπεριφορά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 136 69.7 69.7 69.7 

Πολύ λίγο 34 17.4 17.4 87.2 

Αρκετά 14 7.2 7.2 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 3. ∆εν φαίνεται να δίνει σηµασία σε αυτά που του/της λένε 

Α18.∆εν φαίνεται να δίνει σηµασία σε αυτά που του/της λένε 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 101 51.8 51.8 51.8 

Πολύ λίγο 54 27.7 27.7 79.5 

Αρκετά 29 14.9 14.9 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4. Αψηφά ή αρνείται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των ενηλίκων 

Α19.Αψηφά ή αρνείται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις των ενηλίκων 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 134 68.7 68.7 68.7 

Πολύ λίγο 37 19.0 19.0 87.7 

Αρκετά 17 8.7 8.7 96.4 

Πάρα πολύ 7 3.6 3.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 5. Είναι δειλός και τροµάζει εύκολα 

Α23.Είναι δειλός και τροµάζει εύκολα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 118 60.5 60.5 60.5 

Πολύ λίγο 46 23.6 23.6 84.1 

Αρκετά 28 14.4 14.4 98.5 

Πάρα πολύ 3 1.5 1.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 6. Κλαίει εύκολα και συχνά 

Α25.Κλαίει εύκολα και συχνά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 131 67.2 67.2 67.2 

Πολύ λίγο 44 22.6 22.6 89.7 

Αρκετά 15 7.7 7.7 97.4 

Πάρα πολύ 5 2.6 2.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 7. Οι απαιτήσεις του πρέπει να ικανοποιούνται αµέσως-απογοητεύεται 

Α45.Οι απαιτήσεις του πρέπει να ικανοποιούνται αµέσως-απογοητεύεται 

εύκολα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 107 54.9 54.9 54.9 

Πολύ λίγο 53 27.2 27.2 82.1 

Αρκετά 32 16.4 16.4 98.5 

Πάρα πολύ 3 1.5 1.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 8. Ξεστοµίζει τις απαντήσεις πρίν ακόµα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:33 EEST - 44.213.66.193



88 

 

Α46.Ξεστοµίζει τις απαντήσεις πριν ακόµα ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 115 59.0 59.0 59.0 

Πολύ λίγο 59 30.3 30.3 89.2 

Αρκετά 18 9.2 9.2 98.5 

Πάρα πολύ 3 1.5 1.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 9. ∆είχνει προσοχή µόνο σε πράγµατα που τον/την ενδιαφέρουν 

Α50.∆είχνει προσοχή µόνο σε πράγµατα που τον/την ενδιαφέρουν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 65 33.3 33.3 33.3 

Πολύ λίγο 55 28.2 28.2 61.5 

Αρκετά 52 26.7 26.7 88.2 

Πάρα πολύ 23 11.8 11.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

Πίνακας 10. ∆ιακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους 

Α55.∆ιακόπτει ή ενοχλεί τους άλλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 120 61.5 61.5 61.5 

Πολύ λίγο 41 21.0 21.0 82.6 

Αρκετά 25 12.8 12.8 95.4 

Πάρα πολύ 9 4.6 4.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 11. Ξεχνάει πράγµατα που ήδη έχει  µάθει 

Α3.Ξεχνάει πράγµατα που ήδη έχει µάθει 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 67 34.4 34.5 34.5 

Πολύ λίγο 42 21.5 21.6 56.2 

Αρκετά 51 26.2 26.3 82.5 

Πάρα πολύ 34 17.4 17.5 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   
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Πίνακας 12. Αποφεύγει ή εκφράζει απρόθυµια ή αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να 

εµπλακεί σε καθήκοντα. που απαιτούν έντονη πνευµατική προσπάθεια 

Α12.Αποφεύγει ή εκφράζει απρόθυµια ή αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να 

εµπλακεί σε καθήκοντα. που απαιτούν έντονη πνευµατική προσπάθεια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 105 53.8 53.8 53.8 

Πολύ λίγο 29 14.9 14.9 68.7 

Αρκετά 36 18.5 18.5 87.2 

Πάρα πολύ 25 12.8 12.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 13. Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη 

Α21.Κάνει πολλά ορθογραφικά λάθη 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 52 26.7 26.7 26.7 

Πολύ λίγο 43 22.1 22.1 48.7 

Αρκετά 43 22.1 22.1 70.8 

Πάρα πολύ 57 29.2 29.2 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 14. ∆εν διαβάζει καλά 

Α30.∆εν διαβάζει καλά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 98 50.3 50.3 50.3 

Πολύ λίγο 31 15.9 15.9 66.2 

Αρκετά 33 16.9 16.9 83.1 

Πάρα πολύ 33 16.9 16.9 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 15. ∆είχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για την σχολική εργασία 
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Α40.∆είχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για τη σχολική εργασία 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 93 47.7 47.7 47.7 

Πολύ λίγο 43 22.1 22.1 69.7 

Αρκετά 35 17.9 17.9 87.7 

Πάρα πολύ 24 12.3 12.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 16. Είναι αδύνατος στα µαθηµατικά 

Α56.Είναι αδύνατος στα µαθηµατικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 76 39.0 39.0 39.0 

Πολύ λίγο 40 20.5 20.5 59.5 

Αρκετά 39 20.0 20.0 79.5 

Πάρα πολύ 40 20.5 20.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 17. ∆εν ακολουθεί τις οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει την 

εργασία στο σχολείο 

Α57.∆εν ακολουθεί τις οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει την εργασία 

στο σχολείο 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 91 46.7 46.7 46.7 

Πολύ λίγο 42 21.5 21.5 68.2 

Αρκετά 35 17.9 17.9 86.2 

Πάρα πολύ 27 13.8 13.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 18. Φαίνεται να µην είναι αποδεκτός απο την οµάδα 

Α4.Φαίνεται να µην είναι αποδεκτός απο την οµάδα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 124 63.6 63.6 63.6 

Πολύ λίγο 44 22.6 22.6 86.2 

Αρκετά 21 10.8 10.8 96.9 

Πάρα πολύ 6 3.1 3.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  
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Πίνακας 19. Κάνει τον έξυπνο (αναιδής και αυθάδης) 

Α10.Κάνει τον έξυπνο (αναιδής και αυθάδης) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 154 79.0 79.0 79.0 

Πολύ λίγο 21 10.8 10.8 89.7 

Αρκετά 12 6.2 6.2 95.9 

Πάρα πολύ 8 4.1 4.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 20. Είναι ανάµεσα στους τελευταίους που επιλέγονται για οµάδες ή 

παιχνίδια 

Α13.Είναι ανάµεσα στους τελευταίους. που επιλέγονται για οµάδες ή 

παιχνίδια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 106 54.4 54.4 54.4 

Πολύ λίγο 53 27.2 27.2 81.5 

Αρκετά 17 8.7 8.7 90.3 

Πάρα πολύ 19 9.7 9.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 21. ∆εν έχει φίλους 

Α22.∆εν έχει φίλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 131 67.2 67.2 67.2 

Πολύ λίγο 38 19.5 19.5 86.7 

Αρκετά 22 11.3 11.3 97.9 

Πάρα πολύ 4 2.1 2.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 22. ∆εν ξέρει πως να κάνει φίλους 
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Α31.∆εν ξέρει πως να κάνει φίλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 117 60.0 60.0 60.0 

Πολύ λίγο 45 23.1 23.1 83.1 

Αρκετά 22 11.3 11.3 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

Πίνακας 23. Ενοχλεί τα άλλα παιδιά 

Α35.Ενοχλεί τα άλλα παιδιά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 138 70.8 71.1 71.1 

Πολύ λίγο 31 15.9 16.0 87.1 

Αρκετά 14 7.2 7.2 94.3 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.7 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

Πίνακας 24.Μιλά υπερβολικά 

Α36.Μιλά υπερβολικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 100 51.3 51.3 51.3 

Πολύ λίγο 54 27.7 27.7 79.0 

Αρκετά 26 13.3 13.3 92.3 

Πάρα πολύ 15 7.7 7.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 25. Εµπλέκεται σε διαφωνίες µε τους ενήλικες  

Α37.Εµπλέκεται σε διαφωνίες µε τους ενήλικες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 147 75.4 75.8 75.8 

Πολύ λίγο 27 13.8 13.9 89.7 

Αρκετά 14 7.2 7.2 96.9 

Πάρα πολύ 6 3.1 3.1 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

Πίνακας 26. Έχει ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες 
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Α41.Έχει ανεπαρκείς κοινωνικές δεξιότητες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 122 62.6 62.6 62.6 

Πολύ λίγο 39 20.0 20.0 82.6 

Αρκετά 23 11.8 11.8 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 27. Είναι κακόβουλος και εκδικητικός 

Α47.Είναι κακόβουλος και εκδικητικός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 173 88.7 89.2 89.2 

Πολύ λίγο 10 5.1 5.2 94.3 

Αρκετά 5 2.6 2.6 96.9 

Πάρα πολύ 6 3.1 3.1 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 28. Πληγώνεται εύκολα 

Α5.Πληγώνεται εύκολα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 45 23.1 23.2 23.2 

