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                                                       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Είναι γεγονός αναµφισβήτητο ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής της δυτικής 

κοινωνίας επιβάλλει τον ανταγωνισµό και την ατοµικιστική ιδεολογία µε απόρροια το 

άτοµο να εµφανίζεται ευαίσθητο και εκτεθειµένο στα προβλήµατα εκείνα που 

σχετίζονται µε την αυτοεκτίµηση του. Οι κοινωνικές παράµετροι καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό τη µελέτη των χαρακτηριστικών της συµπεριφοράς και της 

προσωπικότητας του ατόµου. Για το λόγο αυτό η µελέτη της έννοιας του εαυτού και 

της αυτοεκτίµησης του ατόµου από διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις δεν είναι 

απορίας άξια, καθώς καθίσταται αναγκαία µια πολύπλευρη προσέγγιση του ατόµου 

από τη σκοπιά της ψυχολογίας. 

  Τόσο τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών όσο και οι κλινικές 

παρατηρήσεις συνάδουν στο συµπέρασµα πως η σηµασία της αυτοεκτίµησης έγκειται 

στην αναγνώρισή της ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ψυχική ισορροπία του 

ατόµου. Θα πρέπει να τονιστεί βέβαια πως η οριοθέτηση της έννοιας αυτής από τις 

πολύπλευρες προσεγγίσεις που αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα της για την κατανόηση  

της προσωπικότητας αποτελεί πεδίο αντιθέσεων. 

  Θα πραγµατοποιηθεί µια προσπάθεια βιβλιογραφικής ανασκόπησης της 

έννοιας  «αυτοεκτίµηση» όπως και κάποιων συγγενικών εννοιών προκειµένου να 

αποσαφηνιστούν  και να οριοθετηθούν µέσα στα διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια. 

 Η πεποίθηση ότι η συµβολή της οικογένειας είναι πρωταρχικής σηµασίας στη 

διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού επιτάσσει τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση των θεωριών που επικεντρώνονται στις σχέσεις του παιδιού µέσα στην 

οικογένεια καθώς η αυτοεκτίµηση συγκροτείται από πολύ µικρή ηλικία µε βάση την 

εικόνα που προβάλλουν οι άλλοι για το παιδί και κυρίως οι γονείς. Η αξία που 

προσδίδεται στον εαυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι γενικότερες 

εµπειρίες για την ικανότητα του ατόµου να διευθετεί καταστάσεις. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των σπουδών στο τµήµα Ψυχολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης εκπονείται η πτυχιακή εργασία µε τίτλο : «Η διαµόρφωση της 

αυτοεκτίµησης σε συνάρτηση µε τις σχέσεις του παιδιού στην παιδική ηλικία». 

Επόπτρια της εργασίας υπήρξε η κυρία Καλλίοπη Χατήρα, η οποία υποστήριξε την 

προσπάθεια αυτή επιδεικνύοντας ενδιαφέρον κάθε φορά που της ζητήθηκε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

∆ιαφορετικές θεωρητικές τάσεις προβάλλουν την ανάγκη για µελέτη εννοιών 

(όπως π.χ. αυτοεκτίµηση, αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση ) οι οποίες και αναφέρονται 

στον εαυτό. Αν και οι διάφορες ερµηνείες και σηµασίες που προσδίδονται στους 

όρους αυτούς διαφέρουν , η αυτοεκτίµηση είναι κοινώς αποδεκτή ως µια σηµαντική 

παράµετρος της προσωπικότητας. Όπως επισηµαίνεται και από τον Kohut η ψυχική 

ισορροπία του ατόµου συναρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αυτοεκτίµηση του . 

Επιπλέον στο χώρο της εκπαίδευσης η αυτοεκτίµηση εµφανίζεται ως η παράµετρος 

εκείνη που καθορίζει τα κίνητρα και κατά συνέπεια την απόδοση και την επίδοση των 

µαθητών. Αν και υπάρχουν αρκετές θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις που 

ασχολούνται µε την διερεύνηση της έννοιας αυτής δεν έχουν εξίσου µελετηθεί οι 

παράγοντες που συµβάλλουν στη διαµόρφωση της. 

Εφ΄ όσον η αυτοεκτίµηση είναι τόσο σηµαντική είναι απαραίτητο να 

αναρωτηθούµε πως δηµιουργείται και πως ενισχύεται. Είναι δυνατό να υποστηριχθεί 

ότι όσον αφορά στις  διοµαδικές διαφορές το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι 

εκείνο που συµβάλλει στο µεγαλύτερο βαθµό. Ανάµεσα στους πολλούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης είναι το άµεσο οικογενειακό 

περιβάλλον εκείνο το οποίο και ευθύνεται για τις διατοµικές διαφορές., 

Η εξέλιξη του ατόµου ιδωµένη από την ψυχοδυναµική οπτική θεωρεί πως η 

αυτοεκτίµηση διαµορφώνεται σε συνάρτηση µε το σύνολο της προσωπικότητας. 

Τόσο για τη συνολική διαµόρφωση της προσωπικότητας όσο και για την ανάπτυξη 

της αυτοεκτίµησης συγκεκριµένα, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικής 

σηµασίας. Μεγάλη έµφαση πρέπει να δοθεί στις σχέσεις  του παιδιού µε τους γονείς 

καθώς και µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας. Η εικόνα που σχηµατίζουν τα παιδιά 

για τον εαυτό τους από τις αντιδράσεις των άλλων, κατά τη διάρκεια της παιδικής 

ηλικίας, ιδιαίτερα από τους πολύ κοντινούς τους ανθρώπους συµβάλλει στο να 

αποκτήσουν  ή όχι θετική εικόνα για τον εαυτό τους µεγαλώνοντας. Μεταδίδοντας 

στα παιδιά το µήνυµα ότι αγαπιούνται από την οικογένεια ακόµα και αν τους 

ασκείται κριτική ή τιµωρούνται αποκτούν την ασφαλή βάση που τους επιτρέπει να 

µαθαίνουν , να αλλάζουν και να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την αίσθηση της 

ασφάλειας τους. 

Η βασική πεποίθηση που αποτελεί την κινητήρια δύναµη για την 

πραγµατοποίηση της εργασίας αυτής είναι πως οι σχέσεις του παιδιού κατά την 
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παιδική ηλικία συναρτώνται µε την αυτοεκτίµηση του ατόµου και στην ενήλικη ζωή, 

καθώς οι εικόνες που εσωτερικεύει το άτοµο στην παιδική ηλικία παραµένουν 

σταθερές και αλλάζουν δύσκολα. Θεωρήθηκε ενδιαφέρον να γίνει µια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση που θα εστιάζει τόσο στον καθορισµό της έννοιας της αυτοεκτίµησης 

όσο και στις σχέσεις εκείνες του παιδιού που είναι καθοριστικές για την ανάπτυξή 

της. 

Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής  θα γίνει µια προσπάθεια εννοιολογικού 

προσδιορισµού της έννοιας της αυτοεκτίµησης σε σχέση µε τον εαυτό και την 

προσωπικότητα. Στη συνέχεια θα συσχετιστεί η αυτοεκτίµηση µε παρεµφερείς 

έννοιες και τέλος θα τονιστεί η σηµασία της για την ψυχική υγεία του ανθρώπου 

σύµφωνα µε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Στο δεύτερο µέρος θα παρουσιαστεί η συµβολή διαφόρων παραγόντων στη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης αλλά και θα δοθεί έµφαση στο ρόλο της οικογένειας, 

στις σχέσεις µε τους γονείς, στις σχέσεις µε τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας καθώς 

και στις σχέσεις του παιδιού µε τους συνοµηλίκους. 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος της εργασίας θα παρατεθούν κάποια 

συµπερασµατικά σχόλια όπως έχουν προκύψει από σχετικές έρευνες. 

Σύµφωνα µε τον Bowlby τα λειτουργικά πρότυπα έχουν σχέση µε τις 

αναπαραστάσεις που σχηµατίζουν για τον εαυτό του και τον άλλο , αλλά και µε τα 

πρότυπα σχέσεων που αναπτύσσουν τα άτοµα µεταξύ τους. (relatedness, Fonagy et 

al.,1995) Η ποιότητα των σχέσεων µε τα βασικά πρόσωπα καθορίζει τα πρότυπα του 

παιδιού από µικρή ηλικία .Το νήπιο µέσω της µίµησης εσωτερικεύει όλες εκείνες  τις 

συµπεριφορές που αναφέρονται στο πρόσωπό του και τις µετατρέπει σε στοιχεία του 

χαρακτήρα του τα οποία αποτελούν δείκτες για τις µελλοντικές συναναστροφές  και 

τους µελλοντικούς τρόπους προσέγγισης των άλλων. 

 Από την άλλη πλευρά θα ήταν λάθος να δοθεί τόσο µεγάλη έµφαση στην 

επιρροή των εικόνων που εσωτερικεύονται κατά την παιδική ηλικία και κάνουν την 

ενήλικη ζωή να µοιάζει προκαθορισµένη και χωρίς ελπίδα αλλαγής. ∆ε θα 

µπορούσαµε να υπάρξουµε κατηγορηµατικοί και να υποστηρίξουµε πως κάποιος ο 

οποίος κατά την παιδική του ηλικία σχηµάτισε την εικόνα ότι δεν είναι αγαπητός δεν 

µπορεί να αλλάξει, ούτε ότι κάποιος που αντίθετα σχηµάτισε µια θετική εικόνα 

εαυτού, δε θα αντιµετωπίσει προβλήµατα στη µετέπειτα ζωή του. 
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ΜΕΡΟΣ  Α 

1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 Στις «κοινωνικές» ή «ανθρωπιστικές» επιστήµες οι θεωρητικοί προκειµένου 

να περιγράψουν ή να αναφερθούν σε κάποιο φαινόµενο ή χαρακτηριστικό κάνουν 

χρήση κάποιων εννοιών οι οποίες είναι υποθετικές εννοιολογικές κατασκευές που 

έχουν επινοηθεί αλλά δεν έχουν ανακαλυφθεί. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι 

οι έννοιες αυτές υπονοούν κάποιο θεωρητικό ορισµό ο οποίος δε γίνεται πλήρως 

αποδεκτός από όλους τους µελετητές  που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Έτσι λοιπόν είναι σύνηθες µια έννοια να χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει µια 

θεωρία ορίζοντας κάτι διαφορετικό από εκείνο που εννοεί κάποιος άλλος µελετητής 

όταν ασχολείται µε το ίδιο θέµα. 

 Η έννοια του εαυτού (self-concept) είναι από τους πιο δηµοφιλείς αλλά και 

από τους πιο συγκεχυµένους τοµείς της ψυχολογικής έρευνας ,αφού µέχρι και τα τέλη 

της    

∆εκαετίας του 1980 επικρατούσε ασάφεια ,τόσο σε επίπεδο ορολογίας όσο και σε 

επίπεδο ορισµού και µέτρησης. (Blascovich 7 Tomaka, 1991.Byrne, 1996a.Harter, 

1983.Hattie, 1992.Wylie, 1979, 1989). 

 Η Byrne (1996α) θεωρεί πως η σύγχυση που επικράτησε στην περιοχή της 

έννοιας του εαυτού οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες :  

- ∆εν υπάρχει ένας ορισµός της έννοιας ο οποίος να είναι παραδεκτός από όλους. 

- Γενικά χρησιµοποιούνται πολλά συνώνυµα µε την έννοια του εαυτού και το 

πρόθεµα των όρων είναι η λέξη εαυτός (self). 

- ∆εν είναι ξεκάθαρες οι συνιστώσες της έννοιας εαυτού. 

- Υπάρχουν αρκετοί ερευνητές οι οποίοι αντί να χρησιµοποιούν αυστηρά 

επιστηµονικούς όρους προτιµούν να χρησιµοποιούν όρους κοινής λογικής όταν 

αναφέρονται στην έννοια του εαυτού (Blascovich & Tornako, 1991). 

  Ο Marsch (1998) έχει ισχυριστεί πως όπως συµβαίνει και µε άλλες 

ψυχολογικές κατασκευές, η έννοια του εαυτού εκλαµβάνεται ως κάτι δεδοµένο µε 

αποτέλεσµα να µην υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών για 

διατύπωση ενός αυστηρού εννοιολογικού και λειτουργικού ορισµού της. Όπως 

συµβαίνει και µε τις σχετικές έννοιες του «εαυτού» και της «αυτοαντίληψης», έτσι 

και η «αυτοεκτίµηση» δεν ορίζεται µε σαφήνεια. Οι προσπάθειες ορισµού αυτών των 
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εννοιών εξαρτώνται από την θεωρητική προσέγγιση που υιοθετεί ο κάθε ερευνητής 

ως σηµείο αναφοράς µε άµεση συνέπεια το διαφορετικό περιεχόµενο.                

 Σύµφωνα µε τον Coopersmith η έννοια του εαυτού εκλαµβάνεται ως µία 

γενική – αδιαφοροποίητη εννοιολογική κατασκευή. Ο Coopersmith προτείνει ένα 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική 

πρακτική, το οποίο περιλαµβάνει ερωτήσεις που αφορούν το σχολείο, τους 

συνοµήλικους, την οικογένεια και τον εαυτό. Ο δείκτης της αυτοεκτίµησης ορίζεται 

από το άθροισµα των τιµών όλων των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου, γεγονός που 

αποκαλύπτει τη µονοδιάστατη θεώρηση της έννοιας του εαυτού από την πλευρά του 

Coopersmith . Μία αθροιστική γενική έννοια του εαυτού προϋποθέτει πως οι 

διαφορετικές όψεις που δηµιουργούν το άθροισµα συµβάλλουν στον ίδιο βαθµό στη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης. Μια τέτοια προσέγγιση δεν αφήνει περιθώρια για 

τις διακρίσεις και τη διαφορετική βαρύτητα που δίνουν οι άνθρωποι σε διάφορους 

τοµείς της ζωής τους.  

 Ο Rosenberg (1965,1986)  υποστήριξε πως, αναφερόµενος στην 

αυτοεκτίµηση, θα πρέπει κανείς να λαµβάνει υπόψιν του την σφαιρική φύση της, 

Αµφισβήτησε τα µονοδιάστατα – αθροιστικά µοντέλα της έννοια του εαυτού εφόσον 

θεωρεί πως ακόµα και αν δεν έχει επίγνωση το άτοµο σταθµίζει, ιεραρχεί και 

συνδυάζει τα διάφορα διακεκριµένα στοιχεία του εαυτού. Συνταυτίζεται µε τον 

James(1890, 1963)  ο οποίος ισχυρίζεται πως η γενική- σφαιρική εικόνα που έχει το 

άτοµο για την αξία του εαυτού του ξεπερνά τις αντιλήψεις που έχει για τον εαυτό του 

σε επιµέρους τοµείς της ζωής του. Ο Rosenberg πρότεινε ένα ερωτηµατολόγιο 

αυτοεκτίµησης, οι ερωτήσεις του οποίου αποτυπώνουν άµεσα τις σφαιρικές 

αξιολογήσεις και αισθήµατα αυτοαξίας και ικανοποίησης του ατόµου για τον εαυτό 

του. 

 Έτσι εµφανίστηκε µια πολυδιάστατη-πολυπαραγοντική διάσταση στην έννοια 

του εαυτού µε κύριους εκπροσώπους την Harter(1983, 1956, 1990a, 1990c) και τους 

Shavelson, Hubner&Stanton (1976). Η πολυδιάστατη-πολυπαραγοντική προσέγγιση 

τονίζει την ανάγκη να οριστεί η έννοια του εαυτού µέσα από επιµέρους αυτοεικόνες 

που αποτελούν τις αυτοαντιλήψεις του ατόµου για τους διάφορους τοµείς της ζωής 

του. Εκτός από τις αυτοεικόνες ο αριθµός των οποίων αυξάνει µε την ηλικία και η 

σφαιρική άποψη κάποιου είναι σηµαντική για την αξία του ως άτοµο. 

 Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter επισηµαίνει ότι η επίδραση των 

επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης στην αυτοεκτίµηση εξαρτάται από τη 
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σπουδαιότητα που το ίδιο το άτοµο αποδίδει στους διάφορους τοµείς της ζωής του. 

Οι ενδεικτικοί επιµέρους τοµείς της αυτοαντίληψης που αναφέρει η Harter είναι η 

σχολική ικανότητα, η κοινωνική αποδοχή και  η φυσική εµφάνιση. Η γενική έννοια 

του εαυτού θεωρήθηκε ένα σταθµισµένο άθροισµα , στο οποίο οι συντελεστές των 

επιµέρους αυτοαντιλήψεων διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. Αυτό επιτρέπει τις 

διατοµικές διαφορές στη σηµασία που δίνεται στον κάθε τοµέα της ζωής ανάλογα µε 

τις αξίες, τους στόχους και τις επιθυµίες του κάθε ατόµου. 

 Οι Shavelson, Hubner & Stanton (1976) πρότειναν το ιεραρχικό µοντέλο 

σύµφωνα µε το οποίο στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η γενική έννοια του 

εαυτού (general self-concept) , ο οποίος στη βιβλιογραφία εντοπίζεται ως συνώνυµος 

των όρων “self-worth”& “self-esteem”και αναφέρεται στη σφαιρική άποψη κάποιου 

για την αξία του ως άτοµου , δηλαδή στην αυτοεκτίµηση του. Στη βάση της ιεραρχίας 

τοποθετούνται οι επιµέρους τοµείς της αυτοαντίληψης όπου η έννοια του εαυτού 

συγκεκριµενοποιείται όλο και περισσότερο. 

 Η διατύπωση ενός νέου λειτουργικού ορισµού , σύµφωνα µε το οποίο η 

γενική έννοια του εαυτού είναι ένα σταθµισµένο άθροισµα των επιµέρους 

αυτοαντιλήψεων ήρθε σαν συνέπεια της θεώρησης της έννοιας του εαυτού ως 

πολυδιάστατης εννοιολογικής κατασκευής. Οι απαντήσεις που δίνουν τα άτοµα σε 

ερωτηµατολόγια µε ξεχωριστές κλίµακες αποτυπώνουν τη σπουδαιότητα που δίνει ο 

καθένας στους διάφορους τοµείς της αυτοαντίληψης αλλά ταυτόχρονα εξετάζουν και 

τη γενική έννοια του εαυτού (αυτοεκτίµηση ή  σφαιρική αυτοαξία). 

 Οι Wells & Marwell (1976) διαπίστωσαν πως διάφοροι ερευνητές 

προκειµένου να ορίσουν την έννοια της αυτοεκτίµησης χρησιµοποίησαν µια πληθώρα 

όρων µε παρεµφερές περιεχόµενο. Για να εκφραστεί η αγάπη ή εκτίµηση για τον 

εαυτό , όπως παρατηρούν οι ίδιοι έχουν χρησιµοποιηθεί οι παρακάτω όροι 

:εµπιστοσύνη στον εαυτό , (self-confidence) ,σεβασµός του εαυτού (self-respect), 

αποδοχή του εαυτού(self-acceptance), ικανοποίηση από τον εαυτό (self –satisfaction) 

αξιολόγηση του εαυτού (self-evaluation) , αξία του εαυτού (self-worth),στάση προς 

τον εαυτό (self-attitude), αυτοαίσθηµα (self-feeling) , αυτοαναφορά (self-reference) 

και αυτοεκτίµηση (self-esteem). Η αυτοεκτίµηση ή σφαιρική αυτοαξία (global self-

worth) µαζί µε την αυτοαντίληψη (self-perception) ή αυτοεικόνα (self-image) 

αποτελούν τις δύο βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού όπως είναι γενικά 

παραδεκτό. 



 10

 Σε καµία περίπτωση δε θα µπορούσαµε να αναφερθούµε στον όρο 

«αυτεκτίµηση» χωρίς να επισηµάνουµε τη σχέση του µε την «αυτοαντίληψη» και τον 

«εαυτό». Η αυτοεκτίµηση είναι η συναισθηµατική διάσταση των αντιλήψεων που 

έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Η πολυµορφία της εικόνας του εαυτού  κάνει ώστε 

να διερωτάται κανείς αν υπάρχει µια ενιαία κατασκευή που να αντιστοιχεί σ΄ αυτό 

που λέµε «εαυτός», πώς δηµιουργείται και ποια είναι τα συστατικά της. 

(Κωσταρίδου- Ευκλείδη 1992). Για το λόγο αυτό στα επόµενα κεφάλαια θα γίνει µια 

προσπάθεια διευκρίνισης των εννοιών αυτών υπό το πρίσµα διαφορετικών 

θεωρητικών προσεγγίσεων προκειµένου να διαφανεί η αλληλεπίδραση µεταξύ τους. 
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1.1. ΕΑΥΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Η κοινωνική ανάπτυξη αναφέρεται σε µια αµφίπλευρη διαδικασία κατά την 

οποία τα παιδιά εντάσσονται στην ευρύτερη κοινωνική ταυτότητα, ενώ, παράλληλα, 

διαφοροποιούνται ως ξεχωριστά άτοµα. Η µία πλευρά της κοινωνικής ανάπτυξης 

είναι η κοινωνικοποίηση, η διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά γνωρίζουν την 

κοινωνία τους και αποκτούν τα πρότυπα και τις αξίες της. 

 Η άλλη πλευρά της κοινωνικής ανάπτυξης είναι η προσωπικότητα. Ως 

προσωπικότητα ορίζεται το µοναδικό σχήµα ιδιοσυγκρασίας, συναισθηµάτων και 

νοητικών ικανοτήτων που αναπτύσσει ένα παιδί στις κοινωνικές του συναλλαγές 

τόσο µε το εγγύτερο όσο και µε το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η 

προσωπικότητα εξασφαλίζει τη µοναδικότητα του ατόµου εφ’ όσον καθιστά αδύνατη 

την ίδια ερµηνεία των εµπειριών του περιβάλλοντος ακόµα και από τους 

µονοζυγωτικούς διδύµους. Η προσωπικότητα είναι η διάσταση εκείνη που παρέχει τα 

προσωπικά γνωστικά φίλτρα και τις ατοµικές συναισθηµατικές προσλαµβάνουσες 

που καθορίζουν τη συµπεριφορά του ατόµου καθώς και τον τρόπο ερµηνείας των 

διάφορων ερµηνειών. 

 Από την γέννηση ακόµα είναι εµφανείς οι απαρχές της προσωπικότητας, όπως 

φαίνεται και από τις ατοµικές διαφορές που χαρακτηρίζουν τα επίπεδα 

ενεργοποίησης των βρεφών όσον αφορά στις δραστηριότητές τους και την συµµετοχή 

τους σε νέες εµπειρίες. Όλα αυτά τα µοντέλα συµπεριφορικών ανταποκρίσεων τα 

οποία συνοδεύονται από συναισθηµατικές επενδύσεις αποτελούν τα ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά των οποίων η σταθερότητα στο χρόνο είναι αναµενόµενη. Τα 

χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας είναι οι πρώτες εµφανείς εκδηλώσεις της 

προσωπικότητας (Strelau, 1994. Thomas & Chess 1989). Θα ήταν λανθασµένο να 

υποτεθεί πως ότι αποτελεί την προσωπικότητα περιορίζεται  στα ιδιοσυγκρασιακά 

χαρακτηριστικά, καθώς καθένα από τα πιθανά χαρακτηριστικά µιας προσωπικότητας 

δε µπορεί να υπάρξει αυτό καθεαυτό ή ανεξάρτητα από ένα συγκεκριµένο πρόσωπο.  

 Τα χαρακτηριστικά αυτά αποκτώνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η 

διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται καθώς τα αρχετυπικά µοντέλα ύπαρξης του 

παιδιού στο περιβάλλον του εσωτερικεύονται και στη συνέχεια εξελίσσονται υπό την 

επίδραση της γνωστικής και βιολογικής ανάπτυξης, της συναισθηµατικής ωρίµανσης 

και της κοινωνικοποίησης. 
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 Σαφέστατα και δε νοείται µελέτη του όρου “προσωπικότητα” χωρίς την 

αναφορά και την προσπάθεια διευκρίνησης του όρου “εαυτός”. Η “προσωπικότητα” 

περιλαµβάνει τα ψυχολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του ατόµου, τα οποία 

είναι αποκαλυπτικά της δοµής και της λειτουργίας του ψυχισµού του όπως µπορούν 

να παρατηρηθούν “αντικειµενικά” από έναν τρίτο. Στον ορισµό του “εαυτού” 

περιλαµβάνονται τα περισσότερο γνωστικά στοιχεία και συµπεριφορές και ενέχεται η 

υποκειµενική αντίληψη του ατόµου για την προσωπικότητα.  

Στην ηλικία των 6 µηνών τα βρέφη µέσω των εµπειριών που έχουν αποκτήσει 

συναλλασσόµενα µε αντικείµενα και ανθρώπους έχουν αναπτύξει κάποια αίσθηση 

του εαυτού τους (Gibson, 1993). Με την εµφάνιση του λόγου δεν συντελείται 

ταυτόχρονα η αναφορά στον εαυτό στις πρώτες περιγραφές. Όµως µεταξύ των 18 και 

24 µηνών παρατηρείται η περιγραφή δικών τους πράξεων και η σαφής αναφορά στον 

εαυτό. Η ανάπτυξη µιας αίσθησης του εαυτού µετέρχεται σηµαντική µετατόπιση, 

αντίστοιχη των αλλαγών στη γνωστική ανάπτυξη και την κοινωνική συµπεριφορά, 

κατά την περίοδο µεταξύ 5 και 7 ετών (Harter, 1995). Σύµφωνα µε µελέτες των 

Damon και Hart σε παιδιά όλων των ηλικιών καταδεικνύεται το γεγονός πως όταν 

αναφέρονται στον εαυτό τα παιδιά περιγράφουν την εµφάνισή τους, τις 

δραστηριότητές τους, τις σχέσεις τους µε τους άλλους και τα ψυχολογικά τους 

χαρακτηριστικά. Στην ηλικία των 8 και 9 ετών εντείνεται η τάση κατανόησης του 

εαυτού και των άλλων ως προς τα ψυχολογικά γνωρίσµατα που παραµένουν τα ίδια 

από το ένα πλαίσιο στο άλλο. 

Η Jacobson (1975) στην οριοθέτηση της έννοιας του εαυτού περιλαµβάνει το 

σύνολο του ατόµου δηλαδή τόσο το σώµα όσο και την ψυχική του οργάνωση. Οι 

Wells και Marwell (1976) βλέπουν στον εαυτό ένα υποσύνολο του ατόµου. Μερικές 

φορές ο εαυτός αναφέρεται στα βαθύτερα ανεκµετάλλευτα στοιχεία της 

προσωπικότητας (Horney 1950, Buhler 1962). 

Ο Kohut σε ένα ψυχαναλυτικό πλαίσιο το 1971 διέκρινε την προσωπικότητα 

ως περιγραφή της κοινωνικής συµπεριφοράς, της προσυνείδητης εµπειρίας του 

ατόµου και της σχέσης του µε τους άλλους, από τον εαυτό τον οποίο εξέλαβε ως 

περιεχόµενο του ψυχισµού. 

Από την οπτική του Denzin, υπό την επίδραση της φαινοµενολογικής θεωρίας 

ο εαυτός επικεντρώνεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και ορίζεται µε την 

αναφορά σε οτιδήποτε έχει σχέση µε ότι ονοµάζεται “δικό µου” σε κάποια 
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συγκεκριµένη χρονική στιγµή καθώς και µε τις προεκτάσεις και την ιδιαίτερη 

σηµασία που έχει αυτό για “µένα”. 

Η προοπτική της θεωρίας της δράσης αντιλαµβάνεται το άτοµο σαν µια ενιαία 

οντότητα η οποία θέτει στόχους και αναλαµβάνει δράσεις για την ικανοποίηση των 

στόχων αυτών. Υπό το ίδιο πρίσµα ο εαυτός εκλαµβάνεται ως µία σύνθετη νοητική 

κατασκευή, ένα σχήµα στο οποίο υπόκειται το άτοµο και οι στόχοι του, το άτοµο και 

οι πράξεις του στο παρελθόν η αξιολόγηση των πράξεων τόσο από το άτοµο και από 

τους άλλους, οι µελλοντικοί στόχοι και η εκτίµηση της δυνατότητας επίτευξής τους, 

οι εναλλακτικές δυνατότητες δράσης στα διάφορα περιβάλλοντα και συνθήκες, ο 

ιδανικός εαυτός όπως προσδιορίζεται από το ίδιο το άτοµο και από τους άλλους. 

Πρόκειται για ένα ιεραρχικά ανώτερο σχήµα το οποίο αποτελείται από άλλο πιο 

εξειδικευµένο. Οι γενικεύσεις και ο αναλογισµός που κάνει το άτοµο για τις εµπειρίες 

σχετικά µε τον εαυτό του οδηγούν στη δηµιουργία του σχήµατος αυτού το οποίο είναι 

υπεύθυνο για την οργάνωση των πληροφοριών που αφορούν στον εαυτό. Επιπλέον, ο 

εαυτός είναι το σχήµα εκείνο που συντονίζει τους στόχους του ατόµου προκειµένου 

να διατηρηθεί η αυτοεικόνα του και να κατευθυνθεί προς τον ιδανικό-εαυτό. Το 

άτοµο, δηλαδή, καλείται να εκπληρώσει εκτός από τους στόχους που αναφέρονται 

στην κάλυψη των φυσιολογικών αναγκών του και τις ανάγκες εκείνες που 

καλύπτονται µέσω της επαφής µε άλλους και τους στόχους εκείνους που συνδέονται 

µε τον εαυτό ως επιθυµητή κατάσταση. Οι στόχοι αυτοί δεν είναι άλλοι από αυτούς 

που διευκολύνουν το άτοµο στη διαµόρφωση θετικής αυτοεκτίµησης η οποία 

προκύπτει από την δηµιουργία θετικής εικόνας για τον εαυτό. Συνήθως τα αισθήµατα 

αυτό-εκτίµησης προκύπτουν από την επίτευξη αξιόλογων κοινωνικά στόχων 

(Heckhansen, 1991. Geen, 1995). 
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1.2. ΕΑΥΤΟΣ - ΕΓΩ 

 

 ∆ύο έννοιες των οποίων η διάκριση κρίνεται απαραίτητη αν και από πολλούς 

θα µπορούσαν να θεωρηθούν ταυτόσηµες είναι η έννοια του «εαυτού» και η έννοια 

του «εγώ». Με την ανάδυση της «Ψυχολογίας του Εαυτού» στο πεδίο των 

υπάρχουσων θεωρητικών προσεγγίσεων , αµφισβητήθηκε από τον Kohut (1971,1977) 

η ορθόδοξη ψυχαναλυτική προσέγγιση που επικρατούσε στις Η.Π.Α. Στην 

προσπάθεια της θεραπευτικής αντιµετώπισης των ατόµων που χαρακτηρίζονταν από 

ναρκισσιστικές διαταραχές προσωπικότητας ο τελευταίος έθεσε στο επίκεντρο τον 

«εαυτό» και την επίδραση που ασκούν στην ανάπτυξη του η άρνηση (denial),η 

µαταίωση (frustration) και η εκπλήρωση των επιθυµιών . 

 Ο Kohut για την προσέγγιση του αυτή στηρίχθηκε στη θεωρία των σχέσεων 

αντικειµένου και στην Ψυχολογία του Εγώ , περιγράφοντας τον εαυτό ως µια 

οντότητα η δηµιουργία της οποίας οφείλεται στις ψυχοδιανοητικές αναπαραστάσεις 

του εγώ. Σε µεταγενέστερη φάση , συνέλαβε την έννοια του εαυτού ως µια υπερδοµή 

που ακολουθεί τη δική της αναπτυξιακή πορεία και περιλαµβάνει τις ενορµητικές 

επιθυµίες και άµυνες. Κατά τον Kohut για την επίτευξη της ψυχικής υγείας είναι 

αναγκαίο να αγαπάει κανείς τον εαυτό του. Όσον αφορά στις ναρκισσιστικές 

διαταραχές τις αποδίδει στα ελλείµµατα του εαυτού για τα οποία την ευθύνη φέρουν 

οι γονείς που αποτυγχάνουν να προσεγγίσουν ενσυναισθητικά το βρέφος τους . 

Αρχικά πρότεινε την ύπαρξη δύο πόλων στην έννοια του εαυτού και στη συνέχεια 

τριών. Καταυτόν οι αυτοεπιβεβαιωτικές φιλοδοξίες αποκρυσταλλώνονται στον ένα 

πόλο , τα επιτευχθέντα ιδεώδη και οι αξίες στον δεύτερο και οι δεξιότητες και τα 

ταλέντα σε έναν τρίτο πόλο. Ο Kohut δίνει στις επιθετικές ενορµήσεις δευτερεύοντα 

ρόλο και θεωρεί ότι είναι αποτέλεσµα της ανεπαρκούς διαµόρφωσης και εδραίωσης 

του εαυτού, κατάσταση που πηγάζει από ελλείψεις ενσυναισθητικού χαρακτήρα. 

