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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπζρέηηζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ, ηεο Απηναληίιεςεο-Απηνεθηίκεζεο 

θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο.  

Καζψο ε πξνζπάζεηα απηή νινθιεξψλεηαη, ζεσξψ απαξαίηεην λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο:  

Σνλ επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο θ. Κνπξθνχηα Ζιία, Καζεγεηή ηνπ 

Σνκέα Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηελ απιφρεξε,  

πνιχπιεπξε θαη αδηάιεηπηε ππνζηήξημή ηνπ θαηά ην κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. Θα ήζεια, επίζεο, λα ηνλ επραξηζηήζσ γηα 

ηελ πνιχηηκε θαη ζπλερή θαζνδήγεζε, ηηο νπζηαζηηθέο επηζεκάλζεηο θαη 

ππνδείμεηο ηνπ θαη, θπξίσο, γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ επέδεημε θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

         Σα κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο:  

Σνλ θ. ίκν Παλαγηψηε, Καζεγεηή Αλαπηπμηαθήο Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, επραξηζηψ ηδηαηηέξσο γηα ηελ 

πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή εξεπλεηηθή 

θαζνδήγεζε, ην έλζεξκν ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηελ επηζηακέλε ελεξγφ  

ελαζρφιεζή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο 

έξεπλαο.  

Σνλ θ. Φινπξή Γεψξγην, Καζεγεηή ηεο ζεσξίαο ηεο Γηδαζθαιίαο θαη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη 

Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηηο 

εχζηνρεο θαη ζπλερείο ππνδείμεηο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε 

θαη ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

Ζ βνήζεηά θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ππήξμε ζεκαληηθή.  

 

Ρέζπκλν 2014 

                 Μαλφιεο Απνζηνιάθεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ ζηελ Αλάγλσζε θαη ζηα Μαζεκαηηθά κε ηελ Απηναληίιεςε θαη ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, δηεξεπλήζεθε ε χπαξμε δηαθνξψλ σο πξνο ηα 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο (Δζσηεξηθεπκέλα, Δμσηεξηθεπκέλα θαη πλνιηθά 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο), ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ ηάμε θνίηεζεο, ην 

είδνο ηεο ηάμεο (Σκήκα Έληαμεο, θαλνληθή ηάμε), ηε ζρνιηθή επίδνζε, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ θαη ηελ πθηζηάκελε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

γνλέσλ (δηαδχγην/δηάζηαζε). ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 204 

καζεηέο/ηξηεο (130 αγφξηα θαη 74 θνξίηζηα) ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ: 

106 καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ ηάμεο θαη 98 καζεηέο/ηξηεο ηεο Σ΄ ηάμεο. ηνπο 

παξαπάλσ καζεηέο ρνξεγήζεθαλ ηα παξαθάησ κέζα ζπιινγήο  

δεδνκέλσλ: 

1. Πψο αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηφ κνπ (ΠΑΣΔΜ, Μπφηζαξε, 2001). 

2. Mέηξεζε Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

2. 1. Λεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

α. Αζπλήζεηο ρξήζεηο (Wallach & kogan, 1965). 

β. πλέπεηεο (Torrance, 1966). 

2. 2. Mε ιεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

α. πκπιήξσζε θχθισλ (Torrance, 1966). 

β. πκπιήξσζε ζρεκάησλ (Torrance, 1966). 

3. Σεζη ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (ίκνο, ηδεξίδεο,    

Μνπδάθε, 2007). 

4. TORP 5, αλάγλσζε ιέμεσλ (Padeliadu, S., & Sideridis, G. D. 2000). 

Discriminant validation of the Test of Reading Performance (TORP) for 

identification of children with reading difficulties. European Journal 

of Psychological Assessment, 16, 139–146. 

5. TORP 6, αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ (Padeliadu, S., & Sideridis, G. D. 2000). 

6..πληνκεπκέλε δνθηκαζία πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ (Peabody Picture 

Vocabulary Test–Revised PPVT-R), (Sideridis, Protopapas, Mouzaki, Simos, 

2011). 
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7. πληνκεπκέλε δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ WISC-ΗΗΗ (Μπεδεβέγθεο 

θηι, ίκνο, Πξσηφπαπαο, ηδεξίδεο, Μνπδάθε, 2007). 

8. Γνθηκαζία νπηηθήο πξνζνρήο Μάγνη-Γξάθνη (ίκνο, ηδεξίδεο, Μνπδάθε, 

2007). 

9. πληνκεπκέλε δνθηκαζία κε ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο RAVEN (ηδεξίδεο, 

Πξσηφπαπαο, ίκνο, 2007). 

10. Δξσηεκαηνιφγην γηα εθπαηδεπηηθνχο Teacher’s Report Form-TRF 

(Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profiles, 2001. Διιεληθή 

έθδνζε: Δγρεηξίδην γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη πξνθίι ζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ 

ΑΔΒΑ (χζηεκα Achenbach γηα Δκπεηξηθά Βαζηζκέλε Αμηνιφγεζε), 

(Achenbach & Leslie A. Rescorla., 2001) Διιεληθή έθδνζε ( Ρνχζνπ, 2003). 

11. Φχιιν δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. 

Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ ζηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο θαη 

κε βαζκνινγηθφ φξην (θξηηήξην), ην νπνίν νξίζηεθε ζε ηηκή z < -1,3 (αθνξά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθήο δπζθνιίαο εθηέιεζεο ελφο ηεζη θαη 

αληηζηνηρεί ζην 10ν εθαηνζηεκφξην ηεο θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζηελ ίδηα ηάμε), δηακνξθψζεθαλ νη εμήο νκάδεο καζεηψλ: (α) καζεηέο κε 

δπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε ζε επίπεδν ιέμεο – θαη ρσξίο δπζθνιίεο ζηελ 

εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ – ρξεζηκνπνηψληαο ην Μ.Ο. ηεο ηππηθήο 

βαζκνινγίαο ζηηο θιίκαθεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ TORP 5 θαη 6, (β) νκάδα 

ειέγρνπ: καζεηέο κε κέζε επίδνζε z > -1,3. Οκνίσο, (γ) καζεηέο κε 

δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ ρξεζηκνπνηψληαο ην Μ.Ο. 

ηεο ηππηθήο βαζκνινγίαο ηεο θιίκαθαο ηνπ ζηαζκηζκέλνπ ηεζη θαη (δ) νκάδα 

ειέγρνπ: καζεηέο κε κέζε επίδνζε z > -1,3. Οη νκάδεο ειέγρνπ ήηαλ κεξηθψο 

επηθαιππηφκελεο. Αθφκε, απφ ηε ζπληνκεπκέλε δνθηκαζία πξνζιεπηηθνχ 

ιεμηινγίνπ (Peabody Picture Vocabulary Test–Revised PPVT-R) θαη ηε 

ζπληνκεπκέλε δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ WISC-ΗΗΗ, πξνέθπςε ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο Λεθηηθήο Ηθαλφηεηαο-Ννεκνζχλεο ησλ καζεηψλ, ελψ, 

απφ ηε ζπληνκεπκέλε δνθηκαζία κε  Λεθηηθήο Ηθαλφηεηαο RAVEN 

Progressive Matrices, πξνζδηνξίζηεθε ε Πξαθηηθή (κε Λεθηηθή) Ννεκνζχλε 

ησλ καζεηψλ. Υξεζηκνπνηήζακε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν αλάιπζεο 

δηαθχκαλζεο θαη ζπλδηαθχκαλζεο ANOVΑ. Χο κεηαβιεηή ζπλδηαθχκαλζεο 

(covariate) ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο ηεο Πξαθηηθήο (κε Λεθηηθήο) 

Ννεκνζχλεο. Αθφκε, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε θάζε ππφζεζε 
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ππνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν Bonferroni απφ ην πειίθν 

a=p/αξηζκφοζπγθξίζεσλ γηα θάζε ππφζεζε. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δηαπηζηψζεθε φηη: 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ Αλάγλσζε, κε Μαζεζηαθή 

Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, κε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε, νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο, νη καζεηέο κε ρακειφ 

κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ θαη νη καζεηέο κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο 

εκθαλίδνπλ - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά - ρακειφηεξα επίπεδα Αθαδεκατθήο 

Απηναληίιεςεο. 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ Αλάγλσζε, κε Μαζεζηαθή 

Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, κε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε, νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο θαη νη καζεηέο κε 

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο, εκθαλίδνπλ - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά - 

ρακειφηεξα επίπεδα Κνηλσληθήο Απηναληίιεςεο. 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ 

πξάμεσλ εκθαλίδνπλ - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά - ρακειφηεξα επίπεδα  

Απηναληίιεςεο Φπζηθήο Δκθάληζεο. 

Σα αγφξηα εκθαλίδνπλ - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά - ρακειφηεξα επίπεδα  

Απηναληίιεςεο Γηαγσγήο πκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ηα θνξίηζηα. 

Οη καζεηέο κε Μαζεζηαθή Γπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ 

πξάμεσλ, νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο θαη νη καζεηέο κε  

ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν κεηέξαο ή κε δηαδεπγκέλνπο γνλείο  εκθαλίδνπλ 

- ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά - ρακειφηεξα επίπεδα Απηνεθηίκεζεο. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ε Απηνεθηίµεζε ζρεηίδεηαη - ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά - µε φινπο ηνπο επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο. Ζ ηζρπξφηεξε 

ζπλάθεηα πνπ πξνέθπςε ήηαλ µεηαμχ ηεο Απηνεθηίµεζεο θαη ηεο 

Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ γηα ηε Γηαγσγή θαη πκπεξηθνξά πνπ 

εθδειψλνπλ (r=0,571). Αθνινχζεζε ε ζπλάθεηα κε ηελ Απηνληίιεςε 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο (r=0,505), ηελ Απηναληίιεςε Φπζηθήο Δκθάληζεο 

(r=0,441) θαη ηελ Απηναληίιεςε σο πξνο ηηο ρέζεηο κε πλνκειίθνπο 

(r=0,430), ελψ, ηέινο, ε ρακειφηεξε ζπλάθεηα πξνέθπςε κε ηελ  

Απηναληίιεςε Αζιεηηθήο Ηθαλφηεηαο (r=0,260). 

Δπίζεο, θαηαδείρζεθε φηη νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη αλάινγα ε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ είλαη νη 
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Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ζηελ Αλάγλσζε, νη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  ζηελ 

εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, ε Πξαθηηθή (κε ιεθηηθή) Ννεκνζχλε, ε 

ζρνιηθή επίδνζή ηνπο, ην ηκήκα έληαμεο, θαζψο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ. 

Σέινο, απφ ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε φηη ηα Δζσηεξηθεπκέλα, 

Δμσηεξηθεπκέλα θαη πλνιηθά Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο ησλ Παηδηψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα Achenbach, θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη – ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά- κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη δε θαίλεηαη λα 

ζρεηίδνληαη - ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά  -  κε ηελ Απηναληίιεςε (εθηφο ηεο 

Αθαδεκατθήο), Απηνεθηίκεζε θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ.  

ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο, Απηναληίιεςε, 

Απηνεθηίκεζε, Γεκηνπξγηθφηεηα. 
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SUMMARY 

This dissertation aims to explore the correlation between Learning 

Difficulties – specifically in Reading and Mathematics – and Self-concept 

and Creativity. Additionally, the existence of differences - as far as 

behavioral problems (internalized, externalized and overall behavioral 

problems), gender, age, current grade, type of class (Integration class, 

regular class), school performance, educational level of parents and their 

existing relationship (divorced/separated) are concerned - was also 

examined. The present study involved 204 elementary school students (130 

boys and 74 girls): 106 attended the fifth grade while 98 attended the sixth 

grade.The data was collected by the following methods and tools: 

         1."How I perceive myself" (PATEM, Botsari, 2001). 

    2. Measuring Creativity.  

    2.1. Verbal tests measuring creativity.  

         a. Uncommon uses (Wallach & Kogan, 1965).  

         b. Consequences (Torrance, 1966).  

          2.2. Non verbal tests measuring creativity.  

         a. Filling circles (Torrance, 1966).  

         b. Filling shapes (Torrance, 1966).  

3. Ability tests on how to perform arithmetic operations (Simos , Sideridis, 

Mouzaki, 2007). 

 4. TORP 5, reading words (Padeliadu, S., & Sideridis, G. D. 2000). 

Discriminant validation of the Test of Reading Performance (TORP) for 

identification of children with reading difficulties. European Journal of 

Psychological Assessment, 16, 139–146. 

 5. TORP 6, reading pseudowords  (Padeliadu , S., & Sideridis , G. D. 2000). 

 6. Shortened receptive vocabulary test (Peabody Picture Vocabulary Test–

Revised PPVT-R), (Sideridis , Protopapas , Mouzaki , Simos , 2011). 

7. Shortened test of expressive vocabulary WISC- III (Bezevegkis etc, 

Simos, Protopapas , Sideridis , Mouzaki , 2007).  
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8. Visual attention tests Wizards - Dragons ( Simos , Sideridis , Mouzaki , 

2007). 

9. Shortened nonverbal ability tests RAVEN (Sideridis , Protopapas , Simos , 

2007).  

10. Questionnaire for teachers Teacher's Report Form-TRF (Manual for the 

ASEBA School-Age Forms & Profiles, 2001. Greek version: Manual for 

questionnaires and profiles of school age SAEVA System (Achenbach for 

Empirically Based Assessment), (Achenbach & Leslie A. Rescorla, 2001) 

Greek edition (Roussos, 2003). 

 11. Demographic information sheet.  

 The scoring limit (criterion) for the identification of significant difficulty in 

performing a test was set to a value of z < -1,3  corresponding to the 10th 

percentile of the distribution of students attending the same grade. Based on 

the criterion above and their answers, the students were divided into the 

following groups: (a) students with Reading Difficulties at the word level, who 

faced no difficulty in Mathematics, using the average of the standard score 

on the scales of TORP 5 and 6, (b) control group: students with average 

performance z > -1,3. Likewise, (c) students with difficulty in performing 

mathematical operations using the average scale of the screening test and 

(d) control group: students with average performance z > -1,3. Control 

groups were partially overlapping. Also, the shortened test of receptive 

vocabulary (Peabody Picture Vocabulary Test-Revised PPVT-R) and the 

shortened test of expressive vocabulary WISC- III indicated the Verbal 

Competency - Intelligence of the participants, while the shortened test of 

nonverbal ability RAVEN Progressive Matrices determined their Nonverbal 

Performance - Intelligence. We used the statistical method of variance and 

covariance analysis of ANOVA. The indicator of Nonverbal Performance - 

Intelligence was used as the variable of covariance (covariate). Moreover, 

the statistical significance in each case was calculated using the Bonferroni 

method by dividing a = p / number of comparisons for each case. 

From the findings of this research, it is concluded that: 

Students with Learning Disabilities in reading and performing 

mathematical operations, low school performance, students attending 

Integration Classes, students with parents of low educational level and 
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students with divorced parents exhibit statistically significant lower levels of 

Academic Self-concept.  

Students with Learning Disabilities in reading and performing 

mathematical operations, low school performance, students attending 

Integration Classes and students with low maternal educational level exhibit 

statistically significant lower levels of Social Self- concept. 

Students with Learning Difficulties in performing mathematical 

operations exhibit statistically significant lower levels of Self- concept.  of 

Physical Appearance. 

Boys exhibit statistically significant lower levels of Self-concept of 

Behavior compared to girls. 

Students with Learning Difficulties in performing mathematical 

operations, students attending Integration Classes and students with low 

maternal educational level or with divorced   parents  exhibit statistically 

significant lower levels of Self-esteem. 

Moreover, it was ascertained that Self-esteem was significantly 

correlated with all the individual areas of Self- concept.. The strongest 

relation occurred between Self-esteem and Self- concept.  of children about 

their Behavior (r = 0,571), followed by - in order of significance - the relation 

to Self- concept of School Competence (r = 0,505), the perception of 

Physical Appearance (r = 0,441), the perception concerning Peer 

Relationships (r = 0,430), and, finally, the lowest one was the Self- concept 

of Athletic Ability (r = 0,260). 

It was also found that children’s Creativity seems to be related to 

Learning Difficulties in Reading and performing mathematical operations, 

Nonverbal Performance - Intelligence, school performance and the 

educational level of their parents. 

Finally, our research indicates that the internalized, externalized and 

overall Behavioral Problems of children, according to Achenbach scale, do 

not appear to be related - at a statistically significant level - to the Self-

concept, Self- esteem and the Creativity of children. 

          KEY-WORDS  

Learning Disabilities, Behavioral Problems, Self-concept, Self-esteem, 

Creativity. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 
 
1.1. ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ 

1.1.1 Γηαζάθεζε ησλ φξσλ Απηναληίιεςε - Απηνεθηίκεζε  

Ζ κεγαιχηεξε ζνθία ζηνλ άλζξσπν, θαηά ηνλ Πιάησλα, είλαη ε 

γλψζε ηνπ εαπηνχ καο, δειαδή ε απηνγλσζία. (Απνινγία, 6, 7, 8). Ζ 

ζεκαζία ηεο απηνγλσζίαο ηνλίδεηαη απφ ηνλ ίδην ην σθξάηε, ν νπνίνο 

πξέζβεπε ην «Γλψζη ζ’ απηφλ», δειαδή, ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αξεηήο. νθφο άλζξσπνο ζεσξείηαη 

απηφο πνπ έρεη γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έρεη επίγλσζε ηεο άγλνηάο ηνπ 

(Απνινγία, 9). Ζ γλψζε ηεο ςπρήο απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, θαζψο απηή δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά αλάκλεζε 

πξαγκάησλ πνπ ε ςπρή γλσξίδεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο δσέο ηεο. Καη απηφ 

γηαηί, ζχκθσλα κε ηελ πιαησληθή αληίιεςε, ε ςπρή ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

αζάλαηε (Μέλσλ, 86α-86β). Γηα ηνλ Πιάησλα, ινηπφλ, ε απηνγλσζία 

απνηειεί αλππέξβιεηε αξεηή θαη πξνυπφζεζε γηα ηε γλψζε.  

Γελ είλαη φκσο κφλν ε αξραία ειιεληθή ζθέςε πνπ έδσζε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αμία ηεο απηνγλσζίαο. Ζ ζχγρξνλε ςπρνινγία έρεη εκβαζχλεη 

ζην ρψξν ηεο γλψζεο ηνπ εαπηνχ θη έρεη αλαπηχμεη δηάθνξεο ζεσξίεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ.  

Βαζηθφ έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα αλνίμεη ην δξφκν ζε θάζε 

καζεηή λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε λα κπνξέζεη λα δψζεη 

ιχζεηο ζηε δσή ηνπ θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπλ ζην κέιινλ.  

Με ηνλ φξν Απηναληίιεςε ελλννχκε ηελ εηθφλα, ην ζχλνιν ησλ 

απφςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ θαζψο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην 

άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ Απηναληίιεςε έρεη δχν 

βαζηθέο δηαζηάζεηο, ηε γλσζηηθή ή πεξηγξαθηθή δηάζηαζε θαη ηελ αμηνινγηθή 

- ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε (Burns 1982). 

Ζ γλσζηηθή πιεπξά ηεο Απηναληίιεςεο έρεη ζρέζε κε ηελ απηνεηθφλα 

ηνπ αηφκνπ, δειαδή, ην πψο αληηιακβάλεηαη θαη πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 

νκάδα παηδηψλ ρσξηζκέλσλ ή κε γνλέσλ. 
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Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν πεξηγξαθηθψλ εθηηκήζεσλ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππαξαγνληηθή δνκή, θαζψο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο 

αληηιεπηηθνχο ηνκείο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηθαλνηήησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

παξαηεξείηαη ζαθήο γλσζηηθή δηάθξηζε (Μπφηζαξε, 1996· Harter, 1990).  

Ζ Απηναληίιεςε, δειαδή ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ σο «πξνζψπνπ», 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εζσηεξηθή ελφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα κέζα ζην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ παξά ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Παξαζθεπφπνπινο, 

1985·Erikson, 1968· Pervin, 1989).  

Ζ δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο απνηειεί κηα πνιχπινθε, δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ην άκεζν θαη επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

(Φινπξήο 2002, Υαηδερξήζηνπ-Hopf, 1992) θαη ηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην άηνκν αληηιακβάλεηαη, εξκελεχεη θαη νξγαλψλεη ην ζχλνιν 

φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ (Damon-Hart, 1988). 

Ο ξφινο ηεο Απηναληίιεςεο αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα 

ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηελ ςπρηθή 

ηζνξξνπία, ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηεί ζε θάζε πεξίπησζε, ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβάιινληαη απφ ην επξχηεξν 

πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη θαη δξα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ 

επηδίσμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληιεί απφ ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ. 

Σφζν ν φξνο Απηνεθηίκεζε φζν θαη ν φξνο Απηναληίιεςε ζρεηίδνληαη κε 

ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ηεο απηνγλσζίαο. πρλά, νη δχν απηνί φξνη 

ελαιιάζζνληαη ρσξίο ηδηαίηεξε δηάθξηζε ηνπ λνήκαηφο ηνπο. Όκσο, ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη ν φξνο Απηναληίιεςε είλαη γεληθφηεξνο θαη έρεη 

πεξηζζφηεξν γλσζηηθή αλαθνξά, ελψ ν φξνο Απηνεθηίκεζε έρεη 

πεξηνξηζκέλε αλαθνξά ζηε ζεκαζία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ίδηνπ «ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ» (Παπαδφπνπινο 1994, 99). Ζ 

Απηναληίιεςε σο «ιίγν ή πνιχ νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ καο, 

απνηειεί έλα είδνο κέηξνπ ή θαηεπζπληήξηαο γξακκήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ ζπκκεηέρεη βησκαηηθά ην Δγψ» (Παπαδφπνπινο Ν. Γ. 

1994, 98). 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Burns (1982) δε θαίλεηαη λα ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ δηάθξηζε, αθνχ σο Απηναληίιεςε ζεσξεί ην ζχλνιν ησλ 

πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ δηάθνξεο απηναμηνινγήζεηο θαη ηάζεηο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ Δ. πγθνιιίηνπ επηζθνπψληαο ηα πνξίζκαηα δηαθφξσλ ζρεηηθψλ 

εξεπλεηψλ ζπκπεξαίλεη φηη «ε Απηναληίιεςε απνηειεί κηα πνιπδηάζηαηε 

κάιινλ, παξά κνλνδηάζηαηε δνκή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνηειείηαη 

απφ δηαζηάζεηο πνηθίιεο σο πξνο ην πεξηερφκελν» (1998, 113). 

ηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έλλνηα ηεο Απηναληίιεςεο είλαη θαη άιιεο 

ζπλαθείο έλλνηεο, φπσο απηνζπλαίζζεκα, απηνεηθφλα, Απηνεθηίκεζε, 

απηνγλσζία, απηνπεπνίζεζε, απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη άιιεο. Γελ είλαη 

ζηηο πξνζέζεηο καο λα ηηο αλαιχζνπκε ιεπηνκεξψο φιεο. Πεξηνξηδφκαζηε 

κφλν λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο: 

Ο φξνο απηνεηθφλα ππνδειψλεη ηελ παξάζηαζε πνπ ην άηνκν έρεη 

ζρεκαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κε βάζε ηηο εηθφλεο ηηο νπνίεο δηακνξθψλεη γη’ 

απηφλ απφ ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ έλλνηα ηεο 

απηνεηθφλαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο Απηναληίιεςεο, αλ θαη ε 

ηειεπηαία ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί πξντφλ πεξαηηέξσ 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ηεο απηνεηθφλαο ηνπ θάζε πξνζψπνπ. 

Ο φξνο απηνζπλαίζζεκα επηθαιχπηεηαη, επίζεο, ελλνηνινγηθά απφ ηνλ 

φξν Απηναληίιεςε, δίλεη, φκσο, πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

δηάζηαζε ηεο Απηναληίιεςεο, παξά ζηε ινγηθή δηεξγαζία ησλ εμσηεξηθψλ 

εξεζηζκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην άηνκφ καο. Αμίδεη, πάλησο, λα 

ππνγξακκηζζεί φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε ησλ εληζρχζεσλ ή ησλ 

απνγνεηεχζεσλ πνπ δερφκαζηε απφ ηνπο άιινπο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επέλδπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαζέλαο απφ καο εηζπξάηηεη ην πψο νη 

άιινη, άκεζα ή έκκεζα, ηνλ αληηκεησπίδνπλ, δηαδξακαηίδνπλ θξίζηκν ξφιν 

ζηελ απηναληίιεςή καο. 

Υξήζηκε ζεσξνχκε, αθφκε, κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

ηαπηφηεηαο ζε ζρέζε πάληα κε ηελ Απηναληίιεςε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηφζν ε 

ηαπηφηεηα, φζν θαη ε Απηναληίιεςε απνηεινχλ θαζνξηζηηθέο «νξγαλσηηθέο 

κεηαβιεηέο» γηα ηε δσή θαη ηε βηνζεσξία ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν, ε ηαπηφηεηα 

αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζε εμσγελείο θαη ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηζκηθνχο 
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ξφινπο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ θαη θαζνδεγνχλ ηε 

ζπλνιηθή θαη ζηαδηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, ελψ ε Απηναληίιεςε είλαη ε 

εζσηεξηθή βίσζε ηνπ ηξφπνπ πνπ καο αληηκεησπίδνπλ νη άιινη. Δηδηθφηεξα,   

ε ηαπηφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζπλνιηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη/ή ζηηο ζεκαληηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ζσκαηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, γλσζηηθέο, 

θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο θ.ιπ.), νη 

νπνίεο ην θαζηζηνχλ «δηαθξηηή» νληφηεηα ζηα πιαίζηα ελφο επξχηεξνπ 

πνιηηηζκηθνχ ζπγθείκελνπ (Murray 1992, Flouris, 1998). Καηά ζπλέπεηα, ε 

ηαπηφηεηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αηνκηθφηεηαο, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηελ «παγίσζε» θαη νηθνδφκεζε ηεο Απηναληίιεςεο ηνπ 

πξνζψπνπ, παξέρνληάο ηνπ έλα πιαίζην «δηάθξηζεο» απφ ηελ εηεξφηεηα 

(Bernardi 1992, Flouris et al 1990, Φινπξήο & Παζηάο 2000). Δπηπξφζζεηα, 

ε ηαπηφηεηα απνηειεί νπζηαζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπλνιηθήο χπαξμεο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ζπληειεί ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπ ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ «άκπλαο» θαη πξνζηαζίαο ηνπ (Bloom 1990, Erickson 1968, 

Giddens 1991). 

Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Απηναληίιεςε θαη ε 

ηαπηφηεηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ην άηνκν, επεηδή απνηεινχλ ην βαζηθφ 

ππξήλα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, αλάκεζα ζηίο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αμίδεη, ινηπφλ, λα 

αζρνιεζνχκε ζπζηεκαηηθφηεξα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο δηακνξθψλνπλ 

θαη, θπξίσο, κε απηνχο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ Απηναληίιεςε θαη ηελ 

απηνγλσζία, πνπ απνηεινχλ θαη ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ (Φινπξήο, 2002). 

Σα παηδηά ηεο Δ’, Σ’ Γεκνηηθνχ βξίζθνληαη, θαηά ηνλ Erikson, ζηε 

ιαλζάλνπζα πεξίνδν, κε ηελ νπνία ε Απηναληίιεςε ζρεηίδεηαη. «Σα παηδηά 

αλαπηχζζνπλ είηε αίζζεκα εξγαηηθφηεηαο θαη επηηπρίαο είηε αίζζεκα 

θαησηεξφηεηαο, θαη, ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν, θάπνηα ζπλείδεζε ηαπηφηεηαο ή 

έλα αίζζεκα ζχγρπζεο ξφισλ» (Pervin & John  2001, 160). Έηζη, πξηλ 

αθφκε ην άηνκν θηάζεη ζηελ εθεβηθή ειηθία, έρεη θάπνηεο πξψηκεο κνξθέο 

απηνγλσζίαο (ζηάζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ζρέζεηο, ηαπηίζεηο, 

ελδηαθέξνληα, ξφινπο) ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη λα ζπλελψζεη θαη λα 
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επεμεξγαζηεί κε ην παξφλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηακνξθψζεη ην κέιινλ 

(Αριήο 1985, Παξαζθεχνπνπινο 1983).  

Μεγάιε µεξίδα ησλ εξεπλεηψλ ρξεζηµνπνηεί ηνπ φξνπο 

«Απηναληίιεςε» θαη «απηνεθηίµεζε» ελαιιαθηηθά, άιινη φµσο, εµµέλνπλ ζε 

έλα ζαθή δηαρσξηζµφ ησλ δχν. Έηζη, ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ φξν 

«Απηναληίιεςε» γηα λα δειψζνπλ ηα γλσζηηθά ζρήµαηα πνπ δηαµνξθψλεη 

ην άηνµν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ µε ηνλ φξν «απηνεθηίµεζε» αλαθέξνληαη 

ζηελ απηναμηνιφγεζε πνπ θάλεη ην άηνµν ( Λενληάξε 1998).  

Αθφµε, µέζα απφ ηηο δηάθνξεο θαη πνιχπιεπξεο ζεσξίεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε άιια θεθάιαηα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε απηνεθηίµεζε 

είλαη µηα παξάµεηξνο ηεο Απηναληίιεςεο. Ζ Απηναληίιεςε σο έλλνηα είλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη ηεξαξρηθά νξγαλσµέλε. Οη πξνδηαζέζεηο µαδί µε ηα 

ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο απνηεινχλ ην µεγαιχηεξν µέξνο ηνπ 

πεξηερνµέλνπ ηεο Απηναληίιεςεο. Ζ απηνεθηίµεζε είλαη ε αμηνινγηθή πηπρή 

ηνπ εαπηνχ µαο. Δίλαη ην πψο εµείο, σο άηνµα, αμηνινγνχµε (evaluate) ηνπο 

εαπηνχο µαο µέζα απφ ηηο εµπεηξίεο µαο, ηηο πξάμεηο µαο, ηηο πξνζδνθίεο 

µαο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή µαο µε ηνπο γχξσ µαο, µε ην πεξηβάιινλ µαο. Οη 

ζεµαληηθνί άιινη είλαη απηνί πνπ µέζα απφ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ ζρεµαηίζεη 

γηα µαο, θαζνξίδνπλ ην πψο αληηιαµβαλφµαζηε ηνλ εαπηφ µαο, πψο 

αμηνινγνχµε ηηο ελέξγεηέο µαο θαη πφζν αμίδνπµε σο άηνµα. 

Ζ απηνεθηίκεζε είλαη κηα έλλνηα γηα ηελ νπνία ππάξρεη εθηεηακέλε 

έξεπλα ζηε βηβιηνγξαθία, ηφζν γηα ηε ζεσξεηηθή ηεο αλάιπζε, φζν θαη γηα 

ηξφπνπο παξέκβαζεο γηα ηε δηακφξθσζή ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε 

πςειή απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην ίδην ην 

άηνκν φζν θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Cast & Burke, 2002) 

Ζ Απηνεθηίκεζε µειεηήζεθε ππφ ην πξίζµα ηξηψλ πξννπηηθψλ: σο 

απνηέιεζµα (Coopersmith, 1967, Harter 1993, Peterson and Rollins, 1987, 

Rosenberg, 1979), σο θίλεηξν (Kaplan, 1975, Tesser, 1988) θαη σο 

αµπληηθφο  µεραληζµφο (Pearlin and Schooler, 1978, Longmore and 

DeMaris, 1997, Spenser, Josephs and Steele,1993,Thoits, 1994). Με ηνλ 

φξν «απνηέιεζµα» αλαθεξφµαζηε ζην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

µεραληζµψλ πνπ ρξεζηµνπνηεί ν άλζξσπνο, γηα λα απμήζεη ηελ 

απηνεθηίµεζή ηνπ. Ζ έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ πεξηγξάθεη ηελ ηάζε ησλ 

αλζξψπσλ λα ζπµπεξηθέξνληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν θαη λα θάλνπλ ηέηνηεο 
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επηινγέο, ψζηε λα δηαηεξνχλ ή λα απμάλνπλ ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο. Έηζη, ε 

απηνεθηίµεζε είλαη έλα απηνεληζρπφµελν θαηλφµελν. Σέινο, σο µεραληζµφο 

άµπλαο ρξεζηµνπνηείηαη γηα λα απαιχλεη ηα απνηειέζµαηα αξλεηηθψλ θαη 

αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη εµπεηξηψλ (Παπάλεο Δ, 2011,27). 

χκθσλα κε ην γλσζηαθφ µνληέιν, ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο 

ζηελ απηνεθηίµεζε µεηαμχ ησλ αλζξψπσλ νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

απηναμηνινγήζεηο ζηνπο επηµέξνπο ηνµείο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ 

θνηλσληθή ζχγθξηζε (Blaine and Crocker,1993). Ζ επηµνλή µεηά ηελ 

απνηπρία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζµα ησλ αηφµσλ µε πςειή 

απηνεθηίµεζε, ελψ ε απφζπξζε θαη ε δεηιία απηψλ κε ρακειή. Ζ δηαθνξά 

ηνπο δελ νθείιεηαη ζηελ απηνεηθφλα ζπλνιηθά, αιιά ζην δηαθνξεηηθφ 

γλσζηηθφ ζρήµα γηα ηηο ηθαλφηεηεο επηηπρίαο πνπ έρνπλ δεµηνπξγήζεη βάζεη 

ησλ εµπεηξηψλ ηνπο (Παπάλεο Δ., 2011, 26). 

Θεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαζψο 

έρεη θαλεί πσο ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή, ηελ 

αθαδεκατθή ηνπο επηηπρία, αθφκα θαη κε ηελ εκθάληζε ή κε 

ςπρνπαζνινγίαο. Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή, ηα παηδηά κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα γίλνληαη ιηγφηεξν απνδεθηά απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, επίζεο φζνλ αθνξά ηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα θαίλεηαη λα 

είλαη ιηγφηεξν επηηπρεκέλα ζην ζρνιείν θαη ζηνλ ελψ ηνκέα ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο ε ρακειή απηνεθηίκεζε έρεη ζρεηηζηεί κε δηαηαξαρέο φπσο 

ε θαηάζιηςε, ην άγρνο θαη νη δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (Bos, Muriw, Mulkens & 

Schaalma, 2006). 

Ο William James, πξψηνο ηζρπξίζηεθε φηη πέξαλ ησλ 

απηναμηνινγήζεψλ µαο ζηνπο δηάθνξνπο ηνµείο ηεο δσήο µαο, 

δηαµνξθψλνπµε θαη µηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ηελ αμία µαο σο άηνκα.  

Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηνκείο απηνεθηίκεζεο (Brown, Dutton & Cook, 2001). 

Ζ πξψηε είλαη ε γεληθή απηνεθηίκεζε πνπ ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ φξν 

ζθαηξηθή απηνεθηίκεζε θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζην πσο ληψζνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ γεληθή απηνεθηίκεζε 

εκθαλίδεηαη λα είλαη αξθεηά ζηαζεξή ηφζν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φζν 

θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα άηνκν. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απηνεθηίκεζεο πεξηιακβάλεη ηηο απηναμηνινγήζεηο 

θαη αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη γηα ηηο 
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δηάθνξεο ηθαλφηεηεο ηνπο  θαη ηα δηάθνξα γλσξίζκαηά ηνπο, π.ρ. κπνξνχκε 

λα αλαθεξζνχκε ζε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε, θνηλσληθή απηνεθηίκεζε θ. ά. 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθέξεηαη σο αίζζεκα απηφ-αμίαο θαη αθνξά ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ σο άκεζε αληίδξαζε 

απέλαληη ζε έλα ζεηηθφ ή αξλεηηθφ απνηέιεζκα, απέλαληη ζε εκπεηξίεο πνπ 

ζηηγκηαία εληζρχνπλ ή απεηινχλ ηε γεληθή απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ θάλνληαο 

ην λα ληψζεη είηε πεξεθάληα θαη επραξίζηεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είηε ληξνπή 

θαη ηαπείλσζε (Brown, Dutton & Cook, 2001). 

χµθσλα µε ηνλ James, ε απηνεθηίµεζε επεξεάδεηαη απφ ηηο 

πξνζσπηθέο επηδηψμεηο θαη ηηο ππνθεηµεληθέο αμηνινγήζεηο ηνπ αηφµνπ 

ζρεηηθά µε ηελ επίηεπμε ή φρη ησλ επηδησθφµελσλ ζηφρσλ ηνπ. Ο ίδηνο 

πξφηεηλε µάιηζηα µηα µαζεµαηηθή ζρέζε, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ε 

απηνεθηίµεζε νξίδεηαη σο ην πειίθν ησλ επηηπρηψλ ηνπ αηφµνπ πξνο ηηο 

επηδηψμεηο ή θηινδνμίεο ηνπ. Δπνκέλσο ην  άηνκν κπνξεί λα απνθηήζεη 

πςειή απηνεθηίκεζε είηε απμάλνληαο ηηο επηηπρίεο είηε κεηψλνληαο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ. Χζηφζν γίλεηαη κηα δηάθξηζε κε βάζε ηνπο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ζεκεηψλνληαη νη επηηπρίεο . Όηαλ έλαο ηνκέαο θξίλεηαη ζεκαληηθφο 

γηα ην άηνκν, ε επηηπρία ή απνηπρία ζε απηφλ ηνλ ηνκέα επεξεάδεη ηε 

δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ. Όηαλ ν ηνκέαο δελ θξίλεηαη ζεκαληηθφο, 

ηφηε ε επηηπρία ή ε απνηπρία ζε απηφλ δελ επεξεάδεη νχηε ζεηηθά νχηε 

αξλεηηθά ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ (Mruk 2006). 

Ο Cooley (1902, φπσο αλαθέξεηαη ζην Γηαλληνπδάθε 2000), µε βάζε 

ηελ άπνςε ηνπ James, ζεσξεί φηη ε ζθαηξηθή εθηίµεζε γηα ηελ αμία µαο σο 

αηφµσλ, είλαη απνηέιεζµα ηεο αληίιεςεο πνπ έρνπµε αλαθνξηθά µε ην ηη 

ζθέθηνληαη νη «ζεµαληηθνί άιινη» γηα µαο. Ο εαπηφο απνηειεί ηελ 

αληαλαθιψµελε εθηίµεζε «ζεµαληηθψλ άιισλ» (significant others), νη νπνίνη 

απνηεινχλ ηνλ θαζξέθηε ηνλ νπνίν αηελίδνπµε αλαδεηψληαο πιεξνθνξίεο 

γηα ηνλ εαπηφ µαο. ε απηήλ ηελ άπνςε ηνπ Cooley, αλαθέξεηαη ε 

µεηαθνξηθή ηνπ έθθξαζε γηα ηνλ «θαζξεπηηδφµεvo εαπηφ». Πξψηα δειαδή 

εθηηµνχµε ηε γλψµε ή ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη άιινη γηα ηνλ εαπηφ µαο θαη 

µεηά εζσηεξηθνπνηνχµε ηηο ζηάζεηο απηέο ζηε δηθή µαο απηνεθηίµεζε.  

χκθσλα κε ηνλ Mead, ε απηνεθηίκεζε απνκαθξχλεηαη απφ ηελ 

επηθέληξσζε ζηνλ εαπηφ θαη ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

άιισλ. Δηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ «γεληθεκεχλνπ άιινπ». Ο «γεληθεπκέλνο 
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άιινο» (generalized other) αληηπξνζσπεχεη ηηο θξίζεηο ησλ «ζεµαληηθψλ 

άιισλ» ζρεηηθά µε ηνλ εαπηφ θάπνηνπ. Έµµεζα ππνλνείηαη µηα δηαδηθαζία 

µέζσ ηεο νπνίαο ην άηνµν αμηνινγεί ηηο γλψµεο ηνλ άιισλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη θάπνηεο απφ απηέο ηηο αληηµεησπίδεη σο πην ζεµαληηθέο απφ άιιεο. Ζ 

απηνεθηίκεζε ινηπφλ δηακνξθψλεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα 

βιέπεη θαη λα θξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ άιισλ (Mruk, 

2006). 

ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ απηνεθηίµεζε ν Mead (1934),  επηζεµαίλεη φηη ε 

θνηλσλία αζθεί θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ αηφµνπ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Ο Mead ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηαπηφρξνλα ππνθείµελν θαη αληηθείµελν 

γλψζεο. Αθνινπζεί, έηζη, ηνλ James, πνπ πξψηνο ηφληζε ηε δηηηή θχζε ηνπ 

εαπηνχ θαη ππνζηήξημε φηη απνηειείηαη απφ ην Δγψ θαη ην Δµέλα. (Φινπξήο, 

1989).  

Σφζν ν Cooley φζν θαη ν Mead, πηζηεχνπλ φηη νη δηαηνµηθέο δηαθνξέο 

ζηελ απηνεθηίµεζε νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηνπ «γεληθεπµέλνπ 

άιινπ» πνηθίιιεη αλά άηνµν, αλάινγα µε ηηο αμίεο ηνπ θάζε αηφµνπ θαη µε ηε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδεη ζε απηέο ε θνηλσλία.  

Ο Coopersmith (1967, 1984, φπ. αλαθ. ζην Λαδφπνπινο, 2005), ζεσξεί 

φηη ε απηνεθηίµεζε είλαη ε αμηνιφγεζε πνπ θάλεη ην άηνµν ζε ζρέζε µε ηνλ 

εαπηφ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε απηή δείρλεη ην βαζµφ ζηνλ νπνίν ην άηνµν 

πηζηεχεη φηη είλαη ηθαλφ, ζεµαληηθφ, επηηπρεµέλν, άμην.  

Ο Ziller (1973), πξνζεγγίδεη ηελ απηνεθηίµεζε, µέζα απφ ην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο δνµήο ηνπ εαπηνχ. Ζ απηναμηνιφγεζε πξνθχπηεη µέζα απφ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην αλαθνξάο. Ο Ziller, νλνµάδεη ηε δηθή ηνπ ελλνηνινγηθή 

θαηαζθεπή «θνηλσληθή εθηίµεζε» (Φινπξήο, 1989).  

Ζ ζεσξία απηνεθηίµεζεο ηνπ Rosenberg, ζηεξίδεηαη ζε µηα ππφζεζε 

αιιειεπίδξαζεο (interactive hypothesis), ζχµθσλα µε ηελ νπνία πςειφ 

επίπεδν Απηναληίιεςεο ζε θάπνηνλ ηνµέα απμάλεη ηελ απηνεθηίµεζε ηνπ 

αηφµνπ, µε ηελ αχμεζε λα είλαη ηφζν µεγαιχηεξε φζν πςειφηεξν είλαη ην 

επίπεδν Απηναληίιεςεο θαη φζν µεγαιχηεξε είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνµέα 

απηνχ γηα ην άηνµν. Καη’ αληηζηνηρία, έλα ραµειφ επίπεδν Απηναληίιεςεο ζε 

θάπνην ηνµέα εμαζζελεί ηελ απηνεθηίµεζε ηνπ αηφµνπ, µε ηε µείσζε λα είλαη 

ηφζν µεγαιχηεξε φζν ραµειφηεξν είλαη ην επίπεδν Απηναληίιεςεο θαη φζν 

µεγαιχηεξε ε ππνθεηµεληθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ ηνµέα. πλεπή µε ηελ 
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ππφζεζε ηνπ Rosenberg είλαη ηα επξήµαηα ηνπ Tesser (1980, 1988) θαη ησλ 

Tesser θαη Campbell (1983), νη νπνίνη έδεημαλ φηη ε ραµειή Απηναληίιεςε ζε 

έλαλ ηνµέα πνπ ζεσξείηαη απφ ην άηνµν ζεµαληηθφο ζπληζηά απεηιή γηα ηελ 

απηνεθηίµεζή ηνπ.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε έκθαζε ζηνπο νξηζκνχο έρεη κεηαηνπηζηεί ζε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο απηνεθηίκεζεο. Μηα πηπρή είλαη ε ζπιινγηθή 

απηνεθηίκεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθφηεηα ηεο απηναληίιεςεο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη ν εαπηφο είλαη  έλα κέινο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν επίπεδν ηεο απην-αμίαο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία πνπ δίλεη ην άηνκν ην νπνίν ζπλδέεηαη 

κε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα θαη ην ξφιν ηνπ κέζα ζε απηή 

(Luhtanen & Crocker, 1992, νπ. αλαθ.ζην Guindon, 2010). Δλδερφκελεο 

κνξθέο απηνεθηίκεζεο αλαθέξνληαη ζε ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ πνπ 

εμαξηψληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε  εμσηεξηθνχο παξάγνληεο  φπσο 

ζεσξνχληαη ηα πξφηππα θαη νη πξνζδνθίεο(Crocker, 2006∙ Crocker & Wolfe, 

2001,∙νπ.αλαθ. ζην Guindon, 2010). Ο απηνζεβαζκφο βηψλεηαη απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη θαη νη νπνίνη 

βιέπνπλ ηελ αμία ηνπο σο εμαξηψκελε απφ ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ 

πξνηχπσλ κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο, ή ηελ επίηεπμε νξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Δίλαη έλα ηζρπξφ θίλεηξν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ επηζπκία λα θαλνχκε 

αληάμηνη ζηνλ εαπηφ καο θαη ζηνπο άιινπο θαη ηνλ βιέπνπκε σο άμην 

εθηίκεζεο θαη αγάπεο "(Guindon, 2010). Ζ απηνεθηίκεζε κπνξεί λα είλαη 

ζηαζεξή ή αζηαζήο (Trzesniewski, Donnellan & Robins 2003, νπ.αλαθ. ζην 

Guindon 2010) θαη αζθαιήο ή εχζξαπζηε (Kernis, Lakey& Heppner 2008).  

Μία έξεπλα ησλ Potter θαη Gosling (2001), δηαπίζησζε ηε ζπζρέηηζε 

µεηαμχ απηνεθηίµεζεο θαη ηνπ µνληέινπ πξνζσπηθφηεηαο ησλ πέληε 

παξαγφλησλ. Ζ έξεπλα έγηλε µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ζπµµεηείραλ 327 

άηνµα. Οη πέληε παξάγνληεο ηνπ µνληέινπ βξέζεθαλ λα είλαη ππεχζπλνη γηα 

ην 34% ηεο δηαζπνξάο ηεο βαζµνινγίαο απηνεθηίµεζεο. Σα άηνµα µε πςειή 

απηνεθηίµεζε είραλ µεγαιχηεξε ζπλαηζζεµαηηθή ζηαζεξφηεηα, ήηαλ 

πεξηζζφηεξν εμσζηξεθή, ζπλεηδεηνπνηεµέλα θαη αλνηρηά ζηηο θαηλνχξηεο 

εµπεηξίεο. Ζ ειηθία, ην θχιν, ε θνηλσληθή ηάμε θαη ε εζληθφηεηα δελ 

επεξέαζαλ ηε γεληθή απηή εηθφλα. Δπηπιένλ, ηα άηνµα µε πςειή 

απηνεθηίµεζε ρξεζηµνπνίεζαλ πεξηζζφηεξα θνηλσληθψο απνδεθηά 
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ραξαθηεξηζηηθά γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

εµαληηθφ είλαη λα αλαθέξoπκε ηηο ζπλάθεηεο ηεο απηνεθηίµεζεο µε 

ηνπο επηµέξνπο ηνµείο ηεο Απηναληίιεςεο, δειαδή ηε ρνιηθή Ηθαλφηεηα, ηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο, ηελ Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα, ηε Φπζηθή Δκθάληζε 

θαη ηε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά. Ζ αλαζθφπεζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

απνθαιχπηεη φηη, µεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ ηεο Απηναληίιεςεο, ηελ 

ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα µε ηελ απηνεθηίµεζε θαίλεηαη λα έρνπλ νη ηνµείο ηεο 

θπζηθήο εµθάληζεο θαη ησλ ζρέζεσλ µε ζπλνµειίθνπο. Ζ αλαζθφπεζε ησλ 

επξεµάησλ θαηά ηε ρξήζε ησλ εξσηεµαηνινγίσλ ηεο Harter µε δείγµαηα 

απφ ηηο ΖΠΑ, ηε Γεξµαλία, ηελ Ηξιαλδία, ηνλ Καλαδά, ηελ Ηηαιία, ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη ηελ Διιάδα απνθαιχπηεη φηη, θαηά µήθνο νιφθιεξνπ ηνπ 

ειηθηαθνχ θάζµαηνο, απφ 8 έσο 55 εηψλ, ηελ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα µε ηελ 

απηνεθηίµεζε έρεη ε Απηναληίιεςε ηεο θπζηθήο εµθάληζεο. Μεηαμχ ησλ 

άιισλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 

εξσηεµαηνιφγην ηεο Harter γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ 

µαζεηψλ ειηθίαο 8-14 εηψλ, ηελ αζζελέζηεξε ζρέζε µε ηελ απηνεθηίµεζε 

θαίλεηαη λα έρεη ε Απηναληίιεςε ηεο αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ ρνιηθή 

Ηθαλφηεηα, νη ζρέζεηο µε ζπλνµήιηθνπο θαη ε δηαγσγή-ζπµπεξηθνξά 

θηλνχληαη ζε ελδηάµεζα θαηά µέζν φξν επίπεδα.  

Άιιεο έξεπλεο µε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ΠΑΣΔΜ, πνπ 

απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε ησλ εξσηεµαηνινγίσλ ηεο Harter, έρνπλ 

απνδείμεη φηη νη ζπλάθεηεο ηεο απηνεθηίµεζεο µε ηε ρνιηθή Ηθαλφηεηα θαη ηε 

δηαγσγή- ζπµπεξηθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεµαληηθέο. Μέζα απφ απηέο ηηο 

έξεπλεο, ε θπζηθή εµθάληζε θαη ε γεληθή ρνιηθή Ηθαλφηεηα θαηά ζεηξά 

απνηεινχλ ηηο ηζρπξφηεξεο µεηαβιεηέο πξνβιέςεηο ησλ βαζµψλ 

απηνεθηίµεζεο.  

Έρεη πνιιαπιά δηαπηζησζεί φηη άηνκα κε ρακειή Απηνεθηίκεζε έρνπλ 

ηελ ηάζε λα είλαη δχζηξνπα θαη απαηζηφδνμα, ελψ άηνκα κε πςειή 

Απηνεθηίκεζε είλαη πην δεκηνπξγηθά θαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμα. Άηνκα πνπ 

έρνπλ ζεηηθή Απηνεθηίκεζε, έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε 

ηνπο γχξσ ηνπο, δηαθξίλνληαη απφ ςπρηθή ηζνξξνπία θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζηαζεξφηεηα, είλαη πεξηζζφηεξν επηπρηζκέλα θαη κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ηηο δπζθνιίεο πνπ ηνπο 
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παξνπζηάδνληαη. Άηνκα κε αξλεηηθή Απηνεθηίκεζε, δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ 

ζεκεία επαθήο κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο γχξσ ηνπο, ζηνηρείν πνπ 

δπζρεξαίλεη ηε ζπγθξφηεζε κηαο πγηνχο θαη ξεαιηζηηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 

εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ε δηακφξθσζε, 

δειαδή, ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο Απηνεθηίκεζεο, δελ είλαη θάηη έκθπην αιιά 

είλαη απνηέιεζκα ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δηακνξθψλεη ν 

άλζξσπνο ζηελ πνξεία ηνπ θαη αθφκε ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπ κε ην 

θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Μπέιιαο 1980, Λενληαξή, Γηαιακάο 1996, 

Σζηψξα 1998). 

Μέζα απφ ηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ Απηναληίιεςε θαη απηνεθηίµεζε 

θαηαιήγνπµε ζην φηη ε Απηναληίιεςε είλαη ε γλσζηηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ θαη 

ε απηνεθηίµεζε είλαη ε ζπλαηζζεµαηηθή πηπρή ηνπ εαπηνχ.  

1.2 Ζ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ 
επεξεάδνπλ. 

Σα παηδηά απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

απφ ηε λεπηαθή ειηθία. Χζηφζν φηαλ δηαλχνπλ απηή ηελ αλαπηπμηαθή 

πεξίνδν (2 έσο 5 εηψλ) δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπλνιηθέο θξίζεηο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηελ αμία ηνπο, έηζη πεξηνξίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη αμηνινγήζεηο απηέο είλαη 

ζπλήζσο κε ξεαιηζηηθέο θαη ηδηαίηεξα ζεηηθέο θαζψο ηα παηδηά ηεο ειηθίαο 

απηήο ηείλνπλ λα ππεξεθηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. 

Σελ ηθαλφηεηα ζθαηξηθήο αμηνιφγεζεο ηελ απνθηνχλ κπαίλνληαο ζηε 

κέζε παηδηθή ειηθία (6 έσο 11 εηψλ), θαζψο νη γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο 

σξηκάδνπλ θαη κπνξνχλ  λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα θαη ηηο απφςεηο θαη 

ηηο ζηάζεηο πνπ έρνπλ νη άιινη γη’ απηνχο, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα βάζε γηα 

ηε δηακφξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο. 

ηελ εθεβεία ε απηνεθηίκεζε εμαξηάηαη πνιχ απφ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηα βαζηθά ζπζηήκαηα ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνπλ νη έθεβνη, 

θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο απφ ηνπο άιινπο (Κνπξθνχηαο, 2001). 

Πξνζηίζεληαη, ζπλεπψο, ζηηο απηναμηνινγήζεηο ησλ εθήβσλ θάπνηα 

επηπιένλ πεδία, φπσο ν ηνκέαο ηεο ζηελήο θηιίαο θαη ν ηνκέαο ηεο 

ξνκαληηθήο ζρέζεο/ησλ εηεξφθπισλ ζρέζεσλ θαη ηεο εηεξφθπιεο 

αλαγλψξηζεο (), ελψ παξαηεξείηαη θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 
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απηνεθηίκεζεο ηνπ εθήβνπ αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

βξίζθεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Μπνξεί π.ρ. ν έθεβνο λα εκθαλίδεη πςειή 

απηνεθηίκεζε φηαλ βξίζθεηαη κε θίινπο ηνπ θαη ρακειή φηαλ βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζε μέλνπο (Harter, 2003). 

H πνξεία ηεο απηνεθηίκεζεο αθνινπζεί, σζηφζν, θάπνηεο γεληθέο 

γξακκέο ζηνλ πιεζπζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη ζε δχν ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, ζην 

επίπεδν απηνεθηίκεζεο θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο απηνεθηίκεζεο. εκαληηθφ 

είλαη λα αλαθέξνπκε φηη θαη νη δχν απηνί ηνκείο έρεη βξεζεί πσο ζπλδένληαη 

κε ηελ ςπρνινγηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ (Paradise & Kernis, 2002). 

Όζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο απηνεθηίκεζεο ζπλαληάηαη ζρεηηθά πςειή 

απηνεθηίκεζε ζηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, ε νπνία φκσο πέθηεη δξακαηηθά  ζηελ 

εθεβεία. Ζ κεγάιε απηή κείσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ζηελ εθεβεία κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ βηψλεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, αιιαγέο βηνινγηθέο, γλσζηηθέο, θνηλσληθέο, 

ςπρνινγηθέο θαη αθαδεκατθέο. Αλ θαη θαίλεηαη ε απηνεθηίκεζε λα θηλείηαη ζηα 

ίδηα επίπεδα θαη ζηα δχν θχια, έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πηψζε ηεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο κε ηνλ εξρνκφ ηεο εθεβείαο γίλεηαη πην απφηνκα ζηα θνξίηζηα 

παξά ζηα αγφξηα (Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling & Potter, 2002). 

Ο άιινο ηνκέαο ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ θαίλεηαη λα αθνινπζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαπηπμηαθή πνξεία είλαη ε ζηαζεξφηεηα. Ζ αζηαζήο 

απηνεθηίκεζε, αλαθέξεηαη ζε βξαρππξφζεζκεο δηαθπκάλζεηο ζηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ εχζξαζηα ζπλαηζζήκαηα 

απην- αμίαο (Κernis & Goldaman, 2003). H ζηαζεξφηεηα ηεο απηνεθηίκεζεο 

αθνινπζεί αληίζεηε πνξεία απφ ην επίπεδν ηεο απηνεθηίκεζεο θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Παξαηεξείηαη φηη ηα παηδηά ζε κηθξφηεξεο ειηθίεο δελ 

εκθαλίδνπλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα ζηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Απηφ φκσο 

αιιάδεη κφιηο θηάλνπλ ζηελ εθεβεία θαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηαζεξή (Trzesniewski, Donnellan Robins, 2003). 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαθπιηθέο δηαθνξέο  ν Rosenberg, ήδε απφ ην 1967, 

παξαηήξεζε µία ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή αιιειεπίδξαζε αλάµεζα ζην θχιν 

θαη ηελ απηνεθηίµεζε ζε ζπλάξηεζε µε δηάθνξεο άιιεο µεηαβιεηέο. Ο 

Epstein (1979), δηαπίζησζε πσο φηαλ νη γπλαίθεο µηινχζαλ γηα 

απηνεθηίµεζε, αλαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν ζε εµπεηξίεο απνδνρήο ή 

απφξξηςεο, ελψ νη άλδξεο ζε θαηαζηάζεηο επηηπρίαο ή απνηπρίαο. Ζ ηάζε 
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απηή δηαθαηλφηαλ αθφµα θαη ζε µηθξφηεξεο ειηθίεο θη έηζη νη εξεπλεηέο 

θαηέιεμαλ ζην ζπµπέξαζµα φηη νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο µπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηεο απηνεθηίµεζεο (Pallas, Entwisle, Alexander, 

Weinstein,1990). Ζ πιεηνλφηεηα, φµσο, ησλ εµπεηξηθψλ εξεπλψλ δελ 

επηβεβαηψλεη ην εχξεµα απηφ, φζνλ αθνξά ζηε γεληθή απηνεθηίµεζε ησλ δχν 

θχισλ (Mac Coby and Jacklin, 1974). Αληίζεηα, ε πξφηαζε απηή ηζρχεη ζηηο 

επηµέξνπο παξαµέηξνπο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο 

εζσηεξηθεχνπλ δηαθνξεηηθά ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 

ηεο επηηπρίαο. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεµα, πάλησο, αλαδχεηαη απφ ηε 

δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηνπ εαπηνχ. Έρεη επαλεηιεµµέλα παξαηεξεζεί 

(Kitayama,1991, Markus,1992), φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αληηιαµβάλνληαη ηνλ θφζµν θαη θπξίσο ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο νιηζηηθά, 

δειαδή ελζσµαηψλνπλ ζε απηή ηα αγαπεµέλα θαη ζεµαληηθά γη’ απηέο 

πξφζσπα θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο µαδί ηνπο. ∆εµηνπξγνχλ, δειαδή, έλα 

ζπγθεληξσηηθφ ζρήµα ηνπ εαπηνχ. Οη άλδξεο, απφ ηε µεξηά ηνπο, ζεσξνχλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο πην απηφλνµα θαη απνζπαζµαηηθά, µέζσ µεµνλσµέλσλ 

πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ. Δίλαη πεξηζζφηεξν αηνµνθεληξηθνί, αλεμάξηεηνη θαη 

αληαγσληζηηθνί. Απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη φηη ζηελ 

πξαγµαηηθφηεηα ε απηνεθηίµεζε ζηα δχν θχια είλαη ηειείσο 

δηαθνξνπνηεµέλε. Σα αγφξηα απφ πνιχ µηθξά µαζαίλνπλ λα έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε, φηαλ μερσξίδνπλ θαη φηαλ νη πξάμεηο ηνπο ζηέθνληαη απφ 

επηηπρία. Σα θνξίηζηα ζεσξνχληαη ηθαλά, φηαλ µπνξνχλ λα ζρεµαηίδνπλ 

νινθιεξσµέλεο ζπλαηζζεµαηηθέο επαθέο. Καηά ηνλ Eagly (1987), ε 

δηαδηθαζία απηή μεθηλά απφ ηε γέλλεζε. Σα αγφξηα ελζαξξχλνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ εμεξεχλεζε θαη ηε δξάζε, ελψ ζπλαηζζεµαηηθέο 

εθδειψζεηο, φπσο ην θιάµα, απνδίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα θνξίηζηα. Ζ 

πηνζέηεζε ησλ ξφισλ απηψλ επεξεάδεη ηνπο µεηέπεηηα 

απηνπξνζδηνξηζµνχο. Απηφ πνπ δίλεη αμία ζηνλ εαπηφ δελ είλαη θνηλφ θαη 

δεδνµέλν, αιιά θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

αηφµνπ, αλ ιεθζνχλ ππφςε ηα θίιηξα ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πξνζδνθηψλ 

ηεο. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο επηηπγράλεη λα ηαπηίζεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ µε 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ειπίδεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απηνεθηίµεζή ηνπ 

απμάλεηαη. Ζ αζπµθσλία, φµσο, πξνζσπηθψλ ξφισλ θαη θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ ζπληειεί ζηελ έθθξαζε άγρνπο θαη µεησµέλεο απηνεθηίµεζεο. 
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Σν πξφβιεµα µε ηηο ζχγρξνλεο γπλαίθεο, παξά ηελ θνηλσληθή εμίζσζή ηνπο 

µε ηνπο άλδξεο, είλαη φηη δελ έρνπλ απνπνηεζεί θαµία απφ ηηο πξφηεξεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο νχηε ζπλαηζζεµαηηθά νχηε πξαθηηθά. Δπηπιένλ, έρνπλ 

αλαιάβεη πεξηζζφηεξεο ππνρξεψζεηο, µε απνηέιεζµα ζήµεξα λα θξίλνληαη 

θαη απφ ηελ επαγγειµαηηθή ηνπο θαηαμίσζε, αιιά θαη απφ ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα δεµηνπξγνχλ βαζηέο θαη ηζνξξνπεµέλεο ζρέζεηο. Ζ απηνεθηίµεζε 

ζηηο γπλαίθεο θεξδίδεηαη δπζθνιφηεξα, εάλ βαζηζηεί θαη ζηηο δχν 

παξαµέηξνπο, µε απνηέιεζµα πνιιέο λα παξαηηνχληαη ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ 

ξφινπ, ή απιψο λα απνηπγράλνπλ θαη ζηνπο δχν. Σα πνζνζηά γπλαηθείαο 

θαηάζιηςεο είλαη ε επαιήζεπζε ηεο δηαπίζησζεο απηήο.  

χµθσλα µε ηνπο Schwalbe θαη Staples (1991), ε εμεξεχλεζε ηεο 

απηνεθηίµεζεο απαηηεί λα δηαζαθεληζηνχλ νη ηξφπνη, µε ηνπο νπνίνπο έλα 

άηνµν αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα εμαθξηβσζεί πψο ηνπο 

επεμεξγάδεηαη γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεµαηηθά θαη λα θαηαγξαθεί πψο απηνί 

εθαξµφδνληαη ζε πξαμηαθφ επίπεδν. ην µνληέιν πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη 

αληαλαθιάζεηο ησλ επηβξαβεχζεσλ θαη ησλ απνζαξξχλζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηελ απηνεηθφλα, νη θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο θαη ην πιαίζην 

µέζα ζην νπνίν ε εηθφλα απηή νινθιεξψλεηαη. Οη δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζε 

φια ηα επίπεδα είλαη µεγάιεο θαη θπξίσο είλαη πξντφλ µάζεζεο (Sanford and 

Donovan,1984). Ζ έξεπλα έρεη απνθαιχςεη φηη νη γπλαίθεο είλαη πην 

εμαξηεµέλεο απφ ηνπο θνηλσληθνχο επαίλνπο, νη άλδξεο απφ ηηο θνηλσληθέο 

ζπγθξίζεηο, ελψ δίλνπλ ίδηα ζεµαζία ζηελ αληίιεςε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο 

αμίαο ηνπο. Καη ζηα δχν θχια πεγή απηνεθηίµεζεο απνηεινχλ πξψηηζηα νη 

θνηλσληθέο αµνηβέο, νη πξνζσπηθέο εθηηµήζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη, ηέινο, νη 

θνηλσληθέο ζπγθξίζεηο (Παπάλεο Δ. 2011). 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ είλαη αθελφο ν ηξφπνο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε ηνκείο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθνχο θαη 

αθεηέξνπ θαηά πφζν ιακβάλνπλ ππνζηήξημε απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην. 

Ζ εζσηεξίθεπζε, απφ ηελ άιιε, φπσο ππνδεηθλχνπλ θάπνηνη, ησλ 

πξνζδνθηψλ, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ επελδχζεσλ, ησλ ζηάζεσλ 

αλαγλψξηζεο  πνπ δηαηζζάλεηαη ν έθεβνο λα έρεη γηα ην πεξηβάιινληνο, αιιά 

θαη ησλ ζεηηθψλ εκπεηξηψλ αλαγλψξηζεο απφ ηα ζεκαληηθά πξφζσπα ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ησλ εμειηθηηθψλ ζηαδίσλ ζεσξείηαη φηη δηακνξθψλεη θαη ηελ 
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εηθφλα/αίζζεκα απηαμίαο θαη απηνεθηίκεζεο (Κνπξθνχηαο, 2001 Rohner). 

ε πνιιέο έξεπλεο βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεµαληηθέο ζπλάθεηεο µεηαμχ 

απηνεθηίµεζεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο (Brookover, Thomas and Patterson, 

1985, Coopersmith, 1965, Wylie 1979, ΖνΗΗy, 1987, Covington, 1989, Walz 

and Bleuer, 1992, Scheirer and Krant, 1979). Πην ζπγθεθξηµέλα, ε πςειή 

απηνεθηίµεζε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζπλεπάγεηαη µεγάιε αλαγλσζηηθή 

εηνηµφηεηα ζηελ πξψηε δεµνηηθνχ θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε αλάγλσζε θαη 

γξαθή. Μάιηζηα, ε µέηξεζε ηεο απηνεθηίµεζεο είρε ηφζν µεγάιε 

πξνγλσζηηθή αμία, πνπ εμηζσλφηαλ ζρεδφλ µε άιια αηηηαθά µεγέζε, φπσο ε 

επθπΐα θαη ε επίδξαζή ηεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ζπλερηδφηαλ µέρξη ηελ 

απνθνίηεζε απφ ην ιχθεην. Όπσο ζπµβαίλεη θαη µε φιεο ηηο ζπλαθεηαθέο 

µειέηεο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα βεβαησζεί πνην µέγεζνο είλαη ην  αίηην θαη 

πνην ην απνηέιεζµα. Δηζη, πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ε απηνεθηίµεζε είλαη ην 

πξντφλ ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο θαη φρη ε γελεζηνπξγφο αηηία ηεο. Αληίζεηα, 

άιινη εξεπλεηέο δηαηείλνληαη φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαλείο θαιφο θαη 

απνδνηηθφο µαζεηήο, ρσξίο θάπνηα δφζε πςειήο απηνεθηίµεζεο. Ζ 

απηνεθηίµεζε είλαη θάηη πνπ δηδάζθεηαη θαη νπνηαδήπνηε µεηαβνιή ηεο, µέζσ 

ςπρνινγηθήο παξέµβαζεο, ζρεηίδεηαη µε δηαθνξνπνηεµέλε ζρνιηθή επίδνζε 

(αηηηαθή απφδεημε), µείσζε ησλ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ θαη εγθαηάιεηςε 

ηνπ ζρνιείνπ. (Παπάλεο, Δ. 2011, 49). 