Πολύ λίγο 61 31.3 31.4 54.6 

Αρκετά 66 33.8 34.0 88.7 

Πάρα πολύ 22 11.3 11.3 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 29. Είναι τελειοµανής 

Α6.Είναι τελειοµανής 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 82 42.1 42.3 42.3 

Πολύ λίγο 43 22.1 22.2 64.4 

Αρκετά 44 22.6 22.7 87.1 

Πάρα πολύ 25 12.8 12.9 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 30. Είναι συναισθηµατικό παιδί 

Α14.Είναι συναισθηµατικό παιδί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 9 4.6 4.6 4.6 

Πολύ λίγο 42 21.5 21.5 26.2 

Αρκετά 103 52.8 52.8 79.0 

Πάρα πολύ 41 21.0 21.0 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 31. Είναι ευαίσθητος στην κριτική 

Α32.Είναι ευαίσθητος στην κριτική 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 31 15.9 15.9 15.9 

Πολύ λίγο 62 31.8 31.8 47.7 

Αρκετά 82 42.1 42.1 89.7 

Πάρα πολύ 20 10.3 10.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 32. Έχει ανώριµη συµπεριφορά 

Α39.Έχει ανώριµη συµπεριφορά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 114 58.5 58.5 58.5 

Πολύ λίγο 41 21.0 21.0 79.5 

Αρκετά 26 13.3 13.3 92.8 

Πάρα πολύ 14 7.2 7.2 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

Πίνακας 33. Είναι ντροπαλός 

Α51.Είναι ντροπαλός/αποµονωµένος 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 113 57.9 58.2 58.2 

Πολύ λίγο 51 26.2 26.3 84.5 

Αρκετά 20 10.3 10.3 94.8 

Πάρα πολύ 10 5.1 5.2 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 34. Η διάθεση του αλλάζει γρήγορα και πολύ έντονα 

Α54.Η διάθεση του αλλάζει γρήγορα και πολύ έντονα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 108 55.4 55.4 55.4 

Πολύ λίγο 57 29.2 29.2 84.6 

Αρκετά 23 11.8 11.8 96.4 

Πάρα πολύ 7 3.6 3.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 35. Είναι ανήσυχος, δαρκώς στριφογυρίζει 

Α2.Είναι ανήσυχος. διαρκώς στριφογυρίζει 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 92 47.2 47.2 47.2 

Πολύ λίγο 68 34.9 34.9 82.1 

Αρκετά 30 15.4 15.4 97.4 

Πάρα πολύ 5 2.6 2.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 36. Είναι ανήσυχος, µόνιµα υπ’ατµόν 

Α11.Είναι ανήσυχος. µόνιµα υπ'ατµόν 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 124 63.6 64.2 64.2 

Πολύ λίγο 45 23.1 23.3 87.6 

Αρκετά 16 8.2 8.3 95.9 

Πάρα πολύ 8 4.1 4.1 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 37. Είναι ανήσυχος ή υπερκινητικός 

Α16.Είναι ανήσυχος ή υπερκινητικός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 110 56.4 56.4 56.4 

Πολύ λίγο 57 29.2 29.2 85.6 

Αρκετά 17 8.7 8.7 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 38. Σηκώνεται όρθιος µέσα στη τάξη ή σε άλλες περιπτώσεις, όπου θα 

έπρεπε να κάθεται 

Α20.Σηκώνεται όρθιος µέσα στη τάξη ή σε άλλες περιπτώσεις. όπου θα 

έπρεπε να κάθεται 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 147 75.4 75.4 75.4 

Πολύ λίγο 32 16.4 16.4 91.8 

Αρκετά 11 5.6 5.6 97.4 

Πάρα πολύ 5 2.6 2.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 39. ∆υσκολεύεται να περιµένει την σειρά του 

Α29.∆υσκολεύεται να περιµένει την σειρά του 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 123 63.1 63.4 63.4 

Πολύ λίγο 37 19.0 19.1 82.5 

Αρκετά 25 12.8 12.9 95.4 

Πάρα πολύ 9 4.6 4.6 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 40. Είναι νευρικός 

Α34.Είναι νευρικός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 112 57.4 57.4 57.4 

Πολύ λίγο 52 26.7 26.7 84.1 

Αρκετά 20 10.3 10.3 94.4 

Πάρα πολύ 11 5.6 5.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 41. ∆εν µπορεί να µείνει ήσυχος 

Α38.∆εν µπορεί να µείνει ήσυχος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 121 62.1 62.1 62.1 

Πολύ λίγο 44 22.6 22.6 84.6 

Αρκετά 20 10.3 10.3 94.9 

Πάρα πολύ 10 5.1 5.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 42. Κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στο κάθισµα 

Α44.Κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στο κάθισµα 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 125 64.1 64.4 64.4 

Πολύ λίγο 42 21.5 21.6 86.1 

Αρκετά 19 9.7 9.8 95.9 

Πάρα πολύ 8 4.1 4.1 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 43. Η προσοχή του διασπάται/ δεν συγκεντρώνεται 

Α52.Η προσοχή του διασπάται/δεν συγκεντρώνεται 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 87 44.6 44.6 44.6 

Πολύ λίγο 46 23.6 23.6 68.2 

Αρκετά 38 19.5 19.5 87.7 

Πάρα πολύ 24 12.3 12.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 44. Είναι ανήσυχος, διαρκώς σε κίνηση 

Α59.Είναι ανήσυχος. διαρκώς σε κίνηση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 106 54.4 54.4 54.4 

Πολύ λίγο 61 31.3 31.3 85.6 

Αρκετά 18 9.2 9.2 94.9 

Πάρα πολύ 10 5.1 5.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 45. Αντιδρά έντονα στο παραµικρό ερέθισµα, είναι παρορµητικός 

Α8.Αντιδρά έντονα στο παραµικρό ερέθισµα, είναι παρορµητικός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 88 45.1 45.1 45.1 

Πολύ λίγο 56 28.7 28.7 73.8 

Αρκετά 36 18.5 18.5 92.3 

Πάρα πολύ 15 7.7 7.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

Πίνακας 46. ∆εν δίνει την απαιτούµενη προσοχή σε λεπτοµέρειες ή κάνει 

απρόσεχτα λάθη στις σχολικές εργασίες ή σε άλλες δραστηριότητες 
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Α9.∆εν δίνει την απαιτούµενη προσοχή σε λεπτοµέρειες ή κάνει απρόσεχτα 

λάθη στις σχολικές εργασίες ή σε άλλες δραστηριότητες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 59 30.3 30.3 30.3 

Πολύ λίγο 34 17.4 17.4 47.7 

Αρκετά 54 27.7 27.7 75.4 

Πάρα πολύ 48 24.6 24.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 47. ∆εν κατορθώνει να αποτελειώσει οτι αρχίζει 

Α17.∆εν κατορθώνει να αποτελειώσει οτι αρχίζει 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 98 50.3 50.3 50.3 

Πολύ λίγο 43 22.1 22.1 72.3 

Αρκετά 30 15.4 15.4 87.7 

Πάρα πολύ 24 12.3 12.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 48. Είναι απρόσεκτος και εύκολα διασπάται η προσοχή του 

Α26.Είναι απρόσεκτος και εύκολα διασπάται η προσοχή του 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 74 37.9 37.9 37.9 

Πολύ λίγο 49 25.1 25.1 63.1 

Αρκετά 51 26.2 26.2 89.2 

Πάρα πολύ 21 10.8 10.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 49. Φαίνεται ναµην έχει οργανωτικές  ικανότητες 

Α27.Φαίνεται να µην έχει οργανωτικές ικανότητες 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 77 39.5 39.5 39.5 

Πολύ λίγο 45 23.1 23.1 62.6 

Αρκετά 44 22.6 22.6 85.1 

Πάρα πολύ 29 14.9 14.9 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 50. ∆υσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε εργασίες ή παιχνίδια 

Α28.∆υσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε εργασίες ή παιχνίδια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 99 50.8 50.8 50.8 

Πολύ λίγο 44 22.6 22.6 73.3 

Αρκετά 39 20.0 20.0 93.3 

Πάρα πολύ 13 6.7 6.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 51. Έχει µικρή διάρκεια προσοχής 

Α48.Έχει µικρή διάρκεια προσοχής 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 90 46.2 46.4 46.4 

Πολύ λίγο 34 17.4 17.5 63.9 

Αρκετά 38 19.5 19.6 83.5 

Πάρα πολύ 32 16.4 16.5 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 52. Χάνει πράγµατα που είναι αναγκαία για το σχολείο ή αλλες 

δραστηριότητες (ασκήσεις.µολύβια κλπ) 
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Α49.Χάνει πράγµατα που είναι αναγκαία για το σχολείο ή αλλες 

δραστηριότητες (ασκήσεις.µολύβια κλπ) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 107 54.9 54.9 54.9 

Πολύ λίγο 49 25.1 25.1 80.0 

Αρκετά 24 12.3 12.3 92.3 

Πάρα πολύ 15 7.7 7.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 53. Η προσοχή του διασπάται/ δεν συγκεντρώνεται 

Α52.Η προσοχή του διασπάται/δεν συγκεντρώνεται 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 87 44.6 44.6 44.6 

