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Περίληψη 

 

Η ψυχική ανθεκτικότητα (ΨΑ) ορίζεται ως διαδικασία θετικής προσαρμογής του 

ατόμου στις αντιξοότητες. Παράγοντα κινδύνου για την ΨΑ των μαθητών 

ενδέχεται να αποτελέσουν οι μαθησιακές δυσκολίες, διότι οι εν λόγω μαθητές 

μπορεί να βιώνουν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια ως αποτέλεσμα της 

απόρριψης/περιθωριοποίησης από τους συμμαθητές τους. Σκοπός της εργασίας 

ήταν η διερεύνηση της ΨΑ των εφήβων μαθητών με και χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες (ΜΔ) και η σχέση της με το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. 

Επιμέρους στόχοι ήταν να εξεταστούν η μοναξιά, η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ως προγνωστικοί παράγοντες της ΨΑ και η 

επίδραση των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, σχολική 

επίδοση, θέση απασχόλησης των γονέων) σε σχέση με τις υπό εξέταση 

μεταβλητές. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν η «Κλίμακα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας», η «Κλίμακα Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας» και η 

«Κλίμακα των Θετικών Αλληλεπιδράσεων». Το δείγμα περιελάμβανε 540 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 180 με ΜΔ από τον νομό Αττικής. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές με ΜΔ ήταν λιγότερο ψυχικά ανθεκτικοί 

και απολάμβαναν λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ενώ βίωναν 

περισσότερη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους. Επίσης, οι ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές 

παρουσίασαν υψηλότερη σχολική επίδοση, περισσότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις και βίωναν λιγότερη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια. 

Ακόμη, το φύλο και η θέση απασχόλησης των μητέρων επηρέασαν τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές, ενώ η θέση απασχόλησης των πατέρων τη 

μοναξιά των μαθητών. Τέλος, οι θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές 

αποτελούν προγνωστικό παράγοντα της ΨΑ των μαθητών με και χωρίς ΜΔ, ενώ 

η κοινωνική δυσαρέσκεια αποτελεί προγνωστικό παράγοντα μόνο για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συζητήθηκαν σε 

σχέση με την υλοποίηση των αναγκαίων προγραμμάτων συμβουλευτικής και 

άλλων υποστηρικτικών δομών για την προαγωγή της ΨΑ των εφήβων.  

 

Λέξεις- κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, μοναξιά & 

κοινωνική δυσαρέσκεια, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, εφηβεία 
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Abstract  

 

Resilience can be defined as the procedure(s) followed in order for someone to 

positively adapt to different kinds of hardships. Learning disabilities (LD) 

constitute a risk factor for resilience, as students with LD experience loneliness 

and social dissatisfaction, as a result of marginalization by their peers. The aim of 

this research is to investigate resilience among teenage students with or without 

LD, as well as its relationship with their sense of loneliness and social 

dissatisfaction and the social interactions with their peers. The study also aims to 

examine whether loneliness, social dissatisfaction and social interactions with 

peers are predictors of resilience as well as the differential effect of 

sociodemographic characteristics (gender, school performance, parents 

profession). The "Resilience Scale", the "Loneliness and Social Dissatisfaction" 

scale and the "Positive Interaction" scale were the measurements used for 

collecting data. The sample consists of 540 students of typical development and 

180 students with LD originated from Attica. The results showed that students 

with LD were less resilient and enjoyed less social interactions with their peers, as 

they were experiencing more loneliness and social dissatisfaction in comparison 

to their than typically developing peers. Additionally, resilient students showed 

higher school performance, more social interactions and less loneliness and social 

dissatisfaction. Yet, gender as well as mothers' profession was found to influence 

social interactions with the peers, whereas fathers' profession influenced students' 

loneliness. Finally, positive interactions with peers are predictors of resilience of 

students with or without LD, whereas social dissatisfaction is predictor only for 

typically developing students. The results of the study are discussed in relation to 

the creation of counseling and other support systems necessary for the promotion 

of resilience among adolescents. 

 

Key words: resilience, learning disabilities, loneliness & social dissatisfaction, 

social interaction, adolescence 
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Εκτενής περίληψη 

 

Η ψυχική ανθεκτικότητα (ΨΑ), κατά την περίοδο της εφηβείας, αποτελεί μια 

διαδικασία, η οποία συνδέεται με την ικανότητα ανάκαμψης από αγχογόνες 

καταστάσεις και την ανάπτυξη θετικής προσαρμογής στις αντιξοότητες. Το 

αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου, διότι έχει ως αποτέλεσμα τις αρνητικές σχέσεις με τους συνομηλίκους. 

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές διαδραματίζουν πρωταρχικό 

ρόλο στην εφηβεία, ενώ είναι αυτές που μειώνουν το αίσθημα της μοναξιάς και 

συμβάλλουν στην ψυχική υγεία των μαθητών. Οι μαθησιακές δυσκολίες 

αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ΨΑ και επηρεάζουν την ψυχοκοινωνική 

προσαρμογή των μαθητών.  

Στον ελληνικό χώρο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία έρευνα για την ΨΑ των 

εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 

διερεύνηση της ΨΑ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ και η σχέση της με το αίσθημα 

της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και με τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν και οι 

σχέσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών, η διαφοροποίηση τους λόγω ύπαρξης 

μαθησιακών δυσκολιών και η σχέση ή διαφοροποίησή τους με βάση το φύλο, τη 

σχολική επίδοση και τη θέση απασχόλησης των γονέων. Ακόμη, εξετάστηκε αν 

το αίσθημα της μοναξιάς, της κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι σχέσεις με τους 

συμμαθητές αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες της ΨΑ των εφήβων με και 

χωρίς ΜΔ.   

Η έρευνα αυτή ήταν ποσοτική και για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, σχολική επίδοση και θέση απασχόλησης 

γονέων) και τρία εργαλεία συλλογής δεδομένων: 1) η «Κλίμακα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας» των Nearchou, Stogiannidou και Kiosseoglou (2014), 2) η 

«Κλίμακα της Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας» των Γαλανάκη και 

Καλατζή – Αζίζι (1999) και 3) η «Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων» των 

Stevens, De Bourdeaudhuij και Van Oost (2000) σταθμισμένη σε ελληνικό 

πληθυσμό από τις Andreou, Vlachou και Didaskalou (2005). Το δείγμα 

περιελάμβανε 720 μαθητές Γυμνασίου του νομού Αττικής, εκ των οποίων οι 540 

ήταν τυπικής ανάπτυξης, ενώ οι 180 με ΜΔ. Για την ανάλυση δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε το SPSS έκδοσης 25. Ως προς τις στατιστικές μεθόδους 

ανάλυσης εφαρμόστηκαν ο δείκτης Cronbach's alpha, Spearman rho, οι έλεγχοι 

Mann-Whitney U και Kruskal Wallis H. Επίσης, διενεργήθηκε επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση.   

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι: οι μαθητές Γυμνασίου με ή χωρίς ΜΔ 

διέθεταν σχετικά υψηλά επίπεδα ΨΑ και σημαντικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

με τους συμμαθητές τους, ενώ βίωναν χαμηλή μοναξιά και κοινωνική 

δυσαρέσκεια. Ωστόσο, οι έφηβοι με ΜΔ εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα ΨΑ και 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ενώ φάνηκε ότι βίωναν περισσότερη μοναξιά και 

κοινωνική δυσαρέσκεια σε σύγκριση με τους συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Όσον αφορά το φύλο στο συνολικό δείγμα, τα κορίτσια ανέφεραν υψηλότερα 
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επίπεδα ενσυναίσθησης, έθεταν περισσότερους στόχους και είχαν υψηλότερες 

φιλοδοξίες για το μέλλον, αλλά και περισσότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

και υποστήριξη από τους συνομηλίκους. Από την άλλη πλευρά, το φύλο φάνηκε 

να μην επηρεάζει τη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια. Ένα άλλο εύρημα ήταν 

ότι όσο υψηλότερη ήταν η σχολική επίδοση των μαθητών τόσο μεγαλύτερα ήταν 

τα επίπεδα ΨΑ και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές και 

λιγότερη η μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια που βίωναν. Σχετικά με την θέση 

απασχόλησης των γονέων, η μη απασχόληση των πατέρων επηρέασε το αίσθημα 

της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας των εφήβων, ενώ η μη απασχόληση 

των μητέρων επηρέασε την ενσυναίσθηση, την οικογενειακή υποστήριξη και τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές. Τέλος, οι θετικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές αποτελούν προγνωστικό παράγοντα της 

ΨΑ των μαθητών με και χωρίς ΜΔ, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια αποτελεί 

προγνωστικό παράγοντα μόνο για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Τα προγράμματα συμβουλευτικής και άλλων υποστηρικτικών δομών στα σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κρίνονται αναγκαία για την προαγωγή της ΨΑ των 

εφήβων με και χωρίς ΜΔ με σκοπό την αντιμετώπιση και τη διαχείριση της 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας. Οι θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 

με τους συμμαθητές θα συμβάλλουν και αυτές στην ψυχική υγεία των μαθητών.  
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Εισαγωγή 

 

Οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας αυξάνονται ραγδαία και 

επηρεάζουν το άτομο σε προσωπικό, επαγγελματικό, οικονομικό και 

συναισθηματικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να προβάλλει η ανάγκη για ψυχική 

ευεξία (Shastri, 2013). Η ψυχική ανθεκτικότητα (ΨΑ) βοηθά τους νέους 

ανθρώπους να αντιλαμβάνονται θετικά τη ζωή και να ερμηνεύουν τις προσωπικές 

τους εμπειρίες με χαμηλότερα επίπεδα άγχους (Masten & Narayan, 2012). Η 

ενίσχυση της ΨΑ συμβάλλει στην ανάπτυξη δια βίου ικανοτήτων, όπως είναι οι 

δεξιότητες επικοινωνίας, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα 

για εφαρμογή ρεαλιστικών σχεδίων (Rojas, 2015).  

Η κατανόηση της ΨΑ είναι ιδιαίτερα σημαντική στους εφήβους, διότι σ’ 

αυτό το αναπτυξιακό στάδιο οι μαθητές είναι ευάλωτοι στην εκδήλωση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας (Maughan & Collishaw, 2015). Η ΨΑ συνδέεται 

και με την κοινωνική διάσταση της μοναξιάς (Terwase & Ibaishwa, 2014), καθώς 

η κοινωνική υποστήριξη μειώνει τη μοναξιά και συμβάλλει στην προαγωγή της 

ΨΑ των εφήβων (Baltaci & Karatas, 2015). Οι αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές έχουν πρωταρχική σημασία για την κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων 

(Varlinskaya & Spear, 2008).  

Παράγοντα κινδύνου της ΨΑ ενδέχεται να αποτελέσουν οι μαθησιακές 

δυσκολίες (ΜΔ). Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη συναισθηματική και 

κοινωνική προσαρμογή των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Επομένως, 

θα πρέπει να εξεταστούν οι επιδράσεις του προσωπικού στοιχείου και του 

περιβαλλοντικού πλαισίου στους εφήβους με ΜΔ (Morrison & Cosden, 1997). Οι 

παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου είναι 

εσωτερικοί ή εξωτερικοί (Spekman, Herman & Vogel, 1993). 

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την 

ΨΑ εφήβων μαθητών Γυμνασίου με και χωρίς ΜΔ, τη σχέση της με το αίσθημα 

της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές τους. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα 
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κεφάλαια: τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη μεθοδολογία έρευνας, τα 

αποτελέσματα της έρευνας και τη συζήτηση.  

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο και βασίζεται 

τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Αρχικά, παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της έρευνας για την ΨΑ και στη συνέχεια πραγματοποιείται η 

εννοιολογική της προσέγγιση, καθώς υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των ερευνητών 

ως την προς εννοιολογική και λειτουργική της οριοθέτηση (Davydov, Stewart, 

Ritchie & Chaudieu, 2010· Kolar, 2011). Έπειτα, γίνεται αναφορά στους 

προστατευτικούς παράγοντες, αλλά και στους παράγοντες κινδύνου της ΨΑ. Στο 

μεγαλύτερο μέρος του θεωρητικού πλαισίου διερευνώνται οι εσωτερικοί 

(αυτοπεποίθηση, ενσυναίσθηση, στόχοι και φιλοδοξίες) και οι εξωτερικοί 

παράγοντες (υποστήριξη από το σπίτι, το σχολείο, τους συνομηλίκους και την 

κοινότητα) της ΨΑ των εφήβων μαθητών με και χωρίς ΜΔ. Ακόμη, επιχειρείται η 

διαφοροποίηση αυτών των παραγόντων μεταξύ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. 

Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται πορίσματα σχετικά με το αίσθημα της μοναξιάς 

και κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με 

τους συμμαθητές, με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες της ΨΑ των 

μαθητών με και χωρίς ΜΔ. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται ο σκοπός της 

έρευνας, οι επιμέρους στόχοι, οι ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τη μεθοδολογία της έρευνας και 

περιλαμβάνει το δείγμα, τη διαδικασία επιλογής του, τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων, τη διαδικασία χορήγησης ερωτηματολογίων, τα ζητήματα 

δεοντολογίας και τις μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που αφορούν τα επίπεδα της ΨΑ, 

του αισθήματος της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. 

Συμπληρωματικά, στο συνολικό δείγμα διερευνώνται το φύλο, η σχολική επίδοση 

και η θέση απασχόλησης των γονέων και η σχέση τους με τις υπό εξέταση 

μεταβλητές. Τέλος, εξετάζεται αν η μοναξιά, η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι 

θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές αποτελούν προγνωστικούς 

παράγοντες της ΨΑ των μαθητών με και χωρίς ΜΔ. 
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Tο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων σε συνάρτηση με τα πορίσματα διεθνών και ελληνικών ερευνών 

και τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επίπεδο συμβουλευτικής 

στον χώρο του σχολείου. Η εργασία ολοκληρώνεται με τους περιορισμούς της 

έρευνας και τις προτάσεις για μελλοντική έρευνα, οι οποίες εστιάζουν, κυρίως, 

στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο 

την προαγωγή και την ενδυνάμωση της ΨΑ των μαθητών Γυμνασίου.    
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Κεφάλαιο 1ο 

 

Ψυχική Ανθεκτικότητα 

 

1.1. Διερεύνηση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

Η έννοια της ΨΑ ξεκίνησε να διερευνάται θεωρητικά και εμπειρικά τη 

δεκαετία του 1970 (Hutcheon & Lashewicz, 2014). O όρος ΨΑ προέρχεται από 

τις επιστήμες της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και εξηγεί τον τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρίζονται τη ζωή τους, ώστε να 

ανταπεξέρχονται στις αντίξοες συνθήκες (Linde-Leimer & Wenzel, 2014).  

Η έρευνα για την ΨΑ εξελίχθηκε σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις 

(Bonanno & Diminich, 2013· Masten, 2011· Pooley & Cohen, 2010). Η πρώτη 

φάση επικεντρώθηκε στη μέτρηση, τον ορισμό και την περιγραφή της ΨΑ. 

Έμφαση δόθηκε όχι μόνο στην ψυχοπαθολογία, αλλά και στην κατανόηση των 

παραγόντων που σχετίζονται με τα θετικά αποτέλεσμα στα άτομα που 

αντιμετωπίζουν αντιξοότητες.  

Στη δεύτερη φάση η έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον στην αποσαφήνιση και 

κατανόηση συγκεκριμένων διαδικασιών, καθώς και στις μεταβλητές που 

σχετίζονται με την ΨΑ, υιοθετώντας μια αναπτυξιακή προσέγγιση στη θεωρία και 

την έρευνα. Διερευνήθηκε η θετική προσαρμογή των ατόμων στο πλαίσιο 

ακραίων δυσμενών συνθηκών, αλλά και στις αλληλεπιδράσεις τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών παραγόντων που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη τους. Στην εξέλιξη της έρευνας, η τρίτη φάση είχε ως κεντρικό 

άξονα τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων και την 

προώθηση της ΨΑ μέσω προληπτικών παρεμβάσεων.  

Κατά την τέταρτη και τελευταία φάση διερευνήθηκαν οι αλληλεπιδράσεις 

γονιδίου-περιβάλλοντος, οι επιγενετικές και νευροβιολογικές διεργασίες στην 
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ανάπτυξη του εγκεφάλου, οι ρυθμιστές των παραγόντων κινδύνου και ο ρόλος της 

νευρικής πλαστικότητας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην κατανόηση και 

ενσωμάτωση της ΨΑ στην ανάπτυξη και αλληλεπίδραση των συστημάτων 

προσαρμογής.  

 

1.2. Εννοιολογική προσέγγιση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

Δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των ερευνητών αναφορικά με τον 

ορισμό της ΨΑ, γιατί πρόκειται για μια έννοια πολυσύνθετη και πολυδιάστατη, η 

οποία ορίζεται με ποικίλες προσεγγίσεις (Davydov et al., 2010· Kolar, 2011). Ο 

πρώτος τρόπος προσέγγισης της ΨΑ εστιάζει στα θετικά αποτελέσματα κατά την 

εμφάνιση παραγόντων υψηλού κινδύνου. Συνεπώς, η ΨΑ είναι μια δυναμική 

διαδικασία κατά την οποία το άτομο έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται θετικά 

παρά τις προκλήσεις ή τις δυσμενείς εμπειρίες ζωής κατά την αναπτυξιακή 

διαδικασία (Shastri, 2013). Ως θετική προσαρμογή ορίζεται η ικανότητα του 

ατόμου να επιτυγχάνει αναπτυξιακούς στόχους σε διαφορετικά στάδια της ζωής 

του (Schoon & Bynner, 2003). 

 Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο προσέγγισης η ΨΑ ορίζεται ως μια 

πετυχημένη θετική προσαρμογή του ατόμου σε μια ψυχολογική πρόκληση 

(Strumpfer, 2001). Ο τρίτος τρόπος προσέγγισης θεωρεί την ΨΑ ως μια δυναμική 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων 

κινδύνου και προστατευτικών παραγόντων, εσωτερικών και εξωτερικών, που 

δρουν από κοινού για να τροποποιήσουν τις επιπτώσεις ενός δυσάρεστου 

γεγονότος (Benard, 2004).   

Oι πρόσφατοι ορισμοί της ΨΑ βασίζονται στον τέταρτο τρόπο 

προσέγγισης, ο οποίος δίνει βαρύτητα στο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η Αμερικάνικη Ψυχολογική 

Εταιρεία (APA, 2014) ορίζει την ΨΑ ως τη διαδικασία της κατάλληλης 

προσαρμογής του ατόμου απέναντι στις αντιξοότητες, το τραύμα, την τραγωδία, 

τις απειλές ή σημαντικές πηγές άγχους, όπως οικογενειακά προβλήματα και 
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δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, σοβαρά προβλήματα υγείας, εργασιακό 

άγχος και οικονομικές δυσχέρειες. Σύμφωνα με τον Ungar (2011), ως ΨΑ 

ορίζεται τόσο η ικανότητα του ατόμου να κατευθύνει τους ψυχολογικούς, 

κοινωνικούς, πολιτιστικούς και φυσικούς παράγοντες της ευημερίας του, όσο και 

η ικανότητά του να διαχειρίζεται τους παράγοντες αυτούς.  

Ορισμένοι ερευνητές περιγράφουν την ΨΑ ως ένα ατομικό 

χαρακτηριστικό ή ως ένα σύνολο προσωπικών χαρακτηριστικών, άλλοι ως 

διαδικασία, ενώ οι σύγχρονοι μελετητές ως σύστημα. Η έννοια της ΨΑ ορίζεται 

ως χαρακτηριστικό όταν τα άτομα είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις 

αντιξοότητες ή ως σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία βοηθούν τους ανθρώπους 

να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τις αρνητικές, τραυματικές ή αγχώδεις 

εμπειρίες (Tempski et al., 2015).   

Αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ΨΑ είναι μία δυναμική 

και αναπτυξιακή διαδικασία και δεν αποτελεί ένα στατικό αποτέλεσμα ή 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του ατόμου (Masten, 2014· Yates, Tyrell & Masten, 

2015). Η ΨΑ περιλαμβάνει πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων και 

του πολύπλοκου και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, όπου τα άτομα προβαίνουν 

σε προσαρμοστικές ενέργειες για να ξεπεράσουν με επιτυχία, ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα τα δυσμενή γεγονότα της ζωής τους (Chung, 2008· Masten 

& Narayan, 2012· Rojas, 2015· Theron, Liebenberg & Malindi, 2014). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ορισμοί της ΨΑ 

επικεντρώνονται και στηρίζονται στη θεωρία των συστημάτων (Masten 2011). 

Υπό το πρίσμα της συστημικής προσέγγισης, ως ΨΑ ορίζεται η ικανότητα ενός 

δυναμικού συστήματος να προσαρμοστεί με επιτυχία σε δυσλειτουργικές 

συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του, τη βιωσιμότητα ή 

την ανάπτυξη του (Masten, 2014). Συνεπώς, η ΨΑ αποτελεί μία πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση των ατομικών χαρακτηριστικών και των κοινωνικών 

υποστηρικτικών δικτύων (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα), κατά την οποία 

αξιοποιείται ένα σύνολο διαδικασιών και μηχανισμών, που παρέχουν προστασία 

έναντι των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δυσμενείς συνθήκες (Esquivel, 

Doll & Oades-Sese, 2011· Tempski, Martins & Paro, 2012· Ungar, 2011). 
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1.3. Προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου 

της ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

1.3.1. Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας  

 

Η ΨΑ ως διαδικασία περιλαμβάνει προστατευτικούς παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν με άλλους προστατευτικούς παράγοντες και με παράγοντες 

κινδύνου και επηρεάζεται από την ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται τις 

αντιξοότητες (Hooper, 2017). Ως προστατευτικοί παράγοντες ορίζονται τα 

ατομικά χαρακτηριστικά ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες που λειτουργούν ως 

δυναμικοί μηχανισμοί για την εξισορρόπηση των αντιξοοτήτων και κινδύνων 

στους οποίους εκτίθενται τα παιδιά και οι νέοι (Dias & Cadime, 2017· Rutter, 

2012).  

Οι προστατευτικοί παράγοντες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

αναφέρεται στους εσωτερικούς παράγοντες και περιλαμβάνει τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου, ενώ η δεύτερη στους εξωτερικούς παράγοντες και 

αναφέρεται στο κοινωνικό περιβάλλον (Chung, 2008). Οι περισσότεροι ερευνητές 

κατατάσσουν τους προστατευτικούς παράγοντες σε τρεις γενικές κατηγορίες: α) 

τα ατομικά χαρακτηριστικά, β) το υποστηρικτικό οικογενειακό δίκτυο και γ) το 

κοινωνικό υποστηρικτικό δίκτυο (Hooper, 2017· Kolar, 2011). Αρκετοί έχουν 

διαχωρίσει την τρίτη κατηγορία σε δύο υποκατηγορίες: α) στο ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον και β) στο σχολικό περιβάλλον (Jowkar, Kohoulat & 

Zakeri, 2011). 

Οι προστατευτικοί παράγοντες σε ατομικό επίπεδο αναφέρονται στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες, όπως η προσωπικότητα, η αυτο-

αποτελεσματικότητα, η ικανοποίηση από τη ζωή, η αισιοδοξία, η αίσθηση του 

ανήκειν, η ιδιοσυγκρασία, η κοινωνικότητα, το χιούμορ, η αυτοεκτίμηση, η 

εμπιστοσύνη, η αποδοχή, η θετική ιδιοσυγκρασία, η κοινωνική επάρκεια, η 

αυτογνωσία, η αυτοπεποίθηση, η ενσυναίσθηση, οι στόχοι και φιλοδοξίες, η 
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επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία και η ελπίδα. (Çelik, Çetin 

& Tutkun, 2015· Furlong, Ritchey, O’Brennan, 2009· Jowkar et al., 2011· Kollar, 

2011). 

Σε επίπεδο οικογένειας οι κυριότεροι προστατευτικοί παράγοντες 

σχετίζονται με τον υποστηρικτικό ρόλο των γονέων, τους ισχυρούς και σταθερούς 

δεσμούς των μελών της, τις συνθήκες, την συνοχή, την παροχή φροντίδας από 

ενήλικες και την καλή κοινωνικοοικονομική της κατάσταση (Çelik et al., 2015· 

Jowkar et al., 2011· Kollar, 2011). 

Όσον αφορά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, οι προστατευτικοί 

παράγοντες αφορούν τις θετικές σχέσεις με τους σημαντικούς ενήλικες, τις 

θετικές αλληλεπιδράσεις και φιλίες με συνομηλίκους, το θετικό σχολικό 

περιβάλλον, τις υψηλές σχολικές επιδόσεις, την υποστήριξη από το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, τη δημόσια ασφάλεια, την υγειονομική περίθαλψη και τη συμμετοχή 

σε κοινωνικούς συλλόγους (Çelik et al., 2015· Jowkar et al., 2011· Kollar, 2011). 

 

1.3.2. Παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

 

Ως παράγοντες κινδύνου ορίζονται τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά που 

προδιαθέτουν τα άτομα να βιώσουν αποτελέσματα αυξημένης επικινδυνότητας 

(Johnson, 1997) και οι συνθήκες και οι καταστάσεις που θέτουν το άτομο ή 

ομάδες ατόμων σε κίνδυνο (Hooper, 2017). Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει 

μια σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

ανταποκρίνονται στις ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες, όπως η φτώχεια, η 

οικογενειακή κρίση, η εμπειρία κάποιας μορφής βίας, η συναισθηματική απώλεια, 

οι ασθένειες, η ανεργία, οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές (Johnson, 1997· 

Jowkar et al., 2011). Οι παράγοντες κινδύνου, όπως και οι προστατευτικοί 

παράγοντες, αναφέρονται στα ατομικά χαρακτηριστικά, το οικογενειακό πλαίσιο 

και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Çelik et al., 2015).  