Φαίλεηαη φηη ε αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο δελ επηδξά κφλν κε άκεζν ηξφπν ζηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο αιιά θαη έκκεζα θαζψο επεξεάδεη θαη ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε 

πνπ δέρνληαη απφ ηνπο γνλείο  θαη ηνπο νκειίθνπο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ηθαλφηεηεο πνπ έρεη θαηαθηήζεη έλα παηδί ζε αθαδεκατθά ζέκαηα θαη ζέκαηα 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο απνζπνχλ ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

γνλέσλ, ελψ νη ηθαλφηεηεο ηνπ ζρεηηθά  κε ηε ζρέζε ηνπ κε ηνπο νκειίθνπο 

θαη νη αζιεηηθέο ηθαλφηεηεο νδεγνχλ ζε απνδνρή θαη ππνζηήξημε απφ ηνπο 

νκειίθνπο (Harter, 2003). 

Έηζη, ινηπφλ, πνιιά παηδηά πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ ζεηηθή 

απηνεθηίκεζε, κέζα απφ ηελ επηηπρία ηνπο ζε ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο. Έηζη απμάλνπλ ηελ 

ππνθεηκεληθή ζεκαζία πνπ έρεη γη’ απηά ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο θαη 

αθηεξψλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ψζηε λα απμήζνπλ θαη λα 
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δηαηεξήζνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε απηφλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηελ 

απηνεθηίκεζε ηνπο. ε πεξίπησζε απνηπρίαο νη πην ζπλήζεηο ζηξαηεγηθέο 

είλαη ε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ έρνπλ ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο δηθέο 

ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ε απφδνζε ηεο απνηπρίαο ζε εμσηεξηθά αίηηα 

(εμσηεξηθφ locus of control) θαη ε κείσζε ηεο ππνθεηκεληθήο ζεκαζίαο πνπ 

είραλ απνδφζεη ζηνλ ηνκέα ηνλ νπνίν απνηπγράλνπλ (Crocker & Park, 

2003).  

Γηα πνιινχο εξεπλεηέο, ε έλλνηα ηεο πςειήο απηνεθηίµεζεο θαζνξίδεηαη 

απφ δχν θπξίσο παξαµέηξνπο: απφ ηε ζεηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα ξεαιηζηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ, θαη απφ ηνλ βαζµφ πνπ ν άλζξσπνο είλαη 

πεπεηζµέλνο φηη µπνξεί λα ειέγμεη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη λα ρεηξηζηεί 

επηηπρψο θαζεµεξηλά απιά ή ζχλζεηα δεηήµαηα. Οη αληηδξάζεηο θαη νη 

πξνζσπηθέο επηινγέο ζε δεδνµέλε ρξνληθή ζηηγµή επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αληίιεςε ηνπ αηφµνπ γηα ην ηη πξαγµαηηθά πηζηεχεη φηη είλαη. Ζ αληίιεςε απηή 

θαζνξίδεη ηηο αληηδξάζεηο ζε γεγνλφηα θαη ην είδνο ηνπο, µε ηε ζεηξά ηνπ, 

ζρεηίδεηαη άµεζα µε ηελ πξνζαξµνγή ηνπ αηφµνπ. Όηαλ ε απηνεθηίµεζε 

θπµαίλεηαη ζε ραµειά επίπεδα, ειαηηψλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ αηφµσλ λα 

πξνζαξµφδνληαη θαη λα θηλνχληαη επέιηθηα ζε αθξαίεο, αξλεηηθά θνξηηζµέλεο 

ζπλζήθεο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο επεξεάδνπλ έληνλα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη 

µάιηζηα, ζχµθσλα µε ηηο απφςεηο ηνπ Branden (1984), ηα αξλεηηθά γεγνλφηα 

έρνπλ µεγαιχηεξε ζπλαηζζεµαηηθή επίδξαζε ζηνπο αλζξψπνπο απ’ φ,ηη ηα 

ζεηηθά. Άηνµα µε ραµειφ δείθηε απηνεθηίµεζεο εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξν 

άγρνο, φηαλ θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

ζπγθξηηηθά µε άηνµα πςειήο απηνεθηίµεζεο, επεηδή δηαζέηνπλ ιηγφηεξν 

απνηειεζµαηηθνχο ηξφπνπο αληηµεηψπηζήο ηνπ (Abel, 1996). Οη Smith, Zhan, 

Hynington and Washington (1992), ζπµπιεξψλνπλ φηη νη άλζξσπνη µε 

πςειή απηνεθηίµεζε έρνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηµνπνηνχλ πνηθηιία 

ζπµπεξηθνξψλ δηεπζέηεζεο ησλ αγρνγφλσλ θαηαζηάζεσλ θαη λα 

απνζηαζηνπνηνχληαη απφ απηέο, ελψ άηνµα ραµειήο απηνεθηίµεζεο 

εξµελεχνπλ ηε ζπµπεξηθνξά ηνπο σο απφιπηα εμαξηεµέλε απφ ηε 

ζπγθεθξηµέλε θαηάζηαζε. Δπηπιένλ, ν Kreger ζ’ έλα άξζξν, ην νπνίν 

εμέδσζε ην 1995, απέδεημε φηη ην άγρνο πνπ εηζπξάηηεη θάπνηνο ζε µηα 

δεδνµέλε ζηηγµή, ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν µε ηελ εηθφλα ηελ νπνία έρεη 
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ζρεµαηίζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ παξά κε ηελ έληαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηάζηαζεο (Παπάλεο, Δ., 2011, 58).  

Δπηπιένλ, ζε κία πξφζθαηε εθηεηακέλε έξεπλα ζε επξσπατθέο ρψξεο 

ζε κεγαιχηεξνπο καζεηέο, ζε ζρέζε κε ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο (Self-esteem) δηαθάλεθε φηη ε απηναλαθεξφκελε αθαδεκατθή 

απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ηζρπξφο θαη αθξηβήο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζρνιηθήο επηηπρίαο. Δπίζεο, ε ζρεηηθά ρακειή θαη φρη ε πςειή γεληθή 

απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο πςειήο 

ζρνιηθήο επίδνζεο φηαλ ειέγρεηαη ε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε (Pullmann & 

Allik, 2008).  χκθσλα κε απηνχο ηνπο εξεπλεηέο δχν αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί,  ε ακπληηθή απαηζηνδνμία θαη ε απηνπξνζηαηεπηηθή ελίζρπζε, 

κπνξεί λα εμεγήζνπλ ην παξάδνμν ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο: νη καζεηέο 

κε αθαδεκατθή επηηπρία έρνπλ θαιχηεξε θξηηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη νη 

καζεηέο κε κεηξηφηεξεο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο αληηζηαζκίδνπλ ηελ 

αθαδεκατθή ππνεπίδνζή ηνπο κε ην λα αλπςψλνπλ ηε γεληθή απηνεθηίκεζή 

ηνπο. Σα παηδηά μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απηνπξνζηαηεπηηθή 

ελίζρπζε θαη ζηελ ειηθία ησλ 12-14 εηψλ μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ 

ακπληηθή απαηζηνδνμία, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο.  

Ζ ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ 

επηηεπγκάησλ ζε ηνκείο νη νπνίνη ζεσξνχληαη απφ ην ίδην ην παηδί θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζεκαληηθνί (ιφγσ ησλ ηζρπξψλ επηξξνψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο  πάλσ ζηελ Απηναληίιεςή ηνπ, θαη ζηελ πξψηε ζρνιηθή θαη 

ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ζηελ θάζε κία) θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ-εμαξηήζεσλ απφ ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

άιισλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Κνπξθνχηαο, 2001, Mrunk, 2006). Όηαλ 

δηαπηζηψλεηαη απφθιηζε απφ απηέο ηηο εζσηεξηθεπκέλεο θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

πξνζδνθίεο, απφ ηελ αίζζεζε ηεο ρακειήο επάξθεηαο εαπηνχ ζε επηκέξνπο 

ηνκείο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ην παηδί ή ν έθεβνο λα βηψζεη 

ρακειή απηνεθηίκεζε ή ρακειή αμία θαη αίζζεζε εαπηνχ θαη ζπρλά, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα, θαη ηάζεηο θαηάζιηςεο (Sowislo et al., 

2013), ρσξίο λα είλαη πάληνηε απφιπηα βέβαηα ε θαηεχζπλζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ζην κέηξν πνπ θαη άιινη ηζρπξνί παξάγνληεο 
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δηακνξθψλνπλ ηηο θαηαζιηπηηθέο ηάζεηο ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο 

(Κνπξθνχηαο, 2001, Munk, 2006).   

Πξφζθαηεο έξεπλεο, βαζηζκέλεο ζε κνληέια πνιιαπιήο ηεξαξρεκέλεο 

παιηλδξφκεζεο,  έδεημαλ φηη ην επίπεδν απηνεθηίκεζεο πξνβιέπεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηα επίπεδα άγρνπο, ελψ θαη ε απηνεθηίκεζε δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ζπλνιηθήο αίζζεζεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (self-efficacy) θαη 

άγρνπο ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ρξφληα λνζήκαηα 

(Dahlbecka & Lightsey, 2008).   

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηνεθηίκεζεο είλαη νη γνλείο θαη νη ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο.Σα παηδηά πηνζεηνχλ κε επθνιία ηελ εηθφλα πνπ 

έρνπλ νη «ζεκαληηθνί άιινη» γη’ απηά. Έηζη παηδηά πνπ έρνπλ γνλείο πνπ ηα 

απνδέρνληαη, αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη είλαη 

θξνληηζηηθνί είλαη πηζαλφ λα απνθηήζνπλ ζεηηθή απηνεθηίκεζε. Αληίζεηα 

παηδηά πνπ έρνπλ γνλείο πνπ δελ ηα απνδέρνληαη, δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζεηηθά ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη δε δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γη’ απηά είλαη 

πηζαλφ λα απνθηήζνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε (Leary & McDonald, 

2003). 

Οη Midgett, Ryan, Adams θαη Corville Smith (2002), αλέπηπμαλ έλα 

εξεπλεηηθφ µνληέιν, γηα λα εμεηάζνπλ πνηα είλαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν µε ηελ απηνεθηίµεζε. Απηφ πεξηειάµβαλε δχν 

µεηαβιεηέο ζρεηηθέο µε ηνλ µαζεηή (ζρνιηθή πξνζπάζεηα θαη λνεηηθή 

απνηειεζµαηηθφηεηα), νη νπνίεο νξίζηεθαλ ζπλνιηθά σο «αθαδεµατθή 

απνηειεζµηηθφηεηα», θαη δχν µεηαβιεηέο αλαθνξηθά µε ηε ζρέζε µαζεηψλ-

γνλέσλ (γνλετθή ππνζηήξημε θαη γνλετθή πίεζε), φπσο γίλνληαη αληηιεπηά 

απφ ηνπο καζεηέο. Ζ απηνεθηίµεζε ρξεζηµνπνηήζεθε ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ 

µνληέιν φρη µφλν σο έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ µαζεηψλ, αιιά θαη σο 

απνηέιεζµα ηεο φιεο µαζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, ην δείγµα απνηειείην απφ µαζεηέο δεµνηηθνχ θαη γπµλαζίνπ, 

θαζεγεηέο, θαζψο θαη µεηέξεο θαη παηέξεο µαζεηψλ. Σα απνηειέζµαηα ηεο 

έξεπλαο, έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή ζπλάθεηα µεηαμχ ηεο ζρνιηθήο 

επηηπρίαο θαη ηεο απηνεθηίµεζεο (ε νπνία φµσο έπαςε λα πθίζηαηαη, φηαλ 

πξνζηέζεθαλ ζηε ζρέζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ µαζεηή θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο). Δπηπξφζζεηα, ε πςειή γνλετθή πίεζε 
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βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη µε ραµειφηεξα επίπεδα «αθαδεµατθήο 

απνηειεζµαηηθφηεηαο» θαη ραµειφηεξε ζπλνιηθή απηνεθηίµεζε. Γεληθά, 

παξαηεξήζεθε µία αξλεηηθή ζπζρέηηζε ηεο πςειήο γνλετθήο πίεζεο µε φιεο 

ηηο ππφινηπεο µεηαβιεηέο (Midgett, Ryan, Adams and Corville-Smith, 2002). 

Ζ ππνζηήξημε ησλ µεηέξσλ βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη µε ηελ απηνεθηίµεζε 

ησλ µαζεηψλ δεµνηηθνχ, ελψ δελ παξνπζηάζηεθαλ ζεµαληηθέο δηαθνξέο 

µεηαμχ ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ησλ δχν γνλέσλ θαη ηεο απηνεθηίµεζεο 

ησλ µαζεηψλ γπµλαζίνπ. πµπεξαζµαηηθά, ε έξεπλα ησλ Midgett, Ryan, 

Adams, Corville-Smith (2002), ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα ζρνιηθά 

πξνγξάµµαηα, ηα νπνία λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αλχςσζε ηεο 

απηνεθηίµεζεο ησλ µαζεηψλ, ιαµβάλνληαο ππφςε θαη παξάγνληεο φπσο ε 

ππνθίλεζε, νη γεληθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ µαζεηψλ θαη νη 

νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο. 

Απφ ηε ζρέζε κε ηνπο γνλείο έρεη θαλεί φηη εμαξηάηαη θαη έλα ηδηαίηεξν 

είδνο απηνεθηίκεζεο, ε άδειε απηνεθηίκεζε. Πξφθεηηαη γηα κηα κε ζπλεηδεηή 

κνξθή απηνεθηίκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο απηφκαηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο. Δίλαη κηα απηφκαηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ πνπ επεξεάδεη 

ηηο απηναμηνινγήζεηο θαη εξεπλεηηθά θαίλεηαη λα δηαθέξεη απφ ηε γεληθή 

απηνεθηίκεζε (Baccus, Baldwin & Parker, 2004∙ Dijsterhuis, 2004∙ Guindon, 

2010). H άδειε απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηηο πξψηκεο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ θαη άηνκα κε θξνληηζηηθνχο θαη ζηνξγηθνχο γνλείο 

θαίλεηαη λα έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν άδειεο απηνεθηίκεζεο, ζε αληίζεζε 

κε άηνκα πνπ είραλ ππεξπξνζηαηεπηηθνχο γνλείο (De Hart, Pelham & 

Tennen, 2006) .  

Με δπν ιφγηα, ε νηθνγέλεηα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο παηδηθήο Απηναληίιεςεο θαη Απηνεθηίκεζεο, αθνχ είλαη ν ρψξνο κέζα 

ζηνλ νπνίν κνξθνπνηείηαη θαη πιάζεηαη ε πξσηνγελήο αίζζεζε ηνπ εαπηνχ 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηα άιια ζπγγεληθά πξφζσπα (Βandura, 1977∙ Cooley, 1902∙ Harter, 1986, 

1990∙Nalavany & Carawan, 2011∙ Orth et al., 2010∙ Σζηκπηδάθε, 2013). 

Ζ ζπλάθεηα µεηαμχ ηεο ραµειήο απηνεθηίµεζεο θαη ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο αθφµα θαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, δηαπηζηψλεηαη 

ζπζηεµαηηθά απφ πνιιέο έξεπλεο (Kelley, 1978, Kaplan, 1975, Toch and 

Davis, 1993 Johnson, 1977, Sahagan,1991, Lopez, 1992, Παγθφζµηα 
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Έλσζε Αζηπλνµηθψλ, 1979, Steffenhagen and Burns, 1987). Άηνµα µε 

αλεπαξθή απηνεθηίµεζε, ηα νπνία βηψλνπλ δηαξθείο µαηαηψζεηο θαη 

απνηπρίεο, ζηξέθνληαη πξνο ηελ αληηθνηλσληθή  ζπµπεξηθνξά σο 

αληεθδίθεζε πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ απηνεθηίµεζή ηνπο 

αλαπηεξψλεηαη απφ ηηο βίαηεο ζπµπεξηθνξέο, γηαηί ε επηβνιή ή ε έληαμε 

ζε θάπνηα ζπµµνξία, αλαπιεξψλνπλ ηα θελά θαη ηα ζηίγµαηα, πνπ ηνπο 

θιεξνδφηεζε ν πεξίγπξφο ηνπο. Ζ θαηαμίσζε επηηπγράλεηαη απφ ηε 

ζπµµεηνρή ζ’ έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεµα (π.ρ. ζπµµνξία) µε πνιιέο 

επθαηξίεο αλέιημεο, αλαγλψξηζεο ηεο ζηεξεµέλεο αμίαο θαη απφθηεζεο 

ηαπηφηεηαο. Ζ ραµειή απηνεθηίµεζε απνηειεί µηα αλεμάληιεηε πεγή 

µίζνπο θαη νξγήο, ε νπνία, αλ δηνρεηεπζεί πξνο ηνλ εαπηφ, γίλεηαη 

θαηάζιηςε θαη, αλ εθηνλσζεί επηζεηηθά, εμηζνξξνπεί ηελ απνιεζζείζα ή 

ηξσζείζα απηνεηθφλα. Καηά ηελ ςπραλαιπηηθή άπνςε, φιεο νη βίαηεο 

απνθιίλνπζεο ζπµπεξηθνξέο εξµελεχνληαη µέζσ ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο µε 

ηελ απηνεθηίµεζε θαη ηα πιαίζηα πνπ ηελ ππνλνκεχνπλ (Παπάλεο, Δ., 

2011, 57). 

ε άιιε έξεπλα (Kourkoutas, Δ· Mitsopouloua, Δ· Georgiadib, Μ, 2010) 

δηαπηζηψζεθε φηη ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο ζεηηθήο εηθφλαο 

εαπηνχ, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί πξνζηαηεπηηθνί κεραληζκνί γηα ηελ απνθπγή 

παξελφριεζεο ή θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ( Marsh , Parada , Craven , & 

Finger , 2004 ) . ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζην ζρνιείν  πνπ εληζρχνπλ 

ηελ  απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη πνιχ επηηπρήο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απηνπξνζηαζίαο ησλ καζεηψλ. 

Ζ δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

δηακφξθσζε ηεο Απηνεθηίκεζεο, ζην κέηξν πνπ ε δηαγσγή ζην ζρνιείν θαη 

ζηελ νηθνγέλεηα ζπληζηά έλα βαζηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε ζηάζε 

ησλ άιισλ, ηηο επηβξαβεχζεηο ή αξλήζεηο θαη ηάζεηο  απφξξηςεο ή 

επίθξηζεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην παηδί θαη ηηο  εζσηεξηθεπκέλεο 

πξνζδνθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ ηεο δσήο ηνπ. 

Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή ζηνπο  θαλφλεο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο 

ζπληζηά κία βαζηθή δηάζηαζε ηεο γεληθφηεξεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή 

πνπ φηαλ ηα θαηαθέξλεη δέρεηαη ζεηηθή αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, 
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πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ αλάπηπμε πξνζδηνξίδνληαο  κηα 

ζεηηθφηεξε αίζζεζε θαη αμία εαπηνχ (Kourkoutas, 2012, Munk, 2006). 

Ζ  απηνεθηίµεζε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά µε φινπο 

ηνπο επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο (Munk, 2006). 

ε θάζε πεξίπησζε, ππνζηεξίδεηαη φηη νη µεηαβνιέο ζηηο επηµέξνπο 

απηναληηιήςεηο ηνπ αηφµνπ ζπλεπάγνληαη µεηαβνιέο ζην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίµεζήο ηνπ, κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε, βεβαίσο, δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ ηνπ νηθνεγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Δλψ είλαη ζεκαληηθφ 

ζε θάζε έξεπλα λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη αλαπηπμηαθέο θάζεηο-

πξνθιήζεηο-δπζθνιίεο, πνπ ζπλδένληαη κε αιιαγέο ζην ζψκα θαη ζηηο 

λνεηηθέο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (π.ρ. αληίιεςε εαπηνχ) θαη 

ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν (αλαπηπμηαθφ άγρνο, θιπ.) κε 

ηνλ νπνίν βηψλνληαη απηέο (Κνπξθνχηαο, 2001). Ζ απηνεθηίκεζε ή ε 

απηναληίιεςε κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εμειηθηηθή θάζε ζε αλαθνξά 

βεβαίσο κε άιιεο παξακέηξνπο πνπ δηακεζνιαβνχλ γηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα (Munk, 2006). 

1.1.3 Mέηξεζε Aπηναληίιεςεο  

H κέηξεζε ηεο Απηναληίιεςεο φπσο θαη ν ελλνηνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο, δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. 

Oη θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο Απηναληίιεςεο παξνπζηάδνπλ κεζνδνινγηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, 

φπσο άιισζηε φια ηα ςπρνκεηξηθά εξγαιεία. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

ελδεηθηηθά: 

α) Ζ θιίκαθα Απηναληίιεςεο ηνπ Tennessae, πνπ δίλεη έλα ζπλνιηθφ δείθηε 

γηα ηελ Απηνεθηίκεζε θαζψο θαη έλα ζχλζεην πνξηξαίην ηεο Απηναληίιεςεο 

πνπ απνηειείηαη απφ πέληε θαηεγνξίεο. 

β) H θιίκαθα Απηναληίιεςεο ηνπ Coopersmith, πνπ κεηξά ηηο 

απηναμηνινγήζεηο ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

γ) H θιίκαθα Απηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg, πνπ ζεσξείηαη κία απφ ηηο 

θαιχηεξεο θιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ηελ Απηνεθηίκεζε θαη αλαθέξεηαη ζηε 

γεληθή ζεψξεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 
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δ) H θιίκαθα «Primary Self Concept Inventory» ησλ Muller θαη Leonetti, πνπ 

κεηξά ηξεηο ηνκείο ηεο Απηναληίιεςεο: ηνλ πξνζσπηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ην 

δηαλνεηηθφ. 

ε) H θιίκαθα Απηνεθηίκεζεο ησλ Davidson θαη Greenberg, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε ηξεηο ηνκείο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο: ηνλ πξνζσπηθφ, 

ηνλ θνηλσληθφ θαη ην δηαλνεηηθφ. 

ζη) H θιίκαθα Piers-Harris κε ηελ νπνία κεηξηέηαη ε γεληθή Απηναληίιεςε. 

δ) H θιίκαθα Απηναληίιεςεο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Harter (Self Perception 

Profiles), πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πνιππαξαγνληηθή πξνζέγγηζε ηεο 

Απηναληίιεςεο. 

ε) Tν Eξσηεκαηνιφγην Aπηνεθηίκεζεο ηνπ Battle (Culture - Free Self Esteem 

Inventory), πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ππνθιίκαθεο: Γεληθή, Kνηλσληθή, 

Aθαδεκατθή θαη Γνλετθή Απηνεθηίκεζε. 

ζ) Tν Eξσηεκαηνιφγην Πεξηγξαθήο ηνπ Eαπηνχ (Self Description 

Questionnaire) ηνπ Marsh. 

ηνλ ειιεληθφ ρψξν πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζαξκνγή θαη ζηάζκηζε κε 

Έιιελεο καζεηέο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Harter. Έηζη πξνέθπςαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα «Πσο Aληηιακβάλνκαη Tνλ Eαπηφλ Mνπ» (ΠATEM) γηα 

παηδηά δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ (Mαθξή - Mπφηζαξε, 2001). 

 

1.2. ΘΔΧΡΖΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ 

1.2.1 Ζ ζεσξία ηνπ James 

Ο W. James (1890), ππνζηήξημε φηη ε Απηνεθηίκεζε έρεη ζρέζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έρνπκε ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ καο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ην πψο βιέπνπκε-

αμηνινγνχκε ηνλ εαπηφ καο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο θαη απφ ην πνζνζηφ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηέο καο.  

Ο W. James (1902), ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε κηα πνιπδηάζηαηε 

ζεσξία γηα ηνλ εαπηφ ε νπνία εζηηάδεη ζηελ ελλνηνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ 

Δγψ ή ηνπ εαπηνχ-ππνθεηκέλνπ (I), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα θαη 

ζπλέρεηα, θαη ηνπ εαπηνχ-αληηθεηκέλνπ (Μe), πνπ είλαη δπλαηφ λα 

κεηαβάιιεηαη. Σα ζηνηρεία ηεο ζπλέρεηαο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 
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κνλαδηθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην Δγψ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ.  

Ζ Απηναληίιεςε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηνλ εαπηφ-αληηθείκελν θαη 

ηαπηφρξνλα, κε ην πεξηερφκελν παξαηήξεζεο θαη γλψζεο ηνπ εαπηνχ-

ππνθεηκέλνπ (Damon-Hart, 1988, Wylie, 1974). Οη Damon-Hart θαη Wylie, 

φξηζαλ ηελ Απηναληίιεςε σο ην ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ πνπ έρεη ην άηνκν 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ζ εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ εηθφλα ησλ άιισλ (αληίιεςε-αμηνιφγεζε).  

Ο James, αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

Απηνεθηίκεζεο, δειαδή, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε δηαδηθαζίεο απην-

αμηνιφγεζεο (Λενληαξή, 1996). Ζ Απηνεθηίκεζε απνηειεί ηελ αμηνινγηθή 

ζπληζηψζα ηεο Απηναληίιεςεο. Δπίζεο, δηαθξίλεη ηε ζθαηξηθή αίζζεζε ηεο 

απηναμίαο απφ ηελ απηναμηνιφγεζε γηα ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηθαλνηήησλ 

(Μπφηζαξε 1996).  

Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ James, κε ηνλ ηξφπν απηφ, 

ηνλ απνδέζκεπζε απφ ηηο κεηαθπζηθέο απνρξψζεηο ηνπ θη έθαλε δπλαηή ηελ 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. 

1.2.2 Ο θνηλσληθφο εαπηφο 

Ο Cooley (1902), αλέπηπμε κηα λέα πξνζέγγηζε ηνπ εαπηνχ, ηνλίδνληαο 

ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Έδσζε 

κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηνλ εαπηφ θαη ζηηο «πεγέο» θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ ηα δηάθνξα 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ. Πνιιά, κάιηζηα, απφ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά ηα 

ζπλέδεζε κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εαπηνχ, φπσο είλαη ε ζηαζεξφηεηα, ε 

απηνπεπνίζεζε, ε δχλακε θαη άιια. Σφληζε φηη ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ 

αλαθέξεηαη ζηηο απφςεηο, ζηνπο ζθνπνχο, ζηηο επηζπκίεο θαη άιια ηνπ 

αηφκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπ, ηηο νπνίεο νλφκαζε απηνζπλαίζζεκα (self feeling).  

Πεξηγξάθεη ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ σο θαζξεθηηδφκελν εαπηφ (reflected 

or looking glass self), πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ηνπ 

αηφκνπ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη άιινη γη’ απηφλ 
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(Harter 1983). Παξάιιεια, φκσο, ν Cooley αλαγλσξίδεη φηη «ν εαπηφο είλαη 

ελεξγφο» (Λενληαξή 1996).  

Ο Mead (1934), πξφηεηλε κηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

James. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηφζν ηνπ εαπηνχ-

αληηθεηκέλνπ φζν θαη ηνπ εαπηνχ-ππνθεηκέλνπ. 

Αθφκε, επηζεκαίλεη ηελ θνηλσληθή ξίδα ηεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ, θαζψο 

απηή δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο 

(Γθαξή, 1995, Φινπξήο, 1989). Ζ Απηναληίιεςε θαη νη ξφινη πνπ 

αλαιακβάλεη ην άηνκν ζηε δσή ηνπ, αληαλαθινχλ ηηο «εζσηεξηθεπκέλεο» 

αμίεο, αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ άιισλ, δειαδή ηελ αληίιεςε ησλ άιισλ 

γηα ηνλ εαπηφ. 

Ο Mead, ηφληζε φηη ην παηδί έρεη ηελ ηάζε λα ελεξγεί κε ηξφπν πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. Σαπηίδεηαη κε ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ 

νη άιινη γη’ απηφ θαη ηηο πηνζεηεί. Ζ εηθφλα πνπ έρνπλ δειαδή νη άιινη γη’ απηφ 

γίλεηαη κέξνο θαη ηεο δηθήο ηνπ ππνθεηκεληθήο αληηιήςεσο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

Απφ απηή ηε ζηηγκή, ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ γίλεηαη πιένλ βάζε γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο κειινληηθήο δηαγσγήο ηνπ (Καηάθε, 1975). 

1.2.3 Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Freud, ην Δθείλν (id), ην Δγψ (Ego) θαη ην 

Τπεξεγψ (Super-ego), είλαη ηα ηξία δνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Σν Δθείλν εθθξάδεη ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ γηα επραξίζηεζε, πξνζπαζεί 

λα εθηνλψζεη ηε δηέγεξζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ έληαζε θαη ηελ ελέξγεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δσή θαη ην ζάλαην ή ζηα ζεμνπαιηθά 

θαη ηα επηζεηηθά έλζηηθηα, ηα νπνία είλαη θνκκάηη ηνπ Δθείλν. Απνδεηά άκεζα 

ηελ εδνλή θαη ηελ απνθπγή ηνπ πφλνπ, δελ έρεη ινγηθή, αμίεο θαη εζηθή, δε 

λνηάδεηαη γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ αλέρεηαη καηαηψζεηο θαη δελ έρεη 

αλαζηνιέο. Σν Δθείλν, δειαδή, είλαη απαηηεηηθφ, ηπθιφ, παξάινγν, 

αληηθνηλσληθφ, εγσηζηηθφ θαη αγαπά ηηο απνιαχζεηο (Pervin – John, 2001).  

Σν Δθείλν ζεσξείηαη ν θπξηφηεξνο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζπγθεληξψλνληαη 

ηα απνζέκαηα ηεο ςπρηθήο ελέξγεηαο. Δίλαη εμ νινθιήξνπ αζπλείδεην θαη 

ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο εδνλήο. Έλα κέξνο ησλ φζσλ εκπεξηέρεη έρνπλ 

θιεξνλνκεζεί, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ην πιηθφ 

απσζεκέλσλ ηάζεσλ. Έλα κέξνο ηνπ Δγψ πεξηιακβάλεηαη ζην Δθείλν. 
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Οκνίσο θαη ην Τπεξεγψ είλαη, ελ κέξεη, ζηελ πεξηνρή ηνπ Δθείλν 

(Πνηακηάλνο, 1998). 

Σν Τπεξεγψ, ην νπνίν είλαη αληίπνδαο ηνπ Δθείλν, πεξηνξίδεη ηελ 

έθθξαζε ηνπ Δθείλν θαη ηνπ αληηπαξαζέηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπλείδεζεο. 

Δθθξάδεη ην εζηθφ κέξνο, ηα ηδαληθά θαη ηηο ηηκσξίεο. Διέγρεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο, ηηκσξεί ηελ παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ελνρέο θαη αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο θαη αληακείβεη ηελ 

θαιή ζπκπεξηθνξά κε πεξεθάληα θαη έπαξζε. 

Ο ξφινο ηνπ Τπεξεγψ αλαθέξεηαη ζηε ινγνθξηζία ηνπ Δγψ. Ο Freud, 

ηνπ απνδίδεη ηελ απηνπαξαηήξεζε, ηε ζπλείδεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηδαληθνχ Δγψ. Ζ ινγνθξηζία ηνπ νλείξνπ θαη ηεο αληίζηαζεο, 

πεξηιακβάλνληαη ζην Τπεξεγψ. Σν Τπεξεγψ ζεσξείηαη, κάιηζηα, ν 

θιεξνλφκνο ηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο, αθνχ ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηε ιήμε ηνπ νηδηπφδεηνπ. Γεκηνπξγείηαη ράξε ζηελ ηαχηηζε κε 

ηνλ παηέξα. Αλ ην νηδηπφδεην δελ μεπεξαζηεί πιήξσο, ε ηζρχο ηνπ Τπεξεγψ 

απνδπλακψλεηαη (Πνηακηάλνο, 1998). 

Δλψ ην Δθείλν αλαδεηά ηελ εδνλή θαη ην Τπεξεγψ ηελ ηειεηφηεηα, ην 

Δγψ αλαδεηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δγψ είλαη λα εθθξάδεη 

θαη λα ηθαλνπνηεί ηηο επηζπκίεο ηνπ Δθείλν, ζην πιαίζην ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Τπεξεγψ. Δλψ ην Δθείλν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο εδνλήο, ην Δγψ, ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ελζηίθησλ αλαβάιιεηαη σο ηε 

ζηηγκή πνπ είλαη εθηθηή, ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε κε ην 

ιηγφηεξν δπλαηφ πφλν ή ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 

Σν Δγψ είλαη ζε ζέζε λα δηαρσξίζεη ηελ επηζπκία απφ ηε θαληαζίσζε, 

λα ππνκείλεη ηελ έληαζε θαη ην ζπκβηβαζκφ θαη αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Δπνκέλσο, εθθξάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ αληηιεπηηθψλ θαη ησλ 

γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε πεξηζζφηεξα θαη 

λα θάλνπκε πην ζχλζεηεο ζθέςεηο. Ο άλζξσπνο, γηα παξάδεηγκα, αξρίδεη λα 

ζθέθηεηαη ην κέιινλ θαη ηη είλαη θαιφ καθξνπξφζεζκα. Όιεο απηέο νη 

ηδηφηεηεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην κε ξεαιηζηηθφ, ακεηάβιεην Δθείλν 

(Pervin – John, 2001). 

Μπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε παξαιιειίζνπκε ηε ζρέζε ηνπ Δγψ κε 

ην Δθείλν, κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ αλαβάηε θαη ην άινγφ ηνπ. Σν άινγν 
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είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε θαη ν αλαβάηεο ζέηεη ηνλ ηειηθφ ζηφρν θαη θαζνδεγεί 

ην άινγν πξνο ηελ επίηεπμή ηνπ. Πνιχ ζπρλά, φκσο, ζηε ζρέζε ηνπ Δγψ κε 

ην Δθείλν, βξίζθνπκε ηελ θαζφινπ ηδαληθή εηθφλα, λα είλαη ππνρξεσκέλνο ν 

αλαβάηεο λα νδεγεί ην άινγφ ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφ επηζπκεί 

(Freud, 1933, 108). 

ε κηα βαζχηεξε αλίρλεπζε ηνπ φξνπ Δγψ, ζα ιέγακε φηη ν Freud, 

ζεσξεί ην Δθείλν σο παιαηφηεξε κνξθή ηνπ λνπ, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν - 

θαζψο πίζηεπε πσο ην λενγέλλεην βξέθνο είλαη φιν Δθείλν - φζν θαη ζε 

θπινγελεηηθφ επίπεδν, γηαηί ην Δθείλν είλαη ε ελαπφζεζε κέζα καο 

νιφθιεξεο ηεο εμειηθηηθήο καο πνξείαο (Erikson, 1950, 192-194). 

πκπεξαζκαηηθά, ην Δγψ είλαη έιινγν, ινγηθφ, ππνκέλεη ηελ έληαζε, 

είλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά δελ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ηππεχζεη ην γξήγνξν άηη ηνπ Δθείλν θαη ειέγρεηαη απφ ηνπο 

ηξεηο αθέληεο: ην Δθείλν, ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην Τπεξεγψ. Πεξλά 

άζρεκεο ψξεο ζηελ ππεξεζία απηψλ ησλ αθεληηθψλ θαη πξέπεη λα 

ζπκβηβάζεη ηηο αμηψζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 

1.2.4 Ζ ζεσξία ηνπ Erikson 

O Erikson (1963, 1968), ππνζηήξημε φηη ν βαζηθφο άμνλαο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο είλαη φρη κφλν βηνινγηθφο αιιά θαη θνηλσληθφο. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ δε δηακνξθψλεηαη κφλν ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

δσήο, αιιά εμειίζζεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζε φιε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Erikson, ην Δγψ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ 

νθηψ ζηάδηα αλαπηπμηαθψλ θξίζεσλ, ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ην άηνκν 

αλαπηχζζεη λέεο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ «ηαπηφηεηα» 

ηνπ Δγψ, απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ηνπ εαπηνχ, αιιά δελ είλαη εαπηφο. Σν 

άηνκν ηαπηίδεηαη κε δηάθνξα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ε 

ηαπηφηεηα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζηαδηαθήο  ζχλζεζεο απηψλ ησλ 

ηαπηίζεσλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηαπηφηεηαο είλαη κηα δηαξθήο πνξεία 

πξννδεπηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επεθηείλνπλ ηε δηεχξπλζε ηνπ εαπηνχ 

θαη βνεζνχλ ηελ απηνγλσζία.  

1.2.5 Kohut – Φπρνινγία ηνπ εαπηνχ 

Ο H.Kohut (1971), ίδξπζε ηελ ςπραλαιπηηθή ζρνιή «Φπxoιoγία ηνπ 
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εαπηνχ». Ζ ζεσξία ηνπ γηα ηνλ εαπηφ πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο: 

ηε ζπλνρή θαη ηελ απνζπαζκαηηθφηεηα. Ζ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία «απνπξνζσπνίεζεο», θαηά ηελ 

νπνία ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εαπηνχ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαδηθαζίεο εζσηεξίθεπζεο θαη ζπγρψλεπζεο ησλ εμηδαληθεπκέλσλ άιισλ, 

νξγαλψλνληαη ζε έλα εληαίν θαη ιεηηνπξγηθφ φιν, πνπ δηαθνξνπνηείηαη κε 

ζαθή φξηα απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη, ζπλεπψο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απηνλνκία. 

Ο H.Kohut (1971), κίιεζε γηα ηνλ «αξρατθφ, ππξεληθφ, δηπνιηθφ εαπηφ», 

πνπ πεξηέρεη δχν δνκέο, ην «κεγαινπξεπή εαπηφ» θαη ηελ «εμηδαληθεπκέλε 

γνλετθή εηθφλα», δειαδή, ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ελφο 

εμηδαληθεπκέλνπ γνληνχ σο ηκήκα ηνπ εαπηνχ. 

1.2.6 Rogers – Φαηλνκελνινγηθή ζεσξία 

Μηα άιιε ζεκαληηθή θσλή ζηε ζεσξία ηεο Απηναληίιεςεο πξνήιζε απφ 

ηνλ Carl Rogers (1947), πνπ εηζήγαγε έλα νιφθιεξν ζχζηεκα βνήζεηαο 

γχξσ απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ εαπηνχ. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ν εαπηφο είλαη 

ην θεληξηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή. Πεξηέγξαςε ηνλ εαπηφ σο έλα θνηλσληθφ πξνηφλ πνπ 

δηακνξψλεηαη απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Ζ Απηναληίιεςε, θαηά ηνλ 

Rogers, ζπλίζηαηαη ζε κηα νξγάλσζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ αηφκνπ γχξσ απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Θεψξεζε φηη ππάξρεη κηα βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε γηα 

ζεηηθή εθηίκεζε, ηφζν απφ ηνπο άιινπο φζν θαη απφ ηνλ εαπηφ. Ζ 

απηναπνδνρή θαηά ηνλ Rogers, απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο πγηνχο 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ δπζπξνζαξκνγή εθιακβάλεηαη σο απνηέιεζκα κηαο 

πξνζπάζεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο απηναληηιήςεσο ζην άηνκν, 

πνπ απεηιείηαη απφ εκπεηξίεο αζπκβίβαζηεο κε απηήλ. Οη δηαηαξαρέο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα αζπκθσλία θαη δηάζηαζε κεηαμχ 

ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηνπ «ηδεψδνπο εγψ» (Self-ideal). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ C. Rogers (1961), ε Απηναληίιεςε απνηειεί 

ζηνηρείν ηνπ θαηλνκελνινγηθνχ πεδίνπ ηνπ αηφκνπ - ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπ γηα ηνλ θφζκν - πνπ δηακνξθψλεηαη θαηά ηε ζπλαιιαγή ηνπ 

αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. 
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Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε εζηηάδεη ζην λφεκα θαη ηε ζεκαζία πνπ 

απνδίδεη ην άηνκν ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλεη, κε βάζε ηνλ ηξφπν πνπ απηφ αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηνλ 

θφζκν γεληθά θαη ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα ζε θάζε 

πεξίπησζε, ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κε ηελ 

Απηναληίιεςε. 

Ο εαπηφο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αληηιήςεηο, ζπλεηδεηέο ή αζπλείδεηεο πνπ αθνξoχλ 

ζην άηνκν. Ο ηδαληθφο εαπηφο (IdeaI SeIf) απνηειεί, επίζεο, δνκηθφ ζηνηρείν 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη αθνξά ζηελ Απηναληίιεςε πνπ ζα επηζπκνχζε ην 

άηνκν λα έρεη. Ζ Απηναληίιεςε είλαη ην νξγαλσκέλν ζχλνιν ησλ αληηιήςεσλ 

ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ, νη νπνίεο είλαη παξαδεθηέο απφ ηε ζπλείδεζε 

(Μπφηζαξε  1996). 

1.2.7 Δμειηθηηθέο ζεσξίεο  

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget, ηφζν ε αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν φζν 

θαη ε αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ, δνκνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ αηζζεζηνθηλεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ 

θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε ην πεξηβάιινλ. 

Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, κε ηηο αμίεο πνπ πξνβάιιεη θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη, θαζψο θαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κέζα ζηα πιαίζηα απηά, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δνκή 

ηεο Απηναληίιεςεο αιιά θαη ηεο γλψζεο γηα ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο (Ρiaget, 1988). 

Ο Sarbin (1960), ππνζηεξίδεη φηη ν εαπηφο (self) απνηειεί κηα γλσζηηθή 

δνκή, ε νπνία πξνέξρεηαη θαη αλαπηχζζεηαη απφ ηελ εκπεηξία. πλεπψο, ν 

εαπηφο σο γλσζηηθή δνκή πθίζηαηαη βαζκηαία κεηαβνιή-αιιαγή, σο 

απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο (Harter, 1983). 

Οη Lewis θαη Brooks-Gunn (1979), κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

Απηναληίιεςεο απφ ηε ζθνπηά ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εμειηθηηθήο 

ςπρνινγίαο πηνζεηψληαο ηηο ζεσξίεο ησλ Piaget θαη BartIett. 

1.2.8 Ζ ζεσξία ηνπ Rosenberg 

Ζ ζεσξία ηνπ Rosenberg, γηα ηελ Απηνεθηίκεζε, εζηηάδεη ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ αηφκνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
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θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνχ πεξηβάιινληφο ηνπ ζε απηή. Σν απνηέιεζκα απηψλ 

ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη ε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο, σο ζπλφινπ ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

1.2.9 Ζ ζεσξία ηνπ Burns 

Ο R. Burns (1982), ζεσξεί φηη ην ζχλνιν ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, απνηειεί ηε γεληθή ή ζπλνιηθή 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ (global self-concept). 

Ζ Απηναληίιεςε απνηειείηαη απφ: i) ηελ απηνεηθφλα ή απηνγλσζία (self-

picture ή self-image), δειαδή ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ ηνπ αηφκνπ γηα ηνλ 

εαπηφ, θαη ii) ηελ Απηνεθηίκεζε (self-estem), πνπ αθνξά ζηελ 

απηναμηνιφγεζε θαη απηναπνδνρή ηνπ αηφκνπ (Γθαξή, 1995). 

Ζ απηνεηθφλα θαη ε Απηνεθηίκεζε δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. 

 

1.3. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ 

1.3.1 Ζ δηακφξθσζε ηεο Aπηναληίιεςεο εμειηθηηθά 

Ζ Απηναληίιεςε δηακνξθψλεηαη θαη δηαηεξείηαη κέζσ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη κεζσ ηεο αληαλάθιαζεο απηψλ πνπ έρνπκε θάλεη θαη 

απηψλ πνπ νη άιινη ιέλε γη’ απηά πνπ έρνπκε θάλεη. Αληαλαθινχκε απηά πνπ 

έρνπκε πξάμεη θαη κπνξνχκε λα πξάμνπκε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο καο 

θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, θαζψο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 

επηηεχγκαηα ησλ άιισλ (James, 1980). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Απηναληίιεςε 

δελ είλαη έκθπηε, αιιά δηακνξθψλεηαη απφ ην άηνκν κέζα απφ ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αληαλάθιαζε απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Απηή ε δπλακηθή άπνςε ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, γηαηί δειψλεη φηη κπνξεί λ’ αιιάμεη ή λα 

δηαθνξνπνηεζεί. Βέβαηα, ε αιιαγή παίξλεη ρξφλν γηαηί νη βαζηθέο αληηιήςεηο 

είλαη ζρεηηθά ζηαζεξέο. Όζν πην θεληξηθή είλαη κηα πεπνίζεζε γηα ηελ 

Απηναληίιεςε θάπνηνπ, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε αιιαγή ηεο πεπνίζεζεο 

απηήο. Χζηφζν, έξεπλεο έδεημαλ, φηη κεηαβαηηθέο πεξίνδνη φπσο είλαη π. ρ. ν 

γάκνο, ε απψιεηα εξγαζίαο, ε πξναγσγή θ. ά., πηζαλφλ λα πξνθαινχλ 

αιιαγέο ζην απηνζπλαίζζεκα. 



 
 

 42 

Καηά ηνλ Υαηδερξήζηνπ θαη ηνλ Hopf, ε Απηναληίιεςε δηακνξθψλεηαη 

απφ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο απφςεηο θαη εθηηκήζεηο αηφκσλ ζεκαληηθψλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ, φπσο είλαη γνλείο, δάζθαινη θαη ζπλνκήιηθνη. «Σν φηη ε 

Απηναληίιεςε αλαδχεηαη απφ ηελ αδηάθνπε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ θφζκνπ είλαη κηα άπνςε ηεο ζεσξίαο ηεο 

απηναληηιήςεσο πάλσ ζηελ νπνία ππάξρεη θαζνιηθή ζπκθσλία» (Reck, 

1980, 49). Απηή είλαη ε άπνςε ηνπ θαηνπηξηδφκελνπ αηφκνπ κέζα ζηνλ 

θαζξέθηε, πνπ ζπλζέηνπλ νη άιινη, ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ζεσξία 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Cooley θαη Mead. Απηά ηα «άιια ζεκαληηθά 

πξφζσπα» απνηεινχλ ηε ζεκειηαθή αξρή θαη ηελ αθεηεξία γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο (Παζζάθνο, 1983). Οη γνλείο παίξλνπλ ηε 

ζέζε ελφο κνληέινπ κε ην νπνίν ηείλεη λα ηαπηίδεηαη ην παηδί. Απηή ε ςπρηθή 

ηαχηηζε κε πξφηππα είλαη ζεκειηαθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηεο 

Απηναληίιεςεο.  

Ο Φινπξήο (1989), αλαθέξεη φηη νη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ νινθιήξσζε ηεο Απηναληίιεςεο 

είλαη ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη νη 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπ αηφκνπ. Ο Coopersmith (1967), ππνζηήξημε  

ηελ έθηαζε κε ηελ νπνία ηα παηδηά εζσηεξηθνπνηνχλ ηελ εηθφλα πνπ νη γνλείο 

ηνπο έρνπλ γη’ απηά. Σα πξψηα ινηπφλ «ζεκαληηθά πξφζσπα» πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ νηθνδνκήκαηνο ηεο Απηναληίιεςεο ηνπ παηδηνχ, 

είλαη ν παηέξαο θαη ε κεηέξα θαη αξγφηεξα νη νκήιηθνη θαη ν δάζθαινο. 

Σν απηνζπλαίζζεκα αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη λσξίο ζηε δσή. Ο Freud, 

ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ζπκβησηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζηε κεηέξα θαη ην 

βξέθνο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην βξέθνο δελ μερσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

απφ ηε κεηέξα. Ο Piaget, ππνζηήξημε φηη ε θαηάθηεζε ηεο έλλνηαο 

«κνληκφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ» είλαη βαζηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο 

ηνπ εαπηνχ σο κηαο νληφηεηαο κε ζηαζεξφηεηα θαη δηάξθεηα. Ζ Απηναληίιεςε 

καζαίλεηαη αθνχ θαλείο δε γελληέηαη κ’ απηήλ. Σν βξέθνο απφ ηε γέλλεζή ηνπ 

κέρξη ην δεχηεξν κήλα πεξίπνπ δελ έρεη αλαπηχμεη ηηο γλσζηηθέο δνκέο πνπ 

επηηξέπνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνπο άιινπο. χκθσλα κε 

ηνλ Mahler( 1975), πξφθεηηαη γηα ηελ «απηηζηηθή» θάζε. Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 
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5-10 κελψλ, ην βξέθνο επηηπγράλεη βαζκηαία λα πεξάζεη ζηε θάζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εμαηνκίθεπζεο. 

Ζ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ-αληηθεηκέλνπ αλαπηχζζεηαη κέρξη ην δεχηεξν 

έηνο, κε απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα ηεο απηναλαγλψξηζεο, θπξίσο κέζσ ηεο 

νπηηθήο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ - δειαδή αλαγλψξηζε ηνπ εηδψινπ ζηνλ 

θαζξέθηε ή ζηε θσηνγξαθία θαη ηε ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο 

(Λενληαξή, 1996). Παξάιιεια ην παηδί αξρίδεη λ’ αληηιακβάλεηαη φηη 

αμηνινγείηαη απφ ηνπο άιινπο. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε ζηάζε ησλ άιισλ 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο.  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ σο ππνθεηκέλνπ θαη ζπλεπψο σο 

«ππεχζπλνπ» γηα ηηο πξάμεηο πνπ πξνέξρνληαη απ’ απηφ, απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ-αληηθεηκέλνπ θαη 

ηελ θαηαλφεζε φηη ν εαπηφο-αληηθείκελν, έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ην παηδί κπνξεί λ’ αλαγλσξίζεη θαη λα θαηνλνκάζεη 

κέρξη ην 18ν-24ν κήλα (Harter,1983).  

Ζ θαηάθηεζε ηεο ηδέαο ηεο κνληκφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αληηθεηκέλσλ (φηη ηα δηάθνξα 

αληηθείκελα παξακέλνπλ ηα ίδηα απφ ηε κηα ζπλάληεζε ζηελ άιιε), 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αίζζεζεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 

εαπηνχ κέζα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Όπσο ηα βξέθε θαηαλννχλ 

πξννδεπηηθά φηη ε κεηέξα ππάξρεη αθφκα θαη φηαλ είλαη απνχζα (κνληκφηεηα 

αληηθεηκέλνπ), έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν εαπηφο ηνπο είλαη κηα νληφηεηα κε 

ζπλέρεηα ζην ρψξν θαη ην ρξφλν, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο 

θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην (Λενληαξή ,2000).  

Σν παηδί ησλ 24-36 κελψλ, έρεη εζσηεξηθεχζεη ηε κεηξηθή θηγνχξα θαη 

έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ε κεηέξα απνηειεί έλα νλ μέρσξν απφ ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Έηζη, κπνξεί λ’ αλαιάβεη λέεο πξσηνβνπιίεο πνπ ηνπ πξνζδίδνπλ έλα 

αίζζεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνρήο απφ ηνπο άιινπο. Όια απηά, 

ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαηζζήκαηνο απηνπεπνίζεζεο θαη 

ηθαλνπνίεζεο, πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο 

Απηναληίιεςεο (Λενληαξή, 2000). ην δηάζηεκα απηφ ην παηδί απνθηά 

βαζκηαία θάπνηα απηνλνκία απφ ηνπο γνλείο θαη ηαπηφρξνλα ηε δπλαηφηεηα 

ηνπ απηνειέγρνπ, θαζψο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο (Δrikson, 1968).  
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Ζ ζηάζε ησλ άιισλ θαη ε ρξήζε ηεο ελίζρπζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, δηακνξθψλεη ζηαδηαθά έλα ζχζηεκα απηναμηνιφγεζεο, 

κε ηελ πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο 

άιινπο ζεκαληηθνχο. ηελ ειηθία ησλ 3-5 εηψλ έρνπλ ήδε ηεζεί νη βάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο Απηναληίιεςεο. Ο ζρεκαηηζκφο κηαο ζθαηξηθήο εηθφλαο 

ηνπ εαπηνχ εκπεξηέρεη ςπρνινγηθφ πεξηερφκελν. ηελ ειηθία απηή ηα παηδηά 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξαθηθνχο ραξαθηεξηζκνχο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Ζ Απηναληίιεςή ηνπο ζηεξίδεηαη ζε εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο, νλφκαηα, εμσηεξηθή εκθάληζε, θπζηθέο ηθαλφηεηεο, ηππηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, αιιά θαη ζε δηάθνξεο ζπλήζεηο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ( βιέπσ 

ηειεφξαζε, πεγαίλσ ζην ζρνιείν), ελέξγεηεο (κπνξψ θαη ινχδσ ηα καιιηά 

κνπ κφλνο κνπ, βνεζψ ηε κακά κνπ ζην ηξαπέδη), ηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο.  

Γηακνξθψλεηαη ζηε πεξίνδν απηή ε έλλνηα ηνπ «ζσκαηηθνχ εαπηνχ» 

(Λενληαξή, 1996), θαζψο ε αλαγλψξηζε θαη ε αληίιεςε ηνπ εαπηνχ γίλεηαη 

κέζσ ηεο θπζηθήο εκθάληζεο (Damon θαη Hart, 1988). 

Με ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν ην παηδί έρεη αλαπηχμεη ηηο 

λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θη έρεη θαηαθηήζεη ην επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

σξηκφηεηαο, ζηνηρεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ είζνδφ ηνπ ζε κηα θνηλσληθή 

νκάδα επξχηεξεο θαη πνιππινθφηεξεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ νπνία 

πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο γηα αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ξφισλ, γηα ηελ νινθιήξσζε ζηφρσλ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 

θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε. Βαζκηαία, ην παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο 

αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν κε ηξφπν πην ζχλζεην θαη θάησ 

απφ έλα λέν πξίζκα.        

Σα κηθξφηεξα παηδηά, ηείλνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο 

επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπ ζψκαηνο. Σα θίλεηξα γηα δξάζε, ε αηνκηθή βνχιεζε 

θαη γεληθφηεξα νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο θαηαλννχληαη ζε ζρέζε κε ην ζψκα, 

ηελ εκθάληζε θαη ηηο εμσηεξηθέο εθδειψζεηο ηνπ αηφκνπ (Damon-Hart, 1988, 

Λενληαξή, 1996). 

Απφ ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ ην παηδί αξρίδεη ζηαδηαθά λα ζπλεηδεηνπνηεί 

ην εζσηεξηθφ-ππνθεηκεληθφ βίσκα. Ζ Απηναληίιεςε εθάζηνηε δηακνξθψλεηαη 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 

Σν παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (έθην έηνο), αξρηθά  αμηνινγεί θαη θξίλεη 

ηνπο άιινπο. ην έβδνκν έηνο, παξαηεξεί πψο ην αμηνινγνχλ νη άιινη. ην 
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φγδνν έηνο, αμηνινγεί ηνλ εαπηφ ηνπ, θαζψο έρεη αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα γηα 

απηνθξηηηθή θαη είλαη πιένλ δπλαηφ ν εαπηφο-ππνθείκελν (Η) λα αμηνινγεί ηνλ 

εαπηφ-αληηθείκελν (Me) (Harter, 1986). 

H απηναμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηππψζεηο ηνπ παηδηνχ απφ ηε 

ζχγθξηζή ηνπ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

«ζπγθιίλεη» ή «απνθιίλεη» απφ ηηο θνηλσληθέο «επηηαγέο» νη νπνίεο 

«εζσηεξηθεχνληαη» κέρξη ην έλαην έηνο. 

Ζ εθεβηθή ειηθία απνηειεί κηα πεξίνδν κεηάβαζεο απφ ηελ παηδηθή 

πξνο ηελ ψξηκε ειηθία, ζηελ νπνία ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη πξνβάιινληαη λέεο απαηηήζεηο γηα 

απνδνρή ησλ αιιαγψλ, ζηηο ζσκαηηθέο δηαζηάζεηο θαη ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε, εγθαζίδξπζε ψξηκσλ ζρέζεσλ, απνδνρή ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ, 

ζπλαηζζεκαηηθή αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο, επηινγή θαηεπζχλζεσλ 

γηα ηηο ζπνπδέο, ην επάγγεικα θαη άιια (Παξαζθεπφπνπινο, 1985, Jackson-

Bosma, 1990, Woody θ. ά. 1992).  

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθεβηθήο ειηθίαο είλαη νη αιιαγέο ηεο 

δηάζεζεο θαη αθνινχζσο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ εαπηφ, ε 

αλαδήηεζε θαη πξνζπάζεηα παγίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ κέζα απφ 

ηελ ακθηζβήηεζε, ηνλ ηδεαιηζκφ, ηε δηαδηθαζία ηαχηηζεο κε ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ξφινπο πξνζσπηθνηήησλ-πξνηχπσλ, ηνλ εγσθεληξηζκφ θαη ηηο 

λαξθηζζηζηηθέο ηάζεηο (Woody, 1992).  

Ζ Α. Freud (1965), επηζεκαίλεη φηη απηά ηα ζηνηρεία - έλδεημε ηνπ 

θπζηνινγηθνχ ξπζκνχ ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ εθήβνπ πξνο ηελ 

ελειηθίσζε - θαη ν ηξφπνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ έθεβν, έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ (Erikson, 1968), 

θαζψο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ (Σζηάληεο-Μαλσιφπνπινο, 1989).  

Ο έθεβνο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηεί ηηο εζσηεξηθέο-ελδφκπρεο 

δηεξγαζίεο θαη λα απηναμηνινγείηαη. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν έθεβνο πξνζπαζεί 

λα θαηαλνεί ηηο εληππψζεηο πνπ ν ίδηνο δεκηνπξγεί ζηνπο άιινπο, θαζψο θαη 

ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ξφισλ 

(Rosenberg, 1979).  

Απφ ηελ έλαξμε ηεο εθεβηθήο ειηθίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εζσηεξίθεπζεο ηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ, αξρίδεη 
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λα δηακνξθψλεηαη κηα λέα δηάζηαζε ηνπ εαπηνχ, ην Τπεξεγψ, πνπ έρεη 

ζπλείδεζε α) ηνπ Δγψ (I) σο παξαηεξεηή θαη ππνθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, β) ηνπ εαπηνχ-αληηθεηκέλνπ παξαηήξεζεο (Me) θαη γ) ησλ 

άιισλ σο «παξαηεξεηψλ» θαη «αληηθεηκέλσλ» ηαπηφρξνλα (Harter, 1983).  

Οη Montemayor  θαη Eisen (1977), δηαπίζησζαλ κέζα απφ ηηο 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ παηδηά ειηθίαο 11-17 εηψλ ζηελ εξψηεζε «Πνηνο-

πνηα είλαη» φηη, ηα κηθξφηεξα παηδηά επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

εμσηεξηθά, εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά ελψ ηα κεγαιχηεξα ζε εζσηεξηθέο, 

αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο, πεπνηζήζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. Σα επξήκαηα απηά επηβεβαίσζε θαη ν Broughton (1978), ν 

νπνίνο ζπκπέξαλε φηη, ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη 

ηνλ εαπηφ ηνπο ζε απζηεξά θπζηθά πιαίζηα θαη ηνλ ζεσξνχλ κέξνο ηνπ 

ζψκαηνο, ελψ ηνλ δηαθξίλνπλ απφ ηνπο άιινπο κε βάζε ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε θαη άιιεο εκθαλείο ηδηφηεηεο. ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ, ηα παηδηά 

έδεηρλαλ λα θαηαλννχλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εαπηνχ θαη ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνο δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο, φρη επεηδή θαίλεηαη δηαθνξεηηθφο ή έρεη 

δηάθνξα πιηθά αγαζά, αιιά επεηδή έρεη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμε θαη ν Selman (1980), ν νπνίνο ζπκπέξαλε φηη 

ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ εαπηνχ. ην 

πξψην ζηάδην, ηα παηδηά αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κφλν σο θπζηθή 

χπαξμε, δειαδή δελ θάλνπλ θακία δηάθξηζε κεηαμχ εζσηεξηθήο ςπρνινγηθήο 

δηεξγαζίαο θαη εμσηεξηθήο εκθάληζεο-ζπκπεξηθνξάο. ην δεχηεξν ζηάδην, 

ζηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ πεξίπνπ, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα ςπρνινγηθά 

βηψκαηα δελ είλαη ηα ίδηα κε ηε θπζηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά ζπλερίδνπλ λα 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηα δχν. Μφλν ζηελ ειηθία ησλ 8 

εηψλ ή αξγφηεξα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη, ε θπζηθή ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα 

δηαθέξεη εληειψο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα (Λενληαξή, 1998). Οη Secord θαη 

Peevers (1974), βξήθαλ φηη παηδηά ηεο ηξίηεο δεκνηηθνχ πεξηγξάθνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο θπξίσο αλαθεξφκελα ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (θάλσ 

πνδήιαην, παίδσ κπάια), ελψ ηα κεγαιχηεξα παηδηά αλαθέξνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ ηνπο κε άιινπο (παίδσ κπάια 

θαιχηεξα απφ ηνλ αδειθφ κνπ).  

Οη Harter θαη Pike (1984), ππνζηήξημαλ φηη ζηα παηδηά θάησ ησλ 8 εηψλ, 

δελ πθίζηαηαη ην αίζζεκα ηεο ζθαηξηθήο απηναμίαο θαη φηη δελ 
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δηαθνξνπνηνχληαη θαιά νη ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο ηεο Απηναληίιεςεο. 

Τπέζεζαλ φηη ε Απηναληίιεςε γίλεηαη νινέλα θαη πην αθεξεκέλε κε ηελ 

πάξνδν ηεο ειηθίαο, κεηαηξεπφκελε απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζε ραξαθηεξνινγηθά ςπρνινγηθά 

θαηαζθεπάζκαηα (δεκνθηιήο, έμππλνο, εκθαλίζηκνο θ. ά. ) ζηε ζρνιηθή 

ειηθία θαη ζε πην αθεξεκέλα θαηαζθεπάζκαηα ζηελ εθεβεία. Οη Stipek θαη 

Mclver (1989), επηζήκαλαλ φηη, ηα πνιχ κηθξά παηδηά έρνπλ κηα θησρά 

δηαθνξνπνηεκέλε αληίιεςε ηεο αθαδεκατθήο ηθαλφηεηαο, αιιά φηη απηή 

δηαθνξνπνηείηαη θαιχηεξα απφ άιινπο ηνκείο (π. ρ. θνηλσληθή ηθαλφηεηα) ζην 

δεκνηηθφ.    

1.3.2 Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ γηα ηελ θαιή θαη θαθή φςε ηνπ εαπηνχ 
ηνπο 

Καηά ηε ζεσξία ηνπ Rogers, ηα παηδηά επεξεάδνληαη ζηηο θξίζεηο ηνπο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο  κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθιψκελεο αμηνιφγεζεο. 

Οη γνλείο ησλ παηδηψλ κε πςειή Απηνεθηίκεζε είλαη δεζηνί θαη δεθηηθνί, 

θαζψο επίζεο μεθάζαξνη θαη ζπλεπείο ζηελ επηβνιή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ    

θαλφλσλ ηνπο. 

Σα παηδηά αλαπηχζζνπλ πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εππιαζηφηεηα ησλ 

ςπρνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, νη νπνίεο αληηπαξαηίζεληαη κε ηε κνξθή ηεο 

ζεσξίαο ηεο νληφηεηαο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο πξνζαχμεζεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζε απηφ ην ζέκα έρεη ε αμηνιφγεζε πνπ θάλνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαινζχλε-

θαθία ηνπ εαπηνχ. 

Θα αλαθεξζνχκε ζε κηα έξεπλα πνπ εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Rogers θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ Απηναληίιεςε ησλ 

παηδηψλ. Ζ έξεπλα μεθίλεζε κε ην ζηνηρείν φηη ηα παηδηά, φπσο θαη νη 

ελήιηθνη, έρνπλ θάπνηεο έκκεζεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη φηη απηέο νη ζεσξίεο έρνπλ επηπηψζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ε κηα ζεηξά απφ κειέηεο, ε Dweck θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο, εξεχλεζαλ ηηο 

επηπηψζεηο πνπ είρε γηα ηα παηδηά ε κία ή ε άιιε αληίιεςε απφ δχν είδε 

αληηιήςεσλ, ηα νπνία δηέθεξαλ σο πξνο ην πφζν εχπιαζην ή ακεηάβιεην 

ζεσξείηαη πσο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ (Dweck, 1991∙ Dweck, 

Chiu & Hong, 1995). 
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χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο νληφηεηαο (entity theory), έλα ζπγθεθξηκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ ή γλψξηζκα ζεσξείηαη ακεηάβιεην. χκθσλα κε ηε ζεσξία 

ηεο πξνζαχμεζεο (incremental theory), έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή 

γλψξηζκα ζεσξείηαη εχπιαζην ή αλνηρηφ ζηελ αιιαγή. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επθπΐα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο νληφηεηαο, είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ακεηάβιεην, ελψ, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πξνζαχμεζεο,  είλαη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ εχπιαζην ην νπνίν κπνξεί λα απμεζεί. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηε θχζε ελφο γλσξίζκαηνο, φπσο ηεο επθπΐαο, έρεη 

επηπηψζεηο ζηνπο ζηφρνπο πνπ βάδεη έλα άηνκν θαη ζηελ αληίδξαζή ηνπ 

ζηελ απνηπρία. Έηζη, ηα παηδηά κε ζεσξία νληφηεηαο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ζέηνπλ ζηφρνπο επίδνζεο θαη ζπρλά παξαηηνχληαη φηαλ απνηπγράλνπλ, 

ληψζνληαο φηη ε επίδνζή ηνπο είλαη αληαλάθιαζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπο, ελψ ηα παηδηά κε πξνζαπμεηηθή ζεψξεζε ηεο επθπΐαο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα ζέηνπλ ζηφρνπο εθκάζεζεο θαη πξνζπαζνχλ πην ζθιεξά 

κπξνζηά ζηελ απνηπρία, εζηηάδνληαο ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο.  

Σα παηδηά θαηά ηα θαηλφκελα είλαη δπλαηφ λα έρνπλ ηζνδχλακεο ζεσξίεο 

θαη ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θη εδψ αθξηβψο κπνξνχκε λα δνχκε 

ηελ άκεζε ζρέζε κε ηνλ Rogers. Καηά ηελ Dueck, ηα παηδηά δηαηππψλνπλ 

θξίζεηο ζηε δηάζηαζε θαιφ-θαθφ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη θξίζεηο ζρεηηθά κε 

ην αλ ν εαπηφο ηνπο είλαη θαιφο ή θαθφο. Σα παηδηά πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ηεο νληφηεηαο δηαηππψλνπλ ζπλήζσο 

γεληθέο θξίζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαινζχλε ηνπ εαπηνχ ηνπο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παηδηά πνπ βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ηεο 

πξνζαχμεζεο. Δπηπιένλ, ηα παηδηά ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχλ φηη ε 

θξηηηθή ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπο, ελψ ηα παηδηά ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο 

εξκελεχνπλ ηελ θξηηηθή σο πιεξνθνξία, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ κε 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε θξηηηθή απνηειεί πνιχ 

κεγαιχηεξν πιήγκα γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία παηδηψλ απ’ φηη γηα ηε 

δεχηεξε. Δλψ ε ζεψξεζε ηεο θαινζχλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηεο 

νληφηεηαο κπνξεί λα είλαη θαζεζπραζηηθή, ε ζεψξεζε ηεο θαθίαο ηνπ εαπηνχ 

ηνπο απφ ηελ ίδηα ζθνπηά θάλεη ηα παηδηά επάισηα ζηα ζπλερή πιήγκαηα ηεο 

απηνεθηίκεζήο ηνπο. Κάζε απνηπρία ή θξηηηθή γίλεηαη δείρηεο ηεο 

ζεκειηψδνπο θαθίαο ηνπο γηα ηελ νπνία δε γίλεηαη ηίπνηα απνιχησο. ε 

αληίζεζε κε απηά, κηα πξνζαπμεηηθή ζεψξεζε ηεο θαινζχλεο ηνπ εαπηνχ 
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επηηξέπεη ζην άηνκν λα βειηησζεί. Μ’ έλα ιφγν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο επθπΐαο, ε ζεψξεζε ηεο θαινζχλεο-θαθίαο, απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο 

ηεο νληφηεηαο ζπλδέεηαη κε κηα απεγλσζκέλε αληίδξαζε ζηελ απνηπρία, ελψ 

ε πίζηε ζηελ εππιαζηφηεηα ηεο θαινζχλεο-θαθίαο ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα θαη κε ηνλ έιεγρν κπξνζηά ζηελ απνηπρία (Pervin θαη John 

2001, 264). Ζ Dueck, ππνζηεξίδεη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεπνηζήζεηο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ή γλψξηζκα πνπ εμεηάδεηαη 

θάζε θνξά, ψζηε κπνξεί, π.ρ. ηα παηδηά λα βιέπνπλ ηελ επθπΐα σο 

ακεηάβιεηε νληφηεηα, αιιά ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο εχπιαζηεο θαη 

δεθηηθέο πξνζαπμήζεσλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο, φηη ηα παηδηά έρνπλ γεληθέο 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαινζχλε-θαθία θαη ηε ζηαζεξφηεηα-

εππιαζηφηεηα ηνπ εαπηνχ.  