Πολύ λίγο 46 23.6 23.6 68.2 

Αρκετά 38 19.5 19.5 87.7 

Πάρα πολύ 24 12.3 12.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 54. Αποσπάται εύκολα απο εξωτερικά ερεθίσµατα 

Α58.Αποσπάται εύκολα απο εξωτερικά ερεθίσµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 62 31.8 31.8 31.8 

Πολύ λίγο 60 30.8 30.8 62.6 

Αρκετά 50 25.6 25.6 88.2 

Πάρα πολύ 23 11.8 11.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 55. Είναι οργανωτικός-τακτικός 

Α15.Είναι οργανωτικός-τακτικός 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 61 31.3 31.3 31.3 

Πολύ λίγο 46 23.6 23.6 54.9 

Αρκετά 49 25.1 25.1 80.0 

Πάρα πολύ 39 20.0 20.0 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 56. Έλέγχει οτι κάνει πολλές φορές 

Α24.Ελέγχει ότι κάνει πολλές φορές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 82 42.1 42.1 42.1 

Πολύ λίγο 65 33.3 33.3 75.4 

Αρκετά 31 15.9 15.9 91.3 

Πάρα πολύ 17 8.7 8.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 57. Φαίνεται να δίνει υπερβολική σηµασία σε λεπτοµέρειες 

Α33.Φαίνεται να δίνει υπερβολική σηµασία σε λεπτοµέρειες 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 88 45.1 45.1 45.1 

Πολύ λίγο 64 32.8 32.8 77.9 

Αρκετά 34 17.4 17.4 95.4 

Πάρα πολύ 9 4.6 4.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 58. Του αρέσει να είναι όλα τακτοποιηµένα και καθαρά 

Α43.Του/της αρέσει να είναι όλα τακτοποιηµένα και καθαρά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 67 34.4 34.4 34.4 

Πολύ λίγο 37 19.0 19.0 53.3 

Αρκετά 62 31.8 31.8 85.1 

Πάρα πολύ 29 14.9 14.9 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 59. Όλα πρέπει να γίνονται κάθεφορά µε τον ίδιο τρόπο 

Α53.Όλα πρέπει να γίνονται κάθε φορά µε τον ίδιο τρόπο 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Καθόλου 98 50.3 50.3 50.3 

Πολύ λίγο 61 31.3 31.3 81.5 

Αρκετά 33 16.9 16.9 98.5 

Πάρα πολύ 3 1.5 1.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 60. Μπορώ να τρέχω γρήγορα  

Β3.Μπορώ να τρέχω γρήγορα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 7 3.6 3.6 3.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 10 5.1 5.2 8.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 29 14.9 14.9 23.7 

Τις περισσότερες φορές σωστό 35 17.9 18.0 41.8 

Σωστό 113 57.9 58.2 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 61. Μ’αρέσει να τρέχω και να παίζω µε ένταση 

Β10.Μ'αρέσει να τρέχω και να παίζω µε ένταση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 4 2.1 2.1 2.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 8 4.1 4.1 6.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 25 12.8 12.8 19.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 28 14.4 14.4 33.3 

Σωστό 130 66.7 66.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 62. ∆εν µ’αρέσουν καθόλου τα σπορ και τα παιχνίδια 

Β17.∆εν µ'αρέσουν καθόλου τα σπορ και τα παιχνίδια 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 162 83.1 83.5 83.5 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 86.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 3 1.5 1.5 88.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 8 4.1 4.1 92.3 

Σωστό 15 7.7 7.7 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 63. Μ’αρέσουν τα σπορ και τα παιχνίδια 

Β24.Μ'αρέσουν τα σπορ και τα παιχνίδια 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 13 6.7 6.8 6.8 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 8.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 6 3.1 3.1 12.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 6 3.1 3.1 15.1 

Σωστό 163 83.6 84.9 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 64. Έχω δυνατό σώµα 

Β32.Έχω δυνατό σώµα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.3 5.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.2 8.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 22 11.3 11.6 20.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 29 14.9 15.3 35.3 

Σωστό 123 63.1 64.7 100.0 

Total 190 97.4 100.0  

Missing System 5 2.6   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 65. Είµαι καλός στα σπορ 

Β40.Είµαι καλός στα σπορ 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 3 1.5 1.5 4.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 20 10.3 10.3 14.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 34 17.4 17.5 32.5 

Σωστό 131 67.2 67.5 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 66. Μπορώ να τρέχω µεγάλες αποστάσεις χωρίς να σταµατάω 

Β48. Μπορώ να τρέχω µεγάλες αποστάσεις, χωρίς να σταµατάω 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 24 12.3 12.4 12.4 

Τις περισσότερες φορές λάθος 11 5.6 5.7 18.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 35 17.9 18.1 36.3 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.2 56.5 

Σωστό 84 43.1 43.5 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 67. Είµαι καλός αθλητής 

Β56.Είµαι καλός αθλητής 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 2 1.0 1.0 4.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 30 15.4 15.7 19.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 33 16.9 17.3 37.2 

Σωστό 120 61.5 62.8 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 68. Είµαι καλός στο ρίξιµο της µπάλας 

Β64.Είµαι καλός στο ρίξιµο της µπάλας 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 8 4.1 4.2 4.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 2 1.0 1.0 5.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.4 24.6 

Τις περισσότερες φορές σωστό 31 15.9 16.2 40.8 

Σωστό 113 57.9 59.2 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 69. Είµαι όµορφος 

Β1.Είµαι όµορφος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 8 4.1 4.1 4.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 6.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 38 19.5 19.6 25.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 46 23.6 23.7 49.5 

Σωστό 98 50.3 50.5 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 70. Μ’ αρέσει η εµφάνιση µου 

Β8.Μ'αρέσει η εµφάνιση µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 12 6.2 6.2 6.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 3 1.5 1.5 7.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 23 11.8 11.8 19.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 49 25.1 25.1 44.6 

Σωστό 108 55.4 55.4 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

Πίνακας 71. Έχω ευχάριστο πρόσωπο 

Β15.Έχω ευχάριστο πρόσωπο 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 3 1.5 1.6 1.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 8 4.1 4.2 5.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 26 13.3 13.6 19.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 43 22.1 22.5 41.9 

Σωστό 111 56.9 58.1 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 72. Έχω ωραία εµφάνιση 

Β22.Έχω ωραία εµφάνιση 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 11 5.6 5.7 5.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 3 1.5 1.6 7.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 27 13.8 14.1 21.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 42 21.5 21.9 43.2 

Σωστό 109 55.9 56.8 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 73. Είµαι πολύ άσχηµος 

Β30.Είµαι πολύ άσχηµος 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 147 75.4 75.8 75.8 

Τις περισσότερες φορές λάθος 21 10.8 10.8 86.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 10 5.1 5.2 91.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 6 3.1 3.1 94.8 

Σωστό 10 5.1 5.2 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 74. Τα άλλα παιδιά µε θεωρούν όµορφο 

Β38.Τα άλλα παιδιά µε θεωρούν όµορφο 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 19 9.7 9.8 9.8 

Τις περισσότερες φορές λάθος 7 3.6 3.6 13.5 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 45 23.1 23.3 36.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 51 26.2 26.4 63.2 

Σωστό 71 36.4 36.8 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 75. Έχω ωραίο σώµα 

Β46.Έχω ωραίο σώµα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 11 5.6 5.7 5.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 8.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 23 11.8 11.9 20.7 

Τις περισσότερες φορές σωστό 29 14.9 15.0 35.8 

Σωστό 124 63.6 64.2 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 76. Είµαι πιο όµορφος απ΄οτι οι περισσότεροι φίλοι µου 

Β54.Είµαι πιο όµορφος απ'ότι οι περισσότεροι φίλοι µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 36 18.5 18.9 18.9 

Τις περισσότερες φορές λάθος 11 5.6 5.8 24.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 59 30.3 31.1 55.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 40 20.5 21.1 76.8 

Σωστό 44 22.6 23.2 100.0 

Total 190 97.4 100.0  

Missing System 5 2.6   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 77. Έχω όµορφα χαρακτηριστικά 

Β62.Έχω όµορφα χαρακτηριστικά (για παράδειγµα µάτια µύτη και µαλλιά) 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 7 3.6 3.6 3.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 6.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 20 10.3 10.4 17.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 30 15.4 15.5 32.6 

Σωστό 130 66.7 67.4 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 78. Έχω πολλούς φίλους 

Β7.Έχω πολλούς φίλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 1 .5 .5 3.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 11 5.6 5.6 9.2 

Τις περισσότερες φορές σωστό 15 7.7 7.7 16.9 

Σωστό 162 83.1 83.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 79. Κάνω εύκολα φίλους 

Β14.Κάνω εύκολα φίλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 9 4.6 4.7 4.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 8 4.1 4.2 8.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 26 13.3 13.5 22.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 29 14.9 15.1 37.5 

Σωστό 120 61.5 62.5 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

Πίνακας 80. Τα περισσότερα παιδιά έχουν πιο πολλούς φίλους απο µένα 

Β21.Τα περισσότερα παιδιά έχουν πιο πολλούς φίλους απο µένα 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 61 31.3 31.8 31.8 

Τις περισσότερες φορές λάθος 33 16.9 17.2 49.0 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.3 68.2 