Στα ατομικά χαρακτηριστικά εντάσσονται οι ΜΔ, η παρορμητικότητα, οι 

δυσκολίες στις επικοινωνιακές δεξιότητες, τα γενετικά και περιγεννητικά 
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προβλήματα, ο χαμηλός δείκτης νοημοσύνης, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα χαμηλά 

επίπεδα φυσικής κατάστασης και ψυχικής υγείας και η έντονη προσκόλληση στην 

οικογένεια ή στους φίλους (Çelik et al., 2015· Kollar, 2011).  

Σε οικογενειακό επίπεδο, ως παράγοντες κινδύνου αναφέρονται η 

αναποτελεσματική επικοινωνία γονέα-παιδιού, οι έντονες γονικές συγκρούσεις, η 

ψυχοπαθολογία γονέων, το διαζύγιο, οι αντικοινωνικοί γονείς, η παραμέληση, η 

κακοποίηση, οι ανεπαρκείς πρακτικές ανατροφής των παιδιών, τα χαμηλά 

επίπεδα σωματικής και ψυχικής υγείας των γονέων, η ανάθεση φροντίδας σε 

δημόσιους φορείς ή σε ανάδοχες οικογένειες, τα χαμηλά οικογενειακά 

εισοδήματα, ο μεγάλος αριθμός μελών μιας οικογένειας και το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων (Çelik et al., 2015· Hooper, 2017· Kollar, 2011). 

Όσον αφορά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, παράγοντες κινδύνου 

αποτελούν η φτώχεια, η ανεπαρκής στέγαση, η κοινωνική απομόνωση, οι 

επικίνδυνες γειτονιές, η αδυναμία διαχείρισης κρίσεων, ο ρατσισμός, ο 

εκφοβισμός, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και οι 

«κακές» συναναστροφές σε σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον (Çelik et al., 2015 

Jowkar et al., 2011· Kollar, 2011).  

 

1.4. Ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων 

 

Η εφηβεία είναι μια μεταβατική περίοδος στη διαμόρφωση της 

ταυτότητας κατά την οποία συντελούνται σημαντικές αλλαγές στην προσωπική 

και κοινωνική ανάπτυξη, σε βιολογικό-ορμονικό, γνωστικό και συναισθηματικό 

επίπεδο (Pooley & Cohen, 2010· Steyn, 2006· Wainman, 2010). Η ΨΑ κατά την 

περίοδο της εφηβείας αποτελεί μια διαδικασία η οποία συνδέεται με αγχογόνες 

καταστάσεις ή γεγονότα και την ικανότητα ανάκαμψης από αυτά που οδηγεί σε 

θετική αναπτυξιακή προσαρμογή (Anyan & Hjemdal, 2016).  

Λίγες έρευνες έχουν μελετήσει την ΨΑ των εφήβων (Guilera, Pereda, 

Paños & Abad, 2015). Όσον αφορά τον παράγοντα φύλου, δεν υπάρχει συμφωνία 

μεταξύ των ερευνητών αν επηρεάζει την ΨΑ. Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η 
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ΨΑ δε διαφέρει μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών (Rodríguez-Rey, Alonso-

Tapia & Hernansaiz-Garrido, 2016· Αντωνίου, 2016· Νεάρχου, 2013· Stratta et 

al., 2013), άλλες έρευνες αναφέρουν ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερα επίπεδα 

ΨΑ από τα αγόρια (Mwangi, Ireri & Mwaniki, 2017), ενώ άλλες ότι τα κορίτσια 

έχουν χαμηλότερα επίπεδα ΨΑ από τα αγόρια (Rodríguez et al., 2016· Stratta et 

al., 2013). 

Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι ατομικοί και περιβαλλοντικοί 

παράγοντες της ΨΑ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. Ως ατομικοί παράγοντες θα 

θεωρηθούν η αυτοπεποίθηση/αυτογνωσία, η ενσυναίσθηση, οι στόχοι και οι 

φιλοδοξίες για το μέλλον, ενώ ως εξωτερικοί παράγοντες η οικογένεια, το 

σχολείο, οι συνομήλικοι και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Nearchou et al., 

2014). 

 

1.4.1. Εσωτερικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας εφήβων  

 

Η αυτοπεποίθηση (Rutter, 1993), η ενσυναίσθηση (Benard, 2004)  και οι 

στόχοι και φιλοδοξίες (Simões, Matos, Tomé & Ferreira, 2010) αποτελούν 

ατομικά χαρακτηριστικά της ΨΑ. Οι Fergus και Zimmerman (2005) ανέλυσαν 

έρευνες σχετικά με τη ΨΑ των εφήβων και αναφέρουν ότι οι έφηβοι που έχουν 

αυτοπεποίθηση και επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ψυχικά ανθεκτικοί στις 

δυσκολίες που προκύπτουν. Σύμφωνα με τους Bharathi και Sreedevi (2015), οι 

έφηβοι που έχουν αυτογνωσία, υψηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, 

παρουσιάζουν υψηλές σχολικές επιδόσεις και αποδέχονται τους άλλους χωρίς 

αρνητικά συναισθήματα.  

Οι ψυχικά ανθεκτικοί έφηβοι διαθέτουν, επίσης, δεξιότητες 

ενσυναίσθησης και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων (Gartland, Bond, Olsson, 

Buzwell & Sawyer, 2011). Στην εφηβεία τα κορίτσια κοινωνικοποιούνται σε 

συγκεκριμένους ρόλους από το περιβάλλον γνωρίζοντας πως να εκφραστούν και 

να επικοινωνήσουν (Overgaauw, Rieffe, Broekhof, Crone & Güroğlu, 2017). Τα 

υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης ταυτίζονται με τον κοινωνικό τους ρόλο (Wu, 
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Lin & Chen, 2016), διότι τα κορίτσια αναγνωρίζουν και κατανοούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό οποιαδήποτε συναισθηματική και γνωστική κατάσταση 

(Chaplin & Aldao, 2013). Έτσι, τα κορίτσια υιοθετούν περισσότερες δεξιότητες 

ενσυναίσθησης σε σχέση με τα αγόρια (Παπαδοπούλου, 2017·  Wu et al., 2016). 

Σύμφωνα με τους Miklikowska, Duriez και Soenens (2011), ο 

υποστηρικτικός ρόλος των γονέων βοηθά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, 

ωστόσο οι έφηβοι επιλέγουν να μοιράζονται τα συναισθήματα τους (Collins & 

Laursen, 2004) και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (Smetana, Campione-Barr 

& Metzger, 2006) περισσότερο με τη μητέρα τους απ’ ότι με τον πατέρα τους, 

διότι η ενσυναίσθηση των μητέρων συσχετίζεται με την ενσυναίσθηση των 

εφήβων (Παπαδοπούλου, 2017). 

Επιπροσθέτως, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες για το μέλλον αποτελούν 

κίνητρο μάθησης για τους εφήβους και συμβάλλουν στην πρόληψη ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών (Simões et al., 2010). Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι οι στόχοι 

και οι φιλοδοξίες των εφήβων επηρεάζονται από την οικογένεια (Gerard & Booth, 

2015· Roman et al., 2015) και αποτελούν παράγοντα της ΨΑ, η οποία ευνοεί την 

αυτοεκτίμηση των εφήβων στο σχολείο (McCoy & Bowen, 2014). Η γονική 

υποστήριξη, ωστόσο, φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιρροή όταν οι μαθητές έχουν 

χαμηλές ακαδημαϊκές φιλοδοξίες (Gerard & Booth, 2015).  

Τα αγόρια και τα κορίτσια ενδέχεται να αντιμετωπίζουν διαφορετικές 

προσδοκίες από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς (Schoon, Martin & Ross, 

2007). Τα κορίτσια μπορούν να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις της οικογένειας 

για επίτευξη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων (Beal & Crockett, 2013). 

Επομένως, τα κορίτσια θέτουν υψηλότερους στόχους και έχουν περισσότερες 

φιλοδοξίες για το μέλλον από ότι τα αγόρια (Simões et al., 2010). 

 

1.4.2. Εξωτερικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας εφήβων  

 

Το οικογενειακό πλαίσιο, το σχολικό πλαίσιο και το δίκτυο των 

συνομηλίκων συνδέονται μεταξύ τους και συμβάλλουν στην ψυχική υγεία των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:33 EEST - 13.56.182.168



 

 

12 

 

εφήβων (Petanidou, Daskagianni, Dimitrakaki, Kolaitis & Tountas, 2013). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Moore et al. (2018) έδειξαν ότι οι θετικές σχέσεις 

με την οικογένεια, τους φίλους και το σχολικό πλαίσιο συνδέονται σταθερά με 

την ψυχική υγεία κατά την εφηβεία. Σύμφωνα με τους Mueller και Haines 

(2012), η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν σημαντικές πηγές υποστήριξης 

των εφήβων και ταυτόχρονα η φροντίδα από τους γονείς και η αποδοχή από το 

σχολικό πλαίσιο ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους (Tian, Liu, Huang & 

Huebner, 2013). H οικογένεια φαίνεται να επηρεάζει περισσότερo τα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης από ότι η υποστήριξη των συνομηλίκων (Ramos-Díaz, 

Rodríguez-Fernández, Fernández-Zabala, Revuelta & Zuazagoitia, 2016). 

Η έρευνα της Rojas (2015) αναφέρει ότι η οικογενειακή καθοδήγηση και 

η οικογενειακή υποστήριξη ενισχύουν την ακαδημαϊκή ΨΑ στους μαθητές που 

βρίσκονται σε κίνδυνο. Από την άλλη μεριά, η απορριπτική στάση της 

οικογένειας (Saewyc, 2011), οι αυστηρές ποινές (Stevens, Morash & Park, 2011) 

και η ανεργία των γονέων συμβάλλουν σημαντικά στους κινδύνους και τις 

αντιξοότητες που βιώνουν οι έφηβοι και συνδέονται με χαμηλά επίπεδα ΨΑ 

(Booth & Van Ours, 2007). Η ανεργία ή μη απασχόληση ενός ή και των δύο 

γονέων επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία των εφήβων, διότι η οικογένεια 

αποτελεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί θετικά στην 

αντιμετώπιση αγχογόνων συμβάντων στη ζωή των εφήβων (Bacikova-Sleskova, 

Benka & Orosova, 2014). 

Η ΨΑ των εφήβων σχετίζεται, επίσης, με τις σχολικές τους επιδόσεις 

(Allan, McKenna & Dominey, 2014· Lee, 2009· Werner & Smith, 2001). Τα 

αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι οι ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές είχαν καλύτερη 

σχολική επίδοση από τους μη ψυχικά ανθεκτικούς (Mwangi, Okatcha, Kinai & 

Ireri, 2015· Rodríguez-Fernández, Ramos-Díaz & Axpe-Saez, 2018). Αντίθετα, η 

ακαδημαϊκή συναισθηματική εξάντληση από τις απαιτήσεις της μελέτης, τα 

χαμηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας και η χαμηλή σχολική επίδοση 

οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα ΨΑ (Ying, Wang, Lin & Chen, 2016). 

Πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο του εκπαιδευτικού 

στο σχολικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της ΨΑ των μαθητών. Συγκεκριμένα, οι 
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εμπειρίες των εκπαιδευτικών (Silyvier & Nyandusi, 2015), η ενθάρρυνση των 

μαθητών τους σε αντίξοες συνθήκες (Stride & Cutcher, 2015), η υλοποίηση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών ιδεών (Grant, Kinman & Baker, 2014) και η θετική 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών στους μαθητές (Theron, et al., 2014) μειώνουν τις 

στρεσογόνες καταστάσεις και προάγουν την ΨΑ. 

Ένας ακόμα παράγοντας που συνδέεται με υψηλά επίπεδα ΨΑ είναι οι 

θετικές επιρροές από τους συνομηλίκους (Hsieh et al., 2016). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Ali, Dwyer, Vanner & Lopez (2010) υποδηλώνουν ότι η απουσία 

αποδοχής των συνομηλίκων οδηγεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι Myklestad, 

Røysamb και Tambs (2012), θεωρούν ότι η κοινωνική υποστήριξη από τους 

φίλους ήταν ο ισχυρότερος προστατευτικός παράγοντας κατά των συμπτωμάτων 

του άγχους. 

Σύμφωνα με τους Sewasew, Braun-Lewensohn και Kassa (2017), η 

υποστήριξη από τους συνομήλικους ενισχύει την ΨΑ των εφήβων, ιδιαίτερα των 

κοριτσιών. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Ikiz και Cakar 

(2010), όπου τα κορίτσια που είχαν περισσότερες σχέσεις με τους συνομηλίκους, 

είχαν και περισσότερη αυτοπεποίθηση απ’ ότι τα αγόρια. Συνεπώς, τα κορίτσια 

είναι πιο κοινωνικά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αντίξοες 

συνθήκες (Mulugeta, 2008). 

Τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν ανάγκη από υποστηρικτικές 

αλληλεπιδράσεις, άνευ όρων αποδοχή, θετική στάση, ελπίδα, ενδιαφέρον, μη 

επικριτικές σχέσεις, συναισθηματική υποστήριξη και σχέση εμπιστοσύνης 

(Werner & Smith, 2001). Όταν το οικογενειακό πλαίσιο και οι συνομήλικοι δεν 

δύνανται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες, τότε τα παιδιά θα αναζητήσουν την 

φροντίδα και την κοινωνική υποστήριξη από έναν άλλο ενήλικα εκτός 

οικογένειας (Wolkow & Ferguson, 2001). Τα αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι 

η κοινωνική στήριξη από ενήλικες προάγει τα υψηλά επίπεδα ΨΑ των εφήβων 

(Pooley & Cohen, 2010). Ενήλικες που αποτελούν πηγή κοινωνικής υποστήριξης 

και θετικής επιρροής στους εφήβους είναι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, οι 

φροντιστές, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι συγγενείς, οι κληρικοί, οι προπονητές 
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εξωσχολικής δραστηριότητας, οι υπεύθυνοι κέντρων παιδιών και εφήβων, οι 

γείτονες κ.ά. (Wolkow & Ferguson, 2001).  

 

1.5. Ψυχική ανθεκτικότητα εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες 

 

«Οι ΜΔ είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή 

ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην 

πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, 

συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο 

άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και 

μπορεί να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές 

αυτό – ελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορεί να 

συνυπάρχουν με τις ΜΔ, αλλά δεν συνιστούν από μόνα τους τέτοιες (Hammill, 

1990, στο Παντελιάδου & Μπότσας, 2007: 8)». Σύμφωνα με τον άρθρο 3 του 

νόμου 3699/2008 οι ΜΔ είναι η δυσλεξία, η δυσαναγνωσία, η δυσορθογραφία, η 

δυσγραφία και η δυσαριθμησία. 

Η ύπαρξη ΜΔ ενδέχεται να αποτελέσει από μόνη της παράγοντα κινδύνου 

της ΨΑ, καθώς οι μαθητές με ΜΔ συχνά αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στο 

σχολείο (Harðardóttir, Júlíusdóttir & Guðmundsson, 2015) και αγχογόνες 

καταστάσεις, οι οποίες συχνά παραμένουν και μετά την ενηλικίωση, και έχουν 

αντίκτυπο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τη συναισθηματική λειτουργία και 

την αυτοεκτίμηση (Theron, 2004). Από την άλλη πλευρά, όμως, η παρουσία ΜΔ 

μπορεί να αποτελέσει ακόμα και προστατευτικό παράγοντα για μερικά παιδιά με 

ΜΔ, εφόσον οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κατανοούν καλύτερα τα διάφορα 

προβλήματα που παρουσιάζονται και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τους (Donahue & Pearl, 2003). Η παρουσία ΜΔ 

θεωρείται ένας παράγοντας κινδύνου, ο οποίος από μόνος του δεν μπορεί να 

προβλέψει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, αλλά αντίθετα άλλοι παράγοντες 

κινδύνου ή προστατευτικοί παράγοντες, όπως ατομικά χαρακτηριστικά ή 
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περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλληλεπιδρούν με τις ΜΔ και διευκολύνουν ή 

δυσχεραίνουν την επιτυχημένη προσαρμογή (Morrison & Cosden, 1997). 

  Λίγες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί σε εφήβους μαθητές με ΜΔ που 

έχουν μελετήσει την ΨΑ (Ghisi, Bottesi, Re, Cerea & Mammarella, 2016· 

Harðardóttir et al., 2015· Panicker & Chelliah, 2016· Piers & Duquette, 2016). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Panicker και Chelliah (2016) ανέφεραν χαμηλά 

επίπεδα ΨΑ εφήβων με ΜΔ και υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Ακόμη, η 

έρευνα των Skrzypiec, Askell-Williams, Slee και Rudzinski (2016) έδειξε ότι οι 

μαθητές με Ε.Ε.Α. σε σχέση με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους, 

βρίσκονται σε υψηλότερη επικινδυνότητα και εμφανίζουν χαμηλότερη ΨΑ. 

 

1.5.1. Εσωτερικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας εφήβων 

με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά της ΨΑ των μαθητών με ΜΔ δεν 

διαφέρουν από αυτά των τυπικά αναπτυσσόμενων συνομηλίκων τους (Morrison 

& Cosden, 1997). Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας της Theron (2004) 

παρουσιάζουν τα ατομικά χαρακτηριστικά των ψυχικά ανθεκτικών και μη 

ανθεκτικών μαθητών με ΜΔ. Τα χαρακτηριστικά των ψυχικά ανθεκτικών 

μαθητών με ΜΔ είναι τα εξής: 

• η θετική αυτοαντίληψη,  

• η θετική στάση ζωής,  

• η θετική καθοδήγηση για την επίτευξη μελλοντικών στόχων,  

• η αυτονομία, η ανεξαρτησία και η ικανότητα διεκδίκησης προσωπικών 

δικαιωμάτων με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο,  

• ο ενθουσιασμός και αυθορμητισμός,  

• η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο,  

• καλές διαπροσωπικές σχέσεις με ενσυναίσθηση, 
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• το δημιουργικό άγχος με την αίσθηση της υποχρέωσης και της ευθύνης. 

 

Τα χαρακτηριστικά των μη ψυχικά ανθεκτικών μαθητών με ΜΔ είναι τα 

εξής: 

• αρνητική αυτοαντίληψη, 

• θλίψη, ανασφάλεια, χαμηλή αυτοπεποίθηση, 

• απαισιοδοξία και ελλιπής μελλοντικός προσανατολισμός για την επίτευξη 

στόχων, 

• απογοήτευση και εχθρότητα, 

• παρορμητικότητα, 

• αποφυγή ανάληψης ευθυνών, 

• έλλειψη ενσυναίσθησης, δυσπιστία απέναντι στους άλλους, εκδήλωση 

συναισθημάτων με επιφύλαξη, 

• έλλειψη αυτονομίας και ταύτιση με τον ρόλο του θύματος, 

• προσωπική δυσαρέσκεια και έλλειψη προθυμίας για προσπάθεια. 

 

H αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία μπορούν να επιτρέψουν στους 

εφήβους με ΜΔ να αποδεχτούν τη μαθησιακή τους δυσκολία, να αξιολογήσουν 

τα δικά τους γνωστικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους και να 

υποστηρίξουν τον εαυτό τους (Wong, 2003). Τα χαμηλά επίπεδα 

αυτοπεποίθησης, το άγχος και η έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων με 

ΜΔ αποτελούν εμπόδια για τη σχολική προσαρμογή και έχουν ως αποτέλεσμα τα 

παιδιά να μην έχουν κίνητρα για την βελτίωση της σχολική τους επίδοσης και της 

εκπαιδευτικής τους πορείας (Charitaki, Marasidi & Soulis, 2018). Η έλλειψη 

κοινωνικών δεξιοτήτων και η χαμηλή αυτοπεποίθηση οδηγούν σε δυσκολίες 

διαπροσωπικής προσαρμογής (Bimbu, Polychroni & Hatzichristou, 2010).  

Τα αποτελέσματα ερευνών σε εφήβους μαθητές έδειξαν ότι οι ΜΔ είναι 

σημαντικός αρνητικός προγνωστικός παράγοντας της αυτοπεποίθησης και της 
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κοινωνικής προσαρμογής (Khanum, Noureen & Mushtaq, 2018· Rady, Kabeer & 

El-Nady, 2016). Οι μαθητές με ΜΔ που ανέφεραν χαμηλά επίπεδα 

αυτοπεποίθησης δέχονταν λιγότερη υποστήριξη από τους συνομήλικους, το 

οικογενειακό πλαίσιο και το σχολείο. 

Οι ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι με ΜΔ 

συνδέονται με τις προκλήσεις που αφορούν την αναγνώριση συναισθημάτων 

(Eyuboglu, Bolat & Eyuboglu, 2017). Σε πρόσφατες έρευνες, τα παιδιά και οι 

έφηβοι με ΜΔ ανέφεραν χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης σε σύγκριση με τους 

τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους (Cardillo, Garcia, Mammarella & 

Cornoldi, 2017· Eyuboglu et al., 2017· Gabay, Shamay-Tsoory & Goldfarb, 

2016).  

Με την ΨΑ των εφήβων με ΜΔ συνδέονται, επίσης, οι εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές προσδοκίες και οι στόχοι για το μέλλον (Davids, Roman & 

Kerchhoff, 2016· Moulton, Flouri, Joshi & Sullivan, 2015). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Simões et al. (2010) έδειξαν ότι οι περισσότεροι έφηβοι με Ε.Ε.Α. 

δεν ήταν ικανοποιημένοι από το σχολείο, είχαν χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση και 

δεν είχαν θετικούς στόχους και προσδοκίες για το μέλλον. Οι μαθητές με ΜΔ που 

έχουν αρνητικές αντιλήψεις για το σχολικό πλαίσιο, χαμηλή αυτοπεποίθηση και 

χαμηλές φιλοδοξίες για το μέλλον, δεν προσδοκούν να ολοκληρώσουν το σχολείο 

(Irvin et al., 2011). Συνεπώς, οι μαθητές με ΜΔ, σε σχέση με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, είναι πιο πιθανό να είναι αναποφάσιστοι 

σχετικά με τα μελλοντικά εκπαιδευτικά τους σχέδια και είναι λιγότερο πιθανό να 

επιλέξουν επαγγέλματα με υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις (Rojewski, 1999). 

 

1.5.2. Εξωτερικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας εφήβων με 

μαθησιακές δυσκολίες 

 

Σε πρώτη φάση, όταν οι γονείς πληροφορούνται ότι το παιδί τους έχει 

ΜΔ, είναι υπερπροστατευτικοί ή απορριπτικοί λόγω άγνοιας σχετικά με τη 

συμπτωματολογία των ΜΔ και την αντιμετώπιση τους (Venkatakrishnashastry & 
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Vranda, 2012), και νιώθουν απογοήτευση και δυσαρέσκεια (Sahu, Bhargava, 

Sagar & Mehta, 2018). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Taderera και Hall 

(2017) έδειξαν ότι εκτός από την έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις ΜΔ των 

παιδιών τους και τους εξωτερικούς φορείς υποστήριξης, η οικονομική αστάθεια 

και η ανεργία των γονέων με παιδιά με ΜΔ σχετίζεται με τα χαμηλά επίπεδα 

υποστήριξης τους και την έλλειψη γνώσεων για παραπομπή σε δομημένα πλαίσια 

για μαθητές με ΜΔ.  

Η συναισθηματική υποστήριξη από τους γονείς αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα για τα άτομα με ΜΔ (Piers & Duquette, 2016· Werner & Smith, 2001· 

Wong, 2003). Σύμφωνα με την έρευνα των Sahu et al. (2018), οι γονείς των 

εφήβων με ΜΔ έχουν σημαντική επίδραση στην ακαδημαϊκή και κοινωνική 

επιτυχία των παιδιών τους. Η θετική επικοινωνία και η υποστήριξη από τα μέλη 

της οικογένειας και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αυξάνουν την 

αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών με ΜΔ (Pandy, 2012). 

Οι έφηβοι με ΜΔ αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής, λόγω χαμηλής 

ικανοποίησης από το σχολείο και χαμηλής αυτοπεποίθησης (Charitaki et al., 

2018). Οι μαθητές με ΜΔ, παρόλο που προσπαθούν να ανταποκριθούν στα 

απαιτητικά προγράμματα σπουδών, παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις, 

διότι δεν διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και εκπαιδευτικές στρατηγικές 

ώστε να ανταπεξέλθουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Deshler, 2005). Οι 

μαθητές που δεν προσαρμόζονται επιτυχώς στο σχολικό περιβάλλον, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν το σχολείο ή να μην αποφοιτήσουν, 

αλλά αντίθετα συμμετέχουν σε άλλες επικίνδυνες συμπεριφορές (Simões et al., 

2010). Ακόμη, οι μη υποστηρικτικές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς έχουν 

αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου, ο οποίος οφείλεται στη σχολική αποτυχία 

των μαθητών με ΜΔ (Harðardóttir et al., 2015). Η στάση των εκπαιδευτικών 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ΨΑ των μαθητών με ΜΔ (Haft, 

Myers & Hoeft, 2016).  

Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η υποστήριξη από συνομηλίκους 

διαδραματίζει προστατευτικό ρόλο στους μαθητές με ΜΔ (Al-Yagon, 2016· 

Shany, Wiener & Assido, 2013). Παρόλα αυτά, οι έφηβοι με ΜΔ έχουν 
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λιγότερους φίλους στο σχολείο σε σχέση με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές 

τους (Bunch & Valeo 2004), με αποτέλεσμα να νιώθουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 

και αρνητικά συναισθήματα (Haft et al., 2016). Αποτελέσματα ερευνών ανέφεραν 

ότι οι σταθερές φιλίες είναι ένας προστατευτικός παράγοντας για τους μαθητές με 

ΜΔ, προάγοντας μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και κοινωνική αυτοαντίληψη (Al-

Yagon, 2016· Shany et al., 2013). Συνεπώς, η αλληλεπίδραση με συνομηλίκους 

τυπικής ανάπτυξης παρέχει ακαδημαϊκή και κοινωνική υποστήριξη στους 

μαθητές με ΜΔ (Carter, Cushing, Clark & Kennedy, 2005). 

Στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, οι μαθητές με ΜΔ αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες οι οποίες περιορίζουν τα κοινωνικά τους δίκτυα (Lane, Carter, Pierson 

& Glaeser, 2006). Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι οι έφηβοι με ΜΔ έχουν 

περιορισμένη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και μειωμένη 

υποστήριξη από ενήλικες εκτός οικογενειακού πλαισίου σε σχέση με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους (Carter, Swedeen, Moss & Pesko, 2010· 

Steyn, 2006). Σύμφωνα με την Steyn (2006), oι ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές είχαν 

τουλάχιστον έναν ενήλικα που ένιωθαν ότι ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα 

τους και συμμετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε αντίθεση με τους μη ψυχικά 

ανθεκτικούς. Παρόλο που οι στάσεις του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος 

είναι θετικές απέναντι στα άτομα με ΜΔ, ωστόσο τα εν λόγω άτομα δέχονται 

λιγότερη υποστήριξη από την κοινότητα και βιώνουν κοινωνική απομόνωση 

(Overmars-Marx, Thomése, Verdonschot & Meininger, 2014). 

 

1.6. Ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχέση με το 

αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας των 

εφήβων 

 

Η μοναξιά είναι μια δυσάρεστη εμπειρία, η οποία συνδέεται με την 

ανεπαρκή εκπλήρωση της ανάγκης για διαπροσωπική οικειότητα (Γαλανάκη, 

2015). Οι Hudson, Elek και Campbell-Grossman (2000) αναφέρουν ότι οι έφηβοι 

βιώνουν περισσότερη μοναξιά από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο εξελικτικό στάδιο 
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(Wainman, 2010). Το αίσθημα της μοναξιάς είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας, το οποίο σχετίζεται με την αντίληψη των κοινωνικών σχέσεων και 

το είδος της κοινωνικής σχέσης που αναπτύσσουν τα άτομα (Tassin, 1999). 

 

1.6.1. Το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας των 

εφήβων 

 

H ΨΑ συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της μοναξιάς (Terwase & 

Ibaishwa, 2014), καθώς αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της μοναξιάς (Altundağ 

& Bulut, 2014· Pakdaman, Saadat, Shahyad & Ahmadi, 2016). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Baltaci και Karatas (2015) επισημαίνουν ότι οι έφηβοι που 

διαθέτουν κοινωνικά υποστηρικτικά δίκτυα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

αγχογόνες καταστάσεις. Στην έρευνα των Altundağ και Bulut (2014), οι έφηβοι 

μαθητές που εμφάνισαν υψηλά επίπεδα ΨΑ ένιωθαν λιγότερη μοναξιά, ενώ 

εκείνοι που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αντίξοες καταστάσεις και να 

επιλύσουν τα συναισθηματικά τους προβλήματα βίωναν μοναξιά. 

Σύμφωνα με τους Maes, Van den Noortgate, Vanhalst, Beyers και 

Goossens (2017), το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας στην 

εφηβεία συνδέεται με χαμηλή σχολική επίδοση, εγκατάλειψη του σχολείου, 

κατάθλιψη, κοινωνικό άγχος, χαμηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης, απόρριψη από τους 

συνομηλίκους και θυματοποίηση (Heinrich & Gullone, 2006). Η έρευνα των 

Demir και Tarhan (2001) αναφέρει ότι οι έφηβοι με χαμηλά επίπεδα μοναξιάς και 

κοινωνικής δυσαρέσκειας βίωναν απόρριψη από τους συμμαθητές τους και 

ένιωθαν κοινωνική δυσαρέσκεια από το σχολείο.  

Οι Zarei, Heydari και Adli (2013) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

σημαντική σχέση ανάμεσα στη μοναξιά και τη σχολική επίδοση στους εφήβους 

μαθητές. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Alhoot και 

Abdallah (2015), τα οποία έδειξαν ότι οι έφηβοι μαθητές που ένιωθαν μοναξιά 

είχαν χαμηλή σχολική επίδοση και αυτοπεποίθηση.  
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Το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας σχετίζεται ακόμα 

με την αυτογνωσία των μαθητών και την αντίληψη που έχουν για τις κοινωνικές 

τους σχέσεις (Asher, Gorman, Guerra, Gabriel & Weeks, 2013). Τα παιδιά που 

βιώνουν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια δεν έχουν φίλους, είναι συνήθως 

θύματα σχολικού εκφοβισμού και δεν έχουν καλή σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου (Galanaki, Polychronopoulou & Babalis, 2008). Πολλοί μαθητές 

εξακολουθούν να αισθάνονται μόνοι τους, ακόμη και μεταξύ φίλων (Margalit, 

2012). Τα αποτελέσματα  της έρευνας των Woods, Done και Kalsi (2009) έδειξαν 

ότι οι μαθητές που ένιωθαν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια βίωναν την 

απόρριψη από τους συνομηλίκους και είχαν κακή ποιότητα φιλίας.  

Επιπροσθέτως, τα παιδιά και οι έφηβοι που νιώθουν μοναξιά έχουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση, λόγω μη αποδοχής από τους συνομηλίκους και έλλειψη 

κοινωνικού και οικογενειακού υποστηρικτικού δικτύου (Dhal, Bhatia, Sharma & 

Gupta, 2007). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που βίωναν μοναξιά και 

κοινωνική δυσαρέσκεια παρουσίαζαν έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων και 

χαμηλή αποδοχή από τους συνομηλίκους τους (Tekinarslan & Kucuker, 2015· 

Margalit, 2012). Οι έφηβοι μαθητές που είχαν δυσκολία στη συνεργασία με 

συνομηλίκους, έλλειψη ενσυναίσθησης (Brewer & Kerslake, 2015) και μειωμένο 

αυτοέλεγχο, ένιωθαν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια (Schinka, Van Dulmen, 

Mata, Bossarte & Swahn, 2013). Η αρνητική αντίληψη που έχουν οι μαθητές για 

τον εαυτό τους, οι μειωμένες φιλοδοξίες για το μέλλον και οι ανεπιθύμητες 

συμπεριφορές που εκδηλώνουν σχετίζονται με τη μοναξιά που βιώνουν (Margalit, 

2012). 

Η οικογένεια διαδραματίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο στο αίσθημα της 

μοναξιάς των εφήβων. Σύμφωνα με τους Balážová, Gallová, Praško, Šlepecký και 

Kotianová (2018), οι έφηβοι που έχουν ανατραφεί σε ένα ασφαλές και στοργικό 

οικογενειακό περιβάλλον δημιουργούν θετική εικόνα για τον εαυτό τους, 

εμπιστεύονται περισσότερο τους ανθρώπους και βιώνουν λιγότερα συναισθήματα 

μοναξιάς. Από την άλλη, οι έφηβοι που βιώνουν έλλειψη φροντίδας νιώθουν 

μοναξιά και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διαμόρφωση των κοινωνικών τους 

σχέσεων. Οι χαμηλές απαιτήσεις των γονέων συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα 
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μοναξιάς (Lim & Smith, 2008), ενώ η υπερβολική πίεση και οι συγκρούσεις των 

γονέων επιφέρει αυξημένα επίπεδα μοναξιάς (Balážová et al., 2017).  

Η ανεργία ή έλλειψη απασχόλησης των γονέων μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα κινδύνου για τους εφήβους και να τους δημιουργήσει διάφορα 

δυσάρεστα συναισθήματα (Belle & Bullock, 2011· Εμμανουηλίδου, 2015). Στην 

έρευνα των Varga, Piko και Fitzpatrick (2014), οι έφηβοι των οποίων ο πατέρας 

δεν εργαζόταν ένιωθαν μοναξιά, είχαν χαμηλή αυτοπεποίθηση και εκδήλωναν 

ψυχοσωματικά συμπτώματα.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Bohnert, Aikins και 

Edidin (2007) και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με το 

αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας. Οι έφηβοι που συμμετείχαν 

σε εξωσχολικές δραστηριότητες, είχαν φιλίες με τους συνομηλίκους και ένιωθαν 

λιγότερη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια σε σύγκριση με τους συμμαθητές 

τους που δεν συμμετείχαν.  

Όσον αφορά την επίδραση του φύλου στο αίσθημα της μοναξιάς, τα 

αποτελέσματα των ερευνών δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Αρκετοί ερευνητές 

ισχυρίζονται ότι τα κορίτσια κατά τη μέση παιδική ηλικία και την εφηβεία, 

βιώνουν περισσότερη μοναξιά και είναι κοινωνικά δυσαρεστημένα (Biolcati & 

Cani, 2015· Brewer & Kerslake, 2015), ενώ άλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο 

(Maes et al., 2017). Επιπροσθέτως, υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν ότι δεν 

υπάρχει στατιστική σημαντικά διαφορά στο φύλο (Demir & Tarhan, 2001· 

Schinka et al., 2013). Σύμφωνα με τους Heinrich και Gullone (2006) οι διαφορές 

του φύλου σε σχέση με τη μοναξιά ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα μεθοδολογικών 

ζητημάτων.  
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1.6.2. Το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας των 

εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες 

 

Οι μαθητές με ΜΔ βιώνουν μεγαλύτερα επίπεδα μοναξιάς σε σχέση με 

τους συνομηλίκους τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Margalit, 2012). 

Οι Sharabi και Margalit (2011) αναφέρουν ότι οι μαθητές με ΜΔ εμφανίζουν 

υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής ανησυχίας, κοινωνικού αποκλεισμού και 

μοναξιάς σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους. Οι 

περισσότεροι μαθητές με ΜΔ έχουν χαμηλή αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, μη επιθυμητή συμπεριφορά και νιώθουν άγχος 

και μοναξιά (Shany et al., 2013) και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο 

μαθησιακό και κοινωνικό σχολικό πλαίσιο (Wainman, 2010).  

Οι έφηβοι μαθητές με ΜΔ βιώνουν περισσότερη μοναξιά και κοινωνική 

δυσαρέσκεια σε σχέση με τους συμμαθητές τους χωρίς ΜΔ (Al-Yagon, 2012· 

Sharabi & Margalit, 2011· Tarabia & Abu-Rabia, 2016). Στην έρευνα των 

Rosenstreich, Feldman, Davidson, Maza και Margalit (2015) οι μαθητές με ΜΔ 

ανέφεραν υψηλά επίπεδα μοναξιάς και χαμηλά επίπεδα ελπίδας και αισιοδοξίας 

σε σχέση με τους συμμαθητές τους χωρίς ΜΔ. Σύμφωνα με την Sabornie (1994), 

οι έφηβοι με ΜΔ, βίωναν περισσότερη μοναξιά στο σχολείο και εμφάνισαν 

διαφορές στην κοινωνική ένταξη, τη θυματοποίηση, τη συμμετοχική διαδικασία 

και την αξιολόγηση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς σε 

σχέση με τους συμμαθητές τους. 

Οι μαθητές με ΜΔ συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες εξηγούν τις κοινωνικές δυσκολίες και τις 

εμπειρίες μοναξιάς των μαθητών με ΜΔ (Idan & Margalit, 2014· Margalit, 2012). 

Έρευνες αναφέρουν ότι οι έφηβοι με ΜΔ, όχι μόνο αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές 

δυσκολίες, αλλά και εμφανίζουν υψηλά επίπεδα μοναξιάς και χαμηλή 

αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους (Al-

Yagon, 2012· Al-Yagon & Margalit, 2013· Estell et al., 2008). Επιπλέον, οι 

μαθητές που νιώθουν μοναξιά θέτουν χαμηλότερους στόχους και έχουν λιγότερες 
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προσδοκίες για το μέλλον τόσο σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων όσο και σε 

άλλους τομείς της ζωής τους (Abeyta, Routledge & Juhl, 2015).  

Το μη υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο συνδέεται με το αίσθημα της 

μοναξιάς (Segrin & Domschke, 2011). Οι κοινωνικές δραστηριότητες των 

μαθητών με ΜΔ με τους συνομηλίκους τους, τις οικογένειες τους και τους 

ενήλικες του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, όταν είναι ελλιπείς 

σχετίζονται άμεσα το αίσθημα της μοναξιάς (Al-Yagon, 2012· Sharabi & 

Margalit, 2011).  

Οι Sharabi, Levi και Margalit (2012) μελέτησαν το οικογενειακό πλαίσιο 

εφήβων και ανέδειξαν το αίσθημα της μοναξιάς των μαθητών ως παράγοντα 

κινδύνου και το αίσθημα της συνεκτικότητας ως προστατευτικό παράγοντα. Με 

βάση τα αποτελέσματα της έρευνας της Al-Yagon (2012), οι έφηβοι με ΜΔ πέρα 

από τις ακαδημαϊκές τους δυσκολίες, ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς, 

προβλήματα συμπεριφοράς και λιγότερες αλληλεπιδράσεις με σημαντικούς 

ενήλικες και συμμαθητές τους σε σχέση με τους συνομηλίκους τους.  

Οι αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές έχουν και αυτές σημαντική 

επιρροή στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και, ως εκ τούτου, η 

εμπειρία της μοναξιάς θεωρείται παράγοντας κινδύνου και μπορεί να προκαλέσει 

άμεσες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή των μαθητών 

(Margalit, 2012). Τα παιδιά που απορρίπτονται ή περιθωριοποιούνται από τους 

συνομηλίκους τους εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας (Tariq & Masood, 2011· Χατζηγεωργιάδου, 2011). Η έρευνα της 

Wainman (2010) επισήμανε ότι οι έφηβοι με ΜΔ που έχουν απορριφθεί, απείχαν 

απ’ τη μάθηση και δεν επιθυμούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο, διότι ένιωθαν 

μοναξιά.  

Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί παίζουν σημαντικό ρόλο αναφορικά με το 

αίσθημα της μοναξιάς των έφηβων με ΜΔ. Έρευνες αναφέρουν ότι οι μαθητές με 

ΜΔ που είχαν καλές σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ένιωθαν 

ασφάλεια και λιγότερη μοναξιά (Al-Yagon, 2012· Idan & Margalit, 2014). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Majorano, Brondino, Morelli και Maes (2016) 

έδειξαν ότι οι έφηβοι με ΜΔ σε σχέση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 
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συμμαθητές τους, ένιωθαν περισσότερη μοναξιά, χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης και χαμηλά επίπεδα ποιοτικής σχέσης τόσο με τους γονείς όσο 

και με τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με άλλες έρευνες, οι μαθητές με ΜΔ, αλλά 

και οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση χωρίς διάγνωση, βίωναν περισσότερη 

μοναξιά σε σχέση με τους μαθητές που παρουσίαζαν υψηλή σχολική επίδοση 

(Demir & Tarhan, 2001).  

Η μη ικανοποίηση από την ποιότητα κοινωνικών σχέσεων, η αδιαφορία 

και η απόρριψη σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες αυξάνει το αίσθημα της μοναξιάς 

(Vanhalst et al., 2015). Το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας 

των μαθητών με ΜΔ σχετίζεται με τη μη επίτευξη στόχων, 

συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων επιπέδων ενδιαφέροντος των μαθητών 

για μάθηση και της χαμηλότερης ακαδημαϊκής αυτοαποτελεσματικότητας και 

αυτοπεποίθησης (Quan, Zhen, Yao & Zhou, 2014). 

Συνεπώς, η ΨΑ συνδέεται με το αίσθημα της μοναξιάς (Margalit, 2012), 

το οποίο αποτελεί παράγοντα κινδύνου (Idan & Margalit, 2014· Sharabi et al., 

2012). Τα αποτελέσματα της έρευνας των Feldman, Davidson, Ben‐Naim, Maza 

και Margalit (2016), έδειξαν ότι οι μαθητές με ΜΔ ανέφεραν υψηλά επίπεδα 

μοναξιάς και χαμηλά επίπεδα ελπίδας, αισιοδοξίας και ΨΑ, σε αντίθεση με τους 

συνομηλίκους τους χωρίς ΜΔ.  

 

1.7. Ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων σε 

σχέση με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές 

τους 

  

Οι διαπροσωπικές συμπεριφορές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και 

εμβάθυνση των υποστηρικτικών προσωπικών σχέσεων και έχουν ποικίλες 

συνέπειες στην υγιή ανάπτυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής των εφήβων 

(Gartland et al., 2011). Η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική κοινότητα 

εξαρτάται από την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, η οποία βασίζεται 
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στις προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με τους σημαντικούς άλλους (Βασιλείου, 

2007). Οι αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές 

κατά την εφηβεία και έχουν πρωταρχική σημασία στην κοινωνική τους ανάπτυξη 

(Varlinskaya & Spear, 2008).  

 

1.7.1. Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εφήβων 

 

Η ΨΑ συνδέεται με τις θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εφήβων 

(Roffey, 2017). Οι μαθητές που έχουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

συμμαθητές τους και αισιόδοξες πεποιθήσεις, διαθέτουν υψηλά επίπεδα ΨΑ 

(Doll, Jew & Green, 1998), ενώ οι μαθητές που έχουν λίγους φίλους και είναι 

λιγότερο αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους διαθέτουν χαμηλότερα 

(Rosenfeld, Richman & Bowen, 1998). Εκτός από το οικογενειακό και ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές 

μπορούν να προβλέψουν τα επίπεδα ΨΑ των εφήβων (Dias & Cadime, 2017). 

Επιπλέον, οι φιλίες με τους συμμαθητές αποτελούν και αυτές έναν σημαντικό 

θετικό προγνωστικό παράγοντα της ΨΑ στην εφηβεία (Van Harmelen et al., 

2017).  

Η αυτοπεποίθηση (Laird, 2005), η αυτογνωσία (Geangu, Benga, Stahl & 

Striano, 2011), η ενσυναίσθηση (Eisenberg, Spinrad & Valiente, 2016· Shaffer & 

Kipp, 2010· Wagaman, 2011), οι στόχοι και οι φιλοδοξίες για το μέλλον (Davids 

et al., 2016) των μαθητών συνδέονται με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Laird (2005) έδειξαν ότι οι 

μαθητές που αποδέχονταν τη διαφορετικότητα των συνομηλίκων 

αλληλεπιδρούσαν θετικά με τους συμμαθητές τους και είχαν υψηλή 

αυτοπεποίθηση και κριτική σκέψη.  

Σύμφωνα με τους Geangu et al. (2011), η αυτογνωσία συνδέεται θετικά με 

την κοινωνική συμπεριφορά και την ενσυναίσθηση. Έρευνες αναφέρουν ότι η 

ενσυναίσθηση και η κοινωνική ανταπόκριση διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο 

στην υγιή κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων (Shaffer & Kipp, 
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2010· Wagaman, 2011). Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης κατά την εφηβεία είναι 

απαραίτητη για την καλλιέργεια θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους 

συμμαθητές, την προαγωγή της κοινωνικής κατανόησης και την αύξηση της 

συνεργασίας μεταξύ των εφήβων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια (Eisenberg et al., 

2016). Επιπλέον, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και οι διαπροσωπικές σχέσεις με 

τους συμμαθητές, επηρεάζουν θετικά τους μελλοντικούς στόχους και τις 

φιλοδοξίες των εφήβων (Davids et al., 2016).  

Στη φιλία των παιδιών και των εφήβων σημαντικό ρόλο παίζει και το 

φύλο (Ko & Buskens, 2011). Τα κορίτσια δημιουργούν ποιοτικότερες φιλίες 

(Radmacher & Azmitia, 2006), εκδηλώνουν πιο θετικά χαρακτηριστικά 

(Brendgen, Vitaro, Doyle, Markiewicz & Bukowski, 2002) και μοιράζονται τα 

συναισθήματα τους, ενώ τα αγόρια αλληλεπιδρούν μέσω κοινών δραστηριοτήτων 

(Maccoby, 1994). Αντίθετα, τα αγόρια δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο 

σχολικό πλαίσιο και εκδηλώνουν περισσότερες συγκρούσεις με τους συμμαθητές 

τους (Αναγνωστάκη, 2008). Από την άλλη, τα κορίτσια απολαμβάνουν 

περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τα αγόρια, διότι δέχονται 

περισσότερη υποστήριξη από τους συμμαθητές (Bokhorst, Sumter & Westenberg, 

2010) και έχουν πιο θετική αντίληψη της σχέσης μαζί τους (Mallet, Vignoli & 

Lallemand, 2018).  

Οι γονείς και αυτοί, από την πλευρά τους, έχουν θετική ή αρνητική 

συμβολή στην επιλογή του κοινωνικού δικτύου των παιδιών τους (Shwetha & 

Sathiyaseelan, 2014). Σύμφωνα με την έρευνα της Laible (2007), οι έφηβοι που 

έχουν ασφαλή δεσμό με τη μητέρα τους, έχουν περισσότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, διότι μέσα από τη διαπροσωπική σχέση με τη μητέρα τους 

έχουν αναπτύξει τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες. Η σχέση 

της μητέρας με το παιδί παίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη με τους 

συμμαθητές του στο σχολείο (Dekovic & Meeus, 1997). 

Οι έφηβοι, όταν η μητέρα ή ο πατέρας είναι άνεργοι, αναζητούν κάποιους 

συμμαθητές τους που τους θεωρούν σημαντικούς στη ζωή τους (Jones, Vaterlaus, 

Jackson & Morrill, 2014) ή επιλέγουν να αποστασιοποιηθούν από την κοινωνική 

τους ζωή (Quinn, 2016). Η ανεργία ή μη απασχόληση του γονέα επηρεάζει τις 
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κοινωνικές αλληλεπιδράσεις του εφήβου με τους συμμαθητές του, 

απομακρύνοντας τον από κάθε κοινωνική δραστηριότητα, σε αντίθεση με τους 

εφήβους που οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι (Quinn, 2016). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Kumari και Kuntal, (2018) αναφέρουν ότι οι έφηβοι με 

εργαζόμενη μητέρα είχαν περισσότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

συμμαθητές και πιο υψηλά επίπεδα κοινωνικής επάρκειας σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους που είχαν μη εργαζόμενη μητέρα. 

Οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις επηρεάζουν και αυτές αρνητικά τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές, κυρίως στους μαθητές με ΜΔ 

(Agaliotis & Kalyva, 2008). Τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών  

αποδεικνύουν ότι η κοινωνική υποστήριξη από τους συμμαθητές και οι φιλίες 

συνδέονται θετικά με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις (Jacobson, 2010· Li, Allen & 

Casillas, 2017).  

Η συμμετοχή στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον έχει θετικές επιδράσεις 

στην ψυχική υγεία των εφήβων (Lerner et al., 2005). Οι δημιουργικές 

δραστηριότητες στην κοινότητα ενισχύουν την ανάπτυξη των γνωστικών και 

συμπεριφορικών ικανοτήτων ώστε να είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις 

αντιξοότητες (Zimmerman et al., 2013). 

 

1.7.2. Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εφήβων με μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

Οι μαθητές με ΜΔ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν αγχογόνες 

καταστάσεις, λόγω κοινωνικοσυναισθηματικών και ακαδημαϊκών δυσχερειών σε 

ποικίλες κοινωνικές καταστάσεις. Η ΨΑ συνδέεται με τα κοινωνικά προβλήματα 

και τις κοινωνικές σχέσεις των μαθητών με ΜΔ (Shany et al., 2013· Wong, 2003). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Estell et al. (2008), παρόλο που οι περισσότεροι 

μαθητές με ΜΔ εντάσσονται σε ομάδες συνομηλίκων, εντούτοις οι περισσότεροι 

έχουν χαμηλότερη κοινωνική θέση και λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε 

σχέση με τους συμμαθητές τους. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της 
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έρευνας των Διδασκάλου, Ανδρέου και Βλάχου (2011), τα οποία αναφέρουν ότι 

οι περισσότεροι μαθητές με Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο δέχονται λιγότερες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και βιώνουν το αίσθημα της απόρριψης ή της 

αδιαφορίας από τους συμμαθητές τους. Η αποδοχή των δυσκολιών των μαθητών 

με Ε.Ε.Α. είναι πολύ σημαντική για τη σύναψη φιλίας με συμμαθητές και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Glick & Rose, 2011). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας των Shany et al. (2013) έδειξαν πως παρότι που οι μαθητές με ΜΔ έχουν 

χαμηλότερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους συμμαθητές τους, εκείνοι οι 

μαθητές με ΜΔ που είχαν σταθερές φιλίες αύξησαν τα επίπεδα αυτοπεποίθησης. 

Επομένως, η κοινωνική υποστήριξη από συνομηλίκους θεωρείται προστατευτικός 

παράγοντας της ΨΑ (Mather & Ofiesh, 2005). 

Ωστόσο, οι έφηβοι με ΜΔ είναι πιο δυσαρεστημένοι από την ποιότητα 

ζωής τους και έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης (Gans, 

Kenny & Ghany, 2003), αυτογνωσίας, αυτοαξιολόγησης (Παντελιάδου, 2011) και 

ενσυναίσθησης (Andrade, Brodeur, Waschbusch, Stewart & McGee, 2009· 

Bloom & Heath, 2010· Carman & Chapparo, 2012) σε σχέση με τους συμμαθητές 

τους με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

Σύμφωνα με τον Benard (1991), η συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες με 

συμμαθητές βοηθά τους μαθητές με ΜΔ να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, την ικανότητα λήψης αποφάσεων, να θέτουν μελλοντικούς 

στόχους και να έχουν φιλοδοξίες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Hurst, Wallace και Nixon (2013) 

επισημαίνουν ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση βελτίωσε τη μάθηση των εφήβων 

κατά τη διδασκαλία στην τάξη, αλλά και τις ικανότητές τους για κριτική σκέψη. 