 Στην “Ψυχολογία του Εαυτού” σηµαντική θέση κατέχει το εαυτό-αντικείµενο 

(self-object). O όρος “εαυτό-αντικείµενο” αναφέρεται στις πεποιθήσεις και τις 

αντιλήψεις που διαµορφώνει ένα άτοµο για την σχέση του µε κάποιον σηµαντικό 

άλλον του οποίου η ύπαρξη στηρίζει τον εαυτό. Ο όρος αυτός σε γενικότερο πλαίσιο 

καταδεικνύει τη σηµασία των άλλων για τον εαυτό σε σχέση µε τις ανάγκες 

καθρεφτίσµατος, εξιδανίκευσης και δίδυµης µεταβίβασης. Οι ανάγκες αυτές 

ακολουθούν τον άνθρωπο καθ’ όλη την πορεία της ζωής του, οπότε τα “εαυτό 

αντικείµενα” µπορούν να χαρακτηριστούν ως πλευρές των άλλων οι οποίες είναι 
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απαραίτητες για την ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών του εαυτού και για  την 

δηµιουργία θετικών συναισθηµάτων. Στην ψυχολογία του εαυτού το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στην ανάγκη για ενσυναισθητική και επιβεβαιωτική ανταπόκριση από τους 

άλλους σε όλη την διάρκεια της ζωής µε µετατόπιση όµως από την εξάρτηση από 

αρχαϊκά αντικείµενα προς µια ώριµη µορφή εξάρτησης.    

 Ανεξάρτητα από τις αντιπαραθέσεις µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε τον 

ορισµό της έννοιας του εαυτού, ένας γενικά παραδεκτός ορισµός αυτής της 

εννοιολογικής κατασκευής είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο αντιλαµβάνεται 

τον εαυτό του. (Burns 1982). Όπως ισχυρίζεται ο τελευταίος, η έννοια του εαυτού 

“είναι ένα σύνολο υποκειµενικά αξιολογούµενων χαρακτηριστικών και 

συναισθηµάτων”. Ο όρος έννοια του εαυτού αναφέρεται “σε όλες τις πτυχές της 

άποψης του ατόµου για τον εαυτό του”. 

  Ο Rosenberg (1986) ορίζει την έννοια του εαυτού ως “το σύνολο των 

σκέψεων και συναισθηµάτων του ατόµου που αναφέρονται στον εαυτό του ως 

αντικείµενο”. Ο ορισµός αυτός είναι παρόµοιος µε εκείνον του Rogers κατά τον 

οποίο η έννοια του εαυτού είναι “ένα οργανωµένο σχήµα αντιλήψεων του εαυτού”. 

 Για τους Comps και Snygg (1959) οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό ταυτόχρονα 

αντικείµενο και υποκείµενο η έννοια του εαυτού είναι η οργάνωση όλων όσα 

φαίνονται στο άτοµο ότι είναι Εγώ (I) ή εµένα (me). 

 O Freud κατά την ψυχαναλυτική προσέγγιση αναγνώρισε στο “Εγώ” ένα 

δοµικό µέρος της προσωπικότητας το οποίο χρησιµοποιείται προκειµένου να 

περιγράψει τις πιο λογικές, προσανατολισµένες προς την πραγµατικότητα, 

λειτουργικές πλευρές της προσωπικότητας και αποτελεί, εν µέρει συνειδητή και εν 

µέρει ασυνείδητη οντότητα. Το “Εγώ” λειτουργεί σύµφωνα µε την αρχή της 

πραγµατικότητας και έργο του είναι να ελέγχει τις πρωτόγονες παρορµήσεις και να 

τις προσαρµόζει στην εξωτερική πραγµατικότητα. Προσπαθεί επίσης να µετριάσει τις 

απαιτήσεις του υπερεγώ. 

 Ο Heinz Hartman (1939,1964) ιδρυτής της ψυχολογίας του Εγώ δεν θεωρεί το 

εγώ απλό µεσολαβητή µεταξύ απαιτήσεων του εαυτού και του εξωτερικού κόσµου, 

αλλά το αντιλαµβάνεται σαν να βρίσκεται εν µέρει εκτός της περιοχής σύγκρουσης 

και εποµένως, ικανό να αλληλεπιδρά µε τον εξωτερικό κόσµο, ελεύθερο από 

εσωτερικές επιδράσεις. Το εγώ περιλαµβάνει διάφορες λειτουργίες όπως είναι η 

σκέψη, η αντίληψη, η γλώσσα, η µάθηση, η µνήµη και ο έλλογος σχεδιασµός. 
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 Η ψυχολογία του Εγώ συνέβαλε στην πραγµατοποίηση της διάκρισης 

ανάµεσα στην άποψη του Freud για το Εγώ ως δοµή και σε µια πιο µοντερνίζουσα 

έννοια του Εγώ, ως αναπαράστασης του εαυτού. Η Anna Freud (1936) τόνισε επίσης 

τη σηµασία των σχέσεων του εγώ µε τον εξωτερικό κόσµο και µε τις φυσιολογικές 

και προσαρµοστικές πλευρές της προσωπικότητας. 

 Στη διαφοροποίηση των δύο όρων θα µας βοηθούσε η αναφορά στον James 

(1980) ο οποίος πρώτος συνέδεσε τον εαυτό µε αντιληπτικά στοιχεία (σκέψεις, 

συναισθήµατα, στάσεις, αξιολογήσεις) και το εγώ µε ενεργητικές διαδικασίες 

(γνωστικές, κινητηριακές) που καθορίζουν την συµπεριφορά και την προσαρµογή 

(Chein 1944, Mead 1934, Symonds 1951, Hilgard 1949, Hall και Lindey 1965, 

Erikson 1959). O Murphy ισχυρίζεται πως η διάκριση µεταξύ του “εγώ” και του 

“εαυτού” είναι τεχνητή. Ωστόσο η διαφοροποίηση τους κρίνεται αναγκαία. Η 

Jacobson εντοπίζει το εγώ σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενώ τον εαυτό σε ένα 

χαµηλότερο καθώς θεωρεί πως βρίσκεται πιο κοντά στην εµπειρία. Η χρήση των δύο 

όρων (εγώ- εαυτός) συνδέεται µε την διάκριση των δύο όψεων της έννοιας εαυτός 

(εαυτός ως υποκείµενο ή αντικείµενο). Ο εαυτός- εγώ είναι αυτός που συµβάλλει 

ενεργά στην δόµηση της αυτοαντίληψης και ο εαυτός- εµένα είναι το αποτέλεσµα 

αυτής της δόµησης, το δοµούµενο (Harter 1987). 
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1.3. ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ- ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

Μια σηµαντική πλευρά της προσωπικότητας είναι ο τρόπος µε τον οποίο τα 

παιδιά καταλήγουν να αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση µε τους άλλους, 

δηλαδή η αυτοαντίληψή τους. Τον στενό δεσµό µεταξύ προσωπικότητας και 

κοινωνικής ανάπτυξης περιέγραψε στις αρχές του αιώνα ένας από τους θεµελιωτές 

της αναπτυξιακής ψυχολογίας , ο James Mark Baldwin:« Η ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού δε θα µπορούσε να προχωρήσει χωρίς τη διαρκή 

τροποποίηση της αυτοαντίληψής του µε υποδείξεις στον άλλον. Έτσι το ίδιο το παιδί 

σε κάθε στάδιο είναι στην ουσία εν µέρει κάποιος άλλος, ακόµα και στην ίδια του την 

σκέψη για τον εαυτό του.» 

 Σύµφωνα µε τον Burns η αυτοαντίληψη ορίζεται ως η προσωπική, δυναµική 

και αξιολογική εικόνα που έχει το άτοµο για τον εαυτό του. Ακόµα και οι αντιλήψεις 

για τον εαυτό που φαίνονται ουδέτερες έχουν κάποια έµµεση αξιολογική χροιά.  

Ο Higgins(1989) συνδυάζει τρεις όψεις στο σύνολο των αυτοαντιλήψεων του 

ατόµου : 

1. Τον πραγµατικό εαυτό (actual self) στον οποίο περιλαµβάνονται τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες που το άτοµο αποδίδει στον εαυτό του. 

2. Τον ιδανικό εαυτό (ideal self), ο οποίος αναφέρεται στην εικόνα που θα 

ήθελε κάποιος για τον εαυτό του. 

3. Τον δεοντικό εαυτό (ought self), ο οποίος αντιπροσωπεύει τα 

χαρακτηριστικά που θεωρεί το άτοµο ότι οφείλει να έχει. 

 Παρατηρούµε πως ο Higgins κάνει µια διάκριση ανάµεσα στον εαυτό όπως 

τον βλέπει το άτοµο και στον εαυτό όπως τον βλέπουν οι άλλοι. Για παράδειγµα ο 

πραγµατικός εαυτός ενός ατόµου µπορεί να είναι διαφορετικός για τον ίδιο από ό,τι 

για τους γονείς του. Κατά συνέπεια ο αυτοπροσδιοριζόµενος και 

ετεροπροσδιοριζόµενος εαυτός δεν ταυτίζονται αναγκαία. Το ίδιο ισχύει και για τον 

ιδανικό ή δεοντικό εαυτό. 

 Ο Brisset (1972) θεωρεί ως δύο διαφορετικές λειτουργίες την αυτοαξιολόγηση 

(self-evaluation) και την αξία του εαυτού (self-worth). Η «αυτοαξιολόγηση» 

πραγµατεύεται σε γνωστικό επίπεδο την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών που 

διαθέτει ο εαυτός όταν αυτά συγκρίνονται µε εξωτερικά κριτήρια όπως είναι οι 

κοινωνικές αξίες ή εσωτερικευµένα µοντέλα, όπως είναι ο ΄ιδανικός εαυτός΄. Η «αξία 

του εαυτού» θα µπορούσε να ταυτιστεί µε την αυτοεκτίµηση, η οποία αναφέρεται 
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στην συναισθηµατική επένδυση του εαυτού, όπως αυτή έχει δηµιουργηθεί από τα 

βιώµατα του ατόµου.  Αναφερόµενοι στην αυτοαξιολόγηση οφείλουµε να 

αναφερθούµε σε τρία σηµεία τα οποία σύµφωνα µε τον Burns σχετίζονται µε τον 

ορισµό της διεργασίας αυτής. Το πρώτο σηµείο είναι η επισήµανση, πως στην 

αυτοαξιολόγηση περιλαµβάνεται η διαδικασία της σύγκρισης της εικόνας του εαυτού 

του ατόµου µε την εικόνα του ιδανικού εαυτού του. Σε συµφωνία µε τους Cooley 

&Mead ο Burns εντοπίζει το δεύτερο σηµείο στον βαρύνοντα ρόλο που έχουν οι 

σηµαντικοί άλλοι και οι εκτιµήσεις τους στις αξιολογήσεις που κάνει το άτοµο για 

τον εαυτό του. Στο τρίτο σηµείο επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις 

αφορούν το κατά πόσο κάποιος είναι επιτυχηµένος ή αποτυχηµένος σε αυτό που 

κάνει και όχι στο αν κάτι είναι καλό ή κακό αυτό καθεαυτό.  

 Αφού αναφερθήκαµε στις έννοιες της αυτοαντίληψης και αυτοαξιολόγησης, 

οι οποίες βρίσκονται σε άµεση αλληλεξάρτηση και εγγύτητα µε την αυτοεκτίµηση, 

θα γίνει µια προσπάθεια προσδιορισµού της έννοια αυτής, αν και αρκετοί συγγραφείς 

θεωρούν τη διάκριση αυτή τεχνητή. Ο James ήταν ο πρώτος που εντοπίζει στην 

αυτοεκτίµηση τη σφαιρική άποψη που έχει το άτοµο για ην αξία του σε µία ευρύτερη 

περιοχή από αυτήν των αυτοπεριγραφών και των αυτοαξιολογήσεων. Ο ίδιος θεωρεί 

πως η αυτοεκτίµηση δε γίνεται να µένει ανεπηρέαστη  από τις προσωπικές 

φιλοδοξίες, που έχει το άτοµο για τον εαυτό του και από τις αξιολογήσεις του σχετικά 

µε την επίτευξη ή όχι των εκάστοτε στόχων. Κατά αυτόν η µαθηµατική σχέση που 

ορίζει την αυτοεκτίµηση είναι το πηλίκο των επιτυχιών του ατόµου προς τις 

επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του. Στα βήµατα του James η αυτοεκτίµηση ορίστηκε από 

τον Rosenberg(1965) ως η «θετική ή αρνητική στάση του ατόµου προς τον εαυτό 

του». Το άτοµο το οποίο διαθέτει υψηλή αυτοεκτίµηση διαθέτει επίσης αυτοσεβασµό 

και θεωρεί τον εαυτό του αξιόλογο.  

 Οι εκπρόσωποι της συµβολικής αλληλεπίδρασης Cooley (1902) &Mead 

(1934) πρεσβεύουν πως η αυτοεκτίµηση ως έννοια αναδύεται όταν το άτοµο έρχεται 

για πρώτη φορά σε επαφή µε τις απόψεις της κοινωνίας γι΄ αυτό. Ο Cooley 

χρησιµοποίησε την έκφραση του «καθρεπτιζόµενου εαυτού». Η χρησιµοποίηση της 

έκφρασης αυτής µας παραπέµπει στην άποψή του ότι ο εαυτός αποτελεί την 

αντανακλόµενη εκτίµηση των «σηµαντικών άλλων»(significant others). Συνεπώς το 

άτοµο δίνει την αξία στον εαυτό του σε συνάρτηση µε τις πεποιθήσεις του για την 

στάση και τις εκτιµήσεις που κάνουν οι άλλοι γι΄ αυτόν. 
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 Ο Mead υπογραµµίζει ότι για τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης 

συµµετέχουν οι αντιλήψεις του ατόµου για τον εαυτό του, όπως σχηµατίζονται υπό 

την επίδραση της κοινωνίας. Ο Mead αναγνωρίζει τη διττή φύση του εαυτού να 

αποτελεί ταυτόχρονα το αντικείµενο και το υποκείµενο της γνώσης. Ισχυρίζεται ότι 

τα µέσα για την συνειδητοποίηση του εαυτού περιλαµβάνουν τη γλώσσα και τους 

συµβολικούς κώδικες επικοινωνίας καθώς και την ικανότητα του ατόµου να βλέπει 

τον εαυτό του µέσα από την οπτική των άλλων µπαίνοντας στη θέση τους. Στο 

σηµείο αυτό εισάγεται η έννοια του«γενικευµένου άλλου», που αντιπροσωπεύει τις 

συλλογικές κρίσεις των «σηµαντικών άλλων» (generalized others) σχετικά µε τον 

εαυτό του. Από τη θεωρία του Mead υπονοείται πως το άτοµο κατά τη διάρκεια της 

ζωής του γίνεται αποδέκτης πολλών εκτιµήσεων και απόψεων σχετικά µε τον εαυτό 

του οι οποίες προέρχονται από ένα µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Υποβάλλεται λοιπόν 

σε µία διαδικασία κατά την οποία καλείται να ιεραρχήσει τις απόψεις αυτές ως προς 

το βαθµό σηµαντικότητάς τους. Η έννοια του «γενικευµένου άλλου» θα µπορούσε να 

αποτελεί την απάντηση για τις διατοµικές διαφορές στην αυτοεκτίµηση, καθώς 

επιτρέπει τόσο στα άτοµα να ασπάζονται διαφορετικές αξίες όσο και στην κοινωνία 

να επενδύει µε διαφορετικό βαθµό σπουδαιότητας διαφορετικές αξίες.  

 Σύµφωνα µε τον ορισµό του Coopersmith (1984) η αυτοεκτίµηση είναι η 

αξιολόγηση που κάνει το άτοµο για τον εαυτό του την οποία και διατηρεί. Αυτή 

εκφράζει µια στάση αποδοχής ή αποδοκιµασίας και δείχνει το βαθµό στον οποίο το 

άτοµο πιστεύει ότι είναι ικανό, σηµαντικό, επιτυχηµένο και άξιο. 

 Ο Ziller (1973) δηµιουργεί µια ιδιαίτερη εννοιολογική κατασκευή την οποία 

ονοµάζει «κοινωνική εκτίµηση στην προσέγγισή του για την αυτοεκτίµηση». ∆ίνει 

έµφαση στον κοινωνικό παράγοντα της αυτοαξιολόγησης, ισχυριζόµενος πως για τον 

ορισµό του εαυτού απαραίτητα στοιχεία είναι το κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς, καθώς 

και οι «σηµαντικοί άλλοι».  

 Εξετάζοντας τη θεωρία για το κίνητρο επίτευξης, καθώς και τη θεωρία για τη 

βούληση και τη δράση διαφαίνεται το γεγονός πως ο εαυτός είναι µία µεταβλητή που 

επηρεάζει την συµπεριφορά. Η επίτευξη ή όχι ενός στόχου εξαρτάται από τη 

δέσµευση του ατόµου προς τον στόχο.  Όταν ένα άτοµο ενεργεί προς την επίτευξη 

ενός στόχου δεν είναι συναισθηµατικά ουδέτερο, καθώς το αποτέλεσµα της δράσης 

του, δηλαδή η επίτευξη ή όχι του στόχου έχει ιδιαίτερη αξία για το άτοµο. Το άτοµο 

αξιολογεί τις πληροφορίες που του παρέχει το αποτέλεσµα προκειµένου να 

αναγνωρίσει στον εαυτό του την αξία του, όπως διαµορφώνεται µέσω της 
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αυτοαντίληψής του. Το σύστηµα της αυτοαξιολόγησης επιτελεί διττό ρόλο για το 

άτοµο εφόσον ευθύνεται τόσο για την παρακολούθηση της τρέχουσας δράσης όσο 

και για τη δηµιουργία προσδοκιών σε σχέση µε τη µελλοντική. Η αυτοαξιολόγηση 

και η εικόνα του εαυτού µπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για την θέσπιση 

µελλοντικών στόχων αλλά και ως κριτήριο ποιότητας, έναντι του οποίου κρίνεται η 

επίδοση. Η αυτοαντίληψη είναι η παράµετρος εκείνη που καθορίζει το αν θα 

ασχοληθεί το άτοµο µε ένα έργο και το ποσό της προσπάθειας που θα καταβάλλει για 

την πραγµατοποίηση του. Το άτοµο µετά την δράση του αναλύει τα εσωτερικά του 

αισθήµατα και την εµπειρία του προκειµένου να ενηµερωθεί για την εικόνα του 

εαυτού και να κάνει την αυτοαξιολόγησή του. Έτσι ο εαυτός εκλαµβάνεται ως µια 

σχετικά διαρκή υποκειµενική κατασκευή, η οποία δίνει ενότητα και συνέπεια στην 

συµπεριφορά του ατόµου. 

 Παρά το γεγονός ότι η πλούσια ορολογία είναι δελεαστική είναι γεγονός 

αναµφισβήτητο ότι η προσπάθεια διάκρισης των συγγενικών εννοιών της 

αυτοαντίληψης, της αυτοαξιολόγησης και της αυτοεκτίµησης κρίνεται απαραίτητη. 

Ωστόσο η διάκριση αυτή δεν είναι σαφής στην υπάρχουσα βιβλιογραφία οπότε ίσως 

να πρέπει να αρκεστούµε στην αναγνώριση του κοινού στοιχείου στις έννοιες αυτές 

που είναι η γενικά θετική στάση προς τον εαυτό. 
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1.4. ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

 Έχει παρατηρηθεί µεγάλο ενδιαφέρον από διαφορετικές πλευρές της 

ψυχολογίας (π.χ. αναπτυξιακή, κοινωνική, κλινική) για τη µελέτη των 

διαπροσωπικών σχέσεων και της επίδρασης τους στην ψυχική υγεία του ατόµου. 

Καθοριστικός παράγοντας των σχέσεων που αναπτύσσει ένα άτοµο είναι η 

ψυχοσυναισθηµατική του εξέλιξη όπως αυτή επηρεάζεται από µια βασική παράµετρο 

της προσωπικότητας, την αυτοεκτίµηση . ∆εν είναι λίγες οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

που εντοπίζουν αιτιώδη σχέση µεταξύ της έλλειψης της και της εµφάνισης ψυχικών 

διαταραχών που επιβαρύνουν την ψυχική υγεία. 

 Η ψυχανάλυση έστρεψε το ενδιαφέρον της στις διαταραχές του 

αυτοσυναισθήµατος προκειµένου να εξηγήσει την έννοια του ναρκισσισµού και της 

ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Σύµφωνα µε τον Heinz Kohut και τον Otto 

Kernberg είναι αναµενόµενο για το άτοµο να αναπτύσσει αυτοαίσθηµα και 

φυσιολογικό ναρκισσισµό καθώς και το να έχει ξεκάθαρο αίσθηµα του εαυτού και 

ένα σταθερό επίπεδο αυτοεκτίµησης . Αυτά του επιτρέπουν να αντλεί υπερηφάνεια 

για τα επιτεύγµατά του και να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο 

των άλλων όσο και στις δικές του. Στα χαρακτηριστικά µιας ναρκισσιστικής 

προσωπικότητας συγκαταλέγονται το διαταραγµένο αυτοαίσθηµα , η ευθιξία σε 

σχόλια που πλήττουν την αυτοεκτίµηση του ατόµου , η ανάγκη για θαυµασµό από 

τους άλλους καθώς και η έλλειψη ενσυναίσθησης για τα αισθήµατα και τις ανάγκες 

των άλλων. Παρόλο που τα άτοµα αυτά έχουν µεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους 

απασχολούνται µε φαντασιώσεις για απεριόριστη επιτυχία και δύναµη και είναι 

ευάλωτα στο συναίσθηµα αναξιότητας και αδυναµίας. Νιώθουν ότι δικαιούνται την 

αγάπη των άλλων και ότι είναι ξεχωριστά. Είναι σύνηθες για αυτούς να 

µεταστρέφουν την εξιδανικευµένη εικόνα του εαυτού τους και των άλλων µε σχόλια 

ολοκληρωτικής υποτίµησης. Η εικόνα του ναρκισσιστή έχει ταυτιστεί µε την 

προσπάθεια του ατόµου να διατηρήσει την αυτοεκτίµηση του σε υπερβολικά υψηλά 

επίπεδα. ∆εν θα µπορούσε, λοιπόν, να αµφισβητηθεί πως τα ικανοποιητικά επίπεδα 

αυτοεκτίµησης είναι απαραίτητα για την αποδοχή του εαυτού εάν χρησιµοποιούµε 

όρους ανθρωπιστικών προσεγγίσεων ή για τη λειτουργία του ψυχισµού εάν οι όροι 

που χρησιµοποιούµε είναι ψυχαναλυτικής προέλευσης. 

 Η κατάθλιψη είναι ένα συχνό φαινόµενο της σύγχρονης εποχής. Κατά τον 

Κλεφτάρα ο όρος περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα συναισθηµατικών καταστάσεων που 
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µπορεί να είναι είτε φυσιολογικές είτε παθολογικές. Ορίζει την κατάθλιψη ως µια 

«κατάσταση παθολογικής θλίψης που συνοδεύεται από σηµαντική µείωση του 

αισθήµατος προσωπικής αξίας και από την επώδυνη συνείδηση της επιβράδυνσης 

των νοητικών, ψυχοκινητικών και οργανικών διαδικασιών». 

 Οι περισσότερες έρευνες για τις γνωστικές διαδικασίες στην κατάθλιψη έχουν 

εστιάσει στο πώς τα άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη αναπαριστούν τον εαυτό 

τους (µοντέλα εαυτού). Καταθλιπτικά άτοµα αναπαριστούν τον εαυτό τους µε 

αρνητικούς όρους και επεξεργάζονται πληροφορίες και µνήµες για τον εαυτό τους µε 

αρνητικό τρόπο (Taylor&Fogarty, 1980). Οι τύποι δεσµού ενηλίκων ενέχουν µοντέλα 

που συνδυάζουν πληροφορίες για τον εαυτό και τους άλλους. Στο µοντέλο της 

Bartholomew, τα άτοµα µε ασφαλή µοντέλα έχουν αυτοπεποίθηση και 

αντιλαµβάνονται τους άλλους και τον εαυτό τους µε θετικό τρόπο. Άτοµα µε 

ανασφαλή µοντέλα έχουν µεγαλύτερη τάση να αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους µε 

αρνητικούς όρους. 

 Ο Beck στην πρωτοποριακή γνωστική θεωρία του περί κατάθλιψης 

ισχυρίζεται ότι οι διαταραχές του τρόπου σκέψης επηρεάζουν τα κίνητρα, τα 

συναισθήµατα, τις συµπεριφορές και τις νευροφυτικές εκδηλώσεις. Ο ίδιος στη 

θεωρία του εξετάζει τρεις πλευρές του τρόπου σκέψης των καταθλιπτικών ατόµων:τη 

«γνωστική τριάδα», τα «γνωστικά σχήµατα ή πεποιθήσεις» και τις γνωστικές 

παραποιήσεις ή λανθασµένη πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών». Θεωρεί 

ότι το άτοµο µε κατάθλιψη έχει αρνητική εικόνα του εαυτού του, του κόσµου, της 

τρέχουσας κατάστασης και του µέλλοντος.   

 Έµφαση έχει δοθεί στις σκέψεις και τις ιδέες σχετικά µε τον εαυτό οι οποίες 

προκαλούν ή συνοδεύουν την κατάθλιψη από σύγχρονες θεωρητικές ή εµπειρικές 

προσεγγίσεις. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τον εαυτό είχαν προσδιοριστεί ως 

σύµπτωµα της κατάθλιψης από τον Freud. Πλήθος ερευνών αποκαλύπτουν τη 

συσχέτιση της κατάθλιψης µε τη χαµηλή αυτοεκτίµηση και τις αρνητικές 

αυτοαντιλήψεις(Adams, Harter&Jackson, 1993, Maxwell, 1992, Marton, Conolly). 

∆εδοµένης της ισχυρής συνάφειας της χαµηλής αυτοεκτίµησης µε την κατάθλιψη , 

είναι πιθανό η χαµηλή αυτοεκτίµηση να αυξάνει εµµέσως τον κίνδυνο αυτοκτονικής 

συµπεριφοράς µέσω της αύξησης των πιθανοτήτων να εµφανίσει το άτοµο 

κατάθλιψη. 

 Ένα ερώτηµα που έχει απασχολήσει πολλούς µελετητές είναι το εάν το 

χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης είναι το αίτιο ή το αποτέλεσµα της κατάθλιψης. Η 
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απάντηση έγκειται στο διαµεσολαβητικό ρόλο της αυτοεκτίµησης ως προς τη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων του ατόµου που επιδρούν στο επίπεδο αποδοχής του 

από τους «σηµαντικούς άλλους», όπως διαπιστώνει η Harter. Αν και η Harter είχε 

υποθέσει αρχικά πως η χαµηλή αυτοεκτίµηση είναι βασικό αίτιο για την εµφάνιση 

της κατάθλιψης σε ένα άτοµο, οδηγήθηκε στη δηµιουργία µιας σύνθετης 

εννοιολογικής κατασκευής λαµβάνοντας υπόψη της την αυτοεκτίµηση, την 

καταθλιπτική διάθεση και την έλλειψη ελπίδας. Η Harter (1993)  επισηµαίνει ότι η 

συνάφεια µεταξύ των τριών εννοιολογικών κατασκευών είναι τόσο ισχυρή ώστε είναι 

άσκοπη η αναζήτηση του αίτιου και του αποτελέσµατος. 

 Ο Κλεφτάρας ορίζει το άγχος ως «την ψυχολογική εκείνη κατάσταση που 

χαρακτηρίζεται από υπερβολική ανησυχία, ένταση, φόβο ή και τρόµο και 

συνοδεύεται από διέγερση του συµπαθητικού νευρικού συστήµατος εξαιτίας της 

αίσθησης του επερχόµενου κινδύνου που διακατέχει το σώµα και του οποίου η πηγή 

είναι κατά κύριο λόγο άγνωστη ή αντικειµενικά παρουσιάζει ελάχιστο ή και κανένα 

κίνδυνο». 

 Ο Rosenberg βρήκε ενδείξεις για µια αιτιώδη σχέση της αυτοεκτίµησης µε 

πολλά από τα συµπτώµατα του άγχους. Έρευνα της Feeney (1995) στα ζεύγη έδειξε 

ότι τα ανασφαλή άτοµα καταπιέζουν περισσότερο τα συναισθήµατα τους και αυτό 

έχει επίδραση στην ποιότητα της σχέσης. Πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν τη σχέση 

των ανασφαλών τύπων δεσµών µε το άγχος (Καφέτσιος, 2000). 

 Η αυτοεκτίµηση θεωρείται ένας σηµαντικός δείκτης της ψυχικής υγείας. Η 

υψηλή αυτοεκτίµηση στη διάρκεια της παιδικής ηλικίας έχει συνδεθεί µε την 

ικανοποίηση και την ευτυχία στη µετέπειτα ζωή, ενώ η χαµηλή έχει συνδεθεί µε την 

κατάθλιψη, το άγχος και την κακή προσαρµογή τόσο στο σχολείο όσο και στις 

κοινωνικές σχέσεις(Harter). Το άτοµο µε χαµηλή αυτοεκτίµηση έχει µειωµένη 

αυτοπεποίθηση, εξαρτάται από τους άλλους, έχει µειωµένη φαντασία και 

δηµιουργικότητα και έχει προδιάθεση για διάφορες µορφές παρέκκλισης και 

εγκληµατικότητας. Αντίθετα, το άτοµο µε υψηλή αυτοεκτίµηση είναι σίγουρο και 

ικανοποιηµένο µε τον εαυτό του, πιο ευέλικτο, πιο κοινωνικό, πιο δηµιουργικό. 

 Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί υπό την κοινωνικογνωστική θεωρία 

η ισχυρή θετική αντίληψη του ατόµου για την αυτεπάρκεια του κάνει καλό στην 

υγεία. Αντιστρόφως αδύναµη και αρνητική αντίληψη για την αυτεπάρκεια κάνει κακό 

στην υγεία.(Schwarzer, 1992). Η αντίληψη για υψηλή αυτεπάρκεια αποσβένει την 

επίδραση του στρες και ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος του 
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σώµατος. Σε έρευνα του Bandura αποδείχτηκε ότι ακόµα και αν τα αποτελέσµατα του 

στρες είναι αρνητικά, η αντίληψη της αυτεπάρκειας του ατόµου πάνω στους 

στρεσογόνους παράγοντες µπορεί να έχει επίδραση θετική στις ιδιότητες 

προσαρµογής όσον αφορά το επίπεδο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

 Η κοινωνικογνωστική θεωρία συνδέει την αντίληψη αυτεπάρκειας µε το 

άγχος. Οι άνθρωποι που θεωρούν πως έχουν χαµηλή αυτεπάρκεια σε σχέση µε 

πιθανές απειλές, εµφανίζουν υψηλά επίπεδα άγχους. Το απειλητικό γεγονός αυτό 

καθεαυτό δεν είναι θεµελιώδους σηµασίας σε σχέση µε την εκδήλωση του άγχους, 

όσο η ιδέα της ανεπάρκειας στην αντιµετώπιση του. Εκείνοι που νιώθουν µεγάλη 

δυσφορία είναι αυτοί που νιώθουν ότι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά 

σε απειλητικά γεγονότα , µε αποτέλεσµα να αναπτύσσουν δυσλειτουργικές γνωστικές 

διεργασίες όπως ανησυχία για το τι µπορεί να συµβεί. Το αγχώδες άτοµο δεν εστιάζει 

την προσοχή του στις πιθανές επιλογές που έχει για την επίλυση κάποιο προβλήµατος 

αλλά καθηλώνεται από την ενασχόληση του µε την επικείµενη καταστροφή και την 

αδυναµία του να την αποτρέψει. Η αντίληψη για ανικανότητα να αντιµετωπίσει την 

κατάσταση ίσως στη συνέχεια να περιπλεχθεί µε την αντίληψη για ανικανότητα να 

αντιµετωπίσει το ίδιο το άγχος-µια αντίδραση φόβου για το φόβο η οποία µπορεί να 

οδηγήσει στον πανικό(Barlow, 1991) 

 Η κοινωνικογνωστική θεωρία υποστηρίζει πως η αντίληψη ανεπάρκειας σε 

σχέση µε κάποια αµειβόµενη έκβαση οδηγεί σε κατάθλιψη ως την αντίδραση του 

ατόµου στην προαναφερθείσα αντίληψη του. Τα άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη 

συχνά έχουν απαιτητικές προδιαγραφές για τον εαυτό τους µε αποτέλεσµα να έχουν 

θέσει υπερβολικά υψηλούς στόχους. Η µη επίτευξη τους οδηγεί σε µια 

αυτοκατηγορία  του ατόµου ότι υπήρξε ανεπαρκής ως προς τις ικανότητες που 

απαιτούνται για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων. Η υπερβολική αυτοκριτική 

αποτελεί συχνά σηµαντικό γνώρισµα της κατάθλιψης. Σύµφωνα µε τον 

Kavanagh(1992) η αντίληψη του για τη χαµηλή αυτεπάρκεια συµβάλλει στη µείωση  

της απόδοσης του ατόµου. 