 

1.4. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ-
AYTOEKTIMΖΖ 

1.4.1 Ζιηθία 

Ζ δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο αθνινπζεί εμειηθηηθή πνξεία. 

πγθεθξηκέλα, ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηεο Απηναληίιεςεο 

δηαθνξνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο - γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη 

ςπρνθνηλσληθφ (Leahy, 1983). 

Ζ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή 

σξηκφηεηα, θαζψο θαη ε εζηθή αλάπηπμε έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

αληίιεςε, θαηαλφεζε θαη εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ, ησλ άιισλ θαη ηεο δπλακηθήο 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εαπηνχ θαη πεξηβάιινληνο. 

Έηζη, κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, δηεπξχλεηαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ηεο Απηναληίιεςεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε θαη δηαθνξνπνίεζε 

ησλ απηνπεξηγξαθηθψλ θαηεγνξηψλ θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ ηνπ εαπηνχ.  

1.4.2 Γλσζηηθή αλάπηπμε 

Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε 

θαη αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο Απηναληίιεςεο, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιάηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αλαθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, 
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ηνλ πεξηγξάθεη θαη  ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα γλσξίζκαηα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζε θάζε εμειηθηηθφ ζηάδην. 

ην πξνζπιινγηζηηθφ ζηάδην (3ν-6ν έηνο), ην παηδί απνθηά ηελ ηθαλφηεηα 

ηεο ζπκβνιηθήο ιεηηνπξγίαο, δειαδή ηελ εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο κέζσ ζπκβφισλ. 

Παξάιιεια εκθαλίδεηαη ε γιψζζα. 

Έηζη, ην παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, αξρίδεη λα κηιά γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα ηνλ πεξηγξάθεη, αλαθεξφκελν ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, αλ θαη κε ηξφπν απνζπαζκαηηθφ, δειαδή 

ζπγθπξηαθά θαη φρη κε ζπλέπεηα θαη ζηαζεξφηεηα. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ ζ’ απηή ηε θάζε 

είλαη ν εγσθεληξηζκφο. Έηζη, ην παηδί απηήο ηεο ειηθίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί θαη λα εθηηκήζεη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ θαη ζπλεπψο δελ θαηαλνεί 

ηελ εηθφλα - ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη άιινη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

ην ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθέςεο ή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ 

πξάμεσλ (7ν-11ν έηνο), αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

ρεηξηζκφ ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

Έηζη, ην παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο κπνξεί λα αμηνινγεί ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (π.ρ. έμππλνο, θηιηθφο θ.η.ι.) θαη ηαπηφρξνλα λα εληάζζεη 

επηκέξνπο ζηνηρεία (ζπκπεξηθνξάο, πξνζσπηθφηεηαο) ζε επξχηεξεο 

θαηεγνξηθέο νκάδεο γλσξηζκάησλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Piaget, 

πξφθεηηαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ηαμηλφκεζεο, πνπ 

απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα ηε δφκεζε ηεξαξρηθψλ ζπζηεκάησλ (Harter, 

1983). 

ηελ αξρή απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ην παηδί εθηηκά ηηο επηκέξνπο ηδηφηεηέο 

ηνπ ππεξγεληθεπηηθά, δειαδή κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαιή ή θαθή επίδνζε ζε δχν ή ηξία καζήκαηα αξθεί γηα λα 

απνδψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ ηδηφηεηα θαινχ ή θαθνχ καζεηή αληίζηνηρα, 

ρσξίο λα ζπλεθηηκά ηελ επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα άιισλ ηνκέσλ φπνπ 

ελδέρεηαη λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Αξγφηεξα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο ηθαλνηήησλ (situation-specificity), ρσξίο φκσο λα 

ζπλελψλεη απηά ηα ζηνηρεία ζε έλα ελληαίν ζχλνιν (Harter, 1983). 
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Aθφκε, ε ηθαλφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ ελλνηψλ, επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηνπ 

εαπηνχ κε ηνπο άιινπο, επνκέλσο ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο. 

ην ζηάδην ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο ή ησλ ηππηθψλ λνεηηθψλ πξάμεσλ 

(12-16 εηψλ ), ν έθεβνο ρεηξίδεηαη αθεξεκέλεο έλλνηεο θαη «ζπιινγίδεηαη ζε 

αθεξεκέλν επίπεδν» (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Αλαθέξεηαη ζε εζσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζπλζέηεη ζε εληαία εηθφλα ηνπ εαπηνχ, ηδηαίηεξα 

πξνο ην ηέινο ηεο εθεβείαο. Αθφκε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη 

θαη λα αμηνινγεί ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ γηα ηνλ ίδην. Ο γλσζηηθφο 

εγσθεληξηζκφο ηεο εθεβηθήο ειηθίαο, ζπρλά, δπζρεξαίλεη ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, ησλ πξνζσπηθψλ ζθέςεσλ θαη εθηηκήζεσλ, απφ απηφ ησλ 

ζθέςεσλ ησλ άιισλ  (Παξαζθεπφπνπινο, 1985). Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα, ν έθεβνο λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο επίθεληξν ηεο πξνζνρήο 

θαη ηεο ζθέςεο απηψλ πνπ ηνλ πεξηβάιινπλ, λα απνδίδεη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ζηα εζσηεξηθά ηνπ βηψκαηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κνλαδηθνχ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηνπ απξφζηηνπ γηα ηνπο άιινπο.  

Ζ λνεηηθή θαη ε γισζζηθή αλάπηπμε επηηξέπνπλ ζην άηνκν ηε βαζκηαία 

θαηάθηεζε θαη ην ρεηξηζκφ πην ζχλζεησλ ελλνηψλ. 

Ο εαπηφο, σο γλσζηηθή δνκή, εμειίζζεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε 

ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ινγηθψλ 

θαλφλσλ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ 

ηφζν γηα ηνπο άιινπο, φζν θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Δπνκέλσο, ελψ ζηελ παηδηθή ειηθία ε αλαθνξά ζηνλ εαπηφ πεξηνξίδεηαη 

ζηα εκθαλή ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ παξαηεξήζηκε ζπκπεξηθνξά, ζηελ 

εθεβεία ην άηνκν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ ζαλ αλαβαζκηζκέλε έλλνηα 

ζην επίπεδν ηεο αθαηξεηηθήο ζθέςεο. Απηή ε ηθαλφηεηα, απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηελ αληίιεςε ησλ εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ ζθέςεο, ησλ ςπρνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ πεξηγξαθή αθεξεκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο είλαη ε πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ζπλαηζζεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζέκαηα απηνειέγρνπ θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ( Damon-Hart 1988, Harter 1983 θ. ά.). 

Με ηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, γίλεηαη δπλαηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ζε επηκέξνπο ηνκείο ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ 

νπνίσλ ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε πξαγκαηνπνηείηαη βαζκηαία κε 
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πνιππινθφηεξν ηξφπν. Έηζη, ην άηνκν θαζίζηαηαη ηθαλφ λα δηαθξίλεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ επηκέξνπο ηνκέσλ, πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο θάζε ηνκέα 

θαη λα ηηο θαηαλνεί ζε αλψηεξν επίπεδν γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο. 

1.4.3 Φπρνθνηλσληθή – Ζζηθή αλάπηπμε  

Ζ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε ηεο εζηθφηεηαο, ζαλ 

απνηέιεζκα ηφζν ηεο θνηλσληθήο σξηκφηεηαο φζν θαη ηεο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο. 

Ζ έλλνηα θαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε κε ηνπο 

άιινπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο, κε ηξφπν πνηνηηθά δηαθνξνπνηεκέλν 

γηα θάζε έλα απφ απηά. 

Ζ άπνςε, ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ε ζηάζε ησλ άιισλ απνηεινχλ 

βαζηθά ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληαο θαζνξηζκνχ ηεο 

Απηναληίιεςεο. Ο Cooley (1902), αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη άιινη 

απνηεινχλ ηνλ θαζξέθηε κέζα ζηνλ νπνίν αληαλαθιάηαη ε εηθφλα ηνπ εαπηνχ 

(looking glass self). 

Σν επίπεδν ηεο εζηθνθνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη ε βάζε πξνθεηκέλνπ 

ην παηδί α) λα θαηαλνήζεη ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ γηα ην ίδην θαη ηε ζεκαζία 

απηψλ ησλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ θαη β) λα είλαη ζε ζέζε λα «εζσηεξηθεχζεη 

ηελ άπνςε ησλ άιισλ». 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κπαίλεη ζηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ άιινπ 

κέζσ ηεο θνηλσληθήο θαηαλφεζεο θαη επαηζζεζίαο, ζρεηίδεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηά ηνπ λα νξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξνο ηηο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ . 

H εζηθφηεηα θαη ε θνηλσληθή σξηκφηεηα αλαθέξνληαη ηφζν α) ζηε γλψζε 

ησλ εζηθψλ αξρψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ ηίζεληαη απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

σο θξηηήξηα γηα ηελ νξζφηεηα κηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ζπλεπψο ην βαζκφ 

απνδνρήο θαη επηδνθηκαζίαο γη’ απηή, φζν θαη β) ζην βαζκφ απνδνρήο 

απηψλ ησλ θαλφλσλ θαη ζπκκφξθσζεο ζηηο απαηηήζεηο γηα φ,ηη ζεσξείηαη ζε 

θάζε πεξίπησζε σο αλακελφκελν. 

Ζ ςπρνθνηλσληθή θαη εζηθή αλάπηπμε δηέξρεηαη απφ αιιεινδηάδνρα 

εμειηθηηθά ζηάδηα, ελψ ζπζρεηίδεηαη κε ην είδνο ηεο λνεκνζχλεο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ζε θάζε ζηάδην. 

Έηζη, ζε θάζε αλαπηπμηαθφ ζηάδην, ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο εζηθφηεηαο ησλ εθδειψζεσλ ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη 
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ζπλεπψο αληηιακβάλεηαη θαη εθηηκά κε ηξφπν δηαθνξνπνηεκέλν ηνλ εαπηφ 

ηνπ. 

Σν παηδί ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ηελ απηνεηθφλα 

ηνπ θαη λα αμηνινγεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζχκθσλα κε ηα θνηλσληθά 

πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. Παξαηεξεί θαη αλεζπρεί γηα ηηο 

θξίζεηο ησλ άιισλ πξνζψπσλ. 

Μέρξη ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ, αλαπηχζζεηαη ε ηθαλφηεηα γηα απηνθξηηηθή 

ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κε απηή ησλ άιισλ. ηελ εθεβεία, ε 

απηναμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε εζσηεξηθεπκέλνπο θαλφλεο. 

  

         1.4.4 Ο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο ζπλνιηθά ηνπ παηδηνχ 

είλαη ε νηθνγέλεηα (Mash & Wolfe, 2010, Mrunk, 2006, Nalavany & Carawan, 

2011). 

Δίλαη, άιισζηε, θνηλφο ηφπνο ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ε έληαζε 

ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο» θαη ε έκθαζε ησλ γνλέσλ φισλ ησλ 

θνηλσληθν-κνξθσηηθψλ ηάμεσλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ θαη ζε 

κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή πνξεία πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηφ 

ζεκαίλεη θαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο  ησλ παηδηψλ, αιιά θαη 

ησλ ζρέζσλ γνλέσλ-παηδηψλ (φπνπ εκπιέθνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ 

θαη ε αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ) θαζνξίδεηαη απφ απηφ ην 

θαηλφκελν (Jeynes, 2005, Mo & Singh, 2008, Mrunk, 2006). 

Σν κνληέιν, ηεο γνληθήο απνδνρήο-απφξξηςεο (PARTheory) (Rohner, 

2005α· 2005β· Rohner & Britner, 2002· Rohner, Khaleque & Cournoyer, 

2009), θαη ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν ηα βηψκαηα ησλ ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ 

δεκηνπξγνχλ δηαλνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ησλ κεηέπεηηα δηαπξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ άξα θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ (Κνπξθνχηαο H., & Caldin 

R., 2012).  

Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηίδεηαη κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη γνλείο απέλαληη ζην παηδί θαη ε ζηάζε ηνπο ζε 
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ζρέζε κε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο (καζεζηαθέο) 

δπζθνιίεο (Kourkoutas, Propersi & Mouzaki, 2012, Jeynes, 2005, Nalavany 

& Carawan, 2011). ην πιαίζην ηεο δηθήο καο έξεπλαο απνπζηάδεη ε 

επίδξαζε ησλ ζρέζσλ κε γνλείο θαη δαζθάινπο πάλσ ζηε ζρνιηθή ή ζηηο 

άιιεο δηαζηάζεηο ηεο Απηναληίιεςεο.  

Ο Coopersmith (1967), είρε πξαγκαηνπνηήζεη κία έξεπλα κε δείγκα 

δεθάρξνλα παηδηά, ηα νπνία είρε παξαθνινπζήζεη κέρξη ηελ ελήιηθε δσή 

ηνπο. Σν δείγκα ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα απνηεινχηαλ 

απφ αγφξηα κε πςειή Απηνεθηίκεζε, ε δεχηεξε απφ κέζε θαη ε ηξίηε νκάδα 

απφ ρακειή Απηνεθηίκεζε. 

Σα αγφξηα κε πςειή Απηνεθηίκεζε, είραλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, έδεηρλαλ απηνπεπνίζεζε, ήηαλ ελεξγεηηθά θαη 

επηηπρεκέλα ζην ζρνιείν. Σα αγφξηα κε κέζε Απηνεθηίκεζε, έδεηρλαλ 

ιηγφηεξν ζίγνπξα γηα ηελ αμία ηνπο θαη επηδίσθαλ πην έληνλα ηελ θνηλσληθή 

απνδνρή. Σα αγφξηα κε ρακειή Απηνεθηίκεζε ραξαθηεξίδνληαλ σο 

απνκνλσκέλε θαη θνβηζκέλε νκάδα, ακέηνρε ζηα ηεθηαηλφκελα, ληξνπαιή 

θαη επαίζζεηε ζηελ θξηηηθή. 

Σα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο (πςειή Απηνεθηίκεζε), πξνέξρνληαλ 

απφ νηθνγέλεηεο νη νπνίεο ηα ζεσξνχζαλ ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα άηνκα. 

Οη γλψκεο θαη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ ζεβαζηέο θαη ππήξρε ζεηηθή 

αλαγλψξηζε. Οη γνλείο είραλ ζπλεπή θξηηήξηα θαη ζηαζεξέο πεηζαξρηθέο 

κεζφδνπο. Υξεζηκνπνηνχζαλ ηελ επηβξάβεπζε, γλψξηδαλ ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, ήηαλ ηξπθεξνί θαη έδεηρλαλ ζπρλά φηη ηα ζεσξνχλ ζεκαληηθά. Αληίζεηα, 

ηα παηδηά ηεο ηξίηεο νκάδαο (ρακειή Απηνεθηίκεζε) έθξηλαλ ηνπο γνλείο ηνπο 

σο άδηθνπο. Οη πεηζαξρηθέο κέζνδνη ήηαλ αζηαζείο θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ππεξβνιηθή ζηαζεξφηεηα σο ππεξβνιηθή ειαζηηθφηεηα, πξνθαιψληαο 

ζχγρπζε ζηα παηδηά. Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ήηαλ αζαθήο, νη αξρέο,  

νη θαλφλεο ζπγθερπκέλνη θαη πεξηνξηζκέλε ε έθδειε ηξπθεξφηεηα θαη 

αλαγλψξηζε.  

Άιιεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ε γνληθή αγάπε πινχζηα ζε ηξπθεξφηεηα, 

ππνζηεξηθηηθή ελζάξξπλζε, ζπλέπεηα, κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο, ν 

ζπλδπαζκφο αθελφο ηεο πξνζηαηεπηηθφηεηαο θαη ηεο επηβξάβεπζεο θαη 

αθεηέξνπ ν θαζνξηζκφο νξίσλ ζηε ζπκπεξηθνξά, είλαη πηζαλφλ λα 
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νδεγήζνπλ ην παηδί ζε δηακφξθσζε ζεηηθήο Απηναληίιεςεο (Schwartz, 

1966, Baumrind, 1967, Sears, 1970, Rosenberg, 1965).  

Ζ αληίιεςε ησλ έθεβσλ γηα ηε γνληθή απνδνρή ζπλδέεηαη κε ζεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζην ζρνιείν θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη ην ζρνιείν είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε κειινληηθή ηνπο επηηπρία, φπσο θαη γηα ην αίζζεκα 

ππεξεθάλεηαο πνπ απνθηνχλ νη έθεβνη κέζα απφ επηηπρίεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζρνιηθέο δνθηκαζίεο. Αληίζεηα, ε ζρνιηθή απνηπρία 

δηεπξχλεη θαη εληζρχεη ηα αξλεηηθφ ζπλαηζζήκαηα εαπηνχ (ρακειή 

απηνεθηίκεζε, κεησκέλε απηνπεπνίζεζε γηα αθαδεκατθέο επηηπρίεο) 

(Κνπξθνχηαο & Caldin, 2012). 

Πξφζθαηα δεδνκέλα, αλαδεηθλχνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο, ε αληίιεςε ηεο γνληθήο «απνδνρήο/απφξξηςεο» (parental 

acceptance/rejection), αιιά θαη ε ζεκαζία ηεο αληίιεςεο ηεο απνδνρήο απφ 

ην δάζθαιν πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) επηπηψζεηο 

ηεο πξψηεο ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Woolley, Kol, & Bowen, 2009). Ο 

Woolley θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Woolley, Kol & Bowen, 2009), δηαπίζησζαλ 

φηη ε αληίιεςε γνληθήο ππνζηήξημεο/απνδνρήο ζπλδεφηαλ κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ εθήβσλ ζην ζρνιείν θαη ηα επίπεδα πξνβιεκαηηθψλ 

ζηάζεσλ, θαζψο θαη κε ηε ζρνιηθή ηθαλνπνίεζε θαη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

Παξφια απηά, ε γνληθή απνδνρή/ππνζηήξημε δηακεζνιαβνχληαλ απφ ηελ 

αληίιεςε ηεο απνδνρήο/ππνζηήξημεο ησλ δαζθάισλ, ε νπνία ζπζρεηηδφηαλ 

κε ηελ αληίιεςε γνληθήο απνδνρήο. πλνπηηθά, ηα παηδηά θαη νη έθεβνη κε 

αληίιεςε πςειήο γνληθήο απνδνρήο είηε αληηιακβάλνληαη επίζεο ζεηηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δαζθάινπ ηνπο, είηε είλαη πην ηθαλά λα ειθχζνπλ ζεηηθέο 

ζηάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ (Κνπξθνχηαο, Ζ. & Caldin, 2012). 

H νηθνγέλεηα, ινηπφλ, αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

παηδηθήο Απηναληίιεςεο θαη Απηνεθηίκεζεο, αθνχ είλαη ν ρψξνο κέζα ζηνλ 

νπνίν κνξθνπνηείηαη θαη πιάζεηαη ε πξσηφιεηα αίζζεζε ηνπ εαπηνχ κέζσ 

ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ κε ηνπο γνλείο θαη ηα 

άιια ζπγγεληθά πξφζσπα (Βandura 1977, Cooley 1902, Harter 1986, 1990).  

Σα παηδηά θαη νη έθεβνη κε ζνβαξέο ζπκπεξηθνξηθέο δηαηαξαρέο θαη 

ζρνιηθά πξνβιήκαηα πξνέξρνληαη απφ έληνλα δπζιεηηνπξγηθά νηθνγελεηαθά 

πεξηβάιινληα, ρσξίο ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη αθαδεκατθή 

ππνζηήξημε, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ή λα 
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απνθφπηνληαη απφ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο θαη κε δαζθάινπο, αιιά ζπρλά θαη κε ζπλνκειίθνπο 

(Cummings et al., 2000· Speltz, DeKlyen, & Greenberg, 1999· Richman, 

Bowen, & Wooley, 2004· Walker et al., 2004, νπ. αλθ. ζην  Κνπξθνχηαο, Ζ. 

& Caldin, 2012). 

Άιιεο έξεπλεο, φπσο ηεο πξφζθαηεο εξεπλαο ζηηο ΖΠΑ, φπνπ 

θαηαδεηθλχεηαη ε ηζρπξή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δαδπγίνπ ησλ γνλέσλ πάλσ 

ζηε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη επεμία (well-being) ησλ καζεηψλ, θαζψο 

θαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη αλαπφθεπθηα θαη ζηελ αθαδεκαηθή 

Απηνληίιεςε ηνπο (Potter, 2011).  

 Οη δηαθπκάλζεηο ηεο Απηναληίιεςεο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ην παηδί απφ ηνπο γνλείο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο νηθνγέλεηαο, ε 

απνδνρή ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη ν ηξφπνο δηαπαηδαγψγεζεο. 

Όηαλ ην γνληθφ κνληέιν αλαηξνθήο ραξαθηεξίδεηαη απφ θξνληίδα, αγάπε θαη 

αλαγλψξηζε, ηφηε ην παηδί αλαπηχζζεη κηα ζεηηθή εηθφλα εαπηνχ (Λενληαξή, 

1998).  

1.4.5 Ζ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ 

Σν ζρνιείν δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ απφθηεζε θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη 

ηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δγψ. 

Οη  ςπρνδπλακηθέο ζεσξήζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ ζρέζεσλ,  πνπ 

εζηηάδνπλ,  ζηηο «ζεκαληηθέο ζρέζεηο» ησλ παηδηψλ κε ηνπο ελήιηθνπο, ζην 

ξφιν ηνπ δαζθάινπ σο γνληθφ ππνθαηάζηαην θαη θνηλσληθφ πξφηππν θαη ζηε 

δπλακηθή ηεο ηάμεο σο ζεκαίλνπζα παξάκεηξν γηα ηελ εθδήισζε ή φρη 

ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ δπζιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ζην 

ζεξαπεπηηθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ (Κνπξθνχηαο, Ζ & R.Caldin, 2012). Οη 

ζεσξήζεηο απηέο, ζπκκεηέρνπλ δπλακηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

Απηναληίιεςεο-Απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ.   

Σν ζρνιείν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε 

καζεηή, ηελ απνδνρή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά (Budren & 
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Burdett 2005, Fairchild & McQuillin 2010, Σζηκπηδάθε 2013). Ζ επηηπρία ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηε ζπλνιηθή απηαμία ηνπ 

αηφκνπ. Αληηζέησο, ε δπζρέξεηα ή ε απνηπρία αληαπφθξηζεο ζρεηίδεηαη κε 

ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, κεησκέλεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ρακειήο Απηνεθηίκεζεο (Goldberg et al., 2003). 

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθηά ην παηδί θαηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν, 

απνηεινχλ ην πιαίζην γηα ηε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

εαπηνχ, ηεο Απηναληίιεςεο ζε εηδηθνχο ηνκείο ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

αίζζεζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο (Minuchin, 1983, Covington, 1992). 

Ζ δσή ζην ζρνιείν, δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο θαη αξρέο, θαζψο 

ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί σο κηα θνηλσληθή νκάδα κε ζπγθεθξηκέλε 

νξγάλσζε. Παξάιιεια, νη απαηηήζεηο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο 

αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ πξαγκάησζή ηνπο απφ ηνπο 

καζεηέο. 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ ζην ζχλνιν απηψλ ησλ απαηηήζεσλ, 

απνηειεί θξηηήξην ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηθαλνηήησλ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε επάξθεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο. Πξφθεηηαη γηα 

ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ θαη ην επίπεδν ηεο 

Απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ. 

Ζ ζρνιηθή ειηθία, ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή θξίζε ηνπ Δγψ 

γηα παξαγσγηθφηεηα ή αλεπάξθεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Erikson 

(1968), γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν βαζηθφ αλαπηπμηαθφ 

ζηνηρείν απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ, ε εθηέιεζε θαη ε 

νινθιήξσζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ςπρνθνηλσληθά επηηεχγκαηα πνπ 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα επηηχρεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, λα 

αλαπηχμεη ηε θηινπνλία, ην αίζζεκα ηεο επαξθνχο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα λέεο εθδηψμεηο θαη εξγαζίεο θαζψο θαη γηα ηνλ 

ςπρνινγηθφ «απνγαιαθηηζκφ» απφ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985,  3). 

Ζ επηηπρία ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγεί ζαλ έλα θξηηήξην γηα ηε 

ζπλνιηθή απηναμία ηνπ αηφκνπ. Αληηζέησο, ε δπζρέξεηα ή ε απνηπρία 

αληαπφθξηζεο, ζρεηίδεηαη κε ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο, 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην 
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πεξηβάιινλ, κεησκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ρακειή 

Απηνεθηίκεζε. 

Δίλαη αλακελφκελν, ε ζρνιηθή ηθαλφηεηα πνπ εξκελεχεηαη κέζα απφ ηελ 

επίδνζε, θαζψο ζπληζηά έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ-ζηνρείν ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

«ηαπηφηεηαο» ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ζην κέηξν πνπ νη θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο θαη «επελδχζεηο» ησλ γνλέσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ εμσηεξηθή (ησλ άιισλ) αληίιεςε. πληζηά, επίζεο, 

θαζψο είλαη θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθφηεξεο ηαπηφηεηαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα «εηθφλαο εαπηνχ-απηναληίιεςεο», εθφζνλ θαη ην ζρνιείν δίλεη 

έκθαζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηθαλφηεησλ/δεμηνηήησλ (Fan &  Williams, 

2010, Mo & Singh, 2008). 

Σν ζρνιείν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε 

καζεηή, απνδνρή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πγηνχο 

αληαγσληζκνχ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά. 

Οη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη θηινδνμίεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, νη κε-ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη ε άζθεζε ππεξβνιηθήο 

πίεζεο ελδερνκέλσο δπζρεξαίλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ γηα 

επηηπρία. Παξάιιεια, κέζα ζε απηφ ην θιίκα, ε ζρνιηθή εξγαζία θαη επηηπρία 

πξνβάιιεηαη ζαλ κνλαδηθφ θξηηήξην ηεο πξνζσπηθήο αμίαο. Ζ αδπλακία 

ηθαλνπνηεηηθήο αληαπφθξηζεο ζ’ απηέο ηηο απαηηήζεηο θάησ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ζπζρεηίδεηαη κε ρακειφ απηνζπλαίζζεκα (Burns, 1982, Glasser, 

1969). 

Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο απηνεηθφλαο είλαη 

ε αμηνιφγεζε ηνπ αηφκνπ, φπσο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν, κέζα απφ ηε 

δηαπξνζσπηθή ζχγθξηζε, κε δηαηνκηθά θξηηήξηα. Οη ηθαλφηεηεο θάζε καζεηή 

αμηνινγνχληαη ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ καζεηψλ 

ηεο ηάμεο (Παξαζθεπφπνπινο, 1985, 3). Απηφ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ηεο Απηναληίιεςεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην αμηνινγηθφ 

ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ηεο ηάμεο εηδηθφηεξα, ην ξπζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ην θιίκα πνπ επηθξαηεί 

θαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη (Λενληαξή, 1996).  

πλνπηηθά, φπσο έρεη, ήδε, αλαθεξζεί ε Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε  

είλαη κία απφ ηηο ζπζηαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο (ζπλνιηθήο) Απηναληίιεςεο. Ζ 
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Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε νηθνδνκείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε βάζε ηε 

ζρνιηθή επηδνζε, ε νπνία φκσο κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ ελδναηνκηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ-θνηλσληθψλ (Mrunk, 2006). ηνηρείν ην νπνίν δηαθάλεθε θαη 

ζηελ έξεπλά καο ζε ζπκθσλία κε ηα ζχγρξνλα δηεζλή δεδνκέλα (Rohner, 

2010, Sun, 2009). 

1.4.6 ρνιηθή επίδνζε 

Έξεπλεο έρνπλ αλαιχζεη ηε ζεκαληηθφηεηα  ζε εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή (Marsh & O' Mara, 2008∙ Lyons, 

2010∙ Mrunk, 2006). Οη ζρνιηθέο  επηδφζεηο επεξεάδνπλ ηε ρνιηθή 

Απηναληίιεςε θαη θαηά ζπλέπεηα  επεξεάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ 

παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άιινη (ζπλνκήιηθνη) γηα 

απηφλ  θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Mrunk, 2006). 

Ζ Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε νηθνδνκείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε βάζε ηε 

ζρνιηθή επηδνζε, ε νπνία φκσο κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ ελδναηνκηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ-θνηλσληθψλ (Mrunk, 2006). 

Πξφζθαηεο κειέηεο αλέδεημαλ ηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο Γεληθήο (global self-concept)  αληίιεςεο εαπηνχ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Marsh & O'Mara, 2008, Mrunk, 2006). 

πλνιηθά, αλέδεημαλ ηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ηεο Γεληθήο (global self-concept)  αληίιεςεο εαπηνχ θαη ησλ ζρνιηθψλ 

επηδφζεσλ (Marsh & O'Mara, 2008, Mrunk, 2006). 

Έρνπλ  γίλεη πνιιέο έξεπλεο γηα ηε ζρέζε ηεο Απηναληίιεςεο κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε. Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ δείρλνπλ ζεηηθή 

ζπλάθεηα αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο (Coopersmith 1959, Piers & Harris 

1964, Stenner & Katzenmeyer 1976). 

Ο Campbell (1965) αλέθεξε φηη ε ζρέζε Απηναληίιεςεο – ζρνιηθήο 

επίδνζεο κεηψλεηαη πξννδεπηηθά ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Ζ ζρέζε απηή είλαη 

κεγαιχηεξε ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα θνξίηζηα. Σα θνξίηζηα έρνπλ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ζηε κέηξεζε ηεο ζρνιηθήο Απηναληίιεςεο απφ ηα αγφξηα. 
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Ο Purkey (1970), δηαπίζησζε φηη ε ζρνιηθή επίδνζε έρεη κεγαιχηεξε 

ζεκαζία ζηελ Απηναληίιεςε ησλ αγνξηψλ παξά ησλ θνξηηζηψλ. 

Ο  Ellerman (1980), ζπκπέξαλε φηη ηα παηδηά κε ρακειή ζρνιηθή 

επίδνζε έρνπλ πην αξλεηηθή εηθφλα εαπηνχ. 

Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε Απηναληίιεςε γηα ηε αθαδεκατθή ηθαλφηεηα 

απνηειεί κηα επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο Απηναληίιεςεο, ε νπνία ζπζρεηίδεηαη 

κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζε πςειφηεξν βαζκφ απφ ηε γεληθή Απηναληίιεςε ή 

ηηο απηναληηιήςεηο ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηθαλνηήησλ . 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη παηδηά κε ρακειά επίπεδα Κνηλσληθήο 

Απηναληίιεςεο  έρνπλ ειιηπείο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εκθαλίδνπλ 

απνθπγή αιιειεπηδξάζεσλ ή αθφκε θαη αλαζηνιή δηάθνξσλ 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνζδνθηψ (Kavale & Forness, 1996). Δίλαη 

βεβαίσο ζεκαληηθφ θάζε θνξά λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηδξάζεσλ, αλ θαη ε πιένλ έγθπξε εξκελεία βαζίδεηαη ζηα 

αιιειεπηδξαζηηθά-δπλακηθά ή πνιππαξαγνληηθά  κνληέια (Kourkoutas, 

2011∙ Marsh & O'Mara, 2008∙ Mrunk, 2006).  

ε θάζε πεξίπησζε έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηα αηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

απνηπρίαο πνπ αλαπηχζζνπλ απηά ηα παηδηά κε καζεζηαθέο απνηπρίεο-

δπζθνιίεο, ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλψο λα απμάλνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ θαη λα επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, 

ελψ,  πνιινί ζεσξνχλ φηη νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ε καζεζηαθή 

απνηπρία βηψλνληαη ηξαπκαηηθά απφ πνιιά παηδηά (Kourkoutas, 2001∙ 

Mrunk, 2006∙ Rohner, 2010∙Terras et al., 2010). 

χκθσλα κε ην πνιπδηάζηαην κνληέιν ηεο ηεξαξρηθήο δνκήο ηεο 

Απηναληίιεςεο ησλ Marsh, Shavelson, Byrne (1988), ε Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηνκείο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ Απηναληίιεςε γηα ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ή ηα καζεκαηηθά, θάζε έλαο 

απφ ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ καζεηή ζηα 

αληίζηνηρα καζήκαηα. 

Αθφκε, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ζπλάθεηα Απηναληίιεςεο κε ηελ 

επίδνζε, είλαη κεγαιχηεξε γηα ηνπο καζεηέο κε κέηξηα ή ρακειή επίδνζε, 

θαζψο γη’ απηνχο ν παξάγνληαο επίδνζε ιεηηνπξγεί ζαλ θξηηήξην ηεο 

πξνζσπηθήο αμίαο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ επηπέδνπ απηναπφδνζεο, (Burns 
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1982, Covington 1992) θαζψο  ε ζρνιηθή απνηπρία ζεσξείηαη σο κηα 

θνηλσληθά απνδεθηή αμία. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην ζέκα ηεο αηηηψδνπο ζρέζεσο 

αλάκεζα ζηηο δχν κεηαβιεηέο. Ζ ζπλδηαθχκαλζε φκσο ε νπνία απνηειεί 

θξηηήξην γηα ην είδνο ηεο ζρέζεο δελ θαζνξίδεη πνηα κεηαβιεηή απνηειεί αηηία 

θαη πνηα απνηέιεζκα ηεο άιιεο. Αθφκε, ε ζπζρέηηζε απηή επεξεάδεηαη απφ 

ηξίηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο άιινη είλαη ειέγμηκνη θαη άιινη φρη.  

 Απηφ είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηηο ζρνιηθέο 

επηδφζεηο, ζην κέηξν πνπ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ηδηαίηεξα απηφ ηεο Διιάδαο,  έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο θηινζνθίαο ηνπο ηηο 

γλσζηηθέο-καζεζηαθέο επηδφζεηο (γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν). Απφ ηελ άιιε, 

απηφ δελ ζεκαίλεη, φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ, φηη άιινη εμσγελείο  

παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Hiskin, 

2011∙ Lawrence, 2006∙ Lyons, 2010). 

Πνιιέο έξεπλεο ζρεηίδνπλ ηελ πςειή ζρνιηθή επίδνζε κε πςειή 

Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο θαη αληίζηξνθα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζπκπεξαζκα εξκελεχεηαη ζε ζρέζε κε ηε ζεκαληηθφηεηα  ζε εθπαηδεπηηθφ 

θαη θνηλσληθφ επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή (Marsh & O'Mara, 2008∙ Lyons, 

2010∙ Mrunk, 2006).  

Πνιιέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη, ρακειέο ζπλνιηθέο ή επηκέξνπο 

επηδφζεηο, ζρεηίδνληαη ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ρακειά επίπεδα 

αθαδεκαηθήο Απηνλαηίιεςεο. Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί θαη 

αλαδείμεη ηε ζπζρέηηζε απηή ρξεζηκνπνηψληαο πηθνηιία ζρεηηθψλ εξγαιείσλ  

(Απνζηνιάθεο, 2005∙ Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & Campbell, 

1994∙ Φινπξήο, 1989∙ Flouris, Glazzard, 2010∙ Hisken, 2011∙ Hughes &  

Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010∙ Lawrence, 2006∙  Λενληαξή, 1996∙ Λενληαξή 

& Γηαιακάο, 1996∙ Lyons, 2010∙ Μαθξή Μπφηζαξε & Μέγαξε, 2001∙  

Υαηδεζενιφγνπ, 1994∙ Υαηδερξήζηνπ & Hopf 1992, θ.ά.). 

ε γεληθέο γξακκέο, αθφκε θαη έξεπλεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν, αλαδεηθλχνπλ φηη ρακειά επίπεδα ρνιηθήο 

Δπίδνζεο ζπλδένληαη κε ρακειή Απηναληίιεςε θαη ην αληίζεην, ζπζρέηηζε 

πνπ, φκσο, είλαη πην ηζρπξή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 
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Ηθαλφηεηαο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη Απηναληίιεςε θαη ζρνιηθή επίδνζε 

ζπλδένληαη κε κηα ακνηβαία ζρέζε, ε νπνία έρεη κεγάιε ζπνπδαηφηεηα γηα 

ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο. Απηφ είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζεκαζίαο 

πνπ δίλεηαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ζην κέηξν πνπ ηα πεξηζζφηεξα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα απηφ ηεο Διιάδαο,  έρνπλ ζην 

επίθεληξν ηεο θηινζνθίαο ηνπο ηηο γλσζηηθέο-καζεζηαθέο επηδφζεηο 

(γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν). Απφ ηελ άιιε, απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη άιινη 

εμσγελείο  παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

(Hiskin, 2011∙ Lawrence, 2006∙ Lyons, 2010). 

Αλαθαθαιαηψλνληαο, ηε ζπζρέηηζε ηεο Απηναληίιεςεο ζπλνιηθά κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ αλαδεηθλχεηαη ζηαζεξά ζε πνιιέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ηε ζπρέηηζε 

κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ εαπηφ 

(Απνζηνιάθεο, 2005∙ Battle & Blowers, 1982∙ Black, 1974∙ Chapman & 

Boersma, 1979∙ Γαζθαινπνχινπ, 1999∙ Φινπξήο, 1989∙ Flouris, 

Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & Campbell, 1994∙ Glazzard, 2010∙ 

Grolnick & Ryan, 1990∙ Harris et al., 2004∙ Hiebert, Wong & Hunter, 1982∙ 

Kistner et al, 1987∙ Kistner et Osborne, 1987∙  Larsen, Parker & Jorjorian, 

1973∙ Λενληαξή, 1996∙ Λενληαξή & Γηαιακάο, 1996∙ Maag & Reid, 2006∙ 

Marsh, 1989∙ Marsh & O' Mara, 2008∙ Mrunk, 2006∙ Renich & Harter, 1989∙ 

Rogers & Saklfoske, 1985∙ Rosenthal, 1973θ∙ νθηαλίδνπ, 1995∙ Vaughn & 

Hogan,1992∙ Winne, Woodlands & Wong, 1982∙ Winne et al, 1982∙ 

Υαηδεζενιφγνπ,1994∙ Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1992∙ Yauman, 1980∙ θ. α.). 

πλνπηηθά, νη ζρνιηθέο  επηδφζεηο επεξεάδνπλ ηελ Απηναληίιεςε θαη ηε 

ρνιηθή Απηναληίιεςε θαη θαηά ζπλέπεηα  επεξεάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη άιινη (ζπλνκήιηθνη) γηα 

απηφλ  θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Mrunk, 2006). 

1.4.7 Πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ θαη «απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία» 

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ Απηναληίιεςε γίλεηαη αθφκε 

πνιππινθφηεξε αλ ζπλεμεηάζνπκε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν δάζθαινο γηα 

ην καζεηή, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ην δάζθαιν. Ο 
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καζεηήο απφ ηε κεξηά ηνπ δεκηνπξγεί θαη απηφο ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα 

ε νπνία νπζηαζηηθά επεξεάδεηαη θαη εδξαηψλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 

δαζθάινπ. 

ηελ επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ γηα ηηο ζρέζεηο δαζθάισλ-καζεηψλ, ν 

Davis (2003), αλαθέξεη φηη ε ζεηηθή (π.ρ. εληζρπηηθή, ππνζηεξηθηηθή, κε 

ζπγθξνπζηαθή) ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ζπζρεηίδεηαη ζε πςειφ βαζκφ κε κία 

πνηθηιία επηζπκεηψλ ζηάζεσλ απφ πιεπξάο καζεηψλ, φπσο, ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα /δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο, καζεζηαθή νινθιήξσζε θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε, απφθηεζε ελλνηψλ, θνηλσληθέο επηηπρίεο /ζρέζεηο κε 

ζπλνκειίθνπο. πγρξφλσο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξεο αληνρέο ζηηο 

καηαηψζεηο, θαη πεξηζζφηεξεο αθαδεκατθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(Parmar, 2006). Αληίζεηα, ε θησρή ή αλχπαξθηε ζρέζε κεηαμχ καζεηή-

δαζθάινπ ζπλδέεηαη κε ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα ζηα παηδηά, θαζψο θαη 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπγθέληξσζεο (Κνπξθνχηαο, Ζ. & 

Caldin, 2012). 

Τπάξρνπλ πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ηνλίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο αληίιεςεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ δαζθάινπ γηα ηελ 

Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκέλα έρεη δηαπηζησζεί ζεηηθή ζπλάθεηα 

ζηνλ ηξφπν πνπ ν καζεηήο αληηιακβάλεηαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν 

δάζθαινο γη’ απηφλ θαη ζηελ Απηναληίιεςε ηνπ. Ζ Απηναληίιεςε ηνπ καζεηή 

θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ είλαη πνζά αλάινγα. Όζν πην ζεηηθά 

αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ηε ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ηνπο, ηφζν 

πην πςειφ επίπεδν Απηναληίιεςεο δηακνξθψλνπλ. Πεξαηηέξσ νη καζεηέο 

ηείλνπλ λα ζπκκνξθψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

λα έρνπλ θαιχηεξε ζπκπεξηθνξά θαη πςειφηεξε επίδνζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

καζεηέο πνπ αληηιακβάλνληαη αξλεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ δαζθάισλ πξνο απηνχο (Γεψξγαο 1986, Wang 1983). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Good, νη πξνζδνθίεο ηνπ δαζθάινπ 

κεηαηξέπνληαη ζε εθπιεξνχκελεο πξνθεηείεο, θαζψο ν καζεηήο πξνθαιεί 

ηηο εληππψζεηο πνπ ν δάζθαινο πεξηκέλεη απφ απηφλ θαη ζπκκνξθψλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο απηέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνγλσζία ηνπ. Απηή ε 

δηαδηθαζία εξκελεχεηαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ καζεηή 

ηεο ζηάζεο ηνπ δαζθάινπ, ε νπνία είλαη ζχζηνηρε πξνο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ 
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γη’ απηφλ, εθδειψλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη ηελ «επηθνηλσλία αζπλεηδήησλ» θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ-καζεηή (Γεψξγαο 1986). 

Ο Harrison θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, αλαθέξνπλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο δαζθάινπο βξέζεθε λα είλαη ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλεο ζε πνιχ πςειφ βαζκφ κε ην δεζκφ πνπ αλαπηχζζνπλ κε ην 

ζρνιείν θαη, αληίζηνηρα, αξλεηηθά, ζπζρεηηζκέλεο κε ηελ ηάζε ησλ παηδηψλ 

λα απνθχγνπλ ην ζρνιείν (Harrison, Clark & Ungerer, 2007). Παξάιιεια, ν 

Wentzel (2002), δηαπίζησζε φηη ε αληίιεςε ησλ λεαξψλ καζεηψλ 

(πξνεθήβσλ) γηα ηε ζηάζε θξνληίδαο ησλ δαζθάισλ απέλαληη ηνπο ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζπλδεδεκέλε κε κία απνδεθηά θνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή θξίζεθε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο. πγρξφλσο, ε 

αληίιεςε γηα ηελ ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ηνπο ήηαλ, επίζεο, πςειά 

ζπζρεηηδφκελε κε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη επαξθείο αθαδεκατθέο 

επηδφζεηο, φπσο απηέο αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο δαζθάινπο (Wentzel, 2002). 

Ο Reddy θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, βξήθαλ φηη ε ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ησλ 

λεαξψλ εθήβσλ ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληίιεςε ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ 

γηα ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ. 

Δπηπξνζζέησο, ε ζπγθεθξηκέλε δηαρξνληθή έξεπλα έδεημε φηη νη αιιαγέο 

ζηελ αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δαζθάισλ ηνπο, 

πξνέβιεπε ηηο κειινληηθέο αιιαγέο ζε επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθψλ 

δπζθνιηψλ/δηαηαξαρψλ (θαηάζιηςεο) θαη απηνεθηίκεζεο (Reddy, Rhodes & 

Mulhall, 2003, φπσο αλαθ. ζην Κνπξθνχηαο, Ζ. & Caldin, 2012). 

 
1.5 ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ 

1.5.1 Γεθαεηία ’70 

Παξφιν πνπ ζε άιιεο ρψξεο είρε δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κειέηε ηεο 

Απηναληίιεςεο, ζηελ Eιιάδα άξγεζαλ λα δηεμαρζνχλ ζρεηηθέο έξεπλεο. H 

πξψηε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο Απηναληίιεςεο 

εκθαλίζηεθε κεηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70. 

Mία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ζρεηηθά κε ηελ 

Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο, ήηαλ 

ησλ Φινπξή θαη Mαληδάξα (1978). ηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηπραίν δείγκα 60 καζεηψλ ηεο E΄ ηάμεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πεξηθέξεηα 

Aζελψλ. ηφρνο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί πψο αηζζάλνληαη νη καζεηέο γηα ηνλ 
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εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. H θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε («Primary self 

Concept Inventory» ησλ Muller θαη Leonetti) κεηξά ηξεηο ηνκείο ηεο 

Απηναληίιεςεο: ηνλ πξνζσπηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ην δηαλνεηηθφ. 

H αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έδεημε φηη ν κέζνο φξνο ηεο Απηναληίιεςεο 

ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πςειφο. Oη καζεηέο επέδεημαλ πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ζην δηαλνεηηθφ ηνκέα ελψ αθνινπζεί ν πξνζσπηθφο ηνκέαο θαη, 

ηέινο, ν θνηλσληθφο. Γειαδή, φινη ζρεδφλ νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, άζρεηα 

κε ην αλ ήηαλ ηθαλνί ή φρη, επηζπκνχζαλ ή ζεσξνχζαλ φηη είραλ δηαλνεηηθή 

ηθαλφηεηα. Πξνέθπςε, επίζεο, κηα ειαθξά ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

Απηναληίιεςε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν. 

Oη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηαλνεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα είλαη κε ξεαιηζηηθή θαη αλαθξηβήο. Kη απηφ γηαηί 

ηφζν νη ηθαλνί φζν θαη νη ιηγφηεξν ηθαλνί καζεηέο ζεκείσζαλ πςειέο 

βαζκνινγίεο ζην δηαλνεηηθφ ηνκέα ηεο Απηναληίιεςεο. Tν ζπκπέξαζκα απηφ 

εληζρχεηαη θη απφ ην γεγνλφο φηη εθαηφ ηνηο εθαηφ ηνπ δείγκαηνο ησλ 

καζεηψλ απάληεζαλ ζε ζπκπιεξσκαηηθφ εξσηεκαηνιφγην φηη ηνπο αξέζεη 

ην ζρνιείν. 

Πεξίπνπ ηα ίδηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζε κηα άιιε παξφκνηα έξεπλα, 

κε καζεηέο ειιεληθήο θαηαγσγήο ζηηο Hλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Aκεξηθήο 

(Flouris, 1978). Bεβαίσο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ θάπνηνπο πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο ησλ εξεπλψλ ηνπο πνπ 

κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο πηζαλέο αηέιεηεο 

ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο (Φινπξήο, 1981). 

Tα πςειά επίπεδα ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ησλ Eιιήλσλ καζεηψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ απφ ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ ζηελ 

Eιιάδα. χκθσλα κε ηνλ H. Triandis, νη Έιιελεο γνλείο ππεξεθηηκνχλ ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο ζε βαζκφ πνπ μεπεξλά ην φξην ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Oη γνλείο ιέλε ραξαθηεξηζηηθά ζηα παηδηά ηνπο φηη είλαη ηα 

θαιχηεξα θαη ηα εμππλφηεξα ζηνλ θφζκν. Tν απνηέιεζκα είλαη λα 

δεκηνπξγείηαη ζηα παηδηά κηα επίπιαζηε, κε πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα ηνπο δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε θαη ππεξεπαηζζεζία 

ζηηο επηθξίζεηο ησλ άιισλ (Triandis, 1989· Triandis & Triandis, 1969· 

Γεψξγαο, 1986· Φινπξήο, 1981). Aθφκε θαη ζηνπο Έιιελεο πνπ δνπλ ζε 

μέλεο ρψξεο ε «έζσ νκάδα» ζπλερίδεη λα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε. 
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Γίδεηαη, δειαδή, ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα, πξάγκα πνπ 

έκκεζα εληζρχεη ηελ Απηναληίιεςε. 

1.5.2 Γεθαεηίεο 1980-1990 

Kαηά ηε δεθαεηία ’80-’90, πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ην απηνζπλαίζζεκα ησλ Eιιήλσλ καζεηψλ θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζπζρέηηζήο ηνπ κε δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Tν ελδηαθέξνλ 

κεηαηνπίδεηαη ζηαδηαθά απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

ε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Kξήηε (Φινπξήο, 1983), 

έιαβαλ κέξνο 425 καζεηέο ηεο B΄ Λπθείνπ. Xξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

Απηνεθηίκεζεο ησλ Davinson θαη Greenberg. ηφρνο ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί 

ην επίπεδν ηεο Απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ θαη ε πηζαλή ζπζρέηηζή ηνπ κε 

ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο θηινδνμίεο. 

Όπσο θαη ζηηο έξεπλεο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, ν κέζνο 

φξνο Απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πςειφο, πξάγκα πνπ 

νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαη ζηελ επίδξαζε ησλ 

γνλέσλ. Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ Απηναληίιεςεο θαη ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ καζεηψλ. Tα 

ζηνηρεία δείρλνπλ, ινηπφλ, φηη φζν απμάλεη ην απηνζπλαίζζεκα, ηφζν απμάλεη 

ε ηάζε γηα θαιχηεξε επίδνζε. Aπηφ δε ζεκαίλεη φηη ε κία κεηαβιεηή πξνθαιεί 

ηελ άιιε, θαζψο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί αηηηψδεο ζρέζε. Eπίζεο, 

πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαζψο θαη κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

θαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ παηέξα. 

Χζηφζν, ε ππφζεζε φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην απηνζπλαίζζεκα ηφζν 

πςειφηεξεο είλαη νη επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο ησλ καζεηψλ δελ 

επηβεβαηψζεθε, παξφια ηα αληίζεηα ζηνηρεία δηεζλψλ εξεπλψλ. Αζρέησο ηνπ 

βαζκνχ Aπηναληίιεςήο ηνπο, νη καζεηέο επέιεγαλ επαγγέικαηα πςεινχ 

θνηλσληθνχ γνήηξνπ, θαηάζηαζε ηελ νπνία επεξεάδεη ε ειιεληθή νηθνγέλεηα, 

ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαζψο θαη άιινη παξάγνληεο. 

Mηα πνιχ ελδηαθέξνπζα έξεπλα δηεμήγαγε θαη ε Γξαγψλα (1983), ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ 1.500 καζεηέο 12 εηψλ απφ φιε ηελ Eιιάδα. Oη πεξηνρέο 

πνπ εθπξνζσπήζεθαλ ήηαλ ν παξαδνζηαθφο-αγξνηηθφο ρψξνο, νη πεξηνρέο 
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πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ξαγδαίεο αιιαγέο θαη ε πεξηνρή ηεο Aζήλαο. Γηα 

ηε κέηξεζε ηεο Απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ 

θαηαζθεχαζε ε εξεπλήηξηα. 

Tα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε δηακφξθσζε κηαο ζηαζεξήο Απηναληίιεςεο 

θαη ηαπηφηεηαο απνηειεί κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ 

παξαηεξείηαη κεγάιε πνιππινθφηεηα, ελψ ε ίδηα δηαδηθαζία είλαη 

απινχζηεξε ζε πεξηνρέο ρακειήο πνιππινθφηεηαο. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, 

φηη ζηελ Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε εκηαζηηθέο 

πεξηνρέο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απφηνκεο ή ξαγδαίεο αιιαγέο, επηθξαηεί 

ζχγρπζε θαη ζχγθξνπζε. 

Απφ ηελ ίδηα έξεπλα πξνέθπςε φηη ε ζρνιηθή επίδνζε αιιά θαη ν δείθηεο 

λνεκνζχλεο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ, απνηεινχλ ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

παξάγνληεο πξφβιεςεο ηεο Απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο, ελψ ην 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ καζεηψλ δελ είρε επίδξαζε ζε θαλέλα 

παξάγνληα ηεο Απηναληίιεςήο ηνπο. 

Iδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δηαπίζησζε φηη νη καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, 

αγφξηα θαη θνξίηζηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία δνχζαλ, έδηλαλ 

κεγάιε έκθαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θαινχ θαη επηκειή καζεηή. Φαίλεηαη φηη 

απαζρνιεί ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ ν παξάγνληαο ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο ζην ζρνιείν, ηελ νπνία ζπλδένπλ κε ηελ εηθφλα ηνπ θαινχ 

καζεηή. Tα παηδηά ηεο Aζήλαο, φκσο, βιέπνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο λα επηδηψθεη 

ηε ζρνιηθή επηηπρία ρσξίο απηφ λα ηνπο δίλεη ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε. ηφρνο 

ηνπο είλαη θπξίσο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο. Aληίζεηα, ηα παηδηά 

ηνπ παξαδνζηαθνχ-αγξνηηθνχ ρψξνπ πξνζζέηνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία 

ζηελ ηδηφηεηα ηεο ζρνιηθήο επηηπρίαο, εληάζζνληαο ζε απηή δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ Απηνεθηίκεζε, ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, 

ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θ.ά. Tέινο, ηα παηδηά ηνπ κεηαβαηηθνχ ρψξνπ 

βξίζθνληαη θάπνπ ζηε κέζε, επεξεαζκέλα θαη απφ ην αζηηθφ πξφηππν αιιά 

θαη απφ ηηο παξαδνζηαθέο αξρέο, πνπ ηεξνχληαη φκσο κάιινλ ζηνλ ηχπν θαη 

φρη ζηελ νπζία ηνπο. 

Aλάινγεο δηαπηζηψζεηο γηα ηα παηδηά ηνπ αγξνηηθνχ παξαδνζηαθνχ 

ρψξνπ θαη ηεο Aζήλαο έρνπλ πξνθχςεη θαη απφ δηαρξνληθέο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Kαηάθε, Γξίβα, Kσλζηαληάθε, Πιαηάθε θαη 

Mσξάθε (1982). Γηαπηζηψζεθε φηη ηα παηδηά ηνπ αγξνηηθνχ-παξαδνζηαθνχ 
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ρψξνπ δίλνπλ έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία, ζηε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα, ζηελ 

αιιεινεμάξηεζε, ζην ζπκθέξνλ ηνπ ζπλφινπ. Όια απηά απνηεινχλ αμίεο 

πνπ εληζρχνπλ ηνλ απηνζεβαζκφ θαη ηελ Απηναληίιεςε. Aληίζεηα, ηα παηδηά 

ηεο πφιεο δελ αλαθέξνληαη ζε αμίεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπιινγηθή 

πξνζπάζεηα θαη ην θνηλφ θαιφ. Eπηπιένλ, αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη ζε 

αδηέμνδν, αθνχ δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο, ηηο ζπλζήθεο 

πνπ δελ είλαη επλντθέο γηα ηε δηακφξθσζε ζεηηθήο Απηναληίιεςεο. 

Oη αμίεο θαη νη αληηιήςεηο απηέο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο έρνπλ ηηο 

ξίδεο ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε, ζηνλ νηθνγελεηαθφ ρψξν θαη ηελ «έζσ 

νκάδα», φπνπ βξίζθνπλ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηα άηνκα. 

Πνιχ ζεκαληηθά είλαη ηα επξήκαηα απφ κηα δηαπνιηηηζηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1985, κε 646 ειιελφπαηδα ηεο B΄ Λπθείνπ απφ ηελ 

Eιιάδα, ηελ Aίγππην, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία (Flouris, Kassotakis θαη 

Vamvoukas, 1990). θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα θαζνξηζηεί αλ ν 

παξάγνληαο «εζληθή κεηνλφηεηα» είλαη ηζρπξφηεξνο απφ άιινπο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο θαη ε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

θηινδνμίεο ησλ καζεηψλ. 

Aπφ ηελ έξεπλα δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά σο πξνο 

ην επίπεδν ηεο Απηναληίιεςεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο πνπ δνπλ κφληκα 

ζηελ Eιιάδα θαη ζε εθείλνπο πνπ δνπλ ζηε Γαιιία θαη ζηελ Aίγππην. 

Aληίζεηα, δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο πνπ δνχζαλ ζηελ Eιιάδα θαη ζηε Γαιιία θαη απηψλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ηε Γπηηθή Γεξκαλία, φπνπ εκθαλίζηεθε θαη ε κηθξφηεξε 

κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ ηεο Απηναληίιεςεο. 

Oη εξεπλεηέο ζπκπέξαλαλ πσο ν θχξηνο ζπληειεζηήο δηακφξθσζεο ηεο 

αληίιεςεο πνπ έρεη ν καζεηήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη θαη πάιη ν θχθινο ησλ 

δηθψλ, ε «εζσ-νκάδα». O παξάγνληαο «εζληθή κεηνλφηεηα», φηαλ δελ 

ζπληξέρνπλ άιινη παξάγνληεο, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ. O θνηλσληθν-νηθνλνκηθφο θαη κνξθσηηθφο 

παξάγνληαο απφ ηελ άιιε είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ζπληειεζηήο 

δηακφξθσζεο ηεο Απηναληίιεςεο, πεξηζζφηεξν κάιηζηα θαη απφ ηνλ 

παξάγνληα «εζληθή κεηνλφηεηα», γηα ηνπο καζεηέο πνπ δνχζαλ εθηφο 

Eιιάδαο. 
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H έξεπλα ηνπ Tαλνχ (1985), είρε σο ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζην βαζκφ Απηνεθηίκεζεο θαη ζηε κνξθή θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ εθήβσλ-καζεηψλ. Eπίζεο, δηεξεπλήζεθε ε έθηαζε ηεο 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο σο πξνο ηελ 

ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 418 καζεηέο, 198 αγφξηα θαη 

220 θνξίηζηα, ειηθίαο 12-18 εηψλ. H θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν 

θαηάινγνο Απηνεθηίκεζεο ηνπ Coopersmith. 

Tα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη έθεβνη κε πςειή Απηνεθηίκεζε έρνπλ έλα 

πην ζηαζεξφ ζχζηεκα αμηψλ απφ απηνχο κε ρακειή Απηνεθηίκεζε. 

Bξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ ησλ καζεηψλ κε 

πςειή Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ ρακειά επίπεδα 

Απηνεθηίκεζεο. Φαίλεηαη φηη ν βαζκφο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ επεξεάδεη ηε 

κνξθή ηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαπηζηψζεθε, επίζεο, φηη νη έθεβνη κε 

πςειή Απηνεθηίκεζε ζπκθσλνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο γνλείο ηνπο ζηελ 

ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ, ζε αληίζεζε κε απηνχο κε ρακειή Απηνεθηίκεζε πνπ 

ηείλνπλ λα δηαθσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ηα αγφξηα ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξε 

γεληθή Απηναληίιεςε απφ ηα θνξίηζηα πνπ θηλνχληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα. 

Παξαηεξήζεθε, επίζεο, φηη ηα θνξίηζηα ζεκεηψλνπλ κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπκθσλίαο κε ηνπο γνλείο ηνπο ζηελ θιηκάθσζε ησλ αμηψλ. Παξάιιεια, ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ζρέζεο αλάκεζα ζηελ 

Απηνεθηίκεζε θαη ηελ ειηθία, ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. 

Mηα άιιε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Mπνγδαλφ θαη 

Παπαξαθηάθε (1986). ηφρνο ηήο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηελ 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε. Tν δείγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ πεξηνξηζκέλν. πγθξνηήζεθε απφ 40 καζεηέο 

ηεο Σ΄ Γεκνηηθνχ πνπ πξνέξρνληαλ απφ δχν ζρνιεία ηεο Aζήλαο θαη γηα ην 

ιφγν απηφ, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 

Oη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θνηλσληθή πξνέιεπζε 

ηνπ καζεηή παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο απηναληίιεςήο 

ηνπ. πκπεξαίλνπλ επίζεο, φηη ε ζπλεθηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο πνπ αλήθεη, ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν θαη αιινχ, 
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πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ηελ απνδνρή, ζηνηρεία πνπ 

απνηεινχλ ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο. 

Mηα πνιχ νξγαλσκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

1987 (Φινπξήο, 1989), ε νπνία είρε σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε ηεο 

Απηναληίιεςεο θαη ηεο επίδξαζεο ησλ γνλέσλ κε ηελ επίδνζε ησλ Eιιήλσλ 

καζεηψλ ζηα καζήκαηα ηεο αξηζκεηηθήο θαη ηεο γιψζζαο. Mειεηήζεθε 

επίζεο ν ξφινο ηνπ θχινπ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Tν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 781 καζεηέο ηεο E΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ απφ δηάθνξα κέξε ηεο Eιιάδαο. Tν δείγκα είλαη αξθεηά 

αληηπξνζσπεπηηθφ θη έηζη ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θιίκαθεο πνπ 

κεηξνχλ ηε γεληθή Απηναληίιεςε (Self Appraisal Scale ησλ Davidson θαη 

Greenberg) θαη θιίκαθεο Απηναληίιεςεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ζηελ 

αξηζκεηηθή θαη ηε γιψζζα ηνπ Campbell. H κεηαβιεηή ηεο επίδξαζεο 

γνλέσλ δηεξεπλήζεθε σο πξνο ηνπο εμήο παξάγνληεο: ηε γνλετθή πίεζε, ηελ 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ηε γνλετθή βνήζεηα, ηελ πξνψζεζε γηα δηαλνεηηθή 

αλάπηπμε, ηελ επίβιεςε ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη ηελ επηβνιή θαλφλσλ ή 

πεξηνξηζκψλ. 

Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε παξνρή ππνζηήξημεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ γνλέσλ εληζρχεη ηε γεληθή Απηναληίιεςε, ην αίζζεκα 

απηνπεπνίζεζεο ηνπ παηδηνχ. Eλδηαθέξνλ είλαη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη 

ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο γεληθήο Απηναληίιεςεο θαη ηεο 

γνλετθήο πίεζεο. Φαίλεηαη φηη, φηαλ αζθείηαη πίεζε απφ ηνπο γνλείο, ην 

αίζζεκα ηεο γεληθήο Απηναληίιεςεο κεηψλεηαη. Oη ππφινηπνη παξάγνληεο ηεο 

θιίκαθαο ηεο επίδξαζεο ησλ γνλέσλ θαίλεηαη λα εληζρχνπλ ην αίζζεκα ηεο 

γεληθήο Απηναληίιεςεο. Aθφκε, βξέζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε 

γεληθή Απηναληίιεςε θαη ηελ επίδνζε αιιά θαη ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο ζηε γιψζζα θαη ηελ αξηζκεηηθή. Aληίζεηα, βξέζεθε φηη, φζν 

πεξηζζφηεξε πίεζε αζθείηαη απφ ηνπο γνλείο γηα ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ηνπο είηε ζηε γιψζζα είηε ζηελ αξηζκεηηθή, ηφζν ε επίδνζε θαη ε 

Απηναληίιεςε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα ην κάζεκα απηφ ειαηηψλεηαη. 

Γεληθφηεξα, θάλεθε φηη ε παξνρή βνήζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνλεψλ 

θαζψο θαη ε ηάζε ηνπο λα πξνσζνχλ ηα παδηά ηνπο δηαλνεηηθά, φηαλ 
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αζθνχληαη πέξα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν, δεκηνπξγνχλ επηπηψζεηο ζηελ 

επίδνζή ηνπο θαη ζηελ απηναληίιεςή ηνπο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα. 

Eπίζεο, παξαηεξήζεθαλ ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηε κφξθσζε 

ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο θαη ηελ Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ φζνλ αθνξά 

ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά. Oη δηαπηζηψζεηο απηέο είλαη αλακελφκελεο, 

θαζψο, φζν πεξηζζφηεξε κφξθσζε έρνπλ νη γνλείο, ηφζν πεξηζζφηεξν 

ελδέρεηαη λα παξέρνπλ ηελ αλάινγε ππνζηήξημε πνπ εληζρχεη ηελ επίδνζε, 

ηε γεληθή Απηναληίιεςε θαη ηελ Απηναληίιεςε ηεο ηθαλφηεηαο πξνο έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

H ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ πξνέθπςε αλάκεζα ζηελ επδνζε ησλ καζεηψλ 

ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ Απηναληίιεςε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο 

ζηα καζήκαηα απηά θαλεξψλεη φηη ην λα ζεκεηψζνπλ νη καζεηέο επίδνζε 

ζηα καζήκαηα απηά ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα πψο αληηιακβάλνληαη ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Yπάξρεη, βέβαηα, ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε γεληθή Απηναληίιεςε θαη ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε 

γιψζζα θαη ηελ αξηζκεηηθή αιιά ε ζπζρέηηζε απηή είλαη αθφκε ηζρπξφηεξε 

φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο σο πξνο ηνπο 

ηνκείο απηνχο. Παξφκνηα επξήκαηα έρνπλ πξνθχςεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο. 

πγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα απηά ζηεξίδνληαη απφ κηα κεηαγελέζηεξε 

έξεπλα (Flouris, Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & Campbell, 1994) κε 

δείγκα 759 καζεηέο ηεο E΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ απφ φιε ηελ Eιιάδα. ηελ 

έξεπλα εμεηάζηεθαλ ε ζρέζε ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, ηεο 

νηθνγελεηαθήο επίδξαζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο θαη γεληθήο Απηναληίιεςεο 

ησλ παηδηψλ κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά. 

Tα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη ηα αγφξηα δέρνληαη κεγαιχηεξα 

επίπεδα πίεζεο, ππνβνήζεζεο θαη ειέγρνπ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηα θνξίηζηα. Aθφκε, παξαηεξήζεθαλ πςειφηεξα επίπεδα πξνψζεζεο γηα 

δηαλνεηηθή αλάπηπμε πξνο ηα αγφξηα, ηα νπνία εκθαλίδνπλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά πςειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο ζηελ ηθαλφηεηα ζηα 

καζεκαηηθά, άζρεηα κε ην αλ ε απφδνζή ηνπο ήηαλ ρακειή. 

