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Το παρακάτω ποίηµα είναι του ποιητή Β. Russel, που παρατίθεται στο βιβλίο 

του Burns  (1986) και συνοψίζει µε θαυµάσιο τρόπο τις βασικές αρχές που 

προσδιορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο  ο καθένας καταλήγει να αντιµετωπίζει 

τον εαυτό του. 

 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην κριτική, 

Μαθαίνει να κατακρίνει. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην έχθρα, 

Μαθαίνει να καυγαδίζει. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ειρωνεία, 

Μαθαίνει να είναι ντροπαλό. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ντροπή, 

Μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην κατανόηση, 

Μαθαίνει να είναι υποµονετικό. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στον έπαινο, 

Μαθαίνει να εκτιµά. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στη δικαιοσύνη, 

Μαθαίνει να είναι δίκαιο. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην ασφάλεια, 

Μαθαίνει να πιστεύει. 

Αν ένα παιδί ζει µέσα στην επιδοκιµασία, 

Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίµηση. 



Αν ένα παιδί ζει µέσα σε παραδοχή και φιλία, 

Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη µέσα στον κόσµο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να απαντήσει στο ερώτηµα κατά πόσο οι έφηβοι µε 

µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από τους εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες στις διάφορες 

διαστάσεις της αυτοαντίληψης.  

Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δυο µέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό µέρος 

επιχειρείται µια εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά µε τις διάφορες θεωρητικές 

προσεγγίσεις και µοντέλα σχετικά µε την αντίληψη του εαυτού και την αυτοαντίληψη, µε πιο 

επικρατέστερο το πολυδιάστατο µοντέλο της Harter. Στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια να 

προσδιοριστεί η έννοια του εαυτού και της αυτοαντίληψης, καθώς οι διάφοροι ερευνητές δεν 

συγκλίνουν σε εναν κοινώς αποδεκτό ορισµό. Παρουσιάζεται η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

και του εαυτού στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και συζητείται ο ρόλος της στήριξης στη 

διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Πριν γίνει αναφορά στην αυτοαντίληψη των εφήβων µε 

µαθησιακές δυσκολίες, δίνονται τα ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες (καθώς ο έφηβος µε µαθησιακές δυσκολίες έχει περάσει πρώτα από την παιδική 

ηλικία). 

Στο δεύτερο και ερευνητικό µέρος, γίνεται αναφορά στα αποτελέσµατα της έρευνας και 

συζητώνται τα ευρήµατα. Από την έρευνα µας βρέθηκε ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

διαφέρουν µόνο σε δυο διαστάσεις της αυτοαντίληψης: στην αθλητική ικανότητα και τη στήριξη 

από τους γονείς. Φαίνεται ότι αυτές οι δυο διαστάσεις διαδραµατίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη 

διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης για τους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες. Γενικά, τα 

ερευνητικά αποτελέσµατα συµφωνούν µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα ότι οι έφηβοι µε 

µαθησιακές δυσκολίες δεν διαφέρουν στη σφαιρική αυτοαντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους 



και ότι τείνουν να αντικαθιστούν τους τοµείς στους οποίους παρουσιάζουν δυσκολίες µε τοµείς 

στους οποίους είναι καλοί, προκειµένου να διαµορφώσουν την αυτοαντίληψη τους.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

     Το ενδιαφέρον για την µελέτη του εαυτού και την εξέλιξη του δεν είναι καθόλου πρόσφατο. Η 

έννοια του εαυτού υπήρξε αντικείµενο µελέτης των φιλοσόφων από την αρχαιότητα. Όταν η 

ψυχολογία, ως ανεξάρτητη επιστήµη, αποσχίστηκε από την φιλοσοφία, η µελέτη της έννοιας του 

εαυτού µετατοπίστηκε από τον χώρο της φιλοσοφίας στο χώρο της ψυχολογίας.  

1.1 Οι ιδέες των φιλοσόφων 

     Οι ανθρωποκεντρικές ιδέες των φιλοσόφων αποτέλεσαν τον πυρήνα πάνω στον οποίο 

στηρίχθηκαν οι απόψεις των ψυχολόγων και επηρέασαν καθοριστικά τις θεωρίες του εαυτού που 

αναπτύχθηκαν στο χώρο της ψυχολογίας. 

     Σύµφωνα µε τον Σωκράτη, τις ιδέες του οποίου γνωρίζουµε µέσα από τα έργα των µαθητών 

του, στόχος είναι η ηθική βελτίωση των ανθρώπων, που µπορεί να επιτευχθεί µε το να δουλέψουν 

οι ίδιοι οι άνθρωποι πάνω στον εαυτό τους. Αυτό προϋπέθετε την αυτοεπίγνωση, κατά το δελφικό 

ρητό « γνώθι σαυτόν». Χωρίς να χρησιµοποιήσει τη λέξη « εαυτός» ο Σωκράτης καθόρισε την 

αναζήτηση του µέσα από την ενδοσκόπηση και τη διαλεκτική και τόνισε ότι ο εαυτός 

ανακαλύπτεται κατά την επικοινωνία και τη συζήτηση µε τους άλλους  ( Λεονταρή, 1996). 

     Στον Πλάτωνα, η έννοια του εαυτού εµπεριέχεται στη θεωρία του για την «ψυχή», η οποία 

είναι αυτό που έχει ζωή και αυτό που αντιλαµβάνεται, συναισθάνεται και θέλει. Η ψυχή ανήκει 

στον κόσµο των φθαρτών σωµάτων και παραµένει σε αυτόν όσο επιθυµεί τα αντικείµενα που 

προσλαµβάνουν οι αισθήσεις. Μπορεί όµως να γίνει κοινωνός των ιδεών και να γίνει αθάνατη. 

Όµως, δεν είναι δυνατό να αποδώσουµε, σήµερα, νόηµα καθαρά ψυχολογικών διακρίσεων σε 

αυτές τις έννοιες  που διαµορφώθηκαν είτε από ηθική ανάγκη είτε από θρησκευτικό ενδιαφέρον. 

Αυτό που ενδιαφέρει τον σηµερινό µελετητή είναι η βαθιά επίδραση που άσκησε η ιδέα του 

δυϊσµού( της ύπαρξης ύλης και πνεύµατος), όχι µόνο στο χώρο της φιλοσοφίας αλλά και της 

ψυχολογίας. 



Ο Αριστοτέλης  υποστήριξε ότι η ψυχή είναι η µορφή που προκύπτει από τις µεταβολές του 

οργανικού σώµατος. Η «ψυχή» νοείται ως ενότητα. Ενότητα δεν αποτελεί µόνο η ψυχή αλλά η 

ψυχή και το σώµα µαζί. Οι δεσµοί ψυχής-σώµατος είναι πολύ στενοί και δεν µπορούµε να 

κατανοήσουµε την ψυχή αν περιφρονήσουµε το σώµα, µέσω του οποίου αυτή εκδηλώνεται. 

Έτσι, για τους αρχαίους φιλοσόφους, ο εαυτός νοείται ως ψυχή, νούς ή πνεύµα, ως κάτι διαρκές, 

που µπορεί να ταυτιστεί µε το αιώνιο ( Λεονταρή, 1996). 

 1.2 William James: η πολλαπλότητα του εαυτού 

     Ο James θεωρείται ο βασικός εµπνευστής της θεωρίας του εαυτού και οι ιδέες του υπήρξαν 

ιδιαίτερα πρωτοποριακές για την εποχή του. Κατά τον James, o εαυτός περιλαµβάνει: α) τα 

διάφορα «µέρη» του, β) τα συναισθήµατα που συνδέονται µε αυτά, γ) τις πράξεις που πηγάζουν 

από αυτά.  

     Ο James παρουσιάζει τον εαυτό µε µια πολυδιάστατη, δυναµική µορφή. Τονίζει τη διπλή φύση 

του, υποστηρίζοντας ότι αποτελείται από το «Εγώ»(I) και το « Εµένα»(Me). Το «Εγώ» είναι το 

υποκείµενο που παρατηρεί, αισθάνεται και έχει εκτελεστική λειτουργία. Το «Εµένα» είναι το 

αντικείµενο της εµπειρίας.  

Ο James διέκρινε τέσσερις πτυχές του εαυτού: 

1) Τον υλικό εαυτό, που περιλαµβάνει το σώµα µας, τα υλικά αγαθά που βρίσκονται στην κατοχή 

µας, το στενό οικογενειακό περιβάλλον και το σπίτι. Πρόκειται για το άθροισµα όλων όσα ένα 

άτοµο θα µπορούσε να αποκαλέσει δικά του. Σχετική µε αυτή την πλευρά του εαυτού µας είναι η 

τάση να συγκεντρώνουµε περιουσιακά στοιχεία και να θεωρούµε πολύτιµα τα πράγµατα που είναι 

αποτέλεσµα µόχθου. 

2)Τον κοινωνικό εαυτό, που έχει άµεση σχέση µε την αναγνώριση που παίρνουµε από τους φίλους 

και τους σηµαντικούς άλλους του περιβάλλοντος µας. Ο James υποστήριξε ότι ο καθένας έχει 

τόσους κοινωνικούς εαυτούς όσοι είναι και οι άνθρωποι ή οι κοινωνικές οµάδες που τον 

«αναγνωρίζουν»  και έχουν µια εικόνα για αυτόν. Τόνισε ακόµα το γεγονός ότι το άτοµο δείχνει 

µια διαφορετική πλευρά του εαυτού του σε καθένα από τα άτοµα αυτά ή στις κοινωνικές οµάδες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια πληθώρα αντιλήψεων «κοινωνικού εαυτού», οι οποίες πολλές φορές 

είναι αντιφατικές και αντικρουόµενες. 



3) Τον πνευµατικό εαυτό, που είναι η εσωτερική, υποκειµενική αίσθηση και περιλαµβάνει τις 

ψυχικές διεργασίες και τα αµετάβλητα χαρακτηριστικά του Εγώ µας.  

4) Το τελευταίο τµήµα του εαυτού είναι το καθαρό Εγώ, που γίνεται κατανοητό µόνο µε έναν 

αφηρηµένο, υποθετικό τρόπο. 

     Ο James ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τα συναισθήµατα που σχετίζονται µε την αυτοαντίληψη, 

δηλαδή µε την αυτοεκτίµηση, υποστηρίζοντας ότι εξαρτώνται από τις απαιτήσεις που έχει το 

άτοµο από τον εαυτό του και από τις δυνατότητες του, όπως αυτό τις αντιλαµβάνεται. Έτσι, εάν οι 

επιτυχίες είναι ίσες ή µεγαλύτερες από τις προσδοκίες που έχει κάποιος για τον εαυτό του, τότε 

δηµιουργείται υψηλή αυτοεκτίµηση. Αντίθετα, αν κάποιος αποτύχει σε τοµείς που θεωρούσε ότι 

θα επιτύχει, τότε βιώνει χαµηλή αυτοεκτίµηση  (Harter, 1996). Οι ιδέες του επηρέασαν πολλούς 

νεότερους θεωρητικούς και εξακολουθούν να ασκούν σηµαντική επίδραση στο χώρο. Είναι ο 

πρώτος που έδωσε ένα σαφή ορισµό της αυτοεκτίµησης, µολονότι παρέµεινε σε ένα µάλλον 

επιφανειακό επίπεδο ανάλυσης, προβάλλοντας µια εικόνα του ατόµου ως παθητικού δέκτη των 

εικόνων που έχουν οι άλλοι για αυτό  (Λεονταρή, 1996). 

1.3 Ο κοινωνικός-ψυχολογικός εαυτός 

     Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι των αρχών του 20ού αιώνα υποστήριξαν ότι ο εαυτός είναι 

αποτέλεσµα µιας κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτές οι ιδέες τους επηρέασαν σηµαντικά τους 

νεότερους ερευνητές. Η έννοια του «κοινωνικού εαυτού» του James αποτέλεσε τη βάση για τη 

διαµόρφωση της θεωρίας της «συµβολικής αλληλεπίδρασης», της οποίας οι κυριότεροι 

εκπρόσωποι είναι ο Charles Cooley και o George Mead. 

     Ο Cooley τόνισε, όπως και ο James, ότι η αυτοαντίληψη έχει τις ρίζες της στον κοινωνικό 

περίγυρο. Oι Σηµαντικοί Άλλοι σχηµατίζουν έναν κοινωνικό καθρέφτη µέσα στον οποίο κοιτάει 

το άτοµο για να ανιχνεύσει τις απόψεις τους για τον εαυτό του. Αυτές οι απόψεις ενσωµατώνονται 

στην αίσθηση που έχει κάποιος για τον εαυτό του  (Harter, 1996). Υποστήριξε ότι η εικόνα που 

σχηµατίζει το παιδί για τον εαυτό του  µοιάζει µε ένα κοινωνικό καθρέφτη(«καθρεφτιζόµενος 

εαυτός»-looking glass self), δεδοµένου ότι η εικόνα αυτή συντίθεται από τις εντυπώσεις που 

νοµίζουµε ότι οι άλλοι έχουν για µας. Αυτή η εικόνα του εαυτού έχει τρία κύρια στοιχεία: 

Α) το πώς φανταζόµαστε ότι µας βλέπουν οι άλλοι 



Β) το πώς φανταζόµαστε ότι µας κρίνουν οι άλλοι 

Γ) ένα είδος αυτοσυναισθήµατος, όπως περηφάνια ή ντροπή, που πηγάζει από τα παραπάνω 

στοιχεία. 

     Ο συµβολισµός του καθρεφτιζόµενου εαυτού δεν είναι ιδιαίτερα πετυχηµένος, επειδή ο εαυτός 

του Cooley είναι ενεργός και δεν αντικατοπτρίζει απλώς αυτό που οι άλλοι πιστεύουν για το 

άτοµο. Παρόλο που ο Cooley το αναγνωρίζει αυτό και δέχεται τη συµµετοχή και άλλων 

παραγόντων στη δηµιουργία της αυτοαντίληψης, παρουσιάζει µια παθητική και σχεδόν απόλυτα 

κοινωνικά καθορισµένη εικόνα του ατόµου. 

     Ο Mead επιχείρησε να διατυπώσει ένα θεωρητικό σχήµα που αντιλαµβάνεται την συµπεριφορά 

ως δράση µέσα στα σύµβολα και µέσω των συµβόλων. Τόνισε τη σηµασία που έχει για την 

αυτοαντίληψη η χρήση των συµβόλων και επισήµανε κυρίως τον ρόλο της γλώσσας. Μέσω της 

γλώσσας το άτοµο µπορεί να πάρει τη θέση του Άλλου και ακόµη να πάρει τη θέση των Άλλων 

απέναντι στον εαυτό του. Εποµένως, µέσω της χρήσης της γλώσσας αναπτύσσει την ικανότητα να 

υιοθετεί όχι µόνο το ρόλο ενός συγκεκριµένου Άλλου σε σχέση µε τον εαυτό του, αλλά µιας 

οµάδας Άλλων, πραγµατικών ή φανταστικών. Αυτή η ιδέα του «γενικευµένου Άλλου»(generalized 

other) υπονοεί ότι υπάρχουν περισσότεροι από ενας εαυτοί και ο καθένας από αυτούς έρχεται στο 

προσκήνιο ανάλογα µε τη συγκεκριµένη κοινωνική περίσταση  (Λεονταρή, 1996). 

 

 

1.4 Οι ιδέες του Sigmund Freud 

     O Freud υποστηρίζει ότι ο «χαρακτήρας» ενός ατόµου διαµορφώνεται σε σηµαντικό βαθµό 

από το υλικό των σεξουαλικών ερεθισµών και συνίσταται από ένστικτα τα οποία έχουν καθηλωθεί 

από την παιδική ηλικία µέσω του µηχανισµού της «µετουσίωσης». Συγχρόνως, όµως παραδέχεται 

ότι τα γνωρίσµατα του χαρακτήρα είναι τόσο σφαιρικά, ώστε φαίνεται δύσκολο να δεχθούµε την 

προέλευση τους από ειδικά ψυχικά φαινόµενα. Αργότερα, στο Εγώ και στο Αυτό, προτείνει την 

«ταύτιση» ως ένα κεντρικό µηχανισµό διαµόρφωσης του χαρακτήρα, παράλληλα µε τη 

µετουσίωση.   



     Ο Freud δεν κάνει καµία απευθείας αναφορά στον εαυτό. Ως κυρίαρχο όρο στο έργο του 

συναντάµε το « Εγώ», το οποίο αντιπροσωπεύει ένα από τα τρία δοµικά στοιχεία της 

προσωπικότητας. Σύµφωνα µε αυτόν, το Εγώ, που είναι ανύπαρκτο κατά τη γέννηση, 

δηµιουργείται βαθµιαία, καθώς το παιδί αρχίζει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τον εξωτερικό 

κόσµο. 

     Αν θεωρήσουµε ότι το Εγώ ισοδυναµεί µε τον εαυτό, τότε ο εαυτός παίζει το ρόλο του 

µεσολαβητή ανάµεσα στις εσωτερικές δυνάµεις και την εξωτερική πραγµατικότητα. Επιπλέον, ο 

εαυτός του Freud  είναι ουσιαστικά ασυνείδητος και η οριστική του διαµόρφωση επιτυγχάνεται µε 

το να γίνεται περισσότερο συνειδητός. Εποµένως, ο εαυτός ως Εγώ δεν είναι ένα δεδοµένο αλλά 

µια επίτευξη (Λεονταρή, 1996). 

1.5 Φαινοµενολογική προσέγγιση για τον εαυτό 

     Η φαινοµενολογική προσέγγιση έχει ασκήσει τη µεγαλύτερη επίδραση στις θεωρίες τις 

σχετικές µε τον εαυτό. Η προσέγγιση αυτή τονίζει τη σπουδαιότητα του συνόλου των εµπειριών 

ενός ατόµου, όπως αυτό τις βιώνει και τις κατανοεί. Η φαινοµενολογία δεν ενδιαφέρεται για την 

πραγµατικότητα αυτή καθεαυτή αλλά για το προσωπικό νόηµα που δίνει σε αυτήν το άτοµο. Έτσι, 

δεν θεωρεί ότι η συµπεριφορά απορρέει από συγκεκριµένα ερεθίσµατα αλλά από τον τρόπο που το 

υποκείµενο τα εκλαµβάνει και τα ερµηνεύει. Η πρόσληψη και η ερµηνεία των συγκεκριµένων 

ερεθισµάτων από το άτοµο, µε τη σειρά της, εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο αυτό 

αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. ∆ηλαδή, υπάρχει µια σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στην 

αυτοαντίληψη και την αντίληψη των ερεθισµάτων. Η αντίληψη είναι επιλεκτική και επηρεάζεται 

από τις εµπειρίες, κίνητρα, στόχους και µηχανισµούς άµυνας.    

     Για τη φαινοµενολογία δεν υπάρχει κανένα χάσµα µεταξύ του «υποκειµένου» και του 

«αντικειµένου». Το νόηµα ενός φαινοµένου πρέπει να βρεθεί και να κατανοηθεί. Αυτό όµως είναι 

εφικτό µόνο όταν εξεταστούν τα βιωµένα γεγονότα. Ο κόσµος δεν είναι το τι σκεφτόµαστε αλλά 

το τι βιώνουµε ή µέσα σε τι ζούµε, ακόµα και όταν αµφισβητούµε την πραγµατικότητα του και 

θεωρούµε τον φαντασιακό κόσµο περισσότερο πραγµατικό από τον κόσµο της εµπειρίας. 

     Οι οπαδοί της φαινοµενολογίας πιστεύουν ότι οι άνθρωποι προσπαθούν διαρκώς να 

διατηρήσουν µια θετική εικόνα του εαυτού και ότι η προσπάθεια τους αυτή αποτελεί ένα 



σηµαντικό κίνητρο της συµπεριφοράς. ∆εν αρνούνται τη σηµασία του κοινωνικού παράγοντα στη 

διαµόρφωση του εαυτού αλλά αντιµετωπίζουν το άτοµο όχι ως παθητικό δέκτη των κοινωνικών 

επιδράσεων αλλά ως µια αυτόνοµη µονάδα. Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της φαινοµενολογικής 

σχολής είναι οι Snygg και Combs, o Rogers και ο Kelly, των οποίων τις θεωρίες θα εξετάσουµε 

σχετικά µε την αυτοαντίληψη. 

1.5.1 Η θεωρία των Snygg και Combs 

     Οι Snygg και Combs έδωσαν έµφαση στη σπουδαιότητα των ενσυνείδητων συναισθηµάτων και 

αντιλήψεων, δηλαδή των ενσυνείδητων εµπειριών. Οι ενσυνείδητες εµπειρίες του ατόµου 

αποτελούν το «φαινοµενολογικό πεδίο». Το φαινοµενολογικό πεδίο, κατ’αυτούς, περιέχει τρία 

µέρη, τα οποία απεικονίζονται µε τρεις οµόκεντρους κύκλους: το αντιληπτικό πεδίο στην ολότητα 

του αντιπροσωπεύεται από το µεγαλύτερο κύκλο(Α) και περιλαµβάνει το σύνολο εκείνων των 

οποίων το άτοµο έχει συνείδηση στη δεδοµένη στιγµή. Μέσα σε αυτό το πεδίο υπάρχει ενας 

µικρότερος χώρος(Β), ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις αντιλήψεις που έχει το άτοµο για τον εαυτό 

του. Αυτός είναι ο φαινοµενολογικός εαυτός. Τέλος, ο πυρήνας και των δυο αυτών είναι ενας 

ακόµα πιο µικρός κύκλος (Γ), που περιλαµβάνει µόνο αυτές τις πτυχές του εαυτού που είναι 

σηµαντικές για το άτοµο. Αυτή είναι η αυτοαντίληψη. Είναι τα σταθερά και σηµαντικά 

χαρακτηριστικά που το άτοµο θεωρεί ότι το αντιπροσωπεύουν πλήρως. 

     Η αυτοαντίληψη είναι η εικόνα του εαυτού όπως τη βλέπει το άτοµο και όχι όπως φαίνεται 

στους εξωτερικούς παρατηρητές. Έχει µια σταθερότητα και µια συνέπεια, ιδιότητες που καθιστούν 

εφικτή την πρόβλεψη της συµπεριφοράς. Κατ’αυτούς, ο εαυτός περιλαµβάνει τον εαυτό ως 

αντικείµενο(self-as-object) και τον εαυτό ως µια γνωστική διαδικασία(self-as-process). Έτσι 

δηµιουργείται ο φαινοµενολογικός εαυτός. Κατ’αυτούς, οι µηχανισµοί που καθορίζουν την 

αυτοαντίληψη είναι εσωτερικοί και δεν εξαρτώνται από τη σχέση του ατόµου µε τους άλλους. Η 

αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον δεν θεωρείται καθοριστική για τη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης.  Το άτοµο δεν είναι έρµαιο των αντιλήψεων που οι άλλοι έχουν για αυτό ούτε των 

ρόλων που του επιβάλλει η κοινωνία. Το ίδιο το άτοµο καθορίζει το είδος των εµπειριών που 

βιώνει  (Λεονταρή, 1996). 

Το φαινοµενολογικό πεδίο κατά τους Snygg και Combs απεικονίζεται παρακάτω: 



 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Η θεωρία του Carl Rogers 

     Η θεωρία του Rogers για τον εαυτό είναι τµήµα της γενικής θεωρίας του που αφορά την 

προσωπικότητα. Θεωρεί ότι το άτοµο είναι µια ολότητα, είναι ανεξάρτητο και αυτόνοµο και έχει 

την ικανότητα για ανάπτυξη, αυτογνωσία και για αυτοαποδοχή. Το ψυχολογικά υγιές άτοµο είναι 

ένα πρόσωπο σε διαρκή εξέλιξη, αλλάζει συνεχώς και προσαρµόζει τη συµπεριφορά του σε νέες 

καταστάσεις στην πορεία του προς την αυτοπραγµάτωση. 