Οι μαθητές με ΜΔ είναι λιγότερο πιθανό να επιλεγούν σε σχολικές 

δραστηριότητες από τους συμμαθητές τους και όταν βίωναν σχολικό άγχος 

σπάνια απευθύνονταν σε συνομηλίκους τους για συναισθηματική υποστήριξη 

(Bender, Rosenkrans & Crane, 1999). Παρόλα αυτά, η θετική στήριξη των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης αυξάνει τα επίπεδα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με Ε.Ε.Α (Pickens-Cantrell, 2016). 

Επομένως, η υποστήριξη από έναν εκπαιδευτικό και η αμοιβαία φιλία με τους 

συμμαθητές ενισχύουν την ΨΑ (Margalit, 2003). 
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Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή ανάπτυξη 

κοινωνικών αλληλεπιδράσεων στους μαθητές με ΜΔ είναι η σχέση με τους γονείς 

τους, οι οποίες επηρεάζουν την κοινωνική αντίληψη, τις οικογενειακές σχέσεις 

(Wong, 2003) και την κοινωνική τους ανάπτυξη (Dyson, 2003). Τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Firth, Greaves και Frydenberg (2009) έδειξαν ότι οι έφηβοι με 

ΜΔ που προέρχονταν από ένα υπερπροστατευτικό οικογενειακό περιβάλλον, 

υιοθετούσαν παθητική στάση απέναντι στις στρατηγικές αντιμετώπισης 

αγχογόνων κοινωνικών καταστάσεων.  

 

1.8. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Με βάση την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, σκοπός της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της ΨΑ των εφήβων Γυμνασίου 

με και χωρίς ΜΔ και η σχέση της με το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους.  

Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να διερευνηθούν: 

1. Η αντιλαμβανόμενη ΨΑ των μαθητών με και χωρίς ΜΔ. 

2. Το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας που βιώνουν στο 

πλαίσιο του σχολείου τόσο οι μαθητές με ΜΔ, όσο και οι μαθητές χωρίς ΜΔ. 

3. Η εκτίμηση των μαθητών με και χωρίς ΜΔ για τις σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές τους, τις σημαντικές διαπροσωπικές τους ανάγκες και την 

κοινωνική τους ικανότητα.  

4. Οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω εξεταζόμενων μεταβλητών. 

5. Η διαφοροποίηση των παραπάνω μεταβλητών λόγω των μαθησιακών 

δυσκολιών. 

6. Οι διαφοροποιήσεις των παραπάνω μεταβλητών σε σχέση με το φύλο, τη 

σχολική επίδοση και τη θέση απασχόλησης γονέων. 
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7. Αν το αίσθημα της μοναξιάς και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές είναι προγνωστικοί παράγοντες της ΨΑ των εφήβων με και χωρίς 

ΜΔ.  

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι εξής ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Οι έφηβοι με ή χωρίς ΜΔ παρουσιάζουν επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας 

και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές τους άνω του 

μετρίου, ενώ βιώνουν χαμηλά επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας.  

2. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων με και χωρίς ΜΔ σχετίζεται με το 

αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και με τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές. 

3. Οι έφηβοι με ΜΔ έχουν χαμηλότερο βαθμό ψυχικής ανθεκτικότητας, 

απολαμβάνουν λιγότερες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές 

τους και βιώνουν υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας 

συγκριτικά με τους συμμαθητές τους χωρίς ΜΔ. 

4. Το φύλο των εφήβων (με ή χωρίς ΜΔ) επηρεάζει την ψυχική τους 

ανθεκτικότητα, το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους.  

5. Η σχολική επίδοση των εφήβων (με ή χωρίς ΜΔ) επηρεάζει την ψυχικής τους 

ανθεκτικότητα, το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. 

6. Η θέση απασχόλησης των γονέων των εφήβων (με ή χωρίς ΜΔ) επηρεάζει 

την ψυχική τους ανθεκτικότητα, το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους.  

7. Το αίσθημα της μοναξιάς, της κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες 

της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων μαθητών με και χωρίς ΜΔ. 

Αντίστοιχα, τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Ποια είναι τα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας που έχουν οι έφηβοι με ή 

χωρίς ΜΔ, σε ποιο βαθμό έχουν το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 
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δυσαρέσκειας και ποια είναι τα επίπεδα των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με 

τους συμμαθητές τους; 

2. Υπάρχει συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας με το αίσθημα της μοναξιάς 

και κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των μαθητών με ΜΔ ή χωρίς αλλά και στο συνολικό δείγμα; 

3. Διαφέρουν οι αντιλήψεις των έφηβων με ΜΔ για την ψυχική τους 

ανθεκτικότητα, τη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια και τις σχέσεις τους 

με τους συμμαθητές τους από τις αντιλήψεις των συνομηλίκων τους χωρίς 

ΜΔ; 

4. Διαφέρουν οι αντιλήψεις των εφήβων αγοριών (με ή χωρίς ΜΔ) για την 

ψυχική τους ανθεκτικότητα, το αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους από τις 

αντιλήψεις των συνομηλίκων τους κοριτσιών;  

5. Διαφέρει η ψυχική ανθεκτικότητα των έφηβων (με ή χωρίς ΜΔ), το αίσθημα 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι σχέσεις με τους συμμαθητές 

τους αναφορικά με τη σχολική τους επίδοση; 

6. Διαφέρει η ψυχική ανθεκτικότητα των έφηβων (με ή χωρίς ΜΔ), το αίσθημα 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές τους σε σχέση με τη θέση απασχόλησης των γονέων τους; 

7. Είναι το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι σχέσεις 

με τους συνομηλίκους προγνωστικοί παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των εφήβων με και χωρίς ΜΔ;  
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Κεφάλαιο 2ο 

 

Μεθοδολογία 

 

2.1. Δείγμα 

  

Στην παρούσα έρευνα κλήθηκαν να συμμετάσχουν 720 μαθητές 

Γυμνασίου όλων των τάξεων από 16 Γυμνάσια με τμήματα ένταξης του νομού 

Αττικής. Από τους μαθητές αυτούς οι 540 ήταν τυπικής ανάπτυξης, ενώ οι 180 με 

ΜΔ (αναλογία 1 προς 3). Τα χαρακτηριστικά του δείγματος περιγράφονται 

αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο (3.2.1.).  

 

2.2. Διαδικασία επιλογής δείγματος 

 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία ευκολίας ή βολική 

δειγματοληψία (convenience sampling). Σε αντίθεση με τις στρατηγικές 

δειγματοληψίας που βασίζονται στον πληθυσμό, η δειγματοληψία ευκολίας είναι 

στρατηγική δειγματοληψίας μη πιθανότητας, όπου οι συμμετέχοντες επιλέγονται 

με βάση την προσβασιμότητα τους ή και την εγγύτητά τους στην έρευνα 

(Bornstein, Jager & Putnick, 2013). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με 

τους Διευθυντές των Γυμνασίων που περιλαμβάνουν τμήματα ένταξης. Στη 

συνέχεια, από τους διευθυντές Γυμνασίου και τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής των τμημάτων ένταξης ζητήθηκε ο αριθμός των μαθητών με ΜΔ που 
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φοιτούσαν στα τμήματα ένταξης, ανά τάξη. Στο δείγμα των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης δεν συμπεριλήφθηκαν μαθητές, οι οποίοι ενώ είχαν διαγνωστεί με ΜΔ 

εντούτοις δεν συμμετείχαν στο τμήμα ένταξης. Με βάση τις παραπάνω 

πληροφορίες επιλέχθηκαν τα τμήματα ανά τάξη που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Ως ΜΔ ορίστηκαν οι ΜΔ που αναφέρονται στον νόμο 3699/2008. Οι 

μαθητές με ΜΔ είχαν διάγνωση από δημόσιους φορείς, όπως, Ιατροπαιδαγωγικά 

Κέντρα, ΚΕΔΔΥ, Νοσοκομεία και Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής. 

 

2.3. Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

Για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διερεύνηση της ΨΑ, του 

αισθήματος μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω εργαλεία (Παράρτημα Γ): 

 

2.3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

  

Σε αυτή την ενότητα του ερωτηματολογίου, τέθηκαν στους συμμετέχοντες 

ερωτήσεις οι οποίες αφορούν δημογραφικά δεδομένα των ιδίων και των γονέων 

τους. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ρωτήθηκαν για το φύλο τους, την ηλικία 

τους, την τάξη στην οποία φοιτούν, τη σχολική επίδοση του τρέχοντος 

τετραμήνου, την κατάσταση απασχόλησης του πατέρα και της μητέρας τους, 

καθώς και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους. Ως σχολική επίδοση 

θεωρήθηκε ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τετραμήνου με δεκαδικό αριθμό. 

Η βαθμολογία έχει τις εξής 4 κατηγορίες: Άριστα (19-20), Πολύ Καλά (16-18), 

Καλά (13-15), Σχεδόν Καλά (10-12). Όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης 

των γονέων, αυτή διακρίθηκε σε δύο κατηγορίες: τους απασχολούμενους και τους 

ανέργους ή μη οικονομικά ενεργούς. Στην  δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται όσοι 
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βρίσκονται σε ανεργία,  συνταξιοδότηση, μακροχρόνια ασθένεια, αναπηρία και οι 

ασχολούμενοι με οικιακά (Bacikova-Sleskova et al., 2014).    

 

2.3.2. Κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας  

 

Ως εργαλείο για τη διερεύνηση της ΨΑ, χρησιμοποιήθηκε η «Κλίμακα 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας» (California Healthy Kids Survey – Resilience Youth 

Development Module School-Focused Scales), όπως μεταφράστηκε από τη 

Νεάρχου (2013), αλλά τροποποιημένο για τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

έρευνας, ώστε να απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου. Γενικός στόχος του είναι να 

εξετάσει την ΨΑ των μαθητών, μέσω των απαντήσεών τους σε στοιχεία 

αξιολόγησης τα οποία περιλαμβάνουν αφενός τρεις υποκλίμακες εσωτερικών 

παραγόντων (αυτοπεποίθηση, στόχοι και φιλοδοξίες, ενσυναίσθηση) και 

αφετέρου τέσσερις υποκλίμακες εξωτερικών παραγόντων (υποστήριξη από την 

κοινότητα, από το δίκτυο των συνομηλίκων, από το σχολείο, από το σπίτι).  

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα είναι 4βαθμης κλίμακας (1 «Δεν ισχύει 

καθόλου», 2 «Ισχύει λίγο», 3 «Ισχύει αρκετά», 4 «Ισχύει σίγουρα»). Το αρχικό 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 51 ερωτήσεις, από τις οποίες τόσο στην έρευνα 

της Nearchou et al. (2014) όσο και στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιούνται οι 

34, από τις οποίες οι 13 αφορούν τους εσωτερικούς παράγοντες και οι 21 τους 

εξωτερικούς. Πιο συγκεκριμένα, στους τρεις εσωτερικούς παράγοντες 

περιλαμβάνονται η αυτοπεποίθηση (ερωτήσεις 15,16,17,20,21,24), οι στόχοι και 

φιλοδοξίες (ερωτήσεις 12,13,14,23) και η ενσυναίσθηση (ερωτήσεις 18,19,22). Οι 

τέσσερις εξωτερικοί παράγοντες είναι, η υποστήριξη από την κοινότητα 

(ερωτήσεις 6,7,8,9,10,11), η υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων (ερωτήσεις 

25,26,27,28,29), η υποστήριξη από το σχολείο (ερωτήσεις 1,2,3,4,5) και η 

υποστήριξη από το σπίτι (ερωτήσεις 30,31,32,33,34). Τα σκορ των εσωτερικών 

και εξωτερικών παραγόντων της ΨΑ κυμαίνονται: για την αυτοπεποίθηση από 6 

έως 24 βαθμούς, για τους στόχους και τις φιλοδοξίες από 4 έως 16, για την 
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ενσυναίσθηση από 3 έως 12, για την υποστήριξη από την κοινότητα από 6 έως 24, 

για την υποστήριξη από το δίκτυο των συνομηλίκων από 5 έως 20, για την 

υποστήριξη από το σχολείο από 5 έως 20 και για την υποστήριξη από το σπίτι 

από 5 έως 20. Όσο μεγαλύτερο σκορ αναφέρουν οι μαθητές σε κάθε υποκλίμακα 

τόσο υψηλότερα είναι και τα επίπεδα ΨΑ.  

Το προσαρμοσμένο ερωτηματολόγιο των Nearchou et al. (2014) 

παρουσιάζει δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha)  .63 έως .81 για 

καθεμία από τις επτά υποκλίμακες (αυτοπεποίθηση: .67, στόχοι και φιλοδοξίες: 

.66, ενσυναίσθηση: .63, υποστήριξη από την κοινότητα: .80, από το δίκτυο 

συνομηλίκων: .81, από το σχολείο: .69 και από το σπίτι: .64). Στην παρούσα 

έρευνα, ο δείκτης Cronbach alpha βρέθηκε πως είχε τιμές από .62 έως .83 για 

καθεμία από τις επτά υποκλίμακες (αυτοπεποίθηση:  .65, στόχοι και φιλοδοξίες: 

.62, ενσυναίσθηση: .74, υποστήριξη από την κοινότητα: .83, από το δίκτυο 

συνομηλίκων: .70, από το σχολείο: .77 και από το σπίτι: .68). 

 

2.3.3. Κλίμακα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας  

 

Η «Κλίμακα Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας» (Loneliness & 

Social Dissatisfaction Scale) (Asher, Hymel & Renshaw, 1984) προσαρμόστηκε 

στα ελληνικά από τις Galanaki και Kalantzi-Azizi (1999). Μέσα από 24 

ερωτήσεις, η κλίμακα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση του συναισθήματος της 

μοναξιάς και της εκτίμησης των μαθητών για τις σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές τους, τις σημαντικές διαπροσωπικές τους ανάγκες και την κοινωνική 

τους ικανότητα. Περιλαμβάνει και οκτώ ερωτήσεις (2,5,7,11,13,15,19,23) για 

άσχετα θέματα, προκειμένου να κάνει τους μαθητές να νιώσουν πιο χαλαρά, με 

σκοπό την ανοιχτή έκφραση των συναισθημάτων τους.  

Τα ερωτήματα απαντώνται με 5βαθμη κλίμακα τύπου Likert από 1 έως 5 

(όπου 1 «πάντα», 2 «τις περισσότερες φορές», 3 «μερικές φορές», 4 «σχεδόν 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:05:33 EEST - 13.56.182.168



 

 

37 

 

ποτέ», 5 «καθόλου»). Η βαθμολόγηση για την κλίμακα της απόλυτης μοναξιάς, η 

οποία αποτελείται από τρεις ερωτήσεις (9,17,21) έγινε υπολογίζοντας τον μέσο 

όρο με αντιστροφή των τιμών τους. Για την κλίμακα της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας υπολογίζεται ο μέσος όρος των ερωτήσεων 

(1,3,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24) από τις οποίες έχουν αντιστραφεί οι τιμές των 

ερωτήσεων 3,6,12,14,18,20,24. Το σκορ της απόλυτης μοναξιάς κυμαίνεται από 3 

έως 15 βαθμούς και της κοινωνικής δυσαρέσκειας από 13 έως 65. Όσο 

μεγαλύτερο σκορ αναφέρουν οι έφηβοι τόσο περισσότερη μοναξιά και κοινωνική 

δυσαρέσκεια βιώνουν.   

Η ελληνική προσαρμογή του ερωτηματολογίου από τους Galanaki και 

Kalantzi-Azizi (1999) είχε δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach alpha).85. 

Ενώ η εσωτερική αξιοπιστία για την απόλυτη μοναξιά ήταν .62 και για την 

κοινωνική δυσαρέσκεια .82.  Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης εσωτερικής 

συνοχής της απόλυτης μοναξιάς βρέθηκε ίσος με α = .84, ενώ για την κοινωνική 

δυσαρέσκεια α = .86. 

 

2.3.4. Κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων 

 

Η «Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων» (Positive Interaction Scale) των 

Stevens et al. (2000) χορηγήθηκε σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και είναι 

σταθμισμένη σε ελληνικό πληθυσμό από τις Andreou et al. (2005). Μέσα από έξι 

ερωτήσεις, καθεμία από τις οποίες έχει πέντε επιλογές στις απαντήσεις (1 «Ποτέ», 

2 «Σπάνια», 3 «Μερικές φορές», 4 «Συχνά», 5 «Πολύ συχνά»), η κλίμακα ερευνά 

την αντίληψη που έχουν οι μαθητές αναφορικά με τις σχέσεις τους με τους 

συνομηλίκους τους (όπως να μοιράζονται πράγματα, να λένε αστεία, να μιλάνε 

για πράγματα που τα ενδιαφέρουν, να βοηθάνε, να παίζουνε μαζί και να 

δανείζουν τα πράγματά τους).  
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Η βαθμολόγηση γίνεται με απλή άθροιση όλων των ερωτήσεων. Το σκορ 

κυμαίνεται από 6 έως 30 βαθμούς. Υψηλά αποτελέσματα στην κλίμακα αυτή 

δείχνουν την ύπαρξη θετικών αλληλεπιδράσεων.  Ο δείκτης αξιοπιστίας 

(Cronbach alpha) της κλίμακας της ελληνικής προσαρμογής σε 448 μαθητές 4ης-

6ης Δημοτικού ήταν .86. Στην παρούσα έρευνα, ο δείκτης εσωτερικής συνοχής της 

κλίμακας θετικών αλληλεπιδράσεων βρέθηκε ίσος με α = .83. 

 

2.4. Διαδικασία χορήγησης ερωτηματολογίων  

 

Σε πρώτο στάδιο, χορηγήθηκε άδεια έγκρισης διεξαγωγής της έρευνας στα 

Γυμνάσια της Α΄ και Δ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας με 

τμήματα ένταξης, για το διδακτικό έτος 2017-2018, από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με 

αριθμό πρωτοκόλλου 60905/Δ3, στις 18 Απριλίου 2018 (βλ. Παράρτημα Δ).  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα σε 15 μαθητές 

Γυμνασίου με ΜΔ, στους οποίους χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο της ΨΑ, διότι 

το συγκεκριμένο εργαλείο δεν έχει σταθμιστεί σε μαθητές Γυμνασίου με ΜΔ. 

Από τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας δεν φάνηκε να υπάρχει δυσκολία 

στην κατανόηση των ερωτήσεων. Παρ’ όλα αυτά έγιναν κάποιες προσαρμογές σε 

κάποια ερωτήματα ώστε να απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου (π.χ. 

καθηγητής/τρια αντί για δάσκαλος/α).  

Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 

του 2018. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους διευθυντές των 

σχολείων, καθώς απεστάλησαν και ενημερωτικές επιστολές (βλ. Παράρτημα Α) 

σχετικά με το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας για να οριστούν οι 

ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας με τη σύμφωνη γνώμη των συλλόγων 

διδασκόντων. Ενημερωτικά σημειώματα δόθηκαν και στους μαθητές προκειμένου 

να ενημερωθούν οι γονείς τους, οι οποίοι εντός τριών ημερών κλήθηκαν να 

δώσουν γραπτώς τη σύμφωνη γνώμη τους (βλ. Παράρτημα Β),.  
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Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στο πλαίσιο της τάξης για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και στα τμήματα ένταξης για τους μαθητές με ΜΔ, 

καθώς τηρήθηκε ο κώδικας δεοντολογίας. Επιπλέον, οι μαθητές ενημερώθηκαν 

για τον σκοπό της έρευνας και πως μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους 

οποιαδήποτε στιγμή και να αποσυρθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής 

της. Υπάρχει δέσμευση ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι στη διάθεσή 

τους οποτεδήποτε το επιθυμήσουν.  

Με βάση τις οδηγίες της έγκρισης της έρευνας από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η υλοποίηση της παρέμβασης στα 

σχολεία πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών των σχολείων. Για το 

λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν 

παρόντες οι διευθυντές, οι καθηγητές ή οι εκπαιδευτικοί του τμήματος ένταξης. 

Λόγω του απορρήτου, οι καθηγητές των τμημάτων ένταξης που ήταν παρόντες, 

σημείωναν με ένα διακριτικό σύμβολο στα ερωτηματολόγια των μαθητών με 

ΜΔ,· στη συνέχεια συμπλήρωναν το αντίστοιχο έντυπο για τους μαθητές με ΜΔ 

με πληροφορίες που αφορούσαν τις ώρες συμμετοχής τους στα Τ.Ε., τα μαθήματα 

που παρακολουθούσαν και την ακριβή γνωμάτευση από δημόσιο φορέα. Η 

διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν μία (1) διδακτική ώρα, ενώ 

σε ελάχιστες περιπτώσεις, στα Τ.Ε., χρειάστηκε ακόμη ένα τέταρτο, που 

διατέθηκε από την επόμενη διδακτική ώρα.  

Η διανομή των ερωτηματολογίων, οι πληροφορίες για την έρευνα, οι 

οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και οι επεξηγήσεις σε απορίες 

μαθητών πραγματοποιήθηκε από τον ερευνητή και όλη η διαδικασία της έρευνας 

κύλησε ομαλά. 

 

2.5. Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

 

Για την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικών εφαρμογών SPSS έκδοσης 
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25 (IBM Statistical Package for Social Sciences for Windows, Version 25.0. 

Armonk, NY: IBM Corp). Για την Επιβεβαιωτική Ανάλυση Παραγόντων 

(Confirmatory Factor Analysis, CFA) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Amos 

έκδοσης 23.0 (Chicago: SPSS). Tο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίσθηκε 

στο 5% γιατί είναι το ανώτερο επιτρεπτό στις επιστήμες συμπεριφοράς, εκτός από 

την ενότητα των συσχετίσεων όπου τέθηκαν ακόμα πιο αυστηρά κριτήρια 

προκειμένου να επισημανθούν οι ισχυρές, μέτριες και ασθενείς συσχετίσεις.  

Αναλυτικά, ως προς τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν, για 

την περιγραφική ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 

συχνότητες και ποσοστά (%). Για την περιγραφική ανάλυση των ποσοτικών 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ο μέσος όρος (Μ.Ο), η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 

καθώς και το T score. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των εργαλείων μέτρησης 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής εσωτερικής αξιοπιστίας (Cronbach's alpha). 

Για τον προσδιορισμό του συντελεστή συσχέτισης χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του Spearman rho (με αμφίπλευρο 

έλεγχο), καθώς δεν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότητας. Η υπόθεση της 

κανονικότητας και στα δύο επίπεδα ελέγχθηκε με το τεστ Shapiro-Wilk.  

Για την παρατήρηση των στατιστικών διαφορών μεταξύ διαφόρων 

δημογραφικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε ο στατιστικός έλεγχος των 

προσημασμένων τάξεων μεγέθους του Mann-Whitney U για τη διάμεσο, καθώς 

δεν πληρούνταν η υπόθεση της κανονικότητας και στα δύο επίπεδα. Για τον 

έλεγχο διαφορών μεταβλητών με πάνω από δύο επίπεδα χρησιμοποιήθηκε ο μη 

παραμετρικός έλεγχος Kruskal Wallis H, για τον ίδιο λόγο (μη κανονικές 

κατανομές).   

Κατά την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης 

ελέγχθηκαν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις (κανονικότητα, 

ομοσκεδαστικότητα, ανεξαρτησία καταλοίπων, μη πολυσυγγραμικότητα). Η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να εντοπιστούν οι στατιστικά 

σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες είναι η μέθοδος Enter. Στα πλαίσια αυτής 
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της μεθόδου, όλες οι προβλεπτικές μεταβλητές εισέρχονται στην εξίσωση 

παλινδρόμησης ταυτόχρονα, με σκοπό τη μελέτη της σχέσης όλων των 

προβλεπτικών μεταβλητών συνολικά με την εξαρτημένη μεταβλητή.  
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Κεφάλαιο 3ο  

 

Αποτελέσματα 

 

3.1. Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση  

 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

(confirmatory factor analysis), η οποία  πραγματοποιήθηκε στις κλίμακες της ΨΑ 

και της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας με σκοπό να επιβεβαιωθεί από τη 

βιβλιογραφία εάν το εργαλείο της παρούσας έρευνας προσαρμόζεται στην 

προϋπάρχουσα παραγοντική δομή. H προσαρμογή του μοντέλου αναφέρεται στο 

πόσο καλά το προτεινόμενο μοντέλο αντιστοιχεί στους συσχετισμούς μεταξύ 

μεταβλητών στο σύνολο δεδομένων. Εάν ληφθούν υπόψη όλοι οι σημαντικοί 

συσχετισμοί που είναι εγγενείς στο σύνολο δεδομένων, τότε θα υφίσταται καλή 

προσαρμογή. 

Στο γράφημα 1, παρουσιάζεται η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση της 

κλίμακας ΨΑ (7 παράγοντες). Υπολογίζοντας τους απαραίτητους δείκτες της 

ανάλυσης που δείχνουν επάρκεια ή μη προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, 

διαπιστώθηκε ότι το κριτήριο χ2 βρέθηκε ίσο με 1202.97, p < .001, df = 506, 

CMIN/df = 2.38, GFI = 0.89, RMSEA = .04, κριτήριο του Akaike (1987) = 

1258.00. Γενικά, η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση έδειξε καλή προσαρμογή 

του μοντέλου στα δεδομένα  της κλίμακας ΨΑ. 
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Γράφημα 1. Path diagram για το μοντέλο της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης της 

κλίμακας Ψυχικής Ανθεκτικότητας  

 

Υποσημειώσεις: F1: αυτοπεποίθηση, F2: στόχοι & φιλοδοξίες, F3: ενσυναίσθηση  

F4: υποστήριξη από την κοινότητα, F5: υποστήριξη από το δίκτυο των συνομηλίκων, F6: 

υποστήριξη από το σχολείο, F7: υποστήριξη από το σπίτι 
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Στο γράφημα 2, παρουσιάζεται η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

του ερωτηματολογίου Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας (2 παράγοντες). 