 Σύµφωνα µε τον Bandura (1992) η διάσταση ανάµεσα στην απόδοση και στις 

προδιαγραφές µπορεί να οδηγεί σε µεγαλύτερη προσπάθεια ,σε απάθεια ή σε 

κατάθλιψη. Η κατάθλιψη εµφανίζεται στο άτοµο όταν το άτοµο ενώ θεωρεί κάποιο 

στόχο εφικτό και ρεαλιστικό δεν κατορθώνει να είναι αποτελεσµατικό. Το άτοµο σε 

τέτοιες περιπτώσεις δεν οδηγείται στην απάθεια καθώς θεωρεί πως πρέπει να 

συνεχίσει την προσπάθεια ώσπου να φτάσει τις προδιαγραφές. 
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 Οι Markus & Marius (1986) κάνουν λόγο για τους δυνατούς εαυτούς του 

ατόµου οι οποίοι αναφέρονται στις διάφορες εναλλακτικές εικόνες που διαθέτει το 

άτοµο για τον εαυτό του σε σχέση µε τους στόχους που επιδιώκει κάποια ορισµένη 

στιγµή. Το άτοµο για την υλοποίηση του επιθυµητού στόχου εξετάζει τις πιθανές 

δυνατότητες που έχει. Η ύπαρξη εικόνας για τον πραγµατικό, τον δυνατό, τον 

δεοντικό εαυτό ή τον επιθυµητό εαυτό σηµαίνει την ύπαρξη δυνατότητας 

αναγνώρισης της απόκλισης των δύο καταστάσεων. Όταν ο πραγµατικός εαυτός δεν 

ταυτίζεται µε τον ιδανικό εαυτό , το άτοµο εµφανίζει αθυµία, θλίψη και αποθάρρυνση 

ενώ ταραχή, φόβο και άγχο προκαλεί η απόκλιση του πραγµατικού από τον δεοντικό 

εαυτό. Αισθήµατα ευχαρίστησης δηµιουργούνται όταν ο πραγµατικός εαυτός 

διαφοροποιείται από το µη-επιθυµητό. Η εικόνα του εαυτού διακρίνεται σε θετική και 

αρνητική. Τα καταθλιπτικά άτοµα χαρακτηρίζονται από αρνητική εικόνα του εαυτού. 

Τα µη καταθλιπτικά άτοµα παρόλο που έχουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους έχουν 

και αρνητικές απόψεις οι οποίες κινητοποιούν το άτοµο για την ανατροπή τους. Η 

προσπάθεια για διόρθωση της απόκλισης δηµιουργεί στο άτοµο αισθήµατα ευφορίας. 

 Ο εαυτός παρεµβαίνει και στο συναισθηµατικό έλεγχο µε στόχο την 

προστασία του εαυτού και δείχνουν την ύπαρξη της ικανότητας που αµφισβητήθηκε 

(Markus & Kunda, 1986). Το άτοµο για να διατηρήσει τη θετική- αυτοεικόνα του δεν 

αγνοεί τα γεγονότα που την αµφισβητούν αλλά υπερτονίζει τα στοιχεία που αναιρούν 

την αµφισβήτηση.      
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1.2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

 

 

1.2.1. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ JAMES 

 

 Σε µια εποχή που το ενδιαφέρον της ψυχολογίας είχε εστιαστεί στη θεωρία 

του Freud και στη µελέτη των ασυνείδητων µηχανισµών ή στη µελέτη των 

παρατηρήσιµων συµπεριφορικών αντιδράσεων υπό το πρίσµα της µπιχεβιοριστικής 

θεωρίας έκανε την εµφάνισή της µία πρωτοποριακή για την εποχή της θεωρία για τον 

εαυτό. Εµπνευστής της θεωρίας αυτής υπήρξε ο James ο οποίος στο βιβλίο του 

Principles Of Psychology (1890 Αρχές της Ψυχολογίας) αποπειράθηκε την ανάλυση 

της “συνείδησης του εαυτού” δηλαδή της “αυτοαντίληψης”. 

 Το γνωστικό – αναλυτικό µοντέλο του James (1890 / 1963) παρέχει τις 

πληροφορίες εκείνες που είναι χρήσιµες στους µελετητές που αναζητούν τόσο τους 

παράγοντες πρόβλεψης όσο και τις ρίζες της αυτοεκτίµησης. Ο James χρησιµοποίησε 

µία µεταφορική µαθηµατική σχέση για τον ορισµό της αυτοεκτίµησης. Σύµφωνα µε 

τον James η αυτοεκτίµηση επηρεάζεται από τις υποκειµενικές αξιολογήσεις που 

κάνει το άτοµο σχετικά µε την επίτευξη ή όχι των επιδιωκόµενων στόχων του. Η 

αυτοεκτίµηση λοιπόν προκύπτει από το πηλίκο των επιτυχιών του ατόµου προς τις 

επιδιώξεις ή φιλοδοξίες του: 

 Ο James δίνει στον εαυτό µία πολυδιάστατη , κοινωνική και δυναµική µορφή, 

της οποίας η φύση περιλαµβάνει το “εγώ” (I) και το “εµένα” (me). Όταν ο James 

αναφέρεται στο “εγώ” αναφέρεται στον εαυτό ως υποκείµενο που διαφοροποιείται 

από τον εξωτερικό κόσµο. Η ύπαρξη αυτή του υποκειµένου συνεπάγεται ενεργητικές 

διαδικασίες όπως είναι η σκέψη, η µνήµη, η αντίληψη καθώς το υποκείµενο 

παρατηρεί, αισθάνεται, φαντάζεται. Η φύση αυτού του “Εγώ” δεν διερευνήθηκε από 

τον James καθώς θεωρήθηκε ως µεταφυσικό φαινόµενο. Το “εµένα” αναφέρεται στον 

εαυτό ως αντικείµενο της εµπειρίας ή περιεχόµενο της παρατήρησης που 

περιλαµβάνει όλα όσα το άτοµο θεωρεί δικά του. Ο James ανέλυσε διεξοδικά το 

“Εµένα” στο οποίο δίνει την ονοµασία εµπειρικός εαυτός για τον οποίο υποστηρίζει 

πως αποτελείται από τρία στοιχεία : τον “υλικό” εαυτό, τον “κοινωνικό” εαυτό και 

τον “πνευµατικό” εαυτό. Η οργάνωση των στοιχείων αυτών είναι ιεραρχική. Η 

ύπαρξή τους εξυπηρετεί τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης καθώς τα στοιχεία αυτά 
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είναι που παρέχουν τις πληροφορίες και δηµιουργούν τα ανάλογα συναισθήµατα στο 

“Εγώ” και ωθούν το άτοµο σε πράξεις. 

 Ο James εστίασε την προσοχή του στην κοινωνική διάσταση του εαυτού 

“λόγω ορισµένων εµφανών παράδοξων στα οποία οδηγεί τη συµπεριφορά και λόγω 

της σύνδεσης της µε την ηθική και θρησκευτική µας ζωή” (1968). Με βάση την 

έννοια του κοινωνικού εαυτού του James ο Cooley (1902) και ο Mead (1934) 

προτείνουν την άποψη πως η έννοια της αυτοεκτίµησης κάνει την εµφάνισή της όταν 

το άτοµο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή µε τις απόψεις της κοινωνίας γι’ αυτό. 

 Ο James ανέλυσε τις έννοιες αυτοεκτίµηση και αυτοαντίληψη από µία 

κοινωνική οπτική γωνία, Η θεωρία της αυτοεκτίµησης του James (1890 / 1963) 

αποτέλεσε το θεωρητικό πλαίσιο για την θεώρηση της γενικής έννοιας του εαυτού ως 

ενός σταθµισµένου αθροίσµατος, στο οποίο οι συντελεστές των επιµέρους 

αυτοαντιλήψεων διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο. Ως ενήλικας το άτοµο διαµορφώνει 

µία σφαιρική άποψη για την αξία του , η οποία ξεπερνά τις αυτοαξιολογήσεις και τις 

αυτοπεριγραφές του στους διάφορους τοµείς της ζωής του. Αυτή η σφαιρική άποψη 

είναι η αυτοεκτίµηση. Η συµβολή τώρα ενός επιµέρους τοµέα αυτοαντίληψης στη 

γενική έννοια του εαυτού εξαρτάται από την υποκειµενική σπουδαιότητα του τοµέα 

αυτού ή από τα ιδανικά, τις ελπίδες και τους στόχους του κάθε ατόµου στο 

συγκεκριµένο τοµέα της ζωής του.  

 Ο James ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε τα συναισθήµατα που δηµιουργούνται στο 

άτοµο (στο “Εγώ”) από τα στοιχεία του “εµένα”. Τα συναισθήµατα αυτά όπως 

προκύπτει από τη µαθηµατική σχέση που προτείνει ο James βρίσκονται σε άµεση 

συνάρτηση µε τις απαιτήσεις που έχει κανείς από τον εαυτό του, µε τις 

δραστηριότητες του και τις δυνατότητές του, τα οποία καθορίζονται υποκειµενικά. Το 

επίπεδο αυτοαντίληψης αντανακλά τις επιτυχίες του ατόµου στους διάφορους τοµείς 

της ζωής του. Η σπουδαιότητα την οποία αποδίδει το άτοµο στους τοµείς αυτούς 

αντανακλά τις επιδιώξεις ή τις φιλοδοξίες του. Συνεπώς το συµπέρασµα που 

διεξάγεται είναι πως η επιτυχία κάποιου σε τοµείς που θεωρεί σηµαντικούς θα έχει 

σαν αποτέλεσµα το άτοµο αυτό να διαθέτει υψηλή αυτοεκτίµηση. Στην αντίθετη 

περίπτωση δηλαδή όταν το άτοµο δεν εµφανίζει επιτυχίες στους τοµείς που θεωρεί 

σηµαντικούς το επακόλουθο θα είναι η χαµηλή αυτοεκτίµηση του ατόµου. Μία 

σηµαντική υπόθεση που κάνει ο James στη θεωρία του είναι πως η αυτοεκτίµηση του 

ατόµου ούτε αποδυναµώνεται ούτε ενισχύεται από την αυτοαντίληψη της επιτυχίας 

του ή της αποτυχίας του αντίστοιχα σε τοµείς που τίθενται στο περιθώριο από το 
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άτοµο εφ’ όσον δεν έχουν καµία σπουδαιότητα για εκείνο. Είναι πασιφανές λοιπόν 

πως η σπουδαιότητα που το άτοµο αποδίδει στους διάφορους τοµείς της ζωής του 

είναι εκείνη που προσδιορίζει το βαθµό στον οποίο οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του 

επηρεάζουν την αυτοεκτίµησή του. Κατά τον James προκειµένου να ενισχυθεί η 

αυτοεκτίµηση ενός ατόµου υπάρχουν δύο επιλογές : α) να µειωθούν οι προσδοκίες 

που έχει ένας άνθρωπος για τους τοµείς εκείνους στους οποίους νιώθει ανεπαρκής. 

Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε το να υποβαθµιστεί η υποκειµενική 

σπουδαιότητα των τοµέων αυτών. β) να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες προκειµένου 

να αυξηθεί η επίδοση του ατόµου σε τοµείς που έχουν µεγάλη σηµασία για την ζωή 

του ατόµου. Η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης επιτυγχάνεται και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις καθώς µειώνεται η απόκλιση µεταξύ του βαθµού αυτοαντίληψης και του 

βαθµού σπουδαιότητας των τοµέων. Ο James µε σαφήνεια υπογραµµίζει ότι η 

παραίτηση ενός ατόµου από κάποιες προσδοκίες µπορεί να αποβεί εξίσου ευεργετική 

µε την επίτευξή τους.  

 Ο James ήταν ο πρώτος θεωρητικός που κατάφερε να ορίσει µε σαφήνεια την 

έννοια της αυτοεκτίµησης. Επιπλέον διατύπωσε τη σηµαντική άποψη για τους 

επόµενους θεωρητικούς πως τα άτοµα κατέχουν ταυτόχρονα µία βασική (baseline) 

και µία βαροµετρική (barometric) έννοια του εαυτού. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή 

καταδεικνύεται το γεγονός πως το άτοµο έχει ένα πυρήνα αντιλήψεων για τον εαυτό, 

ο οποίος διατηρείται σχετικά σταθερός στο βάθος του χρόνου. Γύρω όµως από αυτόν 

τον πυρήνα το βαρόµετρο της έννοιας του εαυτού καταγράφει περιστασιακές 

µεταβολές. Ωστόσο από την στιγµή που ο James αρνείται την ύπαρξη ενός µοντέλου 

ενιαίας λειτουργίας του ψυχισµού, το περιεχόµενο του εαυτού φαίνεται να είναι ένα 

µη επεξεργασµένο άθροισµα εµπειριών. Το αποτέλεσµα είναι να εκλαµβάνεται το 

άτοµο ως ένας παθητικός δέκτης των εικόνων που έχουν οι άλλοι γι’ αυτό. 
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1.2.2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

 

 Η θεωρία του James µε κεντρική έννοια τον «κοινωνικό εαυτό» οδήγησε στη 

διαµόρφωση της θεωρίας της συµβολικής αλληλεπίδρασης , η οποία προσεγγίζει τον 

εαυτό κοινωνικά ορίζοντας τον αποκλειστικά σε σχέση µε τους άλλους . Κατά την 

προσέγγιση της Συµβολικής Αλληλεπίδρασης το άτοµο αποκτά την εικόνα του 

εαυτού του καθώς και των αντικείµενων του εξωτερικού κόσµου ανάλογα µε το 

αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του µε τους άλλους σε ένα συµβολικό επίπεδο. 

 Ο Cooley (1902) υποστηρίζει πως ενυπάρχει από νωρίς στη ζωή του βρέφους 

ένα αίσθηµα του εαυτού το οποίο εµφανίζεται και λειτουργεί σαν ένστικτο 

προκειµένου να ωθήσει στην ενεργοποίηση του ατόµου για την εµφάνιση 

ενοποιηµένων µορφών συµπεριφοράς. Το αυτοσυναίσθηµα δεν παραµένει σταθερό 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής καθώς εξελίσσεται υπό την επίδραση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων. 

 Ο Cooley (1902) θεωρώντας τον εαυτό κοινωνικό δηµιούργηµα εισάγει τον 

όρο «καθρεπτιζόµενος εαυτός» (looking glass self) µε τον οποίο υποστηρίζει την 

άποψη του ότι η αυτοαντίληψη, η αυτοαξιολόγηση και η αυτοεκτίµηση 

διαµορφώνεται από τις υποθέσεις που κάνει το άτοµο σε σχέση µε τις πεποιθήσεις 

των άλλων για το ίδιο. Η απόκτηση του αυτοσυναισθήµατος διέρχεται αρχικά από τις 

πεποιθήσεις του ατόµου για τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται στους άλλους και 

στη συνέχεια µε τις υποθέσεις που κάνει προκειµένου να εκτιµήσει τη γνώµη ή τις 

στάσεις  που έχουν οι ΄΄σηµαντικοί άλλοι΄΄. Η έννοια του ΄΄καθρεπτιζοµένου εαυτού΄΄ 

εκλαµβάνει τον εαυτό ως ένα καθρέπτη στον οποίο ανακλώνται οι απόψεις των 

άλλων τις οποίες χρησιµοποιεί το άτοµο προκειµένου να αποκτήσει επίγνωση του 

εαυτού του. Οι εκτιµήσεις των άλλων εσωτερικεύονται από το άτοµο και 

διαµορφώνουν την αυτοεκτίµηση του, γεγονός που παραπέµπει σε µια παθητική 

εικόνα του ατόµου. Η υπόθεση αυτή δεν φαίνεται να επαληθεύεται καθώς δεν 

υπάρχει πλήρης ταύτιση της εικόνας που έχουν οι άλλοι για το άτοµο και της εικόνας 

που έχει το ίδιο το άτοµο για τον εαυτό του. Επιπλέον παράγοντες όπως οι 

ασυνείδητες διεργασίες, οι πρώιµες εµπειρίες αλληλεπίδρασης η προσωπική 

βούληση, ο βαθµός σπουδαιότητας των σηµαντικών άλλων καθώς και το προσωπικό 

σύστηµα αξιών του ατόµου επενεργούν στη δηµιουργία της εικόνας του εαυτού. 

       Ο Mead ακολουθώντας τη θεωρία του James και του Cooley για τη συµβολική 

αλληλεπίδραση. Θεώρησε τον εαυτό ως υποκείµενο και αντικείµενο της γνώσης 
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ταυτόχρονα. Εισήγαγε την έννοια του ΄΄γενικευµένου άλλου΄΄ κατ’ αναλογία του 

΄΄καθρεπτιζόµενου εαυτού΄΄ του Cooley. Τόνισε τη σηµασία του συστήµατος 

επικοινωνίας που στηρίζεται στο γλωσσικό κώδικα ο οποίος παίζει βασικό ρόλο στη 

δηµιουργία του εαυτού. Ο ΄΄γενικευµένος άλλος΄΄ αποτελεί τις γνώµες των άλλων για 

το άτοµο τις οποίες το άτοµο αξιολογεί ανάλογα µε τη βαρύτητα που δίνει στα 

πρόσωπα προκειµένου να σχηµατίσει µια εικόνα για τον εαυτό του. Η αποδοχή του 

εαυτού ενός ατόµου από τους άλλους  εσωτερικεύεται και ισοδυναµεί µε την αποδοχή 

του εαυτού από το ίδιο το άτοµο γεγονός που συνεπάγεται τη διαµόρφωση υψηλής 

αυτοεκτίµησης . Η θεωρία του Mead προβάλλει την ανυπαρξία του ατόµου 

ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιβάλλον, υποδηλώνοντας έτσι την εξάρτηση και την 

παθητικότητα του ατόµου.  

 Ο Burns ενώ εντοπίζει το πλήθος των ορισµών για την έννοια του εαυτού 

καταλήγει πως περιλαµβάνει όλες τις απόψεις του ατόµου για τον εαυτό του δηλαδή 

τα χαρακτηριστικά, τα συναισθήµατα και τις συµπεριφορές τους. Κατά τον ίδιο οι 

πεποιθήσεις αυτές επενδύονται συναισθηµατικά από το άτοµο και καθορίζουν τις 

δυνατές αντιδράσεις του. Η αυτοαξιολόγηση του ατόµου επηρεάζεται από την εικόνα 

του ιδανικού εαυτού του ατόµου καθώς και από την εσωτερικοποίηση της εκτίµησης 

της κοινωνίας. Στο σηµείο αυτό διαφαίνεται η σχέση µεταξύ της θεωρίας του Burns 

και της θεωρίας της συµβολικής αλληλεπίδρασης. Το άτοµο αυτοκαθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τις υποθέσεις του ατόµου σχετικά µε τις αξιολογήσεις των άλλων. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε τις 

αποδοκιµαστικές κρίσεις των άλλων βιώνει ψυχικά δυσάρεστες καταστάσεις µε 

αποτέλεσµα να εστιάζει τις προσπάθειες του στην αναζήτηση της ψυχικής του 

ισορροπίας και ηρεµίας. Οι προσπάθειες του αυτές περιλαµβάνουν ενέργειες από την 

πλευρά του ατόµου µε στόχο τη µείωση της σπουδαιότητας του προσώπου που 

αποδοκιµάζει ή την ερµηνεία των αποδοκιµασιών ως αδικαιολόγητες. 

 Ο Tome (1972) στην προσπάθεια του να προσεγγίσει το άτοµο συνδυάζει το 

κοινωνικό µε το ατοµικό διακρίνοντας δύο τύπους αναπαράστασης του εαυτού. Από 

τη µια πλευρά το άτοµο διαθέτει την «προσωπική εικόνα» ή «συνείδηση του εαυτού 

για τον εαυτό». Η εικόνα αυτή αναφέρεται στα στοιχεία της προσωπικότητας , στις 

συνήθειες, στα ενδιαφέροντα, στα σωµατικά χαρακτηριστικά και στις ικανότητες που 

διαθέτει το άτοµο , όπως αυτά εκλαµβάνονται από το ίδιο, την «κοινωνική εικόνα» µε 

την οποία προσδιορίζεται η αναπαράσταση του άλλου για τον εαυτό. Αυτή η εικόνα 

διαµορφώνεται από τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του ατόµου σε σχέση µε την 
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εικόνα των άλλων γι αυτό. Καθώς το άτοµο θεωρεί σηµαντικά περισσότερα από ένα 

πρόσωπα η κοινωνική εικόνα δε µπορεί παρά να είναι πολυδιάστατη. 

 Η θεωρία του Tome επιχειρεί να καλύψει τα κενά στη θεωρία της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης όσον αφορά στον ενεργητικό ρόλο που παίζει το άτοµο στη 

δηµιουργία της εικόνας του εαυτού του. Ενώ η θεωρία της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης εστιάζει στο ρόλο της κοινωνίας ως µια γενική έννοια η οποία 

αντιπροσωπεύεται από τους εκάστοτε σηµαντικούς άλλους ο Tome επικεντρώνει το 

ενδιαφέρον του στη δυναµική αλληλεξάρτηση µεταξύ κοινωνίας και ατόµου. Κατά 

τον ίδιο η συνείδηση του εαυτού δεν αποκτάται από το άτοµο απλώς και µόνο 

εσωτερικεύοντας την εικόνα που έχουν οι άλλοι γι αυτό. Στη διαδικασία αυτή είναι 

πολύ σηµαντικό το υποκειµενικό βίωµα του ατόµου για τις αντιλήψεις που έχουν οι 

άλλοι καθώς η διαισθητική αντίληψη του ατόµου για τον εαυτό του ενέχεται να 

διαφέρει από την πραγµατική αντίληψη των άλλων. Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος η 

αναπόφευκτη αλληλεπίδραση του ατόµου µε την κοινωνία αποσαφηνίζεται και 

οριοθετείται καλύτερα και πιο ξεκάθαρα στο πλαίσιο των προσωπικών δυαδικών 

σχέσεων που δηµιουργεί το άτοµο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Συγκεκριµένα για 

τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης σηµαντικές θεωρούνται οι δυαδικές σχέσεις της 

παιδικής ηλικίας µε το άµεσο οικογενειακό περιβάλλον.   
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1.2.3. ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 Στα πλαίσια της ψυχαναλυτικής προσέγγισης η έννοια της αυτοαντίληψης 

εντοπίζεται στον ορισµό του Freud για τον ναρκισσισµό όπου το εγώ εµφανίζεται ως 

αντικείµενο αγάπης, όπως ένα εξωτερικό αντικείµενο. Ο Freud είχε συνειδητοποιήσει 

ότι τα εσωτερικά αντικείµενα δεν ήταν απλώς έµφυτα αλλά, µέσω της ταύτισης και 

της εσωτερίκευσης, αποτελούσαν αναπαραστάσεις των σχέσεων στις οποίες έχει 

εκτεθεί το άτοµο. Γράφει σχετικά: “Η σκιά του αντικειµένου έπεσε πάνω στο Εγώ”, 

“Το εγώ αποτελεί καταστάλαγµα των επενδύσεων αντικειµένου που 

εγκαταλείφθηκαν και συνεχίζει την ιστορία αυτών των επιλογών αντικειµένου”.  

 Σύµφωνα µε τον Freud ο “πρωτογενής ναρκισσισµός” συνδέεται µε τα 

αρχαϊκά «καλά» συναισθήµατα και αναφέρεται στην απαραίτητη αγάπη προς τον 

εαυτό η οποία είναι “αυτιστική” καθώς ο άνθρωπος είναι µέλος ενός είδους που 

αναπαράγεται µέσω της σεξουαλικής επαφής συνεπώς αγαπάει τον εαυτό του 

περισσότερο από ότι τον αγαπάνε οι άλλοι. Κατά τον Freud η αγάπη για τον εαυτό 

προηγείται της ικανότητας δηµιουργίας σχέσεων. Η αγάπη για το αντικείµενο 

στηρίζεται  στη ναρκισσιστική αγάπη. Αρχικά η λιβιδινική επένδυση γίνεται στο Εγώ 

και µετά µεταφέρεται στο αντικείµενο. Εάν η λίµπιντο στρέφεται προς τον εσωτερικό 

κόσµο δηλαδή τον εαυτό και αποσύρεται από τα εξωτερικά αντικείµενα πρόκειται για 

παθολογική κατάσταση. Θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως όταν η λιβιδινική 

επένδυση γίνεται στον εαυτό το άτοµο έχει διαµορφώσει µία υψηλή αυτοεκτίµηση. 

 Ο Freud δεν ανέλυσε ιδιαίτερα την έννοια της αυτοεκτίµησης καθώς αποδίδει 

τη συµπεριφορά του ατόµου σε µία προσπάθεια για ικανοποίηση βιολογικών 

αναγκών και κυρίως της ορµής για ηδονή, της λίµπιντο. Ο Freud υποστήριξε πως τα 

τρία δοµικά συστατικά της προσωπικότητας περιλαµβάνουν το Εκείνο, το Εγώ, το 

Υπερεγώ. Το Εκείνο (Id) περιλαµβάνει τις ορµές και τα ένστικτα και λειτουργεί 

σύµφωνα µε την αρχή της ευχαρίστησης. Το Εγώ (ego) περιλαµβάνει τις αντιλήψεις 

που βοηθούν στην αντίληψη της πραγµατικότητας (γλώσσα, νόηση, αυτεπίγνωση, 

µνήµη κ.α.) και λειτουργεί µε βάση την αρχή της πραγµατικότητας. Ρόλος του είναι η 

διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ των παρορµήσεων του Εκείνο, του Υπερεγώ και 

της πραγµατικότητας. Το Υπερεγώ (superego) αποτελείται από τους ηθικούς κανόνες 

που ενδοβάλλει το άτοµο από οικογένεια και κοινωνία. 
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Κατά τον Freud τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας διαµορφώνονται από 

τις εµπειρίες του ατόµου σε καθένα από τα στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης 

του. Τα στάδια είναι τα ακόλουθα 

- Το στοµατικό στάδιο (1ο έτος). Κύρια πηγή ευχαρίστησης είναι το 

στόµα το οποίο ικανοποιείται µέσω του θηλασµού οπότε εξαρτάται 

από την µητέρα σε µεγάλο βαθµό. 

- Το πρωκτικό στάδιο (2ο - 3ο έτος). Το παιδί αγωνίζεται για την 

απόκτηση του ελέγχου των σφιγκτήρων (ενούρηση, εγκόπρηση), 

γεγονός που του επιτρέπει την αυτονοµία. Η εστία ευχαρίστησης 

είναι ο πρωκτός. 

- Το φαλλικό στάδιο (3ο – 7ο έτος). Το παιδί συνειδητοποιεί τις 

διαφορές των δύο φύλων ως προς τα δύο φύλλα και κατευθύνει την 

αγάπη του προς τον γονέα του αντίθετου φύλλου. Το αγόρι έρχεται 

αντιµέτωπο µε το Οιδιπόδειο σύµπλεγµα καθώς νιώθει αγάπη για τη 

µητέρα ενώ βιώνει συναισθήµατα ενοχής και φόβου τιµωρίας από 

τον πατέρα. Το κορίτσι από την άλλη προσκολλάται στον πατέρα και 

βλέπει τη µητέρα ως αντίζηλο (σύµπλεγµα Ηλέκτρας) Η επίλυση 

των συµπλεγµάτων επιτυγχάνεται µε την ταύτιση του παιδιού προς 

το γονέα του ίδιου φύλλου. 

- Το στάδιο της λανθάνουσας σεξουαλικότητας (7ο – 11ο έτος). Το 

άτοµο στρέφεται προς το ευρύτερο περιβάλλον και ενισχύει το 

Υπερεγώ. Γενικά η περίοδος χαρακτηρίζεται από ηρεµία. 

- Το στάδιο της ετερόφυλης σεξουαλικότητας. Το άτοµο εκφράζει την 

αγάπη του στα µέλη του αντίθετου φύλου µε σκοπό να αναπαράγει 

απογόνους.  

 

Ο Jung (1914) θεώρησε πως η έµφαση που έδωσε ο Freud στην 

σεξουαλικότητα ήταν υπερβολική και έβλεπε την libido ως γενικευµένη ενέργεια 

ζωής. Συµφώνησε µε την σηµασία που έδινε ο Freud στην έννοια του ασυνείδητου 

πρόσθεσε όµως την έννοια του συλλογικού ασυνείδητου που αποτελεί τα βιώµατά 

µας ως µέρος της συλλογικής µας κληρονοµιάς. Ο Jung στην ψυχολογική του θεωρία 

θέτει τον εαυτό σε κεντρικό σηµείο σε σχέση µε την προσωπικότητα. Αναφέρεται 

στις αντίπαλες δυνάµεις µε τις οποίες πρέπει να παλέψει ο κάθε άνθρωπος οι οποίες 

από την µία πλευρά εκφράζονται µε τον ατοµικό, ιδιωτικό εαυτό και από την άλλη 
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από το πρόσωπο που προβάλλει το άτοµο στους άλλους. Τόσο η αίσθηση του εαυτού 

όσο και η διατήρηση της ταυτότητας κινδυνεύουν να χαθούν εάν το άτοµο 

παραχωρήσει µεγάλη δύναµη στην persona η οποία όµως κρίνεται απαραίτητη για 

την επιτέλεση των κοινωνικών ρόλων. Με όµοιο τρόπο ο κάθε άνθρωπος έχει να 

αντιµετωπίσει ανάλογα µε το φύλο του την πάλη που δηµιουργείται µε τα στοιχεία 

του αντίθετου φύλου που συνυπάρχουν στην έννοια του εαυτού. Κατά τον Jung το 

άτοµο ανάλογα µε τον προσανατολισµό του είτε προς τον εαυτό του είτε προς τον 

εξωτερικό κόσµο χαρακτηρίζεται ως εσωστρεφής ή εξωστρεφής αντίστοιχα. Ο Jung, 

ισχυρίζεται πως σηµαντικό έργο στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι η διατήρηση της 

ενότητας, της ισορροπίας και της σταθερότητας ανάµεσα στις προαναφερθείσες 

αντιτιθέµενες δυνάµεις της προσωπικότητας. “Η προσωπικότητα ως ολοκληρωµένη 

πραγµάτωση της πληρότητας της ύπαρξης µας αποτελεί άπιαστο ιδανικό. Αυτό όµως 

δεν αποτελεί αντεπιχείρηµα ενάντια στα ιδανικά, διότι αυτά είναι απλοί σηµατοδότες, 

ποτέ στόχοι”. (Jung 1939) 

Ο Adler (1927) σύµφωνα µε την αντίληψη της ατοµικής ψυχολογίας 

ισχυρίζεται πως το παιδί από τις αρχές της νηπιακής του ηλικίας διεξάγει µία πάλη 

για την εξέλιξη του η οποία εναρµονίζεται µε έναν ασυνείδητα δηµιουργηµένο στόχο: 

µε ένα ιδεώδες µεγαλείου, τελειότητας και υπεροχής. Για την διαµόρφωση της 

ατοµικής προσωπικότητας λοιπόν προϋποτίθεται το αίσθηµα της κατωτερότητας. Η 

αίσθηση της κατωτερότητας ερεθίζει τη φαντασία του παιδιού και το παρακινεί να 

εξαλείψει το ψυχικά θεµελιωµένο αυτό αίσθηµα κάνοντας προσπάθειες για βελτίωση 

της θέσης του και της αντικειµενικής τελειοποίησής του. Η ψυχική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας τροφοδοτείται από την επιδίωξη της υπεροχής. Ο πόθος του ατόµου 

για αυτοπραγµάτωση διαφαίνεται από την παιδική του ηλικία όπου εξαιτίας 

δυνάµεων του περιβάλλοντος το παιδί βιώνει αισθήµατα κατωτερότητας, αδυναµίας 

και ανασφάλειας. Αυτά τα αισθήµατα ασκούν µία επίδραση στην παιδική ψυχική 

ζωή. Τα παιδιά στοχεύουν στην απελευθέρωση από αυτήν την κατάσταση, την άνοδο 

τους σε υψηλότερο επίπεδο και την απόκτηση ενός αισθήµατος ισοτιµίας. Όσο πιο 

προς τα πάνω είναι προσανατολισµένες αυτές οι επιδιώξεις τόσο σε υψηλότερα 

επίπεδα προσπαθεί το παιδί να αποδείξει τη δύναµή του. Από την υποστήριξη που 

παίρνει το παιδί από διάφορες πλευρές παρακινείται να φτιάξει µία µελλοντική 

εικόνα του εαυτού του µε «θεϊκά» χαρακτηριστικά. Στις παραστάσεις του τα παιδιά, 

ιδιαίτερα αυτά που βιώνουν έντονα τα αίσθηµα αδυναµίας, αφήνουν συνήθως να 

διαφανεί ότι κυριαρχούνται από την σκέψη πως έχουν οµοιότητα µε το θεό. Ο Adler 
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δεν εισάγει στάδια ανάπτυξης αλλά θεωρεί τη συµπεριφορά ως το αποτέλεσµα του 

τρόπου ζωής (life style) που έχει υιοθετήσει το άτοµο. Η συµπεριφορά του ατόµου 

εξαρτάται από τις αξιολογήσεις του ατόµου για τον εαυτό του, για τα σηµαντικά 

πρόσωπα, για το περιβάλλον και για την θέση του ίδιου µέσα σε αυτό όπως αυτά 

γίνονται αντιληπτά από το ίδιο άτοµο.  