Ο Rogers θεωρεί ότι η διαµόρφωση του εαυτού είναι αποτέλεσµα των συνδιαλλαγών του ατόµου 

µε το περιβάλλον του, ειδικά µε το κοινωνικό περιβάλλον. Ορίζει τον εαυτό ως «µια οργανωµένη 

µορφή των αντιλήψεων που γίνονται αποδεκτές από τη συνείδηση» ( Rogers, 1951). Εποµένως ο 

εαυτός περιέχει τα χαρακτηριστικά του ατόµου που εµπίπτουν στην άµεση γνώση του και στα 

οποία πιστεύει ότι ασκεί έλεγχο.  Υποστηρίζει ότι η αντίληψη του εαυτού ακολουθεί τους γενικούς 

νόµους της αντίληψης. Αντιπροσωπεύει ένα οργανωµένο και σταθερό εννοιολογικό σύνολο και 

όχι ένα σύνολο στοιχείων άσχετων µεταξύ τους. Έτσι, η αλλαγή ενός τµήµατος µπορεί να επιφέρει 

αλλαγές σε ολόκληρο το σύνολο.  

     Με βάση τον Rogers, η αυτοαντίληψη ορίζεται ως ένα οργανωµένο σύνολο όλων των 

αντιλήψεων που το άτοµο θεωρεί χαρακτηριστικές του εαυτού του. Υποστηρίζει ότι ο κάθε 

άνθρωπος τείνει να διαχωρίζει τις εµπειρίες που γίνονται αντιληπτές σε χαρακτηριστικές για τον 



εαυτό του και σε µη χαρακτηριστικές.  Η έννοια του εαυτού είναι ενας όρος ευρύτερος από την 

έννοια της αυτοαντίληψης. Περιλαµβάνει την αυτοαντίληψη αλλά και το ιδανικό Εγώ (η εικόνα 

του εαυτού που το άτοµο θα ήθελε να έχει).  

     Ο  Rogers θεωρεί ότι η ανάγκη για θετική αποδοχή από τους άλλους προκύπτει συγχρόνως µε 

την εµφάνιση της αυτοαντίληψης. Στενά συνδεδεµένη µε την ανάγκη για θετική αποδοχή είναι η 

ανάγκη του ατόµου για θετική αυτοεκτίµηση, η οποία αναφέρεται στις θετικές στάσεις που έχει το 

άτοµο απέναντι στον εαυτό του. Η ανάγκη για αυτοεκτίµηση είναι αποτέλεσµα µάθησης και 

προέρχεται από τον συσχετισµό µεταξύ των προσωπικών εµπειριών και της ικανοποίησης ή της 

µαταίωσης της ανάγκης για θετική αποδοχή. Όταν η θετική αυτοεκτίµηση στηρίζεται στις 

αξιολογήσεις των άλλων, τότε µπορεί να δηµιουργηθούν αντιφάσεις µεταξύ των αναγκών του 

οργανισµού και της ανάγκης του εαυτού για θετική αξιολόγηση. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 

µεταξύ των εµπειριών και της αυτοαντίληψης, δηµιουργείται απειλή. Έτσι, το άτοµο 

παραµορφώνει τη σηµασία των εµπειριών του ώστε να τις εναρµινίσει µε την εικόνα του εαυτού 

(Λεονταρή, 1996). 

1.5.3 Η θεωρία των προσωπικών δοµών του George Kelly 

     Στη θεωρία του Κelly δεν υπάρχει άµεση αναφορά στην αυτοαντίληψη αλλά γενικά στην 

έννοια του εαυτού. Σύµφωνα µε τον Kelly, ο άνθρωπος συµπεριφέρεται σαν ενας επιστήµονας που 

προσπαθεί συνεχώς να καταλάβει και να προβλέψει τα γεγονότα και τις καταστάσεις γύρω του. Η 

συµπεριφορά και η προσωπικότητα του είναι απόρροια του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνεται 

τον κόσµο και τους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αν θέλουµε να καταλάβουµε κάποιον, είναι ανάγκη 

να ανακαλύψουµε τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο βιώνει και κατανοεί τον κόσµο. 

     Σύµφωνα µε τον Kelly, το άτοµο συστηµατοποιεί τις εµπειρίες του δηµιουργώντας νοητικά 

σχήµατα ή προσωπικές δοµές, µέσα από τα οποία αντιλαµβάνεται τον κόσµο. Αυτές οι δοµές 

αποτελούν είδη διακρίσεων (π.χ καλός/κακός) που κάνουν οι άνθρωποι ως προς τα άτοµα, τα 

γεγονότα και τα αντικείµενα του περιβάλλοντος τους. Αυτές οι δοµές µπορούν να περιγράψουν 

την προσωπικότητα του ατόµου. 

     Ο εαυτός είναι µια άλλη θεωρητική δοµή που επιτρέπει στο άτοµο να διαφοροποιείται από τους 

άλλους.  Οι θεωρητικές δοµές που αφορούν τον εαυτό δηµιουργούνται µε βάση τις εµπειρίες του 



παρελθόντος(π.χ τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι στο άτοµο) και χρησιµοποιούνται έτσι ώστε 

να γίνονται οι καλύτερες δυνατές προβλέψεις  (Λεονταρή, 1996). 

     Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήθηκε µια σύντοµη ανασκόπηση της ιστορικής πορείας του εαυτού  

που ξεκινά από τους αρχαίους φιλοσόφους και συνεχίζει µέσα από τις κυριότερες ψυχολογικές 

θεωρίες. Η έννοια του εαυτού έχει µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας, όπως επίσης έχει 

αλλάξει και ο τρόπος κατανόησης του εαυτού.  

Οι έννοιες που έχουν δοθεί κατά καιρούς στον εαυτό είναι πολλές και διαφορετικές. Στην 

αρχαιότητα θεωρούσαν ότι ο εαυτός είναι κάτι που ισοδυναµεί µε την ψυχή. Η θεωρία της 

συµβολικής αλληλεπίδρασης  τονίζει τον κοινωνικό καθορισµό της αυτοαντίληψης, 

υποστηρίζοντας ότι η αυτοαντίληψη επηρεάζεται σηµαντικά από αυτά που το άτοµο πιστεύει ότι 

οι άλλοι σκέφτονται για αυτό ή από το ότι βλέπει τον εαυτό του να έχει τα χαρακτηριστικά και την 

αξία που οι άλλοι αποδίδουν σε αυτό. Η ψυχαναλυτική θεωρία τονίζει την ιδιαιτερότητα κάθε 

ατόµου, αναλύοντας τη δοµή του ψυχισµού του. Η φαινοµενολογική θεωρία δίνει έναν ενεργητικό 

ρόλο στο άτοµο, τονίζοντας ότι βάση της αυτοαντίληψης αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο το ίδιο 

το άτοµο βλέπει τον εαυτό του, τις ανάγκες του, τις αδυναµίες και τις αξίες του. 

Κοινή συνισταµένη όλων αυτών των θεωρητικών τάσεων αποτελεί η ιδέα ότι ο εαυτός ή η 

αυτοαντίληψη είναι ενας βασικός παράγοντας στη δηµιουργία κινήτρων συµπεριφοράς και στην 

απόκτηση µιας ισορροπηµένης και υγιούς προσωπικότητας. 

     Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον εννοιολογικό προσδιορισµό του εαυτού και της  

αυτοαντίληψης και στα κυριότερα επιστηµονικά µοντέλα που επηρέασαν τον ορισµό της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

      Η έννοια του εαυτού (self-concept) είναι ίσως ένας από τους πλέον δηµοφιλείς και 

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

δεκαετίας του 1980 επικρατούσε ασάφεια, τόσο σε επίπεδο ορολογίας όσο και σε επίπεδο ορισµού 

και µέτρησης. Η σύγχυση η οποία επικράτησε για πολλά χρόνια στην περιοχή της έννοιας του 

εαυτού οφείλεται, κατά την Byrne  (1996a), σε τέσσερις κυρίως παράγοντες: 

→ Την έλλειψη ενός γενικά παραδεκτού ορισµού 



→ Τη χρησιµοποίηση, ως συνώνυµων µε την έννοια του εαυτού, πολλών διαφορετικών όρων 

µε κοινό πρόθεµα τη λέξη «εαυτός»(self). 

→ Την ασάφεια ως προς τις συνιστώσες της έννοιας του εαυτού 

→ Την τάση πολλών ερευνητών να περιγράφουν την έννοια του εαυτού περισσότερο µε 

όρους κοινής λογικής παρά µε αυστηρά επιστηµονικούς όρους 

Υιοθετώντας παρόµοια θέση, ο Marsh  (1998) έχει πολύ εύστοχα παρατηρήσει ότι η έννοια του 

εαυτού, όπως και πολλές άλλες ψυχολογικές εννοιολογικές κατασκευές, είναι κάτι αυτονόητο για 

πολλούς ερευνητές, σε σηµείο µάλιστα που να µη νιώθουν την ανάγκη να διατυπώσουν έναν 

αυστηρό εννοιολογικό και λειτουργικό ορισµό της. 

2.1 Ορισµός της έννοιας του εαυτού 

     Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αποκαλύπτει µια πληθώρα ορισµών για την έννοια 

του εαυτού. Για παράδειγµα, οι Shavelson, Hubner και Stanton (1976) προσδιόρισαν δεκαεπτά 

διαφορετικά εννοιολογικά σχήµατα που όλα είχαν οριστεί ως έννοια του εαυτού. Εκτός από την 

ασάφεια στον ορισµό της έννοιας του εαυτού, πρόσθετη σύγχυση επέφερε η τάση των ερευνητών 

να χρησιµοποιούν εναλλακτικά και κατά τυχαίο τρόπο τους διάφορους όρους που έχουν πρόθεµα 

τη λέξη «εαυτός». 

     Οι όροι οι οποίοι έχουν συχνότερα χρησιµοποιηθεί ως συνώνυµοι στη διεθνή βιβλιογραφία 

είναι δυο: self-concept και self-esteem. O Ηattie (1992, σελ. viii) σε µια προσπάθεια 

κατηγοριοποίησης των όρων, διαπίστωσε ότι εναλλακτικά προς το self-concept  έχουν κυρίως 

χρησιµοποιηθεί οι όροι self-estimation, self-identity, self-image, self-perception, self-

consciousness, self-imaginary και self- awareness. Εναλλακτικά προς το self-esteem έχουν 

χρησιµοποιηθεί οι όροι self-regard, self-reverence, self-acceptance, self-respect, self-worth, self-

feeling και self-evaluation.  

     Πιο πρόσφατα, εναλλακτικά προς τους όρους self-esteem ή self-worth έχει χρησιµοποιηθεί και 

ο όρος general self-concept. H ασάφεια στον ορισµό και τη χρήση των όρων µε πρόθεµα τη λέξη 

«εαυτός» είχε ως αποτέλεσµα τα ευρήµατα των µελετών στο τοµέα της έννοιας του εαυτού να 

είναι συχνά αντιφατικά µεταξύ τους  ( Mακρή-Μπότσαρη, 2001).   



     Ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε τον 

ορισµό της έννοιας του εαυτού, ενας γενικά παραδεκτός ορισµός αυτής της εννοιολογικής 

κατασκευής είναι ο τρόπος µε τον οποίο ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. Κατά τον 

Burns  (1982, σελ. 5) η έννοια του εαυτού «είναι ένα σύνολο υποκειµενικά αξιολογούµενων 

χαρακτηριστικών και συναισθηµάτων». Σύµφωνα µε τον ίδιο θεωρητικό  (1982, σελ.26) ο όρος 

έννοια του εαυτού αναφέρεται σε «όλες τις πτυχές της άποψης του ατόµου για τον εαυτό του». 

Ο Rosenberg (1986a, σελ. 7) ορίζει την έννοια του εαυτού ως το «σύνολο των σκέψεων και 

συναισθηµάτων του ατόµου που αναφέρονται στον εαυτό του ως αντικείµενο». 

 2.2 Συνιστώσες της έννοιας του εαυτού 

     Σήµερα, τείνει να γίνει γενικότερα αποδεκτό ότι η έννοια του εαυτού (self-concept) είναι µια 

σύνθετη εννοιολογική κατασκευή η οποία περιλαµβάνει γνωστικές, συναισθηµατικές και 

συµπεριφορικές πτυχές. Οι σύγχρονες απόψεις συγκλίνουν προς µια πολυδιάστατη εικόνα εαυτού 

µε πολλές επιµέρους εικόνες. Αυτές οι εικόνες αντανακλούν τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού 

και την πολυµορφία των εµπειριών που αυτός βιώνει  (Λεονταρή, 1996). 

      Γενική είναι επίσης η συµφωνία ότι δυο βασικές συνιστώσες της έννοιας του εαυτού είναι η 

αυτοαντίληψη (self-perception) ή αυτοεικόνα (self-image) και η αυτοεκτίµηση (self-esteem) ή 

σφαιρική αυτοαξία ( global self-worth). Η σφαιρική αυτοαντίληψη ορίζεται ως η γενική 

αντίληψη που έχει το άτοµο για τον εαυτό του καθώς και η γενική ικανοποίηση από τον εαυτό του  

(Zeleke, 2004). Επίσης, ορισµένοι ερευνητές θεώρησαν ότι και ο όρος αυτοαποτελεσµατικότητα 

(self-efficacy) αποτελεί µια από τις επιµέρους εκφάνσεις της έννοιας του εαυτού είτε ότι αυτοί οι 

δυο όροι µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά. 

     Η αυτοαντίληψη είναι η γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού και αντιπροσωπεύει µια 

δήλωση, µια περιγραφή ή µια πεποίθηση του ατόµου για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίµηση 

αντιπροσωπεύει τη συναισθηµατική πλευρά και αναφέρεται στη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος 

για την αξία του ως άτοµο.  Πρέπει να τονιστεί ότι η αυτοαντίληψη όσο και η αυτοεκτίµηση 

ενέχουν το στοιχείο της αυτοαξιολόγησης. Αυτές οι πεποιθήσεις και οι αξιολογήσεις του ατόµου 

για τον εαυτό του συνθέτουν την έννοια του εαυτού και καθορίζουν όχι µόνο ποίο είναι, αλλά τι 

νοµίζει ότι είναι , τι νοµίζει ότι µπορεί να κάνει και τι νοµίζει ότι µπορεί να γίνει  ( Burns, 1982). 



2.3 Μοντέλα της έννοιας του εαυτού 

     Αρχικά, η έννοια του εαυτού εκλαµβανόταν ως µια γενική-αδιαφοροποίητη εννοιολογική 

κατασκευή. Κύριος εκπρόσωπος αυτής της µονοδιάστατης θεώρησης της έννοιας του εαυτού 

ήταν ο Coopersmith  (1967), το ερωτηµατολόγιο του οποίου χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα τόσο 

στην ερευνητική διαδικασία όσο και στην κλινική πρακτική. Το συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο 

περιλαµβάνει ερωτήσεις σχετικά µε το σχολείο, τους συνοµηλίκους, την οικογένεια και τον εαυτό 

γενικότερα. Κατά τον Coopersmith, το άθροισµα των τιµών όλων των ερωτήσεων του 

ερωτηµατολογίου αποτελεί ένα δείκτη της αυτοεκτίµησης. 

Το µονοδιάστατο-αθροιστικό µοντέλο του  Coopersmith απεικονίζεται  παρακάτω: 

 

 

 

 

     Ο Rosenberg  (1965, 1986a) ήταν ο πρώτος ο οποίος αµφισβήτησε τα µονοδιάστατα-

αθροιστικά µοντέλα της έννοιας του εαυτού και έδωσε έµφαση σε µια σφαιρική φύση της 

αυτοεκτίµησης. Ισχυρίστηκε ότι η αυτοεκτίµηση δεν προκύπτει από το απλό άθροισµα των τιµών 

των ερωτήσεων ενός ερωτηµατολογίου όπως αυτό του Coopersmith, αλλά ότι τα διάφορα 

διακεκριµένα στοιχεία του εαυτού σταθµίζονται, ιεραρχούνται και συνδυάζονται σύµφωνα µε µια 

άκρως σύνθετη εξίσωση, της οποίας το άτοµο πιθανόν δεν έχει επίγνωση. Η θέση του αυτή 

αντανακλάται στο ερωτηµατολόγιο του, του οποίου οι ερωτήσεις αποτυπώνουν άµεσα την 

αυτοεκτίµηση. 



Το µονοδιάστατο-σφαιρικό µοντέλο του Rosenberg απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 

Στη συνέχεια και άλλοι σύγχρονοι θεωρητικοί αµφισβήτησαν το µονοδιάστατο-αθροιστικό 

µοντέλο της έννοιας του εαυτού, υποστηρίζοντας ότι µια τέτοια προσέγγιση µπορεί να συγκαλύψει 

σηµαντικές διακρίσεις που κάνουν τα άτοµα στους διάφορους τοµείς της ζωής τους. Οι 

θεωρητικοί αυτοί υποστήριξαν ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν πλήρως οι ενδοατοµικές και 

διατοµικές διαφορές στην έννοια του εαυτού αν αγνοηθεί η πολυδιάστατη φύση των 

αυτοπεριγραφικών εκτιµήσεων. Έτσι, προβλήθηκε µια πολυδιάστατη-πολυπαραγοντική 

προσέγγιση στην έννοια του εαυτού, σύµφωνα µε τη οποία ως άτοµα διατηρούµε πολλές 

επιµέρους αυτοεικόνες, ο αριθµός των οποίων αυξάνει µε την πάροδο της ηλικίας. Για 

παράδειγµα, διατηρούµε αυτοεικόνες ως προς τις γνωστικές µας ικανότητες, τις κοινωνικές µας 

δεξιότητες, τις σωµατικές µας ικανότητες. Αυτές οι επιµέρους αυτοεικόνες είναι οι 

αυτοαντιλήψεις µας στους διάφορους τοµείς της ζωής µας. Η πολυδιάστατη προσέγγιση στην 

έννοια του εαυτού τονίζει τόσο τις αυτοπεριγραφικές εκτιµήσεις στους επιµέρους τοµείς όσο και 

τη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για τον εαυτό του  ( Μακρή-Μπότσαρη, 2001).   

    ∆υο είναι τα πολυδιάστατα µοντέλα τα οποία έχουν βρει την µεγαλύτερη απήχηση µεταξύ των 

ερευνητών και έχουν αποτελέσει το αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο των δυο πιο διαδεδοµένων και 

ευρύτερα χρησιµοποιούµενων ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση της έννοιας του εαυτού: το 



πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter (1983, 1986, 1990a, 1990c) και το ιεραρχικό µοντέλο των 

Shavelson, Hubner και Stanton (1976). 

     To µοντέλο της Harter στηρίζεται στην υπόθεση του James ότι η επίδραση των επιµέρους 

τοµέων αυτοαντίληψης στην αυτοεκτίµηση εξαρτάται από τη σπουδαιότητα που το ίδιο το άτοµο 

αποδίδει στους διάφορους τοµείς της ζωής του. Υποστηρίζει, ότι το κατά πόσον η αυτοαντίληψη 

που έχει το άτοµο σε ένα συγκεκριµένο τοµέα θα επηρεάσει τη γενική του αυτοαντίληψη θα 

εξαρτηθεί από την υποκειµενική σπουδαιότητα που έχει ο τοµέας αυτός για το συγκεκριµένο 

άτοµο. Έτσι, η σχέση ανάµεσα στη γενική αυτοαντίληψη και τις επιµέρους αντιλήψεις του εαυτού 

είναι πιθανό να διαφέρει από άτοµο σε άτοµο. Για παράδειγµα, ένα παιδί µπορεί να έχει µια 

αρνητική αυτοαντίληψη για την επίδοση του στα µαθηµατικά αλλά αυτή η επιµέρους εικόνα θα 

επηρεάσει τη γενική του αυτοαντίληψη µόνο εάν θεωρεί σηµαντική την επιτυχία στον τοµέα αυτό  

(Λεονταρή, 1996). Βέβαια, η Harter  (1996) υποστηρίζει ότι το πολυδιάστατο µοντέλο δεν 

κυριαρχεί στην ύπαρξη της σφαιρικής αυτοαντίληψης ή σφαιρικής αυτοεκτίµησης. Υποστήριξε 

ότι η σφαιρική αυτοεκτίµηση είναι κάτι το διαφορετικό από τις διαφορετικές αυτοαντιλήψεις 

στους διάφορους τοµείς. Έτσι, τα άτοµα µπορούν να κάνουν σφαιρικές κρίσεις της αξίας τους 

καθώς και να δώσουν συγκεκριµένες αυτοεκτιµήσεις για ποικίλους τοµείς.  

Το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 



 

     Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton (1976) τοποθετεί στην κορυφή της 

ιεραρχίας τη γενική έννοια του εαυτού ( general self-concept)  και στη βάση της τους διάφορους 

επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης. Στη θεωρία τους για την έννοια του εαυτού, ο Shavelson και οι 

συνεργάτες του υποστήριξαν ότι η έννοια του εαυτού είναι µια ιεραρχικά δοµηµένη εννοιολογική 

κατασκευή µε πολλές επιµέρους όψεις. Θεωρούν ότι το άτοµο αναπτύσσει πολλές επιµέρους εικόνες 

του εαυτού του, οι οποίες ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες περιοχές ανάλογα µε τις ικανότητες, 

τις δεξιότητες και τις γνώσεις που διαθέτει (για παράδειγµα, η καλή επίδοση ενός παιδιού στα 

µαθηµατικά οδηγεί στην αυτοαντίληψη της ικανότητας του στα µαθηµατικά)  (Λεονταρή, 1996). Η 

γενική έννοια του εαυτού στην κορυφή της ιεραρχίας είναι σταθερή. Καθώς όµως κανείς κατεβαίνει 

τις βαθµίδες της ιεραρχίας, η έννοια του εαυτού συγκεκριµενοποιείται όλο και περισσότερο, µε 

συνέπεια να καθίσταται λιγότερη σταθερή. Έτσι, µεταβολές στη βάση της ιεραρχίας είναι πιθανόν 

να επισκιάζονται από ανώτερες ιεραρχικά αυτοαντιλήψεις, ενώ µεταβολές στη γενική έννοια του 

εαυτού στην κορυφή της ιεραρχίας είναι πιθανόν να απαιτούν πολλές µεταβολές στη βάση της. 

Το ιεραρχικό µοντέλο των Shavelson, Hubner και Stanton απεικονίζεται παρακάτω: 

 

 

 

      Γενικά, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την αυτοαντίληψη δείχνει ότι υπάρχουν 

δυο µοντέλα αυτοαντίληψης που καθοδηγούν την έρευνα: το µονοδιάστατο  (unidimensional) και 

το πολυδιάστατο (multidimensional). Τα πρώτα µοντέλα για την αυτοαντίληψη ήταν 



µονοδιάστατα. Με βάση αυτό το µοντέλο υπάρχει µόνο ενας γενικός παράγοντας αυτοαντίληψης 

(π.χ general self-concept ή global self-worth) ή ενας γενικός παράγοντας επικρατεί σε πιο ειδικούς 

παράγοντες. Παρόλα αυτά, η πρόοδος στην ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι η αυτοαντίληψη 

είναι περισσότερο µια πολυδιάστατη κατασκευή παρά µονοδιάστατη. Σήµερα υπάρχει οµοφωνία 

στο ότι η αυτοαντίληψη αποτελεί µια πολυδιάστατη κατασκευή. Αυτό σηµαίνει ότι η 

αυτοαντίληψη κυµαίνεται σε πολλούς τοµείς. Αν αγνοηθεί η πολυπαραγοντική φύση της 

αυτοαντίληψης, δεν µπορεί να κατανοηθεί ικανοποιητικά η σχέση µεταξύ της αυτοαντίληψης και 

των άλλων µεταβλητών. Έτσι, η σφαιρική αυτοαξία είναι ξεχωριστή από τις αντιλήψεις στους 

διάφορους τοµείς και µπορεί να µελετηθεί ξεχωριστά  (Zeleke, 2004). 

     Στο κεφάλαιο αυτό έγινε προσπάθεια να δοθεί η εννοιολογική προσέγγιση τόσο του εαυτού 

όσο και της αυτοαντίληψης. Αν και έχουν δοθεί διαφορετικοί ορισµοί για το τι αποτελεί τον εαυτό 

και την αυτοαντίληψη, είναι γενικά αποδεκτό ότι η εικόνα του εαυτού είναι πολυδιάστατη, όπως 

ορίστηκε από το πολυπαραγοντικό µοντέλο της Harter. 