Τις περισσότερες φορές σωστό 25 12.8 13.0 81.3 

Σωστό 36 18.5 18.8 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 81. Τα πάω καλά µε τα άλλα παιδιά 

Β28.Τα πάω καλά µε τα άλλα παιδιά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 7 3.6 3.6 3.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 1 .5 .5 4.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 27 13.8 14.0 18.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.2 38.3 

Σωστό 119 61.0 61.7 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 82. Εύκολα γίνοµαι αρεστός στους άλλους 

Β36.Εύκολα γίνοµαι αρεστός στους άλλους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 14 7.2 7.4 7.4 

Τις περισσότερες φορές λάθος 7 3.6 3.7 11.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 34 17.4 17.9 28.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 51 26.2 26.8 55.8 

Σωστό 84 43.1 44.2 100.0 

Total 190 97.4 100.0  

Missing System 5 2.6   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 83. Τα άλλα παιδιά θέλουν να είµαι φίλοςτους 
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Πίνακας 84. Έχω περισσότερους φίλους απ’οτι τα άλλα παιδιά 

 

Β52.Έχω περισσότερους φίλους απ’οτι τα άλλα παιδιά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 43 22.1 22.3 22.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 12 6.2 6.2 28.5 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 47 24.1 24.4 52.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 42 21.5 21.8 74.6 

Σωστό 49 25.1 25.4 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 85. Είµαι αγαπητός στα παιδά της ηλικίας µου 

Β60.Είµαι αγαπητός στα παιδιά της ηλικίας µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 8 4.1 4.1 4.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 3 1.5 1.6 5.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 31 15.9 16.1 21.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 44 22.6 22.8 44.6 

Σωστό 107 54.9 55.4 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

  

Πίνακας 86. Τα περισσότερα παιδιά µε συµπαθούν 

Β69.Τα περισσότερα παιδιά µε συµπαθούν 

Β44.Τα άλλα παιδιά θέλουν να είµαι στους φίλος τους 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 8 4.1 4.1 4.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 3 1.5 1.5 5.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 24 12.3 12.4 18.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 46 23.6 23.7 41.8 

Σωστό 113 57.9 58.2 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 9 4.6 4.7 4.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 6.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 18 9.2 9.3 16.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 38 19.5 19.7 35.8 

Σωστό 124 63.6 64.2 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 87. Οι γονείς µου µε καταλαβαίνουν 

Β5.Οι γονείς µου µε καταλαβαίνουν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 5 2.6 2.6 5.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 19 9.7 9.8 15.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 28 14.4 14.4 29.9 

Σωστό 136 69.7 70.1 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 88. Οι γονείς µου είναι συνήθως δυσαρεστηµένοι ή απογοητευµένοι 

µ'αυτά που κάνω 

Β12.Οι γονείς µου είναι συνήθως δυσαρεστηµένοι ή απογοητευµένοι µ'αυτά που κάνω 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 107 54.9 54.9 54.9 

Τις περισσότερες φορές λάθος 37 19.0 19.0 73.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 29 14.9 14.9 88.7 

Τις περισσότερες φορές σωστό 10 5.1 5.1 93.8 

Σωστό 12 6.2 6.2 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

Πίνακας 89. Συµπαθώ τους γονείς µου 

Β19.Συµπαθώ τους γονείς µου 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 7 3.6 3.6 3.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 1 .5 .5 4.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 7 3.6 3.6 7.8 

Σωστό 178 91.3 92.2 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 90. Οι γονείς µου µε αγαπούν 

Β26.Οι γονείς µου µε αγαπούν 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 4 2.1 2.1 2.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 2 1.0 1.0 3.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 2 1.0 1.0 4.1 

Σωστό 185 94.9 95.9 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 91. Όταν κάνω παιδιά θέλω να τα αναθρέψω όπως µε ανάθρεψαν οι 

γονείς µου 

Β34.Όταν κάνω παιδιά θέλω να τα αναθρέψω όπως µε ανάθρεψαν οι γονείς µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 16 8.2 8.3 8.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 5 2.6 2.6 10.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 10 5.1 5.2 16.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 14 7.2 7.3 23.3 

Σωστό 148 75.9 76.7 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 92. Περνάω πολλές ώρες µαζί µε τους γονείς µου 

Β42.Περνάω πολλές ώρες µαζί µε τους γονείς µου 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 11 5.6 5.6 5.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 15 7.7 7.7 13.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 44 22.6 22.6 35.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.0 55.9 

Σωστό 86 44.1 44.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 93. Είναι εύκολο να συζητώ µε τους γονείς µου 

Β50.Είναι εύκολο να συζητώ µε τους γονείς µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.2 5.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 7 3.6 3.7 8.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 21 10.8 11.0 19.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 28 14.4 14.7 34.6 

Σωστό 125 64.1 65.4 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 94. Έχω καλές σχέσεις µε τους γονείς µου 

Β58.Έχω καλές σχέσεις µε τους γονείς µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 2 1.0 1.0 1.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 3.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 7 3.6 3.7 6.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 11 5.6 5.8 12.6 

Σωστό 167 85.6 87.4 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 95. Οι γονείς µου και εγώ περνάµε πολύ καλά µαζί 

Β66.Οι γονείς µου και εγώ περνάµε πολύ καλά µαζί 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 2 1.0 1.0 1.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 2 1.0 1.0 2.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 10 5.1 5.2 7.3 

Τις περισσότερες φορές σωστό 29 14.9 15.0 22.3 

Σωστό 150 76.9 77.7 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 96. Κάνω πολλά σπουδαία πράγµατα 

 

Β29.Κάνω πολλά σπουδαία πράγµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 8 4.1 4.1 7.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 40 20.5 20.6 27.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 50 25.6 25.8 53.6 

Σωστό 90 46.2 46.4 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 97. Γενικά, δεν είµαι καλός 

Β37.Γενικά. δεν είµαι καλός 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 124 63.6 64.9 64.9 

Τις περισσότερες φορές λάθος 22 11.3 11.5 76.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 20 10.3 10.5 86.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 14 7.2 7.3 94.2 

Σωστό 11 5.6 5.8 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 98. Γενικά είµαι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό µου 

Β45.Γενικά είµαι ευχαριστηµένος µε τον εαυτό µου 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 5.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 17 8.7 8.7 13.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 25 12.8 12.8 26.7 

Σωστό 143 73.3 73.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 99. Γενικά είµαι περήφανος για πολλά πράγµατα 

Β53.Γενικά είµαι περήφανος για πολλά πράγµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 9 4.6 4.7 4.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 5 2.6 2.6 7.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 29 14.9 15.1 22.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 26 13.3 13.5 35.9 

Σωστό 123 63.1 64.1 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 100. ∆εν µπορώ να κάνω τίποτα σωστό 

Β61.∆εν µπορώ να κάνω τίποτα σωστό 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 131 67.2 68.2 68.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 25 12.8 13.0 81.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 14 7.2 7.3 88.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 6 3.1 3.1 91.7 

Σωστό 16 8.2 8.3 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

Πίνακας 101. Μπορώ να κάνω πράγµατα το ίδιο καλά όσο και οι άλλοι 

Β67.Μπορώ να κάνω πράγµατα το ίδιο καλά όσο και οι άλλοι 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:33 EEST - 44.213.66.193



117 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 11 5.6 5.7 5.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 8.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.2 28.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 43 22.1 22.3 50.3 

Σωστό 96 49.2 49.7 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 102. Οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν οτι είµαι καλό παιδί 

Β70.Οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν οτι είµαι καλό παιδί 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 6 3.1 3.1 3.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 2 1.0 1.0 4.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 11 5.6 5.8 9.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 27 13.8 14.1 24.1 

Σωστό 145 74.4 75.9 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 103. Πολλές πλευρές του χαρακτήρα µου είναι καλές 

Β72.Πολλές πλευρές του χαρακτήρα µου είναι καλές 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 9 4.6 4.7 4.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 2 1.0 1.0 5.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 19 9.7 9.8 15.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 32 16.4 16.6 32.1 

Σωστό 131 67.2 67.9 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 104. Είµαι τόσο καλός όσο οι περισσότεροι άνθρωποι 

Β74.Είµαι τόσο καλός όσο οι περισσότεροι άνθωποι 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 14 7.2 7.2 7.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 9.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 32 16.4 16.4 25.6 

Τις περισσότερες φορές σωστό 45 23.1 23.1 48.7 

Σωστό 100 51.3 51.3 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 105. Όταν κάνω κάτι το κάνω καλά 

Β76.Όταν κάνω κάτι το κάνω καλά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 4 2.1 2.1 2.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 1 .5 .5 2.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 30 15.4 15.4 17.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 46 23.6 23.6 41.5 

Σωστό 114 58.5 58.5 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

Πίνακας 106. Παίρνω καλούς βαθµούς στη γλώσσα  

 

Β4.Παίρνω καλούς βαθµούς στη "γλώσσα" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.1 5.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 8.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 39 20.0 20.0 28.2 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.0 48.2 

Σωστό 101 51.8 51.8 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 107. Μ’άρέσει να διαβάζω το µάθηµα της «γλώσσας» 