Eπίζεο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα, θάλεθε φηη, φηαλ ε πίεζε 

θαη ε ππνβνήζεζε απφ κέξνπο ησλ γνληψλ μεπεξλά θάπνην κέηξν, θαίλεηαη 

λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε ζηε γιψζζα θαη ζηα 

καζεκαηηθά, παξφιν πνπ ζηα θνξίηζηα ηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη πην 
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ζεηηθά. Γεληθφηεξα, ε Απηναληίιεςε, γεληθή θαη αθαδεκατθή, θαίλεηαη λα 

επλνείηαη απφ ηα πςειά επίπεδα ππνζηήξημεο θαη ηε ρακειή πίεζε. 

H γεληθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ επλνείηαη απφ ην πιήζνο ησλ 

δηαζέζηκσλ πλεπκαηηθψλ εξεζηζκάησλ ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ, ελψ ηα παηδηά 

απφ κε αζηηθά πεξηβάιινληα θάλεθε λα έρνπλ ρακειφηεξε Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά. Aθφκε ηα ίδηα πεξηβάιινληα ηείλνπλ 

λα ζπζρεηίδνληαη κε πςειφηεξα επίπεδα κε ιεηηνπξγηθήο πίεζεο πξνο ηα 

αγφξηα. Oη νηθνγέλεηεο ρακειφηεξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ αζθνχλ 

πεξηζζφηεξε πίεζε ζηα παηδηά ηνπο θαη εθδειψλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ππνζηήξημεο ζηα αγφξηα, ζε αληίζεζε κε ηηο νηθνγέλεηεο κε πςειφηεξν 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν φπνπ ε ππνζηήξημε θαίλεηαη λα είλαη 

κεγαιχηεξε ζηα θνξίηζηα. Eπίζεο, βξέζεθε φηη ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ πςειά θνηλσλνληθννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο 

ζηα καζεκαηηθά. 

Kαη ζε απηή ηελ έξεπλα είλαη εκθαλήο ε ζρέζε ηεο γεληθήο 

Απηναληίιεςεο θαη ηεο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά θαη ηε γιψζζα. Όκσο 

παξακέλεη ηζρπξφηεξε ε επίδξαζε ηεο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο ζηελ 

επίδνζε ζε θάζε ηνκέα. Γηα κηα αθφκε θνξά, γίλεηαη ζαθήο ν κεγάινο 

βαζκφο επζχλεο ησλ γνλέσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ. 

Όπσο βιέπνπκε, ινηπφλ, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, ε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ Απηναληίιεςε απμάλεηαη. Oη πξνζπάζεηεο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο Απηναληίιεςεο θαη 

ηεο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Tαπηφρξνλα 

δηεξεπλψληαη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο είλαη ην θχιν, ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο πξνέιεπζεο (αζηηθά, 

εκηαζηηθά θαη αγξνηηθά πεξηβάιινληα). Eπίζεο, ζπλεηδεηνπνηείηαη ε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ γνλέσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο ησλ 

καζεηψλ. Oη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη είλαη πιένλ νξγαλσκέλεο θαη ηα 

επξήκαηά ηνπο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Απηναληίιεςεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 
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1.5.3 Απφ ην 1990 έσο ζήκεξα 

Mε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε κειέηε ηεο Απηναληίιεςεο ζηνλ ειιεληθφ 

ρψξν ζπζηεκαηνπνηείηαη. H εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δηεπξχλεηαη ζε λέεο 

παξακέηξνπο θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο Απηναληίιεςεο. Πιένλ, 

είλαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο Απηναληίιεςεο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαη νη 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έρνπλ πξαθηηθέο πξνεθηάζεηο θαη 

πεξηέρνπλ πξνηάζεηο γηα πξαθηηθή εθαξκνγή. Γίλνληαη, επίζεο, πξνζπάζεηεο 

γηα ηε ζηελφηεξε ζχλδεζε ηεο κειέηεο ηεο Απηναληίιεςεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε. 

Tν 1990 δηεμήρζε κηα έξεπλα κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ Απηναληίιεςεο θαη αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή ζην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν (Xαηδεζενιφγνπ, 1994). Eπίζεο, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ θχινπ, ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο, ηεο ζεηξάο 

γέλλεζεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαζψο θαη ηνπ κνξθσηηθνχ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ζε ζρέζε κε ηελ Απηναληίιεςε θαη ηελ 

αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Tν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 503 καζεηέο ηεο 

E΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ πνπ επηιέρζεθαλ απφ 10 ζρνιεία ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ Aηηηθήο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε θιίκαθα Απηναληίιεςεο Piers-Harris. 

Aπφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε επζχγξακκε ζεηηθή 

ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο γεληθήο Απηναληίιεςεο θαη ηεο αλαγλσζηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ καζεηή. Γειαδή, φζν πςειφηεξε είλαη ε γεληθή Απηναληίιεςε 

ηνπ καζεηή ηφζν θαιχηεξε επίδνζε έρεη ζηελ αλάγλσζε θαη ην αληίζηξνθν. 

H επζχγξακκε ζεηηθή ζπλάθεηα ηζρχεη θαη κεηαμχ ηεο γεληθήο Απηναληίιεςεο 

θαη ησλ επηκέξνπο επηδφζεσλ ηνπ καζεηή, ζηε γλψζε ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγίνπ ηεο ηάμεο ηνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ. 

Eπίζεο, βξέζεθε φηη ην πςειφ κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ζπληειεί ζηε δηακφξθσζε ζεηηθήο Απηναληίιεςεο 

ζην καζεηή θαη, ηειηθά, ζε πςειφηεξε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. Tν αληίζεην 

ζπκβαίλεη, φηαλ ην κνξθσηηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη 

ρακειφ. Tα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ θχινπ, 

ηεο ρξνλνινγηθήο ειηθίαο θαη ηεο ζεηξάο γέλλεζεο κε ηελ Απηναληίιεςε ηνπ 

καζεηή δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά. 
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ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Xαηδερξήζηνπ θαη Hopf 

(1992) κειεηήζεθε ε Απηναληίιεςε καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Tν δείγκα απνηέιεζαλ 1.041 καζεηέο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη 862 Γεπηεξνβάζκηαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

κεηάθξαζε ηνπ Eξσηεκαηνινγίνπ Πεξηγξαθήο ηνπ Eαπηνχ (SPQ). 

Tα απνηειέζκαηα απέδεημαλ ηελ πνιπδηάζηαηε δνκή ηεο 

Απηναληίιεςεο ησλ Eιιήλσλ καζεηψλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, ηξεηο βαζηθνί ηνκείο ζρεηηθνί κε ηε κάζεζε ζην ζρνιείν 

δηαρσξίδνληαη: ην ελδηαθέξνλ, ε ηθαλφηεηα θαη ε επίδνζε. H επίδνζε ζην 

ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηε γεληθή Απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ θαζψο θαη κε ηε 

ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο, ην θαηά πφζν νη γνλείο ηνπο είλαη επραξηζηεκέλνη ή 

δπζαξεζηεκέλνη κε απηά πνπ θάλνπλ. Φάλεθε φηη ε Απηνεθηίκεζε ησλ 

παηδηψλ ζ’ απηή ηελ ειηθία είλαη αιιειέλδεηε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε, ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε, ηηο πξνζδνθίεο θαη ζηάζεηο ησλ γνλέσλ θαη ηηο ζηάζεηο 

ησλ ζπλνκειίθσλ. Tα απνηειέζκαηα απηά είλαη ελδεηθηηθά ηεο δνκήο ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ. 

Oη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, απφ ηελ άιιε, εθηηκνχλ φηη νη γισζζηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν έρνπλ θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην ζρνιείν θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζε φια ηα 

καζήκαηα, αληαλαθιψληαο ηε γεληθφηεξε έκθαζε ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ γηα νξηζκέλεο πιεπξέο 

ηνπ εαπηνχ ηνπο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θχιν ησλ καζεηψλ. Tα αγφξηα 

ζεσξνχλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλά απφ ηα θνξίηζηα ζηα καζεκαηηθά ηφζν 

ζην Γεκνηηθφ φζν θαη ζην Γπκλάζην, ελψ είλαη ιηγφηεξν ηθαλά ζηα γισζζηθά 

καζήκαηα ζην Γπκλάζην. Tα θνξίηζηα, απφ ηελ άιιε, εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα απφ ηα αγφξηα θαη ζην Γεκνηηθφ θαη ζην 

Γπκλάζην. 

Eπίπιένλ, ηα αγφξηα ζεσξνχλ φηη έρνπλ θαιχηεξε εμσηεξηθή εκθάληζε 

θαη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο απ’ φηη ηα θνξίηζηα. χκθσλα κε ηα θνηλσληθά 

ζηεξεφηππα γηα ηα δχν θχια, ηα αγφξηα έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα 

αζιήκαηα, ελψ, ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξηηζηψλ, κεγαιχηεξε ζεκαζία δίλεηαη 

ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε δεκηνπξγψληαο, ζπλήζσο, κεγαιχηεξν άγρνο ζηηο 

γπλαίθεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηελ απαίηεζε. Αθφκε, ηα 
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αγφξηα εθηηκνχλ φηη έρνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο 

απφ ηα θνξίηζηα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ ζην Γπκλάζην ηα αγφξηα 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηα 

θνξίηζηα. ην Γπκλάζην, ηα αγφξηα αλαθέξνπλ επίζεο, φηη έρνπλ κεγαιχηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα απφ ηα θνξίηζηα, ελψ δελ ππάξρεη δηαθνξά 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζηε γεληθή απηνεθηίκεζή ηνπο. 

Tα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ, αθφκε, φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γεκνηηθφ πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο ζηα καζήκαηα θαη ρακειή Απηνεθηίκεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. Oη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαπξνζσπηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Γεληθφηεξα, φζν πςειφηεξε είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ, 

ηφζν ζεηηθφηεξεο είλαη νη εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα καζήκαηα. 

ην Γεκνηηθφ, ηα θνξίηζηα κε ρακειή επίδνζε ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

θαιχηεξε εμσηεξηθή εκθάληζε ζε αληίζεζε κε ηηο ζπκκαζήηξηεο ηνπο κε 

πςειή επίδνζε. Aληίζεηα, ηα αγφξηα κε πςειή επίδνζε ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

θαιχηεξε εκθάληζε. ην Γπκλάζην, νη καζεηέο κε πςειή επίδνζε έρνπλ 

πςειφηεξε Απηνεθηίκεζε αιιά θαη κηθξφηεξεο ηθαλφηεηεο ζηα αζιήκαηα, ελψ 

νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε ζεσξνχλ φηη έρνπλ ηελ θαιχηεξε εμσηεξηθή 

εκθάληζε. Oη εθηηκήζεηο απηέο ησλ παηδηψλ κε ρακειή επίδνζε κπνξεί λα 

απνηεινχλ κεραληζκφ άκπλαο, ψζηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ απνηπρία ηνπο 

ζηα καζήκαηα. Mηα άιιε εξκελεία είλαη φηη ηα παηδηά κε θαιή εμσηεξηθή 

εκθάληζε δελ ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ην ζρνιείν αιιά πεξηζζφηεξν γηα 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ε κηα άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1992, δηεξεπλήζεθε ν 

ξφινο ηεο ςπρνινγηθήο θεληξηθφηεηαο, δειαδή ε επίδξαζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ αμηψλ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο 

Απηναληίιεςεο θαη ηεο ζθαηξηθήο Απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ (Kνπκή, 

1997). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 168 καζεηέο ηεο B΄ Γπκλαζίνπ, πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ 6 Γπκλάζηα ηεο λήζνπ Xίνπ. H γεληθή θαη εηδηθή (ζε 6 

καζήκαηα) ζρνιηθή Απηναληίιεςε κεηξήζεθε κε βάζε ην εξσηεκαηνιφγην 

ησλ Brookover, Erickson θαη Joiner (Self -Concept of Ability Scale), ελψ ε 
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ζθαηξηθή Απηνεθηίκεζε κε ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Rosenberg (Self-Esteem 

Scale). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ε ρνιηθή Aπηναληίιεςε ζρεηίδεηαη κε ηε 

θαηξηθή Aπηνεθηίκεζε ησλ εθήβσλ καζεηψλ. H πςειή επίδνζε ζηα 

καζήκαηα είλαη ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο δσήο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ 

ηνπ δείγκαηνο, θπξίσο ιφγσ ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ 

γηα ηελ επίηεπμε θάπνησλ ζηφρσλ. Yπάξρεη, δειαδή, θάπνηα ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο γηα ην κέιινλ ηνπο θαη 

ζηηο αμίεο ηνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ «λα είλαη θαλείο 

θαιφο καζεηήο», θη επνκέλσο ζηε ζρνιηθή Απηναληίιεςε. 

H ζρνιηθή Απηναληίιεςε ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο άμνλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κέηξηα κεηαμχ ηνπο θαη νη νπνίνη νλνκάζηεθαλ απφ ηνπο 

εξεπλεηέο «Aπηναληίιεςε ζηα θχξηα καζήκαηα» θαη «Aπηναληίιεςε ζηα 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα». Yπάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηελ 

αμία πνπ πξνζδίδνπλ νη καζεηέο ζηελ πςειή επίδνζε θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, «ησλ θπξίσλ», θαη φρη άιισλ, «ησλ 

δεπηεξεπφλησλ». H πςειή επίδνζε θαη ε ηεξάξρεζε σο αμίαο ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο αιιά θαη ησλ «θπξίσλ» καζεκάησλ ηνπνζεηνχληαη πςειά ζην 

ελδηαθέξνλ ησλ πεξηζζνηέξσλ καζεηψλ κε βάζε ηε ρξεζηκφηεηα πνπ ηνπο 

πξνζδίδνπλ. 

H ρνιηθή Aπηναληίιεςε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ «Aπηναληίιεςε ζηα 

θχξηα καζήκαηα». Aπηφ ιεηηνπξγηθά ζεκαίλεη φηη, φηαλ νη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο εξσηψληαη γηα ην αλ είλαη θαινί καζεηέο, ηα θξηηήξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη νη επηδφζεηο ηνπο ζηα θχξηα καζήκαηα, γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί κε ηελ ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ ηνπο. Aληίζεηα, ε θαηξηθή 

Aπηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηελ «Aπηναληίιεςε ζηα θχξηα» 

θαη ηελ «Aπηναληίιεςε ζηα δεπηεξεχνληα καζήκαηα», ζηνηρείν ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθφ. ε γεληθέο γξακκέο, πάλησο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα έρνπλ 

αθνκνηψζεη ηηο αμίεο πνπ πξνβάιιεη ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ζχζηεκα. 

ε κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο Κνπκή, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

ζρνιηθφ έηνο 1996-97, εμεηάζηεθε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο, ησλ αμηψλ θαη ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ 

εθήβσλ καζεηψλ (Koumi, 2000). Tν δείγκα απαξηίζηεθε απφ 208 καζεηέο 
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ηεο A’ Λπθείνπ ηνπ Eληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ Pεζχκλνπ. Γηα ηε κέηξεζε 

ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο, θαη ηεο ζθαηξηθήο 

Απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πάιη ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

Brookover θαη ε θιίκαθα ηνπ Rosenberg, αληίζηνηρα. 

H επεμεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαλεξψλεη φηη ην γεληθφ 

επίπεδν Απηνεθηίκεζεο είλαη πςειφ. ε απηφ ζπλεγνξεί θαη ην εχξεκα πσο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ είζνδν ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κέζσ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Όπσο θάλεθε θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο, νη καζεηέο αμηνινγνχλ 

πςειφηεξα ηα «θχξηα» καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαζψο ηα 

ζεσξνχλ πην ρξήζηκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ζπλέρηζε ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο. Έηζη, ινηπφλ, ε Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, φπσο δηακνξθψλεηαη ζηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο, ζρεηίδεηαη κε 

ην πψο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο ηε ρξεζηκφηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ καζεκάησλ. 

Eπίζεο, ε Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο ησλ καζεηψλ (επηινγή θχθινπ ζπνπδψλ 

ζηε B΄ Λπθείνπ, αιιά φρη θαη κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο (επηινγή εηζφδνπ 

ζηα Tερλνινγηθά Iδξχκαηα ρσξίο εμεηάζεηο ή επηινγή εηζφδνπ ζηελ 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέζσ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ). Oη καζεηέο θάλεθε 

λα επηιέγνπλ θχθιν ζπνπδψλ ζηε B΄ Λπθείνπ αλάινγα κε ηηο εηδηθέο 

ζρνιηθέο απηναληηιήςεηο πνπ είραλ γηα ην θάζε κάζεκα. Πξέπεη, αθφκε, λα 

αλαθεξζεί φηη ε Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαίλεηαη λα έρεη πην ηζρπξή 

ζπζρέηηζε κε ηε ζθαηξηθή Απηνεθηίκεζε απ’ φηη άιιεο δηαζηάζεηο ηεο 

ζρνιηθήο Απηναληίιεςεο. 

ηε κειέηε ηεο Απηναληίιεςεο ζηνλ Eιιαδηθφ ρψξν, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί ε πξνζθνξά ηεο Λενληαξή. Aπφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην 

1992, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο, κε παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ, πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηε γιψζζα θαη ζηα καζεκαηηθά θαη 

ζηελ ζρνιηθή απηναληίιεςή ηνπο ζηνπο ηνκείο απηνχο (Λενληαξή, 1996). 

Eπίζεο, πξνέθπςε ζαθήο ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

θαη ηε γεληθή Απηναληίιεςε, ε νπνία φκσο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρνπλ ππνζηεξηρζεί, φπσο είδακε παξαπάλσ, θαη 

απφ πξνγελέζηεξεο έξεπλεο. 

ε επφκελε έξεπλα (Λενληαξή θαη Γηαιακάο, 1996) γίλεηαη πξνζπάζεηα 

ζπζρέηηζεο κηαο άιιεο κεηαβιεηήο κε ηελ Απηναληίιεςε θαη ηε ζρνιηθή 

επίδνζε, ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ. Tν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ 175 παηδηά 

E΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ, πνπ επηιέρζεθαλ απφ πέληε Γεκνηηθά ζρνιεία 

δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηεο Aζήλαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηναληίιεςεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα ηεο Harter (The Self-Perception Profile for 

Children). 

Aπφ ηα απνηειέζκαηα, ε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε πξνέθπςε κεηαμχ ηεο 

Απηναληίιεςεο αθαδεκατθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο επίδνζεο. Eμίζνπ 

ζεκαληηθή, αιιά αξλεηηθή, παξνπζηάδεηαη θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο θαη ηνπ άγρνπο ησλ εμεηάζεσλ, ελψ ε ζπλάθεηα 

κεηαμχ ηεο επίδνζεο θαη ηνπ άγρνπο, αλ θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, είλαη 

κηθξφηεξε. 

Tα ζπνπδαηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη φηη ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ σο 

πξνο ην άγρνο θαη φηη ην επίπεδν άγρνπο δελ επηδξά άκεζα ζηελ επίδνζε, 

αιιά ε επίδξαζε απηή ζπληειείηαη κέζσ ηεο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο. 

Φαίλεηαη, δειαδή, φηη απηφ πνπ ζπληειεί ζηελ αχμεζε ηνπ άγρνπο δελ είλαη ε 

επίδνζε απηή θαζεαπηή, αιιά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά 

αληηιακβάλνληαη ηελ επίδνζή ηνπο. 

Mε βάζε ηελ πςειή ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη αλάκεζα ζηε ζρνιηθή 

επίδνζε θαη ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ην επίπεδν επίδνζεο είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επηδξά 

ζηε δηακφξθσζε ηεο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο. Eπίζεο, κε βάζε ηα 

επξήκαηα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ην άγρνο αληαλαθιά ηελ αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο. H 

δηαθνξά έγθεηηαη ζην εμήο: ελψ ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε θαη ηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο είλαη ζεηηθή, ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ην άγρνο είλαη αξλεηηθή. 

ε επφκελε έξεπλα ησλ ίδησλ (Leondari & Gialamas, 2000), έγηλε 

πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηνχλ νη ζρέζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο Απηνεθηίκεζεο, 
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ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ - πνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο 

ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηνπ δπλεηηθνχ εαπηνχ ησλ εθήβσλ κεηαμχ ηνπο θαη ζε 

ζρέζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 415 έθεβνη 

καζεηέο ειηθίαο 15-19 εηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο πξνέιεπζεο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθά επίπεδα. Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηνεθηίκεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κηα ππνθιίκαθα απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηνπ Battle 

«Culture - Free Self-Esteem Inventory». 

H αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο ηζρπξήο 

ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αίζζεζε ειέγρνπ θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε. Kάηη ηέηνην 

ζεκαίλεη φηη νη έθεβνη πνπ αηζζάλνληαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζηε δσή ηνπο, έρνπλ πςειφηεξε ζρνιηθή επίδνζε. Aληηζέησο, δε 

βξέζεθε άκεζε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζθαηξηθή Απηνεθηίκεζε θαη ηελ επίδνζε. 

Bαζηδφκελνη, φκσο, ζηελ ηζρπξή ζρέζε πνπ δηαπηζηψζεθε κεηαμχ ηεο 

Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε 

Απηνεθηίκεζε επηδξά ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε έκκεζα, κέζσ ηεο αίζζεζεο 

ειέγρνπ. 

Tα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έρεη κηα ζεηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ εηθφλα ηνπ εαπηνχ ζην κέιινλ. Bιέπνπλ θαηά θχξην ιφγν 

ηνπο κειινληηθνχο εαπηνχο ηνπο σο επηηπρεκέλνπο. Mφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ αλαθέξεη αξλεηηθέο εηθφλεο ηνπ κειινληηθνχ εαπηνχ. 

Eπίζεο, θάλεθε φηη νη καζεηέο πνπ είραλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηηθή 

εηθφλα ηνπ δπλεηηθνχ εαπηνχ ηνπο έηεηλαλ πξνο πςειφηεξα επίπεδα 

Απηνεθηίκεζεο θαη αίζζεζεο ειέγρνπ. Aληίζεηα, νη καζεηέο πνπ είραλ 

αξλεηηθή εηθφλα ηνπ δπλεηηθνχ εαπηνχ, αμηνινγνχζαλ πην αξλεηηθά ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Mάιηζηα, βξέζεθε φηη ηα θνξίηζηα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ αξλεηηθφηεξα 

απ’ φηη ηα αγφξηα. Παξφκνηεο δηαθνξέο ζηελ Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ην 

θχιν αλαθέξζεθαλ θαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Tαλφο, 1985· Flouris, 

Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & Campbell, 1994). 

Tα επξήκαηα, ινηπφλ, ππνζηεξίδνπλ ην γεγνλφο φηη πςειφηεξε ζρνιηθή 

επίδνζε ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξε αίζζεζε ειέγρνπ θαη ζεηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ηνπ δπλεηηθνχ εαπηνχ. Tα άηνκα πνπ έρνπλ ζεηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε εηθφλα έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε ζε ζρέζε φρη κφλν κε απηνχο 

πνπ έρνπλ αξλεηηθή, αιιά θαη κε φζνπο έρνπλ ζεηηθή θαη γεληθή αληίιεςε ηεο 

εηθφλαο ηνπ κειινληηθνχ εαπηνχ. Έηζη, ε δνκή ηεο εηθφλαο ηνπ δπλεηηθνχ 
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εαπηνχ ζπλδέεηαη κε ηελ αίζζεζε ειέγρνπ θαη ε ζπλδπαζηηθή επίδξαζε ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ απνηειεί παξάγνληα πξφβιεςεο ηεο αθαδεκατθήο 

επίδνζεο. 

Aπφ ηελ άιιε πιεπξά, νη καζεηέο κε αξλεηηθή εηθφλα ηνπ κειινληηθνχ 

εαπηνχ εθδειψλνπλ έλα ιηγφηεξν πγηέο ςπρνινγηθφ πξνθίι, θαζψο έρνπλ 

ρακειά επίπεδα Απηνεθηίκεζεο θαη θαληάδνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο ζην κέιινλ 

σο απνηπρεκέλν, άλεξγν θαη κφλν. Eπνκέλσο, πξφθεηηαη γηα κηα νκάδα πνπ 

ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. 

Tέινο, θάλνληαο έλα γεληθφ ζρνιηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξνχκε 

λα πνχκε φηη ε Απηνεθηίκεζε θαη ε ζπζρεηηδφκελε κε απηήλ δηάζηαζε ηεο 

αίζζεζεο ειέγρνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ 

ησλ καζεηψλ. 

Mηα αμηφινγε πξνζπάζεηα λα κειεηεζνχλ νη δχν δηαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ, 

ε πξαγκαηηθή θαη ε ηδαληθή, ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αμηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπ εθήβνπο καζεηέο έγηλε απφ ηελ Γθαξή (1994). 

Tν δείγκα απνηέιεζαλ 381 καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ πνπ θνηηνχζαλ 

ζε έμη δεκφζηα Λχθεηα ηεο Aζήλαο, ηξία γεληθά θαη ηξία ηερληθά-

επαγγεικαηηθά. Γηα ηε κέηξεζε ηεο πξαγκαηηθήο θαη ηεο ηδαληθήο 

Απηναληίιεςεο ρξεζηκπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ 

ηελ εξεπλήηξηα. 

Aπφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

πξαγκαηηθφ εαπηφ είλαη κέηξηα ή ιίγν ηθαλνπνηεηηθή. Aληίζεηα, ε ηδαληθή 

Απηναληίιεςε ζπλνδεχεηαη απφ έληνλε επηζπκία γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο. 

Παξαηεξείηαη κέηξηνο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ καζεηψλ απφ ηε ζρνιηθή 

ηνπο επίδνζε θαη πςειή επηζπκία γηα επηηπρεκέλε θνηηεηηθή δσή πνπ ζα 

επηθέξεη κηα επηζηεκνληθή θαξηέξα. H ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

Απηναληίιεςε ηνπ καζεηή θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο ηνπ είλαη άκεζε. Όζνλ 

αθνξά ζηηο εθπαηδεπηηθέο αμίεο ηνπ καζεηή θαίλεηαη φηη, ζε έλα ζχλνιν 

παξαδνζηαθψλ αμηψλ, άιιεο επηβηψλνπλ θη άιιεο δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε 

ξεπζηφηεηα θαη ηελ αζάθεηα. 

ηελ έξεπλα θάλεθε, επίζεο, φηη νη καζεηέο ζεσξνχλ ηνπο θαζεγεηέο 

κέιε ηεο νκάδαο ησλ «δηθψλ καο αλζξψπσλ» θαη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία 

λα είλαη πεξηζζφηεξν αγαπεηνί ζε απηνχο. H ζρνιηθή επίδνζε δηαδξακαηίδεη 

πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ. Όηαλ ε ζρνιηθή 
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επίδνζε είλαη ρακειή, νη καζεηέο εθιακβάλνπλ κηα εηθφλα ρακειήο 

απνδνρήο απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

ρακειή Απηνεθηίκεζε. Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη καζεηέο κε ρακειή επίδνζε 

θάλνπλ κεηξηνπαζέζηεξα εθπαηδεπηηθά θαη επαγγεικαηηθά φλεηξα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζην κέιινλ. Aληίζεηα, νη θαινί βαζκνί ζην ζρνιείν επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ απηνεηθφλα ηνπ καζεηή. Oη θαινί βαζκνί απνηεινχλ έθθξαζε κηαο 

θαιήο, ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία είλαη απνδεθηή απφ γνλείο θαη 

θαζεγεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα νδεγεί ζε ζεηηθή απηνεηθφλα. 

Bξέζεθε, επίζεο, αλαινγία ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηε δηαθχκαλζε ηεο 

Απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε Λπθείνπ πνπ 

αθνινπζνχλ. Έηζη, νη καζεηέο ηεο ηερληθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο πξνζδνθίεο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο ζην κέιινλ, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ζπκβαίλεη θαη ε 

ζρνιηθή ηνπο επίδνζε λα είλαη ρακειή. Aθφκε, ην θχιν ηνπ καζεηή θαίλεηαη 

λα δηαδξακαηίδεη κηθξφ ξφιν ζηελ πξαγκαηηθή θαη ηελ ηδαληθή Απηναληίιεςε, 

αληαλαθιψληαο, ζηηο ιηγνζηέο δηαθνξέο πνπ επηζεκαίλνληαη, ηηο ζηεξεφηππεο 

αληηιήςεηο γηα ηα θχια πνπ έρνπλ αηζζεηή παξνπζία ζηε ζρνιηθή δσή. 

Oη παξαδνζηαθέο εθπαηδεπηηθέο αμίεο απνηππψλνπλ ζηελ απηνεηθφλα 

θαη ηελ Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ην 

θχιν, ην επάγγεικα, ηελ αθαδεκατθή επηηπρία, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

θαηαμίσζε, κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλεηαη ε επηζπκεηή, ε ηδαληθή 

Απηναληίιεςε ησλ εθήβσλ. Aπηφ επηθέξεη ηε κε ηθαλνπνίεζε θαη ηε κε 

απνδνρή ηεο πξαγκαηηθήο απηναληίιεςήο ηνπο. 

ε κηα επφκελε έξεπλα δηεξεπλήζεθε ε ζχλδεζε ελφο λένπ παξάγνληα, 

ηεο νξζνινγηθφηεηαο - φπσο απηή πεξηγξάθεηαη απφ ηε Λνγηθν-ζπκηθή 

ζεσξία ηνπ A. Ellis - κε ηελ Απηνεθηίκεζε, θαζψο θαη ηε ζρέζε ησλ 

κεηαβιεηψλ απηψλ κε ηε ζρνιηθή επίδνζε (ηνγηαλλίδνπ, Kηνζένγινπ θαη 

Xαηδεδεκεηξηάδνπ, 1999). ηφρνη ηήο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο Απηνεθηίκεζεο θαη ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεψλ 

ηεο κε ηελ νξζνινγηθφηεηα, δειαδή, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνπξγεί 

γλσζηηθά, ρσξίο ππεξβνιέο θαηά έλαλ επέιηθην ηξφπν, θαζψο θαη κε θάζε 

κηα απφ ηηο επηκέξνπο παξάινγεο ηδέεο πνπ πξφηεηλε ν Ellis. Δπίζεο, έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο ζρνιηθήο 
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επίδνζεο θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο ζπλνιηθήο Απηνεθηίκεζεο θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεψλ ηεο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 741 έθεβνη, ειηθίαο 13-15 εηψλ, απφ δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Eιιάδαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην εξσηεκαηνιφγην «Culture - Free Self-Esteem Inventory for Children - 

Form B», ην νπνίν κεηξά ηε ζπλνιηθή Απηνεθηίκεζε θαη ηέζζεξηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο, ηε Γεληθή (βαζίδεηαη ζε δειψζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ 

Απηνεθηίκεζε γεληθά, ρσξίο λα ηε ζπλδέενπλ κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο), 

ηελ Kνηλσληθή (Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ζπλνκειίθνπο), ηελ Aθαδεκατθή 

θαη ηε Γνλετθή (Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνγέλεηα). 

H δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο Απηνεθηίκεζεο θαη ησλ 

επηκέξνπο δηαζηάζεψλ ηεο κε ηελ νξζνινγηθφηεηα αιιά θαη κε θάζε κηα απφ 

ηηο παξάινγεο ηδέεο ηνπ Ellis έδεημε φηη ν πςειφηεξνο δείθηεο ζπζρέηηζεο 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ηεο νξζνινγηθφηεηαο θαη ηεο γεληθήο θιίκαθαο 

Απηνεθηίκεζεο. H δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ ηεο Απηνεθηίκεζεο κε 

ηηο επηκέξνπο παξάινγεο ηδέεο δείρλεη φηη ε Απηνεθηίκεζε ζπλδέεηαη κελ κε 

ηελ νξζνινγηθφηεηα αιιά νη επηκέξνπο παξάινγεο ηδέεο ζπκβάιινπλ κε 

δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζή ηεο. Xξεζηκνπνηψληαο ηηο 

πςειφηεξεο ζπζρεηίζεηο ηνπ δείγκαηνο, ζα κπνξνχζακε λα πεξηγξάςνπκε 

ηελ εκκνλή ζε γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ηελ εμάξηεζε απφ άιια, 

δπλαηφηεξα άηνκα, θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο ηέιεηαο επηηπρίαο σο ζεκαληηθά 

ζηνηρεία ησλ αηφκσλ κε ρακειή Απηνεθηίκεζε. 

Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο Απηνεθηίκεζεο θαη ησλ ηεζζάξσλ ππνθιηκάθσλ ηεο κε 

ηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ. Aληίζεηα, ε νξζνινγηθφηεηα παξνπζηάδεη 

πνιχ ρακειή ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Φάλεθε φηη ε ζρνιηθή 

επίδνζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο ρσξίο 

λα απνθιείεηαη, φκσο, ε επίδξαζε κηαο γεληθεπκέλεο ζηάζεο Απηνεθηίκεζεο. 

Aμηνζεκείσηε είλαη ε πξνζθνξά ηεο Eχεο Mαθξή-Mπφηζαξε ζηελ 

έξεπλα γηα ηελ Απηναληίιεςε. Aζρνιήζεθε κε ηε ζηάζκηζε θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Harter «Self Perception Profiles» γηα 

ρξήζε κε Έιιελεο καζεηέο (Makris-Botsaris & Robinson 1991, Mαθξή-

Mπφηζαξε 2001), δηαδηθαζία πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ 
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εξσηεκαηνινγίσλ ΠATEM (Πσο Aληηιακβάλνκαη Tνλ Eαπηφ Mνπ), πνπ 

απνηεινχλ ηελ ειιεληθή έθδνζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Harter.  

H εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Mαθξή-Mπφηζαξε ζηξάθεθε πξνο 

ηξεηο θπξίσο θαηεπζχλζεηο: ηε ζρέζε ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο 

Απηναληίιεςεο κε ηελ Απηνεθηίκεζε, ηε ζρέζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ 

Απηνεθηίκεζε θαη ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηα είδε ηεο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη ηελ Απηνεθηίκεζε. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

Απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηεί ζηηο έξεπλέο ηεο είηε ηελ θιίκαθα 

Απηναληίιεςεο ηεο Harter, είηε ηελ ειιεληθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο, ην 

εξσηεκαηνιφγην ΠATEM. 

ε έξεπλά ηεο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 2000β), ζηελ νπνία δηεξεπλά θαηά 

πφζν ε ζπνπδαηφηεηα πνπ ην άηνκν απνδίδεη ζηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ δηαθνξνπνηεί ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηελ Απηνεθηίκεζε, ζπκκεηείραλ 

1.033 καζεηέο ηεο B΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ. Χο κέζν αιιαγήο ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε Kιίκαθα Aπηναληίιεςεο γηα εθήβνπο ηεο Harter. 

Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε Απηναληίιεςε 

ζηνπο νθηψ επηκέξνπο ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ ηφζν πςειφηεξε είλαη ε 

Απηνεθηίκεζε. Φαίλεηαη, επίζεο, φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηεο χζηεξεο 

εθεβείαο δε ζεσξνχλ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο εμίζνπ 

ζεκαληηθνχο θαη φηη ν ίδηνο ηνκέαο έρεη κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα γηα 

θάπνηνπο καζεηέο θαη κηθξφηεξε γηα άιινπο. 

H δηεξεχλεζε ησλ ζπλαθεηψλ ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηνπο επηκέξνπο 

ηνκείο Απηναληίιεςεο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηάο ηνπο έδεημε φηη 

ζηνπο ηνκείο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηεο αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο, 

ηεο θπζηθήο εκθάληζεο, ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ-δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ, ηεο 

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζηελήο θηιίαο, ην επίπεδν ζπνπδαηφηεηαο 

ησλ ηνκέσλ παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

Απηναληίιεςε. Aληίζεηα, ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο δελ ππνζηεξίδνπλ θάηη 

ηέηνην γηα ηε ζρνιηθή θαη ηελ εξγαζηαθή ηθαλφηεηα. 

Mεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ Απηναληίιεςεο, ηε ζηελφηεξε ζρέζε κε 

ηελ Απηνεθηίκεζε βξέζεθαλ λα έρνπλ νη ηνκείο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο, ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ-δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Oη ζπλάθεηεο κάιηζηα απηέο ήηαλ ηζρπξφηεξεο ζηα θνξίηζηα 

ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα. 
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Aπφ ηε ρνξήγεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ΠATEM ζε Έιιελεο καζεηέο 

δηαθφξσλ ειηθηψλ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 2001). Όζνλ αθνξά 

ζηνπο καζεηέο ηεο Γ΄, E΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, απφ ηνπο πέληε 

επηκέξνπο ηνκείο Απηναληίιεςεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ΠATEM, νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε Φπζηθή 

Δκθάληζε είλαη, θαηά ζεηξά, νη ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ 

πξφβιεςε ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο. Oη ζπλάθεηεο ηεο Απηνεθηίκεζεο κε 

ηε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά θαη ηε ρνιηθή Ηθαλφηεηα είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο, αιιά αζζελέζηεξεο. H Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα απφ ηελ άιιε, δελ 

απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ 

Απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ απηψλ ησλ ειηθηψλ. 

ηνπο καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, νη ηζρπξφηεξεο κεηαβιεηέο πξφβιεςεο 

ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο είλαη, θαηά ζεηξα, ε Φπζηθή Δκθάληζε θαη ε 

γεληθή ρνιηθή Ηθαλφηεηα. Aθνινπζνχλ νη ηνκείο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο θαη ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο. Oη ζηελνί θίινη, ε Αζιεηηθή 

Ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ζηα καζεκαηηθά έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιά 

νξηαθή ζπκβνιή ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο. 

ην δείγκα ησλ καζεηψλ Λπθείνπ, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ηε 

κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθή αμία έρνπλ νη ζπλαηζζεκαηηθά-δηαθπιηθέο ζρέζεηο 

θαη θαηά δεχηεξνλ, ε εξγαζηαθή εηνηκφηεηα. H ηξίηε θαηά ζεηξά ηζρπξφηεξε 

κεηαβιεηή γηα ηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο καζεηψλ Λπθείνπ 

είλαη ε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά. Oη απηναληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ζηνπο ηνκείο 

ησλ ζηελψλ θίισλ, ηεο γεληθήο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο θπζηθήο 

εκθάληζεο έρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιά αζζελέζηεξε ζπλάθεηα κε ηελ 

Απηνεθηίκεζε, ελψ ε πξνβιεπηηθή αμία ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

θαη ηεο ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά είλαη νξηαθή. 

Όπσο θαίλεηαη, ε Φπζηθή Δκθάληζε θαη ε θνηλσληθή απνδνρή (ζρέζεηο 

κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ζηελνί θίινη, ζπλαηζζεκαηηθέο-δηαθπιηθέο ζρέζεηο) 

είλαη ζπζηεκαηηθά νη ηνκείο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη ζηελφηεξα κε ηελ 

Απηνεθηίκεζε θαη γηα ηηο ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. Aληίζεηα, νη ζπλάθεηεο ηεο 

Απηνεθηίκεζεο κε ηηο απηναληηιήςεηο ηεο γεληθήο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο ζηνπο καζεηέο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θηλνχληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα, θαίλεηαη λα 
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εμαζζελνχλ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. Aμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ηζρπξή 

ζπλάθεηα ηεο εξγαζηαθήο εηνηκφηεηαο κε ηελ Απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ 

Λπθείνπ. 

Tα επξήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαλεξψλνπλ, επίζεο, ην πςειφ 

επίπεδν Απηνεθηίκεζεο πνπ έρνπλ θαηά κέζν φξν νη Έιιελεο καζεηέο. Kη 

αθφκε, φηη νη καζεηέο δελ θαηαγξάθνπλ ην ίδην επίπεδν Απηναληίιεςεο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. H ειηθία ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα 

επηδξά ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ εαπηνχ. Γεληθά παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή κείσζε 

ησλ βαζκψλ πξνο ην Γπκλάζην, ελψ ζην Λχθεην νη βαζκνί απηνί θαίλεηαη λα 

ζηαζεξνπνηνχληαη, παξνπζηάδνληαο κάιηζηα ειαθξά αλνδηθή ηάζε πξνο ην 

ηέινο ηνπ ζρνιείνπ. 

H ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία έδεημε φηη ηα αγφξηα έρνπλ πςειφηεξα 

επίπεδα Απηναληίιεςεο ζηνπο ηνκείο ηεο ηθαλφηεηαο ζηα καζεκαηηθά, ηεο 

ζσκαηηθήο-αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θπζηθήο εκθάληζεο θαη ησλ ζρέζεσλ 

κε ηνπο γνλείο. Tα θνξίηζηα αλαθέξνπλ πςειφηεξνπο βαζκνχο 

Απηναληίιεςεο ζηνπο ηνκείο ηεο ηθαλφηεηαο ζηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηεο 

δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο. Όκσο, ζηνπο ηνκείο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο 

θαη ηεο δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο νη παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

θχισλ δελ είλαη αμηφινγεο. Πξνο ην ηέινο πάλησο ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ, νη 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κεηψλνληαη, θάηη πνπ απνηειεί έλδεημε φηη νη 

επηδξάζεηο ησλ θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ είλαη πην ηζρπξέο θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο εθεβείαο θαη αζζελέζηεξεο ή κεδεληθέο ζηνπο ελήιηθεο. 

Kαηά ηε ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο Harter κε δείγκαηα Eιιήλσλ 

καζεηψλ (Makri-Botsari & Robinson 1991, Mαθξή-Mπφηζαξε 1996, Mαθξή-

Mπφηζαξε 2000β), ε ζπλάθεηα ηεο θιίκαθαο ηεο θπζηθήο εκθάληζεο, κε ηελ 

θιίκαθα ηεο Απηνεθηίκεζεο θηλείηαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα. Kαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθεβείαο, κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ Απηναληίιεςεο πνπ 

απνηππψλνληαη ζηα εξσηεκαηνιφγηα ηεο Harter, ηελ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα 

κε ηελ Απηνεθηίκεζε βξέζεθε λα έρεη ε Φπζηθή Δκθάληζε, κε ηελ ηάζε 

κάιηζηα λα ηζρπξνπνηείηαη ζηαζεξά απφ ηελ η΄ Γεκνηηθνχ πξνο ηελ Γ΄ 

Λπθείνπ. Kάηη ηέηνην είλαη πνιχ πηζαλφ λα νθείιεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επέλδπζε πνιιψλ απφ ηηο εξσηήζεηο ηεο ππνθιίκαθαο ηεο Απηναληίιεςεο 

σο πξνο ηε Φπζηθή Δκθάληζε. Πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο ηήο θιίκαθαο 

θπζηθήο εκθάληζεο έρνπλ παξφκνηα δηαηχπσζε κε θάπνηεο απφ ηηο 
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εξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Απηνεθηίκεζεο (Makri-Botsari & Robinson, 1991· 

Mαθξή-Mπφηζαξε, 2001). ηα εξσηεκαηνιφγηα ΠATEM, ε Φπζηθή Δκθάληζε 

δελ εκθαλίδεη ηφζν πςειφ βαζκφ ζπλάθεηαο κε ηελ Απηνεθηίκεζε. Bέβαηα, ε 

Φπζηθή Δκθάληζε θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη θαη πάιη νη 

ηνκείο νη νπνίνη ζπζηεκαηηθά απνηεινχλ ηνπο ηζρπξφηεξνπο παξάγνληεο 

πξφβιεςεο ηεο Απηνεθηίκεζεο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 2001). 

ε δχν έξεπλεο ηεο ίδηαο (Mαθξή-Mπφηζαξε 1991, Mαθξή-Mπφηζαξε 

ππφ δεκνζίεπζε α), δηεξεπλάηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη 

ηελ Απηνεθηίκεζε. Tν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείην απφ 1.033 

καζεηέο Λπθείνπ. 

Tα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε αληίιεςε ησλ καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα πνιιέο 

πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Oη καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ ρακειή Απηναληίιεςε 

ηεο ζρνιηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαηαγξάθνπλ ρακειφηεξε Απηνεθηίκεζε θη 

έρνπλ αξλεηηθφηεξε εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαγσγή, ηε θπζηθή ηνπο εκθάληζε, ηελ εξγαζηαθή 

ηθαλφηεηα, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο-δηαθπιηθέο ζρέζεηο. Tν αληίζεην ζπκβαίλεη 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ ζεηηθή Απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. 

H ηζρπξή απηή ζεηηθή ζπλάθεηα κεηαμχ Απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη εθηηκήζεσλ ηνπ εαπηνχ απνδίδεηαη θπξίσο ζηε κεγάιε 

ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη, γηα γνλείο θαη καζεηέο, ε κφξθσζε, ε νπνία, 

ηδηαίηεξα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, εκθαλίδεηαη σο ζπλψλπκε κε ηελ 

επαγγεικαηηθή επηηπρία θαη ηελ θνηλσληθή αλέιημε. 

H δηεξεχλεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηνπο ζρνιηθνχο 

βαζκνχο αλέδεημε κεξηθέο εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο ηάζεηο. Oη ζρνιηθνί βαζκνί 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ απηνεθηίκεζή 

ηνπο, ζε κηθξφηεξν βαζκφ απ’ φηη ε Απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. H ζπλάθεηα κεηαμχ ζρνιηθψλ βαζκψλ θαη Απηνεθηίκεζεο 

βξέζεθε ηδηαίηεξα αζζελήο, ζε αληίζεζε κε ηε ζπλάθεηα κεηαμχ 

Απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη Απηνεθηίκεζεο, ε νπνία 

πξνέθπςε αξθεηά ηζρπξφηεξε. Aλ θαη κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ηνκέσλ 

Απηναληίιεςεο ηε ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνπο ζρνιηθνχο βαζκνχο βξέζεθε λα 
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έρεη ε Απηναληίιεςε ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο, σζηφζν, γηα έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ, ε αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε 

δε θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζρνιηθνχο βαζκνχο. 

Eμεηάδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ απνδίδνπλ νη καζεηέο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, πξνέθπςε φηη νη καζεηέο κε ρακειή 

Απηναληίιεςε ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο απνδίδνπλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

κηθξφηεξε ζπνπδαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο πνπ αλαθέξνπλ 

πςεινχο βαζκνχο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο. Χζηφζν, απηή ε ππνβάζκηζε ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο δε θαίλεηαη λα είλαη αμηφινγε νχηε θαη 

λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο Απηνεθηίκεζεο. Aληίζεηα, 

ζηνλ ηνκέα ηεο δηαγσγήο, νη καζεηέο πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ζπκπεξηθέξνληαη 

φπσο ζα έπξεπε, ππνβαζκίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, κε ηελ ηάζε απηή λα είλαη αθφκα πην ηζρπξή ζηνπο καζεηέο 

κε πςειή Απηνεθηίκεζε. 

 Όπσο θαίλεηαη, ινηπφλ, ηα δεδνκέλα επαιεζεχνπλ ηελ ππφζεζε 

επηιεμηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα ππνβαζκίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ ηνκέσλ φπνπ ληψζνπλ φηη είλαη αλεπαξθή, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ Απηνεθηίκεζή ηνπο. 

Tα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη καζεηέο, θαη εηδηθφηεξα εθείλνη κε πςειή 

Απηνεθηίκεζε, θαίλεηαη λα έρνπλ «ππφ έιεγρν» ηνλ ηνκέα ηεο δηαγσγήο, κε 

ηελ έλλνηα φηη νη καζεηέο κε ρακειή Απηναληίιεςε δηαγσγήο απνδίδνπλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη κηθξή ζπνπδαηφηεηα. Aληίζεηα, ε ειεπζεξία επηινγήο 

ηεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε ζηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 1999). Φαίλεηαη, δειαδή, φηη ε ειεπζεξία ηνπ 

αηφκνπ λα επηιέγεη ηηο αμίεο ηνπ θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηελ απηνεηθφλα 

ηνπ, πεξηνξίδεηαη απφ ηηο αμίεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

άιισλ. Oη αμίεο απηέο ελδέρεηαη λα ππνρξεψζνπλ θάπνηνλ λα ηνπνζεηήζεη 

ςειά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αμηψλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο έρεη ρακειή 

Απηναληίιεςε, κε απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ. H 

αδπλακία ησλ καζεηψλ κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε λα ππνβαζκίζνπλ 

αμηφινγα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ηνκέα κπνξεί ινγηθά λα απνδνζεί 

ζηνλ θπξίαξρν ξφιν πνπ παίδεη ε ζρνιηθή επίδνζε ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ, αληαλαθιψληαο ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ θαη ηα 

θνηλσληθά πξφηππα. 



 
 

 88 

Tνλίδεηαη, επίζεο, ν ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ, πνπ πξέπεη λα βνεζήζεη ην 

καζεηή (Mαθξή-Mπφηζαξε, ππφ δεκνζίεπζε α). Oη καζεηέο ρακειψλ 

ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ππνβαζκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ηνκέσλ πνπ 

εθθξάδνπλ ηηο ζρνιηθέο αμίεο κε ελδερφκελν λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο 

εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο κε εθείλεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο. O ζχκβνπινο 

πξέπεη λα παξέκβεη ζε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα βνεζήζεη ην καζεηή λα 

αλαδεηήζεη ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ επηηπρία ζε εθείλεο ηηο πηπρέο ηνπ 

εαπηνχ πνπ απνδίδεη ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη. Έηζη, ν καζεηήο δε 

ζα νδεγεζεί ζε αληηδξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ηνλ ζέζνπλ ζην 

πεξηζψξην ηεο ζρνιηθήο δσήο. 

Aθφκε, ζε κηα δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο 

Makri - Botsari, Antanes & Fontaine θαη ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 1.148 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ απφ ηελ Eιιάδα θαη 1.143 απφ ηελ 

Πνξηνγαιία, ε ζπλάθεηα ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο κε ηελ Απηνεθηίκεζε ήηαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη κάιηζηα ζην ειιεληθφ δείγκα βξέζεθε πςειφηεξε 

(r=0,52-0,59) απ’ φηη ζην δείγκα απφ ηελ Πνξηνγαιία (r=0,40-0,44). ε άιιε 

έξεπλα ηεο ίδηαο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 1996), φπνπ ζπκκεηείραλ Έιιελεο 

καζεηέο ηεο η΄ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ, ε ζπλάθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

ηνκέα κε ηελ Απηνεθηίκεζε θπκάλζεθε επίζεο ζε πςειά επίπεδα ( r=0,35-

0,45). 

Mηα άιιε κεηαβιεηή πνπ εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ Απηνεθηίκεζε θαη 

ηε ζρνιηθή επίδνζε είλαη ηα θίλεηξα γηα κάζεζε. ε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1999 απφ ηε Mαθξή-Mπφηζαξε κε δείγκα 410 

καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ απφ ηελ η΄ Γεκνηηθνχ κέρξη ηελ Γ΄ Γπκλαζίνπ, 

παξνπζηάζηεθε ζπζρέηηζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε (ζρνιηθνί βαζκνί). H ζπλάθεηα, φκσο, πνπ παξαηεξήζεθε 

κεηαμχ ηεο Απηναληίιεςεο, ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ γηα κάζεζε ήηαλ πνιχ πςειφηεξε. Ήηαλ, κάιηζηα, πςειφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε δηεζλείο έξεπλεο (Mαθξή-

Mπφηζαξε, 2001). 

ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε δείγκα 327 

καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ απφ ηελ η΄ Γεκνηηθνχ έσο ηελ Γ΄ Λπθείνπ, 

δηεξεπλήζεθε ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θχινπ, ζρνιηθήο επίδνζεο 

Απηνεθηίκεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θηλήηξσλ (Mαθξή-Mπφηζαξε θαη 
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Mέγαξε, 2001). Tα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ε Απηνεθηίκεζε αζθεί 

άκεζε επίδξαζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηλήηξσλ γηα κάζεζε, ηα νπνία 

κε ηε ζεηξά ηνπο αζθνχλ άκεζε θαη ηζρπξή επίδξαζε ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ καζεηψλ. Tα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ, επίζεο, φηη ε ζρνιηθή 

επίδνζε αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηελ Απηνεθηίκεζε. H ζεηηθή απηή 

αληίδξαζε, θαίλεηαη λα ζπλεγνξεί ππέξ κηαο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ 

Απηνεθηίκεζεο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 

O παξάγνληαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε ζρέζε κε ηελ Απηνεθηίκεζε 

είλαη έλα ζέκα πνπ δηεξεπλήζεθε απφ ηε Mαθξή-Mπφηζαξε. Aθνινπζνχλ νη 

ζρεηηθέο έξεπλεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

Mηα πξψηε έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε δείγκα 1.033 καζεηψλ 

ηεο B΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ, είρε ζηφρν λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν νη Έιιελεο 

καζεηέο ηεο χζηεξεο εθεβείαο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ δηαθξίζεηο αλάκεζα 

ζηηο εμήο ηέζζεξηο πεγέο θνηλσληθήο ζηήξημεο: γνλείο, ζπκκαζεηέο, 

θαζεγεηέο θαη ζηελνχο θίινπο θαη, θαηά δεχηεξνλ, λα εμεηάζεη ηηο ζπλάθεηεο 

ηεο Απηναληίιεςεο (εδψ λνείηαη ζηε γλσζηηθή ηεο δηάζηαζε) θαη ηεο 

Απηνεθηίκεζεο κε ηελ θνηλσληθή ζηήξημε πνπ νη καζεηέο ληψζνπλ φηη 

ιακβάλνπλ ππφ κνξθήλ ζεηηθήο εθηίκεζεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο 

αηφκσλ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ηα άηνκα απηά 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο άιινπο γηα ηνπο καζεηέο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 

2000α). Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Kιίκαθα 

Aπηναληίιεςεο ηεο Harter γηα καζεηέο Λπθείνπ. 

Tα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη Έιιελεο καζεηέο ηεο χζηεξεο 

εθεβείαο, θάλνπλ ζαθείο θαη νπζηαζηηθέο δηαθξίζεηο σο πξνο ηε ζηήξημε πνπ 

ληψζνπλ φηη ιακβάλνπλ, ππφ ηε κνξθή ζεηηθήο εθηίκεζεο, απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αηφκσλ. Φάλεθε φηη νη γνλείο θαη νη ζπκκαζεηέο είλαη, 

ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ, νη πην ζεκαληηθνί άιινη γηα ηνπο Έιιελεο καζεηέο 

ηεο χζηεξεο εθεβείαο. Oη θαζεγεηέο θαίλεηαη λα απνηεινχλ νξηαθή 

θαηεγνξία ζεκαληηθψλ άιισλ, ελψ νη ζηελνί θίινη δε θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ζεκαληηθφ πξφζσπν ζηε δσή ησλ καζεηψλ. H θνηλσληθή 

ζηήξημε απφ ηνπο γνλείο επεξεάδεη ηνπο καζεηέο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φζνη 

ληψζνπλ φηη έρνπλ ηε ζεηηθή εθηίκεζε ησλ γνλέσλ ηνπο, ζεσξνχλ επίζεο φηη 

ηα θαηαθέξλνπλ θαιά ζην ζρνιείν θαη φηη έρνπλ θαιή εκθάληζε θαη δηαγσγή. 

Aπφ ηελ άιιε, ε ζηήξημε ησλ παηδηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ήηαλ ε 
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ζηαηηζηηθά πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ 

Απηναληίιεςεο ζηνπο ηνκείο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηεο 

αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο θπζηθήο εκθάληζεο, ηεο εξγαζηαθήο ηθαλφηεηαο 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ-δηαθπιηθψλ ζρέζεσλ. 

Oη ζπλάθεηεο κεηαμχ Απηνεθηίκεζεο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο 

επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ πνπ ζέινπλ ηε γνλετθή ζηήξημε λα 

έρεη ηε ζηελφηεξε ζρέζε κε ηελ Απηνεθηίκεζε κέρξη πέξαηνο ηεο εθεβείαο. H 

ζρέζε απηή θαίλεηαη λα εμαζζελεί απφ ηε B΄ πξνο ηελ Γ΄ Λπθείνπ θαη λα γίλεη 

ζηελ Γ΄ Λπθείνπ ίζε πεξίπνπ κε ηε ζπλάθεηα κεηαμχ Απηνεθηίκεζεο θαη 

ζηήξημεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο. Eπηπιεφλ, ε γνλετθή ζηήξημε θαη ε ζηήξημε 

απφ ηελ επξχηεξε νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ έρνπλ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα κε 

ηελ Απηνεθηίκεζε απ’ φ,ηη ε ζηήξημε απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ε ζηήξημε απφ 

ηελ νκάδα ησλ ζηελψλ θίισλ. 

Tα απνηειέζκαηα δείρλνπλ επίζεο, φηη, ζε αληίζεζε κε ηε ζηήξημε απφ 

ηνπο ζηελνχο θίινπο, ε νπνία δε θαίλεηαη λα κπνξεί νχηε ζην ειάρηζην λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο, ηελ άιιε νκάδα 

ησλ ζπλνκειίθσλ, ε ζηήξημε απφ ηνπο θαζεγεηέο θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη 

κεξηθψο ηελ έιιεηςε ζηήξημεο απφ ηελ άιιε νκάδα ησλ ελειίθσλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ, ηνπο γνλείο. H δηαπίζησζε πάλησο φηη καζεηέο ληψζνπλ 

ζηεξηδφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζε πνιχ κηθξφηεξν θαηά κέζν φξν 

βαζκφ απ’ φηη απφ γνλείο, ζπκκαζεηέο θαη ζηελνχο θίινπο ππνδεηθλχεη φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα έπξεπε λα θαηεπζπλζεί πεξηζζφηεξν πξνο ηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ ζην δάζθαιν λα επηθνηλσλεί κε ηνλ έθεβν. 

Oη εμειηθηηθέο δηαθνξέο ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ Απηνεθηίκεζεο θαη 

θνηλσληθήο ζηήξημεο δείρλνπλ φηη, θαζψο ην άηνκν ελειηθηψλεηαη, ε 

θνηλσληθή ζηήξημε πνπ ληψζεη φηη ιακβάλεη απφ ηελ επξχηεξε νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ, ζρεηίδεηαη ζηελφηεξα κε ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ απ’ φηη ε 

ζηήξημε πνπ ιακβάλεη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζηελνχο ηνπ θίινπο. Tν 

εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, θαζψο γηα έλαλ ελήιηθα, ε επξχηεξε νκάδα ησλ 

ζπλνκειίθσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εθπξνζσπεί θαιχηεξα ηνλ γεληθεπκέλν 

άιιν ηνπ Mead, αθνχ ε γλψκε ηεο νκάδαο απηήο γηα ηνλ εαπηφ θάπνηνπ 

θξίλεηαη απφ ηνλ ίδην σο πην αληηθεηκεληθή θαη έγθπξε απφ ηε γλψκε ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζηελψλ ηνπ θίισλ. 
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ε κηα άιιε έξεπλα (Mαθξή-Mπφηζαξε, 2000γ), ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 410 καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ απφ η΄ Γεκνηηθνχ 

έσο θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ, βξέζεθε φηη νη δχν γνλείο δηαθέξνπλ ηφζν σο πξνο ην 

επίπεδν ηεο ζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά ηνπο φζν θαη σο πξνο ηηο 

ζπλάθεηεο ηεο πξνζθεξφκελεο ζηήξημεο κε ηελ Απηναληίιεςε θαη ηελ 

Απηνεθηίκεζε. Έηζη, ηα παηδηά έλησζαλ φηη ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηε 

κεηέξα ηνπο παξά απφ ηνλ παηέξα. Eπηπιένλ, ηφζν νη απηναληηιήςεηο φζν 

θαη ε Απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ θάλεθαλ λα ζρεηίδνληαη ζηελφηεξα κε ηε 

κεηξηθή παξά κε ηελ παηξηθή ζηήξημε. 

Eπίζεο, ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη βαζκνί Απηναληίιεςεο ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαζψο θαη νη βαζκνί ζηήξημεο απφ ηνλ παηέξα θαη ηε 

κεηέξα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή θαη αμηφινγε πηψζε απφ ην Γεκνηηθφ πξνο 

ην Γπκλάζην, νπφηε θαη θαίλεηαη θαη ζηαζεξνπνηνχληαη. Όκσο, αλ θαη νη κέζνη 

φξνη ησλ βαζκψλ Απηναληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ησλ 

βαζκψλ γνλετθήο ζηήξημεο εμαζζελνχλ ζεκαληηθά απφ ην Γεκνηηθφ πξνο ην 

Γπκλάζην δηαηεξνχληαη ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα. Tν εχξεκα απηφ δείρλεη 

φηη ην ράζκα κεηαμχ ησλ γελεψλ δελ είλαη ηφζν έληνλν φζν ζα ήηαλ 

αλακελφκελν ζε κηα επνρή φπσο ε ζεκεξηλή, φπνπ ν έθεβνο επηζπκεί θαη 

πξνζπαζεί λα είλαη ν εαπηφο ηνπ θαη δηεθδηθεί έληνλα ην δηθαίσκα λα έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ αμίεο, θαζψο ληψζεη βηνινγηθά ψξηκνο θαη λνεηηθά έηνηκνο λα 

αλαιάβεη λένπο ξφινπο. 

ε κηα ηξίηε έξεπλα ηεο Mαθξή-Mπφηζαξε (ππφ δεκνζίεπζε β) γίλεηαη 

πξνζπάζεηα λα θαζνξηζηεί ν βαζκφο ζπζρέηηζεο ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηελ 

απνδνρή, ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ θαζνδήγεζε απφ γνλείο θαη εθπαηδεηηθνχο, 

λα κειεηεζεί ν ξφινο ηεο άλεπ φξσλ απνδνρήο απφ γνλείο θαη θαζεγεηέο 

ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο Απηνεθηίκεζεο θαζψο, επίζεο, λα γίλεη 

ζπζρέηηζε ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο κε ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη λα 

εληνπηζηνχλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηα δχν θχια. ην δείγκα ζπκκεηείραλ 

304 καζεηέο Γπκλαζίνπ ηνπ λνκνχ Aηηηθήο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

Απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηεζεθε ε Κιίκαθα Aπηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg.  

Tα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε απνδνρή ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο 

ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη άλεπ φξσλ, επηθέξεη πςειφηεξα επίπεδα 

Απηνεθηίκεζεο ζηνπο καζεηέο. H θαζνδεγήζε απφ ηνπο γνλείο έρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιά αζζελέζηεξε ζρέζε κε ηελ Απηνεθηίκεζε. 
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Aληίζεηα, ην γνλετθφ ελδηαθέξνλ δελ απνηειεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο. Tν ηειεπηαίν 

εχξεκα πηζαλφλ λα εμεγείηαη απφ ηελ ηάζε αλεμαξηεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985). 

Όζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε ησλ δαζθάισλ, ε απνδνρή θαη ε 

θαζνδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην επίπεδν 

Απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη καζεηέο δελ βξίζθνπλ 

ζην πξφζσπν ησλ δαζθάισλ ηνπο ηνλ νδεγφ πνπ αλαδεηνχλ. Bέβαηα, 

βξέζεθε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ πξνο ηνπο καζεηέο επηδξά ζεηηθά 

ζηελ Απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ. 

Γεληθφηεξα, θάλεθε φηη, φηαλ νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη ε απνδνρή πνπ 

εηζπξάηηνπλ απφ ηνπο γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο  είλαη άλεπ φξσλ, 

εθδειψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα Απηνεθηίκεζεο. H ζρνιηθή επίδνζε 

θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ην επίπεδν απνδνρήο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο 

γνλείο θαη ηνπο δαζθάινπο. H πςειή ζρνιηθή επίδνζε ζπλδέεηαη κε 

πςειφηεξα επίπεδα απνδνρήο. Eπίζεο, βξέζεθε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο αλάινγα κε ην θχιν. Tα αγφξηα δέρνληαη πςειφηεξα 

επίπεδα γνλετθήο ζηήξημεο θαη εθδειψλνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

Απηνεθηίκεζεο απ’ φηη ηα θνξίηζηα. 

Tν δηαξθψο απμαλφκελν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ ηνκέα ηεο 

Απηναληίιεςεο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο 

εληάζζνπλ ζηηο δηπισκαηηθέο ηνπο εξγαζίεο ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ κε ζηφρν 

ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο Απηναληίιεςεο. Mέζα απφ απηφ, 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ έξεπλα ηεο Απηναληίιεςεο 

θαη ελδηαθέξνπζεο δηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. 

ε κία απφ ηηο έξεπλεο απηέο (ηξνχιηα, 2001), δηεξεπλάηαη ην επίπεδν 

ηεο Απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαη ζπγθξίλεηαη κε 

ηνπο κέζνπο φξνπο Απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ ρσξίο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. 

Γηεξεπλάηαη, επίζεο, πνηεο απφ ηηο νκάδεο ησλ ζεκαληηθψλ άιισλ 

απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηνπο εθήβνπο 

κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θαζψο θαη ε ζπλάθεηα ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηελ 

θνηλσληθή ζηήξημε πνπ νη καζεηέο ληψζνπλ φηη ιακβάλνπλ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 54 καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ απφ δχν εηδηθά ζρνιεία ηεο 
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Aζήλαο. Γηα ηε κέηξεζε ηεο Απηνεθηίκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Kιίκαθα 

Aπηνεθηίκεζεο ηνπ Rosenberg. 

Tα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε κεηέξα απνηειεί ηελ 

ηζρπξφηεξε πεγή θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηα άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο. 

Γεχηεξνη ζε ζεηξά έξρνληαη νη ζηελνί θίινη, αθνινπζνχλ ν παηέξαο θαη νη 

θαζεγεηέο θαη ηέινο νη ζπκκαζεηέο. Eπίζεο, θάλεθε φηη ε Απηνεθηίκεζε ησλ 

εθήβσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο θπκαίλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηή ησλ 

παηδηψλ ρσξίο θηλεηηθέο αλαπεξίεο. Tν εχξεκα απηφ είλαη πνιχ 

ελζαξξπληηθφ, θαζψο νη έθεβνη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο απνδέρνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη αηζζάλνληαη φηη είλαη άηνκα κε αμία. H ζπλάθεηα ηεο 

Απηνεθηίκεζεο κε ηελ θνηλσληθή ζηήξημε έδεημε φηη κφλν ε ζηήξημε απφ ηε 

κεηέξα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο Απηνεθηίκεζεο. 

ηα πιαίζηα κηαο άιιεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, κειεηήζεθε θαηά πφζν 

ηα είδε ηεο Απηναληίιεςεο ησλ καζεηψλ εηδηθψλ-παξάιιεισλ ηάμεσλ 

δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε θαλνληθέο-

ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο (νθηαλίδνπ, 1995). Tν δείγκα απνηέιεζαλ 121 καζεηέο 

ηνπ Γεκνηηθνχ. Aπφ απηνχο 73 θνηηνχζαλ ζε θαλνληθή ηάμε θαη 48 

παξάιιεια κε ηελ θαλνληθή θνηηνχζαλ θαη ζε εηδηθή. Γηα ηε κέηξεζε ηεο 

Απηναληίιεςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε Kιίκαθα Aπηναληίιεςεο ηεο Harter. 