 Ο Eric Erikson (1950) ένας από τους σηµαντικότερους ψυχαναλυτές του εγώ 

περιγράφει την ανάπτυξη του ατόµου µε ψυχοκοινωνικούς όρους. Ισχυρίζεται ότι η 

διαµόρφωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της προσωπικότητας πραγµατοποιείται 

καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής διερχόµενη από στάδια κατά τα οποία το άτοµο 

καλείται να επιλύσει µία αναπτυξιακή κρίση. Το είδος της αλληλεπίδρασης του Εγώ 

µε τον κοινωνικό περίγυρο είναι αυτό που καθορίζει την επίλυση της κρίσης. Το 

άτοµο κατά την διάρκεια  της ζωής του περνάει από 8 στάδια που ορίζονται από δύο 

αντίθετα στοιχεία θα δοθεί έµφαση στα 4 πρώτα στάδια τα οποία περιλαµβάνουν την 

παιδική ηλικία. 

1. Εµπιστοσύνη – ∆υσπιστία. Πρόκειται για την βρεφική ηλικία κατά την οποία 

το παιδί βρίσκεται σε πλήρη εξάρτηση από τους γύρω του. Αν οι γονείς 

ικανοποιούν µε άφθονη αγάπη τις ανάγκες του βρέφους θα αναπτύξει το 

αίσθηµα της βασικής εµπιστοσύνης της ασφάλειας και της αισιοδοξίας. Αν το 

βρέφος βιώσει παραµέληση θα διαµορφώσει συναισθήµατα δυσπιστίας, 

καχυποψίας και ανασφάλειας. 

2. Αυτονοµία – Αµφιβολία (2ο, 3ο έτος). Το παιδί αποκτά την ικανότητα 

συντονισµένης κίνησης και διανοητικής λειτουργίας. Το παιδί θα αναπτύξει το 

συναίσθηµα του ελέγχου πάνω στον εαυτό του και στο περιβάλλον αν οι 

γονείς του αναγνωρίσουν το δικαίωµα του για αυτενέργεια. ∆ιαφορετικά 

αναπτύσσονται συναισθήµατα ντροπής και αµφιβολίας ως αποτέλεσµα της 

υπερπροστασίας εκ µέρους των γονέων. 

3. Πρωτοβουλία – Ενοχή (3ο – 6ο έτος). Οι κινητικές δραστηριότητες και οι 

διανοητικές πράξεις είναι αποτέλεσµα συνειδητότητας. Αν το παιδί ενισχυθεί 

και ενθαρρυνθεί να εξερευνήσει το περιβάλλον θα αναπτύξει το συναίσθηµα 

της πρωτοβουλίας. Αν οι πρωτοβουλίες αυτές κριθούν αρνητικά από τους 

γονείς θα αναπτύξει το συναίσθηµα ενοχής.  

4. Φιλοπονία – Κατωτερότητα (6ο – 11ο έτος). Το παιδί µε τις γνώσεις που του 

παρέχει το σχολείο αρχίζει να συνεργάζεται µε τους συνοµήλικούς του. Αν η 

οικογένεια και το σχολείο ενθαρρύνουν τον ενθουσιασµό του παιδιού να 
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γνωρίσει τον κόσµο γύρω του θα αναπτύξει το συναίσθηµα της εργατικότητας 

και της φιλοπονίας. Εάν το περιβάλλον περιορίσει το παιδί βλέποντας τη 

διάθεση για εξερεύνηση ως διάθεση για «αταξίες» τότε εκείνο θα αναπτύξει 

το συναίσθηµα της κατωτερότητας.  

 

Η διαπροσωπική προσέγγιση της ψυχαναλυτικής θεωρίας όπως παρουσιάζεται 

από τον προσανατολισµό της Karen Horney δίνει έµφαση στις διαπροσωπικές 

σχέσεις και στη σηµασία του για την ανάπτυξη µιας υγιούς προσωπικότητας. Το παιδί 

όταν καλείται να αντιµετωπίσει το βασικό άγχος που προκαλεί το γεγονός ότι είναι 

µόνο του στον κόσµο µπορεί να αντιδράσει µε τρεις τρόπους: α) Με την προσέγγιση 

των άλλων γεγονός που συνεπάγεται πως δίνεται µεγάλη σηµασία στην αποδοχή ή 

όχι των άλλων. β) Με την επίθεση που σηµαίνει πως το άτοµο βιώνει τον κόσµο ως 

εχθρικό. γ) Με την αποµάκρυνση και την διατήρηση απόστασης από τους άλλους.  

 Ο Harry Stack Sullivan υπήρξε ο θιασώτης της ∆ιαπροσωπικής Θεωρίας της 

Ψυχιατρικής. Τόνισε και αυτός τη σηµασία της πρώιµης σχέσης του βρέφους µε την 

µητέρα του για την ανάπτυξη του άγχους καθώς το άγχος προκαλείται από εξωτερικά 

ερεθίσµατα, δηλαδή αποτελεί απάντηση στην ψυχική κατάσταση του άλλου. Ο 

Sullivan αναφέρεται στην έννοια του εαυτού στην οποία δίνει κοινωνική προέλευση. 

Το παιδί διαµορφώνει συγκεκριµένες ψυχοδιανοητικές αναπαραστάσεις ανάλογα µε 

τις αντανακλώµενες εκτιµήσεις όπως αυτές δηµιουργούνται από την επαφή του 

παιδιού µε τους άλλους. Κατά τον Sullivan το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε το άγχος 

όταν φαντάζεται πως ο “κακός του εαυτός” προκάλεσε άγχος στον άλλο ο οποίος 

σχετίζεται µε τον πόνο και την απειλή της ασφάλειας. Ο “καλός εαυτός” σχετίζεται 

µε τα ευχάριστα βιώµατα και ανακουφίζει το άγχος. Παράλληλα υπάρχει και ο “Μη 

εαυτός “ ή “όχι Εγώ” ο οποίος αποτελεί αντίδραση σε καταστάσεις βίαιου πανικού 

και σηµαίνει την απόρριψη ενός µέρους του εαυτού µας που απορρίπτεται επειδή 

σχετίζεται µε το ανυπόφορο άγχος. Ο Sullivan δίνει έµφαση στην νεανική περίοδο 

και στην προεφηβική ηλικία σηµειώνοντας πως τα βιώµατα του παιδιού µε τους 

φίλους και τους δασκάλους ανταγωνίζονται την επιρροή των γονέων του. Πηγή 

αυτοεκτίµησης του παιδιού αποτελεί η κοινωνική αποδοχή και η φήµη του παιδιού 

στους άλλους. Σηµαντική στη νεανική περίοδο είναι η ύπαρξη µιας φιλίας στενής µε 

ένα πρόσωπο του ίδιου φύλου γεγονός που αποτελεί το θεµέλιο για τις σχέσεις του 

αντίθετου φύλου κατά την εφηβική ηλικία. 
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 Ο Kohut αναγνώρισε το γεγονός πως το ενδιαφέρον για τις εσωτερικές 

συγκρούσεις µεταφέρθηκε στα προβλήµατα ταυτότητας και στην διερεύνηση του 

εαυτού. Αναφέρεται άµεσα στην έννοια της αυτοεκτίµησης και στην επίδραση που 

έχει στην ψυχική υγεία του ατόµου. Εισάγει την “ψυχολογία του εαυτού” 

συµπληρωµατικά και όχι αντιθετικά της ψυχανάλυσης. Στην προσπάθεια του να 

συµβιβάσει την ανθρωπιστική µε την ψυχαναλυτική προσέγγιση θεωρεί τον εαυτό 

κέντρο του ψυχικού κόσµου αλλά και περιεχόµενο του ψυχικού κόσµου. Σύµφωνα µε 

τον Kohut ο εαυτός αναφέρεται στην υποκειµενική εµπειρία των βιωµάτων του 

ατόµου γι’ αυτό η µεθοδολογική του προσέγγιση συνοψίζεται στην “ταύτιση µε την 

ενδοσκόπηση του ατόµου διαµέσου ενόρασης”. 

 Στα πλαίσια της ψυχαναλυτικής προσέγγισης αναδύεται η ανάγκη ανάλυσης 

της σχέσης µε τον εαυτό παράλληλα µε την ανάλυση της σχέσης µε τους άλλους.  

Η Jacobson (1964) εξαιτίας ενός µεγάλου αριθµού περιπτώσεων ατόµων µε 

σοβαρές ναρκισσιστικές νευρώσεις επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της 

συνειδητοποίησης του εαυτού και τη δηµιουργία της ταυτότητας του ατόµου. Τόνισε 

την λιβιδινική επένδυση που διαµορφώνει το τελικό σχήµα του εαυτού, 

επισηµαίνοντας την σηµασία των πρώτων εµπειριών για την δηµιουργία θετικού 

αυτοσυναισθήµατος. Η Jacobson (1964) αναλύει τον “εαυτό” αναφερόµενη στην 

εξέλιξη της ταυτότητας του εαυτού σε συνάρτηση µε τις αντικειµενοτρόπες σχέσεις 

και την δηµιουργία του Εγώ και του Υπερεγώ. Οι θεωρητικοί των σχέσεων 

αντικείµενου ασχολήθηκαν µε τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αναπτύσσει κατά τα 

πρώτα χρόνια το αυτοαίσθηµα του και στη συνέχεια µε το πώς προσπαθεί να το 

διατηρήσει αλώβητο. Η λέξη “αντικείµενο” δεν αναφέρεται στα αντικείµενα του 

φυσικού κόσµου αλλά στα πρόσωπα. Εξετάζουν τον τρόπο που επιδρούν τα βιώµατα 

του παρελθόντος µε σηµαντικούς άλλους στις παροντικές σχέσεις του ατόµου. 

 Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε πως η συµβολή της ψυχαναλυτικής 

θεωρίας στη µελέτη της διαµόρφωσης της αυτοεκτίµησης έγκειται στην παροχή ενός 

ερµηνευτικού µοντέλου. Προτάσσει την µακροχρόνια και σταθερή πορεία που 

ακολουθεί η εξέλιξη της αυτοεκτίµησης κατά την οποία η σχέση του ατόµου µε το 

άµεσο περιβάλλον του παίζει ένα σηµαντικό ρόλο.  
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1.2.4. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

 Η φαινοµενολογική προσέγγιση όπως διευκρινίζεται και από την ονοµασία 

της θεωρίας δίνει έµφαση στο φαινοµενολογικό κόσµο του ατόµου –στον τρόπο 

δηλαδή που το άτοµο αντιλαµβάνεται και βιώνει τον εαυτό του και τον κόσµο. 

Κύριος εκφραστής της φαινοµενολογικής προσέγγισης είναι ο Rogers, η θεωρία του 

οποίου αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του ανθρωπιστικού κινήµατος. Η 

φαινοµενολογική προσέγγιση εστιάζει στο υποκειµενικό βίωµα του ατόµου για τον 

εαυτό του και θέτει σε δεύτερη µοίρα την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος 

στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίµησης του ατόµου. 

 Η φαινοµενολογική προσέγγιση του Rogers είναι µια θεωρία για την 

προσωπικότητα καθώς κατανοεί τους ανθρώπους σύµφωνα µε το πώς βλέπουν τον 

εαυτό τους και τον κόσµο γύρω τους. Κατά τον Rogers ο πυρήνας της φύσης του 

ανθρώπου είναι θετικός και η κατεύθυνση του στρέφεται προς την αυτοπραγµάτωση. 

Η αντίληψη το πεδίο φαινοµένων (phenomenal field) του ατόµου είναι πως ο καθένας 

αντιλαµβάνεται τον κόσµο µε ένα µοναδικό τρόπο και αντιδρά στο περιβάλλον 

ανάλογα µε τον τρόπο αυτό. Όντας το άτοµο ελεύθερο είναι σε θέση να εκπληρώσει 

τη φύση του ως θετικό και κοινωνικό ον. Παρόλο που το πεδίο φαινοµένων αποτελεί 

ιδιωτικό κόσµο µπορεί να γίνει αντιληπτό από κάποιον που θα επιχειρήσει να δει τον 

κόσµο ενός ατόµου µέσα από τα δικά του µάτια και ερµηνεύοντας τις συµπεριφορές 

υπό το πρίσµα των ψυχολογικών νοηµάτων που το άτοµο δίνει στα γεγονότα. 

 Όσον αφορά στην προσωπικότητα η φαινοµενολογική προσέγγιση δίνει 

έµφαση στην αντίληψη, στα συναισθήµατα, στην υποκειµενική αυτοαναφορά, στην 

αυτοπραγµάτωση και στη διεργασία της αλλαγής. Η δοµική έννοια στη θεωρία 

Rogers για την προσωπικότητα είναι ο εαυτός (self). Η έννοια του εαυτού αναφέρεται 

στον οργανωµένο τύπο αντιλήψεων που έχει το άτοµο για ότι θεωρεί «εαυτό» ή 

«εγώ». Ο «εαυτός», κατά τον Rogers δεν ενεργεί και δεν ελέγχει τη συµπεριφορά του 

ατόµου. Αναφέρεται σε ένα σύστηµα αντιλήψεων. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο «εαυτός» 

αναφέρεται στις εµπειρίες του ατόµου οι οποίες κατά κύριο λόγο γίνονται αντιληπτές 

από τη συνείδηση , χωρίς ωστόσο να αρνείται την ύπαρξη ασυνείδητων εµπειριών. Ο 

ορισµός αυτός του Rogers για τον εαυτό εξυπηρετεί την υποστήριξη της πεποίθησης 

του για τη δυνατότητα αντικειµενικής µελέτης του εαυτού. 

 Ο Rogers(1951, 1961) αναφέρθηκε και στην έννοια του ιδανικού εαυτού. Ο 

όρος «ιδανικός εαυτός» αναφέρεται στην αυτοεκτίµηση που το άτοµο θα ήθελε να 
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αποκτήσει και στην οποία αποδίδει τη µεγαλύτερη αξία. Κριτήριο χαµηλής 

αυτοεκτίµησης θεωρείται η ασυµφωνία ανάµεσα σε πραγµατικό και ιδανικό εαυτό. Η 

ασυµφωνία αυτή προκαλεί άγχος και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 

νευρωσικών ατόµων. Η θεραπευτική προσέγγιση έχει στόχο να γίνει το άτοµο ο 

εαυτός του και να αποκτήσει θετική αυτοεκτίµηση µέσα από την ορθή αντίληψη του 

εαυτού και του περιβάλλοντος του. Όταν  το άτοµο έχει θετική αυτοεκτίµηση , έχει 

θετική γνώµη για τον εαυτό του η οποία υπερισχύει της σηµασίας που έχει για το 

άτοµο η αντίληψη των άλλων για το ίδιο.  

 Η ψυχαναλυτική προσέγγιση µε κύριο εκφραστή της τον Freud έδινε στα 

στοιχεία της προσωπικότητας χαρακτήρα σταθερό και αµετάβλητο σε αντίθεση µε 

τον Rogers που έδωσε έµφαση στην αλλαγή της προσωπικότητας. Ο Rogers δεν είδε 

στον άνθρωπο ένα ενεργειακό σύστηµα που στοχεύει στην εκτόνωση της έντασης 

αλλά ένα άτοµο κινούµενο προς τα εµπρός µε στόχο την αυτοπραγµάτωση του. ¨Ό 

οργανισµός έχει µια βασική τάση , αγωνίζεται να πραγµατώσει , να διατηρήσει και να 

ενισχύσει το σύνολο των εµπειριών του¨(Rogers, 1951). Η έννοια περιλαµβάνει την 

τάση του ατόµου να εξελίσσεται από µια απλή σε µια σύνθετη οντότητα καθώς 

µεταβαίνει από την εξάρτηση στην ανεξαρτησία µέσω της αλλαγής και της ελεύθερης 

έκφρασης. 

 Το 1945 ο Lecky επινόησε την έννοια της αυτοσυνέπειας από την οποία 

επηρεάστηκε και ο Rogers. Το κεντρικό σηµείο στην έννοια αυτή εντοπίζεται στο 

σύστηµα αξιών που δηµιουργεί ένα άτοµο ανάλογα µε την εκτίµηση του για τον 

εαυτό του. Οι συµπεριφορές του ατόµου εξηγούνται ως προσπάθειες του για 

διατήρηση του εαυτού του. Ο άνθρωπος λειτουργεί µε ένα τρόπο συνεπή προς την 

εικόνα του εαυτού του. Για τον Lecky ο άνθρωπος µπορεί να υπάρξει ειλικρινής µόνο 

µε τον εαυτό του. Εκτός από την αυτοσυνέπεια  ο Rogers αναφέρθηκε στη συµφωνία 

ανάµεσα στον εαυτό και την εµπειρία. Οι άνθρωποι επιθυµούν να βρίσκεται σε 

αρµονία η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους  µε αυτό που αισθάνονται. Όταν αυτό 

δεν επιτυγχάνεται το άτοµο βιώνει µια κατάσταση ασυµφωνίας εφόσον υπάρχει 

διάσταση µεταξύ της εικόνας για τον εαυτό του και της πραγµατικότητας. Οι 

καταστάσεις ασυµφωνίας επιφέρουν στο άτοµο ένταση, εσωτερική σύγχυση και 

άγχος. 

 Όπως έχει προαναφερθεί ο Rogers υποστήριξε πως οι εµπειρίες του ανθρώπου 

γίνονται αντιληπτές από τη συνείδηση. Η διαδικασία της υπο-αντίληψης επιτελεί τη 

λειτουργία της όταν εµφανίζονται εµπειρίες οι οποίες συγκρούονται µε την 
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αυτοαντίληψη του ατόµου. Τηρείται µέσω αυτής της διεργασίας µια αµυντική στάση 

απέναντι σε τέτοιου είδους βιώµατα µε στόχο την αποτροπή της συνειδητοποίησης 

τους προκειµένου να µη διασαλευτεί η εικόνα του εαυτού. Οι δυο αµυντικές 

διαδικασίες που χρησιµοποιούνται είναι η άρνηση (denial) και η διαστρέβλωση 

(distortion). Η άρνηση προστατεύει τη δοµή του εαυτού µε το να µην επιτρέπει στην 

εµπειρία να γίνει συνειδητή. Η διαστρέβλωση λειτουργεί κατά την ερµηνεία µιας 

εµπειρίας. Η εµπειρία ερµηνεύεται µε τέτοιο τρόπο ώστε η έννοια του εαυτού να 

παραµένει άθικτη. 

 Σύµφωνα µε µελέτες η αυτοαντίληψη ενός ατόµου µπορεί να επηρεάσει όχι 

µόνο τη συµπεριφορά του ίδιου αλλά και τις αντιλήψεις και τη συµπεριφορά των 

άλλων µέσω του «µηχανισµού» της αυτοεκπληρούµενης προφητείας. Ένα άτοµο που 

θεωρεί πως είναι δυσάρεστο µπορεί να συµπεριφερθεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

αυτή του η αντίληψη για τον εαυτό του να επαληθευτεί αφού θα έχει προκαλέσει 

µόνο του την αντιπάθεια των άλλων. 

 Το 1959 έχουµε την αναφορά του Rogers στην έννοια της ανάγκης για θετική 

αναγνώριση (need for positive regard). Η τρυφερότητα, η συµπάθεια, ο σεβασµός ,η 

αποδοχή, η αγάπη και η στοργή αποτελούν όψεις της ανάγκης αυτής του βρέφους που 

καλείται να ικανοποιήσει ο γονέας. Όταν το παιδί γίνεται αποδέκτης αυτής της 

θετικής αναγνώρισης, αισθάνεται ότι επιβραβεύεται και δεν έρχεται σε θέση να 

αρνηθεί τις εµπειρίες. Όταν όµως η θετική αναγνώριση παρέχεται υπό προϋποθέσεις, 

δεν θα είναι λίγες οι εµπειρίες εκείνες τις οποίες θα αναγκαστεί το βρέφος να αρνηθεί 

καθώς θα έρχονται σε αντίθεση µε την αυτοαντίληψη του. 

 Ο Rogers θεωρεί τον εαυτό ξεχωριστό κοµµάτι του φαινοµενικού πεδίου το 

οποίο µε το χρόνο γίνεται πιο σύνθετο. Εξελισσόµενο το άτοµο βιώνει την ανάγκη 

θετικής αναγνώρισης από τους άλλους. Εάν η ανάγκη αυτή αποκτήσει µεγαλύτερη 

σηµασία για το άτοµο από το να διατηρεί την επαφή µε τα συναισθήµατα του, θα 

αποµακρύνει διάφορες εµπειρίες από το χώρο της συνείδησης και θα αποµείνει σε 

κατάσταση ασυµφωνίας. 

 Άλλοι σηµαντικοί θεωρητικοί της φαινοµενολογικής προσέγγισης είναι οι 

Snygg & Combs οι οποίοι αναφέρουν πως «ο άνθρωπος εν µέρει ελέγχεται και εν 

µέρει ελέγχει το πεπρωµένο του καθώς δεν είναι θύµα των γεγονότων, αλλά είναι 

ικανός να αντιλαµβάνεται, να ερµηνεύει και ακόµα να δηµιουργεί γεγονότα». 

Τονίζουν και αυτοί το υποκειµενικό βίωµα στις εµπειρίες και την προσωπική επιλογή 

που κάνει το άτοµο στην επεξεργασία των ερεθισµάτων που παρέχει το περιβάλλον 
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προκειµένου να διαµορφώσει την αυτοαντίληψη εκείνη που του επιτρέπει να 

διατηρήσει θετική αυτοεκτίµηση. 

 Η φαινοµενολογική προσέγγιση µπορεί να µην αποτελεί την πλέον 

ολοκληρωµένη θεωρία για την προσωπικότητα του ατόµου, όµως η µελέτη του 

φαινοµενικού εαυτού είναι γνήσιο κοµµάτι της ψυχολογίας και η ενσυναίσθηση είναι 

ένας αναγνωρισµένος τρόπος παρατήρησης. Επιπλέον υπάρχουν ευρήµατα που 

στηρίζουν τις απόψεις του Rogers για την καλή ψυχολογική προσαρµογή των ατόµων 

µε σταθερή αυτοαντίληψη στους κοινωνικούς τους ρόλους. Τονίζει πως το 

δηµοκρατικό περιβάλλον σε µια οικογένεια στο πλαίσιο του οποίου το παιδί είναι 

ελεύθερο, αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαµόρφωση της υψηλής 

αυτοεκτίµησης που θα συµβάλλει στη σταθερή δοµή του εαυτού. 

 Η φαινοµενολογική προσέγγιση εστιάζει στη στάση του ατόµου απέναντι 

στον εαυτό του, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή στη  συνείδηση και όχι σε ένα 

βαθύτερο επίπεδο οργάνωσης. Εξετάζεται η συναισθηµατική επένδυση του ατόµου 

στον εαυτό του, χωρίς τις συνεχείς αναφορές σε ασυνείδητα ένστικτα, ορµές, κίνητρα 

και µηχανισµούς άµυνας. Η αυτοεκτίµηση αναφέρεται τόσο στην αίσθηση του 

ατόµου για την αποτελεσµατικότητα του όσο και για τη σχέση του µε τους άλλους.   
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1.2.5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 Προσεγγίζοντας την εξέλιξη της προσωπικότητας από τη θεωρία της 

συµπεριφοράς επισηµαίνουµε δυο βασικές αρχές. Πρώτον ότι η συµπεριφορά είναι 

προϊόν µάθησης και δεύτερον ότι ο αντικειµενικός και αυστηρός έλεγχος είναι το 

κριτήριο της επιστηµονικής γνώσης. Το γεγονός ότι οι συµπεριφοριστές θέλησαν να 

ελέγχουν πειραµατικά τις σαφώς καθορισµένες διατυπώσεις τους είχε σαν 

αποτέλεσµα να προβληθεί το εργαστήριο ως χώρος µελέτης της συµπεριφοράς. 

Εφόσον για τους ελέγχους χρησιµοποιήθηκαν ζώα , δόθηκε ξεχωριστή σηµασία στην 

απλή και όχι στη σύνθετη συµπεριφορά. Ο αντικειµενικός καθορισµός των 

µεταβλητών µετέφερε την προσοχή από τις εσωτερικές ως προς τον οργανισµό 

δυνάµεις στις εξωτερικές. Ενώ οι ψυχοδυναµικές θεωρίες εντοπίζουν τα αίτια της 

συµπεριφοράς µέσα στον οργανισµό (ένστικτα, άµυνες, αυτοαντίληψη, νοητικές 

κατασκευές), οι θεωρίες της µάθησης τονίζουν τα αίτια που βρίσκονται στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Κατά τη µαθησιακή-συµπεριφορική θεώρηση, οι µεταβλητές 

του περιβάλλοντος υπόκεινται σε χειρισµούς των οποίων οι επιπτώσεις είναι 

παρατηρήσιµες στη συµπεριφορά. Άµεση συνέπεια είναι να µην υπάρχει περιθώριο 

για τις έννοιες όπως ο Εαυτός, το Εγώ κ.α., οι οποίες δεν επιδέχονται χειρισµούς. 

 Ο Watson καθιέρωσε µια θεωρητική ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς, 

το συµπεριφορισµό. Ο συµπεριφορισµός εκκινεί από την άποψη ότι όλη η ψυχική 

ζωή του ανθρώπου, ακόµη και οι σύνθετες συναισθηµατικές αντιδράσεις του 

οργανισµού συνίσταται σε ανεξάρτητα και εξαρτηµένα ερεθίσµατα κατά τον τύπο 

Ερέθισµα - Αντίδραση (Stimulus - Response). 

 Ο ίδιος θεωρεί πως έργο της ψυχολογίας είναι η µελέτη των παραγόντων που 

επηρεάζουν το σχηµατισµό των συνεξαρτήσεων µεταξύ ερεθίσµατος και αντίδρασης 

καθώς και ο καθορισµός των µεταξύ τους σχέσεων. Η µηχανιστική ερµηνεία της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς που υποστήριξαν οι συµπεριφοριστές οδήγησε και σε µια 

ανάλογη άποψη σχετικά µε την ανατροφή του παιδιού. Σύµφωνα µε τους ίδιους η 

ανατροφή του παιδιού οφείλει να συνίσταται στην εκµάθηση συνηθειών (habit 

training) κατά τρόπο ορθολογικό. Ο Watson προτείνει την αποφυγή των πολλών 

συναισθηµατικών διαχύσεων και προτρέπει τους γονείς να είναι αντικειµενικοί και 

αυστηρά ευγενικοί µε τα παιδιά τους. Όσον αφορά στην επιβράβευση µε κάποια 

χειρονοµία που επιδεικνύει συναισθηµατισµό είναι υπέρµαχος της άποψης ότι πρέπει 

να γίνεται µόνο µετά από σηµαντικό επίτευγµα του παιδιού. 
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 Η θεωρία του Skinner για την ανάπτυξη και την εξέλιξη κάθε ζώντος 

οργανισµού συνεπώς και του παιδιού υπογραµµίζει την επιδίωξη της ικανοποίησης 

διαφόρων αναγκών προκειµένου να επέλθει η µείωση της ψυχικής έντασης που 

προκαλούν οι ανάγκες αυτές. Τονίζει τη σηµασία των προγραµµάτων ενίσχυσης στην 

εκµάθηση και την εκτέλεση της συµπεριφοράς. Καθώς το παιδί αναπτύσσεται 

επενεργεί πάνω στο περιβάλλον του µε αποτέλεσµα οι αντιδράσεις να γίνονται 

εξαρτηµένες παραµένοντας υπό τον έλεγχο των ενισχύσεων του περιβάλλοντος. Το 

βάρος πέφτει σε εκείνες τις µορφές συµπεριφοράς που επηρεάζονται από 

συγκεκριµένους ενισχυτές του περιβάλλοντος. Η αυτοδυναµία του παιδιού επέρχεται 

µέσα από την ενίσχυση ενεργειών στις οποίες φροντίζουν τον εαυτό τους. Με την 

ολοκλήρωση των επιθυµητών ενεργειών το παιδί ενισχύεται τόσο µε υλικές όσο και 

µε κοινωνικές αµοιβές. Η συντελεστική µάθηση αφορά τις συνεξαρτήσεις ανάµεσα 

στις αντιδράσεις του ατόµου και στα γεγονότα που συµβαίνουν στο περιβάλλον , 

αµέσως µετά από τις ενέργειες κάθε ατόµου. Το παιδί επίσης µπορεί να ενισχύεται 

µετά από µια σύντοµη καθυστέρηση και µετά σταδιακά µπορεί να ενισχύεται για 

µεγαλύτερες περιόδους καθυστέρησης. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η 

συµπεριφορά της καθυστέρησης σταθεροποιείται και µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι 

το παιδί έχει αναπτύξει την ικανότητα να ανέχεται την καθυστέρηση της 

ικανοποίησης. 

 Η κοινωνική µάθηση µελετήθηκε από τους Αµερικανούς John Dollard & Neal 

Miller και αργότερα από τους Albert Bandura & Richard Walters. Οι θεωρητικοί 

αυτοί προσπάθησαν να µελετήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν τη µίµηση. Η 

µάθηση µέσω της µίµησης βρίσκεται σε άµεση αλληλεπίδραση µε τα χαρακτηριστικά 

του προτύπου, του είδους των συνεπειών που επιφέρει η πράξη, του είδους της 

πράξης καθώς και της διάθεσης και των κινήτρων που έχει το παιδί να προβεί σε 

µιµητικές πράξεις. Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προτύπων αυτά που 

εµφανίζονται να αποτελούν τα πιο «δηµοφιλή» πρότυπα είναι εκείνα που διαθέτουν 

περισσότερη δύναµη (είναι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, επιβάλλουν τις ποινές, 

παρέχουν τις αµοιβές) και αυτά που έχουν µεγαλύτερη οµοιότητα µε τα παιδιά (κοινά 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, παρόµοια ενδιαφέροντα). Οι πράξεις που επιφέρουν 

θετικές για το άτοµο συνέπειες, καθώς ενισχύονται συνοδευόµενες από αµοιβές 

γίνονται αντικείµενο συχνότερης και σταθερότερης µίµησης από ότι οι πράξεις η 

επιτέλεση των οποίων επιφέρει τιµωρία ή αγνοείται. 
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 Ο Rosenberg (1986) θεωρεί πως η εµπιστοσύνη ή η αυτοπεποίθηση κάποιου 

στην ικανότητα του να συµπεριφέρεται κατά τρόπο αποτελεσµατικό είναι µια 

διάσταση της έννοιας του εαυτού. Η αίσθηση αποτελεσµατικότητας του 

αναπτυσσόµενου παιδιού αποτελεί τις ρίζες της αυτοεκτίµησης, σύµφωνα µε τον 

White (1963). Η Harter (1996) εστιάζει στη διαφορά που υπάρχει µεταξύ της 

αντίληψης αυτοαποτελεσµατικότητας και της αντίληψης της ικανότητας καθώς 

θεωρεί πως η πρώτη αναφέρεται στην πεποίθηση του ατόµου για αποτελεσµατική 

δράση του στο µέλλον ενώ η δεύτερη αφορά στις αξιολογήσεις του ατόµου σχετικά 

µε το παρελθόν ή το παρόν. 