Β11.Μ'αρέσει να διαβάζω το µάθηµα της "γλώσσας" 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 16 8.2 8.2 8.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 10 5.1 5.2 13.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 35 17.9 18.0 31.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 46 23.6 23.7 55.2 

Σωστό 87 44.6 44.8 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 108. Είµαι καλός στη γλώσσα 

Β18.Είµαι καλός στη "γλώσσα" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.2 5.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 8.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.2 27.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 49 25.1 25.4 52.8 

Σωστό 91 46.7 47.2 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 109. Μ’ ενδιαφέρει το µάθηµα της γλώσσας 

Β25.Μ'ενδιαφέρει το µάθηµα της "γλώσσας" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 15 7.7 7.7 7.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 5 2.6 2.6 10.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 31 15.9 16.0 26.3 

Τις περισσότερες φορές σωστό 42 21.5 21.6 47.9 

Σωστό 101 51.8 52.1 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 110. ∆εν είµαι καθόλου καλός στη γλώσσα 

Β33.∆εν είµαι καθόλου καλός στη "γλώσσα" 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 123 63.1 64.4 64.4 

Τις περισσότερες φορές λάθος 34 17.4 17.8 82.2 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 20 10.3 10.5 92.7 

Τις περισσότερες φορές σωστό 3 1.5 1.6 94.2 

Σωστό 11 5.6 5.8 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 111. Μ’αρέσει να εξασκούµαι στη γλώσσα 

Β41.Μ'αρέσει να εξασκούµαι στη "γλώσσα" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 22 11.3 11.3 11.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 12 6.2 6.2 17.5 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 40 20.5 20.6 38.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.1 58.2 

Σωστό 81 41.5 41.8 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 112. Το να διαβάζω το µάθηµα της γλώσσας είναι εύκολο για µένα 

Β49.Το να διαβάζω το µάθηµα της "γλώσσας" είναι εύκολο για µένα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 12 6.2 6.2 6.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 8.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 23 11.8 11.9 20.2 

Τις περισσότερες φορές σωστό 49 25.1 25.4 45.6 

Σωστό 105 53.8 54.4 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 113. Περιµένω µε ευχαρίστηση το µάθηµα της γλώσσας 

Β57.Περιµένω µε ευχαρίστηση το µάθηµα της "γλώσσας" 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 21 10.8 11.0 11.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 16 8.2 8.4 19.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 44 22.6 23.0 42.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 52 26.7 27.2 69.6 

Σωστό 58 29.7 30.4 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 114. ∆εν µ’ενδιαφέρει καθόλου το µάθηµα της γλώσσας 

Β65.∆ε µ'αρέσει καθόλου το µάθηµα της "γλώσσας" 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 107 54.9 56.0 56.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 24 12.3 12.6 68.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 27 13.8 14.1 82.7 

Τις περισσότερες φορές σωστό 8 4.1 4.2 86.9 

Σωστό 25 12.8 13.1 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 115. Όταν διαβάζω  κάτι στη γλώσσα το µαθαίνω γρήγορα 

Β73.Όταν διαβάζω κάτι στη "γλώσσα" το µαθαίνω γρήγορα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 9 4.6 4.7 4.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 7.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 43 22.1 22.3 30.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 52 26.7 26.9 57.0 

Σωστό 83 42.6 43.0 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

Πίνακας 116. ∆εν µ’αρέσουν καθόλου τα µαθηµατικά 

Β6.∆εν µ'αρέσουν καθόλου τα µαθηµατικά 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 104 53.3 53.3 53.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 19 9.7 9.7 63.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 23 11.8 11.8 74.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 15 7.7 7.7 82.6 

Σωστό 34 17.4 17.4 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

Πίνακας 117. Τα µαθηµατικά είναι έυκολα για µένα 

Β13.Τα µαθηµατικά είναι έυκολα για µένα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 20 10.3 10.4 10.4 

Τις περισσότερες φορές λάθος 12 6.2 6.2 16.6 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 49 25.1 25.4 42.0 

Τις περισσότερες φορές σωστό 43 22.1 22.3 64.2 

Σωστό 69 35.4 35.8 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 118. Περιµένω µε ευχαρίστηση το µάθηµα των µαθηµατικών 

Β20.Περιµένω µε ευχαρίστηση το µάθηµα των µαθηµατκών 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 34 17.4 17.6 17.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 17 8.7 8.8 26.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 47 24.1 24.4 50.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 31 15.9 16.1 66.8 

Σωστό 64 32.8 33.2 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

 

 

 

Πίνακας 119. Παίρνω καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά 

Β27.Παίρνω καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 15 7.7 7.7 7.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 12 6.2 6.2 13.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 32 16.4 16.5 30.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 39 20.0 20.1 50.5 

Σωστό 96 49.2 49.5 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 120. Μενδιαφέρουν τα µαθηµατικά 

Β35.Μ'ενδιαφέρουν τα µαθηµατικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 20 10.3 10.3 10.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 6 3.1 3.1 13.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 32 16.4 16.5 29.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 17 8.7 8.8 38.7 

Σωστό 119 61.0 61.3 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 121.  Μαθαίνω γρήγορα τα µαθηµατικά 

Β43.Μαθαίνω γρήγορα τα µαθηµατικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 22 11.3 11.3 11.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 10 5.1 5.1 16.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 34 17.4 17.4 33.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 44 22.6 22.6 56.4 

Σωστό 85 43.6 43.6 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

 

Πίνακας 122. Μ’αρέσουν τα µαθηµατικά 

Β51.Μ'αρέσουν τα µαθηµατικά 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 28 14.4 14.6 14.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 9 4.6 4.7 19.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 25 12.8 13.0 32.3 

Τις περισσότερες φορές σωστό 31 15.9 16.1 48.4 

Σωστό 99 50.8 51.6 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 123. Είµαι καλός στα µαθηµατικά 

Β59.Είµαι καλός στα µαθηµατικά 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 14 7.2 7.3 7.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 10 5.1 5.2 12.5 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.3 31.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 37 19.0 19.3 51.0 

Σωστό 94 48.2 49.0 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 124. Μ’ευχαριστεί να κάνω τα µαθηµατικά µου 

Β68.Μ'ευχαριστεί να κάνω τα µαθηµατικά µου 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 22 11.3 11.6 11.6 

Τις περισσότερες φορές λάθος 12 6.2 6.3 17.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 34 17.4 17.9 35.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 38 19.5 20.0 55.8 

Σωστό 84 43.1 44.2 100.0 

Total 190 97.4 100.0  

Missing System 5 2.6   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 125. ∆εν είµαι καθόλου καλός στα µαθηµατικά 

Β75.∆εν είµαι καθόλου καλός στα µαθηµατικά 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 115 59.0 59.0 59.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 24 12.3 12.3 71.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 25 12.8 12.8 84.1 

Τις περισσότερες φορές σωστό 18 9.2 9.2 93.3 

Σωστό 13 6.7 6.7 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

Πίνακας 126. Είµαι καλός σε όλα τα µαθήµατα 

 

Β2.Είµαι καλός σε όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.2 5.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 9 4.6 4.6 9.8 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 68 34.9 35.1 44.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 57 29.2 29.4 74.2 

Σωστό 50 25.6 25.8 100.0 

Total 194 99.5 100.0  

Missing System 1 .5   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 127. Μ’αρέσει να ασχολούµαι µε όλα τα µαθήµατα 

Β9.Μ'αρέσει να ασχολούµαι µε όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 20 10.3 10.3 10.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 4 2.1 2.1 12.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 36 18.5 18.5 30.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 47 24.1 24.1 54.9 

Σωστό 88 45.1 45.1 100.0 

Total 195 100.0 100.0  

 

 

 

Πίνακας 128. Παίρνω καλούς βαθµούς σε όλα τα µαθήµατα 

Β16.Παίρνω καλούς βαθµούς σε όλα τα µαθήµατα 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 13 6.7 6.7 6.7 

Τις περισσότερες φορές λάθος 11 5.6 5.7 12.4 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 46 23.6 23.8 36.3 

Τις περισσότερες φορές σωστό 46 23.6 23.8 60.1 

Σωστό 77 39.5 39.9 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 129. ∆ε µ’αρέσουν καθόλου όλα τα µαθήµατα 

Β23.∆ε µ'αρέσουν καθόλου όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 127 65.1 66.5 66.5 

Τις περισσότερες φορές λάθος 24 12.3 12.6 79.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 14 7.2 7.3 86.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 9 4.6 4.7 91.1 

Σωστό 17 8.7 8.9 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 130. Μαθαίνω γρήγορα όλα τα µαθήµατα 

Β31.Μαθαίνω γρήγορα όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 15 7.7 7.8 7.8 

Τις περισσότερες φορές λάθος 7 3.6 3.6 11.5 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 44 22.6 22.9 34.4 

Τις περισσότερες φορές σωστό 58 29.7 30.2 64.6 

Σωστό 68 34.9 35.4 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

 

Πίνακας 131. Μ’ενδιαφέρουν όλα τα µαθήµατα 

Β39.Μ'ενδιαφέρουν όλα τα µαθήµατα 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 16 8.2 8.3 8.3 

Τις περισσότερες φορές λάθος 7 3.6 3.6 11.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 30 15.4 15.5 27.5 