Υπολογίζοντας τους απαραίτητους δείκτες της ανάλυσης που δείχνουν επάρκεια ή 

μη προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι το κριτήριο χ2 

βρέθηκε ίσο με 800.11, p < .001, df = 104, CMIN/df = 2.69, GFI = 0.84, RMSEA 

= .09, κριτήριο του Akaike (1987) = 896.11. Γενικά, η επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση έδειξε καλή προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα της 

κλίμακας μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας. 

 

 

Γράφημα 2. Path diagram για το μοντέλο της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης του 

ερωτηματολογίου Μοναξιάς & Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 

 

Υποσημειώσεις: F1: απόλυτη μοναξιά, F2: κοινωνική δυσαρέσκεια 
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3.2. Περιγραφική στατιστική ανάλυση 

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του δείγματος και τα περιγραφικά μέτρα των κλιμάκων των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα.  

 

3.2.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων (πίνακας 1). Το δείγμα απαρτιζόταν από 540 μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης (75.00%) και 180 μαθητές με ΜΔ (25.00%). To 52.78% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν αγόρια (380), ενώ το 47.22% ήταν κορίτσια 

(340). Πιο συγκεκριμένα, 266 αγόρια ήταν τυπικής ανάπτυξης (70.00% στο 

σύνολο των αγοριών), 114 με ΜΔ (30%), ενώ 274 κορίτσια ήταν τυπικής 

ανάπτυξης (80.59% στο σύνολο των κοριτσιών) και 66 με ΜΔ (19,41%). Ως προς 

την ηλικία των συμμετεχόντων, η μέση ηλικία των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

ήταν 13.78 έτη (Τ.Α± 0.97), ενώ των μαθητών με ΜΔ ήταν σχεδόν ίση (13.80 ± 

0.97 έτη). Η κατανομή των μαθητών του δείγματος ανά τάξη φοίτησης ήταν 

ισοδύναμη, καθώς το 32.92% φοιτούσε στην Α’ Γυμνασίου, το 32.92% φοιτούσε 

στην Β’ Γυμνασίου και το 34.17% φοιτούσε στην Γ’ Γυμνασίου. Η αναλογία των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς τους μαθητές με ΜΔ, σε κάθε τάξη, ήταν πολύ 

κοντά σε αυτή του συνολικού δείγματος (75.00% έναντι 25%).  

Ως προς την κατάσταση απασχόλησης του πατέρα παρατηρήθηκε ότι το 

92.21% των συμμετεχόντων δήλωσε πως ο πατέρας ήταν απασχολούμενος, ενώ 

το 7.79% δήλωσε ότι δεν είχε απασχόληση, καθώς ήταν άνεργος ή οικονομικά μη 

ενεργός (συνταξιούχος κλπ). Όσον αφορά την κατάσταση απασχόλησης της 

μητέρας, το 76.94% των μαθητών δήλωσε πως η μητέρα ήταν απασχολούμενη, 

ενώ το 23.06% δήλωσε ότι δεν είχε απασχόληση, καθώς ήταν άνεργη ή 

οικονομικά μη ενεργή (συνταξιούχος, οικιακά κλπ). Τέλος, στη κατανομή των 
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κατηγοριών του βαθμού επίδοσης των μαθητών, παρατηρούμε ότι το 21.39% του 

δείγματος ήταν άριστοι, το 44.17% πολύ καλοί, το 27.50% καλοί, ενώ το 6.94% 

ήταν σχεδόν καλοί.  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

Χαρακτηριστικό N % 

Δείγμα   

Τυπικής ανάπτυξης 540 75.00 

Με μαθησιακές δυσκολίες 180 25.00 

Φύλο   

Αγόρια 380 52.78 

Κορίτσια 340 47.22 

Τάξη φοίτησης   

Α' Γυμνασίου 237 32.92 

Β' Γυμνασίου 246 34.17 

Γ' Γυμνασίου 237 32.92 

Κατάσταση απασχόλησης πατέρα   

Απασχολούμενοι 663 92.21 

Άνεργοι & Οικονομικά μη ενεργοί 56 7.79 

Κατάσταση απασχόλησης μητέρας   

Απασχολούμενες 554 76.94 

Άνεργες & Οικονομικά μη ενεργές 166 23.06 

Βαθμός επίδοσης   

Άριστα 154 21.39 

Πολύ καλά 318 44.17 

Καλά 198 27.50 

Σχεδόν καλά 50 6.94 

Οι τιμές αφορούν σε συχνότητες και ποσοστά (%).  
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3.2.2. Περιγραφικά μέτρα των κλιμάκων των ερωτηματολογίων 

 

Αρχικά εξετάστηκε αν οι μεταβλητές της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας, οι συνιστώσες της ΨΑ και οι θετικές αλληλεπιδράσεις 

ακολουθούν την κανονική κατανομή (Πίνακας 2) και προέκυψε ότι αυτές οι 

μεταβλητές δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, αφού το τεστ είναι 

στατιστικά σημαντικό. 

 

Πίνακας 2. Test κανονικότητας για τις μεταβλητές της μοναξιάς της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας, των συνιστωσών της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και των 

θετικών αλληλεπιδράσεων. 

Μεταβλητές 

  Shapiro-Wilk 

Ομάδα Τιμή W 
Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Σημαντικότητα 

p 

Μοναξιά 

Τυπικής 

ανάπτυξης .770 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .868 180 .00*** 

Κοινωνική 

δυσαρέσκεια 

  

Τυπικής 

ανάπτυξης .925 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .980 180 .01 * 

Αυτοπεποίθηση 

Τυπικής 

ανάπτυξης .972 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .978 180 .01 ** 

Στόχοι & 

φιλοδοξίες 

Τυπικής 

ανάπτυξης .826 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .909 180 .00*** 

Ενσυναίσθηση 

Τυπικής 

ανάπτυξης .919 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .942 180 .00*** 

Υποστήριξη 

από την 

κοινότητα 

Τυπικής 

ανάπτυξης .882 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .911 180 .00*** 

Υποστήριξη 

από το δίκτυο 

των 

Τυπικής 

ανάπτυξης .918 540 .00*** 

Με μαθησιακές .921 180 .00*** 
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συνομηλίκων δυσκολίες 

Υποστήριξη 

από το σχολείο 

Τυπικής 

ανάπτυξης .961 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

.966 180 .00*** 

Υποστήριξη 

από το σπίτι 

Τυπικής 

ανάπτυξης .857 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .931 180 .00*** 

Κλίμακα 

θετικών 

αλληλεπιδράσε

ων 

Τυπικής 

ανάπτυξης .916 540 .00*** 

Με μαθησιακές 

δυσκολίες .947 180 .00*** 

***p<0.001 ** p<0.01 * p<0.05 

 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

των κλιμάκων του εργαλείου στο  συνολικό δείγμα, αλλά και χωριστά για τους 

μαθητές με και χωρίς ΜΔ.  

Συγκεκριμένα, στο συνολικό δείγμα, σχετικά με τους εσωτερικούς 

παράγοντες της ΨΑ παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές διέθεταν αυτοπεποίθηση, 

καθώς η μέση τιμή ήταν λίγο πάνω από το μέσο του εύρους (18.49), υψηλούς 

στόχους και φιλοδοξίες με τη μέση τιμή κοντά στο μέγιστο (14.07), ενώ η 

ενσυναίσθηση ήταν σχεδόν στο μέσο του εύρους (9.41).  

Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, οι έφηβοι είχαν μεγάλη 

υποστήριξη από το σπίτι, διότι η μέση τιμή ήταν κοντά στο μέγιστο (17.53), ενώ 

παράλληλα η υποστήριξη από την κοινότητα και το δίκτυο των συνομηλίκων 

παρουσίασε μέση τιμή λίγο πάνω από το μέσο του εύρους (19.78 και 16.40 

αντίστοιχα). Τέλος, η υποστήριξη από το σχολείο ήταν πολύ κοντά στο μέσο του 

εύρους (15.02).  

Αναφορικά με την κλίμακα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας οι 

μαθητές παρουσίασαν χαμηλά επίπεδα μοναξιάς με τη μέση τιμή να βρίσκεται 

κοντά στο ελάχιστο (5.28), γεγονός που ίσχυε και για την κοινωνική δυσαρέσκεια 

(26.00). Τέλος, οι μαθητές εμφάνισαν υψηλά ποσοστά κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές τους, αφού η μέση τιμή της κλίμακας 

θετικών αλληλεπιδράσεων ήταν κοντά στο μέγιστο (24.17).  
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Σε όλες τις κλίμακες παρατηρήθηκε παρόμοιο μοτίβο με το συνολικό 

δείγμα τόσο για τους εφήβους τυπική ανάπτυξης όσο και για εκείνους με ΜΔ. 

Ωστόσο, οι έφηβοι με ΜΔ εμφάνισαν χαμηλότερη μέση τιμή σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους στους παρακάτω παράγοντες: αυτοπεποίθηση, στόχοι και 

φιλοδοξίες,  ενσυναίσθηση, υποστήριξη από την κοινότητα,  υποστήριξη από το 

δίκτυο των συνομηλίκων και υποστήριξη από το σπίτι. Το ίδιο συνέβη και στην 

κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων, δηλαδή οι έφηβοι με ΜΔ είχαν λιγότερες 

θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. Το αντίστροφο ίσχυε για  την 

απόλυτη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς οι έφηβοι με ΜΔ 

παρουσίασαν υψηλότερη μέση τιμή απόλυτης μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας από τους συμμαθητές τους. Ανάλογο αποτέλεσμα ίσχυε και για την 

υποστήριξη από το σχολείο, όπου οι μαθητές με ΜΔ φάνηκε να έχουν οριακά 

υψηλότερη μέση τιμή.  Το ζήτημα αυτό θα μελετηθεί εκτενώς σε άλλο κεφάλαιο. 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των T scores της ΨΑ, της 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των θετικών αλληλεπιδράσεων των 

μαθητών με και χωρίς ΜΔ.  

 
Γράφημα 3. Μέσες τιμές των T scores των μεταβλητών των συνιστωσών της ψυχικής 

ανθεκτικότητας, της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των θετικών 

αλληλεπιδράσεων στους μαθητές με και χωρίς ΜΔ. 
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Πίνακας 3. Μέτρα κεντρικής θέσης και διασποράς όλων των κλιμάκων  

 Συνολικό δείγμα Τυπικής ανάπτυξης Με μαθησιακές δυσκολίες 

Κλίμακες Μ.Ο. Τ.Α. Εύρος Μ.Ο. Τ.Α. Εύρος Μ.Ο. Τ.Α. Εύρος 

Κλίμακα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας  
    

     

Αυτοπεποίθηση   18.49 3.02 8.00 - 24.00 18.66 2.92 8.00 - 24.00 17.99 3.24 9.00 - 24.00 

Στόχοι & φιλοδοξίες  14.07 2.03 5.00 - 16.00 14.28 1.93 5.00 - 16.00 13.45 2.21 7.00 - 16.00 

Ενσυναίσθηση  9.41 2.08 3.00 - 12.00 9.51 2.07 3.00 - 12.00 9.11 2.08 3.00 - 12.00 

Υποστήριξη από την 

κοινότητα  
19.78 3.89 6.00 - 24.00 20.01 3.81 6.00 - 24.00 19.10 4.06 6.00 - 24.00 

Υποστήριξη από το δίκτυο 

των συνομηλίκων 
16.40 2.61 5.00 - 20.00 16.55 2.45 5.00 - 20.00 15.94 3.00 5.00 - 20.00 

Υποστήριξη από το σχολείο 15.02 3.25 5.00 - 20.00 14.99 3.31 6.00 - 20.00 15.09 3.06 5.00 - 20.00 

Υποστήριξη από το σπίτι 17.53 2.28 8.00 - 20.00 17.75 2.23 8.00 - 20.00 16.86 2.32 11.00 - 20.00 

Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς & 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 
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Απόλυτη μοναξιά 5.28 2.79 3.00 - 15.00 5.00 2.59 3.00 - 15.00 6.13 3.20 3.00 - 15.00 

Κοινωνική δυσαρέσκεια 26.00 8.76 13.00 - 63.00 25.00 8.49 13.00 - 63.00 28.98 8.90 13.00 - 51.00 

Κλίμακα θετικών 

αλληλεπιδράσεων 
24.17 4.60 6.00 - 30.00 24.73 4.17 6.00 - 30.00 22.48 5.36 6.00 - 30.00 

Οι τιμές αφορούν σε μέση τιμή (ΜΤ), τυπική απόκλιση (ΤΑ), εύρος (ελάχιστο – μέγιστο). 
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3.3. Συσχέτιση της ψυχικής ανθεκτικότητας με το αίσθημα της 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων  

 

Σε αυτή την ενότητα, εξετάζεται το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή, 

αν υπάρχει συσχέτιση της ΨΑ με το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μαθητών. Η 

ανάλυση διακρίνεται σε τρία μέρη: για το συνολικό δείγμα, για τους μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και για τους μαθητές με ΜΔ. 

Ως προς το συνολικό δείγμα (πίνακας 4), βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των κλιμάκων των ερωτηματολογίων, εκτός 

από την απόλυτη μοναξιά με την ενσυναίσθηση (rs = -.06, n = 720, p = .135). Η 

ισχυρότερη συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Κλίμακα 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας ήταν ανάμεσα στην υποστήριξη από το σπίτι και στην 

αυτοπεποίθηση (rs = .44, n = 720, p < .001), στη συνέχεια, η υποστήριξη από το 

σπίτι με τους στόχους και τις φιλοδοξίες (rs = .43, n = 720, p < .001), έπεται η 

υποστήριξη από το σπίτι με την υποστήριξη από το σχολείο (rs = .41, n = 720, p < 

.001) και η υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων με την αυτοπεποίθηση (rs = 

.41, n = 720, p < .001).  

Οι ισχυρότερες συσχετίσεις στο ερωτηματολόγιο Μοναξιάς και 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας βρέθηκαν μεταξύ της κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

της απόλυτης μοναξιάς (rs = .71, n = 720, p < .001) και μεταξύ της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και της αυτοπεποίθησης (rs = -.42, n = 720, p < .001). Για την 

κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων η ισχυρότερη συσχέτιση βρέθηκε με την 

κοινωνική δυσαρέσκεια (rs = -.61, n = 720, p < .001), την απόλυτη μοναξιά (rs = -

.42, n = 720, p < .001) και την αυτοπεποίθηση (rs = .42, n = 720, p < .001). 

Όσον αφορά το δείγμα μαθητών τυπικής ανάπτυξης (πίνακας 5), 

βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των κλιμάκων των 

ερωτηματολογίων, εκτός από την απόλυτη μοναξιά με την ενσυναίσθηση (rs = -
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.06, n = 540, p = .199), όπως και στο συνολικό δείγμα. Η ισχυρότερη συσχέτιση 

μεταξύ των κλιμάκων του ερωτηματολογίου Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

ήταν ανάμεσα στην υποστήριξη από το σπίτι και την υποστήριξη από το σχολείο 

(rs = .42, n = 540, p < .001) με τους στόχους και φιλοδοξίες (rs = .41, n = 540, p < 

.001) και με την αυτοπεποίθηση (rs = .40, n = 540, p < .001).  

Οι ισχυρότερες συσχετίσεις στο ερωτηματολόγιο Μοναξιάς και 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας βρέθηκαν μεταξύ της κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

της απόλυτης μοναξιάς (rs = .68, n = 540, p < .001) και μεταξύ της κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και της αυτοπεποίθησης (rs = -.43, n = 540, p < .001). Για την 

κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων η ισχυρότερη συσχέτιση βρέθηκε με την 

κοινωνική δυσαρέσκεια (rs = -.57, n = 540, p < .001), την απόλυτη μοναξιά (rs = -

.48, n = 540, p < .001) και την αυτοπεποίθηση (rs = .42, n = 540, p < .001). 

Ως προς το δείγμα μαθητών με ΜΔ (πίνακας 6), βρέθηκαν στατιστικώς 

σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ όλων των κλιμάκων των ερωτηματολογίων εκτός 

και πάλι από την απόλυτη μοναξιά με την ενσυναίσθηση (rs = -.01, n = 180, p = 

.922), μεταξύ της υποστήριξης από το σχολείο και από το δίκτυο συνομηλίκων (rs 

= .14, n = 180, p = .057), μεταξύ της κοινωνικής δυσαρέσκειας και των στόχων 

και φιλοδοξιών (rs = -.09, n = 180, p = .252) και της ενσυναίσθησης (rs = -.05, n = 

180, p = .520). 

Οι ισχυρότερες συσχέτισεις μεταξύ των κλιμάκων του ερωτηματολογίου 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας ήταν ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση με την 

υποστήριξη από το σπίτι (rs = .50, n = 180, p < .001), με την υποστήριξη από το 

δίκτυο συνομηλίκων (rs = .43, n = 180, p < .001), με την υποστήριξη από την 

κοινότητα (rs = .43, n = 180, p < .001), με τους στόχους/φιλοδοξίες (rs = .44, n = 

180, p < .001). Ακόμη, η υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων συσχετίζεται με 

την υποστήριξη από την κοινότητα (rs = .41, n = 180, p < .001), καθώς, επίσης, η 

υποστήριξη από το σπίτι συσχετίζεται με την υποστήριξη από το σχολείο (rs = 

.41, n = 180, p < .001). 
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Η ισχυρότερη συσχέτιση στο ερωτηματολόγιο Μοναξιάς και Κοινωνικής 

Δυσαρέσκειας βρέθηκε μεταξύ της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της απόλυτης 

μοναξιάς (rs = .76, n = 180, p < .001). Για την κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων 

η ισχυρότερη συσχέτιση βρέθηκε με την κοινωνική δυσαρέσκεια (rs = -.63, n = 

180, p < .001) και την απόλυτη μοναξιά (rs = -.54, n = 180, p < .001).  
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Πίνακας 4. Συσχετίσεις των υπό μελέτη μεταβλητών (συνολικό δείγμα)  

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Αυτοπεποίθηση [1] 1          

Στόχοι και φιλοδοξίες [2] .37*** 1         

Ενσυναίσθηση [3] .28*** .23*** 1        

Υποστήριξη από την κοινότητα [4] .34*** .29*** .24*** 1       

Υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων 

[5] 
.41*** .24*** .27*** .37*** 1      

Υποστήριξη από το σχολείο [6] .35*** .29*** .30*** .34*** .25*** 1     

Υποστήριξη από το σπίτι [7] .44*** .43*** .20*** .37*** .32*** .41*** 1    

Απόλυτη Μοναξιά [8] -.38*** -.22*** -.06 -.27*** -.34*** -.21*** -.31*** 1   

Κοινωνική Δυσαρέσκεια [9] -.42*** -.27*** -.15*** -.32*** -.37*** -.24*** -.32*** .71*** 1  

Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων [10] .42*** .29*** .25*** .35*** .38*** .22*** .34*** -.51*** -.61*** 1 

Οι τιμές αφορούν σε συσχετίσεις Spearman rho. ***P < .001, **P < .01, *P < .05. 
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Πίνακας 5. Συσχετίσεις των υπό μελέτη μεταβλητών (τυπικής ανάπτυξης)  

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Αυτοπεποίθηση [1] 1          

Στόχοι και φιλοδοξίες [2] .33*** 1         

Ενσυναίσθηση [3] .30*** .22*** 1        

Υποστήριξη από την κοινότητα [4] .29*** .29*** .25*** 1       

Υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων 

[5] 
.39*** .24*** .29*** .35*** 1      

Υποστήριξη από το σχολείο [6] .37*** .31*** .32*** .35*** .28*** 1     

Υποστήριξη από το σπίτι [7] .40*** .41*** .20*** .35*** .30*** .42*** 1    

Απόλυτη Μοναξιά [8] -.37*** -.21*** -.06 -.28*** -.37*** -.23*** -.27*** 1   

Κοινωνική Δυσαρέσκεια [9] -.43*** -.28*** -.16*** -.30*** -.38*** -.27*** -.27*** .68*** 1  

Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων [10] .42*** .27*** .26*** .34*** .37*** .25*** .30*** -.48*** -.57*** 1 

Οι τιμές αφορούν σε συσχετίσεις Spearman rho. ***P < .001, **P < .01, *P < .05. 
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Πίνακας 6. Συσχετίσεις των υπό μελέτη μεταβλητών (ΜΔ)  

 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 

Αυτοπεποίθηση [1] 1          

Στόχοι και φιλοδοξίες [2] .44*** 1         

Ενσυναίσθηση [3] .20** .22** 1        

Υποστήριξη από την κοινότητα [4] .43*** .20** .16* 1       

Υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων 

[5] 
.43*** .17* .21** .41*** 1      

Υποστήριξη από το σχολείο [6] .31*** .23** .22** .32*** .14 1     

Υποστήριξη από το σπίτι [7] .50*** .39*** .15* .39*** .34*** .41*** 1    

Απόλυτη Μοναξιά [8] -.38*** -.16* -.01 -.21** -.25** -.15* -.33*** 1   

Κοινωνική Δυσαρέσκεια [9] -.34*** -.09 -.05 -.30*** -.30*** -.16* -.31*** .76*** 1  

Κλίμακα Θετικών Αλληλεπιδράσεων [10] .38*** .21** .18* .35*** .39*** .16* .32*** -.54*** -.63*** 1 

Οι τιμές αφορούν σε συσχετίσεις Spearman rho. ***P < .001, **P < .01, *P < .05. 
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3.4. Διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις των έφηβων με και χωρίς 

μαθησιακές δυσκολίες για την ψυχική τους ανθεκτικότητα, τη 

μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια και τις σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές.  

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο 

αφορά τη σύγκριση των αντιλήψεων των έφηβων με και χωρίς ΜΔ για την ΨΑ 

τους, τη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς και τις σχέσεις τους με τους 

συμμαθητές τους. Δεδομένου ότι οι υπό εξέταση μεταβλητές, όπως 

προαναφέρθηκε, δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, για τον έλεγχο της 

στατιστικής σημαντικότητας πραγματοποιήθηκε το μη παραμετρικό test Mann-

Whitney. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς παράγοντες της 

ΨΑ, στην απόλυτη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, καθώς και στις θετικές 

αλληλεπιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα: 

• Αυτοπεποίθηση: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 19.00) φαίνεται να 

διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση τιμή 

18.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 42573.00 με p=.012<.05, δηλαδή 

στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) είναι -0.09. 

• Στόχοι και φιλοδοξίες: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 15.00) φαίνεται 

να διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση τιμή 

14.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 37647.50 με p=.000<.001, δηλαδή 

στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) είναι -0,17.   

• Ενσυναίσθηση: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 10.00) φαίνεται να 

διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση τιμή 

9.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 43034.00 με p=.020<.05, δηλαδή  

στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) είναι -0.09.   

• Υποστήριξη από την κοινότητα: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 21.00) 

φαίνεται να διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ 

(Διάμεση τιμή 20.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 41649.00 με p=.004<.01, 
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δηλαδή  στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) 

είναι -0,11.   

• Υποστήριξη από το δίκτυο συνομηλίκων: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση 

τιμή 17.00) δεν φαίνεται να διαφέρουν από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση 

τιμή 17.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 43939.00 με p=.052>.05, δηλαδή 

δεν είναι στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) 

είναι -0,07.   

• Υποστήριξη από το σχολείο: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 15.00) δεν 

φαίνεται να διαφέρουν από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση τιμή 15.00), η 

τιμή του κριτηρίου U είναι 48375.00 με p=.926>.05 δηλαδή, δεν είναι 

στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) είναι -0,00.   

• Υποστήριξη από το σπίτι: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 18.00) 

φαίνεται να διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ 

(Διάμεση τιμή 17.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 36592.50 με p=.000<.001, 

δηλαδή  στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) 

είναι -0,19.   

•  Απόλυτη μοναξιά: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 4.00) φαίνεται να 

διαφέρουν (μικρότερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ (Διάμεση τιμή 

5.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 38784.50 με p=.000<.001, δηλαδή  

στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) είναι -0,16.   

• Κοινωνική δυσαρέσκεια: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 23.50) 

φαίνεται να διαφέρουν (μικρότερες τιμές) από εκείνους που έχουν ΜΔ 

(Διάμεση τιμή 29.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 36065.50 με p=.000<.001, 

δηλαδή  στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης (effect size) 

είναι -0,21.   

• Κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων: Οι μαθητές χωρίς ΜΔ (Διάμεση τιμή 

25.00) φαίνεται να διαφέρουν (μεγαλύτερες τιμές) από εκείνους που έχουν 

ΜΔ (Διάμεση τιμή 23.00), η τιμή του κριτηρίου U είναι 36552.50 με 

p=.000<.001, δηλαδή  στατιστικά σημαντική και το μέγεθος της επίδρασης 

(effect size) είναι -0,19.   
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Πίνακας 7. Σύγκριση των αντιλήψεων των εφήβων με και χωρίς ΜΔ στις 

μεταβλητές της ΨΑ, της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των 

θετικών αλληλεπιδράσεων 

Κλίμακα 

Τυπικής 

ανάπτυξης 

(n = 540) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Με 

μαθησιακές 

δυσκολίες 

(n = 180) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

 

 

 

U  

 

 

 

P 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας     

Αυτοπεποίθηση   19.00 (4.00) 18.00 (4.00) 42573.00 .012 

Στόχοι & φιλοδοξίες  15.00 (3.00) 14.00 (3.00) 37647.50 <.001 

Ενσυναίσθηση  10.00 (3.00) 9.00 (3.00) 43034.00 .020 

Υποστήριξη από την κοινότητα  21.00 (5.00) 20.00 (5.00) 41649.00 .004 

Υποστήριξη από το δίκτυο των 

συνομηλίκων 
17.00 (3.00) 17.00 (4.00) 43939.00 .052 

Υποστήριξη από το σχολείο 15.00 (5.00) 15.00 (5.00) 48375.00 .926 

Υποστήριξη από το σπίτι 

 
18.00 (2.00) 17.00 (4.00) 36592.50 <.001 

Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς & 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 
     

Απόλυτη μοναξιά 4.00 (3.00) 5.00 (5.00) 38784.50 <.001 

Κοινωνική δυσαρέσκεια 
23.50 

(11.00) 

29.00 

(14.00) 
35065.50 <.001 

Κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων 25.00 (5.00) 23.00 (7.00) 36552.00 <.001 

Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ.Τ.), ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ε.Ε.), ελέγχους Mann-

Whitney U και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
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3.5. Διερεύνηση των διαφορών των αντιλήψεων  μεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών στην ψυχική ανθεκτικότητα, τη μοναξιά και 

κοινωνική δυσαρέσκεια, και τη σχέση με τους συμμαθητές τους 

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα που 

αφορά τη σύγκριση των αντιλήψεων των εφήβων αγοριών και κοριτσιών για την 

ΨΑ τους, το αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και τη σχέση τους 

με τους συμμαθητές τους. Όπως φαίνεται στον πίνακα 8, στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές βρέθηκαν στις υποκλίμακες ΨΑ: στόχοι και φιλοδοξίες (U = 58744.00, 

p = .031), ενσυναίσθηση (U = 42978.50, p < .001), υποστήριξη από το δίκτυο των 

συνομηλίκων (U = 50328.00, p < .001) και στην κλίμακα θετικών 

αλληλεπιδράσεων (U = 55263.50, p = .001).  

Παρατηρήθηκε ότι και στις τέσσερις ανωτέρω μεταβλητές τα κορίτσια 

κατέγραψαν υψηλότερες τιμές. Πιο αναλυτικά: 

• στόχοι και φιλοδοξίες, κορίτσια (Δ = 15.00), αγόρια (Δ = 14.00), 

•  ενσυναίσθηση, κορίτσια (Δ = 10.00), αγόρια (Δ = 9.00), 

•  υποστήριξη από το δίκτυο των συνομηλίκων, κορίτσια (Δ = 17.00),  αγόρια 

(Δ = 16.00)  

• θετικές αλληλεπιδράσεις, κορίτσια (Δ = 26.00), αγόρια (Δ = 24.00).  

 

Πίνακας 8. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εφήβων αγοριών και κοριτσιών 

για την ΨΑ, τη μοναξιά και την κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις θετικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους 

Κλίμακα 

Άρρεν 

(n = 380) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Θήλυ 

(n = 340) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

 

 

U  

 

 

P 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας      

Αυτοπεποίθηση   19.00 (4.00) 19.00 (4.00) 59603.00 .071 
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Στόχοι & φιλοδοξίες  14.00 (3.00) 15.00 (3.00) 58744.00 .031 

Ενσυναίσθηση  9.00 (3.00) 10.00 (3.00) 42978.50 <.001 

Υποστήριξη από την κοινότητα  20.00 (5.00) 21.00 (5.00) 61062.50 .201 

Υποστήριξη από το δίκτυο των 

συνομηλίκων 
16.00 (3.00) 17.00 (3.00) 50328.00 <.001 

Υποστήριξη από το σχολείο 15.00 (4.00) 15.00 (6.00) 62572.00 .465 

Υποστήριξη από το σπίτι 18.00 (3.00) 18.00 (3.00) 62025.50 .349 

Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς & 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 
    

Απόλυτη μοναξιά 4.00 (3.00) 4.00 (4.00) 64249.00 .897 

Κοινωνική δυσαρέσκεια 
25.00 

(11.00) 

24.00 

(12.00) 
60733.50 .165 

Κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων 24.00 (6.00) 26.00 (5.00) 55263.50 .001 

Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ.Τ.), ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ε.Ε.), ελέγχους Mann-

Whitney U και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

3.6. Διερεύνηση των αντιλήψεων  των εφήβων στην ψυχική 

ανθεκτικότητα, τη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις 

θετικές αλληλεπιδράσεις με συμμαθητές σε σχέση με τη σχολική 

τους επίδοση 

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα που 

αφορά τις αντιλήψεις των εφήβων για την ΨΑ, τη μοναξιά και την κοινωνική 

δυσαρέσκεια, καθώς και τις θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές σε 

σχέση με τη σχολική τους επίδοση. Από τον έλεγχο κανονικότητας προκύπτει ότι 

δεν μπορούμε να  την υποθέσουμε και  επομένως για τον έλεγχο του ερωτήματος 

θα χρησιμοποιήσουμε τον μη παραμετρικό έλεγχο  Kruskal-Wallis. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 9, στατιστικώς σημαντικές διαφορές βρέθηκαν σε όλες τις 

κλίμακες. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα του Kruskal-
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Wallis ελέγχου συνοδευόμενα από το post-hoc test (έλεγχος Bonferroni), το οποίο 

παρουσιάζει τα ζεύγη επιδόσεων όπου παρατηρείται στατιστικά σημαντική 

διαφορά. Πιο αναλυτικά: 

• αυτοπεποίθηση ( Η (3) = 8.68, p= .034 p<,05): δεν προέκυψε κάποιο ζεύγος 

επιδόσεων με στατιστικά σημαντική διαφορά. 

• στόχοι και φιλοδοξίες ( Η (3) = 58.277, p < ,001): τα ζεύγη επιδόσεων 

ανάμεσα στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ήταν 

στο Άριστα με Σχεδόν Καλά, Καλά, Πολύ Καλά και στο Πολύ Καλά με 

Σχεδόν Καλά, Καλά. 

• ενσυναίσθηση ( Η (3) = 19.19, p < .001): τα ζεύγη επιδόσεων ανάμεσα στα 

οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ήταν στο Άριστα με 

Σχεδόν Καλά, Καλά, Πολύ Καλά. 

• υποστήριξη από την κοινότητα ( Η (3) = 11.60, p = .009): τα ζεύγη επιδόσεων 

ανάμεσα στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ήταν 

στο Άριστα με Σχεδόν Καλά, Καλά. 

• υποστήριξη από τους συνομηλίκους ( Η (3) = 8.48, p = .037): δεν προέκυψε 

κάποιο ζεύγος επιδόσεων με στατιστικά σημαντική διαφορά. 

• υποστήριξη από το σχολείο ( Η (3)= 40.03, p < .001): τα ζεύγη επιδόσεων 

ανάμεσα στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ήταν 

στο Άριστα με Σχεδόν Καλά, Καλά, Πολύ Καλά. 

• υποστήριξη από το σπίτι ( Η (3) = 53.57, p < .001): τα ζεύγη επιδόσεων 

ανάμεσα στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ήταν 

στο Άριστα με Σχεδόν Καλά, Καλά, Πολύ Καλά και στο Πολύ Καλά με 

Σχεδόν Καλά, Καλά. 

• απόλυτη μοναξιά ( Η (3) = 9.27, p = .026): δεν προκύπτει κάποιο ζεύγος 

επιδόσεων  με στατιστικά σημαντική διαφορά. 

• κοινωνική δυσαρέσκεια ( Η (3) = 24.81, p < .001): τα ζεύγη επιδόσεων 

ανάμεσα στα οποία παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές είναι 

στο Άριστα με Σχεδόν Καλά, Καλά και στο Πολύ Καλά με Σχεδόν Καλά, 

Καλά.  
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• θετικές αλληλεπιδράσεις ( Η (3) = 10.17, p = .017): το ζεύγος επιδόσεων 

ανάμεσα στο οποίο παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντική διαφορά είναι στο 

Άριστα με Καλά. 

Για όλες τις διαφορές υπήρχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Όσο καλύτερη 

σχολική επίδοση είχε ο μαθητής τόσο μεγαλύτερη ΨΑ, καθώς και θετικότερη 

αλληλεπίδραση παρουσίαζε με τους συμμαθητές του, ενώ από την άλλη πλευρά, 

βίωνε κοινωνική δυσαρέσκεια και αίσθημα απόλυτης μοναξιάς.   

 

Πίνακας 9. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εφήβων για την ΨΑ, τη μοναξιά 

και την κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις θετικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση  

Κλίμακα 

Άριστα 

(n = 154) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Πολύ 

καλά 

(n = 318) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Καλά 

(n = 198) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Σχεδόν 

καλά 

(n = 50) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

H  p 

Κλίμακα Ψυχικής 

Ανθεκτικότητας  
  

  
  

Αυτοπεποίθησηβ 
19.00 

(4.00) 

19.00 

(4.00) 

18.50 

(4.00) 

18.00 

(4.00) 
8.68 .034 

Στόχοι & 

φιλοδοξίεςα,β,γ,δ,ε 

15.00 

(2.00) 

15.00 

(3.00) 

14.00 

(4.00) 

13.00 

(3.25) 
58.28 <.001 

Ενσυναίσθησηα,β,γ 
10.00 

(2.25) 

9.00 

(3.00) 
9.00 (3.00) 9.00 (4.00) 19.19 <.001 

Υποστήριξη από την 

κοινότηταβ,γ 

22.00 

(6.00) 

21.00 

(5.00) 

20.00 

(6.00) 

19.50 

(6.00) 
11.60 .009 

Υποστήριξη από το 

δίκτυο των 

συνομηλίκωνβ,γ,δ,ε 

17.00 

(2.00) 

17.00 

(3.00) 

16.00 

(3.00) 

16.00 

(4.00) 
8.48 .037 

Υποστήριξη από το 

σχολείοα,β,γ 

17.00 

(4.00) 

15.00 

(6.00) 

14.00 

(5.00) 

15.00 

(4.25) 
40.03 <.001 
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Υποστήριξη από το 

σπίτια,β,δ,ε 

19.00 

(2.25) 

18.00 

(2.00) 

17.00 

(4.00) 

17.00 

(4.00) 
53.57 <.001 

Ερωτηματολόγιο 

Μοναξιάς & Κοινωνικής 

Δυσαρέσκειας 

      

Απόλυτη μοναξιάβ,γ,δ,ε 4.00 (3.00) 
4.00 

(3.00) 
5.00 (4.00) 5.00 (5.25) 9.27 .026 

Κοινωνική 

δυσαρέσκειαβ,γ,δ,ε 

23.00 

(12.25) 

24.00 

(11.00) 

26.00 

(12.00) 

28.50 

(16.00) 
24.81 <.001 

Κλίμακα θετικών 

αλληλεπιδράσεωνβ 

26.00 

(5.00) 

25.00 

(6.00) 

24.00 

(7.00) 

23.50 

(6.50) 
10.17 .017 

Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ.Τ.), ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ε.Ε.), ελέγχους Kruskal Wallis H και 

αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές.  

 

 

3.7. Διερεύνηση των αντιλήψεων  των εφήβων για την ψυχική 

ανθεκτικότητα, τη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους σε σχέση 

με την κατάσταση απασχόλησης των γονέων τους 

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το έκτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά 

τις αντιλήψεις των εφήβων για την ΨΑ, το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας, και τις θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές σε σχέση με 

την κατάσταση απασχόλησης των γονέων τους. Όπως φαίνεται στον πίνακα 10, 

στατιστικώς σημαντική διαφορά βρέθηκε στις κλίμακες της απόλυτης μοναξιάς 

(U = 15327.00, p = .025) και κοινωνικής δυσαρέσκειας (U = 15311.0, p = .029) 

που βιώνουν οι έφηβοι σε σχέση με την κατάσταση απασχόλησης του πατέρα 

τους. 

Και για τις δύο υποκλίμακες  που προαναφέρθηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι 

μαθητές των οποίων ο πατέρας τους ήταν άνεργος ή οικονομικά μη ενεργός, 

βίωναν υψηλοτέρα επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας (Δ = 4.50 και 
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Δ = 26.50 αντιστοίχως) σε σχέση με τους συμμαθητές τους των οποίων ο πατέρας 

εργαζόταν (Δ = 4.00 και Δ = 25.00 αντιστοίχως).  

 

Πίνακας 10. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εφήβων για την ΨΑ, τη 

μοναξιά και την κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις θετικές αλληλεπιδράσεις με 

τους συμμαθητές σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση του πατέρα  

Κλίμακα 

Απασχολούμενοι 

πατέρες  

(n = 663) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Άνεργοι & 

Οικονομικά 

μη ενεργοί 

πατέρες 

(n = 56) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

U  p 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας      

Αυτοπεποίθηση   19.00 (4.00) 19.00 (4.00) 17907.00 .658 

Στόχοι & φιλοδοξίες 15.00 (3.00) 14.00 (2.00) 16051.50 .084 

Ενσυναίσθηση  10.00 (3.00) 10.00 (2.00) 16182.00 .106 

Υποστήριξη από την 

κοινότητα  
21.00 (5.00) 21.00 (5.00) 17903.00 .656 

Υποστήριξη από το δίκτυο των 

συνομηλίκων 
17.00 (3.00) 16.00 (3.00) 16475.50 .158 

Υποστήριξη από το σχολείο 15.00 (5.00) 15.00 (6.00) 17882.50 .647 

Υποστήριξη από το σπίτι 18.00 (3.00) 18.00 (3.00) 17578.00 .503 

Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς & 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 
    

Απόλυτη μοναξιά 4.00 (3.00) 4.50 (4.75) 15327.00 .025 

Κοινωνική δυσαρέσκεια 25.00 (12.00) 
26.50 

(13.50) 
15311.00 .029 

Κλίμακα θετικών 

αλληλεπιδράσεων 
25.00 (6.00) 24.00 (7.50) 16579.50 .182 
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Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ.Τ.), ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ε.Ε.), ελέγχους Mann-Whitney 

U και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%. 

 

Στον πίνακα 11, στατιστικώς σημαντική διαφορά βρέθηκε στις 

υποκλίμακες της ΨΑ, όπως η ενσυναίσθηση (U = 40829.50, p = .027), η 

υποστήριξη από το σπίτι (U = 40807.00, p = .026), καθώς και στην κλίμακα 

θετικών αλληλεπιδράσεων (U = 39648.50, p = .007) σε σχέση με τη θέση 

απασχόλησης της μητέρας. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές των οποίων η μητέρα 

ήταν απασχολούμενη διέθεταν υψηλοτέρα επίπεδα ενσυναίσθησης, υποστήριξης 

από το σπίτι και θετικών αλληλεπιδράσεων (Δ = 10.00, Δ = 18.00 και Δ = 25.00 

αντιστοίχως) σε σχέση με τους συμμαθητές τους των οποίων η μητέρα ήταν 

άνεργη ή οικονομικά μη ενεργή (Δ = 9.00, Δ = 17.50 και Δ = 24.00 αντιστοίχως).  

 

Πίνακας 11. Διερεύνηση των αντιλήψεων των εφήβων για την ΨΑ, τη 

μοναξιά και την κοινωνική δυσαρέσκεια, και τις θετικές αλληλεπιδράσεις με 

τους συμμαθητές σε σχέση με την επαγγελματική κατάσταση της μητέρας  

Κλίμακα 

Εργαζόμενες 

μητέρες 

 (n = 554) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

Μη εργαζόμενες 

μητέρες 

(n = 166) 

Δ.Τ. (Ε.Ε.) 

U  p 

Κλίμακα Ψυχικής Ανθεκτικότητας      

Αυτοπεποίθηση   19.00 (4.25) 19.00 (3.00) 44846.00 .627 

Στόχοι & φιλοδοξίες 15.00 (3.00) 15.00 (3.00) 45012.00 .672 

Ενσυναίσθηση  10.00 (3.00) 9.00 (3.00) 40829.50 .027 

Υποστήριξη από την 

κοινότητα  
21.00 (5.00) 20.50 (5.00) 44045.50 .407 
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Υποστήριξη από το δίκτυο των 

συνομηλίκων 
17.00 (3.00) 17.00 (3.00) 41925.50 .082 

Υποστήριξη από το σχολείο 15.00 (5.00) 15.00 (5.00) 41512.00 .056 

Υποστήριξη από το σπίτι 18.00 (3.00) 17.50 (3.00) 40807.00 .026 

Ερωτηματολόγιο Μοναξιάς & 

Κοινωνικής Δυσαρέσκειας 

  
  

Απόλυτη μοναξιά 4.00 (4.00) 4.00 (4.00) 44565.00 .535 

Κοινωνική δυσαρέσκεια 24.00 (12.00) 25.50 (12.00) 41676.00 .067 

Κλίμακα θετικών 

αλληλεπιδράσεων 
25.00 (6.00) 24.00 (6.00) 39648.50 .007 

Οι τιμές αφορούν σε διάμεσο (Δ..Τ.), ενδοτεταρτημοριακό εύρος (Ε.Ε.), ελέγχους Mann-Whitney 

U και αντίστοιχο p-value. 

Με έντονη γραφή σημειώνονται οι στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο σημαντικότητας 

5%. 

 

3.8. Διερεύνηση της μοναξιάς, της κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

των θετικών αλληλεπιδράσεων ως προγνωστικοί παράγοντες της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων με και χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες  

 

Σε αυτή την ενότητα εφαρμόστηκε η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 

(linear regression) προκειμένου να απαντηθεί το έβδομο ερευνητικό ερώτημα, 

δηλαδή αν το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, καθώς και οι 

σχέσεις με τους συνομηλίκους είναι προγνωστικοί παράγοντες της ΨΑ των 

εφήβων.  

Για την εφαρμογή της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκε 

χωριστά το δείγμα των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. Για τον ορισμό της μεταβλητής 

της ΨΑ προστέθηκαν οι επιμέρους κλίμακες (αυτοπεποίθηση, στόχοι και 

φιλοδοξίες, ενσυναίσθηση, υποστήριξη από την κοινότητα, υποστήριξη από το 

δίκτυο των συνομηλίκων, υποστήριξη από το σχολείο, υποστήριξη από το σπίτι).  
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Στο μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης ως εξαρτημένη 

μεταβλητή ορίσθηκε η ΨΑ, ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές (τρεις προβλεπτικοί 

παράγοντες) ορίσθηκαν η απόλυτη μοναξιά, η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι 

θετικές αλληλεπιδράσεις.  

Στον πίνακα 12 παρατηρείται ότι για τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης, η 

κοινωνική δυσαρέσκεια και η κλίμακα των θετικών αλληλεπιδράσεων είναι 

προγνωστικοί παράγοντες της ΨΑ [F (3,536) = 83.39, p < .001], με το ποσοστό 

πρόβλεψης να ανέρχεται στο 32%  (R2 = .32) και Durbin-Watson = 1.84. Επίσης, 

για τους εφήβους με ΜΔ, μόνο οι θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές 

είναι προγνωστικός παράγοντας της ΨΑ [F (3,176) = 18.33, p < .001], με το 

ποσοστό πρόβλεψης να ανέρχεται στο 24 %  (R2 = .24) και Durbin-Watson = 

1.81. 

 

Πίνακας 12. Διερεύνηση μοναξιάς, κοινωνικής δυσαρέσκειας και θετικών 

αλληλεπιδράσεων με συμμαθητές ως προγνωστικοί παράγοντες της ψυχικής 

ανθεκτικότητας 

 

Μοντέλο 

πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης 

Μη Τυπ. Συντ. 

Τυπ. 

Συντ

. T P 

Β 
Std. 

Error 
Beta 

Τυπικής 

ανάπτυξης 

(Σταθερά) 102.939 4.657  22.102 <.001 

Απόλυτη Μοναξιά -0.171 0.258 -.036 -0.663 .508 

Κοινωνική Δυσαρέσκεια -0.449 0.086 -.309 -5.206 <.001 

Κλίμακα Θετικών 

Αλληλεπιδράσεων 
0.844 0.137 .286 6.146 <.001 

Με ΜΔ 

(Σταθερά) 94.674 6.882  13.757 <.001 

Απόλυτη Μοναξιά -0.135 0.384 -.035 -0.352 .725 

Κοινωνική Δυσαρέσκεια -0.191 0.145 -.137 -1.311 .191 

Κλίμακα Θετικών 

Αλληλεπιδράσεων 
0.855 0.193 .370 4.417 <.001 

Με έντονη γραφή παρουσιάζονται οι στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. 
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Κεφάλαιο 4ο 

 

Συζήτηση 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ΨΑ μαθητών 

Γυμνασίου με και χωρίς ΜΔ και η σχέση της με το αίσθημα της μοναξιάς και 

κοινωνικής δυσαρέσκειας που βιώνουν οι μαθητές αυτοί στο σχολείο, καθώς και 

με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. Συμπληρωματικά, 

διερευνήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών, η διαφοροποίησή 

τους λόγω ύπαρξης των ΜΔ και η σχέση τους με το φύλο, τη σχολική επίδοση και 

τη θέση απασχόλησης των γονέων των μαθητών. Τέλος, εξετάστηκε αν το 

αίσθημα της μοναξιάς και οι σχέσεις με τους συμμαθητές αποτελούν 

προγνωστικούς παράγοντες της ΨΑ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. 

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, στο συνολικό δείγμα της 

έρευνας οι μαθητές Γυμνασίου με και χωρίς ΜΔ διέθεταν ΨΑ σε επίπεδα άνω του 

μετρίου, έδειξαν να βιώνουν χαμηλό αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας και ανέφεραν σημαντικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές τους. Ωστόσο, οι έφηβοι με ΜΔ εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα ΨΑ 

και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ενώ φάνηκε να βιώνουν περισσότερη μοναξιά 

και κοινωνική δυσαρέσκεια σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους. Τα 

αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα σε μαθητές δημοτικού σχολείου με και χωρίς 

ΜΔ. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα της Αντωνίου (2016) έδειξε ότι οι μαθητές με 

ΜΔ διαθέτουν ικανοποιητικά επίπεδα ΨΑ, αλλά χαμηλότερα από εκείνα των 

τυπικά αναπτυσσόμενων συμμαθητών τους. Επίσης, τα αποτελέσματα της 

έρευνας της Καλαντζάκου (2017) ανέφεραν ότι οι μαθητές με ΜΔ βίωναν 

περισσότερη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια από τους συμμαθητές τους, ενώ 

σύμφωνα με τη μελέτη των Διδασκάλου κ.ά. (2011), οι μαθητές με Ε.Ε.Α. που 

βίωναν αδιαφορία από τους συμμαθητές τους είχαν περιορισμένες θετικές 

αλληλεπιδράσεις. 
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Απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, συσχετίζονται οι 

εσωτερικοί (αυτοπεποίθηση, στόχοι και φιλοδοξίες, ενσυναίσθηση) και οι 

εξωτερικοί (υποστήριξη από την κοινότητα, το δίκτυο συνομηλίκων, το σχολείο 

και το σπίτι) παράγοντες της ΨΑ με την απόλυτη μοναξιά, την κοινωνική 

δυσαρέσκεια και τις θετικές αλληλεπιδράσεις των εφήβων με και χωρίς ΜΔ με 

τους συμμαθητές τους. Τα ευρήματα στο συνολικό δείγμα, αλλά και στο δείγμα 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης έδειξαν σημαντικές συσχετίσεις σε όλες τις 

κλίμακες των ερωτηματολογίων, εκτός από την απόλυτη μοναξιά με την 

ενσυναίσθηση.  

Αναφορικά με την ΨΑ, περισσότερο φάνηκαν να σχετίζονται στατιστικώς 

σημαντικά η υποστήριξη από το σπίτι με την αυτοπεποίθηση, τους στόχους και 

τις φιλοδοξίες, καθώς και την υποστήριξη από το σχολείο. Σύμφωνα με τους 

Mueller και Haines (2012), το οικογενειακό υποστηρικτικό περιβάλλον ενισχύει 

τα επίπεδα αυτοπεποίθησης των εφήβων. Οι αντιλήψεις των εφήβων σχετικά με 

την υποστήριξη και την αποδοχή από τις οικογένειές τους συμβάλλουν σημαντικά 

στις θετικές ψυχοκοινωνικές προσαρμογές τους (Dailey, 2009). Η παρούσα 

μελέτη συμφωνεί με τα αποτελέσματα της έρευνας των Ramos-Díaz et al. (2016), 

σύμφωνα με την οποία η υποστήριξη της οικογένειας είχε μεγαλύτερη επίδραση 

στα επίπεδα της αυτοπεποίθησης από ό,τι η υποστήριξη των συνομηλίκων. Ο 

υποστηρικτικός ρόλος της οικογένειας επηρεάζει και τους στόχους και τις 

φιλοδοξίες για το μέλλον των εφήβων (Gerard & Booth, 2015· McCoy & Bowen, 

2014· Roman et al., 2015), και δείχνει να έχει μεγαλύτερη επιρροή όταν οι 

μαθητές έχουν χαμηλές ακαδημαϊκές φιλοδοξίες (Gerard & Booth, 2015). 

Ένας ακόμα σημαντικός συσχετισμός που εντοπίστηκε σ’ αυτή την 

έρευνα ήταν εκείνος ανάμεσα στη κοινωνική δυσαρέσκεια με την απόλυτη 

μοναξιά και την αυτοπεποίθηση. Άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι το αίσθημα της 

απόλυτης μοναξιάς συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια (Demir & Tarhan, 

2001· Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1999· Galanaki et al., 2008). Στους εφήβους, 

συγκεκριμένα, το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας συνδέεται 

με τη χαμηλή αυτοπεποίθηση λόγω απόρριψης από τους συνομηλίκους (Dhal et 

al., 2007). 
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Μία ακόμη συσχέτιση που προέκυψε ήταν ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια, 

η απόλυτη μοναξιά και η αυτοπεποίθηση συνδέονταν με τις θετικές 

αλληλεπιδράσεις με συμμαθητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Laird (2005) 

έδειξαν ότι οι μαθητές που είχαν περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις με τους 

συμμαθητές τους εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης. Οι Rönkä, 

Sunnari, Rautio, Koiranen και Taanila (2017) έδειξαν ότι οι δυσκολίες στις 

κοινωνικές σχέσεις και η μοναξιά συμβάλλουν στην σχολική δυσαρέσκεια, καθώς 

και ότι η μοναξιά προκαλείται από την έλλειψη κοινωνικών σχέσεων και από την 

ποιότητα φιλίας.  