     Στο επόµενο κεφάλαιο ακολουθεί η εξελικτική πορεία της ανάπτυξης του εαυτού και της  

αυτοαντίληψης στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια µέχρι την εφηβική ηλικία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

     Οι εξελικτικές διαφορές της έννοιας του εαυτού έχουν αποτελέσει αντικείµενο πλήθους 

θεωρητικών και εµπειρικών µελετών. ∆ιερευνώντας τις εξελικτικές διαφορές στην έννοια του 

εαυτού, οι περισσότεροι ερευνητές συµφωνούν ότι η αρχή της ορθογένεσης (orthogenetic 

principle), µια από τις βασικές αρχές της εξελικτικής θεωρίας, βρίσκει εφαρµογή και στον εαυτό. 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η έννοια του εαυτού εξελίσσεται από µια καθολικά αδιαφοροποίητη 

ολότητα σε µια λειτουργική διαφοροποιηµένη ενότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την ιεραρχική 

ολοκλήρωση των στοιχείων που την αποτελούν. Επιπλέον, η ανάπτυξη της έννοιας του εαυτού 

ακολουθεί τη γνωστική ανάπτυξη, για αυτό και οι εκτιµήσεις που κάνει το άτοµο για τον εαυτό 

του γίνονται προοδευτικά πιο πολύπλοκες και πιο αφηρηµένες  (Ηarter, 1990b). 

     Οι απόψεις των ερευνητών για τις εξελικτικές διαφορές στο περιεχόµενο της έννοιας του 

εαυτού συγκλίνουν ως προς το ότι οι εκτιµήσεις του εαυτού, οι οποίες αρχικά εστιάζονται σε 



εµφανή, εξωτερικά χαρακτηριστικά, µε την πάροδο του χρόνου στρέφονται προς τον εσωτερικό, 

τον ψυχολογικό εαυτό. Η αίσθηση της έννοιας του εαυτού στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια 

παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

 

3.1 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

3.1.1 Η ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού από τη γέννηση µέχρι την ηλικία των δυο ετών 

     Η ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού αρχίζει µε τη συνειδητοποίηση του εαυτού ως 

υποκειµένου και επιτυγχάνεται όταν το βρέφος αντιληφθεί ότι αποτελεί µια οντότητα ξεχωριστή 

από τους άλλους.  

     Αρχικά, το βρέφος έχει µια συγκεχυµένη εικόνα του κόσµου, την οποία επικεντρώνει στον 

εαυτό του. Σε αυτό το στάδιο διακρίνει δύσκολα την προσωπική αίσθηση ικανοποίησης από τα 

αντικείµενα από τα οποία αυτή πηγάζει και έτσι δεν κατανοεί τη διαφορά ανάµεσα στον εαυτό του 

και τη µητέρα.  

     Η Mahler  (1968 et al., 1975) τόνισε ότι η διαδικασία του χωρισµού είναι αυτή που βοηθά το 

βρέφος να συνειδητοποιήσει ότι η µητέρα είναι ένα ον ξεχωριστό από αυτό.   Κατά την Mahler, το 

βρέφος αρχικά βρίσκεται σε µια «οµαλή αυτιστική κατάσταση», όπου ο κύριος σκοπός είναι η 

διατήρηση µιας κατάστασης ισορροπίας, χωρίς να διακρίνει τον εαυτό του από τους άλλους. Μετά 

τις πρώτες εβδοµάδες, το νεογέννητο περνά σε µια κατάσταση «οµαλής συµβιωτικής σχέσης», 

κατά την οποία ο εαυτός και η µητέρα θεωρούνται ενιαίο σύνολο. Σταδιακά, µέσα από το παιχνίδι 

µε το σώµα του, την επαφή µε την µητέρα και την ωρίµανση των αντιληπτικών λειτουργιών, το 

παιδί αρχίζει να διαχωρίζει τον εαυτό του από τη µητέρα  (Λεονταρή, 1996). Στο επόµενο στάδιο, 

µεταξύ 16-24 µηνών, το βρέφος κατανοεί προοδευτικά ότι είναι µια ξεχωριστή και αυτόνοµη 

οντότητα, που µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά ακόµη και όταν η µητέρα είναι απούσα. Το 

παιδί πρέπει να βγει από τη συµβιωτική σχέση µε τη µητέρα, για να µπορέσει να αποκτήσει τα 

ιδιαίτερα ατοµικά χαρακτηριστικά του. Η Harter (1983) υπογραµµίζει ότι η αρχική ανακάλυψη 

του βρέφους ότι το σώµα της µητέρας του  δεν αποτελεί µέρος του δικού του σώµατος συνιστά τη 

βάση της αίσθησης του εαυτού.  



     Το επόµενο βήµα στην κατάκτηση της αίσθησης του εαυτού είναι η ανάπτυξη του 

κατηγοριακού εαυτού(categoral self), δηλαδή η θεώρηση του εαυτού ως αντικειµένου, που αρχίζει 

να αναπτύσσεται κατά τον 18ο µήνα περίπου  (Harter, 1983). Είναι το στάδιο κατά το οποίο τα 

παιδιά προσδιορίζουν τον εαυτό τους βάσει µιας οµάδας χαρακτηριστικών, όπως το φύλο, η 

ηλικία, το µέγεθος και οι ειδικές ικανότητες και γνώσεις. 

     Η κατάκτηση της έννοιας του εαυτού ως αντικειµένου αποδεικνύεται από το ότι τα νήπια 

ηλικίας 18-24 µηνών είναι ικανά να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να 

διακρίνουν τον εαυτό τους σε φωτογραφίες. Τα παιδιά της ηλικίας αυτής κοιτάζουν και 

χαµογελούν περισσότερο σε µια δική τους φωτογραφία, παρά σε φωτογραφία συνοµήλικου 

παιδιού. Επίσης, σχεδόν όλα τα νήπια είναι σε θέση να χρησιµοποιούν το όνοµα τους ή µια 

προσωπική αντωνυµία αναφερόµενα σε δική τους φωτογραφία. 

     Η αυτοαναγνώριση αποτελεί το πρώτο βήµα για την ανάπτυξη ενός διαφοροποιηµένου 

ψυχολογικού εαυτού. Οι έρευνες δείχνουν ότι πρωταρχικής σηµασίας στην επίτευξη της 

αυτοαναγνώρισης είναι η ύπαρξη µιας σταθερής διασύνδεσης µεταξύ των πράξεων των νηπίων 

και των αποτελεσµάτων που ακολουθούν αυτές τις πράξεις και ειδικά η σταθερότητα των 

αντιδράσεων των άλλων απέναντι τους και κυρίως αυτών που φροντίζουν το παιδί. 

     Ένα σηµαντικό γνωστικό επίτευγµα της ηλικίας αυτής(προς το τέλος του πρώτου έτους) είναι η 

κατάκτηση της ιδέας της µονιµότητας των αντικειµένων και των προσώπων. Με τη γνώση αυτή το 

νήπιο αντιλαµβάνεται ότι τα αντικείµενα παραµένουν ίδια από τη µια συνάντηση στην άλλη. Η 

γνώση της έννοιας της µονιµότητας και της έννοιας της ταυτότητας των αντικειµένων αποτελούν 

τη βάση για την ανάπτυξη της αίσθησης της συνέχειας του εαυτού µέσα στο χρόνο και τον χώρο  

(Λεονταρή, 1996). 

3.1.2 Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης κατά τη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας 

     Το παιδί των 24-36 µηνών έχει συνειδητοποιήσει πια ότι η µητέρα είναι ένα ον εντελώς 

ξεχωριστό από τον εαυτό του. Σε αυτό το στάδιο η αίσθηση αποτελεσµατικότητας που βιώνει το 

παιδί σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει και η αποδοχή από τους άλλους, συντελούν 

στη δηµιουργία ενός συναισθήµατος αυτοπεποίθησης και ικανοποίησης, που αποτελεί τη βάση για 

τη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Σε αυτό το στάδιο είναι σηµαντική η ανάληψη 



πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στην µεγαλύτερη αυτονοµία του παιδιού και συντελείται το 

πρώτο βήµα προς την ανεξαρτησία. Αν το παιδί ενθαρρυνθεί σε αυτές τις προσπάθειες του, η 

αίσθηση πρωτοβουλίας θα είναι έντονη. Αντίθετα, αν το παιδί αποθαρρύνεται η τιµωρείται για 

αυτές τις πρωτοβουλίες, δηµιουργεί το αίσθηµα της ενοχής και επηρεάζεται αρνητικά η 

διαµόρφωση της αυτοαντίληψης  (Erickson, 1963). 

     Στην ηλικία των 3-5 ετών ο κατηγορικός εαυτός έχει αναπτυχθεί πλήρως. Για τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας, η αυτοαντίληψη στηρίζεται κυρίως σε εξωτερικά, εµφανή χαρακτηριστικά (όπως 

ονόµατα, εξωτερική εµφάνιση, υλικά αγαθά που το παιδί έχει στην κατοχή του, τυπικές 

συµπεριφορές). Οι χαρακτηρισµοί που χρησιµοποιούνται από τα παιδιά για να προσδιορίσουν τον 

εαυτό τους είναι βέβαια περιγραφικοί αλλά είναι σαφώς συνδεδεµένοι µε µια θετική ή αρνητική 

χροιά. Αυτό επιδρά στη δηµιουργία µιας θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης.   

     Το πρώτο βήµα στην πορεία για το σχηµατισµό µιας σφαιρικής έννοιας του εαυτού 

πραγµατοποιείται µε την αντίληψη του σωµατικού εαυτού. Από την ηλικία των 2 ½ -3 ετών τα 

παιδιά µπορούν να διαφοροποιούν τον εαυτό τους και τους άλλους µε βάση το φύλο ενώ µεταξύ 

των 3-5 ετών µπορούν να κάνουν διακρίσεις µε βάση την ηλικία. Παρόλα αυτά, αρκετά 

χαρακτηριστικά του εαυτού που είναι σταθερά και αµετάβλητα, όπως το φύλο, δεν θεωρούνται 

ακόµη σταθερά. Ένα παιδί προσχολικής ηλικίας πιστεύει ότι αλλάζοντας ρούχα µπορεί να αλλάξει 

το φύλο του. 

      Ένα άλλο στοιχείο που επηρεάζει την αυτοαντίληψη των παιδιών της προσχολικής ηλικίας 

είναι η απολυτότητα στη σκέψη, που χαρακτηρίζει τα παιδιά ηλικίας 3-4 ετών. Για παράδειγµα 

θεωρούν ότι αν είναι καλά στο τρέξιµο, θα είναι καλά και στα µαθηµατικά, και στο σκαρφάλωµα 

κτλ. Επιπλέον, τα παιδιά των 3-4 ετών φαίνεται να αντιλαµβάνονται τον εαυτό τους σε σχέση µε 

τις δραστηριότητες που κάνουν παρά σε σχέση µε την φυσική τους ύπαρξη. Για παράδειγµα, αν 

τους ζητηθεί να περιγράψουν τον εαυτό τους θα πουν: « παίζω µπάλα», «πηγαίνω στο σχολείο». 

Είναι πιθανό, σε αυτό το στάδιο, εκτός από την εικόνα του «φυσικού εαυτού», να περιλαµβάνεται 

και η εικόνα του εαυτού που δρα. Αυτή η εικόνα του εαυτού που δρα φαίνεται ότι είναι κυρίαρχη 

στην προσχολική ηλικία.  



     Επίσης, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας είναι ικανά να κατανοήσουν τον «εσωτερικό 

εαυτό», που αποτελείται από προσωπικές ιδέες και φαντασιώσεις που είναι προσιτές µόνο στο 

συγκεκριµένο άτοµο. Συγχρόνως µε τη συνειδητοποίηση του «εσωτερικού εαυτού» αρχίζει να 

αναπτύσσεται και ο «ψυχολογικός εαυτός». Τα παιδιά της ηλικίας των 3 ½ ετών µπορούν να 

περιγράψουν τον εαυτό τους ως προς τα συναισθήµατα και της απόψεις τους τη συγκεκριµένη 

στιγµή. Αρχίζοντας από το δεύτερο µισό του δεύτερου χρόνου, τα παιδιά αρχίζουν να 

αυτοαξιολογούνται και αρχίζουν να κρίνουν τον εαυτό τους ως ικανό ή µη ικανό. Τα παιδιά 

αναπτύσσουν πρώτα θετικές αυτοαξιολογήσεις πριν αναπτύξουν αρνητικές. Τα παιδιά αυτής της 

ηλικίας χρησιµοποιούν απόλυτα κριτήρια για την αυτοαξιολόγηση τους, ενώ δεν κάνουν ακόµα 

συγκρίσεις µε τους άλλους  (Λεονταρή, 1996). 

3.1.3 Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας 

     Με την είσοδο του παιδιού στο σχολείο, η γνώση του εαυτού προοδευτικά γίνεται 

πολυπλοκότερη. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού συντελείται µια στροφή προς τον εσωτερικό 

εαυτό και γίνονται όλο και περισσότερες αναφορές σε ψυχολογικά χαρακτηριστικά κατά την 

προσπάθεια περιγραφής του εαυτού. Επιπλέον, ενώ στην αρχή τα παιδιά επικεντρώνονται σε 

γενικά χαρακτηριστικά (π.χ έξυπνος, τίµιος) και σε συναισθηµατικές καταστάσεις (π.χ 

χαρούµενος), σε αυτό το στάδιο (της πρώιµης εφηβείας) παρατηρείται µια αναπτυξιακή αλλαγή 

που εντοπίζεται στη µετάθεση από τους γενικούς αξιολογικούς όρους στα ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά τα οποία συναρτώνται άµεσα µε µια συγκεκριµένη κατάσταση. Αυτή η τάση 

αντικατοπτρίζει την προοδευτική κατανόηση του εφήβου ότι η συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα 

µιας περίπλοκης αλληλεπίδρασης των ψυχολογικών χαρακτηριστικών του ατόµου και της 

συγκεκριµένης κατάστασης  (Λεονταρή, 1996). 

3.1.4 Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης κατά την περίοδο της εφηβείας 

     Στην εφηβεία συντελούνται οι πιο δραστικές αλλαγές σε όλες τις διαστάσεις της ατοµικής 

ανάπτυξης. Στο στάδιο αυτό παρατηρείται µια αναδιοργάνωση της προσωπικότητας, µε αφετηρία 

την αλλαγή της σωµατικής εικόνας και την αναζήτηση της ταυτότητας, που έχει σκοπό την ένταξη 

του ατόµου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι έφηβοι πρέπει να επιλέξουν και να καθορίσουν 

κάποιο ρόλο και να σταθεροποιηθούν στον ρόλο που επέλεξαν. 



     Οι αλλαγές στην αυτοαντίληψη των εφήβων θεωρούνται αποτέλεσµα της νοητικής τους 

ανάπτυξης. Αναπτύσσουν την αφηρηµένη σκέψη και µπορούν να προσεγγίζουν το ίδιο πρόβληµα 

από πολλές πλευρές. Ο Erickson  (1968) θεωρεί ότι η διαµόρφωση του εαυτού ολοκληρώνεται 

στην περίοδο της εφηβείας και όχι νωρίτερα. Συνεχίζει, όµως να εξελίσσεται στα διάφορα στάδια 

της ενήλικης ζωής. Κατά τον Rosenberg  (1979) η αυτοαντίληψη εµφανίζει µια µεγάλη αστάθεια, 

κυρίως κατά την προεφηβεία. Ο προέφηβος έχει µεγαλύτερη συνείδηση του εαυτού του ως 

αντικείµένου παρατήρησης σε σχέση µε τα µικρότερα παιδιά. Στην προσπάθεια του να δει τον 

εαυτό του µέσα από τη µατιά των άλλων, η αυτοαντίληψη του αποκτά µια νέα µορφή 

πολυπλοκότητας. Αυτό, κατά τον Rosenberg, οδηγεί σε µια σχετικά ασταθή εικόνα του εαυτού, 

στο αρχικό στάδιο της εφηβείας. Καθώς οι έφηβοι µαθαίνουν τι ακριβώς αναµένουν οι άλλοι από 

αυτούς, διαµορφώνουν µια σταθερή εικόνα του εαυτού.   

     ∆ιαφορές έχουν διαπιστωθεί και ως προς το περιεχόµενο και τη δοµή της αυτοαντίληψης 

µεταξύ των εφήβων και των µικρότερων παιδιών. Ο Rosenberg διαπίστωσε ότι οι έφηβοι έχουν 

την τάση να περιγράφουν τον εαυτό τους µε αναφορές σε εσωτερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 

Για παράδειγµα, αναφέρονται σε σκέψεις, συναισθήµατα και όχι σε ευδιάκριτα χαρακτηριστικά 

(π.χ όπως ικανότητες, σωµατικά χαρακτηριστικά) όπως κάνουν τα µικρότερα παιδιά. ∆ιαπίστωσε 

ότι οι έφηβοι τονίζουν περισσότερο την πτυχή της αυτοαντίληψης που αφορά την 

αυτοπαρουσίαση (το να είναι ελκυστικοί και σίγουροι για τον εαυτό τους). 

     Την ιδέα ότι η αυτοαντίληψη διαφοροποιείται προοδευτικά, τόσο ως προς τη δοµή όσο και ως 

προς το περιεχόµενο, υποστηρίζει και η Harter  (1983), η οποία θεωρεί ότι η ανάπτυξη της 

αυτοαντίληψης διέρχεται από τέσσερα στάδια, που είναι ανάλογα µε τα στάδια της γνωστικής 

ανάπτυξης που αναφέρει ο Piaget, και τα οποία αρχίζουν από απλές περιγραφές και φτάνουν σε 

αφηρηµένες έννοιες κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Τονίζει ότι ορισµένες κατηγορίες που 

χρησιµοποιούν τα παιδιά για να περιγράψουν τον εαυτό τους µπορεί να σηµαίνουν τελείως 

διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικές ηλικίες. Ακόµα, επισηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 

εφηβείας παρατηρείται µια µεγαλύτερη και σαφέστερη διαφοροποίηση µεταξύ των διάφορων 

πτυχών του εαυτού, που είναι αποτέλεσµα κοινωνικών πιέσεων για υιοθέτηση ορισµένων 

κοινωνικών ρόλων. Πιο συγκεκριµένα, στην πρώιµη εφηβεία εµφανίζονται αντιτιθέµενες 



αναπαραστάσεις του εαυτού. Στην µέση εφηβεία, ο έφηβος δεν είναι ακόµα έτοιµος να 

συγχωνεύσει τις διαφορετικές αναπαραστάσεις σε ένα δοµηµένο σύστηµα εαυτού, αλλά αυτή η 

κατάσταση του προκαλεί έντονο στρες γιατί ο έφηβος τείνει προς την οµοιοµορφία. ). Ως 

αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος, ο/η έφηβος βρίσκεται αντιµέτωπος µε «πολλαπλούς εαυτούς», 

οι οποίοι πολλές φορές είναι αντιθετικοί. Στην ύστερη εφηβεία, ο έφηβος µπορεί πια να 

σχηµατίσει νοητικές κατασκευές αφηρηµένης σκέψης, που αναπαριστούν µε νοηµατοδοτούµενο 

τρόπο µεµονωµένες νοητικές κατασκευές  (Bacchini & Magliulo, 2003).  

     Καθώς ο έφηβος έρχεται αντιµέτωπος µε τους ποικίλους ρόλους που καλείται να υιοθετήσει, οι 

πιέσεις της κοινωνικοποίησης είναι πιθανόν να οδηγούν  σε διαφοροποίηση του εαυτού (ο κάθε 

ρόλος έχει διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις). Έτσι, κατά την υιοθέτηση των ποικίλων 

κοινωνικών του ρόλων, το άτοµο είναι πιθανό να επιλέγει διαφορετικές και συχνά αντιθετικές 

αυτοπεριγραφές. Για παράδειγµα, ενας έφηβος µπορεί να εµφανίζει ταυτόχρονα καταθλιπτική 

διάθεση στους γονείς του και ευχάριστη διάθεση στους φίλους του  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

Επιπλέον, διάφορες µορφές του ιδεώδους εαυτού µπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση µε τον 

πραγµατικό εαυτό, γεγονός που είτε µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο άτοµο είτε να 

επενεργήσει ως κίνητρο για δράση. Η Harter τονίζει ότι αυτή η πολλαπλότητα των εαυτών που 

εµφανίζεται κατά την περίοδο της εφηβείας αποτελεί ένα φυσιολογικό αναπτυξιακό φαινόµενο. 

     Οι έρευνες δείχνουν ότι στους εφήβους, συγκριτικά µε τις µικρότερες ηλικίες, υπάρχει µια 

σηµαντικά χαµηλότερη αυτοαντίληψη ως προς την ακαδηµαϊκή ικανότητα και ως προς τις σχέσεις 

µε την οικογένεια. Οι άλλες πτυχές της αυτοαντίληψης (σχέσεις µε τους φίλους, εµπιστοσύνη στον 

εαυτό και σωµατικός εαυτός) δεν παρουσιάζουν αλλαγές. Η αλλαγή στην ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη είναι πιθανό να οφείλεται στις αυξηµένες προσδοκίες των Άλλων για ακαδηµαϊκή 

επιτυχία και η σχέση ως προς τις σχέσεις µε την οικογένεια επηρεάζονται από την ποιοτική 

αλλαγή των σχέσεων του εφήβου µε τα µέλη της οικογένειας του. Η αλλαγή αυτή είναι δυνατό να 

οδηγήσει σε εσωτερικές συγκρούσεις που µπορεί να αντιµετωπιστούν µε την υποστήριξη της 

οµάδας των συνοµηλίκων. Χωρίς αυτήν, υπάρχει ο κίνδυνος να διαµορφώσει το άτοµο µια 

αρνητική αυτοαντίληψη  (Λεονταρή, 1996).    



     Γενικά, οι εξελικτικές διαφορές στο περιεχόµενο της έννοιας του εαυτού  συνδέονται στενά µε 

τη νοητική ανάπτυξη κατά την παιδικά και την εφηβική ηλικία. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται 

άµεσα µε τις εξελικτικές φάσεις της νοηµοσύνης, όπως προβλήθηκαν από τον Piaget και 

µεταγενέστερους θεωρητικούς της ίδιας σχολής  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

 

3.2 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 

     Είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι µε την πάροδο του χρόνου η έννοια του εαυτού 

διαφοροποιείται όχι µόνο ως προς το περιεχόµενο αλλά και ως προς τη δοµή της. Αυτή η 

προοδευτική διαφοροποίηση της έννοιας του εαυτού εκδηλώνεται µε την προσθήκη περισσότερων 

κατηγοριών αυτοπεριγραφών στο ρεπερτόριο του ατόµου, αλλά και µε τη διάκριση πολλαπλών 

διαστάσεων στις αφηρηµένες έννοιες τις οποίες το άτοµο χρησιµοποιεί κατά την περιγραφή του 

εαυτού του µε την έλευση της εφηβείας. Έτσι, ενας έφηβος δεν περιγράφει τον εαυτό του απλά και 

µόνο ως καλό ή ως κακό. Αντίθετα, αυτά τα δυο χαρακτηριστικά µπορούν να διαφοροποιηθούν 

περαιτέρω και ο έφηβος µπορεί να διακρίνει µεταξύ πολλών διαστάσεων του καλού και του κακού 

χαρακτήρα (π.χ να περιγράψει τον εαυτό του ως γενναιόδωρο, κοινωνικό, εγωιστή, κτλ). 

     Η προοδευτική διαφοροποίηση της έννοιας του εαυτού έχει τύχει ισχυρής εµπειρικής 

τεκµηρίωσης από τα ερωτηµατολόγια  τα οποία έχουν κατασκευαστεί για τη διερεύνηση της 

πολυδιάστατης φύσης αυτής της εννοιολογικής κατασκευής. Οι παραγοντικές αναλύσεις αυτών 

των ερωτηµατολόγιων φανερώνουν ότι µε την πάροδο του χρόνου τα άτοµα είναι σε θέση να 

διακρίνουν έναν αυξανόµενο αριθµό επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης  (Μακρή-Μπότσαρη, 

2001). 