Tα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα. Tν 

κνξθσηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ηελ 

Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ. Αθφκε, ην πςειφ κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ζπζρεηίδνληαη κε πςειά επίπεδα Απηναληίιεςεο 

ηνπ καζεηή. Eπίζεο, βξέζεθε φηη ηα αγφξηα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε 

ζσκαηηθή Απηναληίιεςε απ’ φηη ηα θνξίηζηα. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε φηη ηα 

παηδηά ηεο θαλνληθήο-ζπλεζηζκέλεο ηάμεο έρνπλ πςειφηεξε ζρνιηθή 

Απηναληίιεςε απφ ηα παηδηά ηεο εηδηθήο ηάμεο, πνπ εθδειψλνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα. Kάηη ηέηνην, φκσο, ηζρχεη κφλν γηα ηνλ ηνκέα ηεο ζρνιηθήο 

Απηναληίιεςεο, ε νπνία γηα ηα παηδηά παξνπζηάδεηαη ζπλψλπκε κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε. 

Σέινο, έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηε Γαζθαινπνχινπ (1999) είρε ζηφρν 

ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο ζρνιηθήο 

πξνζαξκνγήο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. Γηεξεπλήζεθε 

ν βαζκφο θαη ην είδνο ηεο ζπζρέηηζεο θαζψο θαη νη εμειηθηηθέο δηαθνξέο ηεο 
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Απηναληίιεςεο θαη ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ησλ 

παξαπάλσ βαζκίδσλ. Tν δείγκα απεηέιεζαλ 240 καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη 

Γπκλαζίνπ απφ ηελ Aζήλα, ειηθίαο 9 έσο 15 εηψλ, ελψ ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Kιίκαθα Aπηναληίιεςεο ηεο Harter. 

Tα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε ζεηηθή εθηίκεζε ηνπ αηφκνπ γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ζεηηθή Απηναληίιεςε γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. O θπξίαξρνο ηνκέαο πνπ επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή 

αίζζεζε γηα ηελ απηναμία είλαη ε Φπζηθή Δκθάληζε, ηνκέαο πνπ επεξεάδεηαη 

ζαθψο απφ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα. Tν επίπεδν πξνζαξκνγήο ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ 

απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όηαλ έλαο καζεηήο έρεη επηηπρία ζηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο δαζθάινπο, έρεη 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη πςειφηεξν επίπεδν επηηπρίαο ζην κάζεκα. 

Eπίζεο, ε πςειή Απηναληίιεςε ζρεηηθά κε ηε ρνιηθή Ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη 

κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν. 

Aθφκε, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα αγφξηα ππεξέρνπλ φζνλ αθνξά 

ζηελ Απηναληίιεςε γηα ηελ Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα, ηε Φπζηθή Δκθάληζε θαη ηε 

ζθαηξηθή απηναμία. Eπίζεο, νη πξσηφηνθνη καζεηέο έρνπλ πςειφηεξν 

επίπεδν Απηναληίιεςεο ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο. Oη εμειηθηηθέο δηαθνξέο 

πνπ παξαηεξνχληαη είλαη φηη νη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηείλνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη κε ζεηηθφηεξν ηξφπν ηε ζρνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο καζεηέο Γπκλαζίνπ. 

Γεληθφηεξα, παξαηεξήζεθε φηη ην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

Απηναληίιεςεο. Oη θαιχηεξνη καζεηέο ηείλνπλ λα εθηηκνχλ ζεηηθφηεξα ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Eπίζεο, ε κφξθσζε θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ θαίλεηαη φηη 

επεξεάδνπλ ηελ Απηναληίιεςε θαη ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα επαγγέικαηα κέζνπ θαη αλσηέξνπ επηπέδνπ θαζψο θαη ην 

πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ 

Απηναληίιεςε θαη ηε ζρνιηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. 

Όπσο θαίλεηαη, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’90, ν φγθνο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

Απηναληίιεςε εξεπλψλ απμήζεθε ζεακαηηθά. Γηεξεπλήζεθε ε 

πνιππαξαγνληηθή δνκή ηεο Απηναληίιεςεο θαζψο θαη ε επίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο. Aθφκε, έγηλε πξνζπάζεηα λα 
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θαζνξηζηεί ε θχζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηελ 

Απηναληίιεςε, ελψ αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο φηη παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ έξεπλα θάπνηνη λένη παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ 

Απηναληίιεςε θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Bιέπνπκε, δειαδή, φηη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε 

ηελ Απηναληίιεςε ζηελ Eιιάδα έρεη πξναρζεί θαη παξνπζηάδεη δηαξθψο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, αλ θαη ν ηνκέαο ηεο Απηναληίιεςεο ζην εμσηεξηθφ 

είρε ζπγθεληξψζεη ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πνιχ λσξίηεξα, ζηελ Eιιάδα νη 

πξψηεο έξεπλεο γηα ηελ Απηναληίιεςε δηεμήρζεζαλ κεηά ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’70. Oη έξεπλεο θαηά ηε δεθαεηία απηή έδεημαλ ηα πςειά 

επίπεδα ζηα νπνία θπκαίλεηαη ην απηνζχλαηζζεκα ησλ Eιιήλσλ καζεηψλ, 

ηδηαίηεξα κάιηζηα φζνλ αθνξά ζην δηαλνεηηθφ ηνκέα ηεο Απηναληίιεςεο. 

Kαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80, πξαγκαηνπνηείηαη ε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

εξεπλψλ. Tν ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο ζρέζεο ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο αθαδεκατθήο Απηναληίιεςεο κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε ησλ γνλέσλ ζηελ Απηναληίιεςε 

ησλ παηδηψλ. Tαπηφρξνλα δηεξεπλψληαη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο είλαη ην 

θχιν, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν, ν ηφπνο πξνέιεπζεο, 

ελψ πνιχ ελδηαθέξνληα είλαη θαη ηα επξήκαηα πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ 

Απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ κε ηε δνκή θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ησλ αμηψλ ηνπο. Oη έξεπλεο πνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δεθαεηία απηή νδεγνχλ 

ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο Απηναληίιεςεο γηα ην άηνκν. 

Aπφ ην 1990 έσο θαη ζήκεξα, ν φγθνο ησλ εξεπλψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ Απηναληίιεςε απμάλεηαη ξαγδαία. Tα ζέκαηα πνπ δηεξεπλψληαη είλαη 

θαη πάιη ν θαζνξηζκφο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη 

Απηναληίιεςεο, ν ξφινο ηνπ άγρνπο θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηε ζρέζε απηή 

θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αμηψλ ζηελ Απηναληίιεςε. Aθφκε, εμεηάδεηαη 

ε πνιππαξαγνληηθή θχζε ηεο Απηναληίιεςεο θαη ε επίδξαζε ησλ επηκέξνπο 

ηνκέσλ ηεο Απηναληίιεςεο ζηε ζθαηξηθή Απηνεθηίκεζε θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θνηλσληθήο ζηήξημεο κε ηελ 

Απηναληίιεςε θαη ηελ Απηνεθηίκεζε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ζηάζκηζεο θαη 
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πξνζαξκνγήο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο έγθπξνπ θη αμηφπηζηνπ ςπρνκεηξηθνχ κέζνπ 

(εξσηεκαηνιφγηα ΠATEM). Όπσο θαίλεηαη, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ έξεπλα γηα ηελ Απηναληίιεςε, 

κε απνηέιεζκα λα γλσξίδνπκε πιένλ πνιχ πεξηζζφηεξα γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο Απηναληίιεςεο ηνπ Έιιελα καζεηή.  

Mηα ζπλνιηθή εμέηαζε ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ καο επηηξέπεη λα ζρεκαηίζνπκε κηα αξθεηά θαζαξή εηθφλα 

γηα ηελ Απηναληίιεςε ησλ Έιιήλσλ καζεηψλ. 

 

1.6 ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ 
ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

 
Ζ αληηθεηµεληθή αμηνιφγεζε ηεο Απηναληίιεςεο ζηα παηδηά είλαη µηα 

πνιχπινθε δηαδηθαζία, θαζψο ε δηαµφξθσζε ηνπ εαπηνχ βξίζθεηαη ππφ 

αλάπηπμε (Buckroyd & Flitton, 2004). Μηα ηέηνηα αμηνιφγεζε γίλεηαη αθφµα 

ζπλζεηφηεξε φηαλ πξφθεηηαη γηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ έλλνηα ηνπ εαπηνχ ζηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη 

ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ησλ εξεπλεηψλ ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ζπρλά ηζρπξίδνληαη φηη ε Απηναληίιεςε ζηα παηδηά µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθή απφ απηή ησλ παηδηψλ 

ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. (Bear, Minke & Manning, 2002. Tabassam & 

Grainger, 2002.). Δπεηδή ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηµεησπίδνπλ 

αθαδεµατθέο δπζθνιίεο θαζψο θαη ζρνιηθή απνηπρία, ππνζηεξίδεηαη φηη 

αλαπηχζζνπλ γεληθά µηα πην αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απ’ φηη νη 

ζπλνµήιηθνί ηνπο θαη έρνπλ, επίζεο, ραµειφηεξε απηνεθηίµεζε (Zeleke, 

2004α). Πνιινί εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ απηφ ηνλ 

ηζρπξηζµφ, ζπγθξίλνληαο ηελ Απηναληίιεςε καζεηψλ µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Ζ Απηναληίιεςε ζηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη µειεηεζεί ζε 

ζπλάξηεζε µε δηάθνξεο µεηαβιεηέο, φπσο ην θχιν θαη ηελ ηάμε θνίηεζεο 

ησλ παηδηψλ. Οη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ αθφµα λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαηαθέξλνπλ, 

παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο, λα θάλνπλ ζεηηθέο απηναμηνινγήζεηο. Ζ ζρέζε 
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µεηαμχ ησλ επηµέξνπο απηναληηιήςεσλ θαη ηεο απηνεθηίµεζεο ησλ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο εμεηάδεηαη επίζεο απφ πνιινχο. 

Σα απνηειέζµαηα, φµσο, ησλ εξεπλψλ ζρεηηθά µε ηελ Απηναληίιεςε 

ζηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζπρλά αληηθαηηθά θαη ην γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο ιφγνπο. Δπνµέλσο, είλαη απαξαίηεην λα 

δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζηε ζπγθεθξηµέλε εξεπλεηηθή πεξηνρή. 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα ζρφιηα, παξφιν πνπ ε απηναληίιεςε 

ζρνιηθήο  ηθαλφηεηαο δηακεζνιαβείηαη θαη απφ ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη απφ 

ηε ζηάζε ησλ δαζθάισλ ((Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 

2010), ε ρακειή απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

(Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010). 

Δμ νξηζµνχ, ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηµεησπίδνπλ 

πξνβιήµαηα ζε ζπγθεθξηµέλνπο µαζεζηαθνχο ηνµείο. Ζ ππνεπίδνζε ζην 

ζρνιείν είλαη έλα ηππηθφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ (Zeleke, 2004α. Zeleke, 

2004β).  

ε κία αλαζεψξεζή ηνπο νη Baumeister, Campbell, Krueger, and Vohs 

(2003) θαηέιεμαλ φηη ε απηνεθηίκεζε – ην ζπλνιηθφ ζηνηρείν ηεο 

απηναληίιεςεο – δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο κεηέπεηηα ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

Αληηζέησο νη Marsh and Craven's (2006) ζε αλαζεψξεζή ησλ κνληέισλ ησλ 

αιιειναληηθξνπφκελσλ επηδξάζεσλ, απφ κία πνιππαξαγνληηθή πιεπξά, 

έδεημαλ φηη νη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη επηηπρία  είλαη αηηία θαη 

απνηέιεζκα ε κία ηεο άιιεο. Δλζσκαηψλνληαο θαηλνκεληθά αληηθαηηθά 

επξήκαηα, θάησ απφ έλα θνηλφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε είρε ζπλεπείο ακνηβαίεο επηδξάζεηο ηφζν κε ηελ επίδνζε φζν 

θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή απφδνζε, ελψ ε απηνεθηίκεζε δελ είρε θακία 

επίδξαζε. 

Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπρλά παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήµαηα ζηε ζπµπεξηθνξά θαη νξηζµέλεο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη βηψλνπλ απφξξηςε απφ ηνπο 

ζπλνµειίθνπο ηνπο (Bear & ζπλ., 2002). Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζα 

µπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ηα παηδηά απηά αληηιαµβάλνληαη ιηγφηεξν 

ζεηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνλ ηνµέα ηεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο δηαγσγήο θαη 

ηεο ζπµπεξηθνξάο θαζψο, επίζεο, θαη ζηνλ ηνµέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. 
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Έρεη παξαηεξεζεί φηη παηδηά κε ρακειά επίπεδα Κνηλσληθήο Απηναληίιεςεο  

έρνπλ ειιηπείο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εκθαλίδνπλ απνθπγή 

αιιειεπηδξάζεσλ ή αθφκε θαη αλαζηνιή δηάθνξσλ δηαπξνζσπηθψλ 

δεμηνηήησλ θαη πξνζδνθηψλ.(Kavale & Forness, 1996). Δίλαη βεβαίσο 

ζεκαληηθφ θάζε θνξά λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

επηδξάζεσλ, αλ θαη ε πιένλ έγθπξε εξκελεία βαζίδεηαη ζηα 

αιιειεπηδξαζηηθά-δπλακηθά ή πνιππαξαγνληηθά  κνληέια (Kourkoutas, 

2011∙ Marsh & O'Mara, 2008∙ Mrunk, 2006). 

ε πνιιέο έξεπλεο βξέζεθε φηη ηα παηδηά ρσξίο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο 

Απηναληίιεςεο. ηνηρείν ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ηε δηεζλή θαη ηελ 

ειιεληθή έξεπλα, παξά ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίδεη ε 

δηακεζνιάβεζε ηεο ζηάζεο θαη ζρέζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ γνλέα 

(Baptista, Machado & Machado, in press). 

Πην πξφζθαηεο έξεπλεο αλέδεημαλ επίζεο ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

καζεζηαθψλ-αθαδεκατθψλ δπζθνιηψλ θαη ρακειήο θνηλσληθήο 

απηναληίιεςεο. Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδέζεη, κάιηζηα, ην δήηεκα ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε 

αληίζηνηρεο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπλεπψο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Kavale & Forness, 1996, Lyons, 2010).  

ε θάζε πεξίπησζε έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηα αηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

απνηπρίαο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κε καζεζηαθέο απνηπρίεο-δπζθνιίεο, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλψο λα απμάλνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο δπζιεηηνπξγίεο 

ησλ παηδηψλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, ελψ  πνιινί 

ζεσξνχλ φηη νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ε καζεζηαθή απνηπρία 

βηψλνληαη ηξαπκαηηθά απφ πνιιά παηδηά (Kourkoutas, 2001∙ Mrunk, 2006∙ 

Rohner, 2010∙Terras et al., 2010). 

Ο Chapman (1988, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bear & ζπλ., 2002) 

πξαγµαηνπνίεζε µεηα-αλάιπζε εξεπλψλ πνπ είραλ δεµνζηεπηεί απφ ην 1974 

µέρξη ην 1986 θαη αθνξνχζαλ ζηε γεληθή Απηναληίιεςε θαη Απηναληίιεςε 

αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Καηέιεμε ζην 

ζπµπέξαζµα φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο πξάγµαηη έρνπλ 

αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο απ’ φηη ηα παηδηά ρσξίο 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
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Ο Bear θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), ζε µηα πξφζθαηε µεηα-αλάιπζε 

61 εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ, πξνζπάζεζαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεµα, αλ ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ 

αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε γηα ηε ζρνιηθή ηνπο ηθαλφηεηα, ηηο θνηλσληθέο 

ηνπο ζρέζεηο θαη ηε ζπµπεξηθνξά ηνπο θαη αλ έρνπλ, επίζεο, ραµειφηεξε 

απηνεθηίµεζε απφ ηα παηδηά πνπ δελ παξνπζηάδνπλ µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Σα ζπµπεξάζµαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο ήηαλ παξφµνηα µε ηα 

ζπµπεξάζµαηα ηνπ Chapman ζε φ,ηη αθνξά ηε ζρνιηθή Απηναληίιεςε ησλ 

παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηελ νπνία βξήθαλ λα είλαη αξλεηηθφηεξε 

ζε ζχγθξηζε µε ηε ζρνιηθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Δπνµέλσο, νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαη ζε απηή ηελ 

έξεπλα, θάλεθε λα αλαγλσξίδνπλ ηα αθαδεµατθά ηνπο ειιείµµαηα θαη ηηο 

ππαξθηέο αθαδεµατθέο ηνπο αδπλαµίεο. Οη ίδηνη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην 

ζπµπέξαζµα φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε θαη ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηνλ ηνµέα 

ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δηαγσγήο-ζπµπεξηθνξάο.  

Ο Zeleke (2004β) πξαγµαηνπνίεζε µηα αλαζθφπεζε πξφζθαησλ 

µειεηψλ πνπ εξεπλνχζαλ ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηελ 

Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο θαη ηελ Απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Σα απνηειέζµαηα ηεο έξεπλάο ηνπ ήηαλ ζχµθσλα µε επξήµαηα 

πξνεγνχµελσλ εξεπλψλ θαη έδεημαλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ αξλεηηθφηεξε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε απφ ηα παηδηά ρσξίο 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ πξφβιεςή ηνπ, φµσο, φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζα είραλ αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο 

απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο, δελ επηβεβαηψζεθε. χµθσλα µε ηνλ ίδην 

εξεπλεηή, ε αληίιεςε ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπλνµειίθσλ γηα ηελ 

αθαδεµατθή θαη θνηλσληθή επάξθεηα ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

είλαη ζπλήζσο πην αξλεηηθή απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αθαδεµατθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηελ 

απνδνρή ηνπο απφ ηελ νµάδα ησλ ζπλνµειίθσλ.  

Ζ αλαζθφπεζε απηή θαλέξσζε φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

αλαθέξεηαη φηη ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο είλαη αξλεηηθφηεξε θαη, ζε νξηζµέλεο πεξηπηψζεηο, αξλεηηθφηεξε 

αθφµα θαη απφ ζπλνµήιηθά ηνπο παηδηά µε ραµειή επίδνζε ζην ζρνιείν. 

Διάρηζηεο ήηαλ νη έξεπλεο πνπ δε βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ αθαδεµατθή 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε θαη ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δξεπλεηέο νη 

νπνίνη ρξεζηµνπνίεζαλ ζηηο έξεπλέο ηνπο πεξηζζφηεξν νµνηνγελείο νµάδεο 

παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζπµπέξαλαλ φηη δελ έρνπλ φια ηα παηδηά 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο 

ηθαλφηεηαο ζε ζχγθξηζε πάληα µε ηα ζπλνµήιηθά ηνπο παηδηά. ηελ ίδηα 

αλαζθφπεζε, ηα απνηειέζµαηα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ αληηθαηηθά. 

Κάπνηεο έξεπλεο ππνζηήξημαλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο απφ ηνπο 

ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη πεξηζζφηεξεο, φµσο, 

έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ ζεµαληηθέο δηαθνξέο ζηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο 

κε πλνκειίθνπο ησλ δχν νµάδσλ παηδηψλ. Λίγεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ζεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο, ελψ φζεο ρξεζηµνπνίεζαλ πην νµνηνγελείο νµάδεο παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, έδεημαλ φηη δελ έρνπλ φια ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο.  

Χζηφζν, ζχµθσλα µε πνιινχο εξεπλεηέο, ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε 

ππνδηαηξείηαη ζε ηνµείο θαη είλαη πηζαλφλ ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

λα έρνπλ δηαθνξεηηθή Απηναληίιεςε ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο επηµέξνπο 

ηνµείο ηεο αθαδεµατθήο Απηναληίιεςεο (Elbaum & Vaughn, 2003α). Λίγεο 

έξεπλεο έρνπλ µειεηήζεη μερσξηζηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηεο αθαδεµατθήο 

Απηναληίιεςεο ζην γεληθφ πιεζπζµφ θαη αθφµα ιηγφηεξεο ζηνλ πιεζπζµφ 

ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Ο Zeleke (2004α), ζπγθξίλνληαο µηα νµάδα παηδηψλ µε δπζθνιίεο ζηα 

µαζεµαηηθά θαη µηα νµάδα παηδηψλ µε πςειέο επηδφζεηο ζηνλ ίδην ηνµέα, 

βξήθε φηη ηα παηδηά πνπ αληηµεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηα µαζεµαηηθά είραλ 

αξλεηηθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην κάζεκα απηφ, δελ είραλ 

φµσο δηαθνξεηηθή Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο 

ζπλνµειίθνπο ηνπο µε πςειή επίδνζε ζηα µαζεµαηηθά. Μηα µέηξεζε, φµσο, 

ηεο γεληθήο αθαδεµατθήο Απηναληίιεςεο δελ ζα αληαλαθινχζε απηή ηε 

δηαθνξνπνίεζε. Έλα µε αλαµελφµελν εχξεµα ηεο ζπγθεθξηµέλεο έξεπλαο 
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ήηαλ φηη δε βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ Απηναληίιεςε µαζεµαηηθήο ηθαλφηεηαο 

µεηαμχ ησλ µαζεηψλ µε δπζθνιίεο ζηα µαζεµαηηθά θαη ησλ ζπλνµειίθσλ 

ηνπο µε θαλνληθή επίδνζε. Κάπνηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη µαζεηέο µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα απνδίδνπλ ηελ απνηπρία ηνπο ζε 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (ηθαλφηεηα, πξνζπάζεηα) θαη ηελ επηηπρία ηνπο ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (ηχρε, ζπγθπξία), µε απνηέιεζµα λα µε ραίξνληαη 

γηα ηηο επηηπρίεο ηνπο θαη ην γεγνλφο απηφ λα µε ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν γηα µηα 

θαηλνχξηα πξνζπάζεηα. χµθσλα µε ηελ πην πάλσ δηαπίζησζε, ζε έξεπλα 

ηνπο νη Tabassam & Grainger (2002) βξήθαλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο απφ 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο. ηνπο µε-αθαδεµατθνχο ηνµείο ηεο Απηναληίιεςεο, 

νη δηαθνξέο αλάµεζα ζηηο δχν νµάδεο δελ ήηαλ ζεµαληηθέο. ηελ ίδηα έξεπλα 

βξέζεθε φηη ε ζπλλνζεξφηεηα µεηαμχ µαζεζηαθψλ δπζθνιίσλ θαη 

δηαηαξαρήο ειιεηµµαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο θάλεθε λα µελ 

επεξεάδεη ηελ αθαδεµατθή Απηναληίιεςε αιιά θάλεθε λα επεξεάδεη ηε 

µε-αθαδεµατθή Απηναληίιεςε, φπσο γηα παξάδεηγµα ηηο ζρέζεηο µε ηνπο 

ζπλνµειίθνπο.  

Οη Meltzer, Roditi, Houser Jr. & Perlman (1998) αλαθέξνπλ φηη, αλ 

θαη ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ είλαη ζπρλά αληηθαηηθά, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα είλαη αξλεηηθφηεξε απφ ηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπλ ζηνλ ίδην ηνµέα νη ζπλνµήιηθνί ηνπο. Οη απηναμηνινγήζεηο, 

φµσο, ησλ µαζεηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα ηελ αθαδεµατθή ηνπο 

επάξθεηα είλαη πην ζεηηθέο απφ ηηο αμηνινγήζεηο εμσηεξηθψλ 

παξαηεξεηψλ. Απφ ζρεηηθή έξεπλά ηνπο, νη πην πάλσ εξεπλεηέο βξήθαλ 

φηη, αλ θαη θαηά µέζν φξν ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο βξηζθφηαλ θνληά ή πάλσ απφ ην µέζν φξν ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνµείο, ζε ζχγθξηζε µε ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο είραλ 

ζεµαληηθά αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο. 

Δπηβεβαίσζαλ, επίζεο, φηη, ζχµθσλα µε ηε βαζµνινγία ησλ δαζθάισλ, 

ε αθαδεµατθή επάξθεηα ησλ µαζεηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

βξηζθφηαλ θάησ απφ ην µέζν φξν. ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζµάησλ 

ηεο έξεπλάο ηνπο, νη µειεηεηέο αλαθέξνπλ φηη ηα επξήµαηά ηνπο είλαη 

ζχµθσλα µε ηα απνηειέζµαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ βξήθαλ φηη νη 
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δάζθαινη έρνπλ ραµειφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, αθφµα θαη ζε ηνµείο ζηνπο νπνίνπο ηα παηδηά µπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ πνιχ θαιά.  

Σα απνηειέζµαηα φιν θαη πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε 

αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δε 

ζπµβαδίδεη µε ηηο αθαδεµατθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Σν γεγνλφο απηφ εγείξεη 

εξσηήµαηα ζρεηηθά µε ηελ αθξίβεηα ησλ απηναληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Stone & May, 2002). Οη ίδηνη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη, ζχµθσλα µε ηε βηβιηνγξαθία, νη απηναληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ απφ ην δεµνηηθφ θαη έπεηηα γίλνληαη πην ξεαιηζηηθέο.  

ε έξεπλά ηνπο, νη πην πάλσ εξεπλεηέο βξήθαλ φηη ε αθαδεµατθή 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη αξλεηηθφηεξε 

ζε ζχγθξηζε µε ηελ αληίζηνηρε Απηναληίιεςε ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο, 

φµσο, ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ µηα µάιινλ ζεηηθή 

αληίιεςε γηα ηηο αθαδεµατθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο, ηα παηδηά µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ηείλνπλ λα ππεξεθηηµνχλ ηηο αθαδεµατθέο ηνπο 

ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε µε ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο. Οη εξεπλεηέο 

απνδίδνπλ ηε δηαπίζησζή ηνπο απηή ζηε θησρή µεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ή ζε µεραληζµνχο απηνπξνζηαζίαο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ νη µαζεηέο µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Ζ θιίµαθα µέηξεζεο ηεο Απηναληίιεςεο θαη απηνεθηίµεζεο ηεο 

Harter ηείλεη λα δείρλεη φηη ηα παηδηά µε εηδηθέο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

φπσο δπζιεμία, αλαθέξνπλ αξλεηηθφηεξε ζρνιηθή Απηναληίιεςε απφ 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο, ελψ ζηνπο άιινπο επηµέξνπο ηνµείο, ε 

Απηναληίιεςε ησλ δχν νµάδσλ παηδηψλ δε δηαθέξεη (Frederickson & 

Jacobs, 2001).  

Οη Frederickson & Jacobs (2001), µειέηεζαλ ηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ 

20 παηδηψλ µε δπζιεμία θαη 20 παηδηψλ ρσξίο δπζιεμία. Βξήθαλ φηη νη 

µαζεηέο µε δπζιεμία είραλ αξλεηηθφηεξε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε απφ 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο δπζιεμία. Ζ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο ησλ παηδηψλ µε δπζιεμία, ζην ζπγθεθξηµέλν δείγµα 

παηδηψλ, δε θάλεθε λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο. Έηζη, 

ηα παηδηά µε δπζιεμία ζεσξνχζαλ φηη είλαη αξεζηά θαη φηη έρνπλ πνιινχο 

θίινπο. Οη απηναληηιήςεηο ησλ παηδηψλ µε δπζιεμία ζηνπο ππφινηπνπο 
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επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ηεο Harter δε 

δηέθεξαλ ζεµαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο απηναληηιήςεηο ηεο νµάδαο 

ζχγθξηζεο.  

Σα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αλέθεξαλ αξλεηηθφηεξε ζρνιηθή 

Απηναληίιεςε απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο θαη ζε κία ζρεηηθή έξεπλα 

ησλ Gans, Kenny & Ghany (2003). ηελ έξεπλα απηή, ηα πεξηζζφηεξα 

παηδηά ήηαλ ηζπαληθήο θαηαγσγήο. Έλα µε αλαµελφµελν εχξεµα ηεο 

έξεπλαο ήηαλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αλέθεξαλ επίζεο 

αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο απφ ηνπο 

ζπλνµειίθνπο ηνπο.  

ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ ε Harter θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1998), 

ζέιεζαλ λα εληνπίζνπλ νµνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο επηµέξνπο ηνµείο 

Απηναληίιεςεο θαη ζηελ απηνεθηίµεζε ηξηψλ νµάδσλ εθήβσλ: εθήβσλ 

κε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθήβσλ µε πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο θαη 

εθήβσλ µε θαλνληθή επίδνζε. ε φ,ηη αθνξά ηνπο επηµέξνπο ηνµείο 

Απηναληίιεςεο ζηνπο µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα 

απνηειέζµαηα ήηαλ ηα εμήο: νη έθεβνη µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ 

αξλεηηθφηεξε ζρνιηθή Απηναληίιεςε απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αξλεηηθφηεξε ήηαλ, επίζεο, ε αληίιεςή ηνπο γηα 

ηηο ζρέζεηο ηνπο µε ζπλνµήιηθά ηνπο παηδηά, ηελ αζιεηηθή θαη εξγαζηαθή 

ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηνπο ζηελνχο ηνπο θίινπο. 

Πξφζθαηεο θαη παιαηφηεξεο έξεπλεο ζπµθσλνχλ, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, φηη νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθφηεξε 

Απηναληίιεςε αθαδεµατθήο ηθαλφηεηαο απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο. Σν 

γεγνλφο απηφ δελ πξνθαιεί εληχπσζε, δεδνµέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηµεησπίδνπλ ηα παηδηά απηά ζηνλ αθαδεµατθφ ηνµέα θαη ηηο ζπρλέο 

εµπεηξίεο απνηπρίαο πνπ βηψλνπλ ζην ζρνιείν. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθφηεξε 

αθαδεµατθή Απηναληίιεςε απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο, ε αθαδεµατθή 

απηναληίιεςή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη φµσο ζε θαλνληθά επίπεδα. Με άιια 

ιφγηα, ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαίλεηαη λα είλαη ζε θαλνληθά επίπεδα, αλ θαη αξλεηηθφηεξε 

απφ ηελ αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  
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Ζ αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

µειεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο επηµέξνπο ηνµείο 

Απηναληίιεςεο, αθνχ απνηειεί ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ηα παηδηά απηά 

αληηµεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο Γηα ηνπο ππφινηπνπο 

επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο, ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ είλαη 

ιηγφηεξν μεθάζαξα αιιά ζε πνιιέο έξεπλεο δελ παξαηεξήζεθαλ 

αμηφινγεο δηαθνξέο µεηαμχ ησλ δχν νµάδσλ παηδηψλ.  

Απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ε αθαδεµατθή 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη αξλεηηθφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε Απηναληίιεςε παηδηψλ ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bear & 

ζπλ., 2002∙ Frederickson & Jacobs, 2001∙ Gans & ζπλ., 2003∙ Harter & ζπλ., 

1998∙ Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010∙ Lyons, 2010∙ 

Meltzer & ζπλ., 1998∙ Stone & May, 2002∙ Tabassam & Grainger, 2002∙ 

Zeleke, 2004β).  

 

1.7. ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 
 

Γελ έρεη γίλεη αθφµα ζαθέο αλ ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

βηψλνπλ ζπλαηζζήµαηα ραµειήο γεληθήο απηναμίαο, αλ δειαδή έρνπλ 

ραµειή απηνεθηίµεζε (Zeleke, 2004α). Αθελφο, θαίλεηαη ινγηθφο ν 

ηζρπξηζµφο φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα έρνπλ ραµειή 

απηνεθηίµεζε, δεδνµέλσλ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηµεησπίδνπλ ζηνλ 

αθαδεµατθφ ηνκέα, ζηνλ θνηλσληθφ ηνµέα θαη ζηε ζπµπεξηθνξά. 

Αθεηέξνπ, φµσο, επεηδή ε ζρέζε µεηαμχ απηνεθηίµεζεο θαη επηµέξνπο 

απηναληηιήςεσλ επεξεάδεηαη απφ άιινπο ελδηάµεζνπο παξάγνληεο, ηα 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη δπλαηφλ λα θαηαθέξνπλ λα έρνπλ 

µηα ζεηηθή αίζζεζε γηα ηελ αμία ηνπο σο αηφµα, λα έρνπλ δειαδή πςειή 

απηνεθηίµεζε (Bear & ζπλ., 2002).  

Ο Chapman (1988, φπσο αλαθέξεηαη ζην Bear & ζπλ., 2002), ζε 

µεηα-αλάιπζε εξεπλψλ πνπ πξαγµαηνπνίεζε, θαηέιεμε ζην 

ζπµπέξαζµα φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αμηνινγνχλ 

ραµειφηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε φ,ηη αθνξά ηε γεληθή ηνπο Απηναληίιεςε 

ζπγθξηηηθά µε ηα παηδηά ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
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Ο Bear θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), ζε µεηα-αλάιπζε εξεπλψλ πνπ 

πξαγµαηνπνίεζαλ, ζέιεζαλ µεηαμχ άιισλ λα δηαπηζηψζνπλ αλ ηζρχεη ν 

ηζρπξηζµφο φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ραµειφηεξε 

απηνεθηίµεζε ζε ζχγθξηζε µε ηα παηδηά ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 

ζπµπέξαζµα ζην νπνίν θαηέιεμαλ ήηαλ φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, 

νη δηαθνξέο ζηε ζθαηξηθή απηναμία ησλ δχν νµάδσλ ήηαλ ειάρηζηεο ή 

αλχπαξθηεο. Γεληθφηεξα, νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δε θάλεθε 

λα αμηνινγνχλ ραµειφηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, ζε φηη αθνξά ηε ζθαηξηθή 

ηνπο απηναμία, απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

Οη ίδηνη εξεπλεηέο, ζηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζµάησλ ηεο έξεπλάο 

ηνπο αλαθέξνπλ φηη ν Chapman ην 1988 θαηέιεμε ζε δηαθνξεηηθά 

απνηειέζµαηα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζθαηξηθή απηναμία ησλ µαζεηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Όµσο, ζχµθσλα πάληα µε ηνπο εξεπλεηέο, ν 

Chapman δελ εμέηαζε ηελ απηνεθηίµεζε σο αλεμάξηεηε απφ ηηο 

επηµέξνπο απηναληηιήςεηο. Δπίζεο, ν Chapman θαηέιεμε ζην 

ζπµπέξαζµα φηη νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ θαηά µέζν 

φξν ραµειφηεξε βαζµνινγία απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ζην 

ζπγθεθξηµέλν ηνµέα αιιά, παξφια απηά, ε απηνεθηίµεζή ηνπο ήηαλ ζε 

θαλνληθά επίπεδα.  

Καηαιήγνληαο, ν Bear θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002) ζεσξνχλ φηη 

απμεµέλε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο µεραληζµνχο µε ηνπο 

νπνίνπο φινη νη µαζεηέο αλαπηχζζνπλ ή απνηπγράλνπλ λα αλαπηχμνπλ 

επλντθή, ζθαηξηθή απηναμία. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί επίζεο θαη 

ζηνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνεθηίµεζεο φισλ ησλ µαζεηψλ. 

Ο Zeleke (2004β) πξαγµαηνπνίεζε µηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ, 

µεηαγελέζηεξσλ ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηµνπνίεζε ν Chapman ζηε δηθή 

ηνπ έξεπλα πνπ αθνξνχζε ζηελ έλλνηα ηεο Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. χµθσλα µε ηνλ Zeleke, αλ θαη ν Chapman 

βξήθε φηη ε απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ 

ραµειφηεξε απφ απηή ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο, ν µέζνο φξνο ηεο 

απηνεθηίµεζεο ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ θνληά ή πάλσ 

απφ ην µέζν φξν. Όπσο αλαθέξεη ν Zeleke (2004β), ν ίδηνο ν Chapman 

θαηαιήγεη ζην ζπµπέξαζµα φηη ηα επξήµαηα ηεο έξεπλάο ηνπ δελ 
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ππνζηεξίδνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

έρνπλ δπζιεηηνπξγηθά ραµειή απηνεθηίµεζε.  

ηε αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έθαλε ν Zeleke, ηα απνηειέζµαηα 

πνπ βξέζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ αληηθαηηθά. Αξθεηέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ηα 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ραµειφηεξε απηνεθηίµεζε απφ 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο έδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηελ απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ µε θαη ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. ηηο έξεπλεο πνπ πεξηιαµβάλνληαλ πην νµνηνγελείο νµάδεο 

παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα απνηειέζµαηα ήηαλ επίζεο 

αληηθαηηθά.  

χµθσλα µε έξεπλα ησλ Tabassam & Grainger (2002), ε 

ζπλχπαξμε δπζθνιηψλ µάζεζεο θαη δηαηαξαρήο ειιεηµµαηηθήο 

πξνζνρήο- ππεξθηλεηηθφηεηαο δε θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ απηνεθηίµεζε 

ησλ παηδηψλ. 

ε µηα έξεπλα (Zeleke, 2004α) βξέζεθε φηη ηα παηδηά µε δπζθνιίεο 

ζηα µαζεµαηηθά, ηα νπνία πεξηιαµβάλνληαλ ζην δείγµα, δε δηέθεξαλ σο 

πξνο ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο απφ ηελ νµάδα ζχγθξηζεο, ηελ νπνία 

απνηεινχζαλ µαζεηέο µε πςειή επίδνζε ζηα µαζεµαηηθά.  

Οη Frederickson & Jacobs (2001), ζε έξεπλά ηνπο ρξεζηµνπνίεζαλ 

ην εξσηεµαηνιφγην ηεο Harter θαη µέηξεζαλ ηελ Απηναληίιεςε θαη 

απηνεθηίµεζε 20 παηδηψλ µε εηδηθέο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία) θαη 

20 παηδηψλ ρσξίο εηδηθέο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απφ ηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε πνπ πξαγµαηνπνίεζαλ ζηα δεδνµέλα ηεο έξεπλάο ηνπο, δε 

βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ απηνεθηίµεζε ησλ δχν νµάδσλ παηδηψλ.  

ηελ έξεπλά ηνπο, νη πγθνιιίηνπ & Λνπξάθε (2005), πξνζπάζεζαλ 

λα δηεξεπλήζνπλ ηελ απηνεθηίµεζε παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ θνηηνχζαλ ηαπηφρξνλα µε ηελ θαλνληθή ηνπο ηάμε θαη ζε ηάμε 

έληαμεο ζε θαλνληθά δεµφζηα ζρνιεία πξσηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο. 

Βξήθαλ φηη νη µαζεηέο ησλ ηάμεσλ έληαμεο δε θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά απφ ηα παηδηά πνπ θνηηνχζαλ µφλν ζε 

θαλνληθέο ηάμεηο σο πξνο ηε ζθαηξηθή ηνπο απηναμία. Όµσο, φπσο 

αλαθέξνπλ νη πην πάλσ εξεπλήηξηεο, ε Leondari, ζε έξεπλά ηεο πνπ 

έγηλε ζηελ Διιάδα ην 1993 θαη αθνξνχζε ζηελ απηνεθηίµεζε παηδηψλ µε 
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µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, βξήθε φηη νη µαζεηέο ησλ ηάμεσλ έληαμεο 

αλέθεξαλ ραµειφηεξε απηνεθηίµεζε (ζθαηξηθή απηναμία) ζε ζρέζε µε 

ηνπο ζπµµαζεηέο ηνπο πνπ είραλ θαλνληθέο επηδφζεηο.  

Οη Gans & ζπλ. (2003), ζε έξεπλά ηνπο µε παηδηά πνπ είραλ θπξίσο 

ηζπαληθή θαηαγσγή, δε βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ απηνεθηίµεζε µεηαμχ ησλ 

παηδηψλ µε θαη ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη ίδηνη 

εξεπλεηέο, ηα απνηειέζµαηα ζρεηηθά µε ηελ απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζπρλά αληηθαηηθά µεηαμχ ηνπο.  

Οη Bear & Minke (1996), επίζεο δε βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ 

απηνεθηίµεζε µεηαμχ ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ησλ 

ζπλνµειίθσλ ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Δπηπξφζζεηα, νχηε ζηελ έξεπλα ησλ Stone & May (2002), θάλεθε 

λα δηαθέξεη ε απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ 

ηελ απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ ρακειή απηνεθηίκεζε πνιιψλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ νη άιινη γηα απηνχο θαη λα κελ αληαλαθιά ζνβαξέο 

(εμειηθηηθέο) ειιείςεηο ζηελ νηθνδφκεζε γεληθά ηεο απηνεθηίκεζεο πνπ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο,  ζρεηηθνχο κε πνιχ δπζιεηηνπξγηθά 

νηθνγελεηαθά πιαίζηα (Κνπξθνχηαο, 2001· Munk, 2006). 

Χζηφζν, ε απηνεθηίµεζε εθήβσλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εθήβσλ µε πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο βξέζεθε λα είλαη ραµειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε µε εθήβνπο πνπ είραλ θαλνληθή επίδνζε, ζηελ έξεπλα ηεο 

Harter θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο ην 1998. Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

έξεπλα, θαη νη δχν νµάδεο έθήβσλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πήξαλ 

ραµειφηεξε βαζµνινγία ζε φ,ηη αθνξά ηε ζθαηξηθή ηνπο απηναμία απφ 

ηνπο εθήβνπο πνπ είραλ θαλνληθή επίδνζε.  

Σν ζρνιείν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε 

καζεηή, ηελ απνδνρή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά (Budren & 

Burdett 2005, Fairchild & McQuillin 2010, Σζηκπηδάθε 2013). Ζ επηηπρία ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηε ζπλνιηθή απηαμία ηνπ 

αηφκνπ. Αληηζέησο, ε δπζρέξεηα ή ε απνηπρία αληαπφθξηζεο ζρεηίδεηαη κε 
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ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, κεησκέλεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ρακειήο Απηνεθηίκεζεο (Goldberg et al., 2003). 

Αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ έρνπλ βξεί ζηαζεξέο ηάζεηο 

φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ µε ηελ 

απηνεθηίµεζε θαη ε δηαδεδνµέλε άπνςε φηη ηα παηδηά θαη νη έθεβνη µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ραµειφηεξε απηνεθηίµεζε δελ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλψλ. 

 Πνιιέο έξεπλεο δείρλνπλ  φηη νη καζεηέο ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο 

θαζψο θαη νη καζεηέο κε δπζθνιίεο  θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

Απηνεθηίκεζεο (Alexander-Passe 2006, Carroll et al. 2005, Terras et al. 

2010). 

πκπεξαζκαηηθά, ηα αληηθξνπφκελα δεδνκέλα κπνξεί λα εμεγνχληαη θαη 

κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο γνλέσλ θαη δαζθάισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηε ζηαζεξή ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλνπλ ηα παηδηά απηά ζε ςπρνινγηθφ θαη δηδαθηηθφ επηπεδν (Baptista, 

Machado, & Machado, in press), αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ ζε ζρέζε κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο-Υακειέο ρνιηθέο 

Δπηδφζεηο. 

 

1.8. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ 

1.8.1 Γηαζάθεζε ηνπ φξνπ 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ζίγνπξα βαζηέο ξίδεο ζηε δπηηθή παξάδνζε ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηελ έλλνηα ηνπ απηφλνκνπ αηφκνπ πνπ αλαδχεηαη θαηά 

ηνπο Νένπο Υξφλνπο, φκσο είλαη αμηνζεκείσην φηη κφιηο ζηα ηέιε ηνπ 19ν 

αηψλα ε ιέμε ‘’creative’’, πνπ αξρηθψο αλαθεξφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο θαιέο 

ηέρλεο θαη ζηελ πνίεζε, ζα επεθηαζεί θαη ζε εθεπξέηεο θαη ζε θαηλνηφκνπο 

ζηα πεδία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. ε επνρή ηεξάζηηαο 

ηερλνινγηθήο θαη επηζηεκνληθήο πξνφδνπ κε επηηεχγκαηα πνπ αιιάδνπλ 

ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο είλαη απνιχησο ινγηθή απηή ε ζεκαζηνινγηθή 

δηεχξπλζε ηνπ φξνπ ‘’creative’’, ψζηε λα εθθξάζεη ην πλεχκα ηεο επνρήο. Σν 

νπζηαζηηθφ ‘’ creativity’’ εηζήρζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα ηελ ίδηα πεξίνδν, 

φκσο ε ρξήζε ηνπ ζα δηαδνζεί κέζα ζηνλ 20ν αηψλα, ελψ θαη ν γαιιηθφο 
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φξνο ‘’creativite’’ ζα εκθαληζηεί κφιηο κεηά ην ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. (Starco, 2010, 22). 

Πνιινί ζεσξεηηθνί θαη επηζηήκνλεο έρνπλ δηαηππψζεη νξηζκνχο κε 

βάζε ηνλ ηνκέα κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνπλ ηε Γεκηνπξγηθφηεηα. Έηζη, φζνη 

ζρεηίδνπλ ηε Γεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ νξίδνπλ σο 

επαηζζεζία ζηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ, σο ζχλδεζε απφκαθξσλ 

ελλνηνινγηθψλ πεδίσλ, σο ρξήζε δηαθφξσλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ θαη 

δηαηζζεηηθφ ζηνηρείν ζηελ αλαθάιπςε. 

ήκεξα ε δεκηνπξγηθφηεηα δε ζεσξείηαη απφξξνηα ζείαο έκπλεπζεο, 

αλεμήγεην θαηλφκελν ή ράξηζκα πξνεξρφκελν απφ αλψηεξε δχλακε πνπ 

αθνξά κηα ειίη εθιεθηψλ. Όκσο ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζή ηεο  δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ χπαξμε κηαο ελνπνηεκέλεο ςπρνινγηθήο ζεσξίαο πεξί 

δεκηνπξγηθφηεηαο, θαζψο ε πεξίπινθε θαη πνιππξηζκαηηθή θχζε ηεο 

απνηξέπεη θάηη ηέηνην.(Davis, 2004, 41). 

Ο Taylor (1993) είρε πξνρσξήζεη ζε κηα ρξήζηκε θαηάηαμε ησλ 

νξηζκψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ε νπνία είλαη φλησο 

ελδεηθηηθή ηνπ εχξνπο ηνπ ελ ιφγσ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ θαη ησλ πνιιψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ επηδέρεηαη. Οη ζπλφςεηο  ησλ νξηζκψλ είλαη νη εμήο:    

1) Οξηζκνί, πνπ ηνλίδνπλ ηελ παξαγσγή ελφο έξγνπ θαη ηελ θαηλνηνκία. 

2) Οξηζκνί αληίιεςεο ή κνξθήο νη νπνίνη δίλνπλ έκθαζε ζηελ αλαζχλδεζε 

ηδεψλ θαη ζηελ αλαδφκεζε κηαο κνξθήο.  

3) Οξηζκνί κε έκθαζε ζηελ απηνέθθξαζε.  

4) Φπραλαιπηηθνί ή δπλακηθνί νξηζκνί, πνπ βιέπνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ ηα θαηά ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία 

ηκήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ: ην Δγψ, ην Τπεξεγψ θαη ην Δθείλν. 

5) Οξηζκνί πνπ βιέπνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θπξίσο σο κηα δηαδηθαζία ηνπ 

ζθέπηεζζαη θαη ηέινο.  

6) Δθείλνη πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα εληαρζνχλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο (Sand, 2002, 6).  

Πάλησο, θαίλεηαη φηη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη ζεσξεηηθνί πξνθξίλνπλ 

ηελ θαηλνθάλεηα(novelty) σο ηνλ ππξήλα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Υσξίο ην 

ζηνηρείν ηεο πξσηνηππίαο(originality), ηεο ζπαληφηεηαο δειαδή ή θαη ηεο 

κνλαδηθφηεηαο, δελ κπνξεί λα λνεζεί δεκηνπξγηθή πξάμε θαη σο εθ ηνχηνπ ε 
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αληηγξαθή θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ ήδε ππάξρνληνο, φζν επηηπρείο θη αλ 

είλαη, δελ απνηεινχλ πξάμεηο απζεληηθήο δεκηνπξγίαο.  

Μηα ηδέα κπνξεί λα είλαη πξσηφηππε θαη λεσηεξηθή θαηά πνηθίινπο 

ηξφπνπο:  

α) Να επαλαρξεζηκνπνηεί κηα παιηά ηδέα κε θαηλνχξγην ηξφπν.  

β) Να εμειίζζεη έλα πεδίν δξαζηεξηφηεηαο αθνινπζψληαο ηελ ήδε 

ραξαγκέλε πνξεία.  

γ) Καηά ηξφπν ξεμηθέιεπζν λα ραξάδεη νιφηεια δηαθνξεηηθή πνξεία. 

δ) Να ελζσκαηψλεη θαη λα ζπλδπάδεη αληίξξνπεο ηάζεηο κεο ζην πεδίν. 

(Lubart & Guignard, 2004, 44).  

Ζ πξσηνηππία, φκσο, δελ αξθεί απφ κφλε ηεο, γηα λα ππάξρεη 

δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σν 

παξαγφκελν έξγν, κε ιίγα ιφγηα, πξέπεη λα είλαη ηαπηφρξνλα πξσηφηππν θαη 

ρξήζηκν, εηδάιισο ράλεη ηελ θνηλσληθή ηνπ αλαθνξά θαη ιεηηνπξγία θαη ηφηε 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ςεπδνδεκηνπξγηθφηεηα, γηα επηθαλεηαθή δειαδή 

αληηζπκβαηηθφηεηα θαη άλεπ λνήκαηνο απφξξηςε ηνπ ήδε ππάξρνληνο. 

(Cropley, 1999, 512). 

Ζ παηξφηεηα ελφο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

αλήθεη ζηνλ J. Guilford (1950): «…ε Γεκηνπξγηθόηεηα θαιύπηεη ηηο πην 

ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πηζαλόηεηα γηα έλα άηνκν λα εθθξάζεη κηα δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

λα εθδειώλεηαη κε εθεπξεηηθόηεηα, ζύλζεζε θαη ζρεδηαζκό…».  

Ζ Γεκηνπξγηθφηεηα δειαδή: 

 Απνηειεί νξηζκέλε πξνζέγγηζε θαη ζπκπεξηθνξά ζηα πξνβιήκαηα. 

 Ζ ζπκπεξηθνξά απηή ζπλδέεηαη κε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

 Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ εάλ θαη πψο ζα 

εθδεισζεί ε ζπκπεξηθνξά. 

 Ζ Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζχκθπηε κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θαη δελ 

είλαη ζπάλην θαηλφκελν νξηζκέλσλ πξνηθηζκέλσλ αηφκσλ. 

 Ζ δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ είλαη πνζνηηθή, ζέκα 

δηαβάζκηζεο θαη φρη πνηνηηθή (Ξαλζάθνπ, 1998). 
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χκθσλα κε ηνλ Bartlett (1958), δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ε πνξεία ηεο 

δηακφξθσζεο ηδεψλ ή ππνζέζεσλ, ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ. Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηλνχξγηνπ, απηνχ πνπ δελ έρεη μαλαδεί θαλείο νχηε έρεη ππάξμεη πνηέ. Ζ 

δεκηνπξγηθή ζθέςε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηπεηεηψδε ζθέςε, ηε δεκηνπξγία 

λέσλ πξαγκάησλ θαη ηδεψλ, ηα νπνία αληηζηέθνληαη ζηα θνηλψο 

παξαδεδεγκέλα· είλαη έλα επηηπρεκέλν βήκα ζην άγλσζην, φπνπ κηα ηδέα 

νδεγεί ζε κηα άιιε. 

Πνιινί εξεπλεηέο, φπσο ν Spearman θαη ν Mednick,  ζεσξνχλ ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα σο κηα δηαδηθαζία ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ηδεψλ, ζπρλά, 

θαηλνκεληθά αλφκνησλ. Θεσξνχλ, δειαδή, φηη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο έγθεηηαη ζηε κνξθνπνίεζε ζηνηρείσλ ζε λένπο ζπλδπαζκνχο, νη 

νπνίνη είλαη ιεηηνπξγηθνί ή ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο.Ζ 

δηαδηθαζία ή ε ιχζε είλαη ηφζν πην δεκηνπξγηθή φζν πην άζρεηα είλαη κεηαμχ 

ηνπο ηα αξρηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ Mednick ε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο ζθέςεο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ζπζρέηηζεο θαηλνκεληθά αζχλδεησλ ζηνηρείσλ. 

Σα κε δεκηνπξγηθά άηνκα, ζε αληίζεζε κε ηα δεκηνπξγηθά, κπνξνχλ απιά λα 

θάλνπλ ηηο πξνθαλείο θαη ηππηθέο ζπλδέζεηο (Brown, 1989, 19). 

Έλαο άιινο νξηζκφο εμεηάδεη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα σο ηθαλφηεηα. 

χκθσλα κε ηνλ Mac Kinnon (1962), ε Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζην ρξφλν θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πλεχκα 

πξνζαξκνγήο θαη ηε θξνληίδα γηα κηα ζπγθεθξηκέλε πξαγκαηνπνίεζε 

(Ξαλζάθνπ, 1998). 

Oη Wallach θαη Kogan (1965), απνδέρνληαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

Mednick, αιιά επηζεκαίλνπλ φηη νη ζπζρεηίζεηο πνπ θάλνπλ ηα δεκηνπξγηθά 

άηνκα μεθεχγνπλ απφ ηα ηππηθά, ηα ζπλεζηζκέλα θαη έρνπλ κηα πην 

«παηρληδηάξηθε» λφηα. Θεσξνχλ, επίζεο, φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ 

ζπλδέεηαη κε ηε λνεκνζχλε. 

O Torrance (1966,1977), φξηζε ηε Γεκηνπξγηθφηεηα σο κηα δηαδηθαζία 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε πξνβιήκαηα, αλεπάξθεηεο, γλσζηηθά θελά, εθιηπφληα 

ζηνηρεία, δπζαξκνλίεο, θηι, αλαγλσξίδνληαο ηε δπζθνιία, αλαδεηψληαο 

ιχζεηο, θάλνληαο ηθαζίεο ή ππνζέζεηο γηα ηηο αλεπάξθεηεο, 

δνθηκάδνληαο/εμεηάδνληαο απηέο ηηο ππνζέζεηο, αλαζεσξψληαο ηηο θαη, 

πηζαλφλ, ηξνπνπνηψληαο ηηο θαη, ηειηθά, θνηλνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα. 
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Απηή ε δηαδηθαζία, ηνλίδεη, είλαη κηα θπζηθή αλζξψπηλε δηαδηθαζία. ε 

απηφλ ηνλ νξηζκφ, ηνλ νπνίν νλνκάδεη εξεπλεηηθφ, ηνπνζεηεί ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή ρσξίο λα απνθιείεη ηα ζπάληα θαη 

πςειά δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα. 

χκθσλα κε ηνλ Campbell, ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο  

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο είλαη θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

απφ ην ίδην ην άηνκν θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο 

ηεο, κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδνπλ φηη ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ιχζε απφ 

ην ζχλνιν ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, κε ιηγφηεξεο πξνζπάζεηεο θαη δνθηκέο 

(Glynn et al., 1989). 

Καηά ηνπο Barron θαη Harrington (1981), ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα λα 

νξίζεη θαλείο ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε: 

1. Γεκηνπξγηθή είλαη εθείλε ε ζθέςε ε νπνία νδεγεί ζε δεκηνπξγηθά 

πξντφληα. 

2. Γεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. 

3. Γεκηνπξγηθή ζθέςε ή Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ε νπνία 

απνθαιχπηεηαη θαη κεηξηέηαη κέζα απφ ηελ επίδνζε ζε νξηζκέλνπ ηχπνπ 

έξγα. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα έρεη θαη ηε ζεκαζία ηεο γλσζηηθήο εηνηκφηεηαο ηελ 

νπνία παξνπζηάδεη ην άηνκν φηαλ δέρεηαη λέεο πιεξνθνξίεο ή φηαλ δίλεη ζε 

παιηέο πιεξνθνξίεο κηα θαηλνχξγηα νπηηθή γσλία. Δπνκέλσο ην δεκηνπξγηθφ 

έξγν πξέπεη λα είλαη θάηη πξσηφηππν θαη φρη έλα απιφ αληίγξαθν άιισλ 

πνπ ήδε ππάξρνπλ. Ζ πξσηνηππία ζπγθεθξηκέλα ελφο δεκηνπξγηθνχ έξγνπ 

πνηθίιιεη θάζε θνξά θαζψο απηφ κπνξεί λα ζεσξείηαη πξσηφηππν είηε γηα ην 

άηνκν πνπ ην παξήγαγε, είηε γηα κηα πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα, είηε γηα 

νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Άιισζηε, ζε θάζε ηνκέα ππάξρνπλ δηάθνξνη 

ηξφπνη πνπ κηα ηδέα κπνξεί λα είλαη πξσηφηππε.  

Μηα ηδέα κπνξεί λα απνηειεί:  

1) Σελ επαλάιεςε κηαο γλσζηήο ηδέαο κε έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν.  

2) Σελ ψζεζε ελφο ηνκέα πξνο κηα λέα θαηεχζπλζε.  

3)Σελ έληαμε αλνκνηνγελψλ ηάζεσλ ζε έλαλ ηνκέα (Sternberg, 

Kaufman & Pretz, 2002). 
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Γεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ λα αλαδεηεί 

θαη λα βξίζθεη πνιιέο πξσηφηππεο - θαηλνηφκεο ελαιιαθηηθέο, γηα ηελ 

επίιπζε ησλ δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, ηδέεο - ιχζεηο. Ζ ηθαλφηεηα απηή, καδί 

κε ηελ θξηηηθή ζθέςε, απνηεινχλ ηηο βαζηθέο παξαγσγηθέο πλεπκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 2004). 

Γεκηνπξγηθφηεηα ζεσξείηαη ε ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα αλαθαιχπηεη 

λέεο ζρέζεηο θαη λα παξνπζηάδεη γξήγνξα θαη εχθνια πξσηφηππεο ιχζεηο 

ζηα πξνβιήκαηα νπνηνπδήπνηε ηνκέα ηεο δσήο (Παπαδφπνπινο, 2005). 

Άιιε δηάθξηζε, αιιά κε  εκθαηηθή νξνινγία, απνδίδεηαη κε ην δίπνιν 

ςπρνινγηθή/ηζηνξηθή δεκηνπξγηθφηεηα, φπνπ ε πξψηε αλαθέξεηαη ζε θάηη 

πνπ έρεη σο δεκηνπξγία αμία κφλν πξνζσπηθή θαη φρη επξχηεξα θνηλσληθή, 

ελψ ε δεχηεξε θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απνιχησο πξσηφηππεο 

δεκηνπξγίαο, πνπ θάηη λέν θνκίδεη ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία (Kim S, 2012,11). 

χκθσλα κε Maslow δελ κπνξνχκε παξά λα αλαγλσξίζνπκε φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα πξσηίζησο κπνξεί λα ππεξεηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ 

αλζξψπνπ γηα απηνεθπιήξσζε, λα δηακνξθψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα απφ 

ηελ πξάμε, λα πξαγκαηψζεη δειαδή απηφ πνπ ηδηνζπγθξαζηαθά είλαη 

(Maslow, 2011, 92). 

πκπεξαζκαηηθά, νη θχξηεο δηαζηάζεηο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο νξηζκνχο, είλαη: 

1)  Φπρηθφ θαηλφκελν, θαζνιηθφ θαη παγθφζκην, δηαθνξνπνηνχκελν 

πνζνηηθά θαη φρη πνηνηηθά. Πεγάδεη απφ ηελ ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα 

ελεξγνπνηείηαη πξνο δεκηνπξγία, δειαδή λα αιιάδεη θαη λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κέζα απφ κηα δηαξθή δηαιεθηηθή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. 

2)  Φαηλφκελν ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ην πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Υξεηάδνληαη ζεηηθέο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, έηζη 

ψζηε ε εγγελήο ηάζε λα κεηαηξαπεί ζε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηά ηεο κέζα ζην ρξφλν. 

3) πλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε λνεηηθή δηεξγαζία. 

4) Δθδειψλεηαη σο ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηα 

ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

5) Δίλαη ζπληζηακέλε εμσηεξηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη 

εζσηεξηθήο επεμεξγαζίαο, πνπ αθνινπζεί νξηζκέλε δηαδηθαζία. 
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6) Δίλαη δηαδηθαζία πνπ θαηαιήγεη ζηελ παξαγσγή έξγνπ-πξνηφληνο, 

θαηλνχξγηνπ θαη ηαπηφρξνλα θαηάιιεινπ, απνδεθηνχ σο ρξήζηκνπ ή 

ηθαλνπνηεηηθνχ απφ ην άηνκν ή ηελ νκάδα ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν.  

1.8.2. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη πξψηεο έξεπλεο γχξσ απφ ην θαηλφκελν ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο 

ζθέςεο, έηζη φπσο έσο ηφηε εθθξάδνληαλ απφ ην «Ννεηηθφ Πειίθν». ην 

παξειζφλ, ν φξνο «πξνηθηζκέλν παηδί» ήηαλ ζπλψλπκνο κε ηνλ φξν «παηδί 

κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο», ελψ ν φξνο «δεκηνπξγηθφ παηδί» ηαπηηδφηαλ 

κε «ην πξνηθηζκέλν κε θαιιηηερληθφ ηαιέλην παηδί». Σα ηεζη επθπΐαο 

αμηνινγνχζαλ ην άηνκν ζην κέηξν πνπ ήηαλ ηθαλφ λα ζθέθηεηαη κε ηξφπν 

ινγηθφ θαη νξζφ θαη βξίζθνληαλ ζε πςειή ζπλάθεηα κε ηε ζρνιηθή επηηπρία. 

Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε, δειαδή εθείλν ην είδνο ηεο ζθέςεο πνπ νδεγεί ζε 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο, έρεη κειεηεζεί ζηελ Φπρνινγία έληνλα απφ ην 1950 θαη 

εμήο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1951, ζην Δξγαζηήξην Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νφηηαο Καιηθφξληα, ν J. Guilford θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνδείμνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο απφ ηε ζπκβαηηθή λνεκνζχλε ησλ αληίζηνηρσλ ηεζη, πξνέβεζαλ ζε 

κηα ηξηζδηάζηαηε ηαμηλφκεζε ησλ πξσηνγελψλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

γλσζηή σο «ζεσξεηηθφ πξφηππν γηα ηε δνκή ηεο λνεκνζχλεο». 

Καη ελψ ηα ζπκβαηηθά ηεζη λνεκνζχλεο δελ πξνζδηνξίδνπλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ νθηψ παξάγνληεο λνεκνζχλεο, ην ζεσξεηηθφ πξφηππν 

ηνπ Guilford πεξηιακβάλεη 120 λνεηηθέο ηθαλφηεηεο (5 λνεηηθέο δηεξγαζίεο Υ 

4 πεξηερφκελα Υ 6 πξντφληα). 

Χο πξνο ην είδνο ηεο λνεηηθήο δηεξγαζίαο ή ιεηηνπξγίαο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηε εθηέιεζε ελφο έξγνπ, νη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο ηαμηλνκήζεθαλ σο εμήο:  

 Μλήκε: δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηθαλφηεηα 

εγράξαμεο, απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη αλάθιεζεο ησλ παξαζηάζεσλ. 

 Γλσζηηθή ιεηηνπξγία ή θαηαλφεζε: άκεζε αλαθάιπςε, 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παξαζηάζεσλ ή αλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηθαλφηεηα πξνζνρήο, παξαηήξεζεο, πξφζιεςεο, αληίιεςεο, 

θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ησλ παξαζηάζεσλ. 
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 πγθιίλνπζα (θξηηηθή ζθέςε): ηθαλφηεηα αλάιπζεο, ζχγθξηζεο, 

ηαμηλφκεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ παξαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ινγηθήο πξνο αλαδήηεζε κηαο ιχζεο. Οη δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο θαζνξίδνπλ 

απφιπηα ην δεηνχκελν. 

 Απνθιίλνπζα (δεκηνπξγηθή ζθέςε): λνεηηθή δηεξγαζία πνπ 

απνζθνπεί ζηελ αλαδήηεζε πνιιψλ πηζαλψλ ιχζεσλ. Καηά ηελ παξαγσγή 

ησλ πιεξνθνξηψλ απφ δεδνκέλεο πιεξνθνξίεο επηδηψθεηαη ε πνηθηιία θαη ε 

πνζφηεηα. Τινπνηείηαη κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηα αζπλήζηζησλ ζπλζέζεσλ, 

κεηαζρεκαηηζκψλ, επαλαπξνζδηνξηζκψλ θαη αλαδηαξζξψζεσλ. 

 Αμηνιφγεζε: ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηαηχπσζεο θξίζεσλ 

αλαθνξηθά κε δεδνκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηθά θξηηήξηα, 

φπσο ε ηαπηφηεηα θαη ε ζπλνρή (Guilford, 1970). 

Πνιιέο ζεσξίεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Οη 

ζεσξίεο απηέο έρνπλ θνηλά ζεκεία αιιά θαη ζεκειηψδεηο δηαθνξέο. Κάζε 

πξνζέγγηζε, σζηφζν, απφ ην δηθφ ηεο κεηεξίδη, ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο (Παζζάθνο, 1977). 

Ζ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη, ην πξναπαηηνχκελν ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ε πξφζβαζε ζε πην πξσηφγνλνπο ηξφπνπο ζθέςεο. 

Ο Freud (1916) είρε δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ε αζπλείδεηε ζθέςε είλαη κε 

νξζνινγηθή, κε πεξηνξηζκέλε απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

ειεχζεξε λα πξνρσξεί ζε ζπλδπαζκνχο ζηνηρείσλ νη νπνίνη εμππεξεηνχλ 

κφλν αλάγθεο ηνπ Δγψ. Ζ απειεπζέξσζε ηεο πξσηνγελνχο ζθέςεο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαη αζπλήζηζησλ 

ηδεψλ. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε απνηειεί ε «κειέηε αηνκηθψλ πεξηπηψζεσλ», ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζε αλεθδνηνινγηθέο θαη ελδνζθνπηθέο καξηπξίεο, 

ζπλεληεχμεηο θαη βηνγξαθίεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ζπλζήθεο ηεο αλαθάιπςεο, φπσο ηηο θξίλεη ή ηηο αλαθέξεη ην άηνκν, αιιά θαη 

ζηνηρεία γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ηνπ πεξίγπξν (Finke et al, 1992, Gardner, 1982 &1994, Gruber & Barrett, 

1974). 

Ζ θνηλσληνινγηθή θαη ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ζπκπιεξψλεη ηελ 

πξνεγνχκελε. Μειεηά ην άηνκν ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή επνρή θαη ηηο 
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θνηλσληθέο ζπλζήθεο, κέζα ζηηο νπνίεο εθδειψλεηαη ην έξγν ηνπ. Γείρλεη, 

επηπιένλ, πνηεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο επλννχλ ή πεξεκπνδίδνπλ ην έξγν ηνπ 

(Finke et al, 1992). 

Mε βάζε ηελ ςπρνκεηξηθή πξνζέγγηζε, ν Galton (1969), έρεη 

ππνζηεξίμεη φηη ηα κεγαινθπή άηνκα είλαη απηά πνπ εληνπίδνληαη ζην 

αλψηεξν άθξν ηνπ ζπλερνχο ησλ αλζξψπηλσλ ηθαλνηήησλ. Τπνλνείηαη, 

δειαδή, φηη είλαη δπλαηή ε κέηξεζε θαη ε δηάγλσζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 

ηθαλνηήησλ. 

Ζ ζπλεηξκηθή ζεσξία ππνζηεξίδεη φηη ε ζθέςε είλαη έλα ζχλνιν απφ 

ηεξαξρίεο εξεζηζκάησλ - αληηδξάζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε απνθιίλνπζα 

ζθέςε κπνξεί λα νξηζηεί σο ζπλεηξκνί πνπ έρνπλ κηθξή ηζρχ θαη βξίζθνληαη 

ρακειά ζηελ ηεξαξρία ησλ ζπλεζεηψλ (Johnson, 1972).  