Στο δείγμα των μαθητών με ΜΔ, η αυτοπεποίθησή τους επηρεαζόταν από 

την υποστήριξη από το σπίτι, τους συνομηλίκους, την κοινότητα, καθώς και από 

τους στόχους και τις φιλοδοξίες για το μέλλον. Η υποστήριξη από τους 

συνομηλίκους συνδεόταν με την υποστήριξη από την κοινότητα, ενώ η 

υποστήριξη από το σπίτι σχετιζόταν με την υποστήριξη από το σχολείο. 

Σύμφωνα με την Pandy (2012) το οικογενειακό πλαίσιο συμβάλλει στην 

αυτοπεποίθηση των μαθητών με ΜΔ. Οι ΜΔ επηρεάζουν αρνητικά την 

αυτοπεποίθηση και, κατά συνέπεια, την κοινωνική προσαρμογή των εφήβων. 

Ωστόσο, οι μαθητές που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, είναι αυτοί 

που δέχονται υποστήριξη από τους συνομήλικους, το οικογενειακό πλαίσιο και το 

σχολείο (Khanum et al., 2018· Rady et al., 2016). Επιπροσθέτως, η χαμηλή 

αυτοπεποίθηση των μαθητών με ΜΔ επηρεάζει αρνητικά τους στόχους και τις 

φιλοδοξίες για το μέλλον (Simões et al., 2010), με αποτέλεσμα πολλές φορές να 

εγκαταλείπουν το σχολείο (Irvin et al., 2011). Η υποστήριξη από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει την ΨΑ των εφήβων με ΜΔ (Steyn, 2006). Οι 

έφηβοι με ΜΔ έχουν περιορισμένη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες με 

τους συνομηλίκους τους (Carter et al., 2010), καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

στις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, οι οποίες περιορίζουν τα κοινωνικά τους 

δίκτυα (Lane et al., 2006). Η ύπαρξη των ΜΔ σε συνδυασμό με τους αγχογόνους 

παράγοντες εντός της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας, θέτει τα 

άτομα με ΜΔ σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν αρνητικά συναισθήματα, 

οικογενειακές και κοινωνικές συγκρούσεις (Morrison & Cosden, 1997).  
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Η έλλειψη υποστήριξης από τους συνομήλικους και την κοινότητα έχουν 

ως αποτέλεσμα μειωμένες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των μαθητών με ΜΔ με 

τους συμμαθητές, καθώς αισθάνονται μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια, όπως 

φαίνεται και στην παρούσα έρευνα. Η έρευνα των Zach, Yazdi-Ugav και Zeev 

(2016) αναφέρει ότι τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα, οι ΜΔ, τα προβλήματα 

συμπεριφοράς και η μοναξιά συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Οι μαθητές με ΜΔ αλληλεπιδρούν λιγότερο με τους συμμαθητές 

τους στο σχολείο, διότι απορρίπτονται ή παραμελούνται με αποτέλεσμα να 

νιώθουν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια (Tariq & Masood, 2011· 

Χατζηγεωργιάδου, 2011). 

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά τις διαφορές 

στις αντιλήψεις των εφήβων με και χωρίς ΜΔ για την ΨΑ, τη μοναξιά και 

κοινωνική δυσαρέσκεια και τη σχέση τους με τους συμμαθητές τους, οι μαθητές 

με ΜΔ ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα ΨΑ και κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με 

τους συμμαθητές τους και υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών σχετικά με 

την ΨΑ παιδιών και εφήβων με και χωρίς ΜΔ, στο εξωτερικό (Harðardóttir et al., 

2015· Panicker & Chelliah, 2016· Piers & Duquette, 2016) και στην Ελλάδα 

(Αντωνίου, 2016). Όσον αφορά τους εσωτερικούς παράγοντες της ΨΑ, οι έφηβοι 

με ΜΔ είχαν χαμηλότερη αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση, ενώ έθεταν 

χαμηλότερους στόχους και είχαν λιγότερες φιλοδοξίες για το μέλλον. Έρευνες 

επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές με ΜΔ εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης (Charitaki et al., 2018· Sparks & Lovett, 2009) και αυτογνωσίας, 

αρνητική αυτοκριτική και υψηλότερα επίπεδα άγχους σε σχέση με τους τυπικής 

ανάπτυξης συμμαθητές τους (Παντελιάδου, 2011· Panicker & Chelliah, 2016· 

Sparks & Lovett, 2009).  

Οι ΜΔ ενδέχεται να αποτελέσουν έναν παράγοντα κινδύνου για τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών και των εφήβων και να προκαλέσουν 

δυσκολίες στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων. Η ενσυναίσθηση 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υγιή κοινωνική λειτουργία και στη 

διατήρηση θετικών κοινωνικών σχέσεων (Overgaauw et al., 2017). Πρόσφατες 

έρευνες υποστηρίζουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ΜΔ εκδηλώνουν χαμηλά 
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επίπεδα ενσυναίσθησης σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

συνομηλίκους τους (Cardillo et al., 2017· Eyuboglu et al., 2017· Gabay et al., 

2016· Overgaauw et al., 2017).  

Η εφηβεία θεωρείται βασικό στάδιο στην ανάπτυξη των προσδοκιών και 

των στόχων για το μέλλον. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι μαθητές με ΜΔ σε 

σχέση με τους συμμαθητές τους τυπικής ανάπτυξης δεν θέτουν θετικούς στόχους 

και δεν έχουν φιλοδοξίες για το μέλλον, διότι νιώθουν δυσαρέσκεια από το 

σχολικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να επιλέγουν επαγγέλματα με χαμηλές 

ακαδημαϊκές απαιτήσεις (Irvin et al., 2011· Rojewski, 1999· Simões et al., 2010). 

Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες της ΨΑ, οι έφηβοι με ΜΔ 

δέχονται λιγότερη υποστήριξη από το οικογενειακό πλαίσιο και από το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον σε σύγκριση με τους συμμαθητές τους. Πρόσφατες 

έρευνες αναφέρουν ότι οι οικογένειες των μαθητών με ΜΔ δεν είναι τόσο 

υποστηρικτικές για την ακαδημαϊκή και κοινωνική τους επιτυχία (Sahu et al., 

2018· Taderera & Hall, 2017· Venkatakrishnashastry & Vranda, 2012). Πολλοί 

γονείς δυσκολεύονται να αποδεχθούν τις ΜΔ των παιδιών τους, με αποτέλεσμα 

να είναι υπερπροστατευτικοί ή απορριπτικοί (Sahu et al., 2018).  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τo κοινωνικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη της ΨΑ των μαθητών με ΜΔ (Overmars-Marx et al., 

2014· Pooley & Cohen, 2010). Ωστόσο, τα εν λόγω άτομα εξακολουθούν να 

αντιμετωπίζουν κοινωνική απομόνωση, καθώς τα κοινωνικά τους δίκτυα είναι 

περιορισμένα (Overmars-Marx et al., 2014).  

Ένα μη αναμενόμενο αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι δεν βρέθηκαν 

διαφορές ανάμεσα στους μαθητές με και χωρίς ΜΔ σχετικά με την υποστήριξη 

από το σχολείο και τους συνομηλίκους. Αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι η 

αποδοχή, η ακαδημαϊκή και κοινωνική υποστήριξη των μαθητών με ΜΔ από τους 

συμμαθητές τους (Al-Yagon, 2016· Shany et al., 2013) και η υποστήριξη από 

τους εκπαιδευτικούς προάγουν την ΨΑ τους (Haft et al., 2016· Hardardottir, et al., 

2015· Theron, et al., 2014).   

Ωστόσο, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης απολάμβαναν περισσότερες 

θετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, σε αντίθεση με 
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τους μαθητές με ΜΔ. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, τα 

οποία αναφέρουν ότι οι μαθητές με ΜΔ παρουσιάζουν λιγότερες θετικές 

αλληλεπιδράσεις, με αποτέλεσμα να μην έχουν σταθερούς φίλους, να κατέχουν 

χαμηλότερη κοινωνική θέση και να βιώνουν απόρριψη ή αδιαφορία από τους 

συμμαθητές τους (Διδασκάλου κ.ά., 2011· Estell et al., 2008· Shany et al., 2013).  

Όσον αφορά το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, οι 

μαθητές με ΜΔ ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους συμμαθητές τους. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα 

πρόσφατων ερευνών (Al-Yagon, 2012· Al-Yagon & Margalit, 2013· Rosenstreich 

et al., 2015· Sharabi & Margalit, 2011· Tarabia & Abu-Rabia, 2016). Σύμφωνα με 

τους Majorano et al. (2016), οι περισσότεροι έφηβοι με ΜΔ που αισθάνονται 

μοναξιά, θεωρούνται λιγότερο δημοφιλείς, δυσκολεύονται να συνάψουν 

κοινωνικές σχέσεις με συνομηλίκους, να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις 

και να κατανοούν τη συναισθηματική κατάσταση του άλλου.  

Ένας επιπρόσθετος στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστεί το φύλο, η 

σχολική επίδοση και η θέση απασχόλησης των γονέων σε σχέση με την ΨΑ, το 

αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα  που 

αναφέρεται στις διαφορές των αντιλήψεων των εφήβων αγοριών και κοριτσιών με 

ή χωρίς ΜΔ για την ΨΑ, το αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και 

τη σχέση με τους συμμαθητές τους. 

Το φύλο φάνηκε να μην επηρεάζει τα επίπεδα ΨΑ των μαθητών, όπως 

άλλωστε έδειξαν και άλλες έρευνες (Αντωνίου, 2016· Νεάρχου, 2013· Rodríguez-

Rey et al., 2016· Stratta et al., 2013). Η διαφοροποίηση ως προς το φύλο 

παρουσιάστηκε μόνο σε τρεις υποκλίμακες της ΨΑ. Τα κορίτσια ανέφεραν 

υψηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης, έθεταν περισσότερους στόχους και είχαν 

υψηλότερες φιλοδοξίες για το μέλλον, αλλά και περισσότερη υποστήριξη από 

τους συνομηλίκους.  

Κατά την εφηβεία, τα κορίτσια κοινωνικοποιούνται σε συγκεκριμένους 

ρόλους από το περιβάλλον τους (Overgaauw et al., 2017) και ταυτίζονται με τον 
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κοινωνικό τους ρόλο (Wu et al., 2016), με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερο 

ανεπτυγμένες τις δεξιότητες ενσυναίσθησης σε σύγκριση με τα αγόρια 

(Παπαδοπούλου, 2017· Van der Graaff Branje et al., 2012· Wu et al., 2016). Το 

φύλο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας 

(Tynkkynen, 2013). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερες 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές φιλοδοξίες από τα αγόρια και θέτουν 

υψηλότερους στόχους για το μέλλον (Beal & Crockett, 2013· Simões et al., 

2010). 

Σε γενικές γραμμές, τα κορίτσια είναι περισσότερο κοινωνικά και 

αναζητούν περισσότερο την υποστήριξη από φίλους για να αντιμετωπίσουν τις 

αντίξοες συνθήκες (Mulugeta, 2008). Συνεπώς, τα κορίτσια χρησιμοποιούν 

περισσότερο το δίκτυο υποστήριξης των συνομηλίκων σε σχέση με τα αγόρια 

(Ikiz & Cakar, 2010· Sewasew et al., 2017). 

Όσον αφορά το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια. Παρόμοια ήταν 

και τα αποτελέσματα άλλων ερευνών, τα οποία έδειξαν ότι δεν υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στο φύλο και στο αίσθημα της μοναξιάς στα παιδιά και στους 

εφήβους (Maes, Qualter, Vanhalst, Van den Noortgate & Goossens 2017· Schinka 

et al., 2013). Επομένως, το φύλο δεν αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης της μοναξιάς 

(Γαλανάκη, 2015).  

Αντίθετα, τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερες κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους συγκριτικά με τα αγόρια. Οι 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές έχουν μεγάλη σημασία για τα 

παιδιά, καθώς αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλα παιδιά 

(Mjaavatn, Frostad & Pijl, 2016). Τα κορίτσια διαφέρουν από τα αγόρια ως προς 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τις διαφορετικές προτιμήσεις για τις κοινωνικές 

σχέσεις και την εκτίμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμαθητών τους 

(Hall 2011). Tα κορίτσια αντιλαμβάνονται περισσότερο την υποστήριξη από τους 

συμμαθητές (Bokhorst et al., 2010) και έχουν πιο θετική αντίληψη της σχέσης 

μαζί τους σε σχέση με τα αγόρια (Mallet et al., 2018). 
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Αξιοσημείωτο ήταν το εύρημα που αφορά το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, 

το οποίο εξέτασε αν διαφέρει η ΨΑ των εφήβων, το αίσθημα μοναξιάς και 

κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι σχέσεις με τους συμμαθητές τους ανάλογα με τη 

σχολική τους επίδοση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο υψηλότερη ήταν η 

σχολική επίδοση των μαθητών τόσο περισσότερο ψυχικά ανθεκτικοί ήταν και 

απολάμβαναν περισσότερες θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, 

ενώ βίωναν λιγότερη μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια. Το αποτέλεσμα αυτό 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα και άλλων ερευνών (Allan et al., 2014· Mwangi et 

al., 2015· Rodríguez-Fernández et al., 2018).  

Συνεπώς, η σχολική επίδοση μπορεί να προβλέψει τα επίπεδα ΨΑ των 

εφήβων (Nota, Soresi & Zimmerman, 2004). Η ακαδημαϊκή επίδοση στο 

Γυμνάσιο επηρεάζει τη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών (Li et al., 

2017). Το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής δυσαρέσκειας έχει άμεση 

σχέση με τη σχολική πρόοδο (Maes et al., 2017· Zarei et al., 2013). Έρευνες 

αναφέρουν ότι οι μαθητές που βιώνουν μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια στο 

σχολικό πλαίσιο, παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Alhoot & Abdallah, 

2015· Demir & Tarhan, 2001· Zarei et al., 2013). 

Η απόρριψη από τους συμμαθητές έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει 

σε χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, σε αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, 

ακόμα και σε εγκατάλειψη των σπουδών (Zarei et al., 2013). Πρόσφατες μελέτες 

έχουν δείξει ότι οι μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις έχουν περιορισμένες 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα να 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την μετέπειτα ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη 

(Cutuli et al., 2013· Li et al., 2017).  

Σχετικά με το έκτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή αν διαφέρει η ΨΑ των 

εφήβων, το αίσθημα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και η σχέση με τους 

συμμαθητές αναφορικά με τη θέσης απασχόλησης των γονέων τους, η θέση 

απασχόλησης των πατέρων επηρέαζε το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής 

δυσαρέσκειας των εφήβων. Σύμφωνα με τις Bacikova-Sleskova et al. (2014), η 

απώλεια εισοδήματος, η ανεργία ή μη απασχόληση των πατέρων συνέβαλλε στα 

χαμηλά επίπεδα ΨΑ των εφήβων. Στον ελληνικό χώρο, η ανεργία των γονέων και 
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η απώλεια εισοδήματος αποτελούν παράγοντα κινδύνου της ψυχικής υγείας των 

εφήβων, καθώς βιώνουν την ανεργία, τις οικονομικές δυσκολίες (Εμμανουηλίδου, 

2015) και δυσάρεστα συναισθήματα (Belle & Bullock, 2011). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Varga et al. (2014), οι έφηβοι με άνεργους 

πατέρες ένιωθαν μοναξιά, είχαν χαμηλή αυτοπεποίθηση και εκδήλωναν αρκετά 

ψυχοσωματικά συμπτώματα.  

Από την άλλη πλευρά, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, η ανεργία ή μη απασχόληση της μητέρας επηρέαζε τους παράγοντες της 

ΨΑ των εφήβων, όπως είναι η ενσυναίσθηση και η υποστήριξη από το σπίτι, 

καθώς και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές του. Η ανεργία ή 

η απουσία επαγγελματικής απασχόλησης του ενός ή και των δύο γονέων 

επηρεάζει την ΨΑ των μαθητών (Bacikova-Sleskova, Geckova, van Dijk, 

Groothoff & Reijneveld, 2011· Bacikova-Sleskova et al., 2014· Εμμανουηλίδου, 

2015).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Bacikova-Sleskova et al. 

(2011), οι άνεργες μητέρες είχαν λιγότερο υποστηρικτικό ρόλο εντός του 

οικογενειακού πλαισίου, σε αντίθεση με τις εργαζόμενες μητέρες. Επομένως, η 

ενσυναίσθηση των εφήβων επηρεάζεται από το αν η μητέρα είναι εργαζόμενη ή 

όχι (Singh & Kiran, 2014). Η έρευνα της Παπαδοπούλου (2017) σε Έλληνες 

εφήβους αναφέρει ότι η ενσυναίσθηση των μητέρων σχετίζεται με την 

ενσυναίσθηση των εφήβων και μπορεί να θεωρηθεί αμοιβαία. Η σχέση του 

εφήβου με τη μητέρα του επηρεάζει την ένταξη του στο δίκτυο των συνομηλίκων 

(Dekovic & Meeus, 1997). Η ανεργία ή μη απασχόληση της μητέρας επηρεάζει 

τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των εφήβων με τους συμμαθητές τους, με 

αποτέλεσμα να αποστασιοποιηθούν από κάθε κοινωνική δραστηριότητα (Kumari 

& Kuntal, 2018· Quinn, 2016).  

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με το έβδομο ερευνητικό ερώτημα, εάν δηλαδή 

το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους αποτελούν προγνωστικούς 

παράγοντες της ΨΑ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

για τους εφήβους τυπικής ανάπτυξης η κοινωνική δυσαρέσκεια και οι θετικές 
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αλληλεπιδράσεις αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες της ΨΑ, ενώ για τους 

εφήβους με ΜΔ προγνωστικός παράγοντας της ΨΑ είναι μόνο οι θετικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους. Οι Terwase και Ibaishwa (2014) 

έδειξαν ότι η ΨΑ συνδέεται με την κοινωνική διάσταση της μοναξιάς και ότι η 

μοναξιά μπορεί να προβλέψει την ΨΑ των εφήβων (Altundağ & Bulut, 2014) και 

παράλληλα να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου (Margalit, 2012· Pakdaman et al., 

2016).  

Οι ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές έχουν καλές σχέσεις με τους συνομηλίκους 

τους και τα υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα (Pakdaman et al., 2016). Ειδικότερα 

στους μαθητές με ΜΔ, η ΨΑ συνδέεται με τα κοινωνικά προβλήματα και τις 

κοινωνικές τους σχέσεις (Shany et al., 2013). Έχει επισημανθεί ότι τα 

υποστηρικτικά κοινωνικά δίκτυα βοηθούν τους εφήβους να αντιμετωπίζουν 

αγχογόνες καταστάσεις (Baltaci & Karatas, 2015). Ο Hunter (2001), από την 

πλευρά του, διαπίστωσε ότι η κοινωνική υποστήριξη συνδέεται με την ΨΑ. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις και η συμμετοχή στην ομάδα των συνομηλίκων και της 

κοινότητας μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό παράγοντα της ΨΑ (Dias & 

Cadime, 2017). Οι κοινωνικές σχέσεις των εφήβων έχουν αναγνωριστεί ως 

βασικά δομικά στοιχεία της ΨΑ και της ψυχικής ευεξίας (Prince-Embury & 

Saklofske, 2013). Συγκεκριμένα, οι φιλίες των εφήβων είναι σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας της ΨΑ, που μπορεί να μειώσει και το αίσθημα της 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας (Van Harmelen et al., 2017). 

 

4.1. Επιπτώσεις των αποτελεσμάτων σε επίπεδο 

συμβουλευτικής στον χώρο του σχολείου 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καθίσταται εμφανής η 

ανάγκη για την ενίσχυση της ΨΑ των μαθητών με και χωρίς ΜΔ. Επίσης, 

αναδεικνύεται η συμβολή της ΨΑ στην αντιμετώπιση του αισθήματος της 

μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, αλλά και στην ενίσχυση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους μαθητές 

με ΜΔ, μαζί με την έγκαιρη διάγνωση των ΜΔ και την κατάρτιση 
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αποτελεσματικών προγραμμάτων, η συμβουλευτική προτείνεται ως μία  από τις 

κυριότερες διαδικασίες για την ενίσχυση της ΨΑ (Dole, 2000). Προς την 

κατεύθυνση αυτή το σχολείο και οι καθηγητές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της ΨΑ όλων των μαθητών τους σε αντίξοες συνθήκες  (Stride & 

Cutcher, 2015). Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν 

στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψυχικής 

υγείας για την ενδυνάμωση της ΨΑ των εφήβων. 

Η ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στον μαθητή και τον 

εκπαιδευτικό μπορεί να λειτουργήσει ως προστατευτικός παράγοντας της ΨΑ των 

μαθητών και να συμβάλει στις θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές του, 

στη συναισθηματική τους σταθερότητα, να βελτιώσει τη σχολική του επίδοση και 

να μειώσει τις μη επιθυμητές συμπεριφορές στο σχολείο (Pianta & Stuhlman, 

2004). Η συμβουλευτική διαδικασία στο σχολικό πλαίσιο είναι απαραίτητη, λόγω 

των διάφορων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση οι 

εκπαιδευτικοί με τους μαθητές, αλλά και οι μαθητές μεταξύ τους, καθώς η 

συμβουλευτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χώρο της εκπαίδευσης 

(Αγγελόπουλος, Πολυδώρου & Πολυδώρου, 2006· Dimakos, 2006). Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως οι υπηρεσίες συμβουλευτικής στα 

σχολεία είναι αναγκαίες και αποτελούν σημαντικό μέσο για την αντιμετώπιση 

κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών, αφού η συμβουλευτική προσεγγίζει τα 

προβλήματα των μαθητών ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες που τα ενισχύουν (Navin, Tatar & Bekerman, 2009).  

Έρευνες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ μπορούν να αναγνωρίσουν 

τους παράγοντες κινδύνου, ωστόσο δεν μπορούν να αναγνωρίσουν εκείνα τα 

στοιχεία που καθιστούν έναν μαθητή ψυχικά ανθεκτικό (Green, Oswald & Spears, 

2007· Russo & Boman, 2007). Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

αξιοποιήσουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο, ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ψυχικής υγείας για τους μαθητές ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 

Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν αφενός να αντιλαμβάνονται τις 

ανάγκες των μαθητών τους και αφετέρου θα είναι σε θέση να τους στηρίξουν 

(Χατζηχρήστου, 2015). Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει κατά νου 
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ότι η εφηβεία είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπου, κατά το 

οποίο οι μαθητές βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις που δημιουργούν αρνητικά 

συναισθήματα και ενδεχομένως επιθετικές συμπεριφορές, προκειμένου να είναι 

υποστηρικτικός προς τους μαθητές του (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Ακόμη, η παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο σχολείο είναι 

πολύτιμη για την διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι 

μαθητές (Αθανασιάδου, 2011). Οι σχολικοί ψυχολόγοι έχουν ως στόχο να 

καλλιεργήσουν τις συνθήκες για ένα σχολικό περιβάλλον υγιές και λειτουργικό 

για όλους τους μαθητές και η εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων 

βασίζεται στην έρευνα, προλαμβάνει ή αντιμετωπίζει προβλήματα, συμβάλλει 

στην αυτονομία και προάγει την καλύτερη δυνατή μάθηση (Βλαχόπουλος, 2015).    

Οι έφηβοι μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε θέματα που 

αφορούν την ψυχική τους υγεία και την ποιότητα ζωής τους, με αποτέλεσμα να 

προτιμούν να συζητήσουν τα προβλήματα τους με κάποιον συνομήλικό τους, 

παρά με έναν ενήλικα, ακόμα και αν αυτός είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας 

(Geldard & Patton, 2007· Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). Μία διαδικασία η οποία 

επηρεάζει θετικά στην αλλαγή συμπεριφοράς και συμβάλλει στην ομαλή ένταξη 

εκείνων των μαθητών που νιώθουν μοναξιά και απόρριψη από τους συμμαθητές 

τους είναι η συμβουλευτική ομηλίκων (Bett, 2013). Η διαδικασία αυτή βοηθά 

τους εφήβους στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αντιξοοτήτων και στη 

βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων στο σχολείο (Μαλικιώση-Λοΐζου, 

2014). Συνεπώς, τα προγράμματα συμβουλευτικής ομηλίκων θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν στο σχολικό πλαίσιο, με σκοπό την υποστήριξη των συνομηλίκων, 

την προσωπική ανάπτυξη τόσο των μαθητών που υιοθετούν τον ρόλο του 

συμβούλου όσο και των μαθητών που ζητούν βοήθεια και την καλλιέργεια του 

θετικού κλίματος (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2011). 

Επιπλέον, τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να 

συνεργαστούν με δομές ενημέρωσης και ψυχολογικής υποστήριξης για μαθητές 

με και χωρίς ΜΔ. Οι δημόσιοι φορείς που συνεργάζονται με τα Γυμνάσια είναι τα 

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και οι 

Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.). Τα Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές 
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παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, καθώς και δράσεις συμβουλευτικής 

υποστήριξης, σε ατομικό επίπεδο ύστερα από κατάθεση σχετικού αιτήματος των 

γονέων ή κηδεμόνων, ή σε ομαδικό επίπεδο στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ. ή στο 

σχολείο. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων το Κ.Ε.Σ.Υ. 

συνεργάζεται με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συντονίζοντας το έργο τους (ΦΕΚ 5614/2018). 