Τις περισσότερες φορές σωστό 35 17.9 18.1 45.6 

Σωστό 105 53.8 54.4 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 132. ∆εν είµαι καθόλου καλός σε όλα τα µαθήµατα 

Β47.∆εν είµαι καθόλου καλός σε όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 125 64.1 65.1 65.1 

Τις περισσότερες φορές λάθος 13 6.7 6.8 71.9 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 27 13.8 14.1 85.9 

Τις περισσότερες φορές σωστό 13 6.7 6.8 92.7 

Σωστό 14 7.2 7.3 100.0 

Total 192 98.5 100.0  

Missing System 3 1.5   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 133. Σκέφτοµαι µε ευχαρίστηση όλα τα µαθήµατα 

Β55.Σκέφτοµαι µε ευχαρίστηση όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 16 8.2 8.4 8.4 

Τις περισσότερες φορές λάθος 17 8.7 8.9 17.3 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 37 19.0 19.4 36.6 

Τις περισσότερες φορές σωστό 42 21.5 22.0 58.6 

Σωστό 79 40.5 41.4 100.0 

Total 191 97.9 100.0  

Missing System 4 2.1   

Total 195 100.0   

 

 

 

Πίνακας 134. Το διάβασµα για όλα τα µαθήµατα είναι εύκολο για µένα 

Β63.Το διάβασµα. για όλα τα µαθήµατα είναι εύκολο για µένα 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 10 5.1 5.2 5.2 

Τις περισσότερες φορές λάθος 1 .5 .5 5.7 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 58 29.7 30.1 35.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 63 32.3 32.6 68.4 

Σωστό 61 31.3 31.6 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   

 

Πίνακας 135. Μ’ αρέσουν όλα τα µαθήµατα 

Β71.Μ'αρέσουν όλα τα µαθήµατα 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Λάθος 25 12.8 13.0 13.0 

Τις περισσότερες φορές λάθος 8 4.1 4.1 17.1 

Μερικές φορές λάθος µερικές φορές σωστό 38 19.5 19.7 36.8 

Τις περισσότερες φορές σωστό 34 17.4 17.6 54.4 

Σωστό 88 45.1 45.6 100.0 

Total 193 99.0 100.0  

Missing System 2 1.0   

Total 195 100.0   
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Α3.Ξεχνάει 
πράγµατα 
που ήδη 
έχει µάθει 

Α12.Αποφεύγει ή 
εκφράζει 
απρόθυµια ή 
αντιµετωπίζει 
δυσκολίες στο να 
εµπλακεί σε 
καθήκοντα. που 
απαιτούν έντονη 
πνευµατική 
προσπάθεια 

Α21.Κάνει 
πολλά 

ορθογραφικά 
λάθη 

Α30.∆εν 
διαβάζει 
καλά 

Α40.∆είχνει 
έλλειψη 

ενδιαφέροντος 
για τη σχολική 

εργασία 

Α56.Είναι 
αδύνατος 

στα 
µαθηµατικά 

Α57.∆εν 
ακολουθεί τις 
οδηγίες και 

αποτυγχάνει να 
ολοκληρώσει 

την εργασία στο 
σχολείο 

Α2.Είναι 
ανήσυχος. 
διαρκώς 
στριφογυρίζει 

Pearson 
Correlation 

.294** .468** .162* .208** .380** .279** .361** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .023 .003 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α11.Είναι 
ανήσυχος. µόνιµα 
υπ'ατµόν 

Pearson 
Correlation 

.268** .451** .220** .259** .389** .261** .381** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 

N 192 193 193 193 193 193 193 

Α16.Είναι 
ανήσυχος ή 
υπερκινητικός 

Pearson 
Correlation 

.228** .414** .118 .166* .302** .222** .311** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .100 .021 .000 .002 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α20.Σηκώνεται 
όρθιος µέσα στη 
τάξη ή σε άλλες 
περιπτώσεις. 
όπου θα έπρεπε 
να κάθεται 

Pearson 
Correlation 

.227** .406** .068 .224** .330** .186** .364** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .348 .002 .000 .009 .000 

N 
194 195 195 195 195 195 195 

Α29.∆υσκολεύεται 
να περιµένει την 
σειρά του 

Pearson 
Correlation 

.241** .369** .204** .235** .304** .168* .291** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .004 .001 .000 .019 .000 

N 193 194 194 194 194 194 194 

Α34.Είναι 
νευρικός 

Pearson 
Correlation 

.230** .343** .213** .208** .275** .182* .284** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .003 .004 .000 .011 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α38.∆εν µπορεί 
να µείνει ήσυχος 

Pearson 
Correlation 

.238** .475** .160* .215** .379** .222** .362** 

Sig. (2-
tailed) 

.001 .000 .026 .002 .000 .002 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α52.Η προσοχή 
του διασπάται/δεν 
συγκεντρώνεται 

Pearson 
Correlation 

.659** .678** .513** .560** .670** .657** .704** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α44.Κινεί νευρικά 
τα χέρια ή τα 
πόδια ή 
στριφογυρίζει στο 
κάθισµα 

Pearson 
Correlation 

.141 .381** .102 .091 .242** .128 .274** 

Sig. (2-
tailed) 

.051 .000 .158 .209 .001 .075 .000 

N 193 194 194 194 194 194 194 

Α59.Είναι 
ανήσυχος. 
διαρκώς σε 
κίνηση 

Pearson 
Correlation 

.219** .379** .169* .215** .291** .171* .289** 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .000 .018 .003 .000 .017 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Πίνακας Γ. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «∆υσκολία στη µάθηση» µε 

«υπερκινητικότητα»  (ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 

Πίνακας 136. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «∆υσκολία στη µάθηση» µε 

«υπερκινητικότητα»  (ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 
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Α3.Ξεχνάει 
πράγµατα 
που ήδη 
έχει µάθει 

Α12.Αποφεύγει 
ή εκφράζει 

απρόθυµια ή 
αντιµετωπίζει 
δυσκολίες στο 
να εµπλακεί σε 
καθήκοντα. 

που απαιτούν 
έντονη 

πνευµατική 
προσπάθεια 

Α21.Κάνει 
πολλά 

ορθογραφικ
ά λάθη 

Α30.∆ε
ν 

διαβάζει 
καλά 

Α40.∆είχνει 
έλλειψη 

ενδιαφέροντος 
για τη σχολική 

εργασία 

Α56.Είναι 
αδύνατος 

στα 
µαθηµατικά 

Α57.∆εν ακολουθεί τις οδηγίες και 
αποτυγχάνει να ολοκληρώσει την 

εργασία στο σχολείο 

Α8.Αντιδρά έντονα 
στο παραµικρό 
ερέθισµα. είναι 
παρορµητικός 

Pearson 
Correlation 

.220** .330** .122 .170* .253** .195** .237** 

Sig. (2-
tailed) 

.002 .000 .089 .018 .000 .006 .001 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α9.∆εν δίνει την 
απαιτούµενη 
προσοχή σε 
λεπτοµέρειες ή κάνει 
απρόσεχτα λάθη στις 
σχολικές εργασίες ή 
σε άλλες 
δραστηριότητες 

Pearson 
Correlation .789** .710** .662** .668** .738** .757** .742** 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 
194 195 195 195 195 195 195 

Α17.∆εν κατορθώνει 
να αποτελειώσει οτι 
αρχίζει 

Pearson 
Correlation 

.764** .716** .616** .704** .741** .780** .824** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α26.Είναι 
απρόσεκτος και 
εύκολα διασπάται η 
προσοχή του 

Pearson 
Correlation 

.729** .741** .552** .582** .799** .690** .769** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α27.Φαίνεται να µην 
έχει οργανωτικές 
ικανότητες 

Pearson 
Correlation 

.732** .729** .591** .633** .771** .732** .796** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α28.∆υσκολεύεται να 
συγκεντρωθεί σε 
εργασίες ή παιχνίδια 

Pearson 
Correlation 

.661** .704** .485** .573** .677** .636** .740** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α48.Έχει µικρή 
διάρκεια προσοχής 

Pearson 
Correlation 

.754** .690** .597** .673** .773** .770** .807** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 193 194 194 194 194 194 194 

Α49.Χάνει πράγµατα 
που είναι αναγκαία 
για το σχολείο ή 
αλλες δραστηριότητες 
(ασκήσεις.µολύβια 
κλπ) 

Pearson 
Correlation 

.622** .729** .514** .646** .782** .590** .725** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 
194 195 195 195 195 195 195 

Α52.Η προσοχή του 
διασπάται/δεν 
συγκεντρώνεται 

Pearson 
Correlation 

.659** .678** .513** .560** .670** .657** .704** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α58.Αποσπάται 
εύκολα απο 
εξωτερικά ερεθίσµατα 

Pearson 
Correlation 

.616** .585** .521** .556** .621** .582** .666** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Πίνακας ∆. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «δυσκολίες στη µάθηση» µε 

«διάσπαση προσοχής» (ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 

Πίνακας 137. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «δυσκολίες στη µάθηση» µε 

«διάσπαση προσοχής» (ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 
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Πίνακας 138. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «δυσκολίες στη µάθηση» µε  

«τελειοµανία» (ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Α3.Ξεχνάει 
πράγµατα 
που ήδη 
έχει µάθει 

Α12.Αποφεύγει 
ή εκφράζει 

απρόθυµια ή 
αντιµετωπίζει 
δυσκολίες στο 
να εµπλακεί σε 
καθήκοντα. 