     Οι Harter και Pike  (1984) έδειξαν ότι τα παιδιά ηλικίας 4-7 ετών µπορούν να κάνουν 

αξιόπιστες κρίσεις για τον εαυτό τους σε τέσσερις τοµείς: σχολική ικανότητα, σχέσεις µε τους 

συνοµηλίκους, σωµατική ικανότητα και σχέσεις µε την µητέρα. Όµως, τα παιδιά αυτής της ηλικίας 

δεν έχουν αποκτήσει ακόµα την απαιτούµενη γνωστική ικανότητα ώστε να ανταποκριθούν σε ένα 

ερωτηµατολόγιο του οποίου οι δηλώσεις αποτυπώνουν τη σφαιρική εκτίµηση του ατόµου για τον 

εαυτό του. Κατά την Harter, η αδυναµία των µικρών παιδιών να εκφράσουν λεκτικά τη σφαιρική 

άποψη που έχουν για την αξία τους ως ατόµων δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν µια αίσθηση σφαιρικής 



αυτοαξίας. Απλά, η αυτοεκτίµηση των παιδιών ηλικίας 4-7 ετών εκδηλώνεται στη συµπεριφορά 

τους. 

     Μετά την ηλικία των 7 ετών η δοµή της έννοιας του εαυτού αλλάζει όχι µόνο µε τη διάκριση 

περισσότερων επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης αλλά και µε την ανάδυση της ικανότητας των 

παιδιών να κάνουν ουσιαστικές και αξιόπιστες σφαιρικές κρίσεις για την αξία των ατόµων.  Έτσι, 

στο ερωτηµατολόγιο της, η Harter, περιέλαβε έξι ξεχωριστές κλίµακες οι οποίες αποτυπώνουν : τη 

σφαιρική αυτοαξία (αυτοεκτίµηση) καθώς και πέντε επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης: σχολική 

ικανότητα, σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση και διαγωγή-

συµπεριφορά.  

     Στην ύστερη εφηβεία, δηλαδή στις ηλικίες 15-18 ετών, παρατηρείται περαιτέρω 

διαφοροποίηση των επιµέρους τοµέων της αυτοαντίληψης. Αξιοσηµείωτο είναι το εύρηµα ότι αν 

και τα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας κατανοούν τις σχετικές ερωτήσεις µε την φιλία, δεν είναι 

ακόµη σε θέση να διαφοροποιήσουν  τις ερωτήσεις που αφορούν τους στενούς φίλους από αυτές 

που αφορούν τις σχέσεις µε την ευρύτερη οµάδα των συνοµηλίκων. Αυτό υποδηλώνει ότι η 

διάκριση µεταξύ δηµοτικότητας και στενής φιλίας επέρχεται αργότερα, όταν τα παιδιά έχουν 

εισέλθει στην περίοδο της εφηβείας. 

     Όσον αφορά τα ευρήµατα κατά τη χρήση των ερωτηµατολογίων ΠΑΤΕΜ µε Έλληνες µαθητές 

(τα οποία χρησιµοποιήσαµε και εµείς στην έρευνα µας), αυτά είναι συνεπή µε τα ευρήµατα 

αντίστοιχων µελετών στο διεθνή χώρο, που έχουν τεκµηριώσει την προοδευτική εξασθένιση των 

συναφειών µεταξύ των επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης. Κατά τους ερευνητές, αυτή η 

εξασθένιση των συναφειών αποτελεί ένδειξη αυξανόµενης διαφοροποίησης των τοµέων της 

αυτοαντίληψης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την προοδευτική εξασθένιση της ιεραρχικής δοµής της 

έννοιας του εαυτού. Έτσι, ενώ στα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας οι τοµείς αυτοί έχουν σαφή 

ιεραρχική οργάνωση (γιατί οι προέφηβοι διακρίνουν µικρότερο αριθµό επιµέρους τοµέων 

αυτοαντίληψης), στην εφηβεία η ιεραρχική δοµή εξασθενεί εξαιτίας της αυξανόµενης 

ανεξαρτησίας των επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

     Στο κεφάλαιο αυτό έγινε φανερό ότι η έννοια του εαυτού διαφοροποιείται προοδευτικά. Με την 

ανάπτυξη της αίσθησης του εαυτού επέρχεται και η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. Καθώς το 



παιδί περνά από τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια µέχρι την εφηβεία, η αυτοαντίληψη του 

διαµορφώνεται µε βάση τις εµπειρίες του, τα συναισθήµατα του και τη στάση του κοινωνικού 

περίγυρου απέναντι του. 

     Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον παράγοντα της κοινωνικής στήριξης και της 

προσαρµογής, που αποτελούν σηµαντικές δυνάµεις στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (social support) και της 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (adjustment) ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

     Σήµερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η αυτοαντίληψη είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 

διαφόρων παραγόντων. Το αλληλεπιδραστικό µοντέλο της ανάπτυξης υποστηρίζει ότι κάθε άτοµο 

αντιδρά διαφορετικά στις ίδιες εξωτερικές συνθήκες και ότι, ανάλογα µε την αντίδραση του, οι 

άλλοι διαµορφώνουν τη δική τους στάση απέναντι του. ∆ηλαδή, το άτοµο επηρεάζεται αλλά και 

επηρεάζει τις αντιδράσεις των άλλων. Οι « Άλλοι» άλλοτε αναφέρονται αόριστα και εντάσσονται 

στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και άλλοτε αποτελούν τους βασικούς 

φορείς της κοινωνικοποίησης, όπως οικογένεια, σχολείο, παρέα συνοµηλίκων κτλ. Η κοινωνική 

αλληλεπίδραση είναι αυτή που παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. Ο 

Cooley  (1902, όπως αναφέρεται στην Λεονταρή, 1996, σελ. 127) υποστήριξε ότι η αυτοαντίληψη 

προέρχεται κυρίως από τις πράξεις και αντιδράσεις των άλλων στα πλαίσια των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Τόνισε ότι τα συναισθήµατα που τρέφει το άτοµο για τον εαυτό του αντανακλούν τα 

συναισθήµατα και τις κρίσεις των άλλων για αυτό. 

     Ο Rosenberg, ο οποίος ερεύνησε ποια πρόσωπα µπορούν να θεωρηθούν Σηµαντικοί Άλλοι  στη 

ζωή του παιδιού, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτό µπορεί να προσδιοριστεί αν ληφθούν υπόψη 

τα χαρακτηριστικά των άλλων, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου και τα χαρακτηριστικά 

της κατάστασης. Κατά τον Rosenberg, η σειρά σηµαντικότητας των Άλλων είναι συνήθως: η 

µητέρα, ο πατέρας, τα αδέρφια, οι δάσκαλοι, οι φίλοι και οι συµµαθητές. Η οικογένεια φαίνεται να 

παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης κατά την προσχολική, τη σχολική 

ηλικία και την αρχή της εφηβείας. Παράγοντες που έχουν σχέση µε το σχολείο επηρεάζουν κυρίως 

τη διαµόρφωση των ειδικών πτυχών της αυτοαντίληψης (π.χ την αυτοαντίληψη της ακαδηµαϊκής 

ικανότητας). 



     Η σειρά σπουδαιότητας των Άλλων, όπως περιγράφεται από τον Rosenberg, έχει σχέση και µε 

τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ατόµου, ειδικά µε την ηλικία και το φύλο. Αυτοί που θεωρούνται 

Σηµαντικοί Άλλοι, σε µια ορισµένη περίοδο στη ζωή του παιδιού, γίνονται λιγότερο σηµαντικοί 

καθώς το παιδί µεγαλώνει. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι αρχικές πηγές πληροφόρησης του 

παιδιού για την αξία του ως ατόµου έχουν ζωτική σηµασία για τη διαµόρφωση της θετικής 

αυτοαντίληψης. Ο Epstein  (1991) αναφέρει δυο πηγές ως σηµαντικότερες στη διαµόρφωση µιας 

θετικής αυτοαντίληψης. Η πρώτη είναι η προσωπική αντίληψη του παιδιού για την αξία που έχει 

στα µάτια των γονιών του. Η δεύτερη είναι η αίσθηση αποτελεσµατικότητας που αποκτά το παιδί 

της ηλικίας 2-5 ετών. Είναι το στάδιο κατά το οποίο τα παιδιά ανακαλύπτουν το βαθµό ελέγχου 

που διαθέτουν για την ίδια τη συµπεριφορά τους. Αν έχουν ευκαιρίες να εξερευνήσουν νέους 

δρόµους και αν ενθαρρύνονται στην ανεξαρτησία, θα αναπτύξουν µια ισχυρή αίσθηση 

αυτονοµίας.  Όταν τεθούν οι βάσεις τόσο της αυτοαντίληψης όσο και της αυτοεκτίµησης, η 

περαιτέρω εξέλιξη τους θα στηριχθεί στα προσωπικά βιώµατα και στις εµπειρίες του παιδιού  

(Λεονταρή, 1996). 

      Επίσης, οι έρευνες σχετικά µε την αυτοαντίληψη θεωρούν ότι η υψηλή αυτοαντίληψη 

σχετίζεται µε υγιή προσαρµογή και ότι η χαµηλή αυτοαντίληψη αποτελεί προγνωστικό παράγοντα 

φτωχής προσαρµογής. Όµως, οι Gresham et al.,  (2000) βρήκαν ότι η υψηλή αυτοαντίληψη δεν 

σχετίζεται απαραίτητα µε καλή προσαρµογή και ότι η χαµηλή αυτοαντίληψη δεν οδηγεί 

απαραίτητα σε φτωχή προσαρµογή. Αντίθετα, η καλή προσαρµογή επέρχεται όταν η υψηλή 

αυτοαντίληψη των εφήβων συµβαδίζει µε την αντίληψη που έχουν οι άλλοι (καθηγητές, 

συνοµήλικοι, γονείς) για τις ικανότητες τους. Επίσης, όταν η χαµηλή αυτοαντίληψη συνοδεύεται 

και από αντίστοιχα επικριτικά σχόλια από τους άλλους, τότε υπάρχει κίνδυνος εµφάνισης 

επικίνδυνης συµπεριφοράς στους ακαδηµαϊκούς και κοινωνικούς τοµείς.  

 

 

 

 

4.1 Ο ρόλος της στήριξης από τους γονείς 



     Οι περισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η στήριξη από τους γονείς  

σχετίζεται θετικά µε την αυτοεκτίµηση των παιδιών τους. Η γονεϊκή στήριξη, όταν εκφράζεται 

µέσα από εκδηλώσεις στοργής και αποδοχής των πράξεων των παιδιών τους, συµβάλλει 

σηµαντικά στη θετική αυτοεκτίµηση του αναπτυσσόµενου ατόµου. Οι γονείς που έχουν στόχο να 

αναπτύξει το παιδί τους ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης του δείχνουν αποδοχή, κατανόηση, 

ενδιαφέρον και ζεστασιά. ∆ιατηρούν ένα σταθερό σύστηµα αξιών, συζητούν και ακούν 

προσεκτικά τα προβλήµατα του παιδιού, προσφέρουν συνεχώς νέες ευκαιρίες για ατοµική 

έκφραση και πρωτοβουλία και ενισχύουν την ανάγκη και την επιθυµία του παιδιού για 

εξερεύνηση  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001).  

     Ο Rosenberg  (1965) αναφέρει ότι η υψηλή αυτοεκτίµηση του εφήβου σχετίζεται θετικά µε το 

ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι γονείς για τον ίδιο και τις δραστηριότητες του. Η γονεϊκή στήριξη 

συµβάλλει στην προσπάθεια του παιδιού να διαµορφώσει θετική άποψη για την αξία του ως 

ατόµου. Η αυτοεκτίµηση φαίνεται να αποτελεί τη σηµαντικότερη διάσταση της εφηβικής 

προσωπικότητας, η οποία σχετίζεται σηµαντικά µε τη γονεϊκή στήριξη. 

     Ο Conger  (1977) υποστηρίζει ότι, αν το αναπτυσσόµενο άτοµο δεν βιώσει ισχυρές και 

αδιαµφισβήτητες αποδείξεις της γονεικής αγάπης και προστασίας µέσα στο οικογενειακό 

περιβάλλον που ζει, δυσκολεύεται να διαµορφώσει θετική αυτοεκτίµηση, να αισθανθεί υψηλή 

αυτοαποδοχή και να οικοδοµήσει σταθερές διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι, αν τα παιδιά βιώσουν 

την απόρριψη, την παραµέληση και την εχθρότητα από τους γονείς, είναι πολύ πιθανόν αφενός να 

µην αναπτύξουν ένα υψηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης και αφετέρου να εκδηλώσουν προβλήµατα σε 

διάφορους λειτουργικούς τοµείς της προσωπικότητας τους (όπως µαθησιακές δυσκολίες, 

νευρωσικές διαταραχές, γνωστικά προβλήµατα, ψυχοσωµατικά προβλήµατα και διαταραχές 

προσωπικότητας). 

     Οι κυριότεροι παράγοντες που διαφοροποιούν το υψηλό από το χαµηλό επίπεδο αυτοεκτίµησης 

είναι η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς, ο καθορισµός ορίων από τους γονείς σχετικά µε την 

παιδική συµπεριφορά και ο σεβασµός της ατοµικής πρωτοβουλίας του παιδιού. Οι γονείς 

αποτελούν τον κοινωνικό καθρέφτη του παιδιού. Αν το παιδί αισθάνεται ότι οι γονείς του το 



περιβάλλουν µε στοργή και σεβασµό, τότε θα σκεφτεί τον εαυτό του ως άξιο στοργής και 

σεβασµού.   

     Μια σηµαντική όψη των διαπροσωπικών σχέσεων µέσα στην οικογένεια είναι και η 

επικοινωνία ανάµεσα σε γονείς και παιδιά. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στις σχέσεις των γονέων 

µε τα παιδιά τους κατά την περίοδο της εφηβείας. Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει ότι η 

απόκτηση αυτονοµίας µέσα σε ένα περιβάλλον θετικών σχέσεων µε τους γονείς οδηγεί σε 

καλύτερη προσαρµογή του νεαρού ατόµου, αυξηµένη αυτοπεποίθηση, ενισχυµένη αντίσταση στην 

πίεση από τους συνοµηλίκους και υψηλότερη αυτοεκτίµηση (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

     Επίσης, πολλοί ερευνητές τονίζουν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραµατίζει η µητέρα στην 

ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης του παιδιού. Η µητέρα αποτελεί για το παιδί το κύριο πρόσωπο 

αναφοράς, µε το οποίο αναπτύσσει µια σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλοσυµπλήρωσης. Τα 

παιδιά µε υψηλή αυτοεκτίµηση αισθάνονται ότι η µητέρα τους τα αποδέχεται, τα καταλαβαίνει και 

τα αγαπά. Όταν η µητέρα δεν είναι ικανοποιηµένη µε το παιδί, τότε και εκείνο δεν αισθάνεται 

ικανοποιηµένο µε τον εαυτό του και προσπαθεί να αλλάξει προκειµένου να προσαρµοστεί στην 

επιθυµία της µητέρας του. Οι Krinsley και Bry  (1991) βρήκαν ότι οι µητέρες εφήβων µε 

προβλήµατα συµπεριφοράς έδειχναν µικρότερο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβληµάτων 

των παιδιών τους από ότι οι µητέρες εφήβων που δεν αντιµετώπιζαν προβλήµατα συµπεριφοράς. 

     Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο, ενας αριθµός µελετών έχει αποκαλύψει ότι ο κεντρικός 

οικογενειακός ρόλος είναι εκείνος του γονέα-παιδιού και κυρίως ο ρόλος της µητέρας-παιδιού. 

Πιο συγκεκριµένα,  η Μακρή-Μπότσαρη  (2000γ), σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µε δείγµα 

410 µαθητών που φοιτούσαν στην ΣΤ ∆ηµοτικού εως και την Γ Γυµνασίου, βρήκε ότι οι δυο 

γονείς διαφέρουν τόσο ως προς το επίπεδο της στήριξης που προσφέρουν στα παιδιά τους  όσο και 

ως προς τις συνάφειες της προσφερόµενης στήριξης µε τις δυο πτυχές (αυτοαντίληψη, 

αυτοεκτίµηση) της έννοιας του εαυτού των παιδιών τους. Έτσι, τα παιδιά ένιωθαν ότι στηρίζονταν 

περισσότερο από την µητέρα παρά από τον πατέρα. Βρέθηκε, ότι οι αυτοαντιλήψεις και η 

αυτοεκτίµηση των παιδιών σχετίζεται στενότερα µε τη µητρική παρά µε τη πατρική στήριξη. 

Επίσης, σε µια άλλη έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη  (2000 a) βρέθηκε ότι η γονεϊκή στήριξη έχει 

τη στενότερη σχέση µε την αυτοεκτίµηση µέχρι το τέλος της εφηβείας. Η σχέση αυτή φαίνεται να 



εξασθενεί στην Β-Γ Λυκείου, όπου φτάνει, περίπου, στο ίδιο επίπεδο µε τη σχέση µεταξύ 

αυτοεκτίµησης και στήριξης από τους συµµαθητές. Οι συνάφειες της αυτοεκτίµησης  µε τη 

γονεϊκή στήριξη και τη στήριξη από τους συµµαθητές είναι του ίδιου µεγέθους µε τα 

αποτελέσµατα των µελετών στο διεθνή χώρο.  

4.2 Η επίδραση του σχολείου και ο ρόλος της στήριξης από τους εκπαιδευτικούς 

     Η πρώτη σχολική περίοδος είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ανάπτυξη µιας επιµέρους εικόνας 

του εαυτού, της ακαδηµαϊκής αυτοαντίληψης. Σε αυτό το στάδιο το παιδί πρέπει να αποκτήσει τις 

σχολικές γνώσεις και δεξιότητες και να µάθει να συνεργάζεται µε τους συνοµηλίκους του. 

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο µε ήδη µια αρνητική αυτοαντίληψη. 

Η σχολική αποτυχία λειτουργεί ως µια επιβεβαίωση του ότι «δεν τα καταφέρνουν»  (Λεονταρή, 

1996).  

     Μέσα στη σχολική κοινότητα το παιδί αξιολογείται σε σύγκριση µε άλλα παιδιά και αυτή η 

σύγκριση αποτελεί µια σηµαντική πηγή αυτοαντίληψης. Αυτό σηµαίνει ότι η σχολική επίδοση δεν 

βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε το πραγµατικό επίπεδο επίδοσης αλλά µε το πώς το παιδί 

αντιλαµβάνεται την επίδοση του σε σύγκριση µε τα άλλα παιδιά. Οι έρευνες δείχνουν ότι σε 

περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται βαθµολογία από τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά βασίζονται 

στην κοινωνική σύγκριση και στα αξιολογικά σχόλια των Σηµαντικών Άλλων για να κρίνουν την 

επίδοση τους. 

     Οι Simpson και Rosenhotz  (1986) σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τον 

τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν τις ιδέες τους για τις διανοητικές ικανότητες, τόσο τις 

δικές τους όσο και των φίλων τους, διαπίστωσαν ότι είναι τρεις οι παράγοντες που ασκούν 

καθοριστική επίδραση: το ποσό των πληροφοριών που δέχεται το παιδί, το κατά πόσον οι 

πληροφορίες αυτές είναι σταθερές και ο βαθµός στον οποίον αυτές οι πληροφορίες µπορούν να 

ερµηνευθούν εύκολα και να ενσωµατωθούν στο υπάρχον οικοδόµηµα. Αποτέλεσµα της 

κοινωνικής σύγκρισης είναι και το φαινόµενο που ο Marsh ονοµάζει BELPE (the Big Fish Little 

Pond Effect), κατά το οποίο η αυτοαξιολόγηση επηρεάζεται από τις αξίες και τα χαρακτηριστικά 

της οµάδας στην οποία ανήκει το άτοµο. Έτσι, ικανοί µαθητές παρουσιάζουν αρνητική 

αυτοαντίληψη ακαδηµαϊκής ικανότητας όταν βρεθούν σε µια τάξη µε ικανότερα από αυτούς 



παιδιά, επειδή συγκρίνουν την απόδοση τους µαζί τους. Οι ίδιοι µαθητές, αν βρεθούν σε τάξη µε 

χαµηλότερη απόδοση από τη δική τους, θα έχουν θετική αυτοαντίληψη  (Λεονταρή, 1996).   

  Σχετικά µε τον εκπαιδευτικό, η µορφή του επηρεάζει έντονα την προσωπικότητα του παιδιού ή 

του εφήβου. Αυτό συµβαίνει γιατί ο εκπαιδευτικός κατέχει τη θέση ενός σηµαντικού προσώπου 

στο ευρύτερο περιβάλλον του ατόµου και είναι αυτός που ηγείται της σχολικής τάξης και του 

σχολείου γενικότερα. Έτσι, η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του µαθητή επηρεάζει 

σηµαντικά τον ψυχισµό του και την ιδέα που τρέφει για τον εαυτό του. Ο εκπαιδευτικός, εκτός του 

ότι ελέγχει την µαθησιακή και κοινωνική συµπεριφορά του παιδιού, αποτελεί και παράγοντα 

δηµιουργίας θετικού ψυχολογικού κλίµατος µέσα στην τάξη. Βοηθά τον µαθητή να κατανοήσει 

τον εαυτό του και να δώσει νόηµα στον κόσµο που τον περιβάλλει. Η µορφή και η ποιότητα των 

διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ του εκπαιδευτικού και του µαθητή, ο τύπος 

του σχολείου και ο αυτοσεβασµός του ίδιου του εκπαιδευτικού είναι στοιχεία που επηρεάζουν την 

αυτοαξιολόγηση του µαθητή και την εικόνα που σχηµατίζει για τον εαυτό του  (Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). 

     Για πολλούς εφήβους το καθοριστικό γεγονός της σχολικής ζωής στρέφεται γύρω από τις 

σχέσεις µε τους καθηγητές. Έτσι, φαίνεται ότι οι θετικές εµπειρίες του µαθητή συνδέονται µε την 

οικειότητα, τη συµπαράσταση και την ενίσχυση από τους καθηγητές του  ( Γεώργας, Μπεζεβέγκης 

& Γιαννίτσας, 1992). Όταν ο εκπαιδευτικός αποδέχεται τον µαθητή, κατανοεί τις ανησυχίες του 

και τον ενθαρρύνει να ανακαλύψει µόνος του τις δυνατότητες του, τότε συµβάλλει στην βελτίωση 

του επιπέδου της αυτοεκτίµησης του µαθητή. 

     Γενικά, στο σχολικό περιβάλλον οι µαθητές µαθαίνουν τον εαυτό τους µέσα από τη συνεχή 

επανατροφοδότηση και την αλληλεπίδραση µε τους «σηµαντικούς άλλους»(οι εκπαιδευτικοί και 

οι συµµαθητές τους). Αν οι µαθητές πιστεύουν ότι οι «σηµαντικοί άλλοι» τους θεωρούν ικανούς, 

τότε αντανακλούν την εικόνα αυτή µε την συµπεριφορά τους. Όταν το παιδί έχει θετικές εµπειρίες 

από το δάσκαλό του στο σχολείο, βελτιώνει την αυτοεικόνα του και αυξάνει την αυτοεκτίµηση 

του. Επίσης, η υψηλή αυτοεκτίµηση των παιδιών διαµορφώνεται µέσα από την 

αυτοεκπληρούµενη προφητεία, δηλαδή την προσδοκία που εκδηλώνει ο εκπαιδευτικός σχετικά µε 

τις ικανότητες του µαθητή  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 



4.3 Ο ρόλος της στήριξης από τους συνοµηλίκους 

      Ένα πλήθος ερευνών έχει καταδείξει τη θετική σχέση ανάµεσα στην κοινωνική στήριξη από 

τους συνοµηλίκους και στην ψυχολογική ευηµερία των εφήβων. Οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες πρόβλεψης της ψυχικής υγείας των παιδιών 

και των εφήβων. Οι υποστηρικτικές σχέσεις µεταξύ των εφήβων συνδέονται µε υψηλότερη 

αυτοεκτίµηση, θετικότερες αυτοαντιλήψεις, χαµηλότερα επίπεδα κατάθλιψης και καλύτερη 

προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

     Πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους είναι σηµαντικές γιατί 

είναι ισότιµες. Τα παιδιά µαθαίνουν το ένα από το άλλο να καταλαβαίνουν και να εκτιµούν τις 

προοπτικές των ατόµων που τους µοιάζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αναπτύσσουν κοινωνικές 

ικανότητες οι οποίες είναι δύσκολο να αποκτηθούν στο οικογενειακό περιβάλλον. Για πολλούς 

εφήβους, οι φιλικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους λειτουργούν ως γέφυρες προς την ψυχολογική 

τους προσαρµογή και ωριµότητα. 