Ακόμη, η κάθε σχολική μονάδα θα μπορούσε να συνεργαστεί και με ιδιωτικούς 

φορείς που παρακολουθούν τους μαθητές του σχολείου σε κάποιο πρόγραμμα 

ειδικής διαπαιδαγώγησης ή και συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Τα προληπτικά προγράμματα ΨΑ στα σχολεία έχουν ως στόχο την αλλαγή 

της κουλτούρας του σχολείου, μεταβάλλοντας τον τρόπο σκέψης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα ψυχικής υγείας των μαθητών (Ματσόπουλος & 

Γκαβογιαννάκη, 2015). Ακόμα, η υλοποίηση προγραμμάτων ΨΑ παρέχει στους 

μαθητές προστατευτικά περιβάλλοντα, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις 

αντίξοες συνθήκες και να εξελίσσονται μαθησιακά και κοινωνικά. Τα 

προγράμματα για την ενίσχυση κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 

αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των εσωτερικών παραγόντων της ΨΑ των 

μαθητών με σκοπό να υιοθετήσουν θετικές στάσεις για τη ζωή. Με τον τρόπο 

αυτό προάγεται η ψυχική υγεία και η μάθηση εντός του σχολικού περιβάλλοντος 

(Τριλίβα & Χατζηνικολάου, 2011).  

 

4.2. Περιορισμοί της έρευνας 

 

Ολοκληρώνοντας την έρευνα, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθούν οι 

περιορισμοί που εντοπίστηκαν. Ο πρώτος περιορισμός της έρευνας αφορά τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, η οποία εναπόκειται στην υποκειμενική 

κρίση των μαθητών. Όσον αφορά τη χρήση του ερωτηματολογίου της ΨΑ στους 

μαθητές με και χωρίς ΜΔ, παρόλο που αυτό έχει σταθμιστεί στο γενικό 

πληθυσμό, ωστόσο δεν έχει σταθμιστεί σε δείγμα μαθητών Γυμνασίου με ΜΔ.  

Ένας ακόμα περιορισμός είναι ότι δεν πραγματοποιήθηκε τυχαία 

δειγματοληψία, καθώς επιλέχθηκαν Γυμνάσια με τμήματα ένταξης από 
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συγκεκριμένες περιοχές του νομού Αττικής. Το δείγμα των μαθητών με ΜΔ 

αφορούσε τους μαθητές με επίσημες γνωματεύσεις από δημόσιους φορείς, ενώ 

αφαιρέθηκαν από την ερευνητική διαδικασία τα ερωτηματολόγια τα οποία 

συμπληρώθηκαν από τους μαθητές που φοιτούσαν στα τμήματα ένταξης χωρίς 

γνωμάτευση. Ακόμη, το δείγμα θα ήταν πιο αντιπροσωπευτικό για τον ελληνικό 

χώρο, αν συμμετείχαν μαθητές και από άλλες αστικές, αλλά και αγροτικές 

περιοχές. Τέλος, δεν διερευνήθηκαν οι υποκατηγορίες των ΜΔ σε σχέση με τις 

υπό εξέταση μεταβλητές.  

 

4.3.  Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Σε ένα σύγχρονο σχολικό περιβάλλον, το οποίο έχει ως στόχο την 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών, τα ζητήματα που διερευνώνται στην 

έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντικά. Το σχολείο, στο πλαίσιο των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μέσα σε αυτό, καλείται να αναλάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην προαγωγή της ΨΑ και τη διαχείριση του αισθήματος 

της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας των εφήβων μαθητών (Gardynik & 

McDonald, 2005).  

Είναι γνωστό ότι το σχολείο λειτουργεί ως ένα ασφαλές κοινωνικό δίκτυο, 

που ενδυναμώνει την ΨΑ των εφήβων και καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες (Steyn, 

2006). Το σχολικό πλαίσιο αποτελεί ένα κατάλληλο περιβάλλον, στο οποίο 

μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που έχουν στόχο τη μείωση των 

παραγόντων κινδύνου της ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ΨΑ των εφήβων 

με και χωρίς ΜΔ (Dray et al., 2014· Theron, et al., 2014). 

Οι στρατηγικές πρόληψης, μέσα από τα προγράμματα ΨΑ στα σχολεία 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βοηθούν στην ενδυνάμωση της ΨΑ των εφήβων, 

εκπαιδεύοντάς τους στην αντιμετώπιση των κινδύνων που τους απειλούν 

(Zimmerman et al., 2013). Επιπλέον, καθίσταται αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί στα 

σχολεία να κατανοήσουν τις απαιτήσεις αντιμετώπισης των εφήβων και να 

εργαστούν ώστε να μειωθούν τα επίπεδα μοναξιάς τους (Gürsoy & Bıçakçı, 
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2006). Οι έφηβοι, από την πλευρά τους, πρέπει να διδάσκονται δεξιότητες με 

σκοπό να αποκτήσουν κοινωνική επάρκεια, ώστε να αντιμετωπίζουν το αίσθημα 

της μοναξιάς (Tariq & Masood, 2011). Η κοινωνική αλληλεπίδραση του μαθητή 

με τα διάφορα περιβάλλοντα καλλιεργεί την ΨΑ, η οποία συμβάλλει στην 

ευημερία του μαθητή (Piers & Duquette, 2016). 

Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα 

της παρούσας μελέτης και να τα συγκρίνουν με μαθητές Γυμνασίου με και χωρίς 

ΜΔ από επαρχιακές και αγροτικές περιοχές, ώστε να υπάρχει μια πιο 

αντιπροσωπευτική εικόνα της ΨΑ των εφήβων στην Ελλάδα. Επίσης, είναι 

σημαντικό να διερευνηθεί συγκριτικά, μεταξύ των εφήβων με και χωρίς ΜΔ, το 

προφίλ της ΨΑ, της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων με τους συμμαθητές τους, σε σχέση με τη σχολική επίδοση, το 

φύλο και τη θέση απασχόλησης των γονέων. Τέλος, θα πρέπει να συνεξεταστεί η 

ΨΑ και με άλλους ατομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων· στη συνέχεια τα αποτελέσματα της 

έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας.   
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Αίτηση άδειας χορήγησης ερωτηματολογίου στο σχολείο 
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική 

στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 

 

Αίτηση άδειας χορήγησης ερωτηματολογίου στο σχολείο 

Ονομάζομαι Παπάζης Φίλιππος και είμαι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην 

Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου φοιτώ, εκπονώ την 

διπλωματική μου εργασία με θέμα: «Η ψυχική ανθεκτικότητα εφήβων 

μαθητών Γυμνασίου με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση της με 

το αίσθημα της μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας και τις κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις με τους συμμαθητές τους». Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την 

άδειά σας, προκειμένου να χορηγήσω κάποια σχετικά ερωτηματολόγια στα 

παιδιά. Η χορήγηση του ερωτηματολογίου είναι ακίνδυνη, γίνεται μαζικά στα 

πλαίσια της τάξης και είναι ανώνυμη.   

Η συγκεκριμένη μελέτη γίνεται με άδεια του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε σχετικά 

ερωτηματολόγια, εφόσον θελήσουν οι ίδιοι να συμμετάσχουν στη μελέτη. Τα 

ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, με σκοπό να διασφαλίζεται η προστασία των 

μαθητών και απαλλαγμένα από οποιοδήποτε στοιχείο διαφήμισης άμεσης ή 

έμμεσης. Οι απαντήσεις των μαθητών είναι εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Η συμμετοχή και η 

ανταπόκριση των παιδιών, µε τη δική σας άδεια, θα συμβάλλει στη μελέτη των 

παραπάνω εννοιών. 
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Παράρτημα Β 

Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα 

 

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ  

Σ Χ Ο Λ Η  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν  

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο  Τ Μ Η Μ Α  Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική 

στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία 

 

Υπεύθυνη Δήλωση συγκατάθεσης γονέα/κηδεμόνα 

Αγαπητοί γονείς, 

με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε για μια έρευνα που διεξάγεται από 

το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Συμβουλευτική Ψυχολογία και 

Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η έρευνα αφορά μαθητές και μαθήτριες 

Γυμνασίου με στόχο να μελετήσει την ψυχική ανθεκτικότητα των εφήβων με και 

χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και η σχέση της με το αίσθημα της μοναξιάς και 

κοινωνικής δυσαρέσκειας και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με τους 

συμμαθητές τους. Η συγκεκριμένη έρευνα έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων, το οποίο απευθύνεται σε Γυμνάσια της Δ’ Αθήνας του νομού 

Αττικής. Τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν από τους μαθητές/τριες θα 

είναι ανώνυμα, καθώς οι προσωπικές τους απαντήσεις θα παραμείνουν άκρως 

απόρρητες και δε θα δημοσιευθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Θα ήμασταν 

ευγνώμονες αν επιτρέψετε στα παιδιά σας να συμμετέχουν στην έρευνα μας. 

Παρακαλώ, κυκλώσετε το πεδίο που εκφράζει την άποψη σας: 

 α) Συμφωνώ το παιδί μου να συμμετάσχει στην ανωτέρω έρευνα 

 β) Δεν Συμφωνώ το παιδί μου να συμμετάσχει στην ανωτέρω έρευνα 

 

Ονοματεπώνυμο:_____________________________Υπογραφή:______________ 

Με εκτίμηση 

Φίλιππος Παπάζης                                                                                               

Μεταπτυχιακός Φοιτητής                                                                                               

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής,                  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                      
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Παράρτημα Γ 

Δημογραφικά στοιχεία 

Παρακαλώ συμπλήρωσε με ένα Χ στο τετράγωνο της απάντησης που σου 

ταιριάζει ή συμπλήρωσε τα κενά με λέξεις όπου χρειάζεται: 

1. Φύλο:   

Αγόρι                Κορίτσι 

2. Πόσο χρονών είσαι: …………. 

3. Πότε γεννήθηκες:  Έτος  Μήνας   

4. Τάξη:     

Α΄ Γυμνασίου            Β΄ Γυμνασίου            Γ΄ Γυμνασίου         

5. Σχολική επίδοση Α’ τετραμήνου(αριθμητικά):………………………………. 

6. Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου; …………………………………… 

7. Ποιο είναι το επάγγελμα της μητέρας σου: …………………………………... 

8. Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων σου; 

Του πατέρα σου/του κηδεμόνα: 

1. Α/θμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) 

2. Β/θμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο/ Λύκειο) 

3. Γ/θμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Της μητέρας σου/του κηδεμόνα: 

1. Α/θμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) 

2. Β/θμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο/ Λύκειο) 

3. Γ/θμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 
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Ερωτηματολόγιο-1 

Κλίμακα ψυχικής ανθεκτικότητας 

Παρακαλώ διάβασε κάθε πρόταση και κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι 

σου ταιριάζει. Κύκλωσε μόνο μία απάντηση. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 

Ι) Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στο σχολείο 

σου. 

Δεν ισχύει 

καθόλου 

Ισχύει 

λίγο 

Ισχύει 

αρκετά 

Ισχύει 

σίγουρα 

1. Στο σχολείο μου υπάρχει κάποιος καθηγητής/τρια που 

νοιάζεται πραγματικά για μένα. 

1 2 3 4 

2. Στο σχολείο μου υπάρχει κάποιος καθηγητής/τρια που 

όταν τα καταφέρνω σε κάτι, μου το λέει. 

1 2 3 4 

3. Στο σχολείο μου υπάρχει κάποιος καθηγητής/τρια που 

πάντα θέλει να κάνω ότι καλύτερο μπορώ.  

1 2 3 4 

4. Στο σχολείο μου υπάρχει κάποιος καθηγητής/τρια που 

με ακούει όταν έχω κάτι να πω. 

1 2 3 4 

5. Στο σχολείο μου υπάρχει κάποιος καθηγητής/τρια που 

πιστεύει ότι θα τα πάω καλά, θα επιτύχω. 

1 2 3 4 

ΙΙ) Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν κάποιον 

ενήλικο (μεγάλο) άντρα/ γυναίκα, που δεν είναι 

γονιός ή καθηγητής/τρια της τάξης σους, όπως 

κάποιος συγγενής, οικογενειακός φίλος, 

προπονητής, κτλ. 

Δεν ισχύει 

καθόλου 

Ισχύει 

λίγο 

Ισχύει 

αρκετά 

Ισχύει 

σίγουρα 

6. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που νοιάζεται πραγματικά για μένα. 

1 2 3 4 

7. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που όταν τα καταφέ, 

ρνω σε κάτι, μου το λέει. 

1 2 3 4 

8. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που παρατηρεί/ καταλαβαίνει όταν 

είμαι αναστατωμένος/η με κάτι. 

1 2 3 4 

9. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που πιστεύει ότι θα τα πάω καλά, ότι 

θα επιτύχω. 

1 2 3 4 

10. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που πάντα θέλει να κάνω ότι καλύτερο 

μπορώ. 

1 2 3 4 

11. Εκτός από το σπίτι και το σχολείο μου υπάρχει 

κάποιος μεγάλος που εμπιστεύομαι. 

1 2 3 4 

IΙΙ) Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται σε σένα και 

στο κατά πόσο πιστεύεις ότι ισχύουν για ΣΕΝΑ. 

 

Δεν ισχύει 

καθόλου 

Ισχύει 

λίγο 

Ισχύει 

αρκετά 

Ισχύει 

σίγουρα 

12. Κάνω σχέδια και βάζω στόχους για το μέλλον μου. 1 2 3 4 

13. Έχω στόχο να τελειώσω το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 1 2 3 4 

14. Κάνω σχέδια για να πάω στο Πανεπιστήμιο ή να 1 2 3 4 
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συνεχίσω με κάτι άλλο όταν τελειώσω το Λύκειο. 

15. Μπορώ να δίνω λύση στα προβλήματα μου. 1 2 3 4 

16. Μπορώ να συνεργάζομαι με κάποιον που έχει 

διαφορετικές απόψεις/ γνώμες από εμένα. 

1 2 3 4 

17. Υπάρχουν πολλά πράγματα στα οποία τα καταφέρνω 

καλά. 

1 2 3 4 

18. Νιώθω άσχημα όταν κάποιος στεναχωριέται. 1 2 3 4 

19. Προσπαθώ να καταλάβω τι περνάνε οι άλλοι 

άνθρωποι. 

1 2 3 4 

20. Μου αρέσει να συνεργάζομαι με άλλους 

(συμ)μαθητές/τριες της ηλικίας μου. 

1 2 3 4 

21. Μπορώ να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου χωρίς να 

μειώνω/ ρίχνω τους άλλους.  

1 2 3 4 

22. Προσπαθώ να καταλάβω πως νιώθουν και πως 

σκέφτονται οι άλλοι άνθρωποι. 

1 2 3 4 

23. Υπάρχει ένας σκοπός στη ζωή μου. 1 2 3 4 

24. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάνω ότι κάνω. 1 2 3 4 

IV) Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στους 

φίλους/ στις φίλες σου. 

Δεν ισχύει 

καθόλου 

Ισχύει 

λίγο 

Ισχύει 

αρκετά 

Ισχύει 

σίγουρα 

25. Έχω έναν φίλο/ μία φίλη περίπου στην ηλικία μου 

που νοιάζεται πραγματικά για μένα. 

1 2 3 4 

26. Έχω έναν φίλο/ μία φίλη περίπου στην ηλικία μου 

που μιλάει μαζί μου για τα προβλήματα μου. 

1 2 3 4 

27. Έχω ένα φίλο/ μία φίλη περίπου στην ηλικία μου που 

με βοηθάει όταν περνάω δύσκολες στιγμές. 

1 2 3 4 

28. Οι φίλοι/φίλες μου προσπαθούν να κάνουν το σωστό. 1 2 3 4 

29. Οι φίλοι/φίλες μου τα πάνε καλά στο σχολείο.  1 2 3 4 

VI) Οι παρακάτω προτάσεις αναφέρονται στο σπίτι 

σου και στους γονείς σου ή άλλους μεγάλους που 

ζούνε μαζί σου. 

Δεν ισχύει 

καθόλου 

Ισχύει 

λίγο 

Ισχύει 

αρκετά 

Ισχύει 

σίγουρα 

30. Στο σπίτι μου τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου 

ή κάποιος άλλος μεγάλος (που ζει μαζί μας) περιμένει 

από εμένα να ακολουθώ τους κανόνες. 

1 2 3 4 

31. Στο σπίτι μου τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου 

ή κάποιος άλλος μεγάλος (που ζει μαζί μας) 

ενδιαφέρεται για τα μαθήματα του σχολείου μου. 

1 2 3 4 

32. Στο σπίτι μου τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου 

ή κάποιος άλλος μεγάλος (που ζει μαζί μας) πιστεύει ότι 

θα τα πάω καλά, θα επιτύχω. 

1 2 3 4 

33. Στο σπίτι μου τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου 

ή κάποιος άλλος μεγάλος (που ζει μαζί μας) πάντα θέλει 

να κάνω ότι καλύτερο μπορώ (να βάζω τα δυνατά μου). 

1 2 3 4 

34. Στο σπίτι μου τουλάχιστον ένας από τους γονείς μου 

ή κάποιος άλλος μεγάλος (που ζει μαζί μας) με ακούει 

όταν έχω κάτι να πω. 

1 2 3 4 
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Ερωτηματολόγιο-2 

«Κλίμακα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας» 

Παρακαλώ διάβασε κάθε πρόταση και κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι 

σου ταιριάζει. Κύκλωσε μόνο μία απάντηση. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 

Ερωτήσεις Πάντα Τις 

περισσότερες 

φορές 

Μερικές 

Φορές 

Σχεδόν 

Ποτέ 

Καθόλου 

1. Μου είναι εύκολο να κάνω καινούριους 

φίλους στο σχολείο. 

1 2 3 4 5 

2. Μου αρέσει να διαβάζω. 1 2 3 4 5 

3. Δεν έχω κανένα για να μιλήσω μαζί του μέσα 

στην τάξη. 

1 2 3 4 5 

4. Τα καταφέρνω να δουλεύω μαζί με τα άλλα 

παιδιά της τάξης μου σε διάφορες εργασίες. 

1 2 3 4 5 

5. Βλέπω πολλές ώρες τηλεόραση. 1 2 3 4 5 

6. Μου είναι δύσκολο να κάνω φίλους στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

7. Μου αρέσει το σχολείο. 1 2 3 4 5 

8. Έχω πολλούς φίλους στην τάξη μου. 1 2 3 4 5 

9. Νιώθω μόνος / μόνη στο σχολείο. 1 2 3 4 5 

10. Μπορώ να βρω ένα φίλο / μια φίλη μέσα 

στην τάξη μου όταν τον / την χρειάζομαι. 

1 2 3 4 5 

11. Κάνω πολύ αθλητισμό. 1 2 3 4 5 

12. Είναι δύσκολο να κάνω τα άλλα παιδιά στο 

σχολείο να με συμπαθήσουν. 

1 2 3 4 5 

13. Μου αρέσουν η φυσική και η τεχνολογία. 1 2 3 4 5 

14. Δεν έχω κανέναν να παίξω μαζί του στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

15. Μου αρέσει η μουσική. 1 2 3 4 5 

16. Τα πηγαίνω καλά με τους συμμαθητές μου. 1 2 3 4 5 

17. Νιώθω ότι με παραμερίζουν, με αφήνουν 

απέξω από όλα τα πράγματα στο σχολείο. 

1 2 3 4 5 

18. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά για να ζητήσω 

βοήθεια όταν τη χρειάζομαι στο σχολείο. 

1 2 3 4 5 

19. Μου αρέσει να ζωγραφίζω και να σχεδιάζω. 1 2 3 4 5 

20. Δεν τα πηγαίνω καλά με τα άλλα παιδιά στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

21. Νιώθω μοναξιά στο σχολείο. 1 2 3 4 5 

22. Με συμπαθούν πολύ τα άλλα παιδιά στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

23. Μου αρέσει πολύ να παίζω επιτραπέζια 

παιχνίδια. 

1 2 3 4 5 

24. Δεν έχω φίλους μέσα στην τάξη. 1 2 3 4 5 
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Ερωτηματολόγιο-3 

«Κλίμακα θετικών αλληλεπιδράσεων» 

Παρακαλώ διάβασε κάθε πρόταση και κύκλωσε την απάντηση που πιστεύεις ότι 

σου ταιριάζει. Κύκλωσε μόνο μία απάντηση. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. 

 

Ερωτήσεις Ποτέ Σπάνια Μερικές 

Φορές 

Συχνά Πολύ 

συχνά 

1. Τα άλλα παιδιά μοιράζονται πράγματά 

τους μαζί μου. 

1 2 3 4 5 

2. Τα άλλα παιδιά μου λένε διάφορα αστεία. 1 2 3 4 5 

3. Τα άλλα παιδιά μου μιλάνε για τα 

πράγματα που τα ενδιαφέρουν. 

1 2 3 4 5 

4. Τα άλλα παιδιά με βοηθάνε να μεταφέρω 

κάτι βαρύ. 

1 2 3 4 5 

5. Τα άλλα παιδιά παίζουνε μαζί μου 1 2 3 4 5 

6. Τα άλλα παιδιά μου δανείζουν τα 

πράγματά τους. 

1 2 3 4 5 
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Παράρτημα Δ 

 

Έγκριση διεξαγωγής έρευνας 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Δ/ΒΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ 

 

 Mαρούσι,  18-04-2018 

Αρ. Πρωτ.   60905   /Δ3 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  

Email: t08dea1@minedu.gov.gr 

Πληροφορίες: Χ. Τουρούκης,  

Τηλέφωνο: 2103442577-2103442190 

FAX: 2103442193 

 ΠΡΟΣ:  

1 κ. Παπαζή  Φίλιππο 

     

Κοιν. 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ   

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

               Α’ ΑΘΗΝΑΣ 

           2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ   

ΕΚΠ/ΣΗΣ 

                 Δ’ ΑΘΗΝΑΣ 

         3  Στις Σχολικές Μονάδες (μέσω των  

οικείων     Δ/νσεων Εκπ/σης) 
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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

               

          Aπαντώντας σε σχετικό αίτημα και έχοντας υπόψη την με αριθμό 12/15-03-

2018(ανακοινοποίηση στο ορθό 30-03-2018)   πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. σας κάνουμε 

γνωστό ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή έρευνας του κ.Παπαζή Φιλίππου με θέμα «Η 

Ψυχική ανθεκτικότητα εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, η σχέση της με 

το αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής δυσαρέσκειας»,  στο πλαίσιο εκπόνησης 

της μεταπτυχιακής του εργασίας  στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής  του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για  τη σχολική χρονιά 2017-2018 σε  τμήματα ένταξης ή 

και σε παράλληλη στήριξη σε  Γυμνάσια Γενικής Εκπαίδευσης  και σε  τμήματα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης   της Α’  και Δ΄ Αθήνας Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς 

πληροί τους επιστημονικούς όρους και τις προβλεπόμενες παιδαγωγικές 

προϋποθέσεις.                                              

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η εν λόγω  έρευνα αποσκοπεί  στη  μελέτη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας εφήβων- μαθητών Γυμνασίου με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες   η 

σχέση της με το αίσθημα της μοναξιάς, της κοινωνικής δυσαρέσκειας και των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων.   

Η  μεθοδολογία της έρευνας  είναι ποσοτική και θα αξιοποιηθούν οι κλίμακες 

Ψυχικής Ανθεκτικότητας Εφήβων, Μοναξιάς και Κοινωνικής Δυσαρέσκειας των Παιδιών  

και η κλίμακα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων. Το δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν 260 

μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου από τους οποίους 100 θα φοιτούν σε τμήματα 

ένταξης ή και σε παράλληλη στήριξη με μαθησιακές δυσκολίες και 160 μαθητές σε 

τμήματα μαθητών τυπικής ανάπτυξης σε δημόσια γυμνάσια της Α ΄ και Δ΄   Αθήνας  

Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η εν λόγω έρευνα, κατά το στάδιο της 

υλοποίησής της θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. O ερευνητής    θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συναίνεση των    Διευθυντών  των  

Σχολικών Μονάδων, των Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής,   των   Συλλόγων  

Διδασκόντων  των     Σχολικών   Μονάδων. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική κατόπιν  έγγραφης 

συναίνεσης   των γονέων/κηδεμόνων. 

3. Απαιτείται η  προηγούμενη συνεργασία με τις   Σχολικές  Μονάδες, ώστε η έρευνα να 

διεξαχθεί χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους.  

4. Ο  μέσος χρόνος απασχόλησης  των υποκειμένων δεν θα υπερβαίνει τις δυο 

διδακτικές ώρες. 

5. Η υλοποίηση της παρέμβασης στα σχολεία να πραγματοποιείται παρουσία των 

εκπαιδευτικών των σχολείων. 

6. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες της 

ερευνητικής δεοντολογίας, όπως αυτοί αναγράφονται στο Αναλυτικό Σχέδιο  

Έρευνας, το οποίο έχει υποβληθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.  Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται  στην αναγκαιότητα διαφύλαξης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων 

και στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

7. Με την ολοκλήρωση της έρευνας   ο  ερευνητής   θα πρέπει να καταθέσει  

ηλεκτρονικό αντίγραφο της ερευνητικής εργασίας  σε ψηφιακό δίσκο στο  

πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και να διαβιβασθεί αρμοδίως 
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στη Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π. Επιπλέον ο ερευνητής   θα πρέπει να γνωστοποιήσει 

ενυπόγραφα ή όχι αν συμφωνεί  να προβεί το ΙΕΠ σε ηλεκτρονική ανάρτηση της 

ερευνητικής εργασίας.  

             

Τέλος, επισημαίνεται ότι το συνημμένο υλικό της έρευνας θα φυλάσσεται στο 

αρχείο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για δύο χρόνια από την ημερομηνία 

συζήτησής της στο Διοικητικό Συμβούλιο και μετά θα καταστρέφεται με ευθύνη του 

Τμήματος Γραμματειακής Στήριξης.     

 

            

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     

     

           

           Εσωτερική Διανομή: 

1  Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τμήμα Α’ 

2 Δ/νση  Σπουδών, Προγραμμάτων και    Οργάνωσης  Β/Θμιας Εκπ/σης Τμήμα Α’ 
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