που απαιτούν 
έντονη 

πνευµατική 
προσπάθεια 

Α21.Κάνει 
πολλά 

ορθογραφικά 
λάθη 

Α30.∆εν 
διαβάζει 
καλά 

Α40.∆είχνει 
έλλειψη 

ενδιαφέροντος 
για τη σχολική 

εργασία 

Α56.Είναι 
αδύνατος 

στα 
µαθηµατικά 

Α57.∆εν 
ακολουθεί 
τις οδηγίες 

και 
αποτυγχάνει 

να 
ολοκληρώσει 
την εργασία 
στο σχολείο 

Α15.Είναι 
οργανωτικός-
τακτικός 

Pearson 
Correlation 

-.569** -.553** -.591** -.586** -.624** -.517** -.579** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α24.Ελέγχει 
ότι κάνει 
πολλές φορές 

Pearson 
Correlation 

-.527** -.423** -.539** -.483** -.524** -.441** -.464** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α33.Φαίνεται 
να δίνει 
υπερβολική 
σηµασία σε 
λεπτοµέρειες 

Pearson 
Correlation 

-.306** -.265** -.337** -.325** -.369** -.280** -.268** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α43.Του/της 
αρέσει να είναι 
όλα 
τακτοποιηµένα 
και καθαρά 

Pearson 
Correlation 

-.320** -.374** -.418** -.436** -.437** -.302** -.377** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 

Α53.Όλα 
πρέπει να 
γίνονται κάθε 
φορά µε τον 
ίδιο τρόπο 

Pearson  
Correlation  

.373** .186** .273** .321** .203** .324** .347** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .009 .000 .000 .004 .000 .000 

N 194 195 195 195 195 195 195 
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Β29.Κάνω 
πολλά 

σπουδαία 
πράγµατα 

Β37.Γενικά. 
δεν είµαι 
καλός 

Β45.Γενικά είµαι 
ευχαριστηµένος 
µε τον εαυτό µου 

Β53.Γενικά 
είµαι 

περήφανος 
για πολλά 
πράγµατα 

Β61.∆εν 
µπορώ 
να κάνω 
τίποτα 
σωστό 

Β67.Μπορώ 
να κάνω 

πράγµατα το 
ίδιο καλά όσο 
και οι άλλοι 

Β70.Οι 
άλλοι 

άνθρωποι 
πιστεύουν 
οτι είµαι 

καλό παιδί 

Β72.Πολλές 
πλευρές του 
χαρακτήρα 
µου είναι 
καλές 

Β74.Είµαι τόσο 
καλός όσο οι 
περισσότεροι 

άνθωποι 
Β76.Όταν κάνω κάτι το 

κάνω καλά 

Β1.Είµαι όµορφος Pearson Correlation .254** -.074 .352** .072 -.018 .217** .071 .228** .230** .145* 

Sig. (2-tailed) .000 .309 .000 .320 .806 .003 .327 .001 .001 .044 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 
Β8.Μ'αρέσει η 
εµφάνιση µου 

Pearson Correlation .394** -.221** .409** .306** -.115 .205** .154* .235** .160* .212** 

Sig. (2-tailed) .000 .002 .000 .000 .113 .004 .033 .001 .025 .003 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 
Β15.Έχω 
ευχάριστο 
πρόσωπο 

Pearson Correlation .354** -.120 .184* .253** -.021 .306** .188** .131 .271** .271** 

Sig. (2-tailed) .000 .103 .011 .000 .773 .000 .010 .072 .000 .000 

N 190 187 191 189 188 189 187 189 191 191 
Β22.Έχω ωραία 
εµφάνιση 

Pearson Correlation .362** -.055 .450** .208** -.235** .355** .267** .255** .348** .376** 

Sig. (2-tailed) .000 .452 .000 .004 .001 .000 .000 .000 .000 .000 

N 191 189 192 190 190 190 188 190 192 192 
Β30.Είµαι πολύ 
άσχηµος 

Pearson Correlation -.265** .322** -.397** -.284** .316** -.282** -.177* -.263** -.219** -.230** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .015 .000 .002 .001 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 
Β38.Τα άλλα 
παιδιά µε θεωρούν 
όµορφο 

Pearson Correlation .348** -.195** .328** .310** -.068 .309** .241** .304** .337** .267** 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .000 .350 .000 .001 .000 .000 .000 

N 192 190 193 190 191 191 189 191 193 193 
Β46.Έχω ωραίο 
σώµα 

Pearson Correlation .297** .060 .313** .166* -.046 .234** -.015 .112 .234** .178* 

Sig. (2-tailed) .000 .410 .000 .021 .525 .001 .843 .124 .001 .013 

N 192 189 193 192 190 191 189 191 193 193 
Β54.Είµαι πιο 
όµορφος απ'ότι οι 
περισσότεροι φίλοι 
µου 

Pearson Correlation .278** -.030 .168* .071 .014 .327** .120 .212** .295** .066 

Sig. (2-tailed) .000 .688 .020 .329 .849 .000 .104 .003 .000 .365 

N 189 186 190 190 187 188 186 188 190 190 
Β62.Έχω όµορφα 
χαρακτηριστικά 
(για παράδειγµα 
µάτια µύτη και 
µαλλιά) 

Pearson Correlation .241** -.169* .331** .327** -.366** .290** .418** .475** .489** .393** 

Sig. (2-tailed) .001 .020 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 192 189 193 190 192 193 191 193 193 193 

Πίνακας 139. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «γενική αυτοαντίληψη» µε «εξωτερική εµφάνιση» (ερωτηµατολόγιο µαθητών) 
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Β29.Κάνω 
πολλά 

σπουδαία 
πράγµατα 

Β37.Γενικά. 
δεν είµαι 
καλός 

Β45.Γενικά είµαι 
ευχαριστηµένος µε 

τον εαυτό µου 

Β53.Γενικά είµαι 
περήφανος για 

πολλά 
πράγµατα 

Β61.∆εν 
µπορώ να 
κάνω τίποτα 

σωστό 

Β67.Μπορώ να 
κάνω πράγµατα το 
ίδιο καλά όσο και 

οι άλλοι 

Β70.Οι άλλοι 
άνθρωποι 

πιστεύουν οτι 
είµαι καλό παιδί 

Β72.Πολλές 
πλευρές του 

χαρακτήρα µου 
είναι καλές 

Β74.Είµαι τόσο 
καλός όσο οι 
περισσότεροι 

άνθωποι 

Β76.Όταν 
κάνω κάτι το 
κάνω καλά 

Β7.Έχω πολλούς 
φίλους 

Pearson 
Correlation .144* -.141 .262** .114 -.091 .150* .241** .192** .207** .345** 

Sig. (2-
tailed) .046 .051 .000 .114 .209 .037 .001 .007 .004 .000 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 
Β14.Κάνω εύκολα 
φίλους 

Pearson 
Correlation .264** .009 .182* .333** -.017 .111 .128 .098 .194** .179* 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .906 .012 .000 .820 .127 .081 .178 .007 .013 

N 191 189 192 190 189 190 188 190 192 192 
Β21.Τα περισσότερα 
παιδιά έχουν πιο 
πολλούς φίλους απο 
µένα 

Pearson 
Correlation -.010 .205** -.176* -.085 .225** -.226** -.091 -.247** -.114 -.125 

Sig. (2-
tailed) 

.892 .005 .014 .242 .002 .002 .213 .001 .114 .085 

N 191 188 192 190 189 190 188 190 192 192 
Β28.Τα πάω καλά µε 
τα άλλα παιδιά 

Pearson 
Correlation .283** -.207** .180* .331** -.225** .274** .297** .226** .296** .181* 

Sig. (2-
tailed) .000 .004 .012 .000 .002 .000 .000 .002 .000 .012 

N 192 189 193 191 190 191 189 191 193 193 
Β36.Εύκολα γίνοµαι 
αρεστός στους 
άλλους 

Pearson 
Correlation .090 -.250** .223** .166* -.142 .244** .097 .351** .209** .182* 

Sig. (2-
tailed) .218 .001 .002 .023 .053 .001 .186 .000 .004 .012 

N 189 186 190 187 187 188 186 188 190 190 
Β44.Τα άλλα παιδιά 
θέλουν να είµαι στους 
φίλος τους 

Pearson 
Correlation .269** -.078 .171* .281** -.189** .214** .275** .299** .236** .282** 

Sig. (2-
tailed) .000 .283 .017 .000 .009 .003 .000 .000 .001 .000 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 
Β52.Έχω 
περισσότερους 
φίλους απ'οτι τα άλλα 
παιδιά 

Pearson 
Correlation 

.240** .028 .179* .103 .060 .224** .147* .087 .140 .124 

Sig. (2-
tailed) .001 .705 .013 .155 .408 .002 .043 .234 .053 .085 

N 192 189 193 192 190 191 189 191 193 193 
Β60.Είµαι αγαπητός 
στα παιδιά της 
ηλικίας µου 