     Για έναν έφηβο, «ο γενικευµένος άλλος» στο χώρο των συνοµηλίκων εκπροσωπείται κυρίως 

από τους συµµαθητές του στο σχολείο. Οι συµµαθητές αποτελούν µια οµάδα κοινωνικής 

αναφοράς η οποία αποτελεί µέτρο σύγκρισης. Οι συµµαθητές είναι η οµάδα των συνοµηλίκων µε 

την οποία ο έφηβος έρχεται σε καθηµερινή επαφή και από την οποία δεν µπορεί να ξεφύγει όταν 

αυτή τον αποδοκιµάζει, τον απορρίπτει τον αγνοεί. Η εµπειρία τέτοιων αρνητικών στάσεων είναι 

πολύ πιθανόν να οδηγήσει τον έφηβο σε µια αρνητική στάση απέναντι στον εαυτό του, µε 

αποτέλεσµα τη χαµηλή αυτοεκτίµηση. Η αποδοχή ή µη από τους συµµαθητές έχει σηµαντική 

επίδραση στην αίσθηση του εαυτού του παιδιού ή του εφήβου.   

     Γενικά, στην εφηβεία, η στήριξη από τους συνοµηλίκους σχετίζεται σηµαντικά µε την 

αυτοεκτίµηση. Εξίσου σηµαντική είναι και η στήριξη από τον δάσκαλο, που σχετίζεται σηµαντικά 

µε την αυτοεκτίµηση, δείχνοντας την σηµασία του ρόλου του εκπαιδευτικού στην αυτοεκτίµηση 

του εφήβου. Μετά ακολουθεί η στήριξη από τους γονείς. Τέλος, η στήριξη από τους στενούς 

φίλους σχετίζεται το λιγότερο µε την αυτοεκτίµηση.   

     Επίσης, είναι γεγονός ότι η στήριξη από τους συνοµηλίκους µε τη µορφή της αποδοχής από 

τους συµµαθητές µέσα στο σχολικό πλαίσιο είναι πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη της 



αυτοεκτίµησης. Το δίκτυο των συνοµηλίκων προβλέπει σε µεγαλύτερο βαθµό τον βαθµό της 

αυτοεκτίµησης σε σχέση µε τους στενούς φίλους. Έτσι, ενώ στην εφηβεία υπάρχει η τάση για 

µεταβολές της αυτοαντίληψης, οι έφηβοι που βασίζονται περισσότερο στην αποδοχή από τους 

συνοµηλίκους, θα είναι και περισσότερο ευάλωτοι σε αλλαγές της αυτοεκτίµησης  (Harter, 1996).  

      Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που απορρίπτονται νιώθουν έλλειψη στήριξης όχι µόνο από 

τους συµµαθητές αλλά και από τους καθηγητές τους. Έτσι, ο ισχυρότερος παράγοντας πρόβλεψης 

της κοινωνικό-συναισθηµατικής προσαρµογής του εφήβου δεν είναι ούτε ο δείκτης νοηµοσύνης, 

ούτε η σχολική επίδοση ή η συµπεριφορά του µέσα στην τάξη αλλά η ικανότητα του να 

αλληλεπιδρά µε τους συνοµηλίκους του  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). 

     Όσον αφορά την προσαρµογή των παιδιών, οι Gresham & MacMillan  (1997) αναφέρουν ότι 

υπάρχουν δυο είδη κοινωνικών δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητα για την προσαρµογή των 

παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Το πρώτο είδος αναφέρεται στις κοινωνικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για να αλληλεπιδράσουν τα παιδιά µε τον δάσκαλο ώστε να ακολουθήσουν κανόνες, 

να εργάζονται ανεξάρτητα και να ολοκληρώνουν τις σχολικές εργασίες. Το δεύτερο είδος 

κοινωνικών δεξιοτήτων αφορά τις αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους ώστε να υπάρχει 

συνεργασία εκεί που απαιτείται, υποστήριξη σε περιπτώσεις διαφωνίας και ηγεσίας των άλλων 

συνοµηλίκων. Αυτές οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για την δηµιουργία όχι µόνο 

κατάλληλων σχέσεων µε τους συνοµηλίκους αλλά και ακαδηµαϊκής επιτυχίας. Επιπρόσθετα, οι 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται µε την γενική προσαρµογή και την 

µετέπειτα λειτουργικότητα στη ζωή. ∆υστυχώς, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 

αντιµετωπίζουν έλλειµµα στις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες, συχνά εξαιτίας των 

ελλειµµάτων στη γλώσσα  (Chapman Getty, 2003). 

     Οι Bender & Wall  (1994) βρήκαν ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι πιο ευάλωτα 

στα συναισθηµατικά και κοινωνικά προβλήµατα σε σχέση µε τα παιδιά που δεν αντιµετωπίζουν 

µαθησιακές δυσκολίες. Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες εκφράζουν περισσότερα αισθήµατα 

µοναξιάς, θυµατοποίηση και µειωµένη κοινωνική ικανοποίηση. Οι Martinez & Semrud-Clikeman  

(2004) βρήκαν ότι, όταν οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζουν συναισθηµατικές 

δυσκολίες, δυσχεραίνεται η σχολική προσαρµογή. Επίσης, υπάρχει συµφωνία στις έρευνες ως 



προς το γεγονός ότι η ύπαρξη µαθησιακών δυσκολιών προδιαθέτει το άτοµο για την ανάπτυξη 

κοινωνικών και συναισθηµατικών δυσκολιών, ιδιαίτερα κατά την εφηβεία.  

     Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στο ρόλο που διαδραµατίζουν οι Σηµαντικοί Άλλοι σε 

κάθε αναπτυξιακό στάδιο και οι οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης. Η στήριξη από τους γονείς είναι εκείνη που σχετίζεται πιο σηµαντικά µε τη θετική 

αυτοεκτίµηση των παιδιών. Επιπλέον, εξίσου σηµαντική είναι και η στήριξη από τους 

εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους, καθώς το παιδί περνάει σηµαντικό χρόνο στο σχολείο. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Πρώτα θα γίνει αναφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες και στο 

επόµενο κεφάλαιο θα περάσουµε στην αυτοαντίληψη των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες και 

πώς αυτή σχετίζεται µε την σχολική τους προσαρµογή.  

 

5.1 Η κοινωνική στήριξη, οι κοινωνικές ικανότητες και το σχολικό πλαίσιο στην ανάπτυξη 

της αυτοαντίληψης των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες 

     Τα παιδιά περνούν αρκετό χρόνο µέσα στην τάξη. Παρόλο που πρωταρχικός στόχος του 

σχολείου είναι η ανάπτυξη των ακαδηµαϊκών ικανοτήτων, είναι επίσης σηµαντικές οι ευκαιρίες 

για κοινωνική αλληλεπίδραση των παιδιών µέσα στο σχολικό πλαίσιο. Έτσι, οι θετικές 

εκπαιδευτικές εµπειρίες είναι πιθανόν να εξαρτώνται όχι µόνο από την ικανότητα των παιδιών να 

«τα καταφέρνουν στο σχολείο» αλλά και µε την ικανότητα τους να αναπτύσσουν και να διατηρούν 

καλές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι θετικές κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις µε τους συνοµηλίκους και τους εκπαιδευτικούς σχετίζονται µε θετικά αισθήµατα 

για τον εαυτό  ( Chapman Getty, 2003). 

     H ακαδηµαϊκή και κοινωνική επιτυχία είναι δυσκολότερη για τα παιδιά που αντιµετωπίζουν 

µαθησιακές δυσκολίες. Αυτά τα παιδιά αντιµετωπίζουν δυσκολίες όχι µόνο σε ακαδηµαϊκό 

επίπεδο αλλά αντιµετωπίζουν και προβλήµατα κοινωνικής αλληλεπίδρασης µε τους άλλους. Έτσι, 



έχουν µειωµένες ευκαιρίες για θετικές σχολικές εµπειρίες. Όταν τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες συγκρίνονται µε παιδιά χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, εκλαµβάνονται από τους 

εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους ως ότι έχουν φτωχότερες κοινωνικές δεξιότητες. Oι άλλοι 

(εκπαιδευτικοί, γονείς, συνοµήλικοι) τείνουν να συσχετίζουν την χαµηλή ακαδηµαϊκή 

αυτοαντίληψη των παιδιών αυτών µε την χαµηλή αυτοαντίληψη στους άλλους τοµείς. Η σφαιρική 

αυτοαξία των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να υποτιµάται από τους άλλους. Έτσι, τα 

παιδιά αυτά συχνά βιώνουν µειωµένη στήριξη από τους εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους 

τους  (Κaukiainen et al., 2002). 

      Όσον αφορά την αυτοαντίληψη, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες δεν διαφέρουν από τους 

συνοµηλίκους τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες όσον αφορά την σφαιρική αυτοαντίληψη αλλά 

τείνουν να βιώνουν χαµηλότερη αυτοαντίληψη στον τοµέα της ακαδηµαϊκής επιτυχίας  (Chapman 

Getty, 2003). Τα ίδια αποτελέσµατα βρέθηκαν και από την µετα-ανάλυση 61 ερευνών από τους 

Bear, Minke & Manning  (2002), που εξέτασαν την αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες καθώς και από την µετα-ανάλυση των Kavale & Forness  (1996). Η Chapman Getty 

(2003) σε έρευνα σχετικά µε τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, σε 

δείγµα 60 παιδιών, βρήκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται θετικά µε τον βαθµό της 

αυτοαντίληψης στα παιδιά αυτά. Πιο συγκεκριµένα, βρήκε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες που 

προτιµούνται από τους δασκάλους συνδέονται µε την αίσθηση που σχηµατίζουν τα παιδιά αυτά 

για την ακαδηµαϊκή ικανότητα. Επίσης, οι κοινωνικές δεξιότητες που προτιµούνται από τους 

συνοµηλίκους, συνδέονται µε το πώς τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες εκλαµβάνουν την 

κοινωνική τους αποδοχή.  

       Επίσης, η έρευνα σχετικά µε την αυτοαντίληψη αυτών των παιδιών δείχνει ότι, όταν τα παιδιά 

αυτά συγκρίνονται µε συνοµηλίκους τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, εµφανίζουν χαµηλότερη 

αυτοαντίληψη στους διάφορους τοµείς αυτοαντίληψης και ιδιαίτερα στον τοµέα της ακαδηµαϊκής 

ικανότητας  (Bear, Minke & Manning, 2002). Μια σηµαντική συνέπεια της διαδικασίας της 

κοινωνικής σύγκρισης είναι οτι η αυτοαντίληψη των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες είναι 

µειωµένη όταν βρίσκονται σε µεικτές τάξεις και κάνουν σύγκριση µε συνοµηλίκους µε υψηλότερη 

επίδοση  (Bear et al., 1998). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες είναι 



πιθανότερο να διαφέρουν από τους συνοµηλίκους τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες στην 

αυτοαντίληψη τους σχετικά µε την σχολική ικανότητα  (Cosden et al., 1999). Σύµφωνοι µε αυτό 

το εύρηµα είναι και οι Gadeyne et al.  (2004) οι οποίοι αναφέρουν ότι οι άλλες διαστάσεις της 

αυτοαντίληψης και της σφαιρικής αυτοαξίας δεν φαίνεται να επηρεάζονται στον ίδιο βαθµό όπως 

επηρεάζεται η ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη. Γενικά, αν τα παιδιά αυτά έχουν θετική αντίληψη 

σχετικά µε τις σχολικές τους ικανότητες, ανεξάρτητα από την πραγµατική τους επίδοση, τείνουν 

να έχουν υψηλότερη σφαιρική αυτοαξία  (Cosden et al., 1999). Η υψηλή γενική αυτοαξία που 

διατηρούν τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, παρά την χαµηλή τους σχολική επίδοση, εξαρτάται 

απο δυο παράγοντες: απο την κοινωνική στήριξη που λαµβάνουν απο τους σηµαντικούς άλλους 

που σχετίζονται µε τον χώρο του σχολείου (γονείς, δάσκαλοι, φίλοι, συνοµήλικοι) αλλά και απο το 

πώς εκλαµβάνουν την ικανότητα τους στους τοµείς της αυτοαντίληψης που δεν σχετίζονται µε 

ακαδηµαϊκά θέµατα. Αυτοί οι δυο παράγοντες αναγνωρίζονται ως καθοριστικοί στη διαµόρφωση 

της αυτοαξίας στην αναπτυξιακή θεωρία της αυτοαντίληψης της Harter  (Βear et al., 1998).  Τα  

ίδια αποτελέσµατα βρέθηκαν και από την έρευνα των Merrell, Johnson, Merz & Ring  (1992), που 

σύγκριναν τις απόψεις των δασκάλων µε τις απόψεις των συνοµηλίκων σχετικά µε τις κοινωνικές 

δεξιότητες των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες, σε δείγµα 566 παιδιών από το νηπιαγωγείο εως 

την ΣΤ Τάξη του ∆ηµοτικού.       

      Τέλος, επειδή τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες περνούν ένα µεγάλο µέρος στο σχολείο, η 

στήριξη που λαµβάνουν από τους εκπαιδευτικούς και τους συνοµηλίκους διαδραµατίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ακαδηµαϊκή και κοινωνική τους λειτουργικότητα. Οι µαθητές που 

εκλαµβάνουν τις σχέσεις τους µε τους ενήλικες και τους συνοµηλίκους τους ως υποστηρικτικές 

αναφέρουν ότι έχουν πιο θετική αυτοαντιληψη. Αντίθετα, η απουσία θετικού, υποστηρικτικού 

σχολικού κλίµατος επηρεάζει αρνητικά την συµπεριφορά και την διάθεση των µαθητών. Όσον 

αφορά τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, όταν λαµβάνουν στήριξη από τα άτοµα του 

περιβάλλοντος τους, αυτό επιδρά θετικά στην κοινωνική τους ευηµερία  (Pavri & Monda-Amaya, 

2001).     

5.2 Παιδιά µε δυσλεξία και αυτοαντίληψη 



  Όσον αφορά τα παιδιά που έχουν δυσλεξία, τα αποτελέσµατα από τις έρευνες είναι ασυνεπή. 

Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά µε δυσλεξία έχουν σηµαντικότερα χαµηλότερες 

αυτοαντιλήψεις στους διάφορους τοµείς σε σχέση µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς δυσλεξία. 

Άλλες, πάλι, δεν αποκαλύπτουν σηµαντικές διαφορές στις αυτοαντιλήψεις. Ο πιο σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει αυτή την ασυνέπεια των αποτελεσµάτων είναι οι µέθοδοι µέτρησης 

που χρησιµοποιούνται. Η ιδέα της αυτοαντίληψης περιλαµβάνει διαφορετικές κατασκευές όπως: 

αυτοαναγνώριση (self-recognition), αυτοπεριγραφή (self-description), αυτοαξιολόγηση (self-

evaluation) και αυτοκινητοποίηση (self-motivation). Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός 

αριθµού κλιµάκων που σκοπεύουν να µετρήσουν την αυτοαντίληψη αλλά που διαφέρουν 

σηµαντικά  (Frederickson & Jacobs, 2001).  

     Eνας ικανοποιητικός αριθµός µελετών έχει δείξει ότι τα παιδιά µε δυσλεξία έχουν σηµαντικά 

χαµηλές αυτοαντιλήψεις και πιο αρνητικές απόψεις για την αυτοαξία τους όταν βρίσκονται σε 

µεικτές τάξεις (σε τάξεις που υπάρχουν και µαθητές χωρίς µαθησιακές δυσκολίες). Έχει προταθεί 

ότι τα προβλήµατα που βιώνουν τα παιδιά µε  δυσλεξία γίνονται πιο εµφανή όταν τοποθετούνται 

µε παιδιά που δεν αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι διαδικασίες κοινωνικής 

σύγκρισης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της σχολικής ικανότητας των 

παιδιών αυτών. Οι Renick & Harter  (1989) αναφέρουν ότι τα παιδιά µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες, όταν συγκρίνουν τον εαυτό τους µε παιδιά χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, εκλαµβάνουν 

τον εαυτό τους ως λιγότερο ικανό σχολικά. Όταν όµως συγκρίνονται µε συνοµηλίκους µε 

παρόµοιες δυσκολίες, διατηρούν υψηλότερες αυτοαντιλήψεις για την σχολική τους ικανότητα. Οι 

Baer et al.  (1991) αναφέρουν ότι οι µεικτές τάξεις είναι πιθανότερο να καθορίζουν τις σχολικές 

αυτοαντιλήψεις και την σφαιρική αυτοαξία στα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, εκτός και αν τα 

παιδιά αυτά διδάσκονται να µην συγκρίνουν τον εαυτό τους µε τα παιδιά χωρίς µαθησιακές 

δυσκολίες. 

     Η επιτυχία των παιδιών που έχουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση επηρεάζεται από τις 

αποδόσεις που κάνουν σχετικά µε την σχολική επιτυχία και αποτυχία, ιδιαίτερα για τις αποδόσεις 

που κάνουν για το αν ελέγχουν την δική τους δυσκολία. Οι αποδόσεις αυτές µπορεί να είναι 

εσωτερικές ή εξωτερικές ενώ τα παιδιά µπορεί να πιστεύουν ότι η δυσκολία παραµένει σταθερή ή 



όχι και ότι µπορούν να την ελέγξουν µόνα τους ή µε βοήθεια  (Weiner, 1985). Tα παιδιά που 

αποδίδουν την αποτυχία σε παράγοντες που µπορούν να ελέγξουν (π.χ στην προσπάθεια που 

καταβάλλουν) εµφανίζουν την µεγαλύτερη επίδοση. Όµως, οι Jacobsen et al. (1986) τα παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες είναι περισσότερο πιθανό να αποδίδουν και την επιτυχία και την αποτυχία 

σε µη ελεγχόµενους παράγοντες, σε σχέση µε τα παιδιά χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Όταν τα 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες συγκρίνουν τον εαυτό τους µε παιδιά χωρίς µαθησιακές 

δυσκολίες, είναι περισσότερο πιθανό να αποδίδουν την αποτυχία σε µη ελεγχόµενους εσωτερικούς 

παράγοντες (π.χ στην ικανότητα τους) ενώ η επιτυχία είναι περισσότερο πιθανό να αποδίδεται σε 

εξωτερικούς παράγοντες (π.χ στο επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων ή στην τύχη) όπως και σε 

εσωτερικούς παράγοντες. 

     Οι Frederickson & Jacobs  (2001), σε έρευνα που διεξήγαγαν µε δείγµα 20 παιδιά µε  δυσλεξία, 

ηλικίας 8-11 ετών και 20 παιδιά χωρίς δυσλεξία, της ίδιας ηλικίας, βρήκαν ότι τα δυσλεξικά 

παιδιά έχουν σηµαντικά χαµηλότερη εκλαµβανόµενη σχολική ικανότητα σε σχέση µε τους 

συνοµηλίκους τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Οι βαθµολογία στις άλλες κλίµακες της 

αυτοαντίληψης δεν ήταν σηµαντική χαµηλή. Επίσης, ακόµα και όταν τα παιδιά µε δυσλεξία είχαν 

σηµαντικές δυσκολίες στην ανάγνωση, δεν βίωναν σηµαντικά χαµηλή σφαιρική αυτοαξία. Ήξεραν 

ότι δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο αλλά τους άρεσε ο εαυτός τους. Επίσης, βρήκαν ότι τα 

παιδιά που έκαναν αποδόσεις σε ελεγχόµενους παράγοντες είχαν υψηλότερη αναγνωστική 

επίδοση και υψηλή εκλαµβανόµενη σχολική ικανότητα. Αντίθετα, τα παιδιά που έκαναν 

αποδόσεις σε µη ελεγχόµενους παράγοντες είχαν χαµηλότερη αναγνωστική επίδοση και 

χαµηλότερη εκλαµβανόµενη σχολική ικανότητα. Τα παιδιά µε δυσλεξία κάνουν, κυρίως, 

αποδόσεις σε µη ελεγχόµενους παράγοντες για την σχολική επίδοση . 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ 

     6.1 Η αυτοαντίληψη στην εφηβεία 

     Η εφηβεία αποτελεί περίοδο σωµατικής, γνωστικής και κοινωνικής αλλαγής. Αποτελεί µια 

περίοδο κατά την οποία το νέο άτοµο επανακαθορίζει την ταυτότητα του και κατά την οποία 

πιέζεται να υιοθετήσει ενδιαφέροντα, αξίες και δραστηριότητες. Επιπλέον, βιώνονται και οι 



σωµατικές αλλαγές, που αυξάνουν το στρες που βιώνουν οι έφηβοι  (Bolognini et al., 1996). Οι 

θεωρητικοί και οι ερευνητές έχουν αναρωτηθεί αν αυτές οι κοινωνικές και βιολογικές µεταβολές 

αλλάζουν την αυτοαντίληψη. Παρόλο που ένας αριθµός θεωρητικών  (Rosenberg, 1986. Harter, 

1988a) πιστεύουν ότι στην εφηβεία η αυτοαντίληψη µεταβάλλεται, οι πρόσφατες έρευνες δεν 

έχουν φτάσει σε κοινώς αποδεκτές απόψεις. Μια πιθανή αιτία για την έλλειψη συναφών 

ευρηµάτων ίσως είναι το ότι η πλειοψηφία αυτών των ερευνών εστιάζει αποκλειστικά στην 

σφαιρική αυτοαντίληψη και όχι στην αυτοαντίληψη στους διάφορους τοµείς. Το να ερευνάται 

µόνο η σφαιρική αυτοαντίληψη ίσως επισκιάζει τις αλλαγές που συµβαίνουν στους ποικίλους 

τοµείς της αυτοαντίληψης, οδηγώντας στο λανθασµένο συµπέρασµα ότι η αυτοαντίληψη 

παραµένει σταθερή  (Harter, 1990a). Οι ερευνητές που υποστηρίζουν ότι η αυτοαντίληψη 

µεταβάλλεται στην εφηβεία βασίζουν την διαπίστωση αυτή στο ότι η µεταβαλλόµενη 

αυτοαντίληψη οφείλεται στις απόψεις των Σηµαντικών Άλλων για τον έφηβο, οι οποίες αλλάζουν 

συνεχώς. Επιπλέον, η εφηβεία αντιµετωπίζεται ως µια περίοδος κοινωνικών προσδοκιών από τους 

εφήβους. Αυτές οι κοινωνικές προσδοκίες αλλάζουν συνεχώς και έτσι η αυτοαντίληψη 

προσαρµόζεται για να ανταποκριθεί στην κοινωνική ανατροφοδότηση  (Harter & Whitesell, 

2003). 

     Oι πιο πρόσφατες έρευνες έχουν ξεκινήσει να εξετάζουν την αλλαγή της αυτοαντίληψης στους 

διάφορους τοµείς κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Μερικοί ερευνητές αναφέρουν ότι η επιµέρους 

αυτοαντιλήψεις είναι λιγότερο σταθερές σε σχέση µε την σφαιρική αυτοαντίληψη. Άλλοι πάλι  

(Βοlognini et al., 1996), χρησιµοποιώντας το Harter Self-Perception Profile for Children για να 

µελετήσουν την αλλαγή της αυτοαντίληψης σε παιδιά 12-14 ετών, βρήκαν ότι δεν υπάρχει καµία 

αλλαγή στην σφαιρική αυτοαξία, στην αθλητική ικανότητα και την διαγωγή-συµπεριφορά. 

Αντίθετα, υπάρχει µειωµένη αυτοαντίληψη σχετικά µε την φυσική εµφάνιση και την κοινωνική 

αποδοχή και αυξηµένη αυτοαντίληψη στη σχολική ικανότητα. Η µειωµένη αυτοεκτίµηση στον 

τοµέα της κοινωνικής αποδοχής ίσως οφείλεται στην κριτική που ασκείται από τους 

συνοµηλίκους. Η αυτοεκτίµηση σε αυτόν τον τοµέα µεταβάλλεται κυρίως στις ηλικίες 12-14 ετών, 

όπου τότε διαµορφώνονται οι φιλίες και οι παρέες  (Βοlognini et al., 1996). Αυτά τα ευρήµατα 



δείχνουν ότι ο βαθµός της αυτοαντίληψης στους διάφορους τοµείς ποικίλει  (Young & Mroczek, 

2003). 