Ζ ζρνιή ηνπ «ζπκπεξηθνξηζκνχ», ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη νιφθιεξε ε 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, αθφκε θαη νη αλψηεξεο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ζπλδέζεηο ηνπ ζρήκαηνο Δξέζηζκα - Αληίδξαζε, ήηαλ 

θπζηθφ λα κελ αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε έλλνηεο φπσο θαληαζία, απνθιίλνπζα 

ζθέςε, παξαγσγηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ 

θιαζηθνχ ζπκπεξηθνξηζκνχ, ν Skinner ήηαλ απηφο πνπ δηαηχπσζε 

μερσξηζηή ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Δπεξεαζκέλνο 

απφ ηελ δαξβίλεηα άπνςε γηα ηελ θαηαγσγή ησλ εηδψλ, ππνζηεξίδεη φηη ε 

πξσηφηππε ζπκπεξηθνξά είλαη απνηέιεζκα επηινγήο θαη κεηαιιαγήο πνπ 

δελ νθείιεηαη ζηνλ δεκηνπξγηθφ λνπ, αιιά ζην βαζκφ, ηελ έθηαζε θαη ην 

είδνο ηεο ζεηηθήο ελίζρπζεο πνπ δέρηεθε απηή ε ζπκπεξηθνξά ζην παξειζφλ 

(Μαξκάξηλνο, 1978). 

Ζ γλσζηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη δχν απφ ηηο δηάθνξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία είλαη ε αλαινγηθή 

ηθαλφηεηα θαη ε θαληαζία. Ζ αλαινγηθή ηθαλφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα 

αλεχξεζεο νκνηνηήησλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο αιιά έρνπλ αξθεηά φκνηα ή θνηλά ζηνηρεία (Khatena, 

1975). Απφ ηελ άιιε, θαληαζία είλαη ε δεκηνπξγία λνεξψλ ζπλζέζεσλ ή 

εηθφλσλ ρσξίο ηε δέζκεπζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη 

θαληαζηηθέο κνξθέο κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζηνηρεία ηειείσο αληηθαηηθά κεηαμχ 

ηνπο ζπλδπαζκέλα κε ηξφπνπο θαηλνθαλείο (Kosslyn, 1980). Ζ 

Γεκηνπξγηθφηεηα, ινηπφλ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαινγηθή ηθαλφηεηα θαη ηε 
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θαληαζία ζην βαζκφ πνπ ην άηνκν ρξεζηκνπνηεί αλαινγίεο ή θαληαζηηθέο 

ζπλζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη κε ηξφπν πξσηφηππν ην πξφβιεκα πνπ ην 

απαζρνιεί. 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ γηγλψζθεηλ, νη 

ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηε Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη νη 

λνεξέο εηθφλεο, ν ζρεκαηηζκφο ελλνηψλ, ε θαηεγνξηνπνίεζε, ε κλήκε θαη ε 

ιχζε πξνβιεκάησλ (Finke et al, 1992). 

Έηζη ινηπφλ νη ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

εδξάδνληαη ζε αληίζηνηρεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο, άξα δίλεηαη έκθαζε θάζε 

θνξά ζε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία, φπσο ε ςπρναλαιπηηθή, 

κπηρεβηνξηζηηθή, νπκαληζηηθή, αλάπηπμεο, ηζηνξηνκεηξηθή, ζπζηεκηθή, 

γλσζηαθή πξνζέγγηζε (Craft, 2001a, Starko, 2005, Sternberg, 1988b). 

Δπνκέλσο  νη ζεσξίεο απηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην ζε πνηα απφ ηηο ηέζζεξηο 

ζπληζηψζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο δίλνπλ έκθαζε: 

1. Σε δηαδηθαζία δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. 

2. Σν δεκηνπξγηθφ πξντφλ. 

3. Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν. 

4. Σν δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ (Brown, 1989, 3). 

χκλσλα κε ηνλ Lassig (2009), ε Γεκηνπξγηθφηεηα έρεη ηελ έλλνηα κηαο  

ζπλερνχο δηαβάζκηζεο. ηελ αξρή βξίζθεηαη ε «κηθξή» (mini-c creativity) 

Γεκηνπξγηθφηεηα, αθνινπζεί ε «κεζαία» (little-c creativity) Γεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ζην ηέινο ππάξρεη ε «κεγάιε» (big-c creativity) Γεκηνπξγηθφηεηα. Ζ 

κηθξή αλαθαίξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ πνπ θξίλνληαη 

πξσηφηππεο θαη ρξήζηκεο απφ ην ίδην ην άηνκν πνπ ηηο αλέπηπμε. (π.ρ. 

πξνζπάζεηα έξεπζεο ζηξαηεγηθήο ιχζεο πξνβιεκάησλ αλεμάξηεηα απφ ην 

δάζθαιν). Ζ κεζαία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηδεψλ πνπ 

θξίλνληαη σο δεκηνπξγηθέο απφ κηα ζρεηηθή νκάδα αηφκσλ (π.ρ. ζεαηξηθή 

παξαζηαζε πνπ θξίλεηαη Γεκηνπξγηθή απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα). Ζ κεγάιε 

Γεκηνπξγηθφηεηα αθνξά ηδέεο θαη πξντφληα πνπ είλαη πξσηφηππα κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ έρνπλ ππάξμεη πνηέ μαλά ζηελ ηζηνξία. Όινη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα είλαη Γεκηνπξγηθνί, ηνπιάρηζηνλ ζηα δχν πξψηα επίπεδα. 

ην κνληέιν ησλ Kaufman & Beghetto, ην Four C’S of creativity , φπνπ 

ζηελ big-c θαη ζηε little-c πξνζηίζεληαη θαη νη θαηεγνξίεο ηεο mini-c θαη ηεο 

pro-c. Ζ mini-c αλαθέξεηαη ζηε γέλεζε, ζηε δηακφξθσζε ηεο δεκηνπξγηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο απνηειψληαο θνκκάηη θαη έθθαλζε ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο. Έρνπκε εδψ επηηεχμεηο, νη νπνίεο έρνπλ λφεκα πξνζσπηθφ γηα 

ην άηνκν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Έηζη ε 

θαηεγνξία απηή είλαη ρξήζηκε θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο νη 

δεκηνπξγηθέο θαη επθάληαζηεο ζπιιήςεηο ελφο καζεηή - δελ κπνξνχλ βέβαηα 

λα ηαπηηζηνχλ κε απηέο ελφο θηαζκέλνπ, θαηλνηφκνπ επηζηήκνλα - 

ζπγρξφλσο φκσο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ηνπ 

καζεηή κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο δεκηνπξγηθψλ ηνπ 

θαηαθηήζεσλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ινηπφλ ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ ζα ιέγακε 

φηη ηαπηίδεηαη κε ηε mini-c, ελψ ε little-c αθνξά ηελ πξαγκαηηθή δσή , ηηο 

επηλνήζεηο θαη ηηο πξσηφηππεο ιχζεηο ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, πνπ 

φκσο ε ζεκαζία ηνπο είλαη κάιινλ ζηελά πξνζσπηθή θαη δελ επεξεάδνπλ 

επξχηεξα. 

Μεγάιν  ζέκα φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε ζεψξεζή ηεο σο  

γεληθή (domain general) ή εμεηδηθεπκέλε αλά πεδίν (domain specific). Σν αλ 

δειαδή ζπληζηά κηα γεληθή θαη κεηαθεξφκελε ηδηφηεηα πνπ νδεγεί ην άηνκν 

ζε πξσηφηππε δξαζηεξηφηεηα, ιίγν πνιχ ζε θάζε γλσζηηθή πεξηνρή ή 

εθδειψλεηαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Ζ δηάθξηζε απηή είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, γηαηί αθνξά ηε θχζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, αιιά θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαζηάζεηο 

ηεο, ηε κνξθή πνπ ζα ιακβάλεη ε θαιιηέξγεηά ηεο. Ζ εθπαίδεπζε δειαδή 

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε 

νπνία ζα δηαηξέρεη φια ηα πεδία ή αληηζέησο πξέπεη λα επηθεληξσλφκαζηε 

κφλν ζηελ θαιιηέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ δεκηνπξγηθψλ δεμηνηήησλ. 

Ζ άπνςε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη εμεηδηθεπκέλε θαίλεηαη λα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ακθηζβήηεζε ηεο  ζεσξίαο ηνπ Piaget, θαηά ηελ νπνία 

νη γλσζηηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ παηδηνχ, φηαλ απηφ πεξλάεη ζε λέν 

αλαπηπμηαθφ ζηάδην, εθδειψλνληαη νκνηνηξφπσο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θξηηηθή απηή ζηνλ Piaget ζήκαηλε ηελ απνδνρή φηη ε 

γλσζηηθή αλάπηπμε δελ έρεη γεληθφ ραξαθηήξα, αιιά εμεηδηθεχεηαη αλά πεδίν, 

πξάγκα πνπ έγηλε απνδεθηφ απφ εξεπλεηέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, νη νπνίνη 

είραλ ελψπηφλ ηνπο ηελ απνηπρία ησλ ηεζη λα πξνβιέςνπλ ηελ πξαγκαηηθή 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δεκηνπξγηθφηεηα. 
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Ζ ιέμε-θιεηδί είλαη ην domain (πεξηνρή ή πεδίν), ηα φξηα ηνπ νπνίνπ 

παξακέλνπλ κάιινλ ζπγθερπκέλα, θαζψο είλαη αλνηρηφ ην ζέκα ηεο δνκήο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ο φξνο εηζήρζε απφ ηνλ Feldman (1974, 1980), 

γηα λα πεξηγξαθεί έλα πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλν ζπκβνιηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε έλα πεδίν δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη έθηνηε 

ρξεζηκνπνηείηαη άιινηε κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, 

άιινηε κε ηελ έλλνηα ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο θαη ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο 

θαη ηέινο σο ηδηαίηεξν ζέκα( topic) ή δξαζηεξηφηεηα ( task). (Sawer, 2003, 

45-46∙ Diakidou & Spanoudis, 2002, 43). 

Πνιιέο πξνζεγγίζεηο θαηαγξάθνληαη ζε επηζθνπήζεηο ηνπ πεδίνπ θαη 

είλαη γλσζηέο σο ηα ηέζζεξα P ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (the four Ps of 

creativity), (Kampylis, 2010): person (πξφζσπν), process (δηαδηθαζία), press 

(πεξηβάιινλ), product (πξντφλ). 

Μηα  πξνζέγγηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο γίλεηαη κέζσ 

ηεο κειέηεο ησλ πξντφλησλ  ηεο, αθνχ πνζνηηθνπνηνχληαη, είλαη κεηξήζηκα 

θαη ζπλήζσο νη θξίζεηο είλαη πην αληηθεηκεληθέο θαη αμηφπηζηεο. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη πεξηνξηζκνί, φζνλ αθνξά ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ, επεηδή 

είλαη ζε εμέιημε, δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζεη ηνπ πξντφληνο θαη επίζεο 

δελ παξέρνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζηεξίδνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ο παξάγνληαο  πξφζσπν (person) αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη ζε δεκηνπξγηθά άηνκα. Καηά ηνλ Guilford 

νιφθιεξν ην πξφζσπν εκπιέθεηαη ζηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, απνηειεί 

δειαδή ε δεκηνπξγηθφηεηα φρη έλα εμσηεξηθφ ζηνηρείν, αιιά νξγαληθφ 

θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο.( Weisberg, 2006, 450). Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

εθδειψλεηαη πνηθηινηξφπσο, έηζη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ 

πξνζψπνπ πνηθίιινπλ απφ πεδίν ζε πεδίν θη απφ άηνκν ζ’ άηνκν.  

Τπάξρνπλ γλσξίζκαηα πνπ παξαδνζηαθά ζπλδένληαη κε ηε δεκηνπξγηθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο ε απηνλνκία, ε αλάιεςε ξίζθνπ, ε απηεπάξθεηα, ε 

πεξηέξγεηα, ε αλνρή ζηελ ακθηζεκία, ε επηδίσμε εκπεηξηψλ, ε επειημία θ.α. 

(Villalba, 2008, 16). 

Ο παξάγνληαο  πεξηβάιινλ (press) δείρλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο, ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηε δεκηνπξγηθή 
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δηαδηθαζία θαη ζηα άηνκα απφ ηνλ πεξίγπξν. Με δεδνκέλν ηνλ ζπζρεηηζκφ 

πεξηβάιινληνο-δεκηνπξγηθφηεηαο ε πνηφηεηα ηεο δεχηεξεο επεξεάδεηαη 

απνθαζηζηηθά απφ ην αλ ε ππνζηήξημε, ην αίζζεκα ζπλαηζζεκαηηθήο 

αζθάιεηαο θαη ελζάξξπλζεο, ε απνδνρή ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη φρη νη 

επηθξίζεηο, ε ζπλερήο εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ε πίεζε γηα νκνηνκνξθία θαη 

ζπκκφξθσζε, ζα είλαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ πνπ 

θηλείηαη ην δεκηνπξγηθφ άηνκν. Όκσο θαη έλα εμαηξεηηθά ππνβνεζεηηθφ 

πεξηβάιινλ δελ επλνεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δεκηνπξγηθνχ δπλακηθνχ, γηαηί- 

πξάγκα πξνθαλέο- ε επθνιία νδεγεί ζπρλά ζηελ επαλάπαπζε θαη ζηελ 

αδξάλεηα. (Ξαλζάθνπ,2011, 62). 

O παξάγνληαο  δηαδηθαζία (process) ε έξεπλα θαηεπζχλεηαη ζηε κειέηε 

ησλ λνεηηθψλ κεραληζκψλ, πην ζπγθεθξηκέλα, αλ ην άηνκν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ρξεζηκνπνηεί ηνπο ίδηνπο κεραληζκνχο κε απηνχο 

ηεο κε δεκηνπξγηθήο∙ κειεηψληαη ε απνθιίλνπζα ζθέςε θαη ε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ελψ δηεξεπλάηαη ν ξφινο ηνπ ζπλεηδεηνχ έλαληη ηνπ 

αζπλεηδήηνπ θαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηπραίνπ ζηε δεκηνπξγία. (Kozbert, 

Beghetto & Runco, 24-25). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αλά πεδίν εμεηδηθεπκέλεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ζηεξίδεηαη, ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα νπνία δείρλνπλ ρακειέο ζπζρεηίζεηο 

ησλ επηδφζεσλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αιιά θαη 

εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο (π.ρ. πνίεζε θαη πεδφο ιφγνο, δσγξαθηθή θαη 

ζρέδην). Οκνίσο ρακειέο είλαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κεηξήζεσλ ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο ζε εηδηθέο πεξηνρέο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεζη, φπσο ην 

Torrance, πνπ κεηξνχλ ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ( Chen, 2006, 180). 

H πξνζέγγηζε ησλ πνιιαπιψλ ζπζηαηηθψλ ζπλδπάδεη 

πεξηβαιινληηθνχο θαη γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Οη Sternberg θαη Lubart 

(1991) πξφηεηλαλ ηε «ζεσξία ηεο επέλδπζεο», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

δεκηνπξγηθφ άηνκν επελδχεη ζην δεκηνπξγηθφ εγρείξεκα φπσο νη άλζξσπνη 

επελδχνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο αμίεο. Σν δεκηνπξγηθφ άηνκν αγνξάδεη ζε ρακειή 

ηηκή θαη πνπιάεη αθξηβά. Γειαδή, ρξεζηκνπνηεί φπνηεο δπλαηφηεηεο δηαζέηεη 

ζηηο λέεο ηδέεο, πνπ δελ είλαη αθφκε δεκνθηιείο, θαη πνπιά αθξηβά, φηαλ ε 

ηδέα έρεη γίλεη απνδεθηή θαη έρεη δήηεζε. 

Ο Sternberg ζα ππεξβεί ην δήηεκα ησλ γλσζηηθψλ πεδίσλ ζην 

πξνσζεηηθφ κνληέιν(propulsion model) ηνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 
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δεκηνπξγηθφηεηα δελ πεξηγξάθεηαη θαη δελ απνηηκάηαη κε βάζε ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο, αιιά κε βάζε ην πψο εθδειψλεηαη θαη ην θαηά πφζνλ 

πξνσζεί ην πεδίν πξνο λέα θαηεχζπλζε. πλνιηθά πξνηείλνληαη νθηψ ηχπνη 

δεκηνπξγηθφηεηαο, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: α) 

ηχπνη δεκηνπξγηθφηεηαο, πνπ απνδέρνληαη ην ππάξρνλ παξάδεηγκα θαη 

απιψο επηδηψθνπλ λα ην παξαιιάμνπλ ή λα ην επεθηείλνπλ, β) ηχπνη 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ επηδηψθνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξέρνληνο 

παξαδείγκαηνο θαη γ) ηχπνη δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ ζπλζέηνπλ δηαθνξεηηθά 

παξαδείγκαηα. (Sternberg, 2006, 95-96). 

Ζ ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζχλεο (multiple intelligence) ηνπ 

Gardner είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ζεσξίαο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

ςπρνινγία θαη, θπξίσο, ζηε κειέηε ησλ λνεηηθψλ δηεξγαζηψλ, αιιά βξίζθεη 

εθαξκνγή ζηελ εθπαίδεπζε. Αξρηθά, ν Gardner (1983) πξφηεηλε έλαλ 

θαηάινγν κε 7 είδε λνεκνζχλεο: δχν πνπ, ηππηθά, απνθηψληαη θαηά ηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε (γισζζηθή θαη ινγηθή-καζεκαηηθή), ηξία «θαιιηηερληθά» 

είδε λνεκνζχλεο (αίζζεζε ηνπ ρψξνπ, θηλαηζζεηηθή, κνπζηθή) θαη δχν 

«πξνζσπηθέο» λνεκνζχλεο (εζσηεξηθή ηνπ αηφκνπ θαη δηαπξνζσπηθή-

θνηλσληθή). Αξγφηεξα, ν Gardner (1993 α, β) αλαζεψξεζε ηε ζεσξία ηνπ, 

πξνζζέηνληαο ηελ θπζηθή λνεκνζχλε, ε νπνία έγηλε απνδεθηή σο ην φγδνν 

είδνο λνεκνζχλεο. Μειέηεζε, επίζεο, θαη άιια πηζαλά πξνο έληαμε ζηε 

ιίζηα είδε λνεκνζχλεο (πλεπκαηηθή, ππαξμηαθή θ.ιπ) γηα ηα νπνία 

απνθάλζεθε φηη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ κειέηεο θαη ζπιινγήο εκπεηξηθψλ 

δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηνλ Gardner (1996), ην δεκηνπξγηθφ άηνκν επηιχεη 

πξνβιήκαηα, δηακνξθψλεη πξντφληα ή ζέηεη λέα εξσηήκαηα κέζα ζε έλα 

ηνκέα, κε έλα ηξφπν ν νπνίνο, αξρηθά, ζεσξείηαη αζπλήζηζηνο, φκσο, ηειηθά, 

γίλεηαη απνδεθηφο κέζα ζε κηα ηνπιάρηζηνλ πνιηηηζκηθή νκάδα. Γηα ηνλ  

Gardner, ε εχξεζε θαη ε ιχζε πξνβιήκάησλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία 

πξνηφλησλ είλαη ηζνδχλακεο. Πηζηεχεη φηη ε Γεκηνπξγηθφηεηα ζπλδέεηαη κε 

δηάθνξνπο ηνκείο θαη ε θξηηηθή γηα ην δεκηνπξγηθφ ηνπ πξντφληνο απφ άηνκα 

πνπ είλαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα πνπ εκθαλίδεηαη θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Τπνζηεξίδεη φηη νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ δεκηνπξγηθφηεηα ζε δηαθνξεηηθά 

πεδία αλάινγα κε ην είδνο ηεο λνεκνζχλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, γεγνλφο 

πνπ θαζνξίδεηαη απφ πξνζσπηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο. Θα κπνξνχζακε, ζπλεπψο, λα κηιάκε γηα «πνιιαπιέο 
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δεκηνπξγηθφηεηεο» (Han & Marvin, 2002, 98-101· Sternberg, 2005 α, 70-182) 

ή γηα «ζπζηήκαηα δεκηνπξγηθφηεηαο» (Pope, 2005, 68). 

Σν κνληέιν ηνπ Necka (2001) θηινδνμεί λα πεξηγξάςεη ηελ αλζξψπηλε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζε φιν ηεο ην εχξνο. Γηαθξίλεη ινηπφλ ηέζζεξηο κνξθέο 

δεκηνπξγηθφηεηαο: ξεπζηή (fluid), απνθξπζηαιισκέλε (crystallized), 

ψξηκε(mature) θαη μερσξηζηή(eminent). Ζ πξψηε κνξθή είλαη ηππηθή γηα 

θάζε άλζξσπν, απνηειεί ηε βάζε, ην δπλακηθφ γηα κειινληηθά επηηεχγκαηα 

θαη ζρεηίδεηαη κε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απνθιίλνπζα ζθέςε, απνδνρή ηνπ 

θαηλνχξγηνπ, πεξηέξγεηα. Γελ έρνπκε δειαδή κνξθνπνηεκέλε 

δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά δπλάκεη, ε εθδήισζε ηεο νπνίαο φκσο δελ είλαη 

εγγπεκέλε. Σν δεχηεξν επίπεδν, ε απνθξπζηαιισκέλε δεκηνπξγηθφηεηα, 

ζπληζηά κηα εθδεισκέλε δπλαηφηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ. Πξνυπνζέηεη εκπεηξία θαη γλψζε ζε θάπνηνλ ηνκέα, ελψ 

πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ πνιππινθφηεηαο ηνπ πξνο επίιπζε 

πξνβιήκαηνο. Ζ ψξηκε δεκηνπξγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε πνιχπινθα 

πξνβιήκαηα, ε επίιπζε ησλ νπνίσλ απαηηεί πξσηνηππία, ελψ ηέινο ε 

μερσξηζηή αθνξά πξνβιήκαηα ζεκειηαθά, πνπ κε ηε δεκηνπξγηθή 

αληηκεηψπηζή ηνπο έρνπκε αιιαγή θαη εμέιημε ζε έλα πεδίν. Σα δχν πξψηα 

επίπεδα(fluid, crystallized) εληάζζνληαη ζηε κηθξή δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ ηα 

δχν άιια(mature, eminent) ζηε κεγάιε. (Starco, 2010, Karwowski, 2009, 9). 

Θηαζψηεο ηεο  γεληθήο θχζεσο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο νη Beghetto & 

Plucker πξνηείλνπλ έλα πβξηδηθφ ζρήκα εξκελείαο(hybrid conceptualization), 

ζην νπνίν ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα ζηε βάζε ηεο γεληθή ηδηφηεηα, φκσο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παίξλεη εμεηδηθεπκέλε κνξθή, δηφηη, πξνθεηκέλνπ νη 

άλζξσπνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηηαθηηθέο αλάγθεο ησλ ξφισλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ θαη ζηελ πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, ζηαδηαθά ππνρσξεί 

ε γεληθή θαη εληζρχεηαη ε εηδηθή αλά πεδίν δεκηνπξγηθφηεηα. (Plucker, 2005, 

308). 

ήκεξα νη επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο θαίλεηαη λα είλαη νη 

πνιππαξαγνληηθέο ( componential systems). χκθσλα κε απηέο νη λνεηηθνί 

κεραληζκνί δελ είλαη αξθεηνί, γηα εμεγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, ε 

θαηαλφεζε ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη ηε ζπζρέηηζε ηνπ γλσζηηθνχ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθνχ παξάγνληα κε ην πεξηβάιινλ. Ζ δεκηνπξγηθή παξαγσγή 

ζπληειείηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο: μερσξηζηφ ζηπι 
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ζθέςεο( thinking style), παξαθαηαζήθε γλψζεσλ( knowledge base) θαη 

πεξηβάιινλ πνπ επλνεί ηελ εθδήισζε κηαο δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο. 

(Starco,2010, 63∙ Weisberg ,2006,97 )  

Ζ  δεκηνπξγηθφηεηα είλαη έλα εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαηλφκελν, ζην 

νπνίν ζπληείλνπλ πνιινί παξάγνληεο, ζπγρξφλσο δε, δείρλεη θαη ηε 

κεηαθίλεζε ηεο έξεπλαο απφ ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ ζην θνηλσληθφ πιαίζην. Άιισζηε θαη ηζηνξηθά λα 

ζεσξεζεί ην δήηεκα, βιέπνπκε φηη νη εμαηξεηηθά δεκηνπξγηθνί άλζξσπνη 

εκθαλίδνληαη ζε ηχπνπο θνηλσλίαο πνπ επλννχλ ηελ εθδήισζε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Ζ κεηαηφπηζε απηή ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα ςπρνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πιαίζην θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’80 είλαη γεληθφηεξε ζηνλ ρψξν ηεο 

ςπρνινγίαο, γηαηί ηαπηφρξνλα ζα ζπκβεί θαη ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία, ελψ 

φζνλ αθνξά ηελ έξεπλα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο νξφζεκν ζεσξείηαη 

δεκνζηεπκέλν ην 1988 άξζξν ηνπ Csikszentmihalyi, ζην νπνίν πξνηείλεη ηε 

κειέηε ηεο σο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο(systems view), (Sawer,2003, 49).  

ην κνληέιν ηνπ Csikszentmihalyi ην πεξηβάιινλ έρεη δχν μερσξηζηέο 

φςεηο: κία πνιηηηζκηθή, ζπκβνιηθή, πνπ θαιείηαη domain (γλσζηηθή πεξηνρή) 

θαη κία θνηλσληθή νλφκαηη field (πεδίν). Γηα λα ππάξμεη δεκηνπξγηθφηεηα 

πξέπεη θαλφλεο θαη πξαθηηθέο κηαο πεξηνρήο (domain) λα παξαιεθζνχλ απφ 

ην άηνκν, ην νπνίν ελ ζπλερεία ζα παξαγάγεη κηα παξαιιαγή ζην 

πεξηερφκελν ηνπ domain, ηεο νπνίαο φκσο πξνυπνηίζεηαη ε έγθξηζή ηεο απφ 

ην πεδίν(field), πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί σο δεκηνπξγηθή επίηεπμε θαη λα 

εληαρζεί ζην domain (Csikszentmihalyi, 2001, 3).  

ην ηξηκεξέο, ινηπφλ, ζχζηεκά ηνπ ην πξφζσπν, ε πεξηνρή θαη ην πεδίν 

απνηεινχλ ηνπο ηξεηο αιιειεπηδξψληεο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

γέλλεζε, ηελ εθδήισζε θαη ηελ απήρεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Γελ αληηκεησπίδεηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ μερσξηζηψλ 

αλζξψπσλ, αιιά κάιινλ σο θνηλσληθφ θαηλφκελν∙ ην δεηνχκελν δελ είλαη 

πιένλ ηη είλαη δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά πνχ βξίζθεηαη θαη πνχ ζπληειείηαη, 

δεδνκέλνπ φηη νη άλζξσπνη δελ δεκηνπξγνχλ ελ θελψ, αιιά ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, έλα domain, ην νπνίν απνηειεί ην ζπκβνιηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ παξάδνζε κηαο θνπιηνχξαο ( Starco, 2010, 64).  
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 ην δεκνθηιέο κνληέιν ηεο Amabile ην επίθεληξν δελ βξίζθεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκηνπξγηθνχ πξνζψπνπ, αιιά ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία. Κη εδψ αλαγλσξίδεηαη ε πξσηεχνπζα ζεκαζία ηνπ 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ησλ θηλήηξσλ 

(motivation) επλνεί ή παξεκπνδίδεη ηελ εθδήισζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Σξία είλαη ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ: γεληθέο 

δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο (creativity-relevant skills), δεμηφηεηεο ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθήο πεξηνρήο (domain-relevant skills) θαη θίλεηξα γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (task motivation). Ο πξψηνο παξάγσλ 

ιεηηνπξγεί ζε έλα πην γεληθφ επίπεδν, ηζρχεη γηα θάζε κνξθή 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη πεξηιακβάλεη επξεηηθέο κεζφδνπο(heuristics) γηα ηελ 

παξαγσγή δεκηνπξγηθψλ ηδεψλ, γλσζηηθά ζηπι θαη πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά∙ ν δεχηεξνο είλαη πην εμεηδηθεπκέλνο θαη πεξηιακβάλεη γλψζε 

θαη εκπεηξία, θαζψο θαη ηερληθέο δεμηφηεηεο θαη ηαιέληα πνπ απαηηνχληαη γηα 

παξαγσγή έξγνπ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ο ηξίηνο παξάγνληαο έρεη 

ηνλ πην εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη κπνξεί λα πνηθίιιεη ζεκαληηθά απφ 

δξαζηεξηφηεηα ζε δξαζηεξηφηεηα εληφο ηεο ίδηαο πεξηνρήο. Έλαο δσγξάθνο 

π.ρ. κπνξεί λα έρεη ηζρπξφηαηα εζσηεξηθά θίλεηξα λα δσγξαθίζεη κηα ζθελή 

πνπ ηνλ αγγίδεη ζπλαηζζεκαηηθά θαη απνθιεηζηηθά εμσηεξηθά θίλεηξα, γηα λα 

δσγξαθίζεη έλα θαηά παξαγγειία πνξηξαίην.  

πλνπηηθά, ην επίπεδν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ. Τςειφ επίπεδν ησλ γεληθψλ 

δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δεμηνηήησλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ζπλεπάγεηαη θαη πςειή δεκηνπξγηθφηεηα. (Amabile, 

1985, 394). 

Σέινο, ε πξνζέγγηζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο κειεηά ηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε κέζα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Οη 

Langley, Simon, Bradshaw, Zytkow (1987) εληφπηζαλ δηάθνξεο κεζφδνπο 

πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγηθή ιχζε πξνβιεκάησλ ζηνπο 

ππνινγηζηέο.  

1.8.3. ηάδηα ηεο Γεκηνπξγηθήο θέςεο 

Ο Wallas (1926), αλαθέξεη ηέζζεξα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηεο 

Γεκηνπξγηθήο ζθέςεο: 
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α) Πξνεηνηκαζία (preparation). 

Δίλαη ε θάζε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο δηαηχπσζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

φπνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ιχζεο. Κάπνηεο απφ 

απηέο απνξξίπηνληαη ελψ άιιεο πξνθξίλνληαη σο ζρεηηθέο. Ζ θάζε απηή 

πξνυπνζέηεη φιε ηελ παηδεία ηνπ αηφκνπ ζηνλ ηνκέα πνπ ην απαζρνιεί. Ζ 

βαζηά γλψζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε έληνλε ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφβιεκα απνηεινχλ θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαθάιπςεο ηεο 

ιχζεο. 

Πνιιέο θνξέο  ε δεκηνπξγηθή ηδέα κπνξεί λα θαίλεηαη σο ηπραίν θη 

απξφζκελν γεγνλφο, σο απνηέιεζκα ηεο ηχρεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν, φκσο 

θαηά ηελ εχζηνρε ξήζε ηνπ Pasteur: ‘’ε ηύρε επλνεί ηνλ πξνεηνηκαζκέλν 

λνπ’’ ( Runco, 2007, 373). 

β) Δπψαζε (incubation). 

Καηά ην ζηάδην απηφ, ην άηνκν, αθνχ δνθηκάζεη θάπνηεο ιχζεηο 

αλεπηηπρψο, εγθαηαιείπεη ηελ πξνζπάζεηα γηα έλα δηάζηεκα θαη αζρνιείηαη 

κε θάηη ηειείσο δηαθνξεηηθφ. Ζ επψαζε δελ είλαη αλαγθαίν ζηάδην. Γηα λα 

ππάξμεη επψαζε θαη θσηηζκφο, ην άηνκν πξέπεη λα έρεη πςειφ θίλεηξν θαη 

λα είλαη απνθαζηζκέλν λα βξεη ηε ιχζε εκπινπηίδνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ θαη 

επαλεξρφκελν μαλά θαη μαλά ζην πξφβιεκα. Ζ επψαζε απνηειεί νπζηαζηηθά 

δηάιεηκκα ζηηο πξνζπάζεηεο επίιπζεο, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζην θσηηζκφ κε 

δχν ηξφπνπο: επηηξέπεη αθελφο ηε ιήζε ησλ αθαηάιιεισλ πξνζεγγίζεσλ 

θαη αθεηέξνπ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ κλεκνληθνχ πιηθνχ ην νπνίν 

απνθηήζεθε ζε δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  

Ζ θαηλνκεληθή φκσο απηή αδξάλεηα δελ ζεκαίλεη φηη ην πξφβιεκα έρεη 

εγθαηαιεηθζεί, απιψο θνηκάηαη θαη ράξε ζε απηήλ ηε ραιάξσζε απφ ηελ 

έληνλε λνεηηθή πξνζπάζεηα, αιιά θη απφ ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηελ 

θαζαξά ινγνθξαηνχκελε λνεηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί ην άηνκν λα θάλεη λένπο 

θαη πξσηφηππνπο ζπλδπαζκνχο θαη λα θηλεζεί έμσ απφ ηελ πεπαηεκέλε 

(Ξαλζάθνπ, 2011, 58).  

γ) Φσηηζκφο (illumination). 

Σν ζηάδην, φπνπ νη ηδέεο αλαδχνληαη μαθληθά, ην πξφβιεκα θσηίδεηαη 

θαη αθφκα θαη ην άηνκν εθπιήζζεηαη απφ ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο. Σν ζηάδην 
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απηφ αληηζηνηρεί ζηελ αλεχξεζε ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ιχζε 

εκθαλίδεηαη μαθληθά, ελνξαηηθά. Μεξηθέο θνξέο έρεη αιιεγνξηθή κνξθή ή 

ζπλίζηαηαη ζε ζχλζεζε ή παξάζεζε ηδεψλ πνπ πξνεγνπκέλσο εκθαλίδνληαλ 

ρσξηζηά.  

δ) Δπαιήζεπζε (verification) 

Ζ αλεχξεζε ηεο ιχζεο δελ είλαη αξθεηή, θαζψο απαηηείηαη θαη ε 

επαιήζεπζε ηεο νξζφηεηάο ηεο. Σν άηνκν θξίλεη ζπλεηδεηά πιένλ ηελ αμία 

ηεο ελφξαζήο ηνπ θαη ηεθκεξηψλεη ηελ νξζφηεηά ηεο. Σν ζηάδην απηφ 

αληηζηνηρεί ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ εθηέιεζε θαη ηε δηφξζσζε ησλ ελεξγεηψλ 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνυπνζέηεη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επαλαηξνθνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν 

θαη ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα (Παξαζθεπφπνπινο, 2004). 

Με ιίγα ιφγηα, ε ιχζε ειέγρεηαη, αμηνινγείηαη θαη εμεηάδεηαη ε 

εγθπξφηεηά ηεο, ελψ ηέινο γίλεηαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θη 

αλαπξνζαξκνγή ηεο, εθφζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.(Starco, 2010, 27-28). 

1.8.4 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθψλ αηφκσλ 

Καηά θαηξνχο έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο απφ ηνπο εξεπλεηέο λα 

ζθηαγξαθεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ δεµηνπξγηθψλ 

αηφµσλ.  

Ο Gardner (1994) , αθνχ κειέηεζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

επηά δεκηνπξγψλ, εληφπηζε ηα εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

α) Πξνέξρνληαη απφ νηθνγέλεηεο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηα θέληξα 

θνηλσληθήο δχλακεο θαη επηξξνήο. 

β) Οη νηθνγέλεηεο έδηλαλ αμία ζηε κφξθσζε, ρσξίο, φκσο, λα δηαζέηνπλ 

αλαγθαζηηθά νη ίδηεο κφξθσζε. 

γ) Απνκαθξχλζεθαλ γξήγνξα απφ ηα φξηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη 

εληάρζεθαλ ζε κηα νκάδα νκειίθσλ, κε ηελ νπνία κνηξάδνληαλ θνηλά 

ελδηαθέξνληα.  

δ) Γηαθξίλνληαη απφ απηνπεπνίζεζε, πείζκα θαη εμαηξεηηθή δνπιεηά. Ζ 

ελεξγεηηθφηεηα θαη ε δέζκεπζε είλαη βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, 

ηα δεκηνπξγηθά άηνκα ζέηνπλ πςειά θξηηήξηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο 

άιινπο. 
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ε) Δίλαη «δχζθνια» άηνκα θαη γη απηφ ν Gardner αλαθέξεη φηη ππάξρεη 

κηα «παξάδνζε θαηαζηξνθήο θαη ηξαγσδίαο γχξσ απφ απηνχο πνπ 

κπαίλνπλ ζηελ ηξνρηά ηνπ δεκηνπξγηθνχ αηφκνπ». 

ζη) Γηαηεξνχλ µεγάιε επαθή µε ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία. πγθεθξηµέλα, 

δηαθξίλνληαη απφ ηξφπνπο λεπηαθήο ζθέςεο θαη ζπµνχληαη ηηο εµπεηξίεο ηεο 

παηδηθήο ηνπο ειηθίαο γηα πνιιά ρξφληα.  

δ) Υαξαθηεξίδνληαη απφ δχν αληηηηζέµελεο ηάζεηο: απφ ηε µηα 

αµθηζβεηνχλ ηνπο ηξέρνληεο ηξφπνπο ζθέςεο θαη απφ ηελ άιιε δηεξεπλνχλ 

ηνλ ηνµέα ηνπο ζπλνιηθά θαη βαζχηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο (Κσζηαξίδνπ - 

Δπθιείδε, 1997).  

Άιιεο έξεπλεο γηα ηα δεµηνπξγηθά άηνµα εληφπηζαλ θάπνηα άιια 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζµαηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Έηζη, ηα άηνκα απηά 

ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

α) Δπαηζζεζία γηα ηα ζπµβαίλνληα γχξσ ηνπο: ζπιιαµβάλνπλ θαη 

ηξνθνδνηνχλ ηνλ εγθέθαιν µε πνηθηιφµνξθα εξεζίζµαηα ζε πξσηφγλσξνπο 

ηφλνπο θαη απνρξψζεηο - γλσζηηθφ πιηθφ απαξαίηεην γηα ηε δεµηνπξγηθή 

παξαγσγή.  

β) Δπνηθνδνµεηηθή δπζαξέζθεηα: δείρλνπλ ζθεπηηθηζµφ γηα φ,ηη 

ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο, έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαδεηνχλ πξνβιήµαηα, αξξπζµίεο, 

δπζιεηηνπξγίεο, αζπλέρεηεο, αζπλέπεηεο θαη δπζθνιίεο. Ζ ζηάζε απηή δελ 

είλαη επηθξηηηθή αιιά απνηειεί δηάζεζε βειηησηηθήο αιιαγήο ησλ πξαγµάησλ. 

Δίλαη πγηήο ζθεπηηθηζµφο µε ζεηηθφ πξφζεµν θαη επνηθνδνµεηηθή 

δπζαξέζθεηα ζπλδπαζµέλε µε µηα αηζηφδνμε δηάζεζε.  

γ) ρεηηθή αδηαθνξία πξνο ηα θνηλψο παξαδεδεηγµέλα: επηδεηθλχνπλ 

µεγάιε απηνπεπνίζεζε, απηνλνµία θαη αλεμαξηεζία, ψζηε εχθνια ηνιµνχλ 

λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο άιινπο θαη λα αλαδεηνχλ ην εμεδεηεµέλν. Γε 

θνβνχληαη ηα ιάζε θαη ηελ απνηπρία αιιά δηαθηλδπλεχνπλ γηα λα επηηχρνπλ 

δεµηνπξγηθά νθέιε.  

δ) Δπηπφιαην ελζνπζηαζµφ: παξνπζηάδνπλ έλαλ απηφ-ηξνθνδνηνχµελν 

αλεμάληιεην ελζνπζηαζµφ θαη µηα παηδηάζηηθε αθέιεηα. Φαίλεηαη λα 

παιηλδξνµνχλ ζε παηδνµνξθηθέο θαηαζηάζεηο µε παηρληδηάξηθε δηάζεζε, 

πεγαίν ελζνπζηαζµφ θαη αθηηαζίδσηε ζπµπεξηθνξά.  

ε) Πεγαίν ρηνχµνξ: δηαζέηνπλ ιεπηφ θαη πινχζην ρηνχµνξ ην νπνίν 

εθδειψλεηαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο ζπµπεξηθνξάο. 
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Άιια ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζµαηα ησλ δεµηνπξγηθψλ αηφµσλ είλαη ε 

έληνλε πεξηέξγεηα, ε αηζηφδνμε δηάζεζε, ε ελδνζθνπηθή ηάζε, ε επηζπµία γηα 

απνκφλσζε, ηα πινχζηα θαιιηηερληθά ελδηαθέξνληα, ε έιμε πξνο ην 

πξσηφγλσξν, ην πνιχπινθν θαη ην µπζηεξηψδεο. Σα γλσξίζµαηα απηά 

ραξαθηεξίδνπλ ηα δεµηνπξγηθά άηνµα αλεμαξηήησο ειηθίαο σο ζχλνιν, ηφζν 

ηα παηδηά φζν θαη ηνπο ελειίθνπο (Παξαζθεπφπνπινο,2004).  

Ο Torrance (1965), πξφηεηλε ηηο παξαθάησ ελδείμεηο αλαγλψξηζεο, πνπ 

δε βαζίδνληαη ζε ηεζη. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή, ν δεκηνπξγηθφο 

άλζξσπνο:  

α) Μπνξεί λα απαζρνιείηαη µφλνο ηνπ ρσξίο λα ηνπ πξνζθέξνληαη 

εξεζίζµαηα. 

β) Πξνηηµά λα ληχλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άιινπο.  

γ) Πξνρσξεί πέξα απφ ηα φξηα ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαζέηνπλ.  

δ) Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαζθεδάδεη ρξεζηµνπνηψληαο απιά πξάγµαηα 

θαη πνιιή θαληαζία.  

ε) Μνηάδεη λα αθαηξείηαη ή λα νλεηξνπνιεί, ελψ ζηελ πξαγµαηηθφηεηα 

ζθέθηεηαη.  

ζη) Θέηεη αζπλήζηζηεο εξσηήζεηο.  

δ) Πεηξαµαηίδεηαη µε ζπλεζηζµέλα αληηθείµελα γηα λα δηαπηζηψζεη αλ 

µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ θαη γηα άιινπο ζθνπνχο εθηφο απφ ηνπο 

γλσζηνχο.  

ε) Κνηηάδεη έμσ απφ ην παξάζπξν ζηε δηάξθεηα ηνπ µαζήµαηνο αιιά 

ηαπηφρξνλα παξαθνινπζεί ηη γίλεηαη µέζα ζηελ ηάμε.  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, µπνξνχµε λα πνχµε φηη ηα δεµηνπξγηθά άηνµα 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ απηνλνµία ηνπο, ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ηνλ 

απζνξµεηηζµφ ηνπο. Αλνίγνληαη ζηελ έξεπλα θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο 

ρσξίο λα βηάδνληαη λα αζθήζνπλ πξφσξε θξηηηθή ζηα δεδνµέλα. Πνιιέο 

θνξέο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήµαηνο, ζπλαληνχλ 

αληημνφηεηεο πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ επψαζε ηεο λέαο ηδέαο. Χζηφζν, κέζα 

απφ απηή ηελ θαζπζηέξεζε, ραιθεχνληαη µε ζηνηρεία επηµνvήο, ππνµνλήο 

θαη αλνρήο ζηε µαηαίσζε. έβνληαη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ αιιά δελ 

επεξεάδνληαη απφ απηέο, δελ επηηξέπνπλ, δειαδή, ζηηο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηξνρνπέδε ζηηο ξηδνζπαζηηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο. 
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1.8.5 Γεµηνπξγηθφηεηα θαη µάζεζε  

Σν δήηεµα ηεο µάζεζεο δελ µπνξεί λα πεξηνξηζηεί απνθιεηζηηθά θαη 

µφλν ζηνπο ξπζµνχο ηεο γλσζηηθήο απφδνζεο ηνπ µαζεηή νχηε θαη λα 

εξµελεπζεί µέζα απφ αλαθνξέο πνπ απνδίδνπλ ηα αίηηα ηεο ραµειήο 

αληαπνθξηζηµφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζην έξγν πνπ απαηηεί ην ζρνιείν. Ζ 

εµπινθή θαη ε ελεξγφο ζπµµεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε µάζεζε, ε απηελέξγεηα θαη ε 

απηνπξαγµάησζε είλαη θάπνηεο ζεµαληηθέο µεηαβιεηέο, πνπ θαίλεηαη λα 

πεξηραξαθψλνπλ ηηο µαζεζηαθέο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο, ζηηο νπνίεο ε 

ζρνιηθή απνδνηηθφηεηα νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο (Peuenoud, 1989).  

Ζ ζπλδπαζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηνλ Spearman 

(Haensly & Reynolds, 1989), αθνξά ζηε γέλλεζε κηαο θαηλνχξγηαο ηδέαο 

βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο, νη νπνίεο αμηνπνηoχληαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε: 

Αξρή ηεο εκπεηξίαο/Βησκαηηθή κάζεζε: θαζέλαο ιεηηνπξγεί κε βάζε 

ηηο αηζζήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ζ αξρή απηή αμηνπνηείηαη ζε 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 

Αξρή ηεο ζρέζεο: δεδνκέλσλ δχν αληηθεηκέλσλ, ηδεψλ,ελλνηψλ 

θ.ιπ., ην άηνκν κπνξεί λα βξεη δηάθνξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο 

(δηαζπλδέζεηο ελλνηψλ, κεηαγλψζε). 

Αξρή ηεο ζπζρέηηζεο: δεδνκέλνπ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη κηαο ζρέζεο, 

ην άηνκν κπνξεί λα ην ζπζρεηίζεη κε έλα άιιν αληηθείκελν κέζσ απηήο 

ηεο ζρέζεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη 

ζπζρεηίζεηο κε κηα αξρηθή ηδέα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ 

αξρηθή ζρέζε θαη, έηζη, λα νδεγήζνπλ ζε θάηη νινθιεξσηηθά θαηλνχξην. H 

αξρή απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο (Αιαρηψηεο & Καξαηδηά-ηαπιηψηε, 2009). 

εµαληηθέο µειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Torrance, 1963, Touance 

& Mayers, 1974, Isaksen & Treffinger, 1985, 1991) επηζεµαίλνπλ ην 

πέξαζµα απφ ηε δεµηνπξγηθφηεηα ζηε µάζεζε ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ηε ζρέζε 

µεηαμχ ησλ δπν δηαδηθαζηψλ θαη, θπξίσο, φηαλ απηφ ην πξντφλ δηνρεηεχεηαη 

µέζα ζην ζρνιηθφ µεραληζµφ. Φαίλεηαη, µέζα απφ ηα εξεπλεηηθά πνξίζµαηα, 

φηη, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνµν θαη ε νµάδα µαζαίλνπλ θαη µάιηζηα µε 

επράξηζην ηξφπν. Ζ κάζεζε κέζσ δεκηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη 
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πξνηηκεηέα, πξνθαλψο επεηδή, ζε θάζε ζηάδην ηεο δεµηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο 

εµπιέθνληαη ηζρπξέο αλάγθεο θαη θίλεηξα, φπσο ε αλαθάιπςε, ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο θαληαζίαο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο. Δπηπιένλ, νη µειέηεο θέξλνπλ ζηελ επηθάλεηα µηα 

αλαζηξεςηµφηεηα θαη µηα βειηίσζε παιαηφηεξσλ αξλεηηθψλ πξνηχπσλ - γηα 

παξάδεηγµα αλαζηξεςηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο απνµφλσζεο ζην ζρνιείν ζε 

νµαδηθφηεηα- µέζα απφ δεµηνπξγηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο.  

Χζηφζν, επηθπιάμεηο, παξαλφεζε, θπξίσο, φµσο, µεζνδνινγηθέο 

δπζθνιίεο ζπληεξνχλ ηνπο θφβνπο θαη δηαηεξνχλ ηε δηρνηφµεζε αλάµεζα 

ζηε δεµηνπξγηθφηεηα θαη ηε µάζεζε. Ζ αληίζεζε αλάκεζα ζην «απζφξµεην», 

«παηγληψδεο», «θαιιηηερλίδνλ» χθνο ηεο δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ζην 

ζνβαξφ θαη πεηζαξρεµέλν ηεο µάζεζεο απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα.  

Δίλαη, φµσο, ζσζηφ ε δεµηνπξγηθφηεηα θαη ε κάζεζε λα εθιακβάλνληαη 

σο κεγέζε αληηθαηηθά; Πξψηνο ν Guilford εληνπίδεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ 

δχν απηψλ δηεξγαζηψλ ζην θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο: «κηα 

δεκηνπξγηθή πξάμε είλαη έλα παξάδεηγκα κάζεζεο, αθνχ αληηπξνζσπεχεη 

κηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ νθείιεηαη ζε έλα εξέζηζκα». Απφ ηελ 

άιιε, ν Skinner επηρεηξεί λα παξαιιειίζεη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηάιιαμεο - κεηαιιαγήο θαη ηεο επηινγήο ζχκθσλα κε ην 

δαξβηληθφ ζρήκα. Απηή, βέβαηα, ε κεηάιιαμε δελ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγηθή 

ζθέςε, αιιά είλαη απνηέιεζκα ηπραίαο ζπκπεξηθνξάο, πνπ έηπρε ακνηβήο 

θαη ζεηηθήο ελίζρπζεο θαη ηείλεη λα επαλαιεθζεί. πλεπψο, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο δηάθνξεο ζεσξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, νη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθά 

φληα θαη δηαζέηνπλ έλα κεραληζκφ δπλακηθήο - δεκηνπξγηθήο αιιαγήο. Ζ 

Γεκηνπξγηθφηεηα, ινηπφλ, θαη ε κάζεζε ζπληζηνχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία κέζα 

ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ αηφκνπ. Απφ απηήλ ηε ζθνπηά, 

αληηιακβαλφκαζηε φηη ε Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ε κάζεζε παξνπζηάδνπλ σο 

θαηλφκελα θνηλνχο άμνλεο πνπ, αλ ηνπο κεηαπνηήζνπκε ζε παηδαγσγηθέο 

ελέξγεηεο, κπνξνχκε λα κεηαβνχκε απφ ηε κάζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ζρνιείνπ ζε κηα δεκηνπξγηθή κάζεζε. Οη θνηλνί απηνί άμνλεο είλαη νη 

αθφινπζνη:  

1) Ζ κάζεζε ζεσξείηαη ελ πνιινίο δηεξγαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη ζπλπθαίλεηαη κε ηε δηαηήξεζε θαη εμέιημε ηεο 
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δσήο. Ζ Γεκηνπξγηθφηεηα, επίζεο, είλαη ςπρηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν πεγάδεη 

απφ ηελ ηάζε ηνπ αηφκνπ λα αιιάδεη θαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κέζα απφ 

κηα δηαξθή δηαιεθηηθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

2) Ζ κάζεζε απνηειεί κφληκε ζρεηηθά αιιαγή θαη ην ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηε Γεκηνπξγηθφηεηα, θαζψο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε βειηίσζή ηεο δηαηεξείηαη 

πεξηζζφηεξν απφ νθηψ κήλεο κεηά ην ηέινο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

άζθεζή ηεο.  

3) Σν καζεζηαθφ απνηέιεζκα θξίλεηαη ηθαλφ, φηαλ κπνξεί λα 

κεηαβηβαζζεί ζε λέεο θαηαζηάζεηο αλεμάξηεηεο απφ απηέο πνπ ην 

παξήγαγαλ. Παξφκνηα θαη ε δεκηνπξγηθή παξαγσγηθφηεηα επηθέξεη αιιαγέο 

ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ θαη ε λέα κάζεζε κεηαβηβάδεηαη θαη ζε 

άιινπο ηνκείο ηθαλνηήησλ ή αθαδεκατθήο επίδνζεο.  

4) Καηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ελεξγνπνηνχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο δηεξγαζίεο - κλήκε, θαηαλφεζε, θξηηηθή ζθέςε θαη 

άιιεο. ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, κπνξεί ε απνθιίλνπζα ζθέςε λα 

απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο αιιά νη δηαθνξεηηθέο 

λνεηηθέο δηεξγαζίεο ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα ζηάδηα, κε ηε δηαθνξά φηη ζε 

θάζε ζηάδην θάπνηεο απφ απηέο δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν.  

5) Ζ κάζεζε ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ή ηελ άζθεζε θαη ην 

ίδην θαη ε δεκηνπξγηθή παξαγσγή.  

6) Σέινο, ηφζν ην θαηλφκελν ηεο κάζεζεο φζν θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο κειεηήζεθε απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο, νη νπνίεο κε βάζε ην 

δηαθνξεηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, δηαηχπσζαλ θαη δηαθνξεηηθέο 

εξκελεπηηθέο ζεσξίεο (Ξαλζάθνπ Γ., 1998).  

 

1.8.6 Φπρνκεηξηθή Μέηξεζε Γεκηνπξγηθφηεηαο   

Όια  ηα ηεζη κέηξεζεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο έρνπλ σο βάζε ην κνληέιν 

λνεκνζχλεο θαη ηα ηεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο, πνπ δεκηνχξγεζε ν Guilford 

(1971). Σα ηεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο πνπ θαηαζθεχαζε, αλαιχνπλ «ηελ 

ξεπζηφηεηα ησλ ηδεψλ, ηε δπλαηφηεηα επειημίαο, ηελ πξσηνηππία, ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ηδεψλ κε γισζζηθά θαη νπηηθά πξνβιήκαηα».   

Αθφκε ππάξρνπλ ηα ηεζη ηνπ Torrance (1974), ηα νπνία αλ θαη 

βαζίδνληαη ζηα ηεζη ηνπ Guilford, είλαη φκσο πνιχ πην επεμεξγαζκέλα θαη 

κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε άηνκα απφ ηελ λεπηαθή σο ηελ ψξηκε ειηθία 
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ηνπο. ν ζπγθεθξηκέλν ηεζη νλνκάδεηαη Torrance tests of Creative Thinking 

(TTCT) θαη ε ρνξήγεζή ηνπ αθνινπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Υνξεγείηαη ζπλήζσο νκαδηθά θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη απζηεξφο 

πεξηνξηζκφο ρξφλνπ. Οη απαληήζεηο ηνπ ηεζη βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε 

ηα ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο πξνθχπηνπλ 

θπξίσο απφ ηε ζεσξία ηνπ Guilford.  

Ο Mednick (1966), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηξκηθήο ζθέςεο 

επηλφεζε ην ζην ηεζη «Απνκαθξπζκέλσλ πλδέζεσλ» (Remote Associates 

Test-RAT). ζην ηεζη πεξηέρνληαη 30 εξσηήκαηα, φπνπ ζην θάζε εξψηεκα 

ππάξρνπλ ηξεηο ιέμεηο θαηλνκεληθά αζχλδεηεο κεηαμχ ηνπο. Ο εμεηαδφκελνο 

θαιείηαη λα εληνπίζεη κηα ηέηαξηε ιέμε πνπ λα έρεη έλα θνηλφ γλψξηζκα κε  ηηο 

ηξεηο ιέμεηο-εξεζίζκαηα. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο εξεπλεηηθήο επαιήζεπζεο 

ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ RAT απφ ηνλ Mednick, ε θξηηηθή πνπ ηνπ έγηλε είλαη φηη 

ην ηεζη απηφ ηειηθά δελ εληνπίδεη ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιά ηηο 

ζπκβαηηθέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο (Cropley, 1967). ην παξαπάλσ ηεζη 

αμηνινγεί ηελ «ζπλεηξκηθή δεκηνπξγηθφηεηα», δειαδή ηελ δπλαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα αλαθαιεί δχζθνινπο ζπλεηξκνχο, ηνπο νπνίνπο ειέγρεη γηα λα 

θαηαιήμεη ζε απηφλ πνπ επηζπκεί. Όκσο ην ηεζη απηφ έρεη πνιχ ρακειφ 

ζπληειεζηή ζπλάθεηαο κε ηηο επηδφζεηο ζε άιια ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πην ιίγν.  

Δπηπξφζζεηα έρνπκε ην ηεζη ησλ Wallach & Kogan (1965), ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ Guilford, θαη ζε ηδέεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πλεηξκηθή Φπρνινγία. Οη Wallach θαη Kogan ππνζηήξημαλ φηη ηα 

πξνεγνχκελα ηεζη απέηπραλ λα απνκνλψζνπλ ηελ δεκηνπξγηθή ζθέςε, 

γεγνλφο πνπ ην απέδσζαλ ζηελ χπαξμε ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ θαη ζηελ 

αηκφζθαηξα εμέηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρνξήγεζε ηνπο. Οη ίδηνη 

θαηαζθεχαζαλ ςπρνκεηξηθά ηεζη κέηξεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηα νπνία 

δελ έζεζαλ ρξνληθφ πεξηνξηζκφ θαη ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζε παηδηά, 

ζπλήζσο απφ ην δάζθαιν, κε ηε κνξθή παηρληδηνχ. Σα ηεζη πνπ επηλφεζαλ 

πεξηείραλ ηξία ιεθηηθά, γισζζηθά ππνηέζη θαη δχν νπηηθά θαη κεηξνχζαλ δχν 

κεηαβιεηέο, ηελ κνλαδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ. Σα ηξία 

γισζζηθά ππνηέζη είλαη: α) Όκνηεο θαηεγνξίεο (απαξίζκεζε πεξηπηψζεσλ 

ηεο ίδηαο ελλνηνινγηθήο θαηεγνξίαο, β) ελαιιαθηηθέο ρξήζεηο (εχξεζε 

πηζαλψλ ρξήζεσλ θνηλψλ αληηθεηκέλσλ), γ) νκνηφηεηεο (εληνπηζκφο 
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νκνηνηήησλ κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ). Σα δχν νπηηθά ηεζη είλαη: α) Σν 

παηρλίδη ησλ ζρεδίσλ θαη β) ην παηρλίδη ησλ γξακκψλ (έθθξαζε πηζαλψλ 

εξκελεηψλ ζε κηα ζεηξά αθεξεκέλσλ ζρεδίσλ θαη απιψλ γξακκηθψλ 

ζρεκάησλ αληίζηνηρα). Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη έρεη παηγληψδε 

ραξαθηήξα, ελψ δεηά ξεπζηφηεηα ηδεψλ αιιά θαη πξσηνηππία, ε νπνία 

αμηνινγείηαη κε βάζε ην ζηνηρείν ηεο κνλαδηθφηεηαο.   

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ην γεξκαληθφ ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ην «Σεζη 

Γεκηνπξγηθήο θέςεο-Παξαγσγή Εσγξαθηψλ» (Test for Creative Thinking-

Drawing Production TCT-DP). Γχν είλαη ηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο 

ζεσξεηηθήο βάζεο απηνχ ηνπ ηεζη, ε ειεπζεξία θαη ε ςπρνινγηθή αζθάιεηα 

ηνπ αηφκνπ. χκθσλα ινηπφλ κε απηφ ην ηεζη πςειή δεκηνπξγηθφηεηα 

ζεσξείηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ αηφκνπ λα παξάγεη έλα αζπλήζηζην έξγν κε ην 

λα επεμεξγάδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο πιεξνθνξίεο θαη κε ην λα 

θάλεη ζπλεηξκνχο. Οη θαηαζθεπαζηέο κάιηζηα ηνπ γεξκαληθνχ απηνχ ηεζη 

ηζρπξίδνληαη, φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα εξεπλάηαη δίλνληαο κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

θαληαζία. Αθφκα ππνγξακκίδεηαη κέζα απφ απηφ ην εξγαιείν ε αλάγθε ηνπ 

αηφκνπ λα αλαπηχμεη ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, γηα ηελ 

θαιχηεξε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Αθφκα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

απηφ ην ηεζη δελ πεξηέρεη γισζζηθά εξεζίζκαηα αιιά δεηά απφ ην άηνκν λα 

θάλεη κηα δσγξαθηά δίλνληαο ηνπ θάπνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε 

λα απνθχγεη ηελ πνιηηηζηηθή πξνθαηάιεςε κε απηφ ηνλ ηξφπν. Όκσο ην ηεζη 

κεηνλεθηεί ζηνλ ηνκέα ηεο πξαθηηθφηεηαο (Krampen,1993). Γη’ απηφ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα έλα άιιν γεξκαληθφ ηεζη πνπ είλαη 

πην απιφ ην «Σεζη Γεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία» 

(Kreativitätstest für Vorschul-und Schulkinder) ησλ Krampen, Freilinger & 

Wilmes (1990), γηα παηδηά απφ 4-12 εηψλ. Σν ηεζη επηδηψθεη ηε κέηξεζε κε 

ιεθηηθψλ πηπρψλ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, φπσο ε ξεπζηφηεηα ηδεψλ, ε 

πξσηνηππία, ε επεμεξγαζία θαη ε θαληαζία (Mössner, 1996). 

 

1.8.1 ΔΜΠΟΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ  
 

Γε αξθεί κφλν λα έρεη θάπνηνο αλεπηπγκέλε δεκηνπξγηθή ζθέςε, αιιά 

ρξεηάδεηαη θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί, θαζψο ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί 
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παξάγνληεο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζή ηεο. Οη παξάγνληεο απηνί 

δηαθξίλνληαη ζε αηνκηθνχο, πνπ αθνξνχλ ζηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ αηφκσλ, 

θαη ζε θνηλσληθνχο, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλήζεηεο, ζηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο 

πηέζεηο γηα ζπκκφξθσζε.  

εκαληηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο αηνκηθνχο παξάγνληεο απνηεινχλ:  

α) Οη πξνεγνχκελεο ζπλήζεηεο: πξάμεηο θαη ζθέςεηο, πνπ απνδείρηεθαλ 

ζην παξειζφλ ζσζηέο - ιπζηηειείο, ηείλνπλ λα γίλνληαη απηνκαηηθέο θαη 

πξνζθέξνληαη σο έηνηκεο ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ 

πξνβιεκάησλ. Οη έηνηκεο απηέο ιχζεηο, πνπ παγηψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηεο 

ειηθίαο, παξεκπνδίδνπλ ηε δεκηνπξγηθή παξαγσγή.  

β) Ζ απφιπηε θπξηαξρία ηεο ινγηθήο: θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

καο, ε πλεπκαηηθή καο δξαζηεξηφηεηα θπξηαξρείηαη απφ ηε θαληαζία. Ζ 

θξηηηθή ζθέςε αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη αξγφηεξα. 

Χζηφζν, νη πεξηζηάζεηο, κε πξνεμάξρνπζεο ηηο ζρνιηθέο απαηηήζεηο, 

αλαγθάδνπλ ηα άηνκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ινγηθή ζθέςε θαη, έηζη, λα 

παξεκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγηθή.  

γ) Ζ έιιεηςε εµπηζηνζχλεο ζηηο δεµηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο: νη 

δεµηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο µπνξεί λα γίλνπλ «ζχµα» ιαλζαζµέλσλ 

ππνηηµεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφµνπ. Σν άηνµν, δειαδή, µπνξεί 

λα πείζεη ηνλ εαπηφ ηνπ φηη δελ είλαη ηθαλφ λα παξάγεη θάηη ην πξσηφηππν θαη 

δεµηνπξγηθφ θαη, γηα ην ιφγν απηφ, λα κελ εµπιέθεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη ζεµαληηθφηεξνη αλαζηαιηηθνί θνηλσληθνί παξάγνληεο είλαη:  

α) Ο θφβνο ησλ ζθαιµάησλ θαη ηεο γεινηνπνίεζεο: ην άηνµν, 

θνβνχκελν φηη νη ηδέεο πνπ ζα πξνηείλεη, είλαη εζθαιµέλεο θαη ελδέρεηαη λα 

θαλνχλ ζηνπο άιινπο γεινίεο θαη αλφεηεο, επηιέγεη ηε ζηγνπξηά ηεο ζησπήο. 

β) Οη θνηλσληθέο πηέζεηο γηα ζπµµφξθσζε: θάζε θνηλσλία έρεη ζεζπίζεη 

λφµνπο θαη θαλφλεο ζπµπεξηθνξάο πξνο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα 

«ζπµµνξθψλνληαη» ηα άηνµα. Οη πηέζεηο απηέο γηα ζπµµφξθσζε ζηηο 

θνηλσληθέο επηηαγέο αληηµάρνληαη ηε δηάζεζε γηα δεµηνπξγηθή παξαγσγή. Σν 

άηνµν θνβάηαη, µήπσο ζεσξεζεί αηξεηηθφ, δηαθνξεηηθφ θαη εηζπξάμεη ηελ 

θνηλσληθή απφξξηςε (Παξαζθεπφπνπινο,2004).  

Άιινη παξάγνληεο είλαη ε ηπθιή παξαδνρή ηνπ αιάζεηνπ ηεο απζεληίαο, 

ε έληνλε επηζπµία γηα απνδνρή απφ ηελ νµάδα, ν ππέξµεηξνο 
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αληαγσληζµφο, ε έιιεηςε πλεχµαηνο ζπλεξγαζίαο, ε απηαξρηθή 

ζπµπεξηθνξά, ε έιιεηςε ειεπζεξίαο, ε έιιεηςε αγάπεο, ε έιιεηςε ζηέξενπ 

ζπλαηζζήµαηνο ςπρηθήο - εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, ε αλεπάξθεηα άζθεζεο θαη 

εγθαζίδξπζεο ελφο δεµηνπξγηθνχ θιίµαηνο. Ο Σorrance (1962), δηαηείλεηαη φηη 

ρξεηάδεηαη ζάξξνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη θαλείο δεµηνπξγηθφο, δηφηη, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ θάπνηνο έρεη µηα δεµηνπξγηθή ηδέα, θαηαηάζζεηαη απηφκαηα ζηε 

µεηνςεθία. Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Sillamy (1969), ν νπνίνο ζεσξεί φηη 

αλαζρεηηθνί παξάγνληεο είλαη ν θφβνο παξέθθιηζεο θαη ε θνηλσληθή 

ζπµµφξθσζε.  

1.8.1.1 Δµπφδηα ζηε δεµηνπξγηθή ζθέςε αλά εθπαηδεπηηθή βαζµίδα  

Πξψηµε παηδηθή ειηθία (early childhood)  

Βαζηθφ εµπφδην ζηελ ειηθία απηή απνηεινχλ νη πξφσξεο πξνζπάζεηεο 

γηα µείσζε ηεο θαληαζίαο θαη νη απφπεηξεο γηα «θαηαθξάηεζε», νη νπνίεο 

εµπνδίδνπλ ηα παηδηά απφ ην λα µάζνπλ πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα νπνία 

είλαη έηνηµα λα µάζνπλ.  

ηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε (eIementary years)  

Καη’ αξράο, νη δάζθαινη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, αληηµεησπίδνπλ 

δπζθνιία ζην λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνλ απζνξµεηηζµφ θαη ηε 

δεµηνπξγηθφηεηα µέζα ζηελ ηάμε έρνληαο παξάιιεια νη ίδηνη ηνλ έιεγρν 

απηψλ (Jules Henry, 1959). Σν πξφβιεµα παξνπζηάδεηαη έληνλν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

πεηζαξρία κε ηε δεµηνπξγηθφηεηα (Σorrance, 1962).  