 Γενικά θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε την άποψη ότι παρόλο που οι όροι 

«εαυτός» και «αυτοεκτίµηση» εντάσσονται στη θεωρία της συµπεριφοράς δεν έχουν 

κεντρικό ρόλο ή προσαρµόζονται στον χαρακτηριστικό τρόπο προσέγγισης της 

θεωρίας αυτής. Η έννοια της αυτοεκτίµησης έχει κατά καιρούς συνδεθεί µε 

παραµέτρους της συµπεριφοράς καθώς όµως δεν προκύπτει πάντοτε µια αυστηρά 

µετρήσιµη σχέση, η σηµασία της παραγνωρίζεται. Όπως παρατηρεί ο Perron (1971) 

υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός ερευνητικών αποτελεσµάτων που δεν είναι 

εµφανές σε τι αναφέρεται εφόσον απουσιάζει το ενιαίο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 

θα ήταν δυνατό να ερµηνεύσει µε εγκυρότητα και αξιοπιστία κάποιες εξωτερικές 

µεταβλητές που µετρώνται ως οι έννοιες της «αυτοαντίληψης» και της 

«αυτοεκτίµησης».        
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1.2.6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 Στη θεωρία της κοινωνικής µάθησης έχει τις ρίζες της η έννοια της αυτο-

αποτελεσµατικότητας (self-efficacy), η οποία τονίζει την αµοιβαιότητα µεταξύ 

περιβαλλοντικών, συµπεριφορικών και ατοµικών παραγόντων (Bandura ,1977). Η 

αυτό-αποτελεσµατικότητα χρησιµοποιείται από ορισµένους ερευνητές εναλλακτικά 

προς την έννοια του εαυτού . Σύµφωνα µε τον Bandura η αυτό-αποτελεσµατικότητα 

αναφέρεται στις «εκτιµήσεις του ατόµου αναφορικά µε την ικανότητα του να 

οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη προκαθορισµένων 

επιπέδων επίδοσης»(Bandura, 1986). Κατά τον ίδιο η έννοια της αυτογνωσίας 

περιλαµβάνει πολλές και διαφορετικές όψεις , µια από τις οποίες είναι η αντίληψη της 

αυτό-αποτελεσµατικότητας η οποία κατέχει κεντρική θέση στην καθηµερινή ζωή. 

 Ο Bandura (1986) θεωρεί πως προκειµένου να ορίσει κανείς την 

αυτοαποτελεσµατικότητα θα πρέπει να διακρίνει την προσδοκία της 

αποτελεσµατικότητας και την προσδοκία του αποτελέσµατος. Η προσδοκία της 

αποτελεσµατικότητας αναφέρεται στην άποψη ή την πεποίθηση που έχει το άτοµο 

πως είναι σε θέση να εκδηλώσει τη συµπεριφορά που απαιτείται προκειµένου να 

επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η προσδοκία του αποτελέσµατος είναι η 

άποψη του ατόµου ότι µια δεδοµένη συµπεριφορά θα οδηγήσει σε συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα. Κατά τον Bandura προκειµένου το άτοµο να οδηγηθεί στην αντίληψη 

της αυτοαποτελεσµατικότητας του χρησιµοποιεί τέσσερις πηγές πληροφόρησης: τις 

προσωπικές του εµπειρίες, τη µάθηση διαµέσου προτύπων, τη λεκτική πειθώ και τη 

συναισθηµατική διέγερση. 

 Ο Bandura (1986) υποστήριξε πως οι εκτιµήσεις σε σχέση µε την 

αυτοπεποίθηση αποτελούν µέρος όχι µόνο της έννοιας του εαυτού αλλά και της 

αυτοαποτελεσµατικότητας, παρόλο που και οι δύο όροι αυτοί αναφέρονται σε 

διαφορετικές κατασκευές (Zimmerman, 1995). Τόσο η αντιληπτή 

αυτοαποτελεσµατικότητα όσο και η αντιληπτή ικανότητα αφορούν στις πεποιθήσεις 

του ατόµου για τις δεξιότητες του. Ωστόσο εντοπίζεται η εξής διαφορά: Οι εκτιµήσεις 

του ατόµου σε σχέση µε τις ικανότητες του δεν αφορούν την επιτυχία του σε 

συγκεκριµένα έργα αλλά είναι περισσότερο γενικές από τις εκτιµήσεις 

αυτοαποτελεσµατικότητας.  

 Ενώ ο ακραίος συµπεριφορισµός πρεσβεύει ότι η µελέτη γνωστικών 

διεργασιών δεν είναι εφικτή εφόσον δεν υπόκειται σε αυστηρό πειραµατικό έλεγχο 
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αλλά βασίζεται στην ενδοσκόπηση, ο Bandura και ο Mischel υποστηρίζουν ότι η 

χρήση ορισµένων τύπων αυτοαναφοράς είναι σηµαντικοί στην κατανόηση και στην 

αξιολόγηση των γνωστικών διεργασιών. 

 Το άτοµο, κατά την γνωστική θεωρία εµφανίζεται ενεργητικό έχοντας στη 

διάθεση του τις γνωστικές λειτουργίες που του παρέχουν τη δυνατότητα 

αναπαράστασης των γεγονότων. Η συµπεριφορά του εξηγείται από την 

αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον. Η ενεργητικότητα του ατόµου στην επιλογή 

των καταστάσεων είναι παράγοντας διαµόρφωσης του ατόµου. 

 Η κοινωνικογνωστική θεωρία τονίζει τη σηµασία των προσδοκιών που έχουν 

οι άνθρωποι σχετικά µε τα γεγονότα και των πεποιθήσεων που έχουν σχετικά µε τον 

εαυτό τους. ∆ιατηρούν κάποιες πεποιθήσεις σχετικά µε τις ατοµικές τους ικανότητες 

αντιµετώπισης των δοκιµασιών και των προκλήσεων που τους παρουσιάζονται σε 

ορισµένες περιπτώσεις. Συνεπώς στις γνωστικές διαδικασίες που επιτελούνται στο 

άτοµο περιλαµβάνονται η κατηγοριοποίηση των περιστάσεων, η πρόβλεψη του 

µέλλοντος και η αυτοεξέταση. Ο Rotter υπογραµµίζει τη σπουδαιότητα των 

γενικευµένων προσδοκιών του ατόµου για το εσωτερικό κέντρο ελέγχου, παράλληλα 

µε τη συνύπαρξη πεποιθήσεων σε σχέση µε συγκεκριµένες περιστάσεις. Για τους 

θεωρητικούς της κοινωνικογνωστικής  θεωρίας η ουσία της προσωπικότητας έγκειται 

στη διαφορετικότητα των ατόµων ως προς τον τρόπο που αντιλαµβάνονται τις 

περιστάσεις και τα διαφορετικά είδη συµπεριφοράς που ορίζουν οι αντιλήψεις αυτές . 

        Η κοινωνικογνωστική θεωρία απορρίπτει τους παλαιότερους όρους για τον 

ορισµό της έννοιας του εαυτού και θεωρεί πως αναφέρεται σε διεργασίες της 

ψυχολογικής λειτουργίας του ατόµου. Το άτοµο δεν έχει µια δοµή που ονοµάζεται 

΄΄εαυτός΄΄ αλλά µια εικόνα για τον εαυτό του και διεργασίες αυτοελέγχου οι οποίες 

ποικίλλουν από περίοδο σε περίοδο και από κατάσταση σε κατάσταση. Η 

αυτεπάρκεια , δηλαδή η αντίληψη που έχει το άτοµο για την ικανότητα του να 

αντιµετωπίζει καταστάσεις αποτελεί πτυχή της αυτοαντίληψης  κατά το στοχασµό 

του  Bandura . Η αντίληψη που έχει για την αποτελεσµατικότητα του το άτοµο επιδρά 

στη σκέψη , στα κίνητρα , στην απόδοση και στη συναισθηµατική του διέγερση. Οι 

προσωπικές κρίσεις για την αυτεπάρκεια καθώς και οι αξιολογικές κρίσεις για τον 

εαυτό µεσολαβούν ανάµεσα στους στόχους και στις κατευθυνόµενες από τους 

στόχους προσπάθειες. Σε έρευνα του Bandura και του Cervone(1983) επαληθεύτηκε 

πως οι συνθήκες που συνδύαζαν τους στόχους και την ανατροφοδότηση της 

υλοποίησης είχαν έντονο αντίκτυπο στην ενεργοποίηση. Παρατηρήθηκε πως όταν τα 
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υποκείµενα ήταν δυσαρεστηµένα είχαν αποτελέσµατα κατώτερα των προδιαγραφών 

τους και ενέτειναν τις προσπάθειες καθώς έκριναν πως η αυτεπάρκειά τους θα  

µπορούσε να τους εξασφαλίσει καλύτερη απόδοση. Επιπλέον όταν το άτοµο 

σύµφωνα µε την αίσθηση αυτεπάρκειας του έκρινε πως µπορούσε να φτάσει κάποιες 

προδιαγραφές ανέπτυσσε ένα εγγενές ενδιαφέρον. Αντίθετα η προσωπική αντίληψη 

για την αυτεπάρκεια µπορεί να εκµηδενίσει την παρωθητική δύναµη ακόµη και για τα 

πιο επιθυµητά αποτελέσµατα. Επίσης επαληθεύτηκε η άποψη πως όταν τα άτοµα 

έχουν ισχυρές πεποιθήσεις για την αυτεπάρκειά τους έχουν καλύτερη απόδοση από 

τα άτοµα µε χαµηλότερες πεποιθήσεις για την αυτεπάρκειά τους. 

         Οι πεποιθήσεις για την αυτεπάρκεια επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι 

άνθρωποι αντιµετωπίζουν την απογοήτευση και το στρες κατά την επιδίωξη των 

στόχων της ζωής τους. Οι πεποιθήσεις για την αυτεπάρκεια είναι µια πτυχή της 

αίσθησης ελέγχου η οποία διευκολύνει την ανθρώπινη λειτουργία. Οι πεποιθήσεις για 

την αυτεπάρκεια επηρεάζουν τους στόχους των ατόµων καθώς πιο υψηλοί στόχοι 

επιλέγονται από άτοµα µε υψηλή αυτεπάρκεια. Τα άτοµα αυτά καταβάλλουν µεγάλη 

προσπάθεια και επιµονή και σηµειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τα άτοµα 

µε χαµηλή αυτεπάρκεια. Τα άτοµα που πιστεύουν πως έχουν υψηλή αυτεπάρκεια 

αντιµετωπίζουν µε καλύτερη διάθεση τις δοκιµασίες και επιδεικνύουν λιγότερο στρες 

και απογοήτευση. Ο Bandura συνοψίζει τα σχόλια του σχετικά µε τις επιπτώσεις των 

πεποιθήσεων για την αυτεπάρκεια στην ενεργοποίηση και την επίδοση ως εξής : «οι 

αποδείξεις που προκύπτουν δείχνουν ότι οι πετυχηµένοι, οι επινοητικοί, οι 

κοινωνικοί, οι ήρεµοι, οι θαρραλέοι και οι κοινωνικοί µεταρρυθµιστές βλέπουν µε 

αισιοδοξία την αυτεπάρκεια τους και ασκούν επιρροή στα γεγονότα που επηρεάζουν 

τη ζωή τους»(1992). 

 Κατά την κοινωνικογνωστική θεωρία η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων, 

των προσδοκιών, των στόχων-κανόνων, των προσωπικών εκτιµήσεων για την 

αυτεπάρκεια και των λειτουργιών αυτορρύθµισης πραγµατοποιείται µέσω της 

παρατήρησης των άλλων και της άµεσης εµπειρίας. Τα άτοµα µαθαίνουν τις 

συναισθηµατικές αντιδράσεις και τις συµπεριφορές παρατηρώντας τις συµπεριφορές 

και τις συναισθηµατικές αντιδράσεις των µοντέλων. Οι άµεσες εξωτερικές επιπτώσεις 

(direct external consequences) µαθαίνουν τα άτοµα να περιµένουν κάποιες 

ανταµοιβές ή ποινές για συγκεκριµένες συµπεριφορές σε συγκεκριµένα 

περιβάλλοντα. Καταυτόν τον τρόπο τα άτοµα αποκτούν χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους όπως είναι οι ικανότητες-προσδοκίες, οι στόχοι-προδιαγραφές 
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και οι προσωπικές κρίσεις για την αυτεπάρκεια τους. Επιπλέον, µε τον ίδιο τρόπο 

αποκτούν ικανότητες αυτορρύθµισης. 

 Κατά τον Bandura, η αντίληψη του ατόµου για την αυτεπάρκεια του δεν 

ταιριάζει πάντοτε µε τις προσδοκίες για την έκβαση, ειδικά σε περιπτώσεις όπου η 

έκβαση εκτός του ελέγχου του ατόµου. Η αντίληψη του ατόµου για την αυτεπάρκεια 

του, όπως αποδεικνύεται από έρευνες, προβλέπει τη συµπεριφορά καλύτερα από τις 

προσδοκίες για την έκβαση. Αυτό που πιστεύει κάποιος για τις ικανότητες του 

διαφέρει από αυτό που πιστεύει ότι θα είναι το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

ΜΕΡΟΣ Β 
 

2. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 
2.1. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 Πολλοί µελετητές έχουν ασχοληθεί µε τις εξελικτικές διαφορές τόσο του 

περιεχοµένου όσο και της δοµής της έννοιας του εαυτού και έχουν καταλήξει στο 

συµπέρασµα πως η αρχή της ορθογένεσης (orthogenetic principle) µιας από τις 

βασικές αρχές της εξελικτικής θεωρίας (Werner, 1957) βρίσκει εφαρµογή και στον 

εαυτό. Αρχικά η έννοια του εαυτού αναφέρεται σε µια αδιαφοροποίητη ολότητα η 

οποία στην πορεία εξελίσσεται σε µια λειτουργική ενότητα της οποίας τα στοιχεία 

ολοκληρώνονται ιεραρχικά. Σύµφωνα µε την Harter (1990) , η ανάπτυξη της έννοιας 

του εαυτού επισυµβαίνει παράλληλα µε τη γνωστική ανάπτυξη µε αποτέλεσµα οι 

εκτιµήσεις που κάνει το άτοµο για τον εαυτό του να γίνονται από εγωκεντρικές και 

συγκεκριµένες περισσότερο πολύπλοκες και αφηρηµένες . Η εξέλιξη του εαυτού 

συνδέεται άµεσα µε τη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης καθώς το άτοµο 

αντιλαµβανόµενο την ταυτότητα του είναι σε θέση να ξεχωρίζει τη µοναδικότητα της 

προσωπικότητας του από τους άλλους και να επενδύει συναισθηµατικά στον ίδιο του 

τον εαυτό. 

 Σύµφωνα µε τον Stern (1980) η συνειδητοποίηση του εαυτού 

πραγµατοποιείται σε πάρα πολύ µικρή ηλικία όπως διαπιστώνεται από την 

παρατήρηση του πως ένα βρέφος είναι σε θέση να διαχωρίσει τον εαυτό του από τους 

γονείς  του λέγοντάς τους ΄΄όχι’’ αποστρέφοντας το βλέµµα στην ηλικία  των 

τεσσάρων µηνών µε χειρονοµίες όταν είναι επτά µηνών αποµακρυνόµενο όταν είναι 

δεκατεσσάρων µηνών και µε λεκτικό τρόπο στα δύο χρόνια. Ωστόσο η αίσθηση της 

σταθερότητας του εαυτού βασίζεται στους γονικούς ΄΄χειρισµούς΄΄, δηλαδή στη 

µητρική ευαισθησία και συντονισµό. Η ανάπτυξη κατά τον Stern (1983) είναι µια 

συνεχής διαδικασία που εκσυγχρονίζεται σταθερά και όχι µια ακολουθία συµβάντων 

που εκλαµβάνονται από το άτοµο σαν ιστορικά γεγονότα. 

           Σύµφωνα µε τον Carl Rogers (1961) και τους υπόλοιπους θεωρητικούς της 

ανθρωπιστικής προσέγγισης το άτοµο ωθείται από το κίνητρο της αυτοενεργοποίησης 

να προσεγγίσει ή να αποφύγει τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η προσέγγιση των 

άλλων εξυπηρετεί την ανάγκη του ανθρώπου για έκφραση των αισθηµάτων του για 

αποδοχή των αισθηµάτων των άλλων. Η άποψη αυτή τονίζει τη σηµασία της 
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ικανοποίησης που βιώνει ένα άτοµο που αυτοεκφράζεται έναντι της ικανοποίησης 

που βιώνεται από την αλληλεπίδραση µε ένα σύντροφο. Η αυτο -έκφραση και  η άνευ 

όρων θετική θεώρηση του εαυτού θεωρούνται σηµαντικές προϋποθέσεις για την 

κοινωνική αλληλεπίδραση, την ανάπτυξη ικανοποιητικών σχέσεων (Rogers 1961). Οι 

συνδιαλλαγές του ατόµου µε το περιβάλλον του και κατεξοχήν µε το κοινωνικό 

περιβάλλον είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη του εαυτού ο οποίος περιέχει τα 

χαρακτηριστικά του ατόµου που εµπίπτουν στην άµεση γνώση του και στα οποία 

πιστεύει ότι ασκεί έλεγχο. Κατά τον Rogers η αντίληψη του εαυτού ακολουθεί τους 

νόµους της αντίληψης είναι δηλαδή ένα σταθερό εννοιολογικό σύνολο και όχι σύνολο  

άσχετων µεταξύ τους στοιχείων. Η αλλαγή ενός τµήµατος αυτού του συνόλου µπορεί 

να επιφέρει αλλαγές σε όλο το σύνολο. Το οργανωµένο σύνολο των αντιλήψεων που 

θεωρεί το άτοµο ότι χαρακτηρίζουν τον εαυτό του είναι η αυτοαντίληψη του. 

 Σύµφωνα µε τον ιδρυτή της ψυχαναλυτικής σχολής που ονοµάζεται 

ψυχολογία του Εαυτού, τον Kohut ο υγιής ναρκισσισµός είναι θεµελιώδους σηµασίας 

για τη δηµιουργία καλών σχέσεων αντικειµένου . Η οντότητα του εαυτού αναδύεται 

µέσω των ψυχοδιανοητικών αναπαραστάσεων εντός του εγώ. Ο ίδιος θεωρεί 

βαρύνουσας σηµασίας τη σχέση του παιδιού µε τη µητέρα εφόσον η µητρική 

ενσυναίσθηση και ευαισθησία είναι απαραίτητα ζωτικά στοιχεία για την υγιή 

ανάπτυξη. Η αρχική συνειδητοποίηση του εαυτού διαµορφώνει την αυτοεκτίµηση και 

συνδέεται άρρηκτα µε τις πρώτες εµπειρίες του βρέφους. Το βρέφος , κατά τη 

Mahler, στους έξι πρώτους µήνες της ζωής του περνά από το «φυσιολογικό αυτισµό» 

στη «συµβίωση»και φτάνει στην «εκκόλαψη» . Στους επτά µήνες περίπου η Mahler 

εντοπίζει τη διαδικασία «αποχωρισµού-ατοµικοποίησης» κατά την οποία το βρέφος 

εγκαθιστά την εσωτερική αίσθηση «της σταθερότητας του αντικειµένου». Ο ρόλος 

της µητέρας έρχεται και πάλι στο προσκήνιο καθώς αποτελεί την ασφαλή βάση που 

του επιτρέπει την εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Καθώς προχωρεί η φάση του 

αποχωρισµού το παιδί αντιλαµβάνεται τόσο τον αναδυόµενο υποκειµενικό του εαυτό 

µε τα σηµεία υπεροχής του όσο και το ότι οι άλλοι που αποτελούν τον κόσµο έχουν 

εαυτό. 

 Συµφωνεί µε την Klein(1946) ότι η οργάνωση του  ψυχισµού του βρέφους 

περνά µέσα από την ελεύθερη επικοινωνία ανάµεσα στον ψυχισµό της µητέρας και 

του βρέφους. Στο στάδιο αυτό κατά το οποίο το βρέφος συµβιώνει ψυχικά µε τη 

µητέρα ταυτίζει τον «εαυτό» µε την εικόνα της µητέρας. Το παιδί µπορεί να 

τοποθετήσει µέσα στη µητέρα του, µε τη φαντασία του, τα δικά του κακά 
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συναισθήµατα , επιθυµίες, και κίνητρα που προέρχονται από τις µαταιώσεις και τα 

οποία προτιµά να µη δεχτεί ως µέρη του εαυτού του. Στο δεύτερο εξάµηνο της ζωής 

του βρέφους πραγµατοποιείται η ψυχική διαφοροποίηση του βρέφους από τη µητέρα 

, µια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται τον τρίτο χρόνο της ζωής . Το βρέφος 

αρχίζει πλέον να αναγνωρίζει ως δικά του τα συναισθήµατα και τις αναπαραστάσεις 

του. Η ψυχική διαφοροποίηση από τη µητέρα συµπορεύεται και µε τις διαδικασίες 

συγκρότησης της προσωπικής ταυτότητας, η οποία αναπαριστά στο ψυχικό επίπεδο 

το βίωµα της συνέχειας του εαυτού. Στο στάδιο αυτό το παιδί αποκτά νέες ικανότητες 

και  νέες εµπειρίες που βιώνει το βοηθούν να βγει από τη συµβιωτική σχέση µε τη 

µητέρα του και να αποκτήσει τα ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του. 

 Οι εξελικτικές διαφορές στην έννοια του εαυτού συνδέονται στενά µε τη 

νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Κατά την περίοδο της προεννοιολογικής και 

διαισθητικής σκέψης το νήπιο έχει την τάση να αντιλαµβάνεται και να ερµηνεύει τα 

αντικειµενικά φαινόµενα µε βάση την προσωπική του σκοπιά. Λόγω γνωστικής 

αδυναµίας το νήπιο θέτει σαν κέντρο του κόσµου τον εαυτό του για τον οποίο όµως 

δεν µπορεί να κάνει γενικευµένες περιγραφές. Το νήπιο της περιόδου αυτής µπορεί 

να περιγράψει µόνο παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά δίνοντας συγκεκριµένα 

παραδείγµατα ή µεµονωµένες αναπαραστάσεις. Οι αναφορές που κάνει το παιδί 

αφορούν στις σωµατικές του ικανότητες, στα φυσικά χαρακτηριστικά, στις 

προτιµήσεις που έχει και στα υλικά που κατέχει. Οι αυτοπεριγραφές του 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη συνοχής και οργάνωσης. Οι Harter και Pike (1984) 

έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 4 – 7 ετών είναι σε θέση να κάνουν αξιόπιστες κρίσεις 

για τον εαυτό τους σε τέσσερις τοµείς: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους, σωµατική ικανότητα και σχέσεις µε τη µητέρα. Κατά την Harter αν 

και τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν την ικανότητα να εκφράσουν λεκτικά την 

σφαιρική άποψη που έχουν για την αξία τους ως ατόµων δεν σηµαίνει πως δεν έχουν 

αυτήν την αίσθηση καθώς η αυτοεκτίµηση τους γίνεται εµφανής στη συµπεριφορά 

τους. Η διαµόρφωση θετικής αυτοεκτίµησης συντελείται µέσω των θετικών 

αντιδράσεων και των ενθαρρύνσεων που απολαµβάνει το παιδί του στις προσπάθειες 

του για νέα επιτεύγµατα.  

 Στην ηλικία των επτά έως έντεκα ετών το παιδί αποκτά την ικανότητα για την 

πραγµατοποίηση λογικών νοητικών πράξεων. Κατά το στάδιο των συγκεκριµένων 

συλλογισµών το παιδί αποδίδει «ετικέτες» σε εννοιολογικές κατασκευές 

χαρακτηριστικών. Το παιδί είναι σε θέση να συνενώσει εσωτερικώς στο νου του 
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κάποιες τάξεις σε ένα οργανωµένο σύνολο. Η εµφάνιση της συµβολικής λειτουργίας 

επιτρέπει στο νήπιο την εσωτερίκευση των εξωτερικών δράσεων του µε αποτέλεσµα 

την εννοιολογικοποίηση του εαυτού του. Μετά την ηλικία των επτά  ετών η δοµή της 

έννοιας του εαυτού αλλάζει καθώς προστίθενται σε αυτήν περισσότεροι τοµείς της 

αυτοαντίληψης. Επιπλέον, το παιδί έχει την ικανότητα να κάνει ουσιαστικές και 

αξιόπιστες σφαιρικές κρίσεις για την αξία του ως άτοµο. Η Harter (1985) στο 

ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποίησε για την αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού 

παιδιών ηλικίας οκτώ έως δεκατεσσάρων συµπεριέλαβε πέντε επιµέρους τοµείς της 

αυτοαντίληψης: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους , αθλητική 

ικανότητα, φυσική εµφάνιση και διαγωγή-συµπεριφορά καθώς και έξι κλίµακες που 

αποτυπώνουν τη σφαιρική αυτοαξία (αυτοεκτίµηση). Σύµφωνα µε την Steingard 

(1969) κατά τη λάνθουσα περίοδο όλες οι ταυτίσεις αφοµοιώνονται και θεωρούνται 

αντιστρέψιµες όψεις της βασικής έννοιας του εαυτού. Η πρώτη ολοκληρωµένη 

αίσθηση του εαυτού που πραγµατοποιείται σε αυτό το στάδιο είναι σηµαντική για την 

εξέλιξη της διαµόρφωσης της αυτοεκτίµησης στα επόµενα στάδια. 

 Με την έλευση της εφηβείας ο έφηβος καλείται να απαρνηθεί την εικόνα του 

παιδιού που είχε σχηµατίσει µέσα του. Ο έφηβος δεν µπορεί πλέον να λειτουργεί και 

να συµπεριφέρεται ως παιδί , διότι αυτή η στάση προκαλεί ασυµφωνία στην ίδια την 

εικόνα του εαυτού του, ως νέου πλέον ατόµου, που βαδίζει προς την ενηλικίωση . Για 

την αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού στις ηλικίες δεκαπέντε έως δεκαοκτώ ετών η 

Harter χρησιµοποίησε ένα ερωτηµατολόγιο στο οποίο προσέθεσε τρεις τοµείς της 

αυτοαντίληψης: στενοί φίλοι, συναισθητικές-διαφυλικές σχέσεις και εργασιακή 

ικανότητα. Στην περίοδο της εφηβείας το παιδί είναι πλέον σε θέση να διακρίνει τη 

διαφορά µεταξύ δηµοτικότητας και στενών φίλων. Κατά την εφηβεία ο νέος 

διαµορφώνει «πολλαπλούς εαυτούς» προκειµένου να επιτελέσει διαφορετικούς 

κοινωνικούς ρόλους. Οι διαφορετικές προσδοκίες και οι απαιτήσεις που 

συνεπάγονται οι ρόλοι αυτοί συντελούν στη διαφοροποίηση της έννοιας του εαυτού. 

Έτσι το άτοµο χρησιµοποιεί ποικίλες αυτοπεριγραφές διαµορφώνοντας διάφορες 

«µάσκες» προκειµένου να υπάρξει στο περιβάλλον. Η αποδοχή των άλλων είναι πάρα 

πολύ σηµαντική για τον έφηβο µε αποτέλεσµα να οδηγείται στην υιοθέτηση 

συµπεριφορών µόνο και µόνο για να ικανοποιηθούν οι σηµαντικοί άλλοι. Έτσι ο 

έφηβος καλείται όπως και καταφέρνει να κάνει τη διάκριση µεταξύ αληθινού (true) 

και ψεύτικου (false) εαυτού. Η Harter και οι συνεργάτες της κατέληξαν στο ότι η 

συµπεριφορά του ψεύτικου εαυτού σχετίζεται µε το επίπεδο και τους όρους της 
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αποδοχής του εφήβου από τα σηµαντικά πρόσωπα της ζωής του. Στον έφηβο πλέον 

κάνει την εµφάνιση της η αφαιρετική σκέψη µε άµεση συνέπεια τη διεξαγωγή 

υποθετικό-απαγωγικών συλλογισµών. Ο έφηβος έχει πλέον τη δυνατότητα να σκεφτεί  

και το «υποθετικό» , διαµορφώνοντας έτσι διάφορους «υποθετικούς εαυτούς». Ένας 

«υποθετικός εαυτός» εµπεριέχει τους στόχους και τις δυνατότητες που το άτοµο 

θεωρεί πως µπορεί να πραγµατοποιήσει προκειµένου να προσεγγίσει τον «ιδανικό 

εαυτό». 

 Η εξελικτική προσέγγιση αποκαλύπτει πως η συνειδητοποίηση του εαυτού και 

κατά συνέπεια η διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης πραγµατοποιείται τα πρώτα χρόνια 

της ζωής του ατόµου και υπό την επίδραση του οικογενειακού και έµµεσα του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Η λανθάνουσα περίοδος εµφανίζεται ως πολύ σηµαντική 

καθώς λόγω των γνωστικών επιτευγµάτων του παιδιού πραγµατοποιείται η 

ολοκληρωµένη αίσθηση του εαυτού.     
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2.2.  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

 Σύµφωνα µε τον Freud «το παιδί είναι ο πατέρας του ενηλίκου». Η ψυχική 

εξέλιξη συνεχίζεται σε όλη τη ζωή περνώντας από ήρεµες περιόδους σε κρίσιµες 

µεταβατικές φάσεις που ολοκληρώνουν την ανάπτυξη. Οι διάφορες φάσεις που 

περνάει το άτοµο σχετίζονται άµεσα µε το περιβάλλον και το συγκεκριµένο 

χωροχρόνο (πολιτικές, κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές συνθήκες) στο οποίο 

διαδραµατίζεται η ζωή του ατόµου. Ειδικότερα για το παιδί η επίδραση της 

οικογένειας είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς η οικογένεια είναι για το παιδί ο 

µικρόκοσµος του. Η ζωή ενός ενήλικα επηρεάζεται βαθύτατα από τον τρόπο που 

επιλύθηκαν τα ψυχοσυναισθηµατικά του προβλήµατα στην παιδική ηλικία, από τις 

πρώτες του εµπειρίες µέσα στην οικογένεια και το είδος των σχέσεων αντικειµένου 

(object relations) που έχει ενδοβάλλει. 

 Ο N.Ackerman θέλοντας να περιγράψει τους βιολογικούς, ψυχολογικούς, 

κοινωνικούς σκοπούς και ρόλους που επιτελεί η οικογένεια αναφέρεται στα εξής:  

• Ικανοποίηση βιολογικών αναγκών. Η οικογένεια είναι υπεύθυνη για τη 

διατήρηση της ζωής των µελών της, παρέχοντας τους την τροφή, τη στέγη και 

τα υπόλοιπα απαραίτητα βιολογικά αγαθά. Επιπλέον, εξασφαλίζει την 

προστασία των µελών της από εξωτερικούς κινδύνους. 

• Παρέχοντας την κοινωνική συντροφικότητα η οικογένεια δηµιουργεί το 

υπόβαθρο για τις συναισθηµατικές σχέσεις των µελών της. Φροντίζει για την 

κοινωνικοποίηση του παιδιού και την οµαλή ένταξη του στην κοινωνική 

οµάδα. 

• ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας 

συνδεδεµένης µε την οικογενειακή ταυτότητα. Η οικοδόµηση υγιούς 

προσωπικότητας, η ενίσχυση δηλαδή της συναισθηµατικής ισορροπίας που 

συµβάλλει στην κοινωνική προσαρµογή και την ψυχική υγεία του παιδιού 

αποτελεί καθήκον της οικογένειας. Το αίσθηµα ταυτότητας είναι απαραίτητο 

για την αντιµετώπιση καινούριων εµπειριών και τη δηµιουργία νέων δεσµών. 

• Μέσα στην οικογένεια παρέχονται τα σεξουαλικά πρότυπα και οι ρόλοι που 

οδηγούν στην απόκτηση της ταυτότητας του φύλου και προετοιµάζουν το 

δρόµο για τη σεξουαλική ωρίµανση και ικανοποίηση. 

• Προετοιµάζει το παιδί για την αποδοχή των κοινωνικών του ευθυνών 

εκπαιδεύοντας το σε κοινωνικούς ρόλους. 
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• Υποστηρίζει τη δηµιουργικότητα και καλλιεργεί την πρωτοβουλία κάθε 

µέλους. 

• ∆ηµιουργεί ένα περιβάλλον πλούσιο σε µορφωτικά ερεθίσµατα προκειµένου 

να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι γνωστικές 

και νοητικές δεξιότητες των µελών της. 

 Οι λειτουργίες της οικογένειας που αφορούν στην ικανοποίηση των 

βιολογικών αναγκών και στην κοινωνικοποίηση του παιδιού έχουν αναγνωριστεί από 

τις κοινωνίες όλων των εποχών ως απαραίτητες για την συνοχή και τη διατήρηση 

τους. Οι λειτουργίες της οικογένειας που αφορούν στην ατοµική ολοκλήρωση όπως 

αυτή επιτυγχάνεται µέσω της οικοδόµησης υγιούς προσωπικότητας έχουν 

αναγνωριστεί ως σηµαντικές για την ψυχοπνευµατική ανάπτυξη του ατόµου τα 

τελευταία 50 χρόνια. 

 Η εστίαση του ενδιαφέροντος των µελετητών στις επιδράσεις της οικογένειας 

προήλθε από την ψυχαναλυτική θεωρία και τον Freud που ισχυρίστηκε πως οι 

νευρώσεις και οι παθολογικές συµπεριφορές των ενηλίκων σχετίζονται µε τις πρώτες 

εµπειρίες του ατόµου µέσα στην οικογένεια. Ο ίδιος αναφέρεται στην καθηµερινή 

φροντίδα της µητέρας και στη συµµετοχή των γονέων για την επίλυση του 

οιδιπόδειου συµπλέγµατος και στην επίδραση των παραγόντων αυτών στην 

ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη. Ο Skinner µε τη θεωρία του για τη συντελεστική µάθηση 

δίνει έµφαση στην πηγή ενίσχυσης που αποτελούν οι γονείς στη διαµόρφωση των 

συµπεριφορών των παιδιών. Με τον ίδιο τρόπο η θεωρία της κοινωνικής µάθησης 

τονίζει το ρόλο των γονέων ως προτύπων για µίµηση. 

 ∆ε θα πρέπει να υποτεθεί πως η σχέση µεταξύ της συµπεριφοράς των γονέων 

και της συµπεριφοράς του παιδιού είναι µονόδροµη αλλά πως πρόκειται για µια 

σχέση αµοιβαίας αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης. Είναι σύνηθες να 

υποστηρίζεται ότι η συµπεριφορά των γονέων αποτελεί το αίτιο και η συµπεριφορά 

των παιδιών αποτελεί το αιτιατό. Εφόσον η οικογένεια αποτελείται από ξεχωριστά µα 

ταυτόχρονα αλληλεξαρτώµενα άτοµα πρόκειται για µια δυναµική οντότητα που 

εξελίσσεται συνεχώς. ∆εν µπορεί να υποτεθεί πως το παιδί γεννιέται tabula rasa, µε 

άµεση συνέπεια την πλήρη απορρόφηση των επιδράσεων των γονέων. Το παιδί 

διαθέτει τα δικά του ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά τα οποία διαµορφώνουν τη 

συµπεριφορά των γονέων. Ο ισχυρισµός αυτός επιβεβαιώνεται και από µια απλή 

παρατήρηση της διαµόρφωσης της προσωπικότητας των αδερφιών τα οποία ενώ 
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αναπτύσσονται στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον εξελίσσονται διαφορετικά . Μέσα 

από έρευνες έχει επισηµανθεί ο ενεργητικός οργανισµός του βρέφους που είναι 

ικανός να διαµορφώσει το περιβάλλον και τις αντιδράσεις της µητέρας. Οι γονείς 

διαθέτουν ένα αρκετά ευρύ ρεπερτόριο αντιδράσεων και η επιλογή της συµπεριφοράς 

επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του παιδιού. 

 Η προσπάθεια περιγραφής και ερµηνείας του τρόπου λειτουργίας της 

οικογένειας είναι αρκετά δύσκολη καθώς τα συµπεράσµατα που διεξάγονται από 

µελέτες που εξετάζουν τα κοινά χαρακτηριστικά των οικογενειών µε διαφορετικό 

περιεχόµενο και δοµή βασίζονται σε υποκειµενικές µνηµονικές ανακλήσεις των 

γονέων και των παιδιών (Burns, 1982). Τονίζεται πάντως ότι η κατηγοριοποίηση µιας 

οικογένειας µε βάση λίγες διαστάσεις δεν είναι εφικτή καθώς οι σχέσεις µεταξύ των 

µελών δεν είναι στατικές αλλά πολύπλοκες,. Επί της ουσίας η δυναµική της 

οικογένειας θα µπορούσε να επεξηγηθεί µε την αναφορά στη σχέση µεταξύ του 

γονεϊκού ζεύγους η οποία βρίσκεται σε άµεση αλληλεξάρτηση µε την ιδιοσυγκρασία 

του παιδιού (υγεία, χαρακτηριστικά, κοινωνικότητα, φύλο).Στις περιπτώσεις που 

στην οικογένεια υπάρχουν παραπάνω από ένα παιδιά, οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

αδερφιών καθώς και οι σχέσεις που έχει το κάθε παιδί µε καθέναν από τους γονείς θα 

πρέπει να συνυπολογίζονται. 

 Οφείλουµε να αναφερθούµε και στην άποψη ορισµένων γενετιστών της 

συµπεριφοράς οι οποίοι ισχυρίζονται πως στην επίδραση της προσωπικότητας το 

οικογενειακό περιβάλλον έχει περιορισµένη συστηµική επίδραση. Υποστηρίζουν πως 

για την διαµόρφωση της προσωπικότητας τα γονίδια είναι σε µεγαλύτερο βαθµό 

υπεύθυνα από ότι τα οικογενειακά βιώµατα. Οι γενετικές διαφορές κρύβονται πίσω 

από τις ατοµικές διαφορές στους τρόπους αντίδρασης στο ίδιο περιβάλλον. Ωστόσο η 

άποψη αυτή δεν έµεινε χωρίς αντίλογο από τους ψυχολόγους οι οποίοι εµµένουν στο 

να τονίζουν την επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος τουλάχιστον ως προς τον 

τρόπο που αγαπά κάποιος. 

 Ο Fonagy και οι συνεργάτες του (1994) έκαναν µια ανασκόπηση των 

ευρηµάτων που αποκαλύπτουν τις συνθήκες εκείνες που µειώνουν τον κίνδυνο για 

την εµφάνιση αναπτυξιακών δυσκολιών. Εφόσον η οικογένεια είναι το κύριο 

σύστηµα υποστήριξης για το παιδί οι παράγοντες που σχετίζονται µε την οµαλή 

ανάπτυξη τους θα σχετίζονται µε τις παραλλαγές στο είδος της υποστήριξης που 

παρέχεται εκ µέρους της οικογένειας. Η υπόθεση αυτή επαληθεύεται καθώς οι 
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συνθήκες που µειώνουν τον κίνδυνο για δυσµενείς ψυχολογικές επιδράσεις εξαιτίας 

αρνητικών πρώτων εµπειριών είναι οι ακόλουθες:  

• Ο αριθµός των παιδιών της οικογένειας δεν ξεπερνά τον αριθµό των 

τεσσάρων 

• Τα χρόνια που χωρίζονται δύο αδέρφια είναι τουλάχιστον δύο 

• Η µητέρα δεν είναι η µόνη υπεύθυνη για την φροντίδα των παιδιών καθώς 

είναι εµφανής η παρουσία του πατέρα ή το µέγεθος της οικογένειας είναι 

διευρυµένο µε την ύπαρξη του παππού και της γιαγιάς.  

• Η µητέρα ακόµα και αν εργάζεται δεν λείπει υπερβολικά από το σπίτι 

• Το παιδί έχει αρκετή προσοχή από εκείνους που το φροντίζουν κατά τη 

βρεφική του ηλικία 

• Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας το παιδί µεγαλώνει µε την 

παρουσία ενός µεγαλύτερου αδερφού που το φροντίζει ή έχει το ρόλο του 

έµπιστου φίλου 

• Η οικογένεια παρέχει δοµή και κανόνες στη διάρκεια της εφηβείας του 

παιδιού 

• Η οικογένεια έχει συνοχή 

• Το παιδί περιβάλλεται ανεπίσηµα από ένα συγγενικό και φιλικό δίκτυο 

• Ο συνολικός αριθµός των χρόνων που διαρκούν τα ψυχοπιεστικά 

γεγονότα στη ζωή του παιδιού δεν είναι µεγάλος 

 Στην Ελλάδα ο Γεωργάς (1986) έχει υιοθετήσει µια οικολογική-κοινωνική 

θεώρηση για την συστηµατική  ταξινόµηση των στοιχείων του φυσικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Στο µοντέλο αυτό αναγνωρίζεται η επίδραση της 

οικογένειας στην ψυχολογική διαφοροποίηση των ατόµων, αλλά και οι επιρροές που 

η ίδια δέχεται από κοινωνικές και οικολογικές µορφές. 

 Οι δεσµοί µεταξύ των µελών της οικογένειας θα επηρεάσουν την αξιολόγηση 

της παιδικής προσωπικότητας από τους γονείς. Η ευνοϊκή στάση και µόνο των 

γονέων είναι συχνά αρκετή για να επηρεάσει θετικά το παιδί µέσω, π.χ. της 

αυτοεκπληρούµενης προφητείας (Jussim, 1986). Μέσα από την οικογένεια το παιδί 

µαθαίνει να βλέπει τον κόσµο και τον εαυτό του. Η πρώτη αυτή αντίληψη αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία, καθώς αργότερα µεταφέρεται στην ευρύτερη κοινωνική 

προσαρµογή του παιδιού. Η επίδραση της οικογένειας στην αυτοαντίληψη του 

παιδιού είναι πιο έντονη κατά την πρώιµη παιδική ηλικία, διότι µε την είσοδο του 
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παιδιού στο σχολείο στους σηµαντικούς άλλους προστίθενται οι δάσκαλοι και οι 

φίλοι. Παρόλο όµως που µεγαλώνοντας το παιδί επιθυµεί την αυτονοµία του, 

επιδιώκει παράλληλα να παραµείνει συνδεδεµένο µε την οικογένεια. 

 Η οικογένεια είναι σηµαντικός παράγοντας για τη διαµόρφωση της 

αυτοεκτίµησης καθώς είναι εκείνη που µεταδίδει ή όχι το συναίσθηµα στο παιδί ότι 

έχει τον έλεγχο του εαυτού του, του περιβάλλοντος του και συνεπώς του µέλλοντος 

του. Θα ήταν άτοπο να συµπεράνουµε πως το αίσθηµα του ελέγχου είναι χωρίς όρια. 

Τα παιδιά µε θετική εικόνα του εαυτού τους δεν αποσπώνται από την αίσθηση 

αποτελεσµατικότητας αλλά θέτουν σαφή όρια στην ασφάλεια και την ελευθερία. Η 

θετική εικόνα του παιδιού για τον εαυτό του µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον δεν 

το εξασφαλίζουν από την απόρριψη των συνοµηλίκων του, του παρέχουν όµως µια 

δικλείδα ασφαλείας προκειµένου να αντιµετωπίσει µόνο του τα προβλήµατά του. 
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2.3. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

 Είναι γενικά παραδεκτό πως σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης διαδραµατίζουν οι σηµαντικοί άλλοι. Ο τρόπος µε τον οποίο οι γονείς 

ανατρέφουν τα παιδιά τους παίζει καθοριστικό ρόλο στην οµαλή κοινωνικοποίηση 

τους και στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης τους. Στις οικογένειες η 

αυταρχικότητα, η αδιαφορία, η έλλειψη αγάπης δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για 

την αρνητική στάση του παιδιού απέναντι στον εαυτό του (Ζαφειρόπουλου, 1995). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί πάντως ότι δεν πρόκειται για µια µονόδροµη σχέση αλλά 

για µια σχέση αλληλεπίδρασης (Παρασκευόπουλος, 1991). Είναι δύσκολο να 

καθοριστεί το κατά πόσο η συµπεριφορά των γονέων αποτελεί το αίτιο της 

συµπεριφοράς των παιδιών.  

 Ο Coopersmith εντοπίζει τρία γονεϊκά χαρακτηριστικά, ο συνδυασµός των 

οποίων επιδρά στη διαµόρφωση υψηλής αυτοεκτίµησης σε παιδιά ύστερης µέσης 

ηλικίας: 

• Αποδοχή των παιδιών τους. Παιδιά µε υψηλή αυτοεκτίµηση βρέθηκαν 

να έχουν πιο στενές και τρυφερές σχέσεις µε τις µητέρες τους από ότι τα 

παιδιά µε χαµηλή αυτοεκτίµηση. Τα παιδιά αυτά εκτιµούσαν την 

επιδοκιµασία της µητέρας και θεωρούσαν ότι υποστηρίζονται και 

ευνοούνται. Το ενδιαφέρον της µητέρας το ερµήνευαν ως ένδειξη της 

δικής τους προσωπικής σπουδαιότητας. «Αυτό είναι η επιτυχία στην πιο 

προσωπική της έκφραση, η φροντίδα, η προσοχή και ο χρόνος για τους 

σηµαντικούς άλλους» (Coopersmith, 1967).   

• Σαφώς καθορισµένα όρια. Η επιβολή αυστηρά καθορισµένων ορίων 

στις δραστηριότητες των παιδιών τους καθιστούν σαφές ότι οι 

παρεκκλίσεις θα έχουν συνέπειες. Η επιβολή ορίων δίνει στο παιδί µια 

αίσθηση ότι οι κανόνες είναι πραγµατικοί και σηµαντικοί και 

συµβάλλει στον αυτοπροσδιορισµό του παιδιού.  

• Σεβασµός στην ατοµικότητα. Μέσα στα όρια που θέτουν οι γονείς 

βάσει της δικής τους αντίληψης, των προτύπων και των κοινωνικών 

κανόνων τα παιδιά έχουν αρκετά περιθώρια ατοµικής έκφρασης. Οι 

γονείς δείχνουν σεβασµό για τα τους συζητώντας και υπολογίζοντας τις 

απόψεις τους. 
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Οι γονείς οι οποίοι στοχεύουν στην ανάπτυξη υψηλής αυτοεκτίµησης στα 

παιδιά τους δείχνουν αποδοχή, κατανόηση, ενδιαφέρον και ζεστασιά. Είναι 

προσεκτικοί ακροατές στα προβλήµατα των παιδιών τους, συζητούν τα προβλήµατα 

των παιδιών τους, συζητούν τα προβλήµατα του παιδιού διατηρώντας σταθερό το 

σύστηµα των αξιών τους. Προσφέρουν νέες ευκαιρίες για ατοµική έκφραση και 

πρωτοβουλία και ενισχύουν την ανάγκη του παιδιού για εξερεύνηση και απόδειξη της 

δύναµης του (Bell,1992). Οι γονείς κατά τον Coopersmith είναι ο κοινωνικός 

καθρέπτης των παιδιών µε αποτέλεσµα τα παιδιά να σκέφτονται τον εαυτό τους ως 

άξια στοργής, σεβασµού και εµπιστοσύνης µόνο εάν έχουν µεγαλώσει σε ένα 

περιβάλλον που παρέχει τη στοργή, το σεβασµό και την εµπιστοσύνη. 

Ο Rosenberg ισχυρίζεται ότι η υψηλή αυτοεκτίµηση του παιδιού σχετίζεται 

θετικά µε το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς για το ίδιο και τις δραστηριότητες 

του. Οι Openshaw, Thomas & Rolling(1984) στηριζόµενοι στις αρχές της κοινωνικής 

µάθησης υποστήριξαν τη συµβολή της γονεϊκής στήριξης στην προσπάθεια του 

παιδιού να διαµορφώσει θετική εικόνα για την αξία του εαυτού του. Συµπέραναν πως 

η αυτοεκτίµηση αποτελεί βασική διάσταση της προσωπικότητας που εξαρτάται από 

τη γονεϊκή στήριξη. Η γονεϊκή στήριξη όταν εκφράζεται µέσα από εκδηλώσεις 

στοργής και αποδοχής των πράξεων των παιδιών , συµβάλλει σηµαντικά στη θετική 

αυτοεκτίµηση του αναπτυσσόµενου ατόµου(Rosenberg,1986). 

Ο Conger (1977) κρίνει πως απαραίτητη προϋπόθεση για να διαµορφώσει το 

αναπτυσσόµενο άτοµο θετική αυτοεκτίµηση και υψηλή αυτοαποδοχή είναι να βιώσει 

ισχυρές και αδιαµφισβήτητες αποδείξεις της γονεϊκής αγάπης. Όταν το παιδί 

αναπτύσσεται σε ένα προστατευµένο οικογενειακό περιβάλλον εφοδιάζεται 

κατάλληλα για να δηµιουργήσει και να διατηρήσει εγκάρδιες και σταθερές 

διαπροσωπικές σχέσεις µε τους συνανθρώπους του. Σε περιπτώσεις που το παιδί γίνει 

αποδέκτης της απόρριψης ή βιώσει την παραµέληση και την εχθρότητα των γονιών 

του είναι πιθανό να µην καταφέρει να αναπτύξει υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης . 

Επιπλέον είναι επιρρεπές στο να παρουσιάσει προβλήµατα σε λειτουργικούς τοµείς 

της προσωπικότητας του όπως µαθησιακές δυσκολίες, νευρωσικές διαταραχές, 

γνωστικά προβλήµατα, ψυχοσωµατικά προβλήµατα και διαταραχές της 

προσωπικότητας. 

Έρευνες έχουν υποστηρίξει πως η απόκτηση αυτονοµίας µέσα σε ένα 

περιβάλλον καλής επικοινωνίας και θετικών σχέσεων µε τους γονείς οδηγεί σε 
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καλύτερη προσαρµογή του παιδιού κατά την προοδευτική αποµάκρυνση του από την 

επίδραση των ενηλίκων, αυξηµένη αυτοπεποίθηση, ενισχυµένη αντίσταση στην πίεση 

από τους συνοµηλίκους και υψηλότερη αυτοεκτίµηση (Kenny, 1987). Κατά τον 

Schrameyer (1990) τα παιδιά που στερούνται της στήριξης από τους γονείς, µη 

έχοντας βιώσει την αξία της βοήθειας των άλλων στην επίλυση προβληµάτων που 

τους αφορούν, δε µπορούν να εκτιµήσουν τη στήριξη από τα άτοµα του 

περιβάλλοντος τους γενικότερα στη ζωή τους. Η ικανότητα του ατόµου να δηµιουργεί 

και να διατηρεί συναισθηµατικές σχέσεις εξαρτάται από την ασφαλή προσκόλληση 

µε τους γονείς. Η Baumrind (1971) έχει εντοπίσει την επίδραση που έχει για τη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης ο τρόπος ανατροφής και ελέγχου της συµπεριφοράς 

των παιδιών από τους γονείς. Ανάλογα µε την ένταση του ελέγχου που διακρίνει τη 

συµπεριφορά των γονέων έχει διακρίνει τρεις κατηγορίες: 

• Οι επιτρεπτικοί γονείς. Έχουν λίγες απαιτήσεις από τα παιδιά τους, 

ασκούν ελάχιστο έλεγχο στη συµπεριφορά τους και σπάνια 

επιβάλλουν τιµωρίες. 

• Οι αυθεντικοί γονείς. Έχουν µεγάλες προσδοκίες από τα παιδιά τους 

τις οποίες εκφράζουν συχνά και αναγνωρίζουν τις επιτυχίες των 

παιδιών τους .Θέτουν αυστηρούς κανόνες τους οποίους στηρίζουν 

στη λογική χωρίς να παραλείπουν να συζητούν µε τα παιδιά τους.  

• Οι αυταρχικοί γονείς. Ο τρόπος διαπαιδαγώγησης των παιδιών είναι 

σηµαντική παράµετρος της σχέσης γονιών-παιδιών η οποία 

συσχετίζεται µε την  αυτοεκτίµηση τους. Ο υπερβολικός έλεγχος ή η 

ανυπαρξία ελέγχου συνεπάγεται χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης 

(Glenapp, 1980). Ο τρόπος διαπαιδαγώγησης δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως ο σηµαντικότερος παράγοντας καθώς το ζήτηµα 

έγκειται στο κατά πόσο το παιδί βιώνει το αίσθηµα της αποδοχής ή 

της απόρριψης . ∆εν είναι τα χαρακτηριστικά ή η συµπεριφορά των 

γονέων που καθορίζουν την αυτοεκτίµηση αλλά το πώς το παιδί 

αντιλαµβάνεται τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. 

Ο Kohut (1986) µελετώντας περιπτώσεις ασθενών µε προβλήµατα στη σφαίρα 

του εαυτού διαπίστωσε πως οι ασθενείς αυτοί σαν παιδιά δεν είχαν στενές σχέσεις µε 

τους γονείς τους καθώς αυτοί ήταν απόµακροι. ∆εν ήταν λίγες οι περιπτώσεις εκείνες 

που ενώ οι στενές σχέσεις µε τους γονείς υπήρχαν, δεν κατόρθωσαν να εκπληρώσουν 
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το σκοπό τους καθώς παρεµβάλλονταν οι ναρκισσιστικές ανάγκες τον γονέων που 

στόχο είχαν την ικανοποίηση τους µέσω των παιδιών. 

Σύµφωνα µε τον Bowlby υπάρχει αιτιολογική σχέση ανάµεσα στις εµπειρίες 

ενός ατόµου µε τους γονείς του και στη µελλοντική του ικανότητα να δηµιουργεί 

συναισθηµατικούς δεσµούς. Ο τρόπος που οι γονείς ανταποκρίνονταν στο ρόλο τους 

συσχετίζεται µε µελλοντικά προβλήµατα στο γάµο των παιδιών, µε νευρωσικά 

συµπτώµατα και διαταραχές προσωπικότητας. Στο βιβλίο του «Συναισθηµατικός 

δεσµός και απώλεια» ο Bowlby εστιάζει την προσοχή του στο βαθµό στον οποίο οι 

γονείς προσφέρουν µια ασφαλή βάση και το ενθαρρύνουν να εξερευνήσει το 

περιβάλλον από τη βάση αυτή. Έρευνες σε περιοχές της Βρετανίας και των 

Ηνωµένων Πολιτειών απέδειξαν ότι τα παιδιά στα οποία παρέχονται αυτές οι 

δυνατότητες γίνονται ασφαλή, γεµάτα αυτοπεποίθηση, ικανότητα να εµπιστεύονται 

τους άλλους, να συνεργάζονται µαζί τους και να τους βοηθούν. Ένα τέτοιο άτοµο 

σύµφωνα µε τη θεωρία του δεσµού έχει οικοδοµήσει ένα αντιπροσωπευτικό µοντέλο 

του εαυτού του, σύµφωνα µε το οποίο το άτοµο είναι ικανό να βοηθήσει τον εαυτό 

του, ενώ ταυτόχρονα αξίζει να βοηθηθεί όταν υπάρξουν δυσκολίες. 

Στη συστηµική θεωρία κυρίαρχη θέση κατέχει η έννοια της πληροφορίας. Το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις πληροφορίες που µεταδίδονται από το ένα πρόσωπο 

στο άλλο, στη συναισθηµατική φόρτιση που συνοδεύει την πληροφορία καθώς και 

στις µορφές συµπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τις αλληλεπιδράσεις του. Στην 

ελληνική οικογένεια δεδοµένης της πολύωρης απουσίας του πατέρα λόγω των 

εργασιακών απαιτήσεων η µητέρα βρίσκεται συναισθηµατικά πιο κοντά στα παιδιά 

της ,αφού τα ζει περισσότερες ώρες και ασχολείται πιο συστηµατικά µε τα 

προβλήµατα τους (Γεώργας, 1998). 
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2.4. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ 

 

Πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει την προσοχή τους στη διερεύνηση του 

ρόλου της µητέρας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού καθώς 

αναγνωρίζουν ότι αποτελεί για το παιδί το κύριο πρόσωπο αναφοράς, τη δεσπόζουσα 

µορφή µε την οποία αναπτύσσει µια έντονη αµφίδροµη δυαδική σχέση 

αλληλεπίδρασης, αλληλοσυµπλήρωσης και αλληλεκπλήρωσης (Bell, 1970). 

 Ο Bowlby (1982) στη θεωρία του περί προσκόλλησης , ισχυρίζεται ότι το 

άτοµο µπορεί να διατηρεί πολλαπλούς συναισθηµατικούς δεσµούς, ένας όµως από 

αυτούς είναι ο πιο σηµαντικός. Κατά τον ίδιο, η µητέρα είναι το κύριο πρόσωπο από 

το οποίο το παιδί αναζητά υποστήριξη και θαλπωρή. Οι αρχικές έρευνες του Bowlby 

στράφηκαν προς την αποκλίνουσα συµπεριφορά και τις εµπειρίες του βρέφους που 

σχετίζονται µε αυτή (ορφανοτροφεία, αναµορφωτήρια ανηλίκων, µητρική 

αποστέρηση κ.τ.λ.) Στην πορεία προσέγγισε τις επιπτώσεις της µητρικής στέρησης 

στην ψυχική υγεία του παιδιού και του ενήλικα µε γνώµονα την οντογένεση των 

συµπεριφορών που σχετίζονται µε την γονεϊκή φροντίδα. Η αρχική διαπίστωση που 

οδήγησε τον Bowlby στην αναγνώριση της σηµασίας της είναι απλή όσο και 

σηµαντική και έχει να κάνει µε την χωρική εγγύτητα . 

 Για να εξηγήσει τις συµπεριφορές δεσµού του βρέφους και σε πολλές 

περιπτώσεις της µητέρας, ο Bowlby προϋπόθεσε την ύπαρξη ενός συµπεριφορικού-

εξελικτικού συστήµατος (attachment behavioural system). Ο όρος αυτός αναφέρεται 

στις προσπάθειες του παιδιού να σχετιστεί µε τη µητέρα. Σύµφωνα µε το Bowlby τα 

βρέφη γεννιούνται µε την έµφυτη ανάγκη για δεσµό µε το άτοµο που θα τους παρέχει 

ασφάλεια.. Η τάση αυτή λειτουργεί σαν ένα είδος ενστίκτου και παρατηρείται σε όλα 

τα είδη των θηλαστικών. Απώτερος στόχος της τάσης δεσµού είναι η εξελικτική 

ικανότητα προσαρµογής στο περιβάλλον. 

 Με τη λέξη «αλληλεπίδραση» εννοείται µια σειρά από συναλλαγές µεταξύ 

µητέρας και βρέφους. Τα µέλη της δυάδας αυτής αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το 

ένα το άλλο µε κυκλικό και επαναλαµβανόµενο τρόπο. Η θεωρία της δηµιουργίας 

δεσµού του Bowlby (1969, 1973) υποστηρίζει ότι το παιδί αναπτύσσει «εσωτερικά 

µοντέλα διεργασίας» των σχέσεων του µε τα πρόσωπα δεσµού. Πρόκειται για τις 

νοητικές αναπαραστάσεις των συναισθηµατικών συναλλαγών που πρόκειται να 

καθορίσουν τη µελλοντική συµπεριφορά. 
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 Πρόκειται να µελετηθεί το είδος του εσωτερικού µοντέλου της δηµιουργίας 

δεσµού πραγµατοποιήθηκε η πειραµατική διαδικασία, µέθοδος του ξένου (strange 

situation), στην οποία συµµετέχει το άτοµο που παρέχει τη φροντίδα (µητέρα) και το 

παιδί. Η  Ainsworth και οι συνεργάτες της παρατήρησαν τη συµπεριφορά του παιδιού 

(18 µηνών) απέναντι στη µητέρα  όταν διεγείρεται το σύστηµα δεσµού. Το παιδί 

εγκαταλείπεται σε ένα δωµάτιο µε παιχνίδια επτά φορές. Την έκτη φορά εισέρχεται 

στο δωµάτιο ένας ξένος. Τόσο οι αποχωρισµοί όσο και η παρουσία του ξένου 

δηµιουργούν άγχος στο παιδί. 

Οι τρεις µορφές δεσµού (attachment patterns) προσδιορίζονται ανάλογα µε τις 

αντιδράσεις του παιδιού απέναντι στη µητέρα  όταν εκείνη εµφανίζεται για έβδοµη 

και τελευταία φορά και είναι οι εξής:  

• Ασφαλής δεσµός. Τα παιδιά δείχνουν ότι έχουν ασφαλές εσωτερικό µοντέλο 

δηµιουργίας δεσµού. Τα φροντίζουν άτοµα µε ευαισθησία στις ανάγκες τους 

και διακρίνονται για την ήρεµη επανασύνδεση τους µε το πρόσωπο δεσµού 

και τη διερευνητική συµπεριφορά τους προς το περιβάλλον. 

• Ανασφαλής δεσµός τύπου αποφυγής. ∆εν εκδηλώνουν ανησυχία κατά την 

αποµάκρυνση της µητέρας ούτε και ανακουφίζονται όταν εκείνη επιστρέφει. 

Αποφεύγουν τη µητέρα και έχουν µικρότερη τάση εξερεύνησης για το 

περιβάλλον από ότι τα παιδιά µε ασφαλή δεσµό. 

• Ανασφαλής δεσµός τύπου αντίστασης. Τα παιδιά ασχολούνται υπερβολικά µε 

τη µητέρα τους µε αποτέλεσµα τη µείωση της διάθεσης εξερεύνησης του 

περιβάλλοντος. Όταν η µητέρα αποµακρύνεται εµφανίζουν άγχος και 

ανησυχία, ωστόσο όταν εµφανίζεται θυµώνουν και αποφεύγουν την επαφή 

µαζί της. 

• Αποπροσανατολισµένος-αποδιοργανωµένος δεσµός. Το χαρακτηριστικό των 

βρεφών µε αυτό το είδος δεσµού είναι η αντιφατική και παράξενη 

συµπεριφορά. Άλλες φορές πλησιάζουν τη µητέρα και άλλες την αποφεύγουν 

επίµονα. Παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βαθµό ανασφάλειας και 

συναισθηµατικής σύγχυσης. 

Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων και της σχέσης µε τη µητέρα είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας για τη για τη µορφή του δεσµού που θα παρουσιάσει το 

παιδί. Η κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού εξαρτάται από το είδος 

δεσµού που αναπτύσσει. Τα βρέφη µε ασφαλή δεσµό είναι πιθανό να 
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κοινωνικοποιηθούν οµαλά, να αναπτύξουν θετικές και σταθερές διαπροσωπικές 

σχέσεις στη µετέπειτα ζωή τους. Τα παιδιά µε ασφαλή δεσµό βιώνουν συναισθήµατα 

εσωτερικής ασφάλειας, έχουν θετικότερη εικόνα για τον εαυτό τους µε αποτέλεσµα 

να προσεγγίζουν τους άλλους ευκολότερα  και να διατηρούν τον αυτοέλεγχο τους. Τα 

παιδιά που χαρακτηρίζονται από τύπους ανασφαλούς δεσµού πιθανόν να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα  στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς είτε επιδιώκουν τον 

υπερβολικό συναισθηµατικό έλεγχο είτε βιώνουν φόβο ή θυµό σε σχέση µε τους 

άλλους. 

 Η Middlemore (1941) αναφέρθηκε στη δυάδα µητέρας – βρέφους καθώς και 

στη µεγάλη ποικιλία των αµοιβαίων αλληλεπιδράσεων. Ισχυρίστηκε ότι όχι µόνο οι 

συµπεριφορές των βρεφών είναι διαφορετικές καθώς άλλα είναι πιο ζωηρά και άλλα 

πιο παθητικά, αλλά και πως οι µητέρες διαφέρουν στον τρόπο αντίδρασης τους στα 

βρέφη τους. Ο Winicott (1965) επικεντρώθηκε στη σηµασία του ρόλου της µητέρας 

για την οµαλή ανάπτυξη του βρέφους. Η καλή µητρική παρουσία µέσω της παροχής 

φροντίδας παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον στο βρέφος  και ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του µέσω της ταύτισης της µε αυτό. Έτσι κατά τη διάρκεια της συµβιωτικής 

σχέσης ταυτίζεται και το βρέφος µε τη µητέρα του. Η διαµόρφωση της 

αυτοεκτίµησης εξαρτάται από την πρώτη αυτή συναισθηµατική σχέση καθώς όπως 

αναφέρει ο Winicott (1969) το πρόσωπο της µητέρας είναι ο πρώτος καθρέπτης όπου 

το παιδί βλέπει την ύπαρξη του και την αποδοχή του. 

 Κατά τον Winicott η γυναίκα που γεννά βρίσκεται σε ειδική ψυχική 

κατάσταση, την πρωταρχική µητρική ενασχόληση (primary maternal preoccupation). 

Το µωρό στη φάση αυτή εξαρτάται πλήρως από τη µητέρα. Το νεογέννητο διαθέτει 

ιδιοσυγκρασιακές ιδιαιτερότητες µε έµφυτες εξελικτικές τάσεις που ονοµάζονται 

περιοχές ελεύθερες από συγκρούσεις στο Εγώ (conflict free spheres of the Ego). Το 

µωρό θα βιώσει την απειλή της ανυπαρξίας αν η µητέρα δεν παρέχει το πλαίσιο στο 

οποίο λειτουργούν οι εξελικτικές του τάσεις. Οι πρώτες ανάγκες του παιδιού είναι 

σωµατικές, στην πορεία γίνονται ανάγκες του Εγώ οι οποίες αναδύονται από τη 

φαντασιωτική επεξεργασία της σωµατικής επεξεργασίας. Στο τέλος του πρώτου 

χρόνου της ζωής του βρέφους επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία από τη µητέρα και τότε 

το µωρό είναι σε θέση να την αντιληφθεί ως ξεχωριστό άτοµο. 

 Ο Winicott ξεχωρίζει τρία φαινόµενα στην ανάπτυξη του Εγώ: τη 

συγκρότηση-απαρτίωση (integration), την προσωποποίηση (personalization), την 

αναφορά-σχέση µε αντικείµενο (object-relating). Το Εγώ σύµφωνα µε τον Winicott 
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βασίζεται στο σωµατικό εγώ και η προσωποποίηση επιτρέπει στην ψυχή του παιδιού 

να συνδεθεί µε τις σωµατικές λειτουργίες. Σε αυτή τη φάση του κρατήµατος 

συγκροτείται το σχήµα του σώµατος, το Εγώ από το µη-Εγώ, η νόηση. Το στάδιο 

µεταξύ 6 και 9 µηνών ονοµάζεται στάδιο ενδιαφέροντος κατά το οποίο το παιδί 

αρχίζει να βιώνει τις τριγωνικές σχέσεις και να αναλαµβάνει σε επίπεδο νόησης ένα 

µέρος του ρόλου της µητέρας. Την έννοια αυτή ο Winicott την ονόµασε ψευδή εαυτό. 

Επιπλέον εισήγαγε τον όρο µεταβατικό αντικείµενο ή µεταβατικό φαινόµενο που 

υποδηλώνει την πρώτη «µη-Εγώ κτήση». Ο ορισµός που δίνει είναι η «ενδιάµεση 

περιοχή της εµπειρίας που υπάρχει ανάµεσα στο δάχτυλο και στο αρκουδάκι, 

ανάµεσα στον στοµατικό ερωτισµό και στην πραγµατική σχέση αντικειµένου, 

ανάµεσα  στην πρωτογενή δηµιουργική δραστηριότητα και στην προβολή αυτού που 

έχει ενδοβληθεί ,ανάµεσα στην πρωτογενή άγνοια του χρέους και στην αναγνώριση 

του χρέους (πες ευχαριστώ)». Για τον Winnicott πέρα από την εξωτερική και την 

εσωτερική πραγµατικότητα υπάρχει η περιοχή του βιώµατος της εµπειρίας 

(experiencing), η οποία αντιπροσωπεύεται από το µεταβατικό αντικείµενο ,την πρώτη 

µη-Εγώ κτήση που είναι  το αρκουδάκι για παράδειγµα. Τα µεταβατικά αντικείµενα 

δηµιουργούνται από το παιδί ενώ ταυτόχρονα τα παρέχει το περιβάλλον. Παρόλο που 

ανήκουν στη σφαίρα της ψευδαίσθησης αυτά είναι η αρχή των πραγµατικών 

εµπειριών. 

 Η Mahler (1979) βασίζει τη θεωρία της στην άποψη του Freud πως η 

συναισθηµατική εξάρτηση από τη µητέρα δε σταµατά καθόλη τη διάρκεια της ζωής . 

Κατά τη Mahler δύο φάσεις χαρακτηρίζουν την ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη τα 

δύο πρώτα χρόνια της ζωής: 

• Φυσιολογική Αυτιστική Φάση. Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής δε 

διαφοροποιούνται τα ερεθίσµατα από το εσωτερικό του σώµατος από τα 

ερεθίσµατα που προέρχονται από το περιβάλλον. 

• Φυσιολογική Αυτιστική Φάση. Σε αυτή τη φάση υπάρχει συγχώνευση 

(fusion) µεταξύ του µωρού και της µητέρας. Κύριο χαρακτηριστικό είναι 

«η ψευδαισθητική σωµατοψυχική συγχώνευση του βρέφους µε την 

αναπαράσταση της µητέρας».   

Το Εγώ δε διαφοροποιείται από Εκείνο και έτσι οι λιβιδινικές και επιθετικές 

τάσεις χρησιµοποιούνται. Αρχίζει και λειτουργεί ο µηχανισµός της σχάσης (splitting) 

µέσω των αισθήσεων ευχάριστου-οδυνηρού. Το αυτιστικό κέλυφος , το φράγµα των 
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ερεθισµάτων αρχίζει να υποχωρεί. Το παιδί αρχίζει πλέον να επενδύει σε αισθητικές 

και αντιληπτικές εµπειρίες. Οι εσωτερικές αισθήσεις αποτελούν τον εαυτό. Η 

παρουσία της µητέρας έχει µεγάλη σηµασία καθώς συµβάλλει στη µετακίνηση από το 

εσωτερικό στο εξωτερικό. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης Αποχωρισµού-Ατοµικοποίησης (separation-

individuation) το παιδί διαφοροποιείται από τη µητέρα περνώντας από τέσσερα υπο-

στάδια: 

• ∆ιαφοροποίηση και ανάπτυξη της εικόνας του σώµατος. Το χαµόγελο 

του παιδιού απευθύνεται µόνο στη µητέρα. Η παρουσία ξένων 

προκαλεί ανησυχία όµως ο δεσµός µε τη µητέρα έχει εγκαθιδρυθεί. Το 

µωρό γυρίζει το σώµα του και αποµακρύνεται από τη µητέρα. Το Εγώ 

αρχίζει να αυτονοµείται και το µωρό επενδύει στον εξωτερικό κόσµο. 

• Εξάσκηση 

• Επαναπροσέγγιση. Το στάδιο ονοµάζεται έτσι επειδή το κύριο 

χαρακτηριστικό του είναι η αποµάκρυνση του παιδιού από τη µητέρα  

και η απόφαση του για το πότε θα την προσεγγίσει. Κατά την 

επαναπροσέγγιση παρατηρείται αµφιθυµία καθώς η διαφοροποίηση 

εαυτού-αντικειµένου έχει πραγµατοποιηθεί γεγονός που σηµαίνει ότι 

όταν το παιδί είναι µόνο είναι πραγµατικά µόνο. 

• Σταθεροποίηση της ατοµικότητας και απαρχές της συναισθηµατικής 

µονιµότητας του αντικειµένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απόκτηση της συναισθηµατικής µονιµότητας του αντικειµένου είναι η 

εσωτερίκευση της εικόνας της µητέρας επενδεδυµένης θετικά. Η 

Mahler θεωρεί πως τον τρίτο χρόνο της ζωής του παιδιού επέρχεται η 

µονιµότητα, η σταθεροποίηση της ατοµικότητας και η δόµηση του 

εαυτού.   

  Ο Layland (1985) αναφέρθηκε στη µητέρα που χαρακτηρίζεται «από την 

ιδιότητα της µητέρας που αγαπάει»(loving mother). Μια τέτοια µητέρα δηµιουργεί 

στοργική σχέση µε το παιδί της αφήνοντας του περιθώρια αυτενέργειας εφόσον 

αποδέχεται τις ανάγκες , τις επιθυµίες και τις φαντασιώσεις του περιορίζοντας τις 

προσωπικές της προβολές. Ο Layland (1985) στον ορισµό της «καλής µητέρας» 

αναφέρει πως «είναι η υποκειµενική εµπειρία του παιδιού που ορίζει αναδροµικά αν 

η µητέρα ήταν αρκετά καλή και όχι η παρατήρηση της σχέσης µητέρας-παιδιού από 
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κάποιον ειδικό». ∆ε θα µπορούσαν να αποφευχθούν παντελώς τα αρνητικά 

συναισθήµατα και οι αρνητικές αναπαραστάσεις καθώς καµιά µητέρα δεν είναι σε 

θέση να αποτρέψει κάθε είδους αντιξοότητα. Όπως ισχυρίζεται ο Winicott αυτό που 

θα ονοµάζαµε τέλεια µητέρα δεν υπάρχει. Εξάλλου οι µαταιώσεις των επιθυµιών και 

των προσδοκιών ενός παιδιού είναι αναπόφευκτες στην πορεία της ζωής οπότε θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ως ένα βαθµό συµβάλλουν στην ωρίµανση και στην 

ψυχική εξέλιξη. 

  Η Jacobson (1964) υποστηρίζει ότι ο τρόπος µε τον οποίο σχετίζεται το παιδί 

µε τη µητέρα είναι το καλούπι για τη διαµόρφωση της ταυτότητας του. Τα 

συναισθήµατα της µητέρας γίνονται αντιληπτά από τον τρόπο µε τον οποίο η µητέρα 

φροντίζει και ικανοποιεί τις ανάγκες του βρέφους. Είναι πολύ σηµαντική λοιπόν η 

επεξεργασία των παιδικών βιωµάτων της µητέρας, τα οποία αναπόφευκτα 

ανακύπτουν, τόσο για τη δόµηση της σχέσης της µε το παιδί όσο και για την 

εξατοµίκευση του παιδιού. 

  Ο Perron (1971) ζήτησε από τις µητέρες να περιγράψουν µια πραγµατική και 

µια επιθυµητή εικόνα του παιδιού τους. Τα συµπεράσµατα του από την έρευνα 

καταδεικνύουν πως το παιδί βλέπει και κρίνει τον εαυτό του µε τον τρόπο της 

µητέρας του. Οι µητέρες που δεν εµφανίζονταν ικανοποιηµένες από τα παιδιά τους 

είχαν παιδιά ανικανοποίητα από τον εαυτό τους. Το αν τα παιδιά εξέφραζαν την 

επιθυµία αλλαγής ή όχι το καθόριζε η χροιά της σχέσης τους µε τη µητέρα θετική ή 

αρνητική, αντίστοιχα. 

  Ο Gaybill(1978) έπειτα από έρευνες εστίασε την προσοχή στον τρόπο που 

αντιλαµβάνονται τα παιδιά τη στάση της µητέρας . Τα παιδιά µε υψηλή αυτοεκτίµηση 

αισθάνονται ότι η µητέρα τους τα αποδέχεται, τα καταλαβαίνει και τα αγαπάει. 

  Ο Kohut θεωρεί ότι ο «υγιής ναρκισσισµός» αναδύεται από το 

«ενσυναισθητικό καθρέφτισµα» του γονέα που φροντίζει. Οδηγεί στη δηµιουργία 

ενός εσωτερικευµένου «φροντίζοντος Εαυτό-Αντικειµένου» το οποίο είναι 

απαραίτητο σε όλη τη ζωή καθώς η αγάπη για το αντικείµενο υπερβαίνει την αγάπη 

για τον εαυτό. Η αυτοεκτίµηση βασίζεται στην αµοιβαία απορρόφηση και αφοσίωση 

µητέρας και παιδιού. Ο Kohut υποστηρίζει ότι το αίτιο για την εµφάνιση των 

ναρκισσιστικών διαταραχών είναι η διάρρηξη αυτού του πρώτου, απόλυτα 

σηµαντικού δεσµού. Κατά τον Wright(1991) η ανταποκρισηµότητα του προσώπου 

της µητέρας ως καθρέπτη και αργότερα ως συµβόλου του «σχετίζεσθαι» είναι εξίσου 

σηµαντική όσο και ο πολυδιαφηµιζόµενος «µαστός». 
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  Σύµφωνα µε τον Rogers αν οι πρώτες εµπειρίες καταλήγουν σε ένα θετικό 

αίσθηµα αυτοαξίας το παιδί εκτιµά τον εαυτό του και στηρίζεται στα βιώµατα του. 

Τα νήπια εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τη φροντίδα και την προστασία των άλλων , 

συνήθως της µητέρας, για να µπορέσουν να υπάρξουν. Η απόρριψη ή η αποδοκιµασία 

της αυθόρµητης έκφρασης κάποιου συναισθήµατος µεταφέρεται ως όρος αξίας στην 

ενήλικη ζωή και δηµιουργεί πολλές φορές εµπόδια στην προσπάθεια µας να 

συνάψουµε σχέσεις µε άλλους ενήλικες. 

  Γενικά η ικανοποίηση των φυσιολογικών αναγκών του βρέφους 

συνδυασµένη µε θετικά συναισθήµατα αγάπης και αποδοχής ικανοποιούν το παιδί και 

του επιτρέπουν να διατηρεί θετικές αντιλήψεις για τον εαυτό του µε αποτέλεσµα τη 

διαµόρφωση θετικής αυτοεκτίµησης. Ωστόσο δεν θα έπρεπε να υπερεκτιµήσουµε τις 

πρώιµες αλληλεπιδράσεις του βρέφους µε τη µητέρα καθώς όχι µόνο οι σχέσεις µε 

άλλα σηµαντικά πρόσωπα αλλά και κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης. 
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2.5.  ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ 

 

 Στη σχετική βιβλιογραφία η σχέση του πατέρα µε το παιδί υποτιµάται όσον 

αφορά τη συµβολή της στην οµαλή ψυχοσυναισθηµατική ανάπτυξη του παιδιού 

τουλάχιστον συγκρισιακά µε τη σχέση µητέρας-παιδιού. Αυτό οφείλεται τόσο σε 

λόγους βιολογικούς καθώς το παιδί σχετίζεται µε τη µητέρα του εννέα µήνες 

νωρίτερα κατά την κυοφορία του εµβρύου όσο και σε λόγους κοινωνικούς που 

αναθέτουν στο ρόλο του πατέρα την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών της 

οικογένειας. Ωστόσο στην πραγµατικότητα ο ρόλος του πατέρα είναι βαρύνουσας 

σηµασίας καθώς είναι το νέο σηµαντικό πρόσωπο που συναντά το παιδί βγαίνοντας 

από τη µήτρα της µητέρας. 

 Η µητέρα µπορεί να είναι το πρόσωπο που κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

υφίσταται τις σωµατικές και ψυχικές αλλαγές ο ρόλος του πατέρα όµως εντοπίζεται 

στις ευνοϊκές συνθήκες που µπορεί να δηµιουργήσει προκειµένου να µειώσει το 

στρες που υφίσταται η µητέρα. Ο πατέρας µπορεί να προφυλάξει τη µητέρα από 

οικονοµικές ανησυχίες, και να φροντίσει για τη µείωση προβληµάτων µέσα στο γάµο. 

Πέρα από το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι πατέρες για την εγκυµοσύνη της 

γυναίκας τους µπορούν να µειώσουν την ένταση στην οικογένεια αναλαµβάνοντας 

πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα των άλλων παιδιών. 

 Σύµφωνα µε τον Βρετανό ψυχίατρο W.H.Trethowan το 15-20% των 

µελλοντικών πατέρων εµφανίζει το σύνδροµο Convade. Πρόκειται για µια σειρά 

συµπτωµάτων όπως εξάντληση, πόνο στην πλάτη, πονοκέφαλο, απώλεια όρεξης, 

ναυτία και εµετό, τα οποία είναι χαρακτηριστικά συµπτώµατα εγκυµοσύνης και 

παρουσιάζονται στους συζύγους των εγκύων και διαρκούν µέχρι τη γέννηση του 

παιδιού. Συχνά συνοδεύονται από ψυχολογικά προβλήµατα, όπως κατάθλιψη, 

ένταση, αϋπνία και ευερεθιστότητα. 

 Ο πατέρας καθορίζει το παιδί τόσο µέσα από τη συµβολική λειτουργία της 

πατρότητας όσο και µε την απευθείας συναλλαγή µε το παιδί. Σηµαντική επίσης είναι 

η έµµεση επίδραση του µέσω της σχέσης που διατηρεί µε τη µητέρα, η 

συναισθηµατική κατάσταση της οποίας είναι ευάλωτη και επηρεάζεται από τη σχέση 

της µε το σύζυγο της και κατ’ επέκταση επιδρά στη συµπεριφορά της προς αυτό και 

άρα στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Όπως έχει αναγνωριστεί από το χώρο 

της ψυχανάλυσης , της ανθρωπολογίας αλλά και της ιστορίας η πρωταρχική διάσταση 

της πατρικής λειτουργίας έγκειται στην απαγόρευση της συγχώνευσης µητέρας-



 71

παιδιού. Ο πατέρας εισάγει το παιδί στον κόσµο της γλώσσας και του πολιτισµού 

αντιπροσωπεύοντας τους κανόνες και το νόµο που δοµούν τη συγγένεια και 

απαγορεύουν την αιµοµιξία. 

 Σύµφωνα µε τον Lacan (1966) το παιδί στο στάδιο του καθρέπτη 

αποξενώνεται από τον αρχικό εαυτό του καθώς αλλάζει η αυτοαντίληψή του. Μέχρι 

τα δύο του χρόνια το παιδί θα αγγίξει το µέτωπο του προκειµένου να βρει την 

κουκίδα αποδεικνύοντας πως σε αυτή την ηλικία εµφανίζεται η αυτοεπίγνωσή του. 

Το «στάδιο του καθρέπτη» µπορεί να γίνει κατανοητό µε όρους του οιδιπόδειου ως το 

Εγώ (µάτι) που βλέπει «εµένα». Η αντικειµενοποίηση του εαυτού επιτυγχάνεται από 

την παρουσία του «τρίτου όρου», ο οποίος δεν είναι άλλος από τον πατέρα. Ο 

συµβολισµός που δίνει ο Lacan στον καθρέπτη είναι η εισαγωγή του πατέρα στην 

προ-οιδιπόδεια ευδαιµονία του παιδιού και η δηµιουργία του τριγώνου που σηµαίνει 

συναισθήµατα αποκλεισµού και φθόνου, αλλά συγχρόνως ελευθερία κινήσεων και 

ικανότητα για αφαιρετική σκέψη. Στο σηµείο αυτό αρχίζει η αλλοτρίωση και η 

αποξένωση από τον εαυτό. 

 Η Benjamin αναφέρεται στην ύπαρξη ενός πρωίµου οιδιπόδειου σταδίου κατά 

τη διάρκεια του οποίου το παιδί δεν έχει αποκτήσει ακόµα την ταυτότητα του φύλου 

του και διαθέτει αντιφατικά χαρακτηριστικά . Η δραστηριότητα και η δεκτικότητα , η 

εξερευνητική διάθεση και η παθητικότητα , ο εσωτερικός και ο εξωτερικός χώρος, η 

διεκδικητικότητα και η υποχωρητικότητα συνυπάρχουν στο παιδί και γίνονται 

εµφανή στο παιδικό παιχνίδι. Φαίνεται λοιπόν στο στάδιο αυτό η εκπλήρωση ενός 

άλλου ρόλου εκ µέρους του πατέρα εκτός από την αντιπροσώπευση της απαγόρευσης 

και της δύναµης. Πρόκειται για το γεγονός ότι ο πατέρας είναι αυτός που προσφέρει 

τα ερεθίσµατα και τις διεγέρσεις στο παιδί αφήνοντας χώρο στη µητέρα να αποκτήσει 

τις δυνάµεις της. Η Macomb (1980) σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε παιδιά 

ηλικίας δύο ετών διαπίστωσε την προτίµηση που έδειχναν τα παιδιά στον πατέρα 

όταν επιζητούσαν την κάλυψη των αναγκών τους για παιχνίδι και την στροφή τους 

στη µητέρα όταν αναζητούσαν ασφάλεια και σιγουριά. Η πρόταση της αφορά στην 

ύπαρξη µιας µη οιδιπόδειας (µη-συγκρουσιακής) ταυτισιακής αγάπης µέσω της 

οποίας τα αγόρια και κορίτσια «περιέχουν»τα χαρακτηριστικά του γονέα του «άλλου 

φύλου». Σε µια συνηθισµένη οικογένεια αυτό συνεπάγεται την ασφάλεια και εσώτερη 

συνάφεια της µητέρας για το αγόρι, ενώ το κορίτσι τη διαφορετικότητα και τις 

εξερευνητικές δυνατότητες που χαρακτηρίζουν τον πατέρα. 
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 Είναι σύνηθες οι ερευνητές να εστιάζουν τη µελέτη τους στους πατέρες που 

απουσιάζουν. Στις µονογονεϊκές όπου η µητέρα έχει επωµιστεί τους ρόλους και των 

δύο γονιών συχνά παρουσιάζεται σαν µια «φαλλική µητέρα» εφόσον η 

αρρενωπότητα εξιδανικεύεται και επενδύεται µε στοιχεία κυριαρχίας. Κατά τον 

Lasch (1979) αυτό οδηγεί στη δηµιουργία «ναρκισσιστικού κλίµατος» εξαιτίας του 

οποίου το άτοµο αναγκάζεται να καταφύγει στην αγάπη προς τον εαυτό του 

προκειµένου να επιβιώσει σε έναν κόσµο που στερείται αντικειµένων. 

 Στην ερώτηση για το εάν και το πως τα βρέφη δηµιουργούν δεσµό µε τον 

πατέρα τα ευρήµατα των πρώτων ερευνών δείχνουν ότι ο δεσµός µε τη µητέρα 

δηµιουργείται πιο νωρίς . Ωστόσο τα τελευταία έτη βρέθηκε ότι τα παιδιά 

δηµιουργούν την ίδια εποχή το δεσµό µε τον καθένα από τους δύο γονείς. Οι Nathali 

Fox, Nancy Kimmerly & William Schafer (1991) βρήκαν ότι τα βρέφη που είχαν 

ασφαλή δεσµό µε τον ένα γονιό, είχαν ασφαλή δεσµό και µε τον άλλο. Η εξήγηση 

έγκειται είτε στο ότι τα βρέφη δηµιουργούν ένα µοντέλο εργασίας για τη 

συναναστροφή µε όλους τους ενήλικες είτε στην ιδιοσυγκρασία του παιδιού που 

καθορίζει τις συναισθηµατικές του σχέσεις και µε τους δύο γονείς µε τον ίδιο τρόπο. 

 Η έννοια της συµµετοχής του πατέρα µπορεί να παίρνει ποικίλα περιεχόµενα. 

Ο Lamb (1995) εντοπίζει τρεις διαστάσεις :  

• Ο χρόνος συναλλαγής του πατέρα µε το παιδί πρόσωπο µε πρόσωπο. 

• Ο χρόνος που είναι διαθέσιµος ο πατέρας για το παιδί ακόµα και αν δεν 

συναλλάσσεται µαζί του. 

• Ο βαθµός ευθύνης που αναλαµβάνει ο πατέρας σε σχέση µε το παιδί. 

Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών οδηγούν στο συµπέρασµα πως η διαφορά στη 

σχέση που έχει το παιδί µε τη µητέρα από αυτή που έχει µε τον πατέρα εντοπίζεται 

στο βαθµό ανάληψης των ευθυνών όσον αφορά στη φροντίδα και την ανατροφή του 

παιδιού. 

 Σύµφωνα µε τους Lamb (1981) η πρώτη περίοδος µετά τον τοκετό βρίσκει 

τους δύο γονείς να έχουν τις ίδιες ικανότητες να προσφέρουν φροντίδα στο παιδί 

τους. Το γεγονός όµως πως η µητέρα βρίσκεται µε το µωρό περισσότερο την κάνει 

πιο ευαίσθητη στα µηνύµατα που εκπέµπει. Η ενεργός συµµετοχή του παιδιού δεν 

επιτυγχάνεται χωρίς αντιφάσεις: από τη µια πλευρά αναλαµβάνουν στην πράξη έναν 

άµεσο, «γυναικείο» τρόπο επαφής και επικοινωνίας µε το παιδί, κάνοντας φανερή την 

ικανοποίηση που η συνθήκη αυτή και από την άλλη πλευρά αγωνίζονται να 
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διαχειριστούν την ανατροπή των κοινωνικά προκαθορισµένων ρόλων στην ανατροφή 

του παιδιού (∆ράγωνα και Ναζίρη, 1995). 

 Σύµφωνα µε διαχρονική µελέτη παιδία που φροντίζονταν κυρίως από τον 

πατέρα ήταν ενεργητικά, ζωντανά βρέφη, νήπια και αργότερα παιδία σχολικής 

ηλικίας. Έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εξωτερικό περιβάλλον, είχαν άνεση µε 

τα πολλά ερεθίσµατα και είχαν κάπως υψηλότερη βαθµολογία στις σταθµισµένες 

εξελικτικές δοκιµασίες (Pruett, 1987). 

 Έχει µεγάλη σηµασία στο οικογενειακό περιβάλλον να µπορούν και οι δύο οι 

γονείς να εκφράσουν τις επιθυµίες τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Τα 

παιδιά επωφελούνται από την ενεργό συµµετοχή και των δύο των γονέων καθώς έτσι 

έρχονται σε επαφή µε άτοµα που έχουν διαφορετικού τύπου συµπεριφορά. Θα πρέπει 

να τονιστεί πάντως πως η συµµετοχή του πατέρα θα πρέπει να είναι επιθυµητή και 

από τη µητέρα ειδάλλως οι επιπτώσεις από αυτή τη συµµετοχή µπορεί να είναι 

αρνητικές. 

 Σε γενικές γραµµές και όσον αφορά στην συµβολή του πατέρα για τη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης οφείλουµε να αναφερθούµε στη λειτουργία του 

πατέρα να αποτελεί το πρότυπο που γνωρίζει τον τρόπο να επιβάλλεται χωρίς να 

απορρίπτει και να προκαλεί τόσο τον θαυµασµό όσο και την ασφάλεια. Για να έχουµε 

µια ικανοποιητική λειτουργία του Εγώ είναι σηµαντικό το Υπερεγώ να µην έχει 

ενδοβάλλει µόνο τις απαγορεύσεις αλλά και την αποδοχή ως επιβράβευση της 

υπακοής. Η διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης στο παιδί εξαρτάται από την ύπαρξη 

ενός σταθερού Υπερεγώ αλλά και από την επένδυση του εαυτού µε ναρκισσιστικά 

στοιχεία για την επίτευξη των οποίων η σχέση µεταξύ του πατέρα και του παιδιού 

φαίνεται να είναι το ίδιο σηµαντική µε τη σχέση µητέρας-παιδιού.   
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2.6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ Α∆ΕΡΦΙΑ 

 Προκειµένου να θεωρηθεί η οικογένεια ένα πλήρες και ολοκληρωµένο 

σύστηµα εκτός από το ζευγάρι απαιτείται η ύπαρξη των παιδιών καθένα από τα οποία 

σχετίζεται µε καθέναν από τους γονείς µε διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο. 

 Ο Porot (1966) δεν αναγνωρίζει το ζευγάρι που έχει µόνο ένα παιδί ως 

οικογένεια µε την πλήρη ενότητα του όρου. Η επεξήγηση που δίνεται όπως 

εντοπίζεται και στις απαντήσεις των ίδιων των γονέων όταν ερωτώνται για τη 

συχνότητα του φαινοµένου των µονογονεϊκών οικογενειών, αναφέρεται στους 

οικονοµικούς παράγοντες οι οποίοι αποτρέπουν τους γονείς από την επεξεργασία της 

ιδέας για τη δηµιουργία πολυπληθούς οικογένειας. Παρόλο που είναι γεγονός 

αναµφισβήτητο πως οι κοινωνικοοικονοµικοί παράγοντες και οι συνθήκες διαβίωσης 

επηρεάζουν το µέγεθος της οικογένειας, οφείλουµε να στρέψουµε την προσοχή µας 

και σε µια ακόµη παράµετρο στην προσπάθεια µας να ερµηνεύσουµε το µικρό 

µέγεθος των οικογενειών. Η παράµετρος αυτή σχετίζεται µε το χρόνο, την 

προσπάθεια και την ενέργεια που απαιτείται για την ανατροφή του παιδιού. Αν 

υποθέσουµε οτι τα δύο ή τρία παιδιά απαιτούν το διπλάσιο και τριπλάσιο χρόνο 

αντίστοιχα είναι εύλογο οι γονείς να µην αποφασίζουν µε ελαφρά τη συνείδηση τη 

θυσία της προσωπικής τους ελευθερίας αποκτώντας περισσότερα του ενός παιδιά. 

 Η ύπαρξη ενός µόνο παιδιού στην οικογένεια ενέχει τόσο πλεονεκτήµατα όσο 

και µειονεκτήµατα. Όσον αφορά στα µειονεκτήµατα το πρώτο που θα πρέπει να 

αναφερθεί είναι η σηµασία που έχουν τα αδέρφια σαν παράγοντας κοινωνικοποίησης 

του παιδιού. Στις µεγάλες οικογένειες το παιδί έρχεται σε επαφή µε ποικίλους ρόλους 

και διαφορετικά πρότυπα, γεγονός που το εξοπλίζει µε µεγάλο αριθµό µοντέλων 

συµπεριφοράς που του επιτρέπουν ευκολότερη προσαρµογή αρχικά στις οµάδες των 

συνοµηλίκων και τελικά της ίδιας της κοινωνίας. Η έλλειψη συντρόφων και η 

έλλειψη των εµπειριών µέσα από τις σχέσεις µε µεγαλύτερα ή µικρότερα αδέρφια 

γίνεται ιδιαίτερα έκδηλη στο παιδικό παιχνίδι. Το παιδί που είναι µόνο του στο σπίτι 

αναγκάζεται να δει τους γονείς του ως συντρόφους του στο παιχνίδι µε αποτέλεσµα 

να µη βιώνει την ευχαρίστηση που δίνει η ασυνέπεια, η έλλειψη ευθύνης και η 

παρορµητικότητα. Εφόσον οι γονείς δεν έχουν απεριόριστο χρόνο διαθέσιµο, το παιδι 

ωριµάζει νωρίτερα και βρίσκει ενδιαφέρον στις συζητήσεις των ενηλίκων. 

 Ένα παιδί χωρίς αδέρφια γίνεται το µοναδικό αντικείµενο αγάπης και 

προσοχής µε αποτέλεσµα όλη η φροντίδα των γονέων να στρέφεται σε αυτό, γεγονός 

που ενέχει τον κίνδυνο του εγκλωβισµού του παιδιού στις προβολές, τις απαιτήσεις 
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και τις προσδοκίες των γονέων του. Είναι πολλές οι πιθανότητες το µοναχοπαίδι να 

αναπτυχθεί σε ένα υπερπροστατευτικό κλίµα που δυσχαιρένει την ανεξαρτητοποίηση, 

την αυτονοµία και την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας. Όπως επισηµαίνουν οι 

Rosenberg (1965) & Coopersmith (1967) όταν αυτή η αποκλειστικότητα διαχειριστεί 

σωστά από τους γονείς και µετουσιωθεί σε ενθάρρυνση µπορεί να γίνει ένας θετικός 

παράγοντας που συµβάλλει στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του παιδιού. Σε 

έρευνα των Margaret Hennig & Anne Jardim (1976) µε γυναίκες µέσης ηλικίας οι 

οποίες ήταν υψηλόβαθµα στελέχη βρέθηκε οτι υπήρχε συσχέτιση της υψηλής 

αυτοεκτίµησης που διέθεταν και της ιδιαίτερης, υποστηρικτικής και στενής σχέσης 

που είχαν αναπτύξει µε τους πατέρες τους καθώς δεν υπήρχαν άλλα αδέρφια στο 

οικογενειακό περιβάλλον. Οι Caryl Rivers, Rosalind Barnett &Grace Barugh (1979) 

συνοψίζουν τα ευρήµατα λέγοντας πως: «προκειµένου µια γυναίκα να εξελιχθεί σε 

ένα υγιές άτοµο µε αυτοπεποίθηση πρέπει να ταυτιστεί µε αρετές που έχουν 

παραδοσιακά συνδεθεί µε αντρικούς ρόλους από την κοινωνία µας». ∆ε θα έπρεπε να 

υποτεθεί πως όταν δεν υπάρχουν αδέρφια στην οικογένεια η αποκλειστική σχέση του 

παιδιού µε τους γονείς του του εξασφαλίζει υψηλή αυτοεκτίµηση. Το γεγονός αυτό 

καταδεικνύεται και από την έρευνα των Mauco & Rambaud (1951) µε 200 παιδιά που 

συµβουλεύτηκαν ιατροπαιδαγωγικούς σταθµούς στο Παρίσι τα οποία ήταν στην 

πλειοψηφία τους µοναχοπαίδια. 

 Κατά τον Winnicott, το παιδί που βιώνει τη σπουδαία εµπειρία του ερχοµού 

ενός αδερφού ή αδερφής στην οικογένεια είναι τυχερό καθώς έχει περισσότερο 

πλούτο στα βιώµατα του από την παρακολούθηση της µητέρας του να δίνει τροφή 

στο βρέφος από το στήθος της και γενικά να το περιποιείται. Σταδιακά βλέπει τις 

αλλαγές που συµβαίνουν στο σώµα της µητέρας, οι οποίες έχουν αντίκτυπο και στο 

ίδιο καθώς δεν µπορεί πλέον να βολευτεί στην αγκαλιά της ώσπου καταλήγει να δει 

ένα νέο βρέφος που αποτελεί την αιτία των αλλαγών αυτών. Στο σηµείο αυτό 

µπορούν να προκύψουν συγκρούσεις και το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε το 

προσωπικό του µίσος απέναντι στην απειλή της ήδη εδραιωµένης και ασφαλούς 

σχέσης του µε τους γονείς του. Το µίσος αυτό είναι φυσιολογικό και µε τον καιρό 

δίνει τη θέση του στην αγάπη. Τα αδέρφια µεγαλώνοντας µαζί, µέσω του παιδικού 

παιχνιδιού έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την επιθετικότητα τους και να 

αισθανθούν πως είναι να πληγώνουν αυτούς που αγαπούν. Το να µαθεί κανείς να ζει 

µε τους άλλους µέσα στην οικογένεια είναι σίγουρα µια από τις σηµαντικές 

γνωστικές εµπειρίες που έχει στη ζωή του. 
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 Η αντιζηλία µεταξύ των αδερφών είναι φυσιολογική και αναπόφευκτη και 

έχει ως βασική της αιτία τη διεκδίκηση της µητρικής αγάπης. Ως προς τη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης εξετάζοντας την σε σχέση µε την ύπαρξη αδερφών 

θα πρέπει να τονιστεί πως το κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα και γι’αυτό 

χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Κάθε γονέας οφείλει να προσπαθήσει να φερθεί 

σε κάθε παιδί του µε ισότιµο τρόπο. Η στάση του καθορίζεται από τη δυναµική της 

οικογένειας αλλά και από την προσωπική ιστορία του κάθε γονιού. Τα παιδιά 

ευνοούνται όταν βιώνουν τη στήριξη από τους γονείς τους ακόµα και όταν 

εκφράζεται διαφορετικά στο κάθε παιδί. Το καθένα από τα παιδιά καθίσταται 

ενήµερο για την αποδοχή από τους γονείς του όταν εκτιµάται η ατοµικότητα του 

µέσα από την αναγνώριση των ατοµικών του πλεονεκτηµάτων. Όταν οι γονείς 

µεταφέρουν στο παιδί την αντίληψη τους για τα θετικά του σηµεία το βοηθούν να τα 

κατανοήσει και να τα εκτιµήσει και το ίδιο. 

 Η ηλικία και η σειρά γέννησης του παιδιού θα επηρεάσει τον τρόπο 

συµπεριφοράς των γονέων απέναντι του, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο και στη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του. Το µεγαλύτερο παιδί είναι πάντα κάτι το 

ιδιαίτερο για τους γονείς του. Σε γενικές γραµµές έχει παρατηρηθεί πως οι γονείς 

είναι αγχωµένοι και υποπέπτουν σε σφάλµατα καθώς είναι «πρωτάρηδες». Ωστόσο το 

πρώτο παιδί και για όσο διάστηµα είναι µόνο του απολαµβάνει την ειδική 

µεταχείρηση που συνεπάγεται η αποκλειστική σχέση µε τους γονείς του,κάτι που 

φαίνεται να επηρεάζει θετικά την αυτοεκτίµηση του. Το δευτερότοκο παιδί 

εµφανίζεται ως παραπονούµενο για το γεγονός ότι έρχεται πάντα δεύτερο. Οι γονεις 

απέναντι του εµφανίζονται ως λιγότερο αγχώδεις ενώ εµφανίζουν περισσότερες 

εκδηλώσεις στοργής και τρυφερότητας. Τα περισσότερα δευτερότοκα παιδιά γίνονται 

ανταγωνιστικά και εξισσοροπούν το γεγονός οτι έρχονται χρονικά δεύτερα µε το να 

προσπαθούν και να πετυχαίνουν να συναγωνίζονται τα πρωτότοκα. Τα αδέρφια που 

ακολουθούν και είναι τρίτα ή τέταρτα έχουν την ευκαιρία να έχουν περισσότερους 

«γονείς» καθώς φροντίζονται και µαθαίνουν πολλά πράγµατα από τα µεγαλύτερα 

αδέρφια. Όποια και αν είναι η θέση του παιδιού ανάµεσα στα αδέλφια έχει τόσο 

µειονεκτήµατα όσο και πλεονεκτήµατα. Η αυτοεκτίµηση του παιδιού διαµορφώνεται 

τελικά σε συνάρτηση µε τις σχέσεις αποδοχής που αναπτύσσει τόσο µε καθέναν από 

τους γονείς όσο και µε καθένα από τα αδέρφια του. 

 Όσον αφορά στο χρόνο που µεσολαβεί µεταξύ των γεννήσεων των παιδιών 

δεν υπάρχει ιδανικό διάστηµα το οποίο εαν µεσολαβεί δηµιουργεί τις κατάλληλες 
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προϋποθέσεις για τις σχέσεις µεταξύ των παιδιών. Το βρέφος των τεσσάρων ή πέντε 

µηνών δείχνει τα πρώτα σηµάδια ανεξαρτητοποίησης, γεγονός που επιτρέπει στη 

µητέρα να κάνει σκέψεις για δεύτερο παιδί. Αυτό συνεπάγεται τόσο την 

απαγκίστρωση από την έντονη και αµοιβαία θετική σχέση µε το πρωτότοκο παιδί όσο 

και την ώθηση για πρόωρη ανάπτυξη του, η οποία προκαλεί τόσο ξεσπάσµατα 

ανεξαρτησίας όσο και αρνητισµού. Η έντονη κρίση µπορεί να ξεπεραστεί µε τη 

βοήθεια των γονέων προκειµένου το παιδί να ξεκαθαρίσει τα αίτια της αναστάτωσης 

του και τα όρια του εαυτού του. Όταν το δεύτερο παιδί έρχεται στην ηλικία των 

δυόµιση εως τριών ετών του νηπίου, οι συνθήκες είναι ευνοϊκές καθώς το νήπιο έχει 

ανεξαρτητοποιηθεί αρκετά, στηρίζεται στις κινητικές του δυνατότητες και είναι 

έτοιµο να παίξει µε τα παιδιά της ηλικίας του. Έτσι οι γονείς έχουν περισσότερο 

χρόνο ελεύθερο για το καινούριο µωρό. Η διαφορά των δύο ή τριών ετών µεταξύ των 

αδελφών µπορεί να αποδειχτεί ευεργετική για όλα τα µέλη της οικογένειας. Όταν το 

παιδί είναι στην ηλικία των τεσσάρων ή πέντε ετών είναι φυσιολογικά έτοιµο να 

φροντίσει και να διδάξει ένα µικρότερο παιδάκι. Όσο για το µικρότερο παιδί, η 

δυνατότητα να µάθει κάποια πράγµατα από το µεγαλύτερο αδερφό είναι ένα 

πραγµατικό προνόµιο καθώς αποφεύγει την πίεση που ασκούν οι γονείς. Όταν η 

διαφορά της ηλικίας είναι µεγαλύτερη των τεσσάρων ετών εκλείπει η 

ανταγωνιστικότητα η οποία είναι αρκετά εµφανής όταν η διαφορά είναι από δύο εως 

τέσσερα χρόνια. 

 Όσον αφορά στο φύλο ως παράγοντα διαµόρφωσης της αυτοεκτίµησης 

οφείλουµε να τονίσουµε πως όσο και να επιθυµούν οι γονείς να µην προσκολλώνται 

στις στερεότυπες αντιλήψεις για τα αγόρια και τα κορίτσια, η συµπεριφορά τους είναι 

διαφορετική απέναντι σε κάθε παιδί ανάλογα µε το φύλο του. Στο τέλος της 

λανθάνουσας περιόδου διαφαίνεται η σηµασία της σχέσης του κοριτσιού µε τον 

πατέρα και του αγοριού µε τη µητέρα. Εαν υπάρξουν αρνητικες σχέσεις µε το 

«ερωτικό αντικείµενο» το παιδί είτε αγόρι είτε κορίτσι βιώνει τη µαταίωση, γεγονός 

που πλήττει τον ναρκισσισµό του και κατά συνέπεια την αυτοεκτίµηση του. Κάθε 

µικρό κορίσι θέλει να προκαλεί το θαυµασµό του πατέρα και κάθε αγοράκι έχει 

ανάγκη από µια µητέρα που πιστεύει οτι το αγοράκι της είναι το πιο σπουδαίο στο 

κόσµο.      
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2.7. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ  ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΟΥΣ 

 

 Τα παιδιά καλούνται να δηµιουργήσουν µια θέση για τον εαυτό τους στην 

κοινωνική οµάδα των συνοµηλίκων καθώς ένα σηµαντικό µέρος του καθηµερινού 

χρόνου τους κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τον περνούν µε τους συµµαθητές 

τους και τους φίλους τους. Σηµαντική αναπτυξιακή λειτουργία που επιτελεί η φιλία 

κατά τον Willard Hartup είναι η παροχή πληροφοριών για τον εαυτό του κάθε παιδιού 

καθώς και η δηµιουργία προτύπων για τις µετέπειτα σχέσεις. Το ανήκειν και η 

κοινωνική αποδοχή είναι τα σηµαντικότερα θέµατα της φιλίας στη µέση παιδική 

ηλικία. Σύµφωνα µε τους Parker & Gottman, τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως 

ευαισθητοποιηµένα όσον αφορά στις πιθανότητες που ενέχονται από τη συµµετοχή 

τους σε αυτή τη διαδικασία να απορριφθούν ή να πληγωθούν τα συναισθήµατα τους. 

 Τα παιδιά της µέσης παιδικής ηλικίας αρχίζουν να ορίζουν τον εαυτό τους σε 

σύγκριση µε άλλα παιδιά. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται κοινωνική σύγκριση και 

περιλαµβάνει τον αυτοπροσδιορισµό σε σχέση µε τους συνοµηλίκους. Η διεργασία 

αυτή τους είναι γνωστή από µικρότερες ηλικίες καθώς ένα παιδί του νηπιαγωγείου 

ξέρει αν είναι ο καλύτερος στο τρέξιµο ή όχι. Γύρω στα οκτώ και εννιά, η ευαισθησία 

των παιδιών για τον εαυτό τους σε σχέση µε άλλα παιδιά της ηλικίας τους αυξάνεται 

σηµαντικά και τα παιδιά είναι σε θέση να το διατυπώσουν µε λόγια (Ruble & Frey, 

1991) 

 Θα πρέπει να συµφωνήσουµε µε τη διαπίστωση πως στην παιδική ηλικία ο 

σηµαντικότερος παράγοντας κοινωνικοποίησης του παιδιού σταµατά πλέον να είναι η 

οικογένεια και τη θέση της παίρνει το σχολείο όπως και άλλα πλαίσια µέσα στα οποία 

το παιδί συνυπάρχει µε τους συνοµηλίκους του . Ως συνέπεια του γεγονότος αυτού 

παρατηρείται το φαινόµενο ότι προκειµένου το παιδί να διαµορφώσει τη συνολική 

αίσθηση του εαυτού του λαµβάνει υπόψη του την οπτική γωνία των άλλων σε σχέση 

µε το ίδιο. Πλέον όσον αφορά στο επίπεδο της σκέψης του το παιδί βρίσκεται στη 

θέση να αντιληφθεί τα συναισθήµατα και τις αντιλήψεις των άλλων και σε 

συνδυασµό µε τα µεγάλα χρονικά διαστήµατα που βρίσκεται µαζί τους δίνει τις 

απαντήσεις στα ερωτήµατα που θέτει το ίδιο σχετικά µε τον εαυτό του. 

 Το πλαίσιο στο οποίο το παιδί ζει και κινείται µετατοπίζεται από το στενό 

περιβάλλον της οικογένειας το οποίο εξασφαλίζει θεωρητικά ως ένα βαθµό την 

επιτυχία , στο σχολικό περιβάλλον στο οποίο η επιτυχία ορίζεται από τη σχέση του µε 

την κοινωνική οµάδα. 
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 Η κοινωνική σύγκριση µε τους συµµαθητές είναι αναπόφευκτη τουλάχιστον 

σε ακαδηµαϊκό επίπεδο όπως παρατηρείται από την παράθεση των συµπερασµάτων 

της Ruble και των συνεργατών της µετά τη διεξαγωγή πειραµάτων µε παιδιά ηλικίας 

πέντε, επτά και εννέα ετών. Οι ερευνητές είπαν στα παιδιά πως θα τους έδιναν 

τέσσερις ευκαιρίες να ρίξουν τη µπάλα σε ένα καλάθι που ήταν κρυµµένο πίσω από 

µια κουρτίνα. Οι ερευνητές θα ήταν εκείνοι που θα τους ενηµέρωναν για την επιτυχία 

των βόλων τους και αυτό θα αποκάλυπτε την ικανότητα τους να θυµούνται τη θέση 

του καλαθιού όταν δε θα το έβλεπαν πια. Ύστερα είπαν στα παιδιά ότι πέτυχαν τη 

δεύτερη και την τέταρτη βολή, δεδοµένο που έθεσε τις βάσεις για το χειρισµό της 

κοινωνικής σύγκρισης που ακολούθησε. Οι οµάδες που δηµιουργήθηκαν ήταν 

τρεις:οµάδα σχετικής επιτυχίας, οµάδα σχετικής αποτυχίας και οµάδα ελέγχου, στις 

οποίες δόθηκαν διαφορετικές πληροφορίες σε σχέση µε µια υποθετική πληροφορία 

της ίδιας ηλικίας. Το παιδί έβλεπε δυο µπάλες και δύο χ περασµένα στον πίνακα , για 

να σηµειωθούν οι δύο επιτυχίες του και οι δύο αποτυχίες του. Η «οµάδα της σχετικής 

επιτυχίας» είδε πως από την υποθετική οµάδα ένα παιδί είχε πετύχει έστω και µια 

βολή. Τα παιδιά της «οµάδας σχετικής αποτυχίας» έµαθαν πως τα παιδιά της 

υποθετικής οµάδας είχαν πετύχει όλα από τρεις ή τέσσερις βολές. Τα παιδιά στην 

οµάδα ελέγχου είδαν µόνο το δικό τους σκορ. Η ερώτηση που τους απευθύνθηκε 

ήταν πόσο καλά ήταν στο παιχνίδι και πόσο ευχαριστηµένα ήταν µε την απόδοση 

τους. 

 Τα συµπεράσµατα της Ruble επαλήθευσαν τις υποθέσεις καθώς τα παιδιά 

ηλικίας εννέα ετών της «οµάδας σχετικής επιτυχίας» εµφανίστηκαν µε τη µεγαλύτερη 

αυτοεκτίµηση ακολουθούµενα από εκείνα της οµάδας ελέγχου. Αυτό υποδεικνύει 

πως στην εκτίµηση της απόδοσης τους τα παιδιά λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους την 

απόδοση των άλλων, εφόσον εκείνα που είχαν τις σχετικές αποτυχίες έκριναν τον 

εαυτό τους ως αποτυχηµένο ενώ εκείνα που είχαν τις σχετικές επιτυχίες θεώρησαν 

τον εαυτό τους επιτυχηµένο. Τα ευρήµατα αυτά δεν ίσχυαν για τα παιδιά ηλικίας 

πέντε ή επτά ετών τα οποία δεν φάνηκαν να εκτιµούν την απόδοση τους σε 

συνάρτηση µε την απόδοση των άλλων. 

 Τα παιδιά γενικότερα στη ζωή τους σε κάθε είδους εγχείρηµα που προβαίνουν 

νιώθουν την ανάγκη αξιολόγησης των ικανοτήτων τους η οποία πραγµατοποιείται 

αναπόφευκτα µέσω της σύγκρισης του εαυτού τους µε τις ικανότητες των άλλων . 

Στην ηλικία των οκτώ ένα παιδί δε θα διστάσει να κάνει φανερά τη σύγκριση του 

εαυτό του µε τους άλλους ενώ αντίθετα σε µεγαλύτερες ηλικίες προτιµούν να µην 
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αφήνουν τις συγκρίσεις να γίνονται αντιληπτές καθώς εκλαµβάνονται από τους 

άλλους σαν καυχησιολογίες. 

 Ένα πλήθος διαχρονικών µελετών έχει καταδείξει τη θετική σχέση ανάµεσα 

στην κοινωνική στήριξη από τους συνοµηλίκους και στο ψυχολογικό ευ ζην των 

παιδιών. Σύµφωνα µε πολλούς θεωρητικούς αυτό που κάνει σηµαντικές τις σχέσεις 

µε τους συνοµηλίκους είναι το βασικό χαρακτηριστικό τους που είναι η ισοτιµία. Τα 

παιδιά στις φιλίες τους συνηθίζουν να επιλέγουν πρόσωπα που τους µοιάζουν και 

φαίνονται να έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα µε εκείνα. Όπως υποστηρίζει ο Festinger 

(1954) µέσα από τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα 

να εκτιµούν τις προοπτικές των ατόµων που τους περιβάλλουν και να µαθαίνουν το 

ένα από το άλλο σαν ίσος προς ίσο. 

 Κάποιες έρευνες έχουν συµπεράνει πως παιδιά τα οποία αναγκάζονται να 

µεγαλώσουν σε δυσµενείς συνθήκες όπως ανέχεια ή σε διαταραγµένα οικογενειακά 

περιβάλλοντα υπεύθυνα για σεξουαλική και σωµατική κακοποίηση κατορθώνουν 

τελικά να προχωρήσουν οµαλά προς την ενήλικη ζωή (Garmezy & Masten, 1990). 

Σύµφωνα µε τους Luthar & Zigler(1991) και Wolin & Wolin(1995) η κοινωνική και 

συναισθηµατική προσαρµογή των ατόµων αυτών πηγάζει από την κοινωνική τους 

ικανότητα και την επάρκεια των σχέσεων τους µε τους συνοµηλίκους. 

 Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας ο «γενικευµένος άλλος» είναι ο 

συµµαθητής του στο σχολείο. Συνεπώς καθόλου αδικαιολόγητη δεν είναι η 

διαµόρφωση αρνητικής στάσης απέναντι στον εαυτό και χαµηλής αυτοεκτίµησης σε 

παιδιά τα οποία στο σχολικό περιβάλλον απορρίπτονται, αποδοκιµάζονται ή 

αγνοούνται από τους συνοµηλίκους. 

 Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι τα παιδιά που απορρίπτονται νιώθουν 

έλλειψη στήριξης όχι µόνο από τους συµµαθητές , αλλά και από τους καθηγητές τους 

(Coie &Dodge, 1988). Το στοιχείο αυτό µας κάνει να προβληµατιστούµε πάνω στις 

συνέπειες που έχει η χαµηλή αυτοεκτίµηση όχι µόνο για την ψυχική ισορροπία που 

προσφέρουν οι υγιείς σχέσεις µε τους συνοµηλίκους , αλλά και για την καλή σχολική 

επίδοση των µαθητών. 

 Η οµάδα των συνοµηλίκων διαδραµατίζει και έναν ακόµα ρόλο εκτός από την 

κοινωνικοποίηση του ατόµου. Αυτόν της οµαλοποίησης των ιδιορρυθµιών της 

οικογένειας. Τα παιδιά βρισκόµενα σε µια οµάδα καλούνται να ανταποκριθούν στις 

ίδιες απαιτήσεις ανεξάρτητα από τις επιδράσεις που έχει δεχτεί κάθε παιδί από το 

περιβάλλον της οικογένειας του. Ένα χαϊδεµένο παιδί που έχει µεγαλώσει µέσα σε 
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ένα υπερπροστατευτικό κλίµα, στην οµάδα των συνοµηλίκων θα κατανοήσει πως οι 

διαπροσωπικές σχέσεις διέπονται από αµοιβαιότητα και ισοτιµία καθώς επίσης θα 

έρθει αντιµέτωπο µε τις υποχρεώσεις στις οποίες θα πρέπει να µόνο του να 

αντεπεξέλθει. Με τον ίδιο τρόπο ένα παιδί το οποίο έχει ζήσει σε ένα εχθρικό-

απορριπτικό περιβάλλον θα µπορέσει να βιώσει την αποδοχή και την κατανόηση στο 

περιβάλλον που συναναστρέφεται µε τους συνοµηλίκους του. 

 Η σηµασία της σχέσης του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του διαφαίνεται 

από το γεγονός ότι αρχίζει να διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή του παιδιού από 

το δεύτερο κιόλας έτος της ζωής του. Παρόλο που το νήπιο συνεχίζει να παραµένει 

προσκολληµένο στη µητέρα και στα άλλα συγγενικά πρόσωπα του οικογενειακού 

περιβάλλοντος, αρχίζει να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του προκειµένου να 

προσεγγίσει και να αλληλεπιδράσει µε τους συντρόφους του στο παιδικό παιχνίδι. 

Μετά το δεύτερο έτος εµφανίζονται αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών 

ως προς το ποσό και το είδος της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης. ∆είχνουν 

αµοιβαιότητα στις αλληλεπιδράσεις ανταλλάσσοντας επαίνους, δανείζοντας τα 

παιχνίδια τους και βοηθώντας τους συµπαίκτες τους σε περίπτωση που χτυπήσουν. 

Το παιδί µε την είσοδο του στο σχολείο έχει πλέον κατανοήσει τόσο την έννοια της 

«οµάδας» όσο και την έννοια του «ανήκειν» σε µια οµάδα. Τα γενικά χαρακτηριστικά 

των σχέσεων που αναπτύσσουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες οµοιάζουν µε τα 

χαρακτηριστικά των σχέσεων των ενηλίκων γεγονός που υποδηλώνει τη σηµασία 

τους για την µετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. 

 Αν και τα παιδιά µαθαίνουν πολλά πράγµατα στο περιβάλλον του σπιτιού 

τους, συχνά οι επιδράσεις αυτές ατονούν καθώς το παιδί αναπτύσσεται και 

συναναστρέφεται µε συνοµηλίκους σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Το παιδί 

µέσω της παρέας προσαρµόζεται και αποδέχεται νέους κανόνες συµπεριφοράς καθώς 

οι νέες εµπειρίες που αποκτά έχουν µόνιµη επίδραση στην ανάπτυξη της 

προσωπικότητας. Κανένας δε θα µπορούσε να αµφισβητήσει το ρόλο των πατρικών 

δεσµών στην ανάπτυξη ενός µικρού παιδιού όπως δε µπορεί να παραγνωρίσει το 

ρόλο των συνοµηλίκων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

 Εξετάζοντας κανείς την κοινωνική πραγµατικότητα διαπιστώνει πως οι 

άνθρωποι είναι σε θέση να αναπτύξουν το προσωπικό δυναµικό τους όταν 

απολαµβάνουν σχέσεις εµπιστοσύνης  µε τους άλλους, οι οποίες τους παρέχουν την 

ασφαλή βάση που χρειάζονται όταν προκύψουν δυσκολίες. Η ανάγκη του προσώπου 

δεσµού (Bowlby, 1969), παρόλο που είναι πιεστική και επείγουσα στα πρώτα χρόνια 

αφορά και στους εφήβους και στους ώριµους ενήλικες. Στα πλαίσια µιας 

ψυχολογικής προσέγγισης θεωρείται πως ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο αξιολογεί 

τον εαυτό του είναι καθοριστικής σηµασίας τόσο για την αντίληψη των άλλων όσο 

και για τη σχέση που θα δηµιουργήσει µαζί τους. 

 Η λειτουργία της προσωπικότητας, κατά τον ίδιο υπόκειται σε δύο σύνολα 

επιδράσεων. Το πρώτο, αναφέρεται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις δηλαδή στο εαν 

υπάρχει ή όχι κάποιο πρόσωπο να παρέχει την ασφαλή βάση. Το δεύτερο αναφέρεται 

στις εσωτερικές επιδράσεις που αφορούν στην ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίσει 

και να συνεργαστεί µε ένα τέτοιο πρόσωπο προκειµένου να αναπτυχθεί µια αµοιβαία-

ανταποδοτική σχέση. Ο λόγος που τα πρότυπα που αναπτύσσει το παιδι στην  παιδική 

ηλικία στην οικογένεια του είναι καθοριστικής σηµασίας έγκειται στο ότι επηρεάζουν 

την ικανότητα του όχι µόνο για τη δηµιουργία και τη διατήρηση µιας τέτοιας σχέσης 

αλλά και για την προσδοκία εξεύρεσης µιας ασφαλούς βάσης. Το είδος των 

πεποιθήσεων αυτών του ατόµου συµβάλλει στον τρόπο συµπεριφοράς των άλλων 

απέναντι του. Η προσεγγισιµότητα των γονέων και η προθυµία τους για ανταπόκριση 

προσφέρουν στο νήπιο, στο παιδί, στον έφηβο και στο νεαρό ενήλικα τις συνθήκες 

µέσα στις οποίες αισθάνεται ασφαλής και µια βάση από την οποία θα αντλήσουν την 

την εµπιστοσύνη για εξερεύνηση. Η έντονη και συνεχής υποστήριξη των γονιών –σε 

συνδυασµό µε την ενθάρρυνση και το σεβασµό στην αυτονοµία του παιδιού- εκτός 

της αυτοπεποίθησης του παρέχει και τις συνθήκες για καλύτερη εξέλιξη. Η 

αυτοπεποίθηση είναι συνήθως προϊόν βαθµίαιας και µη-ελεγχόµενης ανάπτυξης από 

τη βρεφική ηλικία στην ωριµότητα, στη διάρκεια της οποίας, µέσα από την 

αλληλεπίδραση µε έµπιστα και ενθαρρυντικά άτοµα, το παιδί µαθαίνει να συνδυάζει 

την εµπιστοσύνη προς τους άλλους µε την εµπιστοσύνη του εαυτό του. 

 Η εξέλιξη της αυτοαντίληψης εκκινεί από τη στιγµή που το βρέφος 

αναγνωρίζει πως είναι µια ξεχωριστή οντότητα από τους άλλους. Η διαδικασία αυτή 

πραγµατοποιείται τους πρώτους έξι έως οκτώ µήνες καθώς αναπτύσσεται η έννοια 

του αντικειµίνου ενώ το βρέφος βρίσκεται στη συµβιωτική σχέση µε τη µητέρα. Το 
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επόµενο στάδιο που κατακτά το παιδί είναι η συνοχή του εαυτού η οποία διατηρείται 

στο χώρο και στο χρόνο. Στο σηµείο αυτό έγκειται η συµβολή των γονέων κατά τη 

διάρκεια των πρώτων µηνών της ζωής εφόσον για να αναπτυχθεί η έννοια του εαυτού 

είναι απαραίτητη η γνώση των άλλων. Το παιδί της προσχολικής ηλικίας αρχίζει 

πλέον να αναγνωρίζει τις διαστάσεις εκείνες που ταυτοποιούν τον εαυτό σε σχέση µε 

τους άλλους ως µια ξεχωριστή και µοναδική οντότητα Το παιδί αποκτά την αίσθηση 

του εαυτού και αυτό γίνεται έκδηλο στο ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την 

εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Η διαρκής αναζήτηση για ανεξαρτησία και 

αυτονοµία, κατά τον Erickson πηγάζει από την προσπάθεια του παιδιού να 

οριοθετήσει τις ικανότητες του. Η ηλικία των τεσσάρων ή πέντε βρίσκει το παιδί να 

έχει µια ολοκληρωµένη αίσθηση του εαυτό του αν και όχι τόσο αφηρηµένη όσο όταν 

το παιδί βρίσκεται στα έντεκα χρόνια ζωής και έχει πλέον τη δυνατότητα της 

αφαιρετικής σκέψης. 

 Η ενασχόληση µας µε την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται 

στις σχέσεις του παιδιού µε τα µέλη της οικογένειας του, ως βασικό παράγοντα για τη 

διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης του, ερµηνεύεται από την πεποίθηση µας στην 

πρωταρχική σηµασία της οικογένειας έναντι άλλων παραγόντων. Τα µέλη της 

οικογένειας είναι οι πρώτες µορφές µε τις οποίες αλληλεπιδρά το άτοµο. Επιπλέον ο 

θεσµός και η λειτουργία της οικογένειας ως σύνολο αντανακλά και τις ευρύτερες 

δοµές και την οργάνωση µιας κοινωνίας. Η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εξέλιξη του κάθε ατόµου και οι θετικές ενδοοικογενειακές σχέσεις κρίνονται 

απαραίτητες για τη διαµόρφωση της θετικής αυτοεκτίµησης. Οι εµπειρίες που 

προσφέρει το οικογενειακό περιβάλλον, βοηθούν το παιδί να χτίσει τη γνώση του 

εαυτού του, την αυτοεκτίµηση του. Η σχέση του παιδιού µε τη µητέρα είναι 

καθοριστικής σηµασίας καθώς πρόκειται για την πρώτη σηµαντική σχέση του παιδιού 

η οποί θα αποτελέσει το πρότυπο των µελλοντικών σχέσεων, δε φαίνεται όµως να 

αποτελεί παράγοντα που συµβάλλει στη διαµόρφωση της αυτοεκτίµησης σε 

µεγαλύτερο βαθµό από όσο επηρεάζεται το παιδί από τη σχέση του µε τον πατέρα. 

 Το γεγονός οτι χρησιµοποιώντας το ερωτηµατολόγιο του Coopersmith 

αποκαλύπτει πως τα παιδιά όταν αναφέρονται στην αυτοεκτίµηση τους τη 

συσχετίζουν µε τις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους, καθιστά σαφές πως η σχέση 

µε την οικογένεια δεν αποτελεί το µοναδικό παράγοντα διαµόρφωσης της 

αυτοεκτίµησης. Η αυτοεκτίµηση του παιδιού δεν είναι προκαθορισµένη. Εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από την επιτυχία του παιδιού στις εκάστοτε σχέσεις που δηµιουργεί 
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ή στις δραστηριότητες που αναλαµβάνει. Στα παιδιά η συσχέτιση της αυτοεκτίµησης 

µε τη σχολική επίδοση είναι µια κοινή διαπίστωση. Σηµαντικό εύρηµα είναι πως η 

υψηλή αυτοεκτίµηση συνεπάγεται καλή σχολική απόδοση, ενώ η χαµηλή 

αυτοεκτίµηση συνεπάγεται χαµηλή απόδοση στο σχολείο. Το ερώτηµα που ανακύπτει 

είναι εαν η υψηλή αυτοεκτίµηση είναι ο αιτιολογικός παράγοντας της επιτυχίας στο 

σχολείο ή εαν η σχολική επιτυχία συµβάλλει στη διαµόρφωση θετικής εικόνας για 

τον εαυτό. Γεγονός είναι πως το παιδί διαθέτοντας υψηλή αυτοεκτίµηση προσεγγίζει 

µε διαφορετική συµπεριφορά τις σχολικές δραστηριότητες , γεγονός που επιφέρει 

θετικά αποτελέσµατα και άρα ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας θετικής αυτοεκτίµησης. 

Αντίθετα, το παιδί µε αρνητική αυτοεικόνα, δε θα καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες 

για την επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων καθώς στο µυαλό του κυριαρχεί η ίδεα πως 

δεν έχει τις δυνατότητες.    

 Η εικόνα του εαυτού ενός παιδιού προκύπτει εν µέρει από την ίδια του την 

εµπειρία. Συγκρίνοντας τον εαυτό του µε άλλους αποκτά την αντίληψη των 

ικανοτήτων του. Αυτά που λένε οι σηµαντικοί άλλοι για το παιδί-ποιές ιδιότητες 

θεωρούν ότι χαρακτηρίζουν το παιδί-είναι µια σηµαντική πηγή πληροφόρησης για 

την αυτοεπίγνωση. Αρα διεξάγεται το συµπέρασµα πως το παιδί του οποίου οι γονείς, 

οι φίλοι, οι δάσκαλοι και γενικά οι σηµαντικοί άλλοι τονίζουν κατά την παιδική του 

ηλικία τα προτερήµατα του αναµένεται να διαµορφώσει θετική αυτοεκτίµηση. 

Αντίθετα η σηµασία που δίνεται από τους άλλους στις αδυναµίες ενός παιδιού θα 

ενσωµατώσει αρνητικές εντυπώσεις στην εικόνα του. 

 Η αυτοεκτίµηση είναι αναµφισβήτητα ένα από τα σηµαντικότερα στοιχεία της 

προσωπικότητας ενός ατόµου καθώς του εξασφαλίζει τις ψυχολογικές προϋποθέσεις 

που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου το άτοµο να αναπτύξει στο έπακρο τις 

δυνατότητες του και να οδηγηθεί στην προσωπική ολοκλήρωση των στόχων του. Ενα 

άτοµο που διαθέται υψηλή αυτοεκτίµηση βρίσκεται σε προνοµιακή θέση όσον αφορά 

στις προκλήσεις της ζωής καθώς εµφανίζεται περισσότερο προσαρµοστικό εφόσον 

δεν φοβάται να επεξεργαστεί νέες λύσεις στα εκάστοτε προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει. Η υψηλή αυτοεκτίµηση θωρακίζει το άτοµο από τις επιπτώσεις των 

δυσάρεστων γεγονότων της ζωής στην ψυχική υγεία του ατόµου. 
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