Pearson 
Correlation 

.306** -.025 .224** .403** -.313** .210** .294** .200** .365** .333** 

Sig. (2-
tailed) .000 .731 .002 .000 .000 .003 .000 .005 .000 .000 

N 192 189 193 190 192 193 191 193 193 193 
Β69.Τα περισσότερα 
παιδιά µε συµπαθούν 

Pearson 
Correlation .216** -.250** .357** .308** -.143* .227** .347** .374** .313** .442** 

Sig. (2-
tailed) .003 .001 .000 .000 .047 .002 .000 .000 .000 .000 

N 192 189 193 190 192 193 191 193 193 193 

Πίνακας 140. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «γενική αυτοαντίληψη» µε «σχέσεις µε συνοµηλίκους» (ερωτηµατολόγιο 

µαθητών) 
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Πίνακας 141. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «γενική αυτοαντίληψη» 

µε «προβλήµατα διαπροσωπικής συµπεριφοράς» (ερωτηµατολόγιο 

µαθητών µε ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 

 

 

 

  

Β29.Κάνω 
πολλά 

σπουδαία 
πράγµατα 

Β37.Γενικά. 
δεν είµαι 
καλός 

Β45.Γενικά 
είµαι 

ευχαριστηµένος 
µε τον εαυτό 

µου 

Β53.Γενικά 
είµαι 

περήφανος 
για πολλά 
πράγµατα 

Β61.∆εν 
µπορώ 

να 
κάνω 
τίποτα 
σωστό 

Β67.Μπορώ 
να κάνω 
πράγµατα 
το ίδιο καλά 
όσο και οι 

άλλοι 

Β70.Οι 
άλλοι 

άνθρωποι 
πιστεύουν 
οτι είµαι 
καλό 
παιδί 

Β72.Πολλές 
πλευρές 

του 
χαρακτήρα 
µου είναι 
καλές 

Β74.Είµαι 
τόσο καλός 

όσο οι 
περισσότεροι 

άνθωποι 

Β76.Όταν 
κάνω 
κάτι το 
κάνω 
καλά 

Α4.Φαίνεται να 
µην είναι 
αποδεκτός απο 
την οµάδα 

Pearson 
Correlation 

-.040 .251** -.135 -.202** .423** -.209** -.153* -.200** -.089 -.024 

Sig. (2-
tailed) .580 .000 .059 .005 .000 .004 .034 .005 .214 .744 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α10.Κάνει τον 
έξυπνο 
(αναιδής και 
αυθάδης) 

Pearson 
Correlation .040 .055 -.044 -.081 -.060 -.034 -.043 -.159* -.047 .031 

Sig. (2-
tailed) .581 .448 .539 .262 .408 .634 .555 .027 .514 .666 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α13.Είναι 
ανάµεσα στους 
τελευταίους. 
που 
επιλέγονται για 
οµάδες ή 
παιχνίδια 

Pearson 
Correlation .031 .175* -.092 -.122 .444** -.149* -.139 -.164* -.099 -.056 

Sig. (2-
tailed) .671 .015 .198 .092 .000 .039 .055 .022 .168 .433 

N 
194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α22.∆εν έχει 
φίλους 

Pearson 
Correlation .065 .188** -.091 -.157* .345** -.145* -.048 -.154* .041 .039 

Sig. (2-
tailed) .369 .009 .204 .030 .000 .045 .507 .032 .569 .592 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α31.∆εν ξέρει 
πως να κάνει 
φίλους 

Pearson 
Correlation -.022 .120 -.057 -.148* .302** -.100 -.001 -.025 .042 .014 

Sig. (2-
tailed) 

.758 .098 .426 .041 .000 .168 .986 .734 .556 .846 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α35.Ενοχλεί τα 
άλλα παιδιά 

Pearson 
Correlation 

.028 .037 -.037 -.123 .089 -.065 -.033 -.018 -.010 .082 

Sig. (2-
tailed) .701 .611 .605 .089 .221 .372 .649 .799 .885 .257 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 

Α36.Μιλά 
υπερβολικά 

Pearson 
Correlation .023 -.083 -.019 -.138 .015 -.032 -.056 -.125 -.050 .065 

Sig. (2-
tailed) .746 .253 .788 .057 .837 .655 .439 .084 .488 .370 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α37.Εµπλέκεται 
σε διαφωνίες µε 
τους ενήλικες 

Pearson 
Correlation .052 .048 .003 -.065 -.057 .041 .027 .030 .038 .061 

Sig. (2-
tailed) .474 .507 .971 .369 .431 .569 .716 .681 .596 .398 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 

Α41.Έχει 
ανεπαρκείς 
κοινωνικές 
δεξιότητες 

Pearson 
Correlation .050 .195** -.021 -.113 .362** -.127 -.008 -.141 .005 .099 

Sig. (2-
tailed) .486 .007 .772 .120 .000 .079 .910 .050 .941 .171 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α47.Είναι 
κακόβουλος και 
εκδικητικός 

Pearson 
Correlation -.017 .036 .031 -.076 -.032 -.013 .076 .072 .067 .086 

Sig. (2-
tailed) .817 .619 .669 .299 .657 .861 .297 .323 .353 .233 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 
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Πίνακας 142. Συσχέτιση ερωτήσεων των πεδίων «γενική αυτοαντίληψη» 

µε «προβλήµατα ενδοπροσωπικής συµπεριφοράς» (ερωτηµατολόγιο 

µαθητών µε ερωτηµατολόγιο δασκάλων) 

 

  

Β29.Κάν
ω πολλά 
σπουδαία 
πράγµατ

α 

Β37.Γενικά
. δεν είµαι 
καλός 

Β45.Γενικά 
είµαι 

ευχαριστηµένο
ς µε τον εαυτό 

µου 

Β53.Γενικά 
είµαι 

περήφανο
ς για 
πολλά 

πράγµατα 

Β61.∆ε
ν 

µπορώ 
να 

κάνω 
τίποτα 
σωστό 

Β67.Μπορ
ώ να κάνω 
πράγµατα 
το ίδιο καλά 
όσο και οι 

άλλοι 

Β70.Οι 
άλλοι 

άνθρωπο
ι 

πιστεύου
ν οτι είµαι 

καλό 
παιδί 

Β72.Πολλέ
ς πλευρές 

του 
χαρακτήρα 
µου είναι 
καλές 

Β74.Είµαι 
τόσο καλός 

όσο οι 
περισσότερο
ι άνθωποι 

Β76.Ότα
ν κάνω 
κάτι το 
κάνω 
καλά 

Α5.Πληγώνεται 
εύκολα 

Pearson 
Correlation .094 .071 -.012 -.036 .178* -.059 .052 -.050 -.049 -.060 

Sig. (2-tailed) .195 .333 .866 .619 .014 .416 .476 .490 .500 .403 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 

Α6.Είναι 
τελειοµανής 

Pearson 
Correlation -.133 -.221** .074 .115 

-
.209** 

.076 .129 .127 -.009 -.128 

Sig. (2-tailed) .066 .002 .304 .112 .004 .296 .076 .079 .903 .074 

N 193 190 194 191 191 192 190 192 194 194 

Α14.Είναι 
συναισθηµατικό 
παιδί 

Pearson 
Correlation -.009 -.061 -.064 -.022 .023 -.038 .015 .103 -.007 .050 

Sig. (2-tailed) .900 .400 .374 .761 .747 .597 .837 .154 .923 .488 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α32.Είναι 
ευαίσθητος στην 
κριτική 

Pearson 
Correlation -.064 -.027 -.083 -.181* .135 -.038 .028 -.016 -.022 -.082 

Sig. (2-tailed) .378 .708 .247 .012 .062 .595 .699 .827 .763 .255 

N 
194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α39.Έχει 
ανώριµη 
συµπεριφορά 

Pearson 
Correlation .102 .025 .038 -.125 .140 -.098 .025 -.016 .043 .128 

Sig. (2-tailed) .157 .728 .598 .085 .053 .176 .734 .827 .547 .074 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 

Α51.Είναι 
ντροπαλός/απο
µονωµένος 

Pearson 
Correlation .026 .129 -.104 -.144* .319** -.137 -.101 -.153* -.048 -.007 

Sig. (2-tailed) 
.719 .075 .149 .048 .000 .059 .164 .034 .504 .925 

N 193 191 194 191 191 192 190 192 194 194 

Α54.Η διάθεση 
του αλλάζει 
γρήγορα και 
πολύ έντονα 

Pearson 
Correlation -.025 .039 -.062 -.258** .100 -.087 -.088 -.136 -.039 .010 

Sig. (2-tailed) .729 .588 .388 .000 .166 .230 .224 .060 .587 .887 

N 194 191 195 192 192 193 191 193 195 195 
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Παράρτηµα Α 

 

Ερωτηµατολόγιο εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της συµπεριφοράς των µαθητών 

(C. K. Conners – προσαρµογή: Π. Γιαβρίµης και Χ. Χατζηχρήστου) 
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Παράρτηµα Β 

 

Ερωτηµατολόγιο µαθητών περιγραφής του εαυτού – Ι (H. W. Marsh – προσαρµογή: Π. 

Γιαβρίµης και Χ. Χατζηχρήστου) 
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