Γεληθφηεξα, ε ζπµπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ κέζσ ζπγθεθξηµέλσλ 

ελεξγεηψλ θαη ζηάζεσλ. ε πξψηε θάζε, ηα παηδηά πνπ δίλνπλ απαληήζεηο 

αλαπάληερεο θαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αλαµελφµελεο, βξίζθνπλ 

απξνεηνίµαζην ην δάζθαιν δεκηνπξγψληαο ηνπ πξφβιεµα (Sanders, 1961). 

Αληίζηνηρα ην παηδί, κπνξεί λα εληνπίζεη κε ηε δεµηνπξγηθφηεηά ηνπ θάπνηα 

ζρέζε ζεµαληηθή, ηελ νπνία δελ έρεη εληνπίζεη ν δάζθαινο, ή λα ζέζεη 

θάπνηα εξψηεζε ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο δε γλσξίδεη, πξνθαιψληαο, έηζη, 

ηελ ελφριεζε ηνπ δαζθάινπ (Hohn, 1961).  

Σέινο, ζεσξείηαη θαιχηεξν γηα θάπνην δάζθαιν λα απαληά γξήγνξα ζε 

έλα παηδί, ψζηε λα θεξδίδεη ν ίδηνο ρξφλν. Σν εμαηξεηηθά πηεζηηθφ αλαιπηηθφ 



 
 

 136 

πξφγξαµµα ζην ζρνιείν πεξηνξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην πφζν ζα επηηξέπεη 

ζηα παηδηά λα ζέηνπλ φζα εξσηήκαηα έρνπλ (Sanders, 1961). Με δχν ιφγηα, 

νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα ζπµµνξθσζνχλ µε ην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη πξφγξαµµα, ψζηε λα µελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεµα νη 

ίδηνη.  

ε έξεπλεο ηνπ Torrance (1974), αιιά θαη ζε έξεπλεο ζην Κέληξν 

Αλάπηπμεο ηεο Γεµηνπξγηθφηεηαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεµίνπ 

Αζελψλ δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ Γ' Σάμε Γεµνηηθνχ ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

µηα απφηνµε θαη αηζζεηή θάµςε ζηηο δεµηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, παξ’ φιν 

πνπ µέρξη ην έλαην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο παξνπζηάδνπλ έληνλε αχμεζε. Ο 

Σνrrance απνθαιεί ην θαηλφµελν «fourth - grade slump» (απφηνµε 

θαηαβχζηζε ηεο Γ' Σάμεο Γεµνηηθνχ).  

Σν θαηλφµελν απηφ πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε 

ζπµµφξθσζε πξνο νξηζµέλα πξφηππα ζπµπεξηθνξάο πνπ ε ζρνιηθή δσή 

επηβάιιεη ζηα παηδηά. Μεηά απφ ηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα θνίηεζεο ζην 

ζρνιείν, ηα παηδηά θαίλεηαη φηη πηνζεηνχλ ζηεξενηππηθνχο ηξφπνπο 

ζπµπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηε δεµηνπξγηθή παξαγσγή. 

Δπηπιένλ, ζχµθσλα µε ηνλ Piaget, ίζσο επζχλεηαη θαη ε εµθάληζε ηεο 

ζπγθεθξηµέλεο ζθέςεο, αλ θαη φρη ζε ηφζν µεγάιν βαζµφ.  

Γπµλάζην θαη Λχθεην (high school years)  

Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο φηη νη πηέζεηο γηα 

ζπµµφξθσζε απνηεινχλ ζεµαληηθφ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο 

ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο (Ziegfηeld, 1961). Έρνπλ, επίζεο, θαηαδεηρζεί σο 

αξλεηηθά επηδξψληα ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά µέζα, ηα νπνία ζηεξνχληαη 

επαξθνχο πιηθνχ πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

δεµηνπξγηθφηεηάο ηνπο (C. W. Taylor, 1962b). Δπηπξφζζεηα, ε ζπλήζεο 

εηθφλα πνπ έρνπλ νη µαζεηέο ηεο βαζµίδαο απηήο µέζα ζην ζρνιείν γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ επηδξά αξλεηηθά ζηε µειεηψµελε ηθαλφηεηα (Mead & Metraux, 

1952; Heath, Maier, Reηnmers & Rodgers, 1957, Reηnmers, 1957). ε µηα 

ζρεηηθή έξεπλα απνδείρηεθε φηη νη πεξηζζφηεξνη µαζεηέο έρνπλ ζρεµαηίζεη 

αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ θαζεγεηή ηνπο, ην νπνίν, βέβαηα, δεµηνπξγεί µηα 

αξλεηηθή αληίδξαζε ζε νπνηαδήπνηε ζρνιηθή εξγαζία απαηηεί δεµηνπξγηθή 

ζθέςε (Mead & Matreux, 1952).  
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1.8.2 ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ 
ΓΖMΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ  

 
Οη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεµηνπξγηθήο 

ζθέςεο είλαη ζπγθεθξηµέλνη θαη µπνξνχλ λα ηεζνχλ ζε εθαξµνγή απφ θάζε 

εθπαηδεπηηθφ ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, απαξαίηεηα θξίλνληαη ηα εμήο:  

 Ζ επηβξάβεπζε ησλ δεµηνπξγηθψλ επηηεπγµάησλ θαη ησλ παηδηψλ, 

πνπ απνηεινχλ δεµηνπξγηθά ηαιέληα.  

 Ζ παξνρή βνήζεηαο ζηα παηδηά, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην 

δεµηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην . 

 Ζ δηδαρή ησλ παηδηψλ ζρεηηθά µε ηε ρξήζε δεµηνπξγηθψλ µεζφδσλ 

θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεµάησλ . 

 Ζ αλάπηπμε δεµηνπξγηθήο απνδνρήο ησλ πξαγµαηηθψλ πεξηνξηζµψλ 

θαη νξίσλ φζνλ αθνξά ζε µηα πξνβιεµαηηθή θαηάζηαζε.  

 Ζ απνθπγή ηεο εμνµνίσζεο ηεο απφθιηζεο απφ ηα ηεηξηµµέλα µε ηε 

λνεηηθή αζζέλεηα. 

 Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ιαλζαζµέλεο έµθαζεο πνπ έρεη δνζεί ζηε 

δηαθνξά ησλ δπν θχισλ.  

 Ζ παξνρή βνήζεηαο ησλ παηδηψλ µε αλαπηπγµέλε ηε δεµηνπξγηθή 

ζθέςε, ψζηε λα θαηαζηνχλ ιηγφηεξν απνδνθηµαζηέα. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήµαηνο ηεο πεξεθάλεηαο ζηα δεµηνπξγηθά 

παηδηά.  

 Ζ µείσζε ηεο απνµφλσζεο ησλ δεµηνπξγηθψλ µαζεηψλ. 

 
1.8.3 ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ  

 
Οη δηαθνξέο θχινπ απνηέιεζαλ αληηθείµελν πνιιψλ εξεπλψλ θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970. Ζ γεληθφηεξε δηαπίζησζε ήηαλ φηη νη γπλαίθεο 

είλαη ιηγφηεξν δεµηνπξγηθέο ζε ζρέζε µε ηνπο άληξεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

έξεπλα ησλ Straus θαη Straus (1968), ζηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε ππεξνρή 

ησλ αγνξηψλ έλαληη ησλ θνξηηζηψλ ηφζν ζην δείγµα απφ ηε Μηλεάηηνιε ησλ 

Ζ.Π.Α., φζν θαη ζε απηφ απφ ηε Βνµβάε ησλ Ηλδηψλ. Γηα ηα ειιεληθά 

δεδνµέλα µανξνχµε λα αλαθέξνπµε ηελ έξεπλα ησλ Παξαζθεπφπνπινπ θαη 

Σζηµπνχθε (1970) ζηελ νπνία βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηε δεµηνπξγηθή επίδνζε 

ππέξ ησλ αγνξηψλ, αλ θαη νη δηαθνξέο απηέο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεµαληηθέο.  
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Οη λεφηεξεο έξεπλεο, επίζεο, δείρλνπλ φηη παξφιν πνπ ε θνηλσληθή 

ζέζε ησλ γπλαηθψλ έρεη ζε µεγάιν βαζµφ αιιάμεη θαη νη επθαηξίεο γηα 

επαγγειµαηηθή δηάθξηζε είλαη πεξηζζφηεξεο, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα 

βξίζθνληαη ζε ραµειφηεξα απφ ηνπο άληξεο ζε δείθηεο δεµηνπξγηθφηεηαο, 

φπσο π.ρ. ζηα βξαβεία Νφµπει θαη ν αξηζµφο ησλ δεµνζηεχζεσλ απφ  

γπλαίθεο επηζηήµνλεο.  

Ο Terman ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθε µε ηελ 

χηπαξμε δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ ζηε δεµηνπξγηθή ζθέςε. Ο Terman αλαθέξεη 

ζην έξγν ηνπ "Psychological approaches to the biography νί genius" (1947), 

φηη νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν δεµηνπξγηθέο απφ ηνπο άληξεο θαη φηη απηφ 

παξαηεξείηαη µεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ βαζηθψλ ζανπδψλ ηνπο. Ζ δηαθνξά 

απηή ζηελ επίδνζε δελ νθείιεηαη ζε ραµειφηεξε ηθαλφηεηα ησλ γπλαηθψλ, 

θαζψο ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, απφ ηελ πξψηε ηάμε ηνπ δεµνηηθνχ µέρξη θαη 

ην παλεπηζηήµην, ηα θνξίηζηα είλαη ίζα ή θαιχηεξα απφ ηα νµήιηθα αγφξηα. Ζ 

δηαθνξά ησλ θχισλ ζηε δεµηνπξγηθφηεηα παξαηεξείηαη µεηά ην πέξαο ησλ 

ζπνπδψλ, θαζψο νη γπλαίθεο ζηξέθνληαη πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη αιιάδνπλ 

ελδηαθέξνληα. Οη λέεο έξεπλεο, µάιηζηα, δείρλνπλ φηη, αλ θαη ζήµεξα ε 

θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο έρεη αιιάμεη θαη νη επαγγειµαηηθέο επθαηξίεο 

είλαη πεξηζζφηεξεο, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ραµειφηεξα 

απφ ηνπο άληξεο ζε δείθηεο δεµηνπξγηθφηεηαο (Cole & Zuckerman, 1987). 

Βέβαηα, ηα επξήµαηα ησλ Alpaugh θαη Birren (1975) θνλεξψλνπλ φηη νη 

άληξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη εμίζνπ δεµηνπξγηθνί. Οη άληξεο, φµσο, απνδίδνπλ 

θαιχηεξα ζηα ηεζη µεηαζρεµαηηζµψλ, ελψ νη γπλαίθεο ζηα ηεζη µε 

ζεµαζηνινγηθφ πεξηερφµελν. Καηά ηελ αλαθεθαιαίσζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ 

ηνπ Kogan (1974) δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα ζηαζεξή ζρέζε αλάµεζα ζην 

θχιν θαη ηε δεµηνπξγηθφηεηα. ε παξφµνηα δηαπίζησζε φηη δειαδή ην θχιν 

δελ είλαη παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο  ζηε δεµηνπξγηθή επίδνζε πξνβαίλεη 

ν Comeau (1980), αιιά θαη Έιιελεο εξεπλεηέο, νη ηαζηλφο θαη 

Παπαρξήζηνπ (1980).  

Απφ ηελ άιιε, άιιεο έξεπλεο επηζεµαίλνπλ ππεξνρή ησλ θνξηηζηψλ θαη 

άιιεο ησλ αγνξηψλ. πρλά δε νη δηαθνξέο αθνξνχλ ζπγθεθξηµέλνπο ηνµείο 

ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο. Οη Piers, Daniels θαη Quakenbush (1960) 

εληφπηζαλ ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή δηαθνξά ππέξ ησλ εθήβσλ θνξηηζηψλ µφλν 

ζηε πνζφηεηα ηδεψλ θαηά ηε δνθηκαζία «Υξήζε ηνχβισλ». Οη Bolen θαη 
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Torrance (1978) εληφπηζαλ ππεξνρή ησλ αγνξηψλ µφλν ζηελ επειημία 

παξαγσλήο ηδεψλ. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη Σζηµπνχθεο θαη 

Παξαζθεπφπνπινο (1970) βξήθαλ ζεµαληηθέο δηαθνξέο ζηε 

δεµηνπξγηθφηεηα ππέξ ησλ αγνξηψλ, αλ θαη ζηαηηζηηθά αζήκαληεο. χµθσλα 

µε ηνλ Παζζάθν (1977), ηα θνξίηζηα ζηελ εθεβεία ππεξέρνπλ ησλ αγνξηψλ 

µφλν ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηδεψλ. Αληίζεηα, ηα αγφξηα ζρνιηθήο ειηθίαο; µε 

λνεηηθή πζηέξεζε (εθπαηδεχζηκνη), θαίλεηαη φηη ππεξέρνπλ ησλ θνξηηζηψλ 

ζηελ πνζφηεηα θαη επειημία (αξηζµφ θαηεγνξηψλ) θαηά ηηο ιεθηηθέο δνθηµαζίεο 

(ηαζηλφο θαη Παπαρξήζηνπ, 1980).  

Αλεμάξηεηα απφ ηελ αζάθεηα αλαθνξηθά µε ηε ζρέζε ηεο 

δεµηνπξγηθφηεηαο θαη θχινπ. αμηδεη λα ζεµεησζεί ε άπνςε ηνπ Torrance 

(1963) ε δηαθνξά επίδνζεο ζηα θαλνληθά παηδηά θαίλεηαη λα θαζνξίδεηαη, 

θαηά θχξην ιφγν, απφ ηε δηαθνξεηηθή µεηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

νπνίν δνπλ θαη απφ ην ρξφλν, θαηά ηνλ νπνίν ηα άηνµα απηά αλαγλσξίδνπλ 

ην θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θχινπ ηνπο.  

Αθφκε θαίλεηαη, φηη νη ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε 

δεµηνπξγηθή ζθέςε δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα µε ην θχιν ηνπ 

δεµηνπξγηθνχ παηδηνχ. Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα 

δεµηνπξγηθά θνξίηζηα είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα αλαζηέιινπλ ηελ ηάζε πξνο 

ην ξηςνθίλδπλν θαη ηε δεµηνπξγηθφηεηα (Leroux. 1988, LeukhaId, 1978, 

Hall, 1978). Αληίζεηα, ε απνδνρή ηεο ηάζεο  πξνο ην ξηςνθίλδπλν θαη ε 

ελζάξξπλζε ηεο αλεμάξηεηεο παξαγσγήο πξννθέξνπλ ζεηηθή ελίζρπζε 

ζηα δεµηνπξγηθά αγφξηα (Leroux, 1988, Torrance, 1962). Δλδεηθηηθφ είλαη 

άιισζηε ην εχξεµα, φηη ζηνπο εθήβνπο παξαηεξείηαη µέηξηα πξνο 

ραµειε ζπζρέηηζε µεηαμπ ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ησλ αληηιήςεσλ 

ηνπο, ηφζν γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο φζν θαη γηα ην ζρνιείν (Raw & 

Marjoribanks, 1991). 

Με δπν ιφγηα βιέπνπµε φηη ην ζέµα έρεη µειεηεζεί απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο µε ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο αληηθξνπφµελα. Έηζη, ην 

γεληθφ ζπµπέξαζµα απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο φζν θαη απφ ηελ 

αλαθεθαιαίσζε ησλ ζρεηηθψλ µε ην ζέµα εξεπλψλ. πνπ έθαλε ν Kogan 

(1974), είλαη φηη δελ εκθαλίδεηαη θάπνηα ζηαζεξή ζρέζε αλάµεζα ζην θχιν 

θαη ζηηο µεηξήζεηο δεµηνπξγηθφηεηαο.  
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1.8.4 ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ  
 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε µεηαμχ λνεµνζχλεο θαη δεµηνπξγηθφηεηαο, ε 

γεληθή ηάζε θαίλεηαη λα είλαη φηη ε γεληθή λνεµνζχλε απνηειεί αλαγθαίν αιιά 

φρη επαξθή φξν γηα ηελ εθδήισζε δεµηνπξγηθήο ζπµπεξηθνξάο. Ζ ζπζρέηηζε 

ηνπ δείθηε λνεµνζχλεο θαη ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο ζε νµάδεο δεµηνπξγηθψλ 

αηφµσλ θπµαίλεηαη απφ ραµειή µέρξη µέηξηα, απνδεηθλχνληαο φηη ε 

δεµηνπξγηθή ζθέςε δελ µπνξεί λα αλαρζεί ζε φ,ηη µεηξνχλ ηα ηεζη 

λνεµνζχλεο (Barron & Harrington, 1981).  

ην παξειζφλ, ε λνεµνζχλε ήηαλ άµεζα ζπλδεδεµέλε µε ηε 

δεµηνπξγηθφηεηα. Θεσξείην δεδνµέλν φηη ην άηνµν µε πςειή λνεµνζχλε 

ήηαλ ζπγρξφλσο θαη δεµηνπξγηθφ. «Ζ δεµηνπξγηθφηεηα, ινηπφλ, είρε αγλνεζεί 

σο ηδηαίηεξν πεδίν έξεπλαο, επεηδή πνιινί ςπρνιφγνη πνπ ελδηαθέξνληαλ 

γηα ηε µέηξεζε ηεο λνεµνζχλεο ζπλέδεαλ ηε δεµηνπξγηθφηεηα µε ηε 

λνεµνζχλε» (Lee Victor, 1987).  

Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηελ ηαχηηζε ηεο 

λνεµνζχλεο µε ηε δεµηνπξγηθφηεηα, ήηαλ ν Guilford, ν νπνίνο, κάιηζηα, ζε 

µηα νµηιία ηνπ ζηελ Αµεξηθαληθή Φπρνινγηθή Δηαηξεία, επεζήµαλε φηη ε 

ηαχηηζε ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο µε ηνλ πςειφ δείθηε λνεµνζχλεο ήηαλ φρη 

µφλν αλεπαξθήο αιιά θαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαµέιεζε ηεο 

δεµηνπξγηθφηεηαο ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνµέα.  

Με ην πνιππαξαγνληηθφ µνληέιν ηνπ γηα ηε λνεµνζχλε απέδεημε φηη 

απφ ηηο 120 δηαζηάζεηο ηεο λνεµνζχλεο, ηα ππάξρνληα ηεζη µεηξνχλ µφλν 

ηηο 8. Ηθαλφηεηεο φπσο ε παξαγσγή λέσλ ηδεψλ, ε εθεπξεηηθφηεηα θαη ε 

πξσηνηππία ηεο ζθέςεο, πνπ ζπλδένληαη µε ηε δεµηνπξγηθφηεηα, δελ 

µεηξηνχληαη θαζφινπ απφ ηα ηεζη λνεµνζχλεο.  

Οη απφςεηο απηέο ηνπ Guilford επεξέαζαλ ηνπο Getzels θαη Jackson 

(Μάλνο, 1986), νη νπνίνη πξαγµαηνπνίεζαλ ην 1960 έξεπλα µε δείγµα 400 

µαζεηψλ γπµλαζίνπ πνπ εμεηάζηεθαλ ηφζν µε ηεζη λνεµνζχλεο φζν θαη µε 

ηεζη δεµηνπξγηθφηεηαο. Σν ζεµαληηθφηεξν απφ ηα επξήµαηα ήηαλ φηη, 

ζηεξηδφκελνη µφλν ζηηο θιίµαθεο λνεµνζχλεο γηα λα αλαθαιχςνπµε ην 

λνεηηθφ δπλαµηθφ ησλ παηδηψλ, ράλνπµε ηα 2/3 ησλ δεµηνπξγηθψλ.  
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Έηζη, γηα παξάδεηγµα, αλ απφ µηα νµάδα 100 µαζεηψλ επηιέμνπκε µε 

ηεζη δεµηνπξγηθφηεηαο ηνπο 20 πην δεµηνπξγηθνχο, ην 70% απφ απηνχο ηνπο 

20 ζα απνθιεηφηαλ, αλ ηνπο επηιέγαµε µφλν βάζεη ησλ ζπλεζηζκέλσλ ηεζη 

λνεµνζχλεο (Νεκά,1996). Απνδείρζεθε, δειαδή, φηη ηα δεµηνπξγηθά άηνµα 

δελ εληνπίδνληαη έγθπξα απφ ηε µέηξεζε ηεο λνεµνζχλεο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλάθεηα µεηαμχ λνεµνζχλεο θαη δεµηνπξγηθφηεηαο 

βξίζθεηαη ζε πην ραµειά επίπεδα απφ φηη λφµηδαλ µέρξη ηφηε νη δηάθνξνη 

εξεπλεηέο  (Εάγθνπ, 2001).  

ε παξφµνηα ζπµπεξάζµαηα µε ηνπο Getzels θαη Jackson νδεγήζεθαλ 

θαη πνιινί άιινη εξεπλεηέο. Ο Ward (1974) πξνζπάζεζε λα δηαπηζηψζεη αλ 

δηαθνξνπνηείηαη ε δεµηνπξγηθφηεηα απφ άιινπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο θαη 

θαηέιεμε ζην ζπµπέξαζµα, φηη ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ λνεµνζχλεο 

θαη δεµηνπξγηθφηεηαο.  

Αιιά θαη ζε πην πξφζθαηεο έξεπλεο, φπσο απηή ηνπ Moran (1983) θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, απνδείρζεθε φηη µπνξεί, πξάγµαηη, ε δεµηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηε λνεµνζχλε.  

Δπίζεο, ζηε µειέηε ηνπ Ogilvie (1974), παξαηεξείηαη γηα µηα αθφµε 

θνξά ε πεξηνξηζµέλε ηζρχο ησλ ζπζρεηίζεσλ αλάµεζα ζηα ηεζη 

δεµηνπξγηθφηεηαο θαη ηα ηεζη λνεµνζπλεο (Νεκά,1996).  

Αθφκε ν Wallach (1970) έρεη απνδείμεη φηη ε λνεµνζχλε θαη ε 

δεµηνπξγηθφηεηα είλαη αλεμάξηεηεο µεηαμχ ηνπο, νπφηε έλα δεµηνπξγηθφ παηδί 

δελ είλαη θαη' αλάγθε επθπέο θαη ην αληίζηξνθν.  

ηελ έξεπλα ηνπ Norbert Jausovec (2000). Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε 

ηεο λνεκνζχλεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ. ην πξψην πείξακα ηα πξνβιήκαηα απαηηνχζαλ κηα 

κφλν απάληεζε. Δδψ ζπκκεηείραλ 49 καζεηέο θαη δάζθαινη, ζηνπο νπνίνπο 

ρνξεγήζεθαλ επηπιένλ ην ηεζη λνεκνζχλεο ηνπ Wechsler (1955) WAIS θαη 

ην ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ Torrance (1974). ην δεχηεξν πείξακα 

ππήξραλ δεκηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία απαηηνχζαλ πάλσ απφ κηα 

απάληεζε θαη ζπκκεηείραλ 48 καζεηέο θαη θνηηεηέο. Απφ ηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λνεκνζχλε είλαη δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο δηαθέξνπλ θαη ζηε λεπξνινγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ζε θάζε πεξίπησζε ην άηνκν.  
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Όκσο , φζν πςειφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ή φζν 

πςειφηεξνο είλαη ν δείθηεο ηεο λνεκνζχλεο, ηφζν κηθξφηεξε πλεπκαηηθή 

ελέξγεηα δηνρεηεχεη ην άηνκν. Αθφκε δηαθαίλεηαη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα έρεη 

κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ επίιπζε θιεηζηψλ πξνβιεκάησλ (πνπ απαηηνχλ 

κηα απάληεζε), απφ φηη ε λνεκνζχλε ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (πάλσ απφ κηα απάληεζε).  

ηελ έξεπλα ησλ H. Rindermann θαη A.C.Neubauer (2004) 

δηεξεπλήζεθε, εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο ηαρχηεηαο επεξεάδεη ηηο πςειέο 

πλεπκαηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο είλαη ε λνεκνζχλε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, νη 

νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

δπν ηεζη, ην ηεζη «Μεηξήζηκσλ πλδέζκσλ» (Zahlen-Verbindungs Test, 

ZVT, Oswald & Roth, 1978), θαη ην ηεζη «Κσδηθνπνίεζεο» (Coding Tes,t 

Kodierungstest, KDT, Neubauer & Knorr, 1998,). Αθφκα ρνξεγήζεθε ην ηεζη 

λνεκνζχλεο «Raven Advanced Progressive Matrices» (Heller, Kratzmeier & 

Lengfelder, 1998, Raven 1958) θαη ην ηεζη «Γλσζηηθήο Ηθαλφηεηαο» 

(Kognitiver Fahigkeits test, KFT, Heller & Weinlader, 1985). Γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην ηεζη «Λεθηηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο» 

(Verbaler Kreativitäts Test, VKT, Schoppe, 1975) θαη ην ηεζη ηεο 

«Υξεζηκνπνίεζεο», (Verwendungs Test, VWT, Facaoaru, 1985, 

Rindermann & 118 Neubauer, 2000). Σέινο αμηνπνηήζεθαλ θαη νη βαζκνί ηεο 

ζρνιηθήο αλαθνξάο απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Απφ ηνπο 271 καζεηέο Γεξκαληθψλ Γπκλαζίσλ πξνέθπςε φηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ηαρχηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε λνεκνζχλε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. 

Ζ λνεκνζχλε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, απφ ηελ άιιε κεξηά ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε. Όκσο ε επίδξαζε ηεο λνεκνζχλεο ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

είλαη άκεζε θαη πςειή, ελψ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε είλαη 

κέηξηα. Άξα ε επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε δελ είλαη άκεζε, 

αιιά έκκεζε. Μάιηζηα ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

ππφζεζε φηη ε ηαρχηεηα ζρεηίδεηαη κε ηε λνεκνζχλε. 

Σέινο νη Franzis Preckel, Heinz Holling θαη Michaela Wiese (2006) 

εμέηαζαλ ηε Θεσξία ηνπ Καησθιηνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζρέζε 

αλάκεζα ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηε λνεκνζχλε είλαη αζζελήο, φηαλ ην 

άηνκν έρεη δείθηε λνεκνζχλεο πάλσ απφ 120. Κάηη πνπ δελ ηζρχεη, φηαλ ν 
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δείθηεο λνεκνζχλεο είλαη θάησ απφ 120. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 1328 

γεξκαλνί καζεηέο Γεκνηηθψλ ρνιείσλ, (728 αγφξηα θαη 598 θνξίηζηα θαη 

δπν νη νπνίνη δελ έδσζαλ πιεξνθνξίεο γηα ην θχιν ηνπο). Ζ λνεκνζχλε 

κεηξήζεθε κε ην «Σεζη Ννεκνζχλεο πνπ είλαη αλεμάξηεην απφ ην 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην» (Culture Fair Intelligence Test, CFT 20), πνπ είλαη ε 

γεξκαληθή εθδνρή ηνπ ηεζη CFT (Culture Fair Intelligence Test) ηνπ Cattel 

(1960), ην νπνίν αμηνινγεί ηε ξεπζηή λνεκνζχλε. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ηεζη «Μνληέιν ηνπ Βεξνιίλνπ γηα ηε Γνκή ηεο Ννεκνζχλεο» (Berlin 

Model of Intelligence Structure, Jäger, 1984, BIS-HB), ην νπνίν αζρνιείηαη 

κε ηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο κλήκεο, ηεο 

ιεθηηθήο, ηεο ζρεκαηηθήο θαη ηεο αξηζκεηηθήο ηθαλφηεηαο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

κεηξήζεθε κε απηφ ην ηεζη (BIS-HB) κε δπν θξηηήξηα ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

πνηθηιίαο ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη καζεηέο. χκθσλα κάιηζηα κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε λνεκνζχλε δελ 

έρνπλ πην αζζελή ζρέζε, φηαλ ν δείθηεο ηεο λνεκνζχλεο είλαη πάλσ απφ 

120 (Υάζθνπ, 210). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζχγρξνλε έξεπλα απνδεηθλχεη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα παξαηεξεζεί αθφκε θαη ζε άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξα 

πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο ( Runco, 2007 a· Starko, 2005). Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επθπία είλαη δπν μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο (Heilman, 

2005· Runco, 2007), κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα λα ζπλδέεηαη κεξηθψο κε ηελ 

επθπία (Sternberg & O’Hara, 2000, 603-628). χκθσλα κε ηνλ Amabile 

(1983), ε επθπία είλαη αλαγθαία αιιά φρη θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

Μπνξεί, ινηπφλ, ν δεµηνπξγηθφο λα µελ είλαη απαξαίηεηα επθπήο αιιά 

δε ζα µπνξνχζαµε πνηέ λα ραξαθηεξίζνπµε θάπνηνλ πξνηθηζµέλν, αλ δελ 

ήηαλ νπσζδήπνηε θαη δεµηνπξγηθφο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

φινπο ηνπο µεγάινπο εθεπξέηεο, νη νπνίνη ήηαλ πλεχµαηα δεµηνπξγηθά, δε 

ζεσξνχζαλ ηίπνηα δεδνµέλν, ακθηζβεηνχζαλ ηα θνηλψο παξαδεθηά θαη, 

επηπιένλ, φινη ηνπο αλήθαλ, φζνλ αθνξά ζηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ζην 

1-2% ηνπ πιεζπζµνχ. Όινη απηνί νη µεγάινη εξεπλεηέο δε ζα είραλ επηηχρεη 

πεξηνξηδφκελνη µφλν ζηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη κε ηνικψληαο λα 

ζπιιάβνπλ θαηλνχξηεο ηδέεο θαη λα ηηο επαιεζεχζνπλ µε πεηξαµαηηζµφ.  
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1.8.5 ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

1.8.5.1 Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν 

 
Αλακθίβνια ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη κφλν ππφζεζε αηνκηθή, απιψο 

δειαδή ε επηηπρήο αληίδξαζε ηνπ αηφκνπ ζηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα, αιιά έρεη έλα ζαθέζηαην θνηλσληθφ πξφζεκν, φρη κφλν γηαηί ε 

αλάπηπμή ηεο πξνυπνζέηεη ην θαηάιιειν θνηλσληθφ θαη πλεπκαηηθφ θιίκα, 

αιιά θαη γηαηί απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο κεραλέο ηεο πνιηηηζηηθήο 

εμέιημεο.(Runco, 2004, 658). 

Έξεπλεο µε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάµεζα ζην 

θoηvσληθooηθoλoµηθφ επiπεδν θαη ηε δεµηνπξγηθφηεηα αλαθέξνπλ φηη ε πςειή 

δεµηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη µε ην πςειφ θνηλσληθννηθνλνµηθφ 

επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο (Μαξµαξηλφο, 1978, θαη  Fu,1977, Ahmed, 1980, 

Hussain & Sahid, 1990 ζηε Κεθάια, Δ.). ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ε 

µεηαβιεηή απηή µεηξήζεθε απφ ην επάγγειµα θαη ηε µφξθσζε ηνπ ελφο ή 

θαη ησλ δπν γνλέσλ. Τπάξρεη ε άπνςε φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

µνξθσηηθννηθνλνµηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν επλνείηαη ε αλάπηπμε 

ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ.  

Οη Lichtenwalner & Maxwell (1969) παξαζέηνπλ δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ 

εξµελεχνπλ µηα ηέηνηα αληίιεςε: α) Οη γνλείο απφ ηηο θαηψηεξεο ηαμεηο 

ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε ζσµαηηθή ηηµσξία παξά ηε ινγηθή 

εμεγεζε θαη έηζη θαηαζηέιινπλ ηε δεµηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά β) ζηηο 

νηθνγέλεηεο ραµεινχ επηπέδνπ ιείπνπλ ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζµαηα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή δεµηνπξγηθήο ζπµπεξηθνξάο. 

Αληηπξνζσπεπηηθέο σο πξνο ηα επξήµαηα απηά είλαη θαη νη έξεπλεο ησλ 

Fu(1977), Μαξµαξηλφο (1978) ζηηο νπνίεο ην βαζηθφ εχξεµα είλαη φηη ε 

πςειή δεµηνπξγηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζπλδέεηαη µε  πςειφ 

µνξθσηηθννηθνλνµηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο.  

Σα εξεπλεηηθά απηά επξήµαηα επηβεβαηψζεθαλ απφ ηε Forman (1979), 

ε νπνία φµσο επηζήµαλε φηη νη παξαηεξνχµελεο δηαθνξέο παχνπλ λα είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεµαληηθέο, φηαλ ν δείθηεο λνεµνζχλεο ή  ζρνιηθή επίδνζε 

δηαηεξνχληαη ζηαζεξά. Αθφµα, ζχµθσλα µε ηηο επηζεκάλζεηο ηεο Solomon 

(1976) αλαθνξηθά µε ηε ρξήζε ησλ ηεζη δεµηνπξγηθήο ζθέςεο ηνπ Torrance, 

φζν απμάλεηαη ε ειηθία θαη ε ζρνιηθή ηαμε, ηφζν µεηψλεηαη ε αξρηθά 
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ζηαηηζηηθά ζεµαληηθή ζρέζε κεηαμχ µφξθσζεο, νηθνλνµηθνχ επηπέδνπ θαη 

δεµηνπξγηθφηεηαο. ηελ ίδηα ινγηθή ν Ahmed (1980), ππνζηεξίδεη φηη ε 

ειιεηµµαηηθή αλάπηπμε ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο εμαηηίαο ηνπ ραµεινχ 

θνηλσληθννηθνλνµηθνχ επηπέδνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε. Χζηφζν ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ησλ Doutriax (1980) θαη Kaur 

(1986) δελ εληνπίζηεθε ζρέζε κεηαμχ Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επίπέδνπ. 

Με δπν ιφγηα, ζπκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

ε Γεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδεηαη αλάινγα κε ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

1.8.5.2 Γεµηνπξγηθφηεηα θαη Δθπαίδεπζε  

ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα παξαηεξνχληαη πξνζεγγίζεηο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ ζπλδέζεθαλ κε εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο. Έηζη, ε έθθαλζε ηεο λνεκνζχλεο πνπ εθαξκφζηεθε απφ 

εξεπλεηέο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φπσο π.ρ. ηνπο Binet & Simon (1905), 

εληάζζνληαο ζρεηηθέο εξσηήζεηο ζε ηεζη λνεκνζχλεο, επεξέαζε ην 

πεδίν ηεο καζεηηθήο αμηνιφγεζεο (Karatzia-Stavlioti,2010). 

Καζνξηζηηθφ ξφιν σο πξνο ηε δεµηνπξγηθή επίδνζε ηνπ αηφµνπ 

θαίλεηαη λα δηαδξαµαηίδεη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, µέζα ζην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη, εμειίζζεηαη θαη θαιιηεξγείηαη ην άηνµν (Csikszentmihalyi, 

1988). Με απηφ ην ζθεπηηθφ, ε δεµηνπξγηθφηεηα, φπσο θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε ζπµπεξηθνξά, ζπληζηά ην πξντφλ µηαο αµθίδξνµεο αληαιιαγήο 

αλάµεζα ζην άηνµν θαη ηηο θνηλσληθέο δπλάµεηο ηνπ πεξίγπξνπ, πνπ 

εµπιέθνληαη αιιεινεπεξεαδφµελα ζηελ πξνθείµελε δηαδηθαζία (Lewin, 

1935).  

Σν πεξηβάιινλ, ινηπφλ, ην νπνίν πξνθξίλεηαη απφ ηνπο 

ζεσξεηηθνχο, είλαη απηφ πνπ επλνεί ηε δεµηνπξγηθή παξαγσγή, απηφ πνπ 

απνµνλψλεη ηνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγµα ηελ 

πίεζε γηα νµνηνµνξθία, θαη δηαξθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ην θιίµα 

απηαξρηζµνχ θαη επηθξίζεσλ. Σν ελδηαθέξνλ, επίζεο, εμαθηηλψλεηαη πξνο 

ηε δηαµφξθσζε θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξαµµάησλ, ελφο 

δειαδή ζεηηθνχ πεξηβάιινληνο µέζα ζην επξχηεξν ρψξν ηεο παηδείαο - 

εθπαίδεπζε, νηθνγέλεηα, εξγαζία.  

ηνλ αληίπνδα ηνπνζεηείηαη ην ππεξπξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ, ην 
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νπνίν ηείλεη λα αδξαλνπνηήζεη ην δεµηνπξγηθφ δπλαµηθφ ηνπ αηφµνπ, 

θαζψο απνηειεί έλα πεξηβάιινλ επθνιίαο, φπνπ φια παξέρνληαη έηνηµα 

θαη ρσξίο λνεηηθφ θφζηνο γηα ην άηνµν πνπ επαλαπαχεηαη ζηελ αδξάλεηα 

(Chambers, 1964).  

πλνςίδνληαο, απηφ, πνπ πξέπεη λα ζεµεησζεί σο θνµβηθφ ζεµείν 

είλαη ην αµθίδξνµν ηεο ζρέζεο αλάµεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηε 

δεµηνπξγηθφηεηα. Ζ δεµηνπξγηθή ζθέςε, δειαδή, θαίλεηαη λα 

θαιιηεξγείηαη, πξνθεηµέλνπ λα απνθηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο. ε 

απηφ ην ζεµείν έξρεηαη αξσγφο ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, σο 

νξγαλσµέλνπ επίζεµνπ ζεζµνχ γηα µηα ζπζηεµαηηθή άζθεζε θαη παηδεία 

ηεο δεµηνπξγηθφηεηαο, ηεο δεµηνπξγηθήο δηδαζθαιίαο θαη µάζεζεο.  

Χζηφζν, παξαηεξείηαη ην εμήο παξάδνμν: εθφζνλ ηα πνξίζµαηα 

φισλ ησλ εξεπλψλ επηβεβαηψλνπλ φηη, µεηά απφ ζπζηεµαηηθή άζθεζε 

ηεο παξαγσγηθήο ζθέςεο, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα παξάγεη θαιέο 

ηδέεο θαη ηαπηφρξνλα πξσηφηππεο θαη ρξήζηµεο παξνπζηάδεη ζεµαληηθή 

βειηίσζε, ηφηε γηαηί ε δεµηνπξγηθή παξαγσγή είλαη θαηλφµελν ηφζν 

ζπάλην;  

Δλψ ζηελ παξαδνζηαθή δηδαθηηθή ηα πεξηερφκελα ηεο κάζεζεο είλαη 

θιεηζηά θαη δνκεκέλα απφ ηνλ δάζθαιν, ν νπνίνο θαη θαζνδεγεί ηνπο 

καζεηέο ζε κηα πνξεία κάζεζεο γξακκηθή θαη ζπζηεκαηηθή, ζην 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν ν καζεηήο έρεη ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ, λα είλαη κε 

πξνβιέςηκα (Καηζηκάδνο, 2011, 148). Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηνλ ξφιν ηεο 

δεκηνπξγίαο/θαηαζθεπήο ηεο γλψζεο θαη φρη ζηελ απιή κεηάδνζή ηεο, 

γηαηί φπσο επηγξακκαηηθά ην έρεη δηαηππψζεη ν Piaget: ‘’ε θαηαλόεζε 

ηαπηίδεηαη κε ηελ επηλόεζε.’’( Kampylis, 2009,48).  

Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

κάζεζεο, αιιά ζπκπινθή ηνπο, άξα κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

δεκηνπξγηθή κάζεζε, πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα 

δνκήζνπλ θαη λα αλαδνκήζνπλ ηε γλψζε θαη έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη 

πνπ γη’ απηνχο είλαη φλησο λέν θαη πξσηφηππν.  

Τπφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή φκσο, κάζεζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα δελ 

είλαη ζπκβαηέο, θαζψο ε πξψηε ζπλίζηαηαη ζηελ εζσηεξίθεπζε 
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λνεκάησλ πνπ ζε κηα θνηλσλία ζεσξνχληαη ζσζηά θη απνδεθηά θαη 

απνηειεί θχξην κεραληζκφ θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο, αληηζέησο ε 

δεχηεξε εκπεξηέρεη θαη ηελ εμσηεξίθεπζε ηεο πξνζσπηθήο αίζζεζεο γηα 

ηελ παξαδεδνκέλε γλψζε θαη ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ, πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή, ζηνλ πξνζσπηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. ( Moran, 2010, 321-322).  

Αλαγλσξίδεηαη δειαδή φηη ε εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ θαηά βάζηλ 

ζπληεξεηηθφ ζεζκφ πνπ ππεξεηεί φρη ηε δεκηνπξγία, αιιά ηελ πλεπκαηηθή 

αλαπαξαγσγή ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνρή θαη εκπέδσζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θνηλσλίαο. 

Απφ ηηο έξεπλεο πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ γηα λα δνζεί απάληεζε 

ζην εξψηεµα απηφ, θάπνηεο πξψηεο δηαπηζηψζεηο είλαη νη αθφινπζεο:  

 Σν ζρνιείν επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο εηο βάξνο 

ησλ άιισλ λνεπθψλ δηεξγαζηψλ.  

ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμε κηα έξεπλα ε νπνία μεθίλεζε µε ηελ 

ππφζεζε φηη ε δεµηνπξγηθφηεηα, φπσο θαη ε λνεµνζχλε, ζπµβάιινπλ 

ζηε ζρνιηθή επηηπρία. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε λνεηηθή θαη θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε δπν νµάδσλ εθήβσλ, ησλ «επθπψλ» θαη ησλ 

«δεµηνπξγηθψλ», φπσο είραλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ επίδνζή ηνπο ζε 

αληίζηνηρα ηεζη (Getzels & Jackson, 1963). Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην 

φηη ε εθπαίδεπζε επλνεί ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε, πξνζαλαηνιίδνληαο ηνπο 

µαζεηέο ζηε µία, ζσζηή θαη θνηλά απνδεθηή ιχζε - απάληεζε. 

Πξνζπαζεί, δειαδή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζεηείαο, λα µεηαβάιεη 

ηνπο µαζεηέο µε ζπγθιίλνληα ηξφπν ζθέςεο. Ζ απνθιίλνπζα ζθέςε, 

νηθεία ζην παηδί, εμαζζελεί µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνο φθεινο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Σν ζρνιείν επλνεί έλαλ παζεπθφ ηξφπν µάζεζεο µε 

ζπζζψξεπζε θαη αλάθιεζε ζηείξσλ γλψζεσλ.  

Σελ εµµνλή θαη πξνζθφιιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήµαηνο ζηηο 

ζπλήζεηεο ηεο ζπζζψξεπζεο θαη επαλάιεςεο θαπηεξηάδεη ν Guilford, 

φπσο θαη ν Osbom, ηζρπξηδφκελνο φηη πνιινί εμαηξεηηθά θαιιηεξγεµέλνη 

άλζξσπνη είλαη δεµηνπξγηθά ζηείξνη, ελψ άιινη παξνπζηάδνπλ µνλαδηθά 

απνηειέζµαηα µνινλφηη ζηεξνχληαη θάπνηεο θνξέο αθφµε θαη ηεο 
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ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. Σν επηλνεηηθφ µπαιφ είλαη δχζθνιν λα 

επδνθηµήζεη ζηηο παξαδνζηαθέο ηάμεηο. Απηφ ζπµβαίλεη, επεηδή ν µαζεηήο 

ζηελ παξαδνζηαθή ηάμε δέρεηαη παζεηηθά θαη ζπζζσξεπηηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο, ηηο απνζεθεχεη θαη ηηο αλαθαιεί ηελ θαηάιιειε ζηηγµή, 

πξνθεηµέλνπ λα ηηο ρξεζηµνπνηήζεη ζπµβαηηθά θαη αλαπαξαγσγηθά ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα έλαλ νξηζµέλν ηξφπν εμέηαζεο, ρσξίο λα ηηο 

µεηαζρεµαηίδεη µε ζθνπφ λα ηηο ρξεζηµνπνηήζεη παξαγσγηθά ζε 

πεξηζζφηεξεο θαη πνηθίιεηο θαηαζηάζεηο. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά θαη ην 

µεηνλέθηεµα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ φπνπ επηθξαηεί ν άθξαηνο 

δηδαθηηζµφο.  

 Σν ζρνιείν πεξηζσξηνπνηεί ην δεµηνπξγηθφ µαζεηή.  

Έρεη δηαπηζησζεί φηη, ελψ ην πξντφλ ηεο δεµηνπξγηθήο ζπµπεξηθνξάο 

είλαη επηζπµεηφ θαη εγθσµηάδεηαη, ε ίδηα ε δεµηνπξγηθή ζπµπεξηθνξά πνπ 

ην παξάγεη θξίλεηαη ζπρλά σο αλεπηζχµεηε, κε απνηέιεζκα λα κελ 

αλαγλσξίδεηαη µέζα ζηελ ηάμε, λα ζπγρέεηαη µε ηε ζπµπεξηθνξά ησλ 

«ηαξαρνπνηψλ» µαζεηψλ, λα ραξαθηεξίδεηαη σο παξεθηξνπή θαη λα 

ηηµσξείηαη. Σν δεµηνπξγηθφ παηδί «εμνζηξαθίδεηαη» απφ ηελ παξαδνζηαθή 

ηάμε, µνινλφηη νη επηδφζεηο ηνπ δελ πζηεξνχλ απφ απηέο ησλ επθπψλ 

παηδηψλ, φπσο έρνπλ δείμεη νη ζρεηηθέο έξεπλεο (Getzels & Jackson, 

1963). Σν 1963, ν Σνrrance αλέιπζε ηελ θνηλσληθή ζπµπεξηθνξά ησλ 

πνιχ δεµηνπξγηθψλ παηδηψλ - απφ επηά έσο έληεθα εηψλ- µέζα ζηελ 

ηάμε. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο απφ ηνπο µαζεηέο δηαθξηλφηαλ γηα ηηο 

μερσξηζηέο επηλνεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ηα άιια µέιε ηεο νµάδαο 

εθδήισλαλ ερζξφηεηα απέλαληί ηνπ θαη ηνλ ππνρξέσλαλ λα ζησπά θαη 

λα αδξαλεί. Ο Torrance θαηέιεμε ζην ζπµπέξαζµα φηη ε δεµηνπξγηθφηεηα 

ζε µηα νµάδα, φπσο είλαη ε ηάμε, δελ µπνξεί λα πξνζεγγίζεη ην µέγηζην 

βαζµφ ηεο απνηειεζµαηηθφηεηάο ηεο παξά µφλν εάλ ε νµάδα είλαη 

νµνηνγελήο, φηαλ δειαδή ηα µέιε ηεο δηαζέηνπλ θάπνην βαζµφ 

δεµηνπξγηθφηεηαο ή έρνπλ εθπαηδεπηεί λα απνδέρνληαη ηε δεµηνπξγηθή 

δηαδηθαζία. 

1.8.5.3 Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ζρνιηθή επίδνζε 

Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ απνθξνχνπλ ηελ άπνςε φηη 

καζεηέο  κε εηδηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο  δελ κπνξνχλ λα 



 
 

 149 

είλαη δεκηνπξγηθνί .Σελ άπνςε απηή αληηθξνχεη ε πεξίπησζε ηνπ Einstein 

(καζεζηαθέο δπζθνιίεο) θαη ηνπ Stephen Hawking, ηνπ δηεζλνχο θήκεο 

θπζηθνχ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. χρξνλεο έξεπλεο γηα ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηεθκεξηψλνπλ φηη ε δηαδεδνκέλε απηή άπνςε δελ ηζρχεη 

(Κακπχιεο, 2009 · Tsai, 1992· Whitemore,1980). 

Ηδηαίηεξα γηα ηνπο δεµηνπξγηθνχο µαζεηέο έρεη παξαηεξεζεί φηη είλαη 

αηίζαζνη, «ζθαλδαιηάξεδεο, έρνπλ ηε ηάζε λα µελ ζπκµνξθψλνληαη, 

δηαζέηνπλ αλεμάξηεην ηξφπν ζθέςεο θαη ζπρλά ζεσξνχληαη αλφεηνη ε 

παξνπζηάδνπλ ππνεπίδνζε (Sisk, 1977, ζην Υαξαιακπφπνπινο, 1981). 

χµθσλα µε έθζεζε ηνπ ηνµέα εθπαίδεπζεο ηεο πνιηηείαο ηεο Ν. Τφξθεο 

(1958), ν ηαιαληνχρνο θαη δεµηνπξγηθφο µαζεηήο έρεη ζπλήζσο µεηαμχ 

άιισλ θαη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: έρεη αίζζεµα απνξίαο θαη πεξηέξγεηαο, 

έρεη δσεξά ζπλαηζζήµαηα γηα ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζµν πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη, πξνζαξµφδεηαη ζε λέεο θαηαζηάζεηο  ηηο νπνίεο θαη 

απνιαµβάλεη, έρεη αζπλήζηζηε δχλαµε λα βιέπεη λνεξά λέεο δνµέο θαη 

λα ηηο εθθξάδεη µε θαιιηηερληθνχο ε άιινπο ηξφπνπο θαη έξρεηαη ζπρλά ζε 

ζχγθξνπζε µε ηελ παξάδνζε θαη ην status quo (Υαξαιαµπφπνπινο. 

1981). Οη δεµηνπξγηθνί µαζεηέο αληηµεησπίδνπλ ζεηηθά θαη µε ηφιµε ηελ 

πξφθιεζε ηνπ αζπλήζηζηνπ θαη ηνπ δχζθνινπ έξγνπ, πξνβαίλνπλ ζε 

απξνζδφθεηεο ε παξάηνιµεο ελέξγεηεο, δηαηεξνχλ ηελ έληνλε πεξηέξγεηα 

θαη ηελ απνξία ή ηνλ πξνβιεµαηηζµφ ηεο πξψηεο παηδηθήο ειηθίαο, 

θαζψο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ηε δσεξή θαληαζΗα. 

Παξάιιεια. αλαπηχζζνπλ εμαηξεηηθή δχλαµε ζχιιεςεο ηεο δνµήο ησλ 

επηµέξνπο ζηνηρείσλ θαη νξγάλσζεο ηνπο ζε αθαηξεηηθά λνεηηθά ζρήµαηα 

(εηθφλεο, ζχµβνια, έλλνηεο. θαηεγνξίεο αιιεγνξΗεο). Γηαθξίλνληαη γηα ηε 

δσληάληα ηνπο, ηελ πξσηνηππία θαη ηελ πξνζσπηθή ζπµβνιή, ηελ 

επξεµαηηθφηεηα ζε πξαθηηθέο θαηαζθεπέο θηι.  

Αλαθνξηθά µε ηε ζρέζε ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο, απνηειέζκαηα ζπγθξνπφκελα θαη αληηθαηηθά.  

Πξψηνη νη Getzels & Jackson ην 1962 κε ηελ θιαζηθή ηνπο έξεπλα 

ζα κειεηήζνπλ ηνλ ξφιν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή επίδνζε. 449 

καζεηέο γπκλαζίνπ ζην ηθάγν ήηαλ ην δείγκα ηνπο θαη ε δεκηνπξγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κεηξήζεθε κε ηα ηεζη ηνπ Guilford.χκθσλα κε 

ηα απνηειέζκαηα ε νκάδα ησλ καζεηψλ, ησλ νπνίσλ ε δεκηνπξγηθή 
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ηθαλφηεηα ήηαλ ζην θνξπθαίν 20% θαη ε λνεκνζχλε ηνπο ζην 

ρακειφηεξν 80% ήηαλ ην ίδην θαιή ζε ζηαζεξά ηεζη επηδφζεσλ κε νκάδα 

καζεηψλ, φπνπ ε λνεκνζχλε ήηαλ ζην θνξπθαίν 20% θαη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα ζην ρακειφηεξν 80%. Σελ έξεπλα ησλ Getzels & 

Jackson ζα επαλαιάβεη 8 θνξέο ν Torrance, εθ ησλ νπνίσλ ηηο 5 ζε 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηηο 6 θνξέο ζα επηβεβαησζεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

είλαη ζρεηηθή κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Παξνκνίσο ν Yamamoto ην 1964 ζα 

επαλαιάβεη ηελ έξεπλα ηνπ Torrance ζε 272 καζεηέο ιπθείνπ θαη ζα 

θαηαιήμεη ζην φηη νη πςειήο δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηέο είραλ θαιχηεξε 

ζρνιηθή επίδνζε απφ ηνπο ρακειήο δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηέο ( Ai, 

1999, 329-330).  

Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ησλ Getzels & Jackson κεηά  απφ 40 

ρξφληα ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία ζα επηβεβαηψζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο δείρλνληαο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλεηζθέξεη ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα (Palaniappan, 2007, 149). 

Άιιε έξεπλα ηνπ Parnes (1961) ζε καζεηέο δεκνηηθνχ πςειήο 

επίδνζεο (overachieving) θαη ρακειήο επίδνζεο (underachieving),  έδεημε 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε θη φηη νη 

πςειήο επίδνζεο καζεηέο είραλ κεγαιχηεξε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα απφ 

ηνπο ρακειήο επίδνζεο (Fasco, 2000-2001, 320). 

Ζ  Mc Cabe ζε έξεπλα κε καζεηέο ειηθίαο 12 έσο 16 εηψλ ζα 

ζπζρεηίζεη επηδφζεηο ζην Torrance test θαη επηδφζεηο ζηα αγγιηθά, ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζηα θαιιηηερληθά, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

βαζκνχο ηνπ δαζθάινπ θαη εηδηθά ηεζη θαη ζα θαηαιήμεη φηη απηνί πνπ 

έρνπλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ηείλνπλ λα 

έρνπλ θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα αγγιηθά. Ζ ηάζε απηή δελ είλαη ην ίδην 

ηζρπξή ζηα καζεκαηηθά, ελψ εθπιήζζεη ε παληειήο έιιεηςε ζπζρέηηζεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη επίδνζεο ζην θαιιηηερληθφ κάζεκα. Σν γεληθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη είλαη δπλαηφλ ε δεκηνπξγηθφηεηα λα 

ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα αθαδεκατθήο επίδνζεο, δελ απνηειεί φκσο 

αηηία ηνπο (Mc Cabe, 1991, 116-118). 

Δπίζεο ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο  ηνπ θαιιηηερληθνχ καζήκαηνο κε 

ηηο επηδφζεηο ζε ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ζα δείμεη θαη ειιεληθή έξεπλα, ηεο 
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Νεκά ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ νπνία φκσο πξνθχπηεη 

ζεηηθή ζπλάθεηα ηνπ δείθηε γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα θαη νξηαθή κε ηα καζεκαηηθά (Νεκά, 1999, 232). 

ε έξεπλεο ησλ Bentley (1966) θαη Smith (1971) νη νπνίνη 

δηεξεχλεζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο φρη κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζπλνιηθά, αιιά ζηε ζρνιηθή επίδνζε πνπ πξνυπνζέηεη 

αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη απνθιίλνπζα ζθέςε   θαη ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κλήκε θαη ζηελ επαλάιεςε. Σα 

απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εξεπλψλ ζπκθσλνχζαλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

βξέζεθε φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε επηηεχμεηο πνπ απαηηνχλ αλψηεξεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη απνθιίλνπζα ζθέςε θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε 

κε κλεκνληθέο επηδφζεηο ( Ai, 1999, 329). 

Αθφκε  ζεµεηψλεηαη φηη νη Yamamoto (1967), Milgram & Milgram 

(1976), Παζζάθνο, (1977) εληφπηζαλ ραµειή ζπζρέηηζε αλάµεζα ζηε 

δεµηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε. Αληίζεηα, νη 

(Παξαζθεπφπνπινο θαη Σζηµπνχθεο 1970), Μαξµαξηλφο (1978), Runco 

(1985) θαη Runco & AlbeIt (1985) εληφπηζαλ ζηαηηζηηθά ζεµαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο αλάµεζα ζηε δεµηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζρνιηθή επίδνζε. 

Μάιηζηα, βξέζεθε φηη ε ζπλάθεηα αλάµεζα ζηε δεµηνπξγηθή ζθέςε 

(επρέξεηα θαη πξσηνηππία ηδεψλ) θαη ηελ επίδνζε ζην µάζεµα ησλ 

ειιεληθψλ ήηαλ µεγαιχηεξε απφ ηηο ζπλάθεηεο µε άιια µαζήµαηα 

(Μαξµαξηλφο, 1978). ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θη άιινη εξεπλεηέο, φπσο νη 

Mayhon (1966), Tanpraphat (1976) θαη Behroozi (1997). 

Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ησλ Getzels & Jackson απφ ηνλ  

Edwards (1965), ζε 181 καζεηέο γπκλαζίνπ, έδεημε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε.  

Άιιε έξεπλα ηνπ Nori (2002) κε δείγκα 306 καζεηέο γπκλαζίνπ (150 

αγφξηα θαη 156 θνξίηζηα) δελ ζα δείμεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο, αλ θαη ππήξραλ δηαθνξέο ζην 

θχιν, ελψ θαη άιιεο έξεπλεο, φπσο ηνπ Haddon (1968) ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη ηνπ Karimi (2000) ζην Ηξάλ ζα βξνπλ ρακειή ζπζρέηηζε  

(Naderi, 2010, 182).  

Με δπν ιφγηα αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζπγθξνχνληαη, 

νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ αλάινγε ζπζρέηηζε Γεκηνπξγηθφηεηαο 
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θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 

1.8.5.4 Άζθεζε ησλ δεµηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ  

Σα εξσηήκαηα «ηη είλαη δεµηνπξγηθφηεηα» θαη «µπνξεί ε 

Γεκηνπξγηθφηεηα λα αζθεζεί» δηαηππψλνληαη αδηάθνπα. Όζνλ αθνξά 

ζηε δεµηνπξγηθή ζθέςε, έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη µπνξεί λα 

αλαπηχζζεηαη: νη δεµηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο µπνξνχλ λα δηδαρηνχλ θαη λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ εµθάληζε δεµηνπξγηθήο ζπµπεξηθνξάο. Ζ 

θηλεηνπνίεζε, βέβαηα, θαη άιια παξφµνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο επηµνλή, 

θνπξάγην θαη αγάπε γηα εξγαζία είλαη απαξαίηεην λα ζπλππάξρνπλ. ε 142 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηφρν ηε δηδαζθαιία θαη ηελ άζθεζε 

δεµηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο, νη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο, νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ πην θάησ, ήηαλ ζε 

πνιχ µεγάιν πνζνζηφ απνηειεζµαηηθέο (Torrance).  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφµνπ λα παξάγεη πξσηφηππεο θαη ρξήζηµεο ηδέεο 

µπνξεί λα βειηησζεί θαη λα απμεζεί ζεµαληηθά, αλ ε ηθαλφηεηα απηή ηχρεη 

ζπζηεµαηηθήο θαιιηέξγεηαο (Παξαζθεπφπνπινο, 2004). ρεηηθέο έξεπλεο µε 

ελειίθνπο θαη παηδηά έρνπλ δείμεη φηη ε παξαθνινχζεζε εηδηθψλ 

πξνγξαµµάησλ αγσγήο ζην δεµηνπξγηθφ ζθέπηεζζαη απμάλεη ζεαµαηηθά ηε 

δεµηνπξγηθή παξαγσγή. ε έξεπλα ηνπ S.J.Pames µε θνηηεηέο ηνπ 

παλεπηζηεµίνπ, δηαπηζηψζεθε φηη ε νµάδα πνπ παξαθνινχζεζε εηδηθά 

µαζήµαηα θαη αζθήζεθε ζηε δεµηνπξγηθή ζθέςε, παξήγαγε, ζε ζχγθξηζε 

πξνο ηελ νµάδα ειέγρνπ, 94% πεξηζζφηεξεο ηδέεο θαη πεξηζζφηεξν 

ρξήζηµεο. Παξφµνηα απνηειέζµαηα δηαπηζηψζεθαλ θαη ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε ζην Κέληξν Αλάπηπμεο θαη Γεµηνπξγηθφηεηαο ζηε Φηινζνθηθή 

ρνιή ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Αζελψλ (Σνµέαο Φπρνινγίαο) µε πηπρηνχρνπο. Ζ 

δεµηνπξγηθή παξαγσγή µεηά ηελ εθαξµνγή δίµελνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάµµαηνο απμήζεθε θαηά 46% σο πξνο ηελ πλεπµαηηθή επρέξεηα, 50% 

σο πξνο ηελ πλεπµαηηθή επιπγηζία θαη 40% σο πξνο ηελ πξσηνηππία.  

Βέβαηα, πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη ην πνζφ ηεο εγγελνχο πξνηθνδφηεζεο 

ζέηεη φξηα ζην εχξνο ηεο αχμεζεο πνπ µπνξεί λα επηηεπρζεί µε ηελ άζθεζε 

θαη ηελ αγσγή. Γελ είλαη εθηθηφ µφλν µε ηελ άζθεζε λα θαηαζηεί έλα άηνµν 

θαιιηηέρλεο, αιιά απιά λα βνεζεζεί, ψζηε ην «ελ δπλάµεη» λα ην κεηαηξέςεη 

«ελ ελεξγεία», δειαδή, λα απμήζεη ηελ πξνηθνδνηεµέλε δεµηνπξγηθφηεηά ηνπ 
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θαη λα ηε ρξεζηµνπνηήζεη απνηειεζµαηηθφηεξα ζηε δσή ηνπ.  

Τπάξρεη έλαο κεγάινο  αξηζκφο  ηερληθψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ 

παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζνπλ ηνλ καζεηή πξνο κηα 

θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο θαη αλαθάιπςεο ηεο γλψζεο. Αλαθέξνπκε 

ελδεηθηηθά:  

 Ηδενζχειια (brainstorming): Δίλαη ε ηερληθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα φρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σελ ηερληθή ζπζηεκαηνπνίεζε ν Osborn, πνπ ην 1953 θαηέγξαςε ηηο αξρέο 

θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ ζην έξγν ηνπ Applied 

imagination.(Ξαλζάθνπ, 2011,115).  

Ζ βαζηθή αξρή, είλαη φηη θακηά ηδέα δελ πξέπεη λα αμηνινγεζεί, πξνηνχ 

παξαρζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ηνπο. Γελ παξαβιέπεηαη ε ζεκαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο, αιιά γίλεηαη κε ην πέξαο ηεο παξαγσγήο, γηα λα κελ 

παξαθσιπζεί ε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο θξηηηθήο πνπ ζα αζθεζεί. Γίλεηαη 

δειαδή ζεκαζία ζηελ χπαξμε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ θαη φρη επηθξηηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, εληφο ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγηθφηεηα κπνξεί λα εθδεισζεί 

αβίαζηα θαη αλεκπφδηζηα.(Starco, 2010,129).  

Οη βαζηθέο, ινηπφλ, αξρέο ηεο ηερληθήο είλαη: α) ε θξηηηθή ησλ ηδεψλ 

αλαβάιιεηαη. Ζ παξαγσγή θη αμηνιφγεζε ησλ ηδεψλ είλαη ζαθψο 

δηαρσξηζκέλεο, έηζη ψζηε ηα άηνκα λα ζθέθηνληαη ειεχζεξα δίρσο ηνλ θφβν 

ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο. Αξρηθψο ε απνθιίλνπζα λφεζε παξάγεη ηδέεο θαη ελ 

ζπλερεία ε θξηηηθή ζθέςε αλαιχεη, ζπγθξίλεη θαη αμηνινγεί. β) Ζ πνζφηεηα 

νδεγεί θαη ζε πνηφηεηα. ηελ αξρή νη ηδέεο είλαη πην θνηλφηνπεο, φκσο 

πηζαλφλ λα πεξάζνπκε θαη ζε πην πξσηφηππεο ηδέεο. Να πεξάζνπκε δειαδή 

απφ ηελ επρέξεηα ζην θαη’ εμνρήλ γλψξηζκα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ 

πξσηνηππία. γ) Δλζαξξχλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ηδεψλ. Δπηδηψθεηαη ε 

ζχλζεζε ησλ απαληήζεσλ κε ηε γφληκε δηαζηαχξσζε ησλ ηδεψλ πνπ 

πξνηείλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη 

αιιεινυπνζηήξημεο νδεγεί θαη ζε πςειφηεξε πνηφηεηα ζθέςεο θαη 

παξαγσγήο ηδεψλ. (Ξαλζάθνπ, 2011,115-117).  

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ε ηερληθή κπνξεί λα βξεη πάκπνιιεο 

εθαξκνγέο, π.ρ. λα πξνηείλνπλ νη καζεηέο ην ηέινο κηαο ηζηνξίαο, λα βξνπλ 

ηα ζπλψλπκα κηαο ιέμεο, λα πξνηείλνπλ ηδέεο γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο ηάμεο. 
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Δμάιινπ, ηαηξηάδεη εμαηξεηηθά ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη 

εθφζνλ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα ηα ζηνηρεία ηεο ελζάξξπλζεο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ νη θαιχηεξεο ηδέεο, αιιά θαη λα 

ελεξγνπνηεζνχλ αθφκε θαη νη πην παζεηηθνί θαη επηθπιαθηηθνί καζεηέο.  

Πάλησο, έρεη δηαηππσζεί θξηηηθή φηη νη νκάδεο δελ πεξλνχλ ζηελ 

παξαγσγή πξσηφηππσλ ηδεψλ ιφγσ ηεο ελππάξρνπζαο ζε απηέο ηάζεο γηα 

νκνηνκνξθία θαη ζπκκφξθσζε. Δίλαη γεγνλφο φηη, φηαλ δελ θξαηάκε κηα ηδέα 

γηα ηνλ εαπηφ καο, αιιά ηε κνηξαδφκαζηε κε άιινπο, ππάξρεη ξίζθν ε ηδέα 

απηή λα απνξξηθζεί, πξάγκα πνπ νδεγεί ζε απηνινγνθξηζία θαη πεξηνξηζκφ 

ηεο πξσηνηππίαο, φκσο κηα δεκηνπξγηθή ηδέα έρεη λφεκα κφλν φηαλ 

απεπζχλεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, άξα ε ηερληθή ηεο ηδενζχειιαο δίλεη 

έκθαζε θαη ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζπληείλεη 

ζην λα απνθηήζεη ην άηνκν ηελ απαξαίηεηε απηνπεπνίζεζε, γηα λα 

αλαιακβάλεη ην ξίζθν πξσηφηππσλ θαη πξνζσπηθψλ ηδεψλ (Runco, 2007, 

196). 

Καηάινγνο ηδηνηήησλ: Δληνπίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη ρσξηζηά νη 

ηδηφηεηεο ή ηα θχξηα γλσξίζκαηα ελφο αληηθεηκέλνπ, κηαο ελλνίαο, ελφο 

πξνβιήκαηνο. Ζ ηερληθή μεθίλεζε απφ ηνλ Crawford (1952), ν νπνίνο 

επεδίσθε ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ελφο πξντφληνο, πιηθνχ ή πλεπκαηηθνχ, κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ πξσηφηππσλ ηδεψλ. ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη 

ζε πξψην ζηάδην ηελ θαηαγξαθή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχκε θαη ελ ζπλερεία ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ κε ηα γλσξίζκαηα πνπ έρνπκε θαηαγξάςεη. Έρνληαο 

θαηαγξάςεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πξφβιεκα ζρεκαηίδνπκε 

ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θαη ην αληηκεησπίδνπκε κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ( Ξαλζάθνπ, 2011,128-129).  

Ζ ηερληθή απηή είλαη ρξήζηκε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε. Π.ρ. ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ 

επνπηεία θαη θαηαλφεζε ηεο δηαδνρήο ησλ δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ 

ξεπκάησλ, εάλ κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ζηπι θαη αθνινχζσο ηηο αιιαγέο πνπ ζπλνδεχνπλ ην πέξαζκα ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πέξαζκα απφ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηνλ 

κεηατκπξεζηνληζκφ (Starco, 2010,138). 

Γεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιήκαηνο: ην δεκηνπξγηθφ πξφβιεκα ν 
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καζεηήο θαιείηαη λα αλακεηξεζεί κε κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ε πνξεία 

επίιπζεο ηεο νπνίαο δελ είλαη εληειψο γλσζηή απφ ηελ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία. Τπάξρεη απφζηαζε αλάκεζα ζε φ,ηη γλσξίδεη ν καζεηήο θαη ην 

δεηνχκελν, επνκέλσο δελ κπνξεί λα εξγαζηεί αλαπαξαγσγηθά θαη κεραληθά. 

Σν άηνκν ελψπηνλ ελφο δεκηνπξγηθνχ πξνβιήκαηνο βξίζθεηαη ζε κηα 

θαηάζηαζε γλσζηηθήο αβεβαηφηεηαο, πνιιέο ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο 

αλνίγνληαη κπξνζηά ηνπ θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή αλαδήηεζε, ηνλ 

ζπζρεηηζκφ θαη κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζα θηάζεη ζηελ ππέξβαζε 

ησλ γλσζηηθψλ εκπνδίσλ θαη ηελ εχξεζε ηεο ιχζεο ή ησλ ιχζεσλ.  

Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη ζηε δεκηνπξγηθή επίιπζε είλαη : α) 

Δχξεζε ζηνηρείσλ. Δδψ πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο, ν 

νπνίνο πξνυπνζέηεη βέβαηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ, ελψ αθνινπζεί ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. β) Δχξεζε ηδεψλ. ε απηή ηε θάζε κε ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ ηερληθψλ, φπσο ηεο ηδενζχειιαο επηδηψθεηαη λα 

θαηαγξαθνχλ ηδέεο, νη νπνίεο θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ επίιπζε. γ) 

Αμηνινγνχληαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Δλδερνκέλσο θαη λα ζπλδπάδνληαη 

δχν ή πεξηζζφηεξεο ιχζεηο-ηδέεο γηα ηελ εχξεζε ηεο πην θαηάιιειεο θαη 

ρξεζηηθήο απάληεζεο  (Ξαλζάθνπ, 2011,119-120).  

πλεθηηθή: Ζ  κέζνδνο επηλνήζεθε απφ ηνλ ςπρνιφγν θαη κεραληθφ 

Gordon ην 1961 θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα φηη κε ηε βνήζεηα κηαο αλαινγίαο ή 

κεηαθνξάο απμάλνπκε ηηο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπκε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε 

ελφο πξνβιήκαηνο. πκπιεζηάδνληαο δειαδή απνκαθξπζκέλεο ηδέεο 

επηηπγράλνπκε κηα λέα νπηηθή πην θξέζθηα θαη πξσηφηππε.  

Οη βαζηθέο ηεο αξρέο είλαη: α) λα θάλεη ην μέλν νηθείν θαη γλσζηφ, β) λα 

θάλεη ην νηθείν μέλν, απφ ην γλσζηφ λα πεξάζεη ζην άγλσζην. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ην πξφβιεκα θαηαλνείηαη θαη επηιχεηαη κέζα απφ ζρεηηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ αλαζχξνπκε απφ ηελ εκπεηξία καο. Πα΄ξδεηγκα, ε 

αεξνλαππεγηθή ζηεξίδεηαη ζε παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πέηαγκα θαη 

ηελ θίλεζε ησλ πηελψλ. Με ηε δεχηεξε αξρή ηεο ζπλεθηηθήο έρνπκε ηελ 

αληίζεηε πνξεία θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ην νηθείν θαη ζπλεζηζκέλν, 

έηζη επλνείηαη ζθέςε πην παξάδνμε θαη πξσηφηππε πέξα απφ 

απηνκαηηζκνχο θαη ηππνπνηήζεηο (Ξαλζάθνπ, 2011, 121-122).  

 Σα έμη ζθεπηφκελα θαπέια: Γεκηνπξγφο ηεο ηερληθήο απηήο, πνπ 

θάιιηζηα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, είλαη ν De Bono. 
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ηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη ππάξρνπλ έμη ηχπνη ζθέςεο, νη νπνίνη ζηελ 

παηγληψδε απηή δηαδηθαζία αληηπξνζσπεχνληαη απφ θαπέια δηαθνξεηηθνχ 

ρξψκαηνο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ θαηά ηξφπν 

νκαδνζπλεξγαηηθφ κε ηελ ηάμε λα ρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο νκάδεο θαη θάζε 

νκάδα αλαιακβάλεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξφιν, πνπ εθθξάδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξψκαηνο θαπέιν.  

1. Σν θφθθηλν θαπέιν ζεκαίλεη ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη έθθξαζε 

έληνλσλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ην δηεξεπλψκελν ζέκα.  

2. Σν καχξν θαπέιν ζπλεπάγεηαη θξηηηθή, ζχλεζε θαη επηθπιαθηηθφηεηα.  

3. Σν θίηξηλν θαπέιν εθθξάδεη ζηάζε ζεηηθή θαη αηζηφδνμε.  

4. Σν άζπξν θαπέιν είλαη νπδέηεξν θαη αλαδεηεί λέα ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα.  

5. Σν πξάζηλν θαπέιν δειψλεη πξσηνηππία, λέεο αληηιήςεηο θαη 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαη ιχζεηο. 

6. Σν κπιε θαπέιν εθθξάδεη ην έιεγρν, ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο.  

Με απηή ηελ ηερληθή νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζθέςεο θαη δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ επηρεηξεκαηνινγίαο, 

δεδνκέλνπ φηη θάζε νκάδα δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ελφο κφλν ηχπνπ 

ζθέςεο, αιιά απφ ζπδήηεζε ζε ζπδήηεζε ππάξρεη φρη κφλν αιιαγή 

ζέκαηνο, αιιά θαη θαπέινπ  (Ξαλζάθνπ, 2011,130-132). 

 

1.9. ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

Αλάγλσζε: Ζ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ 

Οη πξνζπάζεηεο ελφο παηδηνχ λα βειηηψζεη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζηελ 

αλάγλσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή  ππφζεζε, θαζψο ε αλάγλσζε ζεσξείηαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζρνιηθφο ζηφρνο ησλ παηδηψλ πνπ αξρίδνπλ ην ζρνιείν. Ζ 

αλάγλσζε εκπιέθεη έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ, απφ απιέο γλσζηηθέο 

δεμηφηεηεο (αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπ θαη ζχλδεζε ησλ 

γξακκάησλ κε ηνλ ήρν ηνπο), κέρξη πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο 

(ζπζρεηηζκφο ησλ γξαπηψλ ιέμεσλ κε έλλνηεο, πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηε 

καθξνπξφζεζκε κλήκε θαη ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαη 

απφ ηε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο 

πξφηαζεο. 
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ηάδηα αλάγλσζεο. Ζ θαηάθηεζε ηεο αλαγλσζηηθήο δεμηφηεηαο 

εθηείλεηαη ζε ζηάδηα ηα νπνία ζπρλά επηθαιχπηνληαη (Chall, 1979· 1992∙ 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ  παξαθάησ πίλαθα). 

 

Αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηεο αλάγλσζεο 

 

ηάδην Ζιηθία Κεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηάδην 

0 

Γέλλεζε κέρξη ηελ 

έλαξμε ηεο Πξψηεο 

ηάμεο δεκνηηθνχ 

Μαζαίλεη ηηο ζεκειηψδεηο, θαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάγλσζε 

δεμηφηεηεο (π.ρ. αλαγλψξηζε 

γξακκάησλ) 

ηάδην 

1 

Πξψηε θαη Γεχηεξε ηάμε 

δεκνηηθνχ 

Μαζαίλεη δεμηφηεηεο 

θσλνινγηθήο 

θαηαρψξεζεο,αξρίδεη λα 

δηαβάδεη 

ηάδην 

2 

Γεχηεξε θαη Σξίηε 

ηάμε δεκνηηθνχ 

Γηαβάδεη θσλαρηά κε 

επρέξεηα, ρσξίο λα 

ζπζρεηίδεη φιεο ηηο ιέμεηο  

κε ην λφεκα ηνπο 

ηάδην 

3 

Σέηαξηε ηάμε 

δεκνηηθνχ κέρξη 

Γεχηεξε ηάμε 

γπκλαζίνπ  

Υξεζηκνπνεί ηελ 

αλάγλσζε σο κέζν 

κάζεζεο 

ηάδην 

4 

Γεχηεξε ηάμε 

γπκλαζίνπ θαη 

κεηά 

Πξνζεγγίδεη ηελ αλάγλσζε 

ζαλ κέζν πνπ αληαλαθιά 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα 

έλα ζέκα 

 

ην ζηάδην 0, πνπ δηαξθεί  απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ κέρξη ηελ 

πξψηε ηάμε, ην παηδί καζαίλεη ηηο ζεκειηψδεηο απαξαίηεηεο γηα πελ 

αλάγλσζε δεμηφηεηεο. Μαζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηα γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ, 

λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ θαη λα δηαβάδεη κεξηθέο πνιχ θνηλέο ιέμεηο φπσο ην 

φλνκά ηνπ, ηε ιέμε «λαη» θ.η.ι. 
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ην ζηάδην 1, ην παηδί καζαίλεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάγλσζεο, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη θπξίσο κε δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο θαηαρψξεζεο. ην 

ζηάδην απηφ, πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, ην παηδί καζαίλεη λα πξνθέξεη ιέμεηο, ζπλδπάδνληαο κεηαμχ ηνπο 

ηνπο ήρνπο ησλ γξακκάησλ. Δπίζεο ζπκπιεξψλεη ηελ εθκάζεζε ησλ 

γξακκάησλ ηεο αιθαβήηνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θζφγγνπο. 

ην ζηάδην 2, πνπ πεξηιακβάλεη ζπλήζσο ηε δεχηεξε θαη Σξίηε ηάμε 

ηνπ δεκνηηθνχ, ην παηδί καζαίλεη λα δηαβάδεη θσλαρηά κε επρέξεηα. Χζηφζν 

δελ έρεη αθφκε θαηνξζψζεη λα ζρεηίζεη φιεο ηηο ιέμεηο κε ην λφεκά ηνπο, 

θαζψο ε πξνζπάζεηα λα δηαβάζεη απιψο ηηο ιέμεηο είλαη ηφζν έληνλε, πνπ 

δελ έρεη ηα απαξαίηεηα γλσζηηθά απνζέκαηα γηα λα επεμεξγαζηεί ην 

ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ ιέμεσλ. 

Σν ζηάδην 3, εθηείλεηαη απφ ηελ ηέηεξηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ κέρξη ηε 

δεχηεξε ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ. Ζ αλάγλσζε γίλεηαη κέζν γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζθνπνχ, εηδηθφηεξα γίλεηαη ηξφπνο γηα κάζεζε. Δλψ ζηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα ε αλάγλσζε ζεσξείηαη απηή θαζαπηή έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα, ζην 

ηξίην ζηάδην ην παηδί ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάγλσζε εξγαιεηαθά, γηα λα 

απνθηήζεη γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν. Χζηφζν, αθφκε  θαη ζε απηφ ην ζηάδην, ε 

αλάγλσζε δε ζπλεπάγεηαη πιήξε θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζηάδην απηφ, είλαη φηη ην 

παηδί κπνξεί λα θαηαλνήζεη πιεξνθνξίεο κφλν φηαλ παξνπζηάδνληαη απφ 

κία πξννπηηθή/πξνζέγγηζε. 

ην ζηάδην 4, ην παηδί θαηαθηά ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδεη θαη λα 

επεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνιιαπιέο 

πξνζεγγίζεηο/απφςεηο. Δπηηξέπεη ζην παηδί λα θαηαλνήζεη ην αλαγλσζηηθφ 

πιηθφ κε πιεξέζηεξν ηξφπν (Feldman, 2009) 

Γλσζηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί εμαξρήο ζε ζσζηέο βάζεηο ε εθηέιεζε πξάμεσλ, 

είλαη απαξαίηεην λα απνθηεζνχλ πξνεγνπκέλσο απφ ην παηδί θάπνηεο 

βαζηθέο δεμηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη: 

α) Ζ αξρηθή εθηίκεζε θαη ν ηειηθόο έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Γηα λα είλαη ε εθηέιεζε πξάμεσλ κηα φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 

κεραληζηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιηζηεί ην πςειφηεξν δπλαηφλ 

πνζνζηφ εχξεζεο νξζψλ απνηειεζκάησλ, είλαη ηδηαίηεξν ζεκαληηθφ λα 
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αλαπηχμεη ην παηδί ηελ εηνηκφηεηα θαη ηε δεμηφηεηα λα θάλεη κηα αδξή 

εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. 

Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ δελ είλαη αζθαιψο εχθνιε ππφζεζε. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, εθηφο απφ ηελ αλάινγε ζεηηθή ζηάζε, είλαη 

κεηαμχ άιισλ ε θαιή θαηαλφεζε ηεο ζεζηαθήο αμίαο θαη ηεο δνκήο ηνπ 

αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αθφκε απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλνπ 

ρεηξηζκνχ πνηθηιίαο πιεξνθνξηψλ, πξάγκα πνπ ζπρλά δπζθνιεχεη ηα παηδηά 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Chinn, S. & Ashcroft, J., 1993, oπ. αλαθ. ζην 

Αγαιηψηεο, 2004). 

β) Ζ ζσζηή δηάθξηζε ζπκβόισλ θαη ε ζύλδεζή ηνπο κε ην ζρεηηθό 

ιεμηιόγην. 

Ζ αθαηάιιειε δηαζχλδεζε πξαμηαθψλ ζπκβφισλ (+,-,×,:), φξσλ (ζπλ, 

πιελ, επί, δηα) θαη αιγνξίζκσλ νδεγεί πνιιέο θνξέο ηα παηδηά ζε 

ιαλζαζκέλε εθηέιεζε πξάμεσλ (Anghileri, J., 1991, oπ. αλαθ. ζην 

Αγαιηψηεο, 2004). 

γ) Ζ αλαγλώξηζε βαζηθώλ αξηζκεηηθώλ δεδνκέλσλ κέζα ζε ζύλζεηεο 

πξάμεηο. 

Απφ ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη εκπεηξία αιιά θαη απφ 

ζρεηηθέο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ζπρλά ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απνηπραίλνπλ ζηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ,  επεηδή δελ 

αλαγλσξίδνπλ ηα κεκνλνκέλα βαζηθά αξηζκεηηθά δεδνκέλα (ηα νπνία έρνπλ 

ήδε θαηαθηήζεη) κέζα ζην πιαίζην ησλ πνιπςήθησλ αξηζκψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξάμε.νη αηηίεο ηεο δπζθνιίο απηήο κπνξνχλ λα 

αλαδεηεζνχλ , κεηαμχ άιισλ, ζε αδπλακίεο: ηεο νπηηθήο κλήκεο, ηεο νπηηθήο 

θαη αθνπζηηθήο δηάθξηζεο κνξθήο-πιαηζίνπ θαη ηεο νινθιήξσζεο (Bley, N. & 

Thornton, C., 1995, oπ. αλαθ. ζην Αγαιηψηεο, 2004)  

δ) Ζ άκεζε ζύλδεζε ηεο ζπκβνιηθήο κνξθήο ηεο πξάμεο κε ηηο 

ελέξγεηεο πάλσ ζηα αληηθείκελα. 

Οη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ νξγάλσζε ηεο 

δηδαζθαιίαογηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ιαζψλ ζηε γξαπηή εθηέιεζε πξάμεσλ 

ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε ηεο εμαζθάιηζεο εκπεηξηψλ δηακέζνπ ησλ 

νπνίσλ ην παηδί ζα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρεηξηζκνχ 

ησλ ζπκβφισλ θαη ηεο πιηθήο εθηέιεζεο ηεο πξάμεο (π.ρ.Resnick & Ford, 

1981· Pinfield, 1982· Bley, N. & Thornton, C., 1995). Ο ζηφρνο είλαη ε 
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ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε ηνπ αιγνξίζκνπ ηεο θάζε πξάμεο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαθνξά κνλάδσλ δηαθφξσλ ηάμεσλ 

απφ ζηήιε ζε ζηήιε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηφο ν ρεηξηζκφο ησλ αξηζκψλ 

(θξαηνχκελν, δαλεηθά θαη άιιεο δηεπζεηήζεηο). 

 

1.9.1 Γηαζάθεζε ηνπ φξνπ: «Μαζεζηαθεο Γπζθνιίεο» 

Ζ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί ζην ζπµπέξαζµα φηη έρεη 

ζπληειεζηεί πνιχ µηθξή πξφνδνο φζνλ αθνξά ζηελ νπζηαζηηθή θαηαλφεζε 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξνβιεµάησλ. Ο εθεζπραζµφο απηφο δελ αλαηξεί ηε 

µεγάιε επίπησζε πνπ έρεη ε ραµειή ζρνιηθή επίδνζε ελφο παηδηνχ µε θαιφ 

λνεηηθφ δπλαµηθφ ζην ίδην, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη ηελ θνηλσλία. Θα 

µπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο έλαο απφ ηνπο ζεµαληηθνχο ιφγνπο απηήο 

ηεο έιιεηςεο πξνφδνπ ζην ζέµα είλαη ε ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί σο πξνο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Σν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα πξνυπνζέηεη φηη ν εξεπλεηήο ή ν 

ελδηαθεξφµελνο γεληθά, ζα πξέπεη λα έρεη δηαπξαγµαηεπηεί ηθαλνπνηεηηθά ή 

αθφµα θαη λα έρεη ιχζεη ην ζέµα ηνπ νξηζµνχ θαη ησλ θξηηεξίσλ ησλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

Οη µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο επξχο θαη αδηαθνξνπνίεηνο φξνο 

πνπ ζπρλά απνδίδεηαη σο «ηαµπέια» . Απνηειεί ηαπηνινγία ν ηζρπξηζκφο φηη 

έλα παηδί έρεη ραµειφ επίπεδν επίηεπμεο ζε έλα ηεζη θαη φηη έρεη απνηχρεη ε 

πξφνδφο ηνπ, επεηδή αληηµεησπίδεη καζεζηαθεο δπζθνιίεο. Πξνθεηµέλνπ λα 

πξνβνχκε ζε νξζέο δηαθξίζεηο µεηαμχ απηψλ ησλ παηδηψλ, λα θαηαλνήζνπµε 

θαιχηεξα ηελ θχζε ησλ πξνβιεµάησλ ηνπο θαη λα ηηο µειεηήζνπµε 

πεξαηηέξσ µέζα απφ εξεπλεηηθφ έξγν, είλαη ρξήζηµν θαη’ αξράο λα 

δηαθνξνπνηήζνπµε ηνπο ηχπνπο µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

χµθσλα µε ηνλ Πφξπνδα (1997), ε αδπλαµία ελφο αηφµνπ λα 

αληηµεησπίζεη µε επηηπρία ηελ εθµάζεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ζπλήζσο 

απνδίδεηαη µε ηνλ φξν «µαζεζηαθή δπζθνιία». Ο φξνο απηφο είλαη γεληθφο, 

ζεσξείηαη φξνο-νµπξέιια θαη πεξηιαµβάλεη πξνβιήµαηα πνπ νθείινληαη ζε 

δηαλνεηηθνχο, ζσµαηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Οη µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δηαθξίλνληαη ζε εηδηθέο θαη γεληθέο. Οη εηδηθέο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζπλδένληαη µε δπζθνιίεο ζε µηα ζπγθεθξηµέλε δεμηφηεηα θαη 

έρνπλ, ζπλήζσο, νξγαληθή βάζε. Οη γεληθέο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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ζπλδένληαη µε γεληθεπµέλεο δπζθνιίεο ζην γξαπηφ ιφγν θαη ζρεηίδνληαη µε 

ελδνγελείο ή/θαη εμσγελείο παξάγνληεο.  

Οη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο νξηζµνχ ζηε ζρεηηθή µε ηηο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο βηβιηνγξαθία θαηαιήγνπλ, ζρεδφλ πάληα, ζηε δεµηνπξγία 

νξηζµψλ «δηα απνθιεηζµνχ». Όπσο αλαθέξνπλ νη Κάθνπξνο & Μαληαδάθε 

(2004), απφ απηή ηε ζπιινγηζηηθή δηαθξίλεηαη θαη ν παξαθάησ νξηζµφο πνπ 

πξνηάζεθε απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

(National Joint Committee νn Learning Disabilities) ην 1998: «νη µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθόο όξνο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε µηα αλνµνηνγελή 

νµάδα δηαηαξαρώλ. Οη δηαηαξαρέο απηέο εθδειώλνληαη µε ζεµαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηελ πξόζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξόαζεο, νµηιίαο, 

αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζµνύ ή µαζεµαηηθώλ ηθαλνηήησλ. Οη 

δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Μηα καζεζηαθή δπζθνιία κπνξεί λα 

εκθαλίδεηαη καδί κε άιιεο κεηνλεμίεο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή βιάβε, λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, θνηλσληθέο ή ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο) ή πεξηβαιινληηθέο 

επηδξάζεηο (όπσο, γηα παξάδεηγκα, πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο, αλεπαξθή ή 

αθαηάιιειε δηδαζθαιία, ςπρνγελείο .παξάγνληεο). Γελ είλαη όκσο ην άκεζν 

απνηέιεζκα απηώλ ησλ θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ». Ο νξηζκφο απηφο 

ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ κηα 

πνιχ αλνκνηνγελή νκάδα. 

Ζ µάζεζε ηεθµεξηψλεηαη µέζα απφ αιιαγέο ζηελ επίδνζε, ε νπνία 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε πξνεγνχµελα γεγνλφηα πνπ είλαη ε εθπαίδεπζε θαη 

ε δηδαζθαιία. Καζψο, ινηπφλ, ε µάζεζε πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηδφµελε µε ηελ 

επίδνζε, ε χπαξμε µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη, φηαλ 

µηα δπζθνιία ζηελ επίδνζε είλαη παξνχζα. Ζ ζχγθξηζε ηεο πξαγµαηηθήο κε 

ηελ αλαµελφµελε επίδνζε είλαη έλαο απιφο ηξφπνο λα εμαθξηβσζεί αλ 

ππάξρεη µηα αλαθνινπζία πνπ λα αληαλαθιά µαζεζηαθέο δπζθνιίεο Χζηφζν, 

ε αλαµελφµελε επίδνζε είλαη ζπρλά µηα πςειά αλαμηφπηζηε εθηίµεζε θαη ε 

αλεπαξθήο πξαγµαηηθή επίδνζε µπνξεί λα αληαλαθιά µηα ξήμε ζηελ 

επίδνζε θαη φρη ειιείµµαηα ζηε µάζεζε. Σν πνιχπινθν εξψηεµα ησλ 

θξηηεξίσλ γηα ηελ εθηίµεζε ηεο επίδνζεο θαη ηνπ δπλαµηθνχ ελφο παηδηνχ 

επηδέρεηαη κεγάιε ζπδήηεζε. Πξνο ην παξφλ, νη µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ελφο 
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παηδηνχ νξίδνληαη φηαλ ε αθαδεµατθή ηνπ επίδνζε ππνιείπεηαη ηνπ 

πξαγµαηηθνχ λνεηηθνχ ηνπ δπλαµηθνχ (Ross, 1967).  

χµθσλα µε ηελ ηαμηλφµεζε ησλ δηαηαξαρψλ ζην ICD-10, νη 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο εληάζζνληαη θαη εμεγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο έλλνηαο 

ησλ Δηδηθψλ Αλαπηπμηαθψλ Γηαηαξαρψλ ησλ ρνιηθψλ ηθαλνηήησλ (ΔΑΓΗ). 

Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρέο ζηηο νπνίεο νη θπζηνινγηθνί ηχπνη πξφζθηεζεο ησλ 

ηθαλνηήησλ δηαηαξάζζνληαη ζηα πξψηµα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Γελ 

απνηεινχλ απιψο επαθφινπζν ηεο έιιεηςεο επθαηξηψλ γηα µάζεζε νχηε 

νθείινληαη ζε θάπνην είδνο επίθηεηνπ εγθεθαιηθνχ ηξαχµαηνο ή λνζήµαηνο. 

Οη δηαηαξαρέο απηέο νθείινληαη, µάιινλ, ζε αλσµαιίεο ηεο γλσζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ θάπνην είδνο βηνινγηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. Όπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, νη θαηαζηάζεηο απηέο εµθαλίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα ζε 

ζρέζε µε ηα θνξίηζηα.  

ηηο Δηδηθέο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο ησλ ρνιηθψλ Ηθαλνηήησλ 

πεξηιαµβάλνληαη νµάδεο δηαηαξαρψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη µε εηδηθέο θαη 

ζεµαληηθέο ειιείςεηο ζηελ εθµάζεζε ησλ ζρνιηθψλ δεμηνηήησλ. Οη 

µαζεζηαθέο απηέο ειιείςεηο δελ είλαη ην άµεζν επαθφινπζν άιισλ 

δηαηαξαρψλ (π.ρ. λνεηηθή θαζπζηέξεζε, λεπξνινγηθά ειιείµµαηα, 

ζπλαηζζεµαηηθέο δηαηαξαρέο) αλ θαη ελδέρεηαη λα ζπλππάξρνπλ µε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο. Οη ΔΑΓΗ ζπρλά παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα άιισλ θιηληθψλ 

ζπλδξφµσλ (π.ρ. δηαηαξαρή δηαγσγήο) ή άιισλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ 

(π.ρ. εηδηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηεο νµηιίαο θαη ηεο γιψζζαο).  

χµθσλα µε ην ICD-10, ΔΑΓΗ απνηεινχλ: α) ε εηδηθή δηαηαξαρή ηεο 

αλάγλσζεο, β) ε εηδηθή δηαηαξαρή ηνπ ζπιιαβηζµνχ, γ) ε εηδηθή δηαηαξαρή 

αξηζµεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δ) ε µεηθηή δηαηαξαρή ζρνιηθψλ ηθαλνηήησλ 

(WΖΟ, 1992, ηεθαλήο θαη ζπλ., 1993).  

ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα µάζνπλ 

αλ θαη δελ παξνπζηάδνπλ αηζζεηεξηαθέο αλεπάξθεηεο, ζνβαξή λνεηηθή 

πζηέξεζε, αλαπηπμηαθή ή ζπλαηζζεµαηηθή δηαηαξαρή θαη παξά ην γεγνλφο 

πσο ε δηδαζθαιία πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο (Πνιπρξφλε θαη 

ζπλ., 2006). Οη ζπλήζεηο ηνµείο ζηνπο νπνίνπο µπνξεί λα αλαθέξνληαη νη ελ 

ιφγσ δπζρέξεηεο αθνξνχλ ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ 

αθξφαζεο, νµηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, ζπιινγηζµνχ ή µαζεµαηηθήο 
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ηθαλφηεηαο (Hammill, 1990 νπ. αλαθ. ζην Beitchman & Young, 1997), 

θαιχπηνληαο έηζη έλα επξχ θάζµα γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ ελδέρεηαη λα 

ζπλππάξρνπλ θαη δπζθνιίεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηνµείο 

ηαπηφρξνλα (Dockrell & McShane, 1992). Χο επηµέξνπο, ινηπφλ, είδε ησλ 

εηδηθψλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ αλαθέξνληαη ε δπζιεμία, ε δπζγξαθία, ε 

δπζνξζνγξαθία, ε δπζαξηζµεζία. Πνιιέο θνξέο, βέβαηα, ζπλαληάµε ηνλ φξν 

δπζιεμία, λα ρξεζηµνπνηείηαη σο ζπλψλπµν µε ηνλ επξχηεξν ησλ εηδηθψλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Pumfrey & Reason, 1991). 

χµθσλα, πάλησο µε ην DSM-IV, νη µαζεζηαθέο δηαηαξαρέο 

ηαμηλνµνχληαη ζε: δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο, δηαηαξαρή ησλ µαζεµαηηθψλ, 

δηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο θαη µαζεζηαθή δηαηαξαρή µε 

πξνζδηνξηδφµελε αιιηψο (American Psychiatric Association, 2000).  

Μηα άιιε, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, δηάθξηζε έρεη γίλεη απφ ηνλ Ross 

(1967) ν νπνίνο εληάζζεη ηηο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Μαζεζηαθέο Γπζιεηηνπξγίεο (Learning Dysfunctions), Μαζεζηαθέο 

Γηαηαξαρέο (Learning Disorders) θαη Μαζεζηαθέο Αληθαλφηεηεο (Learning 

Disabilities). Κάζε µηα απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο εκπεξηέρεη δπν 

ππνθαηεγνξίεο πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ.  

Οη Μαζεζηαθέο Γπζιεηηνπξγίεο πεξηιαµβάλνπλ παηδηά πνπ 

αληηµεησπίδνπλ αληηιεπηηθέο δηαηαξαρέο (perceptual disorders) νη νπνίεο 

παξεµβαίλνπλ ζηε ζρνιηθή επίδνζε ρσξίο λα δηαηαξάζζνπλ ην ζχλνιν ησλ 

δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα παηδηά πνπ αλαθέξνληαη σο 

πάζρνληα απφ «πξνβιήµαηα ζηελ ςπρνθηλεηηθή αληίιεςε», «εγθεθαιηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο» ή «µεξηθή εγθεθαιηθή βιάβε». Ζ θαηεγνξία απηή ιαµβάλεη 

ππφςε φηη απηά ηα παηδηά είλαη ζπρλά ζχµαηα ηνπ αληαγσληζµνχ ησλ 

νµειίθσλ θαζψο θαη ηεο πίεζεο πνπ πεγάδεη απφ ην άγρνο ησλ γνλέσλ ή 

ησλ δαζθάισλ µε απνηέιεζµα ηελ πξφθιεζε ςπρνινγηθψλ αληηδξάζεσλ 

πνπ επηβαξχλνπλ επηπιένλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. Ζ παξαπάλσ θαηεγνξία 

πεξηιαµβάλεη παηδηά ρσξίο δεπηεξνγελή ςπρνινγηθά πξνβιήµαηα.  

Μηα άιιε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ 

δεπηεξνγελείο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζην άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη αληηδξάζεηο απηέο µπνξεί λα πάξνπλ ηε µνξθή 

επηζεηηθφηεηαο ζπλνδεπφµελεο ή µε απφ ππεξθηλεηηθή, δηαηαξαθηηθή 

ζπµπεξηθνξά ζηελ ηάμε, θνηλσληθή απνµφλσζε µε εθθξάζεηο 
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ζπλαηζζεµάησλ αλεπάξθεηαο θαη θαησηεξφηεηαο θαη ζπρλά ζσµαηηθέο 

ελνριήζεηο ή ζπµπεξηθνξέο παιηλδξφµεζεο µε αλψξηµεο θαη παζεηηθέο 

εθθξάζεηο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Schaefer (1961), µπνξεί θαλείο λα ππνζέζεη φηη, φηαλ 

µηα µεηέξα πξνζπαζεί λα αληηµεησπίζεη ηηο µαζεζηαθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

παηδηνχ ηεο µέζα ζε έλα ερζξηθφ-απνξξηπηηθφ πεξηβάιινλ, ην παηδί ζα 

αλαπηχμεη επηζεηηθέο ζπµπεξηθνξέο. Δπίζεο, µηα µεηέξα πνπ είλαη ερζξηθή-

απνξξηπηηθή είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απφζπξζε ηνπ παηδηνχ.  

Οη δεπηεξνγελείο ςπρνινγηθέο αληηδξάζεηο ζε ζρέζε µε ηηο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πεξηπιέθνπλ ηε δηαγλσζηηθή εηθφλα φηαλ νη πξψηεο ζεσξνχληαη 

αηηία ησλ δεχηεξσλ. Δίηε έλα παηδί βηψλεη άγρνο θαη, επνµέλσο, δελ µπνξεί 

λα µάζεη είηε δελ θαηαθέξλεη λα µάζεη θαη απηφ ηνπ πξνθαιεί άγρνο, απηφ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη είλαη φηη ε αληθαλφηεηα ζηε µάζεζε ελεξγνπνηεί 

ην άγρνο ην νπνίν παξεµβαίλεη πεξαηηέξσ ζηελ ηθαλφηεηα µάζεζεο. Γεληθά, 

µπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ ζέµαηα επηζεηηθφηεηαο θαη 

αλαζηνιήο είλαη ζεµαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ ηνµέα ησλ µαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε µεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη ζπλαθηαθή ή 

αηηηψδεο.  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, νη Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο, θαιχπηεη πεξηπηψζεηο 

νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζπλήζσο σο «λεπξσηηθέο µαζεζηαθέο αλαζηνιέο» 

(«neurotic learning inhibitions»). Καη ζηελ νµάδα απηή γίλεηαη δηάθξηζε ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ε δπζθνιία ζηε κάζεζε είλαη πξσηεχνπζα ή 

δεπηεξεχνπζα. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηαηαξαρή γίλεηαη αληηιεπηή 

ηνπνζεηψληαο ηελ αθαδεµατθή επίδνζε σο ζπµπεξηθνξά ε νπνία 

εµπνδίδεηαη ή δηαθφπηεηαη.  

Σα παηδηά µε πξσηεχνπζεο µαζεζηαθέο αλαζηνιέο είλαη απηά γηα ηα 

νπνία ε ίδηα ε µάζεζε είλαη απνζηξνθηθή θαη πνπ ε απνθεπθηηθή 

ζπµπεξηθνξά ή ε δηαθπγή απφ ηε µάζεζε ζπµβαίλεη ηφζν εληφο φζν θαη 

εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Ο Sperry θαη ζπλ. (l958), επίζεο, 

ρξεζηµνπνηνχλ ηνλ φξν «πξψηµεο λεπξσηηθέο µαζεζηαθέο αλαζηνιέο» νη 

νπνίεο ιαµβάλνπλ ρψξα απφ ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιείνπ. Χζηφζν, ν φξνο 

«πξσηεχνπζεο» ππαηλίζζεηαη φηη ε αηηία ηνπ πξνβιήµαηνο βξίζθεηαη ζηε 

µεηάζεζε ηεο εζσηεξηθήο ζχγθξνπζεο πάλσ ζην ζρνιείν 
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(Grunebaum,1962). Πξφθεηηαη γηα µηα αηηηνινγηθή ππφζεζε ε νπνία ζα 

πξέπεη λα ιαµβάλεηαη ππφςε µε επηθχιαμε.  

Μηα ζεµαληηθή πιεπξά ησλ πξσηεπφλησλ µαζεζηαθψλ αλαζηνιψλ είλαη 

φηη αληηπξνζσπεχνπλ µηα δηαδηθαζία ζπλερνχο επηδείλσζεο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ ππξαµηδηθή θχζε ηεο εθπαίδεπζεο. Έλα παηδί πνπ δελ θαηέζηε ηθαλφ 

λα µάζεη ηα βαζηθά εξγαιεία ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, βηψλεη µηα 

ζπλερψο απμαλφµελε αλεπάξθεηα, θαζψο ε µεηέπεηηα δηδαζθαιία βαζίδεηαη 

ζε δεμηφηεηεο πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ εγθαηαζηαζεί λσξίηεξα. Απνηειεί 

δπζηπρέο παξάδνμν ην γεγνλφο φηη, φζν πην έμππλν είλαη έλα παηδί ηφζν πην 

ζνβαξά ζα µεηνλεθηεί, θαζψο ην δπλαµηθφ ηνπ ζα ππεξθαιχπηεη ηελ 

αλεπάξθεηά ηνπ. ηα ιίγα πξψηα ρξφληα ηνπ ζην ζρνιείν, απηφ ην παηδί ζα 

κεηαβαίλεη απφ ηε κία ηάμε ζηελ άιιε ρσξίο λα θαίλεηαη πφζν ιίγα έρεη 

µάζεη. Μφλν µηα ζχγθξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπ µε ην πξαγµαηηθφ λνεηηθφ ηνπ 

δπλαµηθφ ζα απνθαιχςεη ηελ αλαθνινπζία θαη απηφ ίζσο πάξεη πνιιά 

ρξφληα ή ίζσο δελ απνθαιπθζεί πνηέ.  

Οη δεπηεξεχνπζεο µαζεζηαθέο δηαηαξαρέο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο µηα 

ζπµπεξηθνξά αλαγθαία γηα ηε µάζεζε είλαη πνπ δηαηαξάζζεηαη θαη φρη ε ίδηα 

ε µάζεζε. ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ε ζρνιηθή θνβία 

θαζψο είλαη ην ζρνιηθφ πιαίζην ην νπνίν απνθεχγεηαη θαη φρη ε δηαδηθαζία 

ηεο µάζεζεο. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζρνιηθή θνβία έρεη 

γεληθεπζεί θαη ζηα βηβιία θαη ζηα µαζήµαηα, ηα παηδηά απηά είλαη ζπλήζσο 

ηθαλά λα µάζνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν πιαίζην εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ (Ross, 

1967).  

1.9.2 Σα πηζαλά αίηηα ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ  

Οη µειέηεο γχξσ απφ ηνπο πηζαλνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο, δελ 

έρνπλ πξνο ην παξφλ νδεγήζεη ζε ζαθή ζπµπεξάζµαηα, θαίλεηαη φµσο λα 

επηθξαηεί ε άπνςε γηα νξγαληθή, ελδνγελή αηηηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη µάιηζηα 

µε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήµαηνο (Wixson & Youmans-Lipson, 

1991∙ Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007α), ελψ επηζεµαίλεηαη ε πηζαλφηεηα 

εµθάληζεο ησλ δπζθνιηψλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφµνπ 

(National Joint Committee of Leaming Disabilities, 1988, Association for 

Children with Leaming Disabilities, 1987 νπ. αλαθ. ζην Pumfrey & Reason, 

1991). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ, απφ ην 1960 µέρξη θαη 
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ζήµεξα, «ειάρηζηε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία», πνπ απνδίδεη ηελ άπνςε γηα 

ηε λεπξνινγηθή ηνπο βάζε, αλ θαη ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά µέζα δελ έρνπλ 

πξνο ην παξφλ εληνπίζεη ηελ αθξηβή ηεο θχζε (Παληειηάδνπ, 2000).  

Δηδηθφηεξα γηα ηε δπζιεμία, θαηεγνξία εηδηθψλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

πνπ έρεη µειεηεζεί επξχηαηα, αλαθέξνληαη αηηηνινγίεο φπσο ειιηπήο 

δηαθνξνπνίεζε ησλ εγθεθαιηθψλ εµηζθαηξίσλ ή επηβξάδπλζε ηεο 

σξίµαλζεο ηνπ αξηζηεξνχ εµηζθαηξίνπ (Casey, Giedd & Thomas, 2000), 

ππνθινηηθέο δπζιεηηνπξγίεο, ιεηηνπξγηθέο αλσµαιίεο ζηελ αληηιεπηηθή θαη 

γλσζηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ (Πφξπνδαο, 1992) θαζψο θαη γελεηηθά 

αίηηα (π.ρ. ζε ηµήµα ηνπ ρξσµνζψµαηνο 6 ή 15) (Olson, Datta, Gayan & 

DeFries, 1999· Grigorenko et al., 1997 νπ. αλαθ. ζην Beitchman & Young, 

1997). Ζ ππφζεζε γηα ηελ θιεξνλνµηθή βάζε ηεοδπζιεμίαο θαίλεηαη φηη είλαη 

αξθεηά ηζρπξή θαη εθηηµάηαη πσο ε πηζαλφηεηα γηα έλα παηδί, ηνπ νπνίνπ ν 

γνλέαο έρεη δπζιεμία, λα εµθαλίζεη ην ίδην πξφβιεµα θπµαίλεηαη απφ 25-50% 

(Blakemore & Frith, 2005).  

Δίλαη, βέβαηα, απαξαίηεηε, ζην ζεµείν απηφ ε δηάθξηζε εηδηθήο 

αλαπηπμηαθήο δπζιεμίαο πνπ αλαθέξεηαη ζε εγγελή αίηηα απφ ηελ επίθηεηε, 

ζηελ νπνία ηα αίηηα δελ είλαη εγγελή (αξξψζηηεο, κνιχλζεηο, ηξακαπηηζκνχο) 

(Pumfrey, 1998). 

Ζ αηηηνινγία ησλ µαζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ δελ είλαη γλσζηή, έρεη φµσο 

δηαηππσζεί φηη είλαη ζεµαληηθή ε αιιειεπίδξαζε ηφζν βηνινγηθψλ φζν θαη 

µε βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηελ εθδήισζή ηνπο.  

Οη µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα είλαη ην απνηέιεζµα θάπνηαο 

νξγαληθήο δηαηαξαρήο, ε νπνία ζρεηίδεηαη µε θιεξνλνµηθνχο παξάγνληεο. Με 

ηα µέζα, φµσο, πνπ δηαζέηνπµε µέρξη ζήµεξα, δελ είλαη εθηθηφο ν 

εληνπηζµφο ησλ νξγαληθψλ απηψλ αηηίσλ. Απηφ πνπ πηζαλφ λα θιεξνλνµείηαη 

είλαη ε ειιεηµµαηηθή ιεηηνπξγία νξηζµέλσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

δεµηνπξγεί ζην παηδί δπζθνιία; ζηε δηάθξηζε ησλ ήρσλ θαη ησλ γξαπηψλ 

ζπµβφισλ. Όπσο ζπµβαίλεη θαη ζε αξθεηέο άιιεο πεξηπηψζεηο δηαηαξαρψλ 

ζηα παηδηά, νη δπζθνιίεο; πνπ πξνθχπηνπλ πηζαλφλ λα είλαη απνηέιεζµα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο µεηαμχ ησλ εγγελψλ ηθαλνηήησλ θαη ηνπ δπλαµηθνχ ηνπ 

παηδηνχ µε ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη ζην πεξηβάιινλ φπνπ 

µεγαιψλεη (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004). Σφζν ε αλαγλψξηζε φζν θαη ε 

αληηµεηψπηζε ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζρεηίδνληαη, ζε θάπνην βαζµφ, µε 



 
 

 167 

ην νηθνλνµηθνπνιηηηζµηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, ε 

γισζζηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζρεηίδεηαη µε ηηο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

επεξεάδεηαη ζίγνπξα απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν µεγαιψλεη ην παηδί.  

Παξά ηελ νξγαληθή θχζε ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ππάξρεη αλάγθε 

γηα παξνρή εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο ζηα παηδηά πνπ αληηµεησπίδνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο δπζθνιίεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηµνπνηνχλ ζπρλά ηνλ φξν απηφ γηα 

φια ηα παηδηά πνπ ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθή βνήζεηα. Δπίζεο, θάπνηνη γνλείο 

παηδηψλ, πνπ απνηπγράλνπλ ζην ζρνιείν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

νηθεηνπνηνχληαη ηνλ φξν «µαζεζηαθέο δπζθνιίεο» γηα ην παηδί ηνπο. Έηζη, ν 

φξνο «µαζεζηαθέο δπζθνιίεο» µπνξεί λα ρξεζηµνπνηείηαη, επίζεο, γηα παηδηά 

πνπ έρνπλ πξνβιήµαηα ζηε µάζεζε εμαηηίαο θνηλσληθψλ ή νηθνγελεηαθψλ 

πξνβιεµάησλ, γηα παηδηά παιηλλνζηνχλησλ, γηα παηδηά ηζηγγάλσλ, γηα 

παηδηά µε πξνβιήµαηα θνηλσληθήο πξνζαξµνγήο θαη γηα παηδηά µε ειαθξά 

λνεηηθή πζηέξεζε (Παληειηάδνπ, 2000).  

1.9.3 Αμηνιφγεζε µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ  

Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ζεσξείηαη πνιχ ζεµαληηθή γηαηί ζα νδεγήζεη ζηε 

δηαθνξηθή δηάγλσζε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ δηεπηζηεµνληθή νµάδα θαη 

πεξηιαµβάλεη ηε ζπιινγή πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά µε ην αηνµηθφ θαη 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο, επίζεο, ηε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ απφ ην άµεζν νηθνγελεηαθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. εµαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνληαη επίζεο µέζα απφ ςπρνµεηξηθέο δνθηµαζίεο 

θαη ηελ εθηίµεζε ηνπ µαζεζηαθνχ επηπέδνπ ηνπ παηδηνχ. Σα απνηειέζµαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα εηδηθά πξνβιήµαηα ηνπ 

παηδηνχ, ζηηο ηθαλφηεηεο, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξά ηνπ, ζηηο 

ζπλαηζζεµαηηθέο, θνηλσληθέο; θαη εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο (Παληειηάδνπ, 

2000).  

Σν θξηηήξην ηεο ππνεπίδνζεο ε απξφζκελα ρακειφηεξε, κε βάζε ην 

δπλαµηθφ ηνπ, επίδνζε ηνπ παηδηνχ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνµείο 

(Pumfrey & Reason, 1991) απνηεινχζε γηα πνιιά ρξφληα θαη απνηειεί ζε 

µεγάιν βαζµφ θαη ζήµεξα έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα λα 

απνθαλζεί θαλείο γηα ηελ χπαξμε ή φρη εηδηθψλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

Κξίλεηαη, ινηπφλ, απαξαίηεηε ε αμηνιφγεζε ηεο λνεµνζχλεο ηνπ παηδηνχ, 

φπνπ ε παξνπζία ελφο µέζνπ-θπζηνινγηθνχ επηπέδνπ ηεο λνεηηθήο 
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ιεηηνπξγίαο ζεσξείηαη πξνυπφζεζε γηα ηε δηάγλσζε µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

(Μφηηε-ηεθαλίδε, 1999). Ζ εθηίµεζε ηνπ λνεηηθνχ δπλαµηθνχ είλαη ζαθψο 

ζεµαληηθή, πξνθεηµέλνπ, ηνπιάρηζηνλ, λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα ηα 

µαζεζηαθά πξνβιήµαηα λα νθείινληαη ζε λνεηηθή πζηέξεζε (Πνιπρξφλε θαη 

ζπλ., 2006). Χζηφζν, ε έµθαζε ζην θξηηήξην απηφ έρεη δερηεί αµθηζβήηεζε 

(Dockrell & McShane, 1992· Mather & Gregg, 2006), αθνχ ζηελ πεξίπησζε 

π.ρ. ζπλχπαξμεο δπζιεμίαο µε ραµειφ λνεηηθφ δπλαµηθφ είλαη δχζθνιν λα 

γίλεη δηάθξηζε αλ πξφθεηηαη γηα πξσηνγελέο ή δεπηεξνγελέο έιιεηµµα (Μαηή-

Εήζε, 2005) θαη θπξίσο ιφγσ ηεο µεγάιεο θαζπζηέξεζεο ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007α). Ζ θπξηφηεξε ρξεζηµφηεηα 

ηεο ρνξήγεζεο ελφο πνιππαξαγνληηθνχ ηεζη λνεµνζχλεο, ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ζπλίζηαηαη πιένλ ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο πξνο ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ, ηελ αλίρλεπζε ελδναηνµηθψλ δηαθνξψλ, 

ηε ζθηαγξάθεζε δειαδή θαη µειέηε ηνπ ηδηαίηεξνπ γλσζηηθνχ πξνθίι ηνπ 

παηδηνχ (Beitchman & Young, 1997·Πνιπρξφλε θαη ζπλ., 2006), φπνπ ζα 

βαζηζηεί θαη ν αληίζηνηρνο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαζµφο (Mather & Gregg, 

2006).  

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο πεξηζζφηεξν αζθαιέο θξηηήξην είλαη ε 

ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ µε ηε µέζε επίδνζε ησλ νµειίθσλ ηνπ 

ζε θάζε ηνµέα (Pumfrey & Reason, 1991· Beitchman & Young, 1997). Έηζη, 

έλα παηδί ζεσξείηαη ππνςήθην γηα ηελ έληαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, φηαλ ε επίδνζή ηνπ είλαη ραµειφηεξε θαηά δχν έηε 

απφ ηελ αλαµελφµελε γηα ηελ ειηθία ηνπ (Παληειηάδνπ, 2000).  

ηελ αμηνιφγεζε, επίζεο, γηα ηε δηάγλσζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, πεξηιαµβάλεηαη θαη ε εμέηαζε πνηθίισλ γλσζηηθψλ 

δηεξγαζηψλ, φπσο νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε, θσλνινγηθή επίγλσζε, 

βξαρχρξνλε µλήµε, ηθαλφηεηα γηα ζεηξνζεηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

(Πνιπρξφλε θαη ζπλ., 2006) θαζψο θαη ε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγην, ε 

θαηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζπγθξηηηθά θαη µε ηελ αλαγλσζηηθή 

θαηαλφεζε (Μπφηζαο & Παληειηάδνπ, 2007α).  

Μηα άιιε µέζνδνο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη µεγάιν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ απνηειεί ε ιεγφµελε αληαπφθξηζε ζηε δηδαζθαιία (response-to-

instruction), ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ απφθιηζε µεηαμχ επηπέδσλ επίδνζεο 

πξηλ θαη µεηά ηελ παξέµβαζε (Gresham, 1991). Ζ µέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε 
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ινγηθή πσο ε απνηπρία λα δεµηνπξγεζεί µηα ηέηνηα απφθιηζε, µε ηελ έλλνηα 

ηεο βειηίσζεο, µεηά ηελ εθαξµνγή πξνγξάµµαηνο παξέµβαζεο, µπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο επηπιένλ ζηνηρείν πνπ απνδίδεη ηηο δπζθνιίεο ζην ζρνιείν ζηελ 

χπαξμε εηδηθψλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη φρη ζε άιινπο παξάγνληεο.  

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηνλ αθξηβή νξηζκφ ησλ µαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαη θαη' επέθηαζε ηελ έγθπξε δηαθνξνδηάγλσζε, γίλεηαη 

δηαρσξηζµφο απφ άιινπ ηχπνπ δπζθνιίεο θαη ζχλδξνµα, φπσο γηα 

παξάδεηγµα απηφ ηεο ειιεηµµαηηθήο πξνζνρήο- ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ- Τ) 

(Παληειηάδνπ, 2000), παξφιν πνπ ζπρλά ηα πξνβιήµαηα απηά 

ζπλππάξρνπλ θαη εθηηµάηαη πσο ην 33-80% ησλ παηδηψλ πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε δπζιεμίαο, παξνπζηάδνπλ θαη ζπµπηψµαηα ΓΔΠ-Τ 

(McGee & Share, 1988), νπφηε ελδέρεηαη νη δπζθνιίεο λα μεθηλνχλ απφ θνηλή 

βάζε.  

πµπεξαζµαηηθά, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ησλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο καζεηήο, απαηηείηαη ν ζπγθεξαζµφο 

πνηθίισλ πιεξνθνξηψλ θαη απφ δηάθνξεο πεγέο, πνπ λα πεξηιαµβάλνπλ 

ζηνηρεία γηα ην αλαπηπμηαθφ, ηαηξηθφ, ςπρνινγηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ηζηνξηθφ 

ηνπ, νηθνγελεηαθνχο θαη άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη, ηέινο, 

απνηειέζµαηα απφ ζρεηηθά ηεζη (Fletcher & Reschly, 2005 νπ. αλαθ. ζην 

Mather & Gregg, 2006).  

ηελ πξνβιεµαηηθή γχξσ απφ ηε δηάγλσζε ησλ µαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, εµπιέθεηαη, βέβαηα, φπσο είδαµε, θαη ν παξάγνληαο ρξφλνο, µε 

ηελ έλλνηα πσο ε αλαµνλή θαη ν αξγνπνξεµέλνο εληνπηζµφο θαη αθξηβήο 

πξνζδηνξηζµφο ησλ δπζθνιηψλ µπνξεί λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ παηδηνχ, 

ηφζν ιφγσ ηεο έιιεηςεο παξνρήο θαηάιιειεο βνήζεηαο φζν θαη ιφγσ ηεο 

πηζαλήο εµθάληζεο δεπηεξνγελψλ πξνβιεµάησλ, µε θπξίαξρα απηά ηνπ 

ζπλαηζζεµαηηθνχ ηνµέα (World Health Organization, 1992 νπ. αλαθ. ζην 

Maughan, Rowe, Loeber & Stouthamer-Loeber, 2003), πνπ αθνξνχλ ζηε 

µείσζε ησλ θηλήηξσλ, ηε ραµειή απηνεθηίµεζε θαη παξαίηεζε (Butkowsky & 

Willows, 1980∙ Scarborough & Parker, 2003). Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ 

απηναληίιεςε, ε έγθαηξε αλίρλεπζε θαη ζπλαθφινπζε ελίζρπζε θαη 

ππνζηήξημε ηνπ παηδηνχ θαζίζηαηαη απαξαίηεηε (Πνιπρξφλε, 2006α∙ 

Σδνχθε, Εαθνπνχινπ, Βέξµπε, Νάθνπ, Μαπξέαο & ηαµνπνχινπ-Μαπξίδνπ, 

2006).  
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ηελ Διιάδα, ε αμηνιφγεζε θαη ε δηάγλσζε ησλ µαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ γίλεηαη απφ εηδηθέο δηεπηζηεµνληθέο νµάδεο, πνπ εδξάδνπλ ζηα 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα ή θαη ζε γεληθά λνζνθνµεία. ηα πιαίζηα απηά, 

ηδξχζεθαλ θαη ηα Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(Κ.Γ.Α.Τ.) ησλ µαζεηψλ µε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, ζηνπο νπνίνπο 

ζπγθαηαιέγνληαη νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Υαηδερξήζηνπ, 

2004). Με ην λέν λφκν 3699/2-10-2008 ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ηα Κ.Γ.Α.Τ. 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.). Πξνθεηµέλνπ λα ιεθζεί ππφςε απφ ην ζρνιείν ε 

χπαξμε µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ 

ΚΔ.Γ.Γ.Τ. ή Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. 

1.9.4 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ  

Καηά γεληθή ζπµθσλία, νη αθαδεµατθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη θαηψηεξεο απφ ηηο αλαµελφµελεο ζε ζρέζε µε ηε 

ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία θαη επεξεάδνπλ ζεµαληηθά ηε ζρνιηθή µάζεζε, 

αιιά θαη ηελ θαζεµεξηλή ηνπο δσή. Χζηφζν, έρεη δηαπηζησζεί πσο µεξηθά 

παηδηά θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα αληηζηαζµίδνπλ ηα 

µαζεζηαθά ηνπο πξνβιήµαηα.  

Σα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο βηψλνπλ ηελ αδπλαµία ηνπο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ, ρσξίο λα µπνξνχλ φµσο λα 

θαηαιάβνπλ γηαηί δηαθέξνπλ απφ ηα άιια παηδηά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

θαζεµεξηλέο ηνπο εµπεηξίεο µπνξεί λα ηα νδεγήζνπλ ζε εθδειψζεηο ζπµνχ, 

αλππαθνήο θαη, ζηαδηαθά, είλαη δπλαηφ λα µεησζεί ην θίλεηξφ ηνπο γηα 

µάζεζε θαη ίζσο αθφµα ην επίπεδν απηνεθηίµεζήο ηνπο. Δπίζεο, πηζηεχεηαη 

φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ιηγφηεξν δεµνθηιή µεηαμχ ησλ 

ζπλνµειίθσλ ηνπο, πξνθαιείηαη ζπρλά ζηα παηδηά απηά άγρνο, θφβνο θαη 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο, φπσο απφζπξζε, 

απνµφλσζε, δηαηαξαρέο δηαγσγήο, παξαβαηηθφηεηα (Υαηδερξήζηνπ, 2004).  

Σα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δεµηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο άιινπο. Οη γνλείο θαη νη δάζθαινη ζεσξνχλ ηα 

παηδηά απηά «δχζθνια», πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο ζε ζρέζε µε ηα ππφινηπα παηδηά. Αθφµα, 
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πνιιέο θνξέο ζεσξνχλ ηα παηδηά απηά αλφεηα, ηεµπέιηθα, απξφζερηα, 

αξγά, αθαηάζηαηα (Riddick, Wolfe, & Lumsdom, 2002).  

1.9.5 Δπηδεµηνινγία θαη εμέιημε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο  

Ζ ζπρλφηεηα εµθάvηζεο ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηνλ παηδηθφ 

πιεζπζµφ δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί µε αθξίβεηα. Δθηηµάηαη φµσο 

πσο ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θπµαίλεηαη απφ 2% 

εσο 10%. Σν 60% έσο 80% ησλ παηδηψλ, ζηα νπνία γίλεηαη δηάγλσζε 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, είλαη αγφξηα (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004).  

Δπεηδή ηα θνξίηζηα µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ζπλήζσο ήζπρα θαη 

δελ πξνθαινχλ µε ηε ζπµπεξηθνξά ηνπο ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, ε 

αλαγλψξηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπο, απαηηεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Έηζη, ηα 

αγφξηα µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο εληνπίδνληαη επθνιφηεξα απφ ηνπο 

δαζθάινπο ηνπο θαη παξαπέµπνληαη γηα αμηνιφγεζε (Κάθνπξνο, 

Μπαινχξδνο & Ρεθνχηεο, 1995).  

Ζ εμέιημε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη µειεηεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα αξθεηά θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ πξαγµαηνπνηεζεί θαιά 

ζρεδηαζµέλεο θαη δηαρξνληθέο έξεπλεο. Σα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ 

απηψλ δείρλνπλ πσο, παξά ην γεγνλφο φηη νη µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

µπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ πιήξσο (Υαηδερξήζηνπ, 2004), ε εμέιημή ηνπο 

είλαη πνιχ θαιχηεξε απ’ φηη πίζηεπαλ νη εηδηθνί παιαηφηεξα.  

1.9.6 Αληηµεηψπηζε θαη πξφιεςε ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ  

Αλ θαη ππάξρνπλ πνιχ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ε αηηηνινγία ησλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη νξγαληθή, νη µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

µπνξνχλ λα αληηµεησπηζηνχλ µε ηαηξηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο παξεµβάζεηο. Οη 

ηερληθέο πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ 

µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηεξίδνληαη ζε ςπρνθνηλσληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

µεζφδνπο. Οη ηερληθέο απηέο, γηα λα είλαη απνηειεζµαηηθέο, ζα πξέπεη µεηαμχ 

άιισλ λα: (α) ζηεξίδνληαη ζηελ πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήµαηνο, 

(β) είλαη πξνζαλαηνιηζµέλεο ζηελ επηηπρία θαη (γ) αληινχλ ηε µεζνδνινγία 

θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπο απφ ηε ζεσξία ηεο ζπµπεξηθνξάο (Κάθνπξνο, 

1997).  

ην μεθίλεµα ηεο πξνζπάζεηαο γηα αληηµεηψπηζε ησλ µαζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, ν εηδηθφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ην µαζεζηαθφ επίπεδν ζην 
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νπνίν βξίζθεηαη ην θάζε παηδί θαη λα ηνπ πξνζθέξεη ζπλερή 

αλαηξνθνδφηεζε. Δπίζεο, νη απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάµµαηνο ζα πξέπεη λα 

απμάλνληαη πξννδεπηηθά αθνινπζψληαο µηθξά βήµαηα γηα λα εμαζθαιηζηνχλ 

νη ζπλζήθεο φπνπ ην παηδί ζα έρεη επηηπρία. Ζ πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε θαηά ηε δηδαζθαιία ζεσξείηαη φηη νθειεί ζε µεγάιν βαζµφ ηα 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο Αθφµα, ε άζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηνλ 

απηνέιεγρν θαη ηελ απηνθαζνδήγεζε, ε βειηίσζε ηεο απηνεθηίµεζεο θαη ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο πξνζαξµνγήο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, απνηεινχλ 

ζηφρνπο ελφο πξνγξάµµαηνο αληηµεηψπηζεο ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

εµαληηθφ είλαη αθφµα ν εηδηθφο λα έρεη ηε ζπλεξγαζία ηφζν ησλ γνλέσλ φζν 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη αζρνινχληαη µε ην παηδί ηηο πεξηζζφηεξεο 

ψξεο (Μαπξνµµάηε, 1995).  

Σν ζεµαληηθφηεξν βήµα γηα ηελ αληηµεηψπηζε ελφο πξνβιήµαηνο είλαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο χπαξμήο ηνπ. Ζ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε, ε θαηάιιειε 

παξέµβαζε θαζψο επίζεο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ησλ 

παξεµβαηηθψλ πξνγξαµµάησλ πνπ ζα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζή ηνπο 

απνηεινχλ ζεµαληηθνχο παξάγνληεο πξφιεςεο ησλ πξνβιεµάησλ πνπ 

αληηµεησπίδνπλ ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Ζ πξσηνγελήο πξφιεςε αθνξά ζε φινπο ηνπο µαζεηέο πξνηνχ 

εµθαλίζνπλ θάπνην µαζεζηαθφ ή άιια πξνβιήµαηα. Ζ άζθεζε ηνπ παηδηνχ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο θσλνινγηθήο ελεµεξφηεηαο ζε µηθξή ειηθία µπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηελ εµθάληζε δπζθνιηψλ µάζεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ 

ππάξρνπλ απμεµέλεο πηζαλφηεηεο εµθάληζεο µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο µπνξεί λα έρνπλ ηε µνξθή παηρληδηνχ, µε ζηφρν ηελ 

άζθεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ αθνή, ζηελ αλαγλψξηζε πξνηάζεσλ θαη ιέμεσλ θαη 

ζηελ αλάιπζε ζπιιαβψλ θαη θσλεµάησλ. Γηα παξάδεηγµα, ην παηδί µπνξεί 

λα αλαιχζεη ηε ιέμε ςάξη σο ςά-ξη ή σο ς-ά-ξ-η θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε 

ζπλζέζεη σο ςάξη (Πφξπνδαο, 2002). Ζ δεπηεξνγελήο πξφιεςε αθνξά ζηελ 

αληηµεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ µαζεηψλ πνπ έρνπλ ήδε εµθαλίζεη µαζεζηαθά 

πξνβιήµαηα, πξηλ απηά εμειηρζνχλ ζε ζνβαξφηεξα µειινληηθά πξνβιήµαηα 

θαη ε ηξηηνγελήο πξφιεςε αθνξά ζηε µείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζνβαξψλ πηα 

πξνβιεµάησλ (Υαηδερξήζηνπ, 2004).  

Ζ έξεπλα ησλ µαζεζηαθψλ δπζθνιηψλ έρεη δηεπθνιχλεη ζεµαληηθά ηελ 

θαηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηµεησπίδνπλ ηα παηδηά µε Δηδηθέο 
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Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ζπµβάιεη θαηά πνιχ ζηελ 

αιιαγή ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο πξαθηηθήο ζε φηη αθνξά ηελ αληηµεηψπηζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη 

θαζηεξσζεί ε έληαμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο θαη επηρεηξείηαη ε 

πξνζαξµνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξαµµάησλ ζηηο αλάγθεο ησλ µαζεηψλ 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηκεκάησλ έληαμεο.  

1.10 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

1.10.1 Θεσξεηηθφ πιαίζην ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο  

Ζ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά αλαπηχζζεηαη πάληνηε ζε ζρέζε κε 

θάπνην πιαίζην αλαθνξάο. Ζ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά δηακνξθψλεηαη, 

εμειίζζεηαη, παγηψλεηαη, επηδεηλψλεηαη ππφ νξηζκέλεο εμσγελείο θαη 

ελδνγελείο ζπλζήθεο. Έρεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

γεληθφηεξε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ: 

Ζ ζπκπεξηθνξά απνηειεί έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

παηδηνχ (αλεμάξηεηα απφ ην αλ επλνεί ή δπζρεξαίλεη ηελ ςπρνθνηλσληθή ηνπ 

πξνζαξκνγή), έρεη θάπνην ξφιν  ζηελ ςπρηθή ηνπ νηθνλνκία θαη ζπλήζσο 

εθθξάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (π.ρ. ηα παηδηά πνπ επηβάιινληαη ζηνπο άιινπο 

κέζα απφ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο είηε γηα λα ηνλψζνπλ ην απηνζπλαίζζεκα 

θαη ηελ εηθφλα εαπηνχ ηνπο, είηε γηα λα εθηνλψζνπλ  ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, 

δπζθνξίαο, αιιά θαη παηδηά πνπ πξνθαινχλ ηνπο άιινπο γηα λα ηξαβήμνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ ην αίζζεκα απνκφλσζεο θαη 

κεηνλεμείαο (Κνπξθνχηαο, 2011).  

Έλα παηδί ζεσξείηαη πσο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δεκηνπξγεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ ελδνπξνζσπηθή ή ζηε δηαπξνζσπηθή πξνζαξκνγή ηνπ.  

Ζ ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή έρεη λα θάλεη κε ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν ληψζεη επραξηζηεκέλν κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ, έρεη ηελ αίζζεζε ηεο απηφ-αμίαο, ληψζεη επηπρία θαη αηζηνδνμία θαη 

κηα γεληθφηεξε εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη εξεκία. Ζ δηαπξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή έρεη λα θάλεη κε ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο άιινπο θαη 

επηηπγράλεηαη φηαλ ην άηνκν έρεη απνθηήζεη δεμηφηεηεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη κε επηηπρία ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο 
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ηνπ ζρέζεηο, έρεη ζπλαηζζήκαηα ζπλαιιειίαο πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 

θαηαθέξλεη λα ειέγρεη ηηο παξνξκήζεηοηνπ θαη γεληθά λα δεη αξκνληθά κε ηνπο 

άιινπο (Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999).  

ε αληηζηνηρία κε ηηο δχν θαηεγνξίεο πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ βξίζθνληαη θαη νη δχν επξείεο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο, φπσο εληνπίδνπκε ζηε βηβιηνγξαθία, ρσξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο είλαη ηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξνξάο, πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζε δπζθνιίεο ζηε δηαπξνζσπηθή 

πξνζαξκνγή θαη ηα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζε δπζθνιίεο ζηελ ελδνπξνζσπηθή πξνζαξκνγή. Χο 

εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, αλαθέξνληαη θπξίσο έλα 

ζχλνιν αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο νπνίεο θνηλφ ζεκείν είλαη ε 

έιιεηςε ειέγρνπ απφ ην άηνκν πάλσ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. ε απηφ ην είδνο 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνρεχνπλ θπξίσο 

άιινπο αλζξψπνπο θαη εθδειψλνληαη κε ηε κνξθή ηνπ ζπκνχ, ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο έληνλεο αλεζπρίαο. Παξαδείγκαηα εμσηεξηθεπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ νη δηαηαξαρέο δηαγσγήο, ε 

πξνθιεηηθή-αληηδξαζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο θαη ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα (Kovacs & Devlίn, 1998, Mash & Barkley, 2003).  

Όζνλ αθνξά ηελ απηνεθηίκεζε, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παηδηά κε 

επηζεηηθφηεηα πνπ είλαη ζπλήζσο εζσζηξεθή ή θνηλσληθά απνζπξκέλα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε απφ ηα παηδηά ρσξίο 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Schneider & Leitenberg, 1989, oπ. αλαθ. ζην 

Κνπξθνχηαο, 2007). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο ή επηζεηηθφηεηα παξνπζηάδνπλ αληίζεηα κηα ζεηηθά 

δηνγθσκέλε, κε ξεαιηζηηθή απηναληίιεςε-απηνεθηίκεζε (Κνπξθνχηαο, 2011).   

Αληίζεηα µε ηα εμσηεξηθεπµέλα, ηα εζσηεξηθεπµέλα πξνβιήµαηα 

ζπµπεξηθνξάο πεξηιαµβάλνπλ ηελ απφζπξζε, ηε θνβηθή ζπµπεξηθνξά, ηελ 

αλαζηνιή θαη ην άγρνο. πρλά ζπλδένληαη µε αλαθνξά ζσµαηηθψλ 