6.2 H αυτοαντίληψη στην εφηβεία ανάλογα µε το φύλο 

     Το φύλο έχει την µεγαλύτερη επίδραση στον τρόπο µε τον οποίο οι έφηβοι αντιλαµβάνονται 

τον εαυτό τους. Η αυτοεικόνα στην εφηβεία σχετίζεται µε τις εµπειρίες της ζωής, την ποιότητα και 

την φύση των κοινωνικών σχέσεων και την ποιότητα των σχέσεων µε τους συµµαθητές  (Bacchini 

& Magliulo, 2003). Τα κορίτσια έφηβοι είναι περισσότερο πιθανό να έχουν χαµηλή ή µειωµένη 

σφαιρική αυτοαντίληψη. Οι Bolognini et al.  (1996) βρήκαν ότι τα κορίτσια έφηβοι έχουν 

σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία σε τρεις από τους έξι τοµείς αυτοαντίληψης: στη σφαιρική 

αυτοαξία, τη φυσική εµφάνιση και την αθλητική ικανότητα. Επιπλέον, τα κορίτσια επηρεάζονται 

σηµαντικά από την εικόνα του σώµατος και συχνά διακατέχονται από αισθήµατα ανασφάλειας 

που αφορούν τον εαυτό τους, το σώµα τους και τις ικανότητες τους. Τα κορίτσια τείνουν να 

βιώνουν περισσότερα συναισθήµατα δυσφορίας και η µετάβαση στην εφηβεία χαρακτηρίζεται από 

µεγάλη ασυνέχεια, λιγότερη αισιοδοξία και από µικρότερη αίσθηση ευηµερίας, σε σχέση µε τα 

αγόρια (Bacchini & Magliulo, 2003). Σηµαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι η αυτοεκτίµηση 

των κοριτσιών είναι πιο σφαιρική και λιγότερη διαφοροποιηµένη ανάλογα µε τους τοµείς της 

αυτοαντίληψης. Παρόλα αυτά, τα κορίτσια αναφέρουν υψηλότερους βαθµούς αυτοαντίληψης 

στους τοµείς της ικανότητας στα γλωσσικά µαθήµατα και της διαγωγής-συµπεριφοράς. Αυτό δεν 

συµβαίνει στα αγόρια, τα οποία ξεχωρίζουν την σχολική ικανότητα από την κοινωνική  (Bolognini 

et al., 1996). 

     Όσον αφορά τα αγόρια, οι Cole et al.  (2001) και οι  Bolognini et al.  (1996)  βρήκαν ότι στη 

πρώιµη εφηβεία τα αγόρια έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη στους τοµείς της αθλητικής 

ικανότητας, της ακαδηµαϊκής ικανότητας και της φυσικής εµφάνισης. Στη µέση εφηβεία (13-18 

ετών) τα αγόρια συνεχίζουν να έχουν υψηλότερη αυτοαντίληψη της αθλητικής ικανότητας και της 

φυσικής εµφάνισης. Γενικά, τα αγόρια παρουσιάζουν συνήθως µια καλή αυτοεικόνα στους τοµείς 

των µαθηµατικών, των σχέσεων µε τους γονείς, της εξωτερικής εµφάνισης και της αθλητικής 

ικανότητας, όπως βρέθηκε από την µετα-ανάλυση του Hattie  (1992). Όσον αφορά το φύλο και 



την αυτοαντίληψη στους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες,  δεν έχει διεξαχθεί µεγάλος αριθµός 

ερευνών και αυτές που έχουν γίνει δεν δίνουν συνεπή αποτελέσµατα.  

     6.3 Αυτοαντίληψη και έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

     Παλαιότερα θεωρούνταν ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες βιώνουν χαµηλή 

αυτοαντίληψη. Σήµερα θεωρείται ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες τείνουν να 

παρουσιάζουν παρόµοια επίπεδα αυτοαντίληψης σε σχέση µε τους εφήβους που δεν 

αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριµένα, µπορεί να είναι λίγο χαµηλότερη ή ίση 

ή υψηλότερη από των συνοµηλίκων τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες  (Hagborg, 1996). Αυτό 

δείχνει ότι οι αυτοαντίληψη των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες, στους διάφορους τοµείς, δεν 

καθορίζεται αυτόµατα από το στιγµατισµό που σχετίζεται µε την συγκεκριµένη οµάδα. Η έλλειψη 

σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες και των εφήβων χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες δείχνει ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες ίσως αναπτύσσουν 

στρατηγικές µε τις οποίες διατηρούν σχετικά θετικές αυτοεκτιµήσεις. Ίσως χρησιµοποιούν την 

τεχνική της επιλεκτικής υποτίµησης της αξίας των πεδίων στα οποία παρουσιάζουν χαµηλή 

επίδοση ενώ δίνουν περισσότερη αξία στα πεδία που παρουσιάζουν ίση ή καλύτερη επίδοση σε 

σχέση µε τους συνοµηλίκους. 

     Ένας άλλος µηχανισµός είναι η επιλεκτική σύγκριση µε µέλη της ίδιας οµάδας. Έχει βρεθεί ότι, 

όταν οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες κάνουν σύγκριση των δυσκολιών τους µε εφήβους πιο 

ικανούς από αυτούς, τότε βιώνουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Αντίθετα, όταν συγκρίνουν τις 

ικανότητες τους µε τις ικανότητες άλλων εφήβων που αντιµετωπίζουν και αυτοί µαθησιακές 

δυσκολίες, δεν βιώνουν χαµηλή αυτοαντίληψη.  

     Έρευνες έχουν δείξει ότι η οµάδα αναφοράς που χρησιµοποιούν οι έφηβοι µε µαθησιακές 

δυσκολίες, επηρεάζει την αυτοαντίληψη τους. Γενικά, η κοινωνική σύγκριση επηρεάζει τον 

σχηµατισµό της αυτοαντίληψης και οι αντιλήψεις αυτοικανότητας εξαρτώνται από τις κοινωνικές 

συγκρίσεις στις οποίες εµπίπτουν οι έφηβοι όταν κατασκευάζουν την ταυτότητα τους. Αυτές οι 

προσεγγίσεις κοινωνικής σύγκρισης συµφωνούν στο ότι οι άνθρωποι ορίζουν τον εαυτό τους σε 

σχέση µε τα µέλη της οµάδας και µέσα από τις διαθέσιµες κοινωνικές συγκρίσεις. Έτσι, οι έφηβοι 

µε µαθησιακές δυσκολίες ορίζουν τις ικανότητες τους µε βάση την οµάδα σύγκρισης που 



χρησιµοποιούν (Crabtree & Rutland, 2001). Οι Bouchey & Harter  (2005), σε έρευνα τους µε 378 

εφήβους, βρήκαν ότι οι αντιλήψεις των γονιών, των δασκάλων και των συνοµηλίκων σχετικά µε 

την ακαδηµαϊκή  ικανότητα του εφήβου προβλέπουν την αυτοαντίληψη του εφήβου στον σχολικό 

τοµέα. Οι έρευνες δείχνουν ότι οι αποδόσεις που κάνουν οι έφηβοι για τις ικανότητες τους 

σχετίζονται όχι µόνο µε τις πεποιθήσεις των άλλων αλλά και µε τις αυτοαντιλήψεις των ίδιων των 

εφήβων για τις ικανότητες τους. Αυτές οι αντανακλώµενες προσδοκίες προβλέπουν την 

ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη και αυτή µε την σειρά της προβλέπει την σχολική επίδοση.       

    Όσον αφορά την βαθµολογία στους διάφορους τοµείς αυτοαντίληψης, οι έφηβοι µε µαθησιακές 

δυσκολίες δεν συσχετίζουν την σχολική ικανότητα µε την σφαιρική αυτοαξία. ∆ίνουν σηµαντικά 

λιγότερη σηµασία στον σχολικό τοµέα σε σχέση µε τους εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες.  

Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν σηµαντικά 

χαµηλότερη βαθµολογία στις µετρήσεις για την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη  (Zeleke, 2004). Οι 

Gans, Kenny & Ghany  (2003) διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι στην πρώιµη εφηβεία µε µαθησιακές 

δυσκολίες παρουσιάζουν χαµηλότερη βαθµολογία στον τοµέα της σχολικής αυτοαντίληψης αλλά 

όχι στις µετρήσεις της σφαιρικής αυτοαντίληψης. Όµως, πεποιθήσεις χαµηλότερης αυτοαντίληψης 

δεν σηµαίνουν απαραίτητα και πεποιθήσεις χαµηλής αυτοαντίληψης. Οι Meltzer et al.  (1998) 

βρήκαν ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες ναι µεν εκφράζουν χαµηλότερη αυτοαντίληψη 

στον ακαδηµαϊκό τοµέα αλλά αυτές οι αντιλήψεις υπάγονται στα όρια του «µέσου» ή «πάνω από 

το µέσο». Το ίδιο εύρηµα βρέθηκε από την έρευνα των Stone & May  (2002), µε δείγµα 52 

εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες και 49 εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, οι 

έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζουν υψηλότερη βαθµολογία στον τοµέα της φυσικής 

εµφάνισης. 

     Οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες φαίνεται να προστατεύουν την αυτοαντίληψη τους µε το 

να δίνουν λιγότερη αξία στους τοµείς της ζωής τους στους οποίους αντιµετωπίζουν δυσκολίες. 

Αντίθετα, δίνουν µεγάλη σηµασία στην αθλητική εµφάνιση. Η αθλητική ικανότητα είναι µια 

περιοχή στην οποία οι µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες γενικά δεν έχουν δυσκολίες. Οι έφηβοι 

µε µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζουν διαφορετική βαθµολογία, σε σύγκριση µε τους εφήβους 



χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, στον τοµέα της κοινωνικής αποδοχής και διαγωγής, µε τους εφήβους 

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες να εµφανίζουν υψηλότερη βαθµολογία. 

     Τα παραπάνω αποτελούν ευρήµατα δυο ερευνών που διεξήχθησαν από τους Crabtree & 

Rutland  (2001). Η πρώτη έρευνα αποτελούνταν από 145 εφήβους, ηλικίας 11-16 ετών, µε 

µαθησιακές δυσκολίες και 145 εφήβους ηλικίας 12-15 ετών χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Η 

δεύτερη έρευνα αποτελούνταν µόνο από 68 εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι δυο 

έρευνες διεξήχθησαν ταυτόχρονα και οι έφηβοι συµπλήρωσαν το Harter’s Self Perception Profile 

for Children (SPPC). Στόχος των ερευνητών ήταν να διαπιστώσουν αν οι έφηβοι µε ήπιες 

µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν στην σηµασία µε την οποία προσεγγίζουν την διαδικασία της 

σύγκρισης. Επίσης, ήθελαν να συγκρίνουν την αυτοαξία των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες µε 

την αυτοαξία των εφήβων χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. 

   Το παρόν κεφάλαιο ασχολήθηκε µε την αυτοαντίληψη των εφήβων και επεκτάθηκε στους 

εφήβους που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. Από τα ερευνητικά δεδοµένα έχει βρεθεί ότι 

οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες προστατεύουν την αυτοαντίληψη τους µε το να δίνουν 

λιγότερη αξία στους τοµείς της ζωής τους που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Στο επόµενο κεφάλαιο 

γίνεται αναφορά σε ορισµένες από τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην 

παρούσα έρευνα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΑΥΤΟΥ: ΑΝΑΦΟΡΑ  ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΤΩΝ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια πρώτη αναφορά σε ορισµένες από τις κλίµακες του 

ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήσαµε στην έρευνα µας, προκειµένου να παρουσιαστούν τα 

βιβλιογραφικά δεδοµένα που αφορούν αυτές τις κλίµακες. 

     Γενικά, οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι αντιλήψεις που έχουν οι έφηβοι σχετικά µε την ικανότητα 

τους ή όχι σε τοµείς που θεωρούν σηµαντικούς (ακαδηµαϊκή ικανότητα, αθλητική ικανότητα, 

αποδοχή από τους συνοµηλίκους, διαγωγή και φυσική εµφάνιση) όπως και η κοινωνική στήριξη 

από τους Σηµαντικούς Άλλους (γονείς, καθηγητές, συµµαθητές, στενοί φίλοι) αποτελεί ισχυρό 



προβλεπτικό παράγοντα της σφαιρικής αυτοαξίας. Το πώς εκλαµβάνουν τα άτοµα τη φυσική τους 

εµφάνιση σχετίζεται σηµαντικά µε την αυτοεκτίµηση κατά τη διάρκεια της ζωής. Μεταξύ των 

εφήβων, η ακαδηµαϊκή ικανότητα και η αποδοχή από τους συνοµηλίκους αποτελούν τους πιο 

προβλεπτικούς παράγοντες αυτοεκτίµησης. Οι τοµείς της διαγωγής και της αθλητικής ικανότητας 

δεν συµβάλλουν τόσο στην αυτοεκτίµηση, αλλά παρόλα αυτά η συσχέτιση των τοµέων αυτών µε 

την αυτοεκτίµηση είναι σηµαντική. Στους µαθητές µε χαµηλή αυτοεκτίµηση, είναι γεγονός ότι 

υπάρχει δραµατική απόσταση µεταξύ της σηµασίας που δίνουν στην ακαδηµαϊκή επιτυχία και στις 

αντιλήψεις τους σχετικά µε την σχολική επίδοση. Αυτή η απόσταση επηρεάζει σηµαντικά τα 

αισθήµατα της γενικής αυτοαξίας τους  (Harter, 1996).    

7.1 Κλίµακα: Σχέσεις µε τους Συνοµηλίκους  

     Η κοινωνική ικανότητα αποτελεί µια κατασκευή που αποτελείται από δυο αλληλεπιδρώντα 

συστατικά: α) τις κοινωνικές δεξιότητες όπως εκλαµβάνονται από τους συνοµηλίκους ή τα άλλα 

άτοµα β) τις αυτοαντιλήψεις της κοινωνικής ικανότητας.  

     Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν την ικανότητα του ατόµου να επιδεικνύει κατάλληλη 

συµπεριφορά σε συγκεκριµένες κοινωνικές καταστάσεις  (Nowicki, 2003). Oι αντιλήψεις των 

συνοµηλίκων για τις κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόµου χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την 

κοινωνική τους θέση µέσα στην οµάδα των συνοµηλίκων (Frederickson & Furnham, 1998a). Έτσι, 

οι ικανότητα στις κοινωνικές δεξιότητες σχετίζεται συνήθως µε δηµοφιλή θέση µεταξύ των 

συνοµηλίκων ενώ οι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες σχετίζονται µε χαµηλή θέση µεταξύ των 

συνοµηλίκων. Οι αυτοαντιλήψεις της κοινωνικών ικανοτήτων είναι αυτοαξιολογητικές στη φύση 

τους και βασίζονται στις εκτιµήσεις που κάνει το ίδιο το άτοµο για τη συµπεριφορά του σε ένα 

κοινωνικό θέµα. 

     Ένα εκτιµητέο ποσοστό µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες τείνουν να γνωρίζουν την φτωχή 

κοινωνική αποδοχή από τους συµµαθητές τους. Ακόµη, η πλειοψηφία αυτών των παιδιών γνωρίζει 

πολύ καλά τα ελλείµµατα τους στο σχολικό τοµέα, µέσα από την σχολική βαθµολογία και τις 

ανατροφοδοτήσεις του δασκάλου και τείνουν να κάνουν χαµηλότερες αυτοαξιολογήσεις της 

γενικής αυτοαξίας τους. 



     Έτσι, οι µαθητές που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες βιώνουν περισσότερες κοινωνικές 

δυσκολίες σε σχέση µε τους συµµαθητές τους µε µέση εως υψηλή επίδοση αλλά όχι σε σχέση µε 

τους συµµαθητές τους µε χαµηλή επίδοση. Τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και τα παιδιά µε 

χαµηλή επίδοση δεν διαφέρουν στην αίσθηση της σφαιρικής αυτοαξίας τους  (Nowicki, 2003).           

     Ένας µεγάλος αριθµός µελετών έχει δείξει ότι η θέση του εφήβου σε ένα δίκτυο συνοµηλίκων 

σχετίζεται µε ποικίλους παράγοντες κοινωνικής ικανότητας. Ένας από αυτούς είναι η σφαιρική 

αυτοαντίληψη. Επίσης, πολλοί ερευνητές συµφωνούν στο ότι το δίκτυο των συνοµηλίκων 

διαδραµατίζει ένα µοναδικό ρόλο στην ανάπτυξη κατά την εφηβεία, µε το να λειτουργούν ως ένα 

σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση του εαυτού και των άλλων. Οι Brown et al.  (1994) 

προτείνουν ότι, στην προσπάθεια να ορίσουν οι έφηβοι τη θέση τους σε ένα κοινωνικό δίκτυο, 

εµπίπτουν σε µια σειρά κοινωνικών συγκρίσεων µέσα από τις οποίες βλέπουν τον εαυτό τους. 

Όταν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως µέλος µιας συγκεκριµένης οµάδας, η οµάδα βοηθάει τους 

εφήβους να δοµήσουν τις σχέσεις τους µε άλλους στα πλαίσια του δικτύου των συνοµηλίκων. 

Επίσης, προτείνουν ότι τα στερεότυπα, τα οποία σχηµατίζουν οι έφηβοι για τις άλλες οµάδες 

συνοµηλίκων, δοµούν τις αποφάσεις τους για τις σχέσεις µε τους συνοµηλίκους µε το να 

καθοδηγούν τους εφήβους να αλληλεπιδρούν µε µερικά άτοµα ενώ να αποφεύγουν άλλα. Οι 

έφηβοι που βιώνουν τα υψηλότερα επίπεδα οµοιογένειας µεταξύ αυτών και των µελών της οµάδας 

τους, αναφέρουν τις πιο θετικές εµπειρίες σε προσωπικά θέµατα αλλά και σε θέµατα σχέσεων. 

     Οι Tarrant, MacKenzie & Hewitt  (2006), σε έρευνα τους µε δείγµα 114 εφήβους ηλικίας 14-15 

ετών, βρήκαν ότι οι έφηβοι που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στην οµάδα των συνοµηλίκων, 

αναφέρουν λιγότερη δυσκολία να αντιµετωπίσουν προσωπικά ζητήµατα. Επίσης, βρήκαν ότι οι 

έφηβοι αυτοί βιώνουν πιο θετική αυτοαντίληψη στους διάφορους τοµείς. Προέβλεψαν ότι η οµάδα 

των συνοµηλίκων επηρεάζει την αυτοαντίληψη στους µη ακαδηµαϊκούς τοµείς και ότι η επιρροή 

αυτή είναι σηµαντική όταν ο έφηβος βιώνει υψηλή ταύτιση µε την οµάδα. ∆ιαπίστωσαν ότι οι 

έφηβοι που απολαµβάνουν θετικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίµησης, σε σχέση µε αυτούς που βιώνουν την απόρριψη και την µη αποδοχή.  

     Η Mακρή-Μπότσαρη  (2000α) σε έρευνα της στον ελληνικό χώρο, µε δείγµα 1.033 µαθητές 

Λυκείου βρήκε ότι η στήριξη των µαθητών από τους συµµαθητές τους ήταν η ισχυρότερη 



µεταβλητή πρόβλεψης των βαθµών αυτοαντίληψης στους τοµείς των σχέσεων µε τους 

συνοµηλίκους (r = 0,56), της αθλητικής ικανότητας (r =0,27), της φυσικής εµφάνισης (r = 0,30) 

και των συναισθηµατικών-διαφυλικών σχέσεων (r = 0,34). 

7.2 Κλίµακα: Σχέσεις µε τους Γονείς 

     Αν και κατά την εφηβεία τα νεαρά άτοµα αναζητούν όλο και περισσότερο τη στήριξη των 

συνοµηλίκων τους, η συντριπτική πλειοψηφία εξακολουθεί να βασίζεται στους γονείς για 

συναισθηµατική στήριξη και συµβουλές. Έτσι, σήµερα, η εφηβεία θεωρείται µια περίοδος 

αυξανόµενης αυτονοµίας και ταυτόχρονα διατήρησης της εγγύτητας µε τους γονείς και µε άλλους 

σηµαντικούς ενήλικες  (Μακρή-Μπότσαρη, 2001). Η θέση ότι η επίδραση της γονικής στήριξης 

διατηρείται ισχυρή σε όλη τη διάρκεια της εφηβείας, έχει ενισχυθεί και από τη θεωρία της 

προσκόλλησης του Bowlby. Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, τα παιδιά διαµορφώνουν µοντέλα 

σχέσεων, µέσα από την αλληλεπίδραση µε διάφορες µορφές προσκόλλησης. Αυτά τα «εσωτερικά 

µοντέλα εργασίας» περιλαµβάνουν τις προσδοκίες του παιδιού για τη διαθεσιµότητα και την 

ανταπόκριση των προσώπων προσκόλλησης καθώς και την αντίληψη του σχετικά µε το κατά πόσο 

είναι άξιο µιας τέτοιας αγάπης και φροντίδας. Έτσι, οι σχέσεις προσκόλλησης µε τους γονείς και 

τα εσωτερικά µοντέλα εργασίας των σχέσεων αυτών διατηρούν την επιρροή τους στην εφηβεία 

και στην µετέπειτα ενήλικη ζωή, έστω και αν µια άλλη κύρια µορφή προσκόλλησης 

αντικαταστήσει τους γονείς. 

     Η διατήρηση της επιρροής των δεσµών προσκόλλησης µε τους γονείς κατά την εφηβεία 

υποστηρίζεται από τα ευρήµατα σχετικών εµπειρικών µελετών, οι οποίες έχουν δείξει ότι η 

ασφαλής προσκόλληση µε τους γονείς τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο σχετίζεται µε υψηλότερη 

αυτοεκτίµηση, µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, καλύτερη προσαρµογή στο πανεπιστηµιακό 

περιβάλλον, χαµηλότερα επίπεδα δυσφορίας και υψηλότερα επίπεδα αντιληπτής κοινωνικής 

στήριξης.  

     Μια έρευνα που διεξήχθη στον ελληνικό χώρο από την Mακρή-Μπότσαρη  (2000γ), έδειξε ότι 

οι βαθµοί αυτοαντίληψης των σχέσεων µε τους γονείς, καθώς και οι βαθµοί στήριξης από τον 

πατέρα και την µητέρα, παρουσιάζουν σηµαντική και αξιόπιστη πτώση από το δηµοτικό προς το 

γυµνάσιο, οπότε και φαίνεται να σταθεροποιούνται. Ωστόσο, αν και οι µέσοι όροι των βαθµών 



αυτοαντίληψης των σχέσεων µε τους γονείς και των βαθµών γονεικής στήριξης εξασθενούν 

σηµαντικά από το δηµοτικό προς το γυµνάσιο, διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Το 

εύρηµα αυτό δείχνει ότι το χάσµα µεταξύ των γενεών δεν είναι τόσο έντονο όσο θα ήταν 

αναµενόµενο σε µια εποχή που ο έφηβος επιθυµεί και προσπαθεί να είναι ο εαυτός του.  Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι ανάµεσα στους εφήβους και στους γονείς τους καταγράφεται ένα ικανοποιητικό 

επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων. Η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς τους σχετίζεται µε 

υψηλότερη ακαδηµαϊκή ικανότητα και αυξηµένη αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση  (Pelegrina et 

al., 2003).  

     Σε µια άλλη έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη  (2000α) στον ελληνικό χώρο, µε δείγµα 1.033 

µαθητών Λυκείου, βρέθηκε ότι οι δείκτες συνάφειας µεταξύ της στήριξης από τους γονείς και των 

αυτοαντιλήψεων των µαθητών στους επιµέρους τοµείς της ζωής τους, σχετίζεται µε τους τοµείς 

της σχολικής ικανότητας σε επίπεδο r = 0,23, της φυσικής εµφάνισης σε επίπεδο r = 0,28 και της 

διαγωγής-συµπεριφοράς σε επίπεδο r = 0,35. Επιπλέον, η γονική στήριξη βρέθηκε να είναι η  

ισχυρότερη µεταβλητή πρόβλεψης των βαθµών αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας, της 

διαγωγής-συµπεριφοράς και των βαθµών αυτοαντίληψης της φυσικής εµφάνισης. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι µαθητές που νιώθουν ότι έχουν τη θετική εκτίµηση των γονέων τους, θεωρούν επίσης ότι τα 

καταφέρνουν καλά στο σχολείο και ότι έχουν καλή εµφάνιση και διαγωγή.    

 

7.3 Κλίµακα: Γενική Σχολική Ικανότητα: 

     Έχει βρεθεί ότι τόσο η αυτοαντίληψη όσο και η αυτοεκτίµηση σχετίζονται θετικά µε τη 

σχολική επίδοση, όπως αυτή εκτιµάται από τους σχολικούς βαθµούς ή από τα ειδικά τεστ 

αξιολόγησης των µαθητών. Η Wylie (1979) σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  παρατήρησε 

ότι η σχολική επίδοση έχει την τάση να σχετίζεται ισχυρότερα µε την αυτοαντίληψη της σχολικής 

ικανότητας από ότι µε την αυτοεκτίµηση. Στην ανασκόπηση των ερευνών από τους Skaalvik & 

Hagtvet  (1990) βρέθηκε ότι η συνάφεια της σχολικής επίδοσης µε την αυτοαντίληψη της 

σχολικής ικανότητας κυµαίνεται µεταξύ r= 0,40 και r= 0,60. Στην ίδια ανασκόπηση, η συνάφεια 

της σχολικής επίδοσης µε την αυτοεκτίµηση βρέθηκε να κινείται σε σχετικά χαµηλότερα επίπεδα 

(r=0,20-0,30).  



     Τα ευρήµατα από τις έρευνες στον ελληνικό χώρο είναι συνεπή µε εκείνα της διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Σε έρευνα της Μακρή-Μπότσαρη  (1999β) µε δείγµα µαθητών που φοιτούσαν από 

την ΣΤ τάξη ∆ηµοτικού έως την Γ Λυκείου, η συνάφεια µεταξύ σχολικής επίδοσης και 

αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας κυµάνθηκε στο επίπεδο r=0,50. Σε µια διαπολιτισµική 

µελέτη στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, στην οποία πήραν µέρος, από την Ελλάδα, 1.148 

µαθητές από την Α Γυµνασίου εως την Γ Λυκείου, και από την Πορτογαλία 1.143 µαθητές  

(Makri-Botsari, Antunes & Fontaine, 1999) βρέθηκε, για το ελληνικό δείγµα, ότι η συνάφεια 

µεταξύ σχολικής επίδοσης και αυτοαντίληψης της σχολικής ικανότητας είναι ίση µε r=0,52-0,59. 

 

Το επόµενο µέρος της εργασίας αφορά το ερευνητικό τµήµα και παρουσιάζεται το δείγµα της 

έρευνας, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε και τα ερευνητικά δεδοµένα που βρέθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η αυτοαντίληψη των εφήβων µε 

µαθησιακές δυσκολίες διαφέρει από την αυτοαντίληψη των εφήβων χωρίς µαθησιακές δυσκολίες.  

 Το ερώτηµα αυτό τέθηκε για να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο τα παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες διαφέρουν από τους συνοµηλίκους τους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, καθώς επικρατεί 

η άποψη ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από χαµηλή αυτοαντίληψη. Η 

εναλλακτική υπόθεση της έρευνας είναι ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες έχουν χαµηλή 

αυτοαντίληψη, στις διαστάσεις που χαρακτηρίζουν την αυτοαντίληψη, σε σχέση µε τους εφήβους 

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Η µηδενική υπόθεση είναι ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

δεν έχουν χαµηλή αυτοαντίληψη, στις διάφορες διαστάσεις της αυτοαντίληψης.   

2. ∆ΕΙΓΜΑ 

     Το δείγµα της συγκεκριµένης έρευνας αποτελούνταν από 32 εφήβους και των δυο φύλων που 

προσέρχονταν σε δηµόσια υπηρεσία του νοµού Χανίων για αξιολόγηση. Όλοι οι έφηβοι είχαν την 

ελληνική ιθαγένεια. Οι έφηβοι αυτοί φοιτούσαν από την Α Γυµνασίου εως την Γ Λυκείου, σε 

σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Χανίων. Η ηλικία τους ήταν από 12 ετών 



εως 18 ετών. Πιο συγκεκριµένα: 10 έφηβοι φοιτούσαν στο Γυµνάσιο. Από αυτούς οι 7 ήταν 

αγόρια και τα 3 ήταν κορίτσια. Στο Λύκειο φοιτούσαν 22 έφηβοι, από τους οποίους οι 13 ήταν 

αγόρια και οι 9 ήταν κορίτσια. Επίσης, οι γονείς των εφήβων ανήκαν σε όλα τα 

κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, όπως φάνηκε από τα στοιχεία του επαγγέλµατος που ζητούσε το 

ερωτηµατολόγιο και τα οποία συµπλήρωναν οι έφηβοι. 

     Η παραπάνω οµάδα αποτελεί την πειραµατική οµάδα και τα δεδοµένα αυτής της οµάδας 

συγκρίθηκαν µε τα δεδοµένα του δείγµατος στάθµισης. Η γνωµάτευση των δυσκολιών αυτών των 

εφήβων υπάγεται στις εξής κατηγορίες, µε βάση τις κατηγορίες διάγνωσης που δίνονται από το 

προσωπικό της υπηρεσίας και οι οποίες καθορίζονται από το νοµικό πλαίσιο: 

1. Ειδικές δυσκολίες στη µάθηση: ∆υσλεξία 

2. Σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες 

3. Γενικές µαθησιακές δυσκολίες 

4. Ήπιες µαθησιακές δυσκολίες 

Στην έρευνα µας οι µαθησιακές δυσκολίες ορίζονταν από τις διαγνωστικές κατηγορίες που 

χρησιµοποιούνται από την υπηρεσία. Γενικά, οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν µια ετερογενή 

οµάδα διαταραχών και ο ορισµός τους είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί. Έτσι, υπάρχει 

ασυµφωνία µεταξύ των ερευνητών σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του όρου. 

 

Στην παρούσα έρευνα δεν συµµετείχαν παιδιά µε διάγνωση: 

1. νοητικής ανεπάρκειας ή ανωριµότητας 

2. µε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης (τύφλωση, αµβλυωπία) 

3. µε ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα ακοής (κώφωση, βαρυκοία) 

4. µε σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα 

5. µε σοβαρά προβλήµατα υγείας 

6. µε προβλήµατα λόγου και οµιλίας 

7. µε αυτισµό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης 

8. µε πολλαπλές αναπηρίες 

9. µαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε νευρολογικά αίτια 



10. µαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται µε πιθανόν πολιτισµικούς παράγοντες 

11. ελλειµµατική προσοχή/ Υπερκινητικότητα 

 

 

 

 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

     Η χορήγηση των ερωτηµατολογίων έγινε από τον µήνα Οκτώβριο 2006 εως Απρίλιο 2007. 

Τα ερωτηµατολόγια δίνονταν κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας είτε από την ίδια την 

φοιτήτρια είτε από την ψυχολόγο που έκανε την αξιολόγηση. Ο κάθε έφηβος χρειαζόταν περίπου 

είκοσι (20) λεπτά για να συµπληρώσει το σχετικό µε την τάξη φοίτησης του (Γυµνάσιο-Λύκειο) 

ερωτηµατολόγιο. Στις περιπτώσεις που το ερωτηµατολόγιο χορηγούνταν από τη φοιτήτρια, εκείνη 

βρισκόταν µαζί µε τον εξεταζόµενο καθ’όλη την διάρκεια συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, 

ώστε να απαντά σε τυχόν ερωτήσεις των εφήβων. Επιπλέον, ορισµένες φορές κρίθηκε απαραίτητο 

να διαβαστεί το ερωτηµατολόγιο από την ίδια την φοιτήτρια, εξαιτίας των δυσκολιών που 

αντιµετωπίζουν οι δυσλεξικοί έφηβοι για να υπάρξει ακριβής συµπλήρωση του. Η χορήγηση του 

ερωτηµατολογίου γινόταν ατοµικά στον κάθε έφηβο σε κάποιον από τους χώρους της υπηρεσίας.  

     Στη συνέχεια, το κάθε ερωτηµατολόγιο βαθµολογούνταν µε βάση τον τρόπο βαθµολόγησης 

που δίνεται από την ερευνήτρια Εύη-Μακρή Μπότσαρη, που έκανε τη στάθµιση στον ελληνικό 

χώρο.  Η βαθµολόγηση του κάθε ερωτηµατολογίου στις διάφορες κλίµακες της αυτοαντίληψης 

δινόταν στην ψυχολόγο που έκανε την αξιολόγηση, προκειµένου να βοηθηθεί περαιτέρω στην 

διάγνωση. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ /ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

     Στην έρευνα χρησιµοποιήθηκαν δυο ερωτηµατολόγια. Το ένα ερωτηµατολόγιο δινόταν στα 

παιδιά που φοιτούσαν στο Γυµνάσιο και το άλλο δινόταν στα παιδιά που φοιτούσαν στο Λύκειο. 

Αυτά τα ερωτηµατολόγια είναι τα:  

1. Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου III  (ΠΑΤΕΜ III): Ερωτηµατολόγιο για την 

Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και της Αυτοεκτίµησης Μαθητών Γυµνασίου 

2. Πώς Αντιλαµβάνοµαι Τον Εαυτό Μου IV  (ΠΑΤΕΜ IV): Ερωτηµατολόγιο για την 

Αξιολόγηση της Αυτοαντίληψης και της Αυτοεκτίµησης Μαθητών Λυκείου 

Τα παραπάνω ερωτηµατολόγια αποτελούν την ελληνική έκδοση για µαθητές Γυµνασίου και 

Λυκείου, αντίστοιχα, του ερωτηµατολογίου Self-Perception Profile for Children και του Self-

Perception Profile for Adolescents, αντίστοιχα, της Susan Harter. Στον ελληνικό χώρο, η στάθµιση 

και η προσαρµογή των ερωτηµατολογίων έγινε από την Εύη Μακρή-Μπότσαρη. 

Πιο συγκεκριµένα: 

4. 1. ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ III  (ΠΑΤΕΜ III):  

4.1.1 Θεωρητική βάση: 

     Αποτελείται από µια δέσµη δέκα ψυχοµετρικών κλιµάκων για την αξιολόγηση της 

αυτοεκτίµησης και εννέα επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης. Είναι κατάλληλο για µαθητές ηλικίας 

περίπου 13 εώς 15 ετών. Στα παιδιά της Α Γυµνασίου είναι καταλληλότερο να χορηγηθεί αυτό το 

ερωτηµατολόγιο και όχι το ΠΑΤΕΜ II. Αποτελεί την ελληνική έκδοση για µαθητές γυµνασίου του 

ερωτηµατολογίου Self-Perception Profile for Children της Harter και αποτελεί προέκταση του 

ερωτηµατολογίου ΠΑΤΕΜ II( αφορά µαθητές δηµοτικού). Το ερωτηµατολόγιο Self-Perception 

Profile for Children αποτυπώνει πέντε επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης ( σχολική ικανότητα, 

σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, αθλητική ικανότητα, φυσική εµφάνιση και διαγωγή-συµπεριφορά). 

Στην ελληνική του έκδοση για µαθητές γυµνασίου διατηρήθηκαν όλοι οι επιµέρους τοµείς 

αυτοαντίληψης του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου. Όµως, παράλληλα προστέθηκαν τέσσερις νέοι 



επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης, οι οποίοι θεωρήθηκαν απαραίτητοι για την ελληνική 

πραγµατικότητα. Επιπλέον, στο ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ III η κλίµακα αυτοεκτίµησης του 

πρωτότυπου ερωτηµατολογίου αντικαταστάθηκε µε µια παραλλαγή του ερωτηµατολογίου 

αυτοεκτίµησης του Rosenberg (1965). 

4.1.2 ∆οµή  του ΠΑΤΕΜ III: το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ III περιλαµβάνει δέκα κλίµακες, εννέα 

από τις οποίες αποτυπώνουν ισάριθµους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης και µια η οποία 

αξιολογεί την αυτοεκτίµηση. Οι δέκα κλίµακες του ΠΑΤΕΜ III παρουσιάζονται στο παρακάτω 

πίνακα: 

 

Επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης 

Γενική σχολική ικανότητα 

Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

Σχέσεις µε τους γονείς 

Ικανότητα στα µαθηµατικά 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα 

∆ιαγωγή-Συµπεριφορά 

Στενοί φίλοι 

                        Αυτοεκτίµηση  

 

Οι κλίµακες: Σχέσεις µε γονείς, Ικανότητα στα µαθηµατικά, Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα και 

Στενοί φίλοι, προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση. Η κλίµακα: Αυτοεκτίµηση, αντικατέστησε την 

αντίστοιχη κλίµακα του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου. 

 

4.1.3  Μορφή των ερωτήσεων του ΠΑΤΕΜ III 

Με εξαίρεση την κλίµακα αυτοεκτίµησης, η οποία αποτελείται από  δέκα (10) ερωτήσεις, όλες οι 

άλλες κλίµακες, οι οποίες αναφέρονται στους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης, αποτελούνται από 



πέντε (5) ερωτήσεις. Έτσι, το ερωτηµατολόγιο αποτελείται συνολικά από πενήντα πέντε (55) 

ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου ο  µαθητής κάνει µια δήλωση, η οποία έχει 

δυαδική µορφή. Από τον µαθητή ζητείται πρώτα να επιλέξει ποιος τύπος ατόµου του ταιριάζει 

περισσότερο, από τους δυο εναλλακτικούς που περιγράφονται στο κάθε σκέλος της ερώτησης. Στη 

συνέχεια καλείται να αποφασίσει, σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο τετράγωνο, κατά πόσο η 

περιγραφή του ατόµου που επέλεξε «απόλυτα του ταιριάζει» ή « µάλλον του ταιριάζει» 

4.1.4  Αξιοπιστία ερωτηµατολογίου 

Η αξιοπιστία των επαναληπτικών µετρήσεων κατά τη στάθµιση του ερωτηµατολογίου 

(επαναχορήγηση του ερωτηµατολογίου µέσα σε διάστηµα 3 µηνών) είναι υψηλή και κυµαίνεται 

από 0,72- 0,86 στις διάφορες κλίµακες του ερωτηµατολογίου (µε p< 0,001). Έτσι τεκµηριώνεται 

το κριτήριο της σταθερότητας των αποτελεσµάτων. Όσον αφορά τους συντελεστές αξιοπιστίας 

alpha Cronbach των δέκα κλιµάκων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, από 0,68-0,84 και έτσι 

τεκµηριώνεται η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ως προς το κριτήριο της εσωτερικής 

συνοχής/συνέπειας των ερωτήσεων του. 

4.1.5 ∆είκτες Εγκυρότητας ερωτηµατολογίου 

α) ∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση 

Κατά τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση, τόσο το κριτήριο Cattell όσο και το κριτήριο Kaiser 

υπέδειξαν την εξαγωγή δέκα παραγόντων. Αυτοί οι δέκα παράγοντες ερµηνεύουν από κοινού το 

56,8% της συνολικής διασποράς των τιµών των πενήντα πέντε ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι ερωτήσεις των επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης 

οµαδοποιούνται στον προβλεπόµενο παράγοντα µε φορτίσεις οι οποίες είναι µέτριες µέχρι πολύ 

υψηλές. Επίσης, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η κλίµακα αυτοεκτίµησης 

αναδεικνύεται ως ξεχωριστός παράγοντας, κάτι που ήταν από τα βασικά ζητούµενα του 

ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, από το σύνολο των τετρακοσίων ενενήντα πέντε διαπαραγοντικών 

φορτίσεων, µόνο πέντε βρέθηκαν µεγαλύτερες του 0,30 αλλά και αυτές κυµαίνονται σε επίπεδα 

χαµηλότερα του 0,40. 

β) Επιβεβαιωτική  παραγοντική ανάλυση 



Οι φορτίσεις όλων των ερωτήσεων είναι από µέτριες µέχρι πολύ υψηλές. Οι φορτίσεις αυτές είναι 

επίσης στατιστικά σηµαντικές. Πιο συγκεκριµένα, από το σύνολο των πενήντα πέντε φορτίσεων, 

επτά µόνο είναι µικρότερες του 0,50 αλλά και αυτές κυµαίνονται σε επίπεδα πάνω από το 0,40. Ο 

µέσος όρος των φορτίσεων είναι ίσος µε 0,62.  

γ) Συγκλίνουσα και διακρίνουσα εγκυρότητα 

Για τον έλεγχο της συγκλίνουσας και της διακρίνουσας εγκυρότητας χρησιµοποιήθηκε η τεχνική 

πολυχαρακτηριστικών-πολυµέσων (multitrait-multimethod). ∆ηλαδή έγινε σύγκριση της 

συνάφειας µεταξύ των κλιµάκων του ΠΑΤΕΜ III και του ερωτηµατολογίου του Marsh και του 

ερωτηµατολογίου των Piers-Harris, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτυπώνει την ίδια 

εννοιολογική κατασκευή µε αυτά τα δυο ερωτηµατολόγια. 

δ) Εγκυρότητα σε σχέση µε τη θεωρητική υπόθεση 

Η συνάφεια της αυτοεκτίµησης µε τη γονεική στήριξη και τη στήριξη από την ευρύτερη οµάδα 

των συµµαθητών βρέθηκε αντίστοιχα r= 0,49 (p<0,001) και r=0,38 (p<0,001). Αυτές οι συνάφειες 

συµφωνούν µε την διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, η συνάφεια της αυτοαντίληψης της γενικής 

σχολικής ικανότητας µε τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση βρέθηκε ίση µε r=0,41 (p<0,001), 

εύρηµα που συµφωνεί µε τη διεθνή βιβλιογραφία. 

ε) Συγχρονική εγκυρότητα 

Η συγχρονική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου στηρίζεται από τις συσχετίσεις µεταξύ των 

αυτοαντιλήψεων των µαθητών και των εκτιµήσεων των καθηγητών για την ικανότητα ή την 

επάρκεια των µαθητών τους στους διάφορους τοµείς της ζωής τους (r= 0,30- 0,50). 

    4. 2. ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ IV  (ΠΑΤΕΜ IV): 

4.2.1 Θεωρητική  βάση: 

     Αποτελείται από µια δέσµη δώδεκα ψυχοµετρικών κλιµάκων για την αξιολόγηση της 

αυτοεκτίµησης και έντεκα επιµέρους τοµέων αυτοαντίληψης. Είναι κατάλληλο για µαθητές 

λυκείου, ηλικίας περίπου 16 έως 18 ετών. Αποτελεί την ελληνική έκδοση του ερωτηµατολογίου  

Self-Perception Profile for Adolescents της Harter. Στην ελληνική έκδοση, ο τοµέας της 

εργασιακής ικανότητας αντικαταστήθηκε από τον τοµέα της εργασιακής ετοιµότητας. Όλοι οι 

άλλοι επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου διατηρήθηκαν και στην 



ελληνική έκδοση. Παράλληλα, προστέθηκαν τρεις νέοι επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης, οι οποίοι 

θεωρήθηκαν απαραίτητοι για την ελληνική πραγµατικότητα. Και εδώ, η κλίµακα αυτοεκτίµησης 

του πρωτότυπου ερωτηµατολογίου αντικαταστάθηκε µε µια παραλλαγή του ερωτηµατολογίου 

αυτοεκτίµησης του Rosenberg (1965). 

4.2.2 ∆οµή του ΠΑΤΕΜ IV: 

Το ερωτηµατολόγιο ΠΑΤΕΜ IV περιλαµβάνει δώδεκα κλίµακες, έντεκα από τις οποίες 

αποτυπώνουν ισάριθµους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης και µια η οποία αξιολογεί την 

αυτοεκτίµηση. Οι δώδεκα κλίµακες του ΠΑΤΕΜ IV παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Επιµέρους  τοµείς αυτοαντίληψης 

Γενική σχολική ικανότητα 

Σχέσεις µε τους συνοµηλίκους 

Σχέσεις µε τους γονείς 

Ικανότητα στα µαθηµατικά 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

Εργασιακή ετοιµότητα 

Ικανότητα στα µαθηµατικά 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

Εργασιακή ετοιµότητα 

Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα 

Συναισθηµατικές-διαφυλικές σχέσεις 

∆ιαγωγή-συµπεριφορά 

Στενοί φίλοι 

Αυτοεκτίµηση 

 



Οι κλίµακες: Σχέσεις µε τους γονείς, Ικανότητα στα µαθηµατικά, ικανότητα στα γλωσσικά 

µαθήµατα, προστέθηκαν στην ελληνική έκδοση 

Οι κλίµακες: Εργασιακή Ετοιµότητα, Αυτοεκτίµηση, αντικατέστησαν αντίστοιχες κλίµακες του 

πρωτότυπου ερωτηµατολογίου. 

4.2.3 Moρφή των ερωτήσεων του ΠΑΤΕΜ IV: 

Με εξαίρεση την κλίµακα αυτοεκτίµησης, η οποία αποτελείται από δέκα (10) ερωτήσεις, όλες οι 

άλλες κλίµακες, οι οποίες αναφέρονται στους επιµέρους τοµείς αυτοαντίληψης, αποτελούνται από 

πέντε(5) ερωτήσεις. Έτσι, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει εξήντα πέντε (65) συνολικά 

ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου ο  µαθητής κάνει µια δήλωση, η οποία έχει 

δυαδική µορφή. Από τον µαθητή ζητείται πρώτα να επιλέξει ποιος τύπος ατόµου του ταιριάζει 

περισσότερο, από τους δυο εναλλακτικούς που περιγράφονται στο κάθε σκέλος της ερώτησης. Στη 

συνέχεια καλείται να αποφασίσει, σηµειώνοντας µε Χ το αντίστοιχο τετράγωνο, κατά πόσο η 

περιγραφή του ατόµου που επέλεξε «απόλυτα του ταιριάζει» ή « µάλλον του ταιριάζει» 

 

 

4.2.4 ∆είκτες Αξιοπιστίας 

 Η αξιοπιστία των επαναληπτικών µετρήσεων κατά τη στάθµιση του ερωτηµατολογίου 

(επαναχορήγηση του ερωτηµατολογίου µέσα σε διάστηµα 3 µηνών) είναι υψηλή και κυµαίνεται 

από 0,73- 0,85 στις διάφορες κλίµακες του ερωτηµατολογίου (µε p< 0,001). Έτσι τεκµηριώνεται 

το κριτήριο της σταθερότητας των αποτελεσµάτων. Όσον αφορά τους συντελεστές αξιοπιστίας 

alpha Cronbach των δέκα κλιµάκων κυµαίνονται σε υψηλά επίπεδα, από 0,68-0,84 και έτσι 

τεκµηριώνεται η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ως προς το κριτήριο της εσωτερικής 

συνοχής/συνέπειας των ερωτήσεων του 

4.2.5 ∆είκτες Εγκυρότητας 

α) ∆ιερευνητική παραγοντική ανάλυση 

Κατά τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση, τόσο το κριτήριο Cattell όσο και το κριτήριο Kaiser 

υπέδειξαν την εξαγωγή δώδεκα παραγόντων. Αυτοί οι δώδεκα παράγοντες ερµηνεύουν από 

κοινού το 56,2% της συνολικής διασποράς των τιµών των πενήντα πέντε ερωτήσεων του 



ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι οι ερωτήσεις των επιµέρους 

τοµέων αυτοαντίληψης οµαδοποιούνται στον προβλεπόµενο παράγοντα µε φορτίσεις οι οποίες 

είναι µέτριες µέχρι πολύ υψηλές. Επίσης, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η 

κλίµακα αυτοεκτίµησης αναδεικνύεται ως ξεχωριστός παράγοντας, κάτι που ήταν από τα βασικά 

ζητούµενα του ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, από το σύνολο των επτακοσίων δεκαπέντε  

διαπαραγοντικών φορτίσεων, µόνο δέκα βρέθηκαν µεγαλύτερες του 0,30 αλλά και αυτές 

κυµαίνονται σε επίπεδα χαµηλότερα του 0,40. 

β) Επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 

Οι φορτίσεις όλων των ερωτήσεων είναι από µέτριες µέχρι πολύ υψηλές. Οι φορτίσεις αυτές είναι 

επίσης στατιστικά σηµαντικές. Πιο συγκεκριµένα, από το σύνολο των εξήντα πέντε φορτίσεων, 

επτά µόνο είναι µικρότερες του 0,50 αλλά και αυτές κυµαίνονται σε επίπεδα πάνω από το 0,40. Ο 

µέσος όρος των φορτίσεων είναι ίσος µε 0,63.  

γ) Συγκλίνουσα και διακρίνουσα εγκυρότητα 

Για τον έλεγχο της συγκλίνουσας και της διακρίνουσας εγκυρότητας χρησιµοποιήθηκε η τεχνική 

πολυχαρακτηριστικών-πολυµέσων (multitrait-multimethod). ∆ηλαδή έγινε σύγκριση της 

συνάφειας µεταξύ των κλιµάκων του ΠΑΤΕΜ III και του ερωτηµατολογίου του Marsh και του 

ερωτηµατολογίου των Piers-Harris, για να διαπιστωθεί κατά πόσο αποτυπώνει την ίδια 

εννοιολογική κατασκευή µε αυτά τα δυο ερωτηµατολόγια. 

δ) Εγκυρότητα σε σχέση µε τη θεωρητική υπόθεση 

Η συνάφεια της αυτοεκτίµησης µε τη γονεική στήριξη και τη στήριξη από την ευρύτερη οµάδα 

των συµµαθητών βρέθηκε αντίστοιχα r= 0,42 (p<0,001) και r=0,41 (p<0,001). Αυτές οι συνάφειες 

συµφωνούν µε την διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, η συνάφεια της αυτοαντίληψης της γενικής 

σχολικής ικανότητας µε τα εσωτερικά κίνητρα για µάθηση βρέθηκε ίση µε r=0,38 (p<0,001), 

εύρηµα που συµφωνεί µε τη διεθνή βιβλιογραφία. 

ε) Συγχρονική Εγκυρότητα  

Η συγχρονική εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου στηρίζεται από τις συσχετίσεις µεταξύ των 

αυτοαντιλήψεων των µαθητών και των εκτιµήσεων των καθηγητών για την ικανότητα ή την 

επάρκεια των µαθητών τους στους διάφορους τοµείς της ζωής τους (r= 0,38- 0,62). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

     Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν µε βάση το στατιστικό πακέτο SPSS 13 for Windows. Στην 

καταχώρηση των αποτελεσµάτων οι µεταβλητές ονοµάστηκαν: α) ανάλογα µε την κατηγορία στην 

οποία υπαγόταν η κάθε ερώτηση β) ανάλογα µε τον αριθµό της ερώτησης. Όσον αφορά, πιο 

συγκεκριµένα, στο ΠΑΤΕΜ IV, οι επιπρόσθετες κατηγορίες του ερωτηµατολογίου (σε σχέση µε 

το ΠΑΤΕΜ III) µεταφέρθηκαν στο τέλος. Έτσι, οι πρώτες 55 ερωτήσεις ανήκαν σε κοινές 

κατηγορίες των δυο ερωτηµατολογίων ενώ οι υπόλοιπες 10( σύνολο 65) ανήκαν µόνο στο 

ΠΑΤΕΜ IV. 

     Χρησιµοποιήθηκαν παραµετρικά κριτήρια καθώς ικανοποιούνταν οι προϋποθέσεις της 

κανονικής κατανοµής των µεταβλητών και των ίσων διακυµάνσεων. 

     Αρχικά βρέθηκε η εσωτερική συνοχή (δείκτης Cronbach a) των κλιµάκων του 

ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο η κάθε ερώτηση 

των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου εµφανίζει υψηλή συσχέτιση µε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ο 

δείκτης αυτός είναι παράγωγο των συντελεστών συσχέτισης µεταξύ των απαντήσεων σε καθεµία 

ερώτηση των κλιµάκων και των απαντήσεων σε καθεµία από τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ο δείκτης 

Cronbach a παίρνει τιµές από 0 εώς 1  (πολύ χαµηλός εώς πολύ υψηλός). 

Οι δείκτες Cronbach a για τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1 

∆είκτες Cronbach a των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου 

 

 

Cronbach a N of items N 

-.239 5 31 

.261 5 28 

.689 5 31 

.551 5 32 

.766 5 30 

.477 5 31 

.097 5 32 

.591 5 32 

.585 5 32 

.740 10 32 

.557 5 22 

Γενική σχολική ικανότητα 

Σχέσεις µε γονείς 

Σχέσεις µε συνοµηλίκους 

Ικανότητα στα µαθηµατικά 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα

∆ιαγωγή 

Στενοί φίλοι 

Αυτοεκτίµηση 

Συναισθηµατικές σχέσεις 

Εργασιακή ετοιµότητα .499 5 22 

       p. < 0.05 

     H διαφορά στον αριθµό του δείγµατος σε κάθε κλίµακα οφείλεται στο γεγονός ότι µερικοί 

έφηβοι δεν απάντησαν σε ορισµένες ερωτήσεις. Στις κλίµακες «Συναισθηµατικές Σχέσεις» και 

«Εργασιακή Ετοιµότητα», Ν=22 γιατί αυτές οι κλίµακες αναφέρονται µόνο για το Λύκειο και 

συµπληρώθηκαν από όλους τους εφήβους που φοιτούσαν στο Λύκειο.  

     Πιο αναλυτικά σε σχέση µε τις κλίµακες του ερωτηµατολογίου, ο δείκτης Cronbach είναι πολύ 

χαµηλός για τις κλίµακες « Γενική σχολική ικανότητα» και «Ικανότητα στα γλωσσικά µαθήµατα».  

Αυτό σηµαίνει ότι οι κλίµακες αυτές σχετίζονται πολύ λίγο µε  τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης 

στους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες. Το ίδιο ισχύει και στην κλίµακα «Σχέσεις µε γονείς», η 

οποία εξηγεί τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης µόνο κατά 26.1%. Αντίθετα, οι σχέσεις µε τους 



συνοµηλίκους ( Cronbach = .689), η αθλητική ικανότητα (Cronbach = .766) και η αυτοεκτίµηση 

(Cronbach = .740) εξηγούν τη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης σε ποσοστό 68.9%, 76.6% και 

74% αντίστοιχα. Στη διαµόρφωση της αυτοαντίληψης σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η επίδοση 

στα µαθηµατικά (όπως φαίνεται από τον δείκτη Cronbach a =.551), η οποία διαµορφώνει το 

55.1% της αυτοαντίληψης καθώς και η «Φυσική Εµφάνιση» η οποία συµβάλει κατά 47.7% στη 

διαµόρφωση του φαινοµένου της αυτοαντίληψης. Επίσης, σηµαντικό ποσοστό διαµόρφωσης της 

αυτοαντίληψης σχετίζεται µε την «∆ιαγωγή», η οποία εξηγεί σχεδόν το 60% της αυτοαντίληψης. 

Επιπλέον, οι στενοί φίλοι φαίνεται να εξηγούν το 58.5% της αυτοαντίληψης, στηρίζοντας τη θέση 

ότι η στήριξη από τους φίλους συµβάλλει σηµαντικά στην διαµόρφωση της αυτοαντίληψης. Όσον 

αφορά τους εφήβους του Λυκείου µε µαθησιακές δυσκολίες, η εργασιακή ετοιµότητα δεν 

διαµορφώνει σε υψηλό βαθµό την αυτοαντίληψη ( µόνο 49.9% επηρεάζει τη διαµόρφωση της) 

ενώ οι «Συναισθηµατικές Σχέσεις» διαµορφώνουν το 55.7% της αυτοαντίληψης.   

     Το δεύτερο βήµα ήταν να µετατρέψουµε τις τιµές των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου σε τιµές 

z, γιατί ήταν ο µόνος τρόπος για να συγκριθούν οι τιµές των υποκειµένων µας µε τον µέσο όρο της 

κατανοµής του δείγµατος στάθµισης της ερευνήτριας που έκανε τη στάθµιση, κα. Μακρή-

Μπότσαρη.  

     Εποµένως, χρησιµοποιήθηκε το One Sample T-test (T-test για ένα δείγµα) γιατί θέλαµε να 

διαπιστώσουµε αν ο µέσος όρος στις κλίµακες του ερωτηµατολογίου του δείγµατος που µελετάµε 

(έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες) είναι διαφορετικός από τον µέσο όρο του δείγµατος στάθµισης. 

∆ηλαδή, αν τα δεδοµένα που έχουµε συλλέξει από το δείγµα µας, διαφέρουν σηµαντικά από τα 

δεδοµένα του δείγµατος στάθµισης. Επειδή το δείγµα της έρευνας ήταν µικρό και δεν ήταν δυνατό 

να χρησιµοποιηθούν οι µέσοι όροι µε βάση την τάξη και το φύλο όπως παρουσιάζονται κατά τη 

στάθµιση του ερωτηµατολογίου, χρησιµοποιήθηκαν οι µέσοι όροι των δεδοµένων της στάθµισης 

από όλες τις τάξεις και τα φύλα. Αυτοί οι µέσοι όροι των κλιµάκων του ερωτηµατολογίου από τα 

δεδοµένα της στάθµισης συγκρίθηκαν µε τα δεδοµένα του δείγµατος µας. ∆εν ήταν δυνατόν να 

συγκριθούν οι µέσοι όροι στις κλίµακες «Γενική Σχολική Ικανότητα» και « Ικανότητα στα 

γλωσσικά µαθήµατα» γιατί εµφάνισαν πολύ χαµηλούς δείκτες Cronbach. 

Τα αποτελέσµατα από την σύγκριση των µέσων όρων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 



Πίνακας 2 

Τιµές T test 

 Τιµές t           df Sig. (2-tailed) 

2.337 30 .026 

3.178 30 .003 

.637 30 .529 

-.574 30 .570 

2.526 30 .017 

.327 30 .746 

.126 21 .901 

.811 21 .426 

3.350 30 .002 

Σχέσεις µε συνοµηλίκους 

Αθλητική ικανότητα 

Φυσική εµφάνιση 

∆ιαγωγή 

Στενοί φίλοι 

Αυτοεκτίµηση 

Εργασιακή ετοιµότητα 

Συναισθηµατικές σχέσεις 

Σχέσεις µε γονείς 

Ικανότητα στα µαθηµατικά 2.557 30 .016 

       p. < 0.05 

Oι βαθµοί ελευθερίας ορίζονται ως df= N-1. Στις κλίµακες «Συναισθηµατικές Σχέσεις» και 

«Εργασιακή Ετοιµότητα», df= 21 γιατί αναφέρονται µόνο στο Λύκειο (οπου N= 22). Από τις 

αναλύσεις βρέθηκε ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από το δείγµα στάθµισης  

σε δυο µόνο διαστάσεις της αυτοαντίληψης. Αυτές είναι η αθλητική ικανότητα ( t(30)=3.178, p< 

0.05) και οι σχέσεις µε τους γονείς ( t(30)= 3.350, p< 0.05). Στις διαστάσεις αυτές ισχύει η 

εναλλακτική υπόθεση που διατυπώσαµε, ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν από 

τους εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, σε κάποιες διαστάσεις της αυτοαντίληψης. Πιο 

συγκεκριµένα, η διαµόρφωση της αυτοαντίληψης στους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες 

καθορίζεται από το πόσο καλοί είναι στα αθλήµατα και από το κατά πόσο λαµβάνουν στήριξη από 

τους γονείς. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, σε αυτές τις δυο διαστάσεις υπάρχει στατιστικά 

σηµαντικό αποτέλεσµα, καθώς η στατιστική σηµαντικότητα βρίσκεται σε επίπεδα χαµηλότερα του 

p= 0.05. Στις υπόλοιπες διαστάσεις της αυτοαντίληψης ισχύει η µηδενική υπόθεση που 

διαπιστώθηκε, ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες δεν διαφέρουν στην αυτοαντίληψη από 

τους εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες, καθώς τα αποτελέσµατα σε αυτές τις διαστάσεις δεν 

είναι στατιστικά σηµαντικά (p> 0.05).  Πιο συγκεκριµένα, οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους, η 

φυσική εµφάνιση, η διαγωγή, οι στενοί φίλοι, η αυτοεκτίµηση, η εργασιακή ετοιµότητα, οι 



συναισθηµατικές σχέσεις και η ικανότητα στα µαθηµατικά δεν αποτελούν σηµαντικούς 

παράγοντες διαµόρφωσης της αυτοαντίληψης στους εφήβους µε µαθησιακές δυσκολίες. 

       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

     Σήµερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η αυτοαντίληψη είναι αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης 

διαφόρων παραγόντων. Ο Cooley  (1902) τόνισε ότι τα συναισθήµατα που τρέφει το άτοµο για τον 

εαυτό του αντανακλούν τα συναισθήµατα και τις κρίσεις των άλλων για αυτό. Κατά τον 

Rosenberg  (1965), η οικογένεια φαίνεται να παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαµόρφωση της 

αυτοαντίληψης κατά την προσχολική, τη σχολική ηλικία και την αρχή της εφηβείας. Η γονεϊκή 

στήριξη συµβάλλει στην προσπάθεια του παιδιού να διαµορφώσει θετική άποψη για την αξία του 

ως ατόµου και η αποδοχή των παιδιών από τους γονείς τους σχετίζεται µε υψηλότερη ακαδηµαϊκή 

ικανότητα και αυξηµένη αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθηση (Pelegrina et al., 2003). Η 

αυτοεκτίµηση φαίνεται να αποτελεί τη σηµαντικότερη διάσταση της εφηβικής προσωπικότητας, η 

οποία σχετίζεται σηµαντικά µε τη γονεϊκή στήριξη (Epstein, 1991. Μακρή-Μπότσαρη, 2001. Pavri 

& Monda-Amaya, 2001).  Το παραπάνω εύρηµα υποστηρίζεται από τα δεδοµένα της έρευνας µας, 

σύµφωνα µε τα οποία η στήριξη από τους γονείς καθορίζει σε σηµαντικό ποσοστό την 

αυτοαντίληψη των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες, διαφέροντας στον τοµέα αυτό από τους 

εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες (στους οποίους η στήριξη των γονέων δεν αποτελεί 

καθοριστικό διαµορφωτικό παράγοντα της αυτοαντίληψης τους). 

     Όσον αφορά την κλίµακα των σχέσεων µε τους συνοµηλίκους, επιβεβαιώθηκε, σε σχέση µε τα 

διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα, ότι διαµορφώνει σηµαντικά την αυτοαντίληψη των εφήβων µε 

µαθησιακές δυσκολίες. Οι σχέσεις µε τους συνοµηλίκους αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους 

παράγοντες πρόβλεψης της ψυχικής υγείας των εφήβων. Οι υποστηρικτικές σχέσεις µεταξύ των 

εφήβων συνδέονται µε υψηλότερη αυτοεκτίµηση, θετικότερες αυτοαντιλήψεις, χαµηλότερα 

επίπεδα κατάθλιψης και καλύτερη προσαρµογή στο σχολικό περιβάλλον  (Harter, 1996. Μακρή-

Μπότσαρη, 2001). Οι Tarrant, MacKenzie & Hewitt  (2006), βρήκαν ότι οι έφηβοι οι οποίοι 

βιώνουν την αποδοχή από τους συνοµηλίκους, βιώνουν πιο θετική αυτοαντίληψη στους διάφορους 

τοµείς και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίµησης. Επίσης, πολλοί ερευνητές συµφωνούν στο ότι το 



δίκτυο των συνοµηλίκων διαδραµατίζει ένα µοναδικό ρόλο στην ανάπτυξη κατά την εφηβεία, µε 

το να λειτουργεί ως ένα σηµαντικό σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση του εαυτού και των άλλων.    

        Στην έρευνα µας οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες δεν διαφέρουν από τους εφήβους χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες στις σχέσεις τους µε τους συνοµηλίκους, αποδεικνύοντας ότι η θέση του 

εφήβου στο δίκτυο των συνοµηλίκων σχετίζεται µε τη σφαιρική αυτοαντίληψη. Επίσης, 

επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν παρόµοια 

επίπεδα αυτοαντίληψης σε σχέση µε τους εφήβους που δεν αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες 

(Bear et al., 1998, Nowicki, 2003) (παρόλο που παλαιότερα θεωρούνταν ότι οι έφηβοι µε 

µαθησιακές δυσκολίες βιώνουν χαµηλή αυτοαντίληψη). Πιο συγκεκριµένα, η αυτοαντίληψη τους 

µπορεί να είναι λίγο χαµηλότερη ή ίση ή υψηλότερη από των συνοµηλίκων τους χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες  (Hagborg, 1996).  

     Η έλλειψη σηµαντικής διαφοράς µεταξύ των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες και των 

εφήβων χωρίς µαθησιακές δυσκολίες δείχνει ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες ίσως 

αναπτύσσουν στρατηγικές µε τις οποίες διατηρούν σχετικά θετικές αυτοεκτιµήσεις (επιλεκτική 

υποτίµηση, επιλεκτική σύγκριση). Έχει βρεθεί ότι, όταν οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

κάνουν σύγκριση των δυσκολιών τους µε εφήβους πιο ικανούς από αυτούς, τότε βιώνουν χαµηλή 

αυτοεκτίµηση. Αντίθετα, όταν συγκρίνουν τις ικανότητες τους µε τις ικανότητες άλλων εφήβων 

που αντιµετωπίζουν και αυτοί µαθησιακές δυσκολίες, δεν βιώνουν χαµηλή αυτοεκτίµηση. Έτσι, οι 

έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες ορίζουν τις ικανότητες τους µε βάση την οµάδα σύγκρισης που 

χρησιµοποιούν (Crabtree & Rutland, 2001). 

      Όσον αφορά την βαθµολογία στους διάφορους τοµείς αυτοαντίληψης, οι έφηβοι µε 

µαθησιακές δυσκολίες δεν συσχετίζουν την σχολική ικανότητα µε την σφαιρική αυτοαξία. ∆ίνουν 

σηµαντικά λιγότερη σηµασία στον σχολικό τοµέα σε σχέση µε τους εφήβους χωρίς µαθησιακές 

δυσκολίες (Cosden et al., 1999). Αυτό το εύρηµα υποστηρίχθηκε και από τη δική µας έρευνα, 

στην οποία η κλίµακα της « Γενικής Σχολικής Ικανότητας» είχε αρνητικό δείκτη Cronbach a, που 

δείχνει την αρνητική σχέση µε την σφαιρική αυτοαντίληψη.  Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι οι 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία στις 

µετρήσεις για την ακαδηµαϊκή αυτοαντίληψη  ( Kavale & Forness, 1996. Bear, Minke & Manning, 



2002. Zeleke, 2004). Eξαιτίας του χαµηλού δείκτη Cronbach σε αυτή τη κλίµακα, δεν µπορέσαµε 

να βρούµε αν υπάρχει διαφορά µέσων όρων σε αυτή τη κλίµακα µεταξύ εφήβων µε και χωρίς 

µαθησιακές δυσκολίες. Έτσι, λόγω του µικρού δείγµατος, δεν µπορέσαµε να υποστηρίξουµε αυτό 

που βρέθηκε από τους Gans, Kenny & Ghany  (2003) και από τους Merrell, Johnson, Merz & Ring  

(1992), σύµφωνα µε τους οποίους οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν χαµηλότερη 

βαθµολογία στον τοµέα της σχολικής αυτοαντίληψης αλλά όχι στις µετρήσεις της σφαιρικής 

αυτοαντίληψης και ότι οι έφηβοι αυτοί διατηρούν υψηλή γενική αυτοαξία παρά την χαµηλή τους 

σχολική επίδοση.  

     Όσον αφορά τον τοµέα της αθλητικής ικανότητας, οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες 

διαφέρουν από τους εφήβους χωρίς, καθώς παρουσιάζονται καλύτεροι στα αθλήµατα και αυτή η 

καλή αθλητική τους επίδοση συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας θετικής αυτοαντίληψης. Η 

αθλητική ικανότητα είναι µια περιοχή στην οποία οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες γενικά δεν 

έχουν δυσκολίες. 

      Όσον αφορά τη διαγωγή, οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες δεν διαφέρουν από τους εφήβους 

χωρίς, αντίθετα µε το εύρηµα των Crabtree & Rutland (2001) που υποστηρίζουν ότι οι έφηβοι 

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες έχουν υψηλότερη βαθµολογία στον τοµέα της διαγωγής. Όσον 

αφορά την φυσική εµφάνιση, δεν βρέθηκε διαφορά στον τρόπο που την αντιλαµβάνονται οι 

έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες σε σχέση µε τους εφήβους χωρίς (στην κλίµακα αυτή δεν 

βρέθηκε στατιστικά σηµαντικό αποτέλεσµα). Αυτό το εύρηµα δεν συµφωνεί µε την διεθνή 

βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες εµφανίζουν υψηλότερη 

βαθµολογία στον τοµέα της φυσικής εµφάνισης.   

      Τέλος, από τα παραπάνω φαίνεται  ότι οι έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν στην 

αυτοαντίληψη σε σχέση µε τους εφήβους χωρίς µαθησιακές δυσκολίες  στο πόσο ικανοί είναι στα 

αθλήµατα και στη στήριξη που λαµβάνουν από τους γονείς. Επιπλέον, οι έφηβοι µε µαθησιακές 

δυσκολίες προστατεύουν την αυτοαντίληψη τους µε το να δίνουν λιγότερη αξία στους τοµείς της 

ζωής τους στους οποίους αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Επιπλέον, οι αντιλήψεις που έχουν οι έφηβοι 

σχετικά µε την ικανότητα τους ή όχι σε τοµείς που θεωρούν σηµαντικούς (ακαδηµαϊκή ικανότητα, 

αθλητική ικανότητα, αποδοχή από τους συνοµηλίκους, διαγωγή και φυσική εµφάνιση) όπως και η 



κοινωνική στήριξη από τους Σηµαντικούς Άλλους (γονείς, καθηγητές, συµµαθητές, στενοί φίλοι) 

αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της σφαιρικής αυτοαξίας (Bouchey & Harter, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

     Στην έρευνα µας υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι πρέπει να αναφερθούν. Πρώτα 

από όλα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ενας αντικειµενικά αποδεκτός ορισµός των 

µαθησιακών δυσκολιών γιατί αποτελούν µια ετερογενή οµάδα διαταραχών. Στην παρούσα έρευνα 

χρησιµοποιήθηκαν οι κατηγοριοποιήσεις που δίνονται από µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Όσον 

αφορά την αξιολόγηση της αυτοαντίληψης, τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται για 

την µέτρηση της, κατασκευάστηκαν για χρήση στον γενικό µαθησιακό πληθυσµό και δεν ξέρουµε 

κατά πόσο η χρήση τους είναι κατάλληλη για παιδιά που αντιµετωπίζουν µαθησιακές δυσκολίες. 

Εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσο τα ερωτήµατα του ερωτηµατολογίου που χορηγήθηκε υπάγονται 

στο επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας αυτών των παιδιών. Επιπλέον, το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε είναι µικρό στο µέγεθος κα δεν ήταν δυνατή η σύγκριση των µέσων όρων κατά 

φύλο και τάξη. Έτσι τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας δεν µπορούν να γενικευτούν στο 

γενικό πληθυσµό των εφήβων µε µαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, ενας άλλος περιορισµός είναι ότι 

δεν δώσαµε ερωτηµατολόγιο για την αντιµετώπιση (coping) για να δούµε πώς οι έφηβοι µε 



µαθησιακές δυσκολίες αντεπεξέρχονται σε αυτές  τις δυσκολίες, λόγω του περιορισµένου χρόνου 

που χαρακτηρίζει µια πτυχιακή εργασία.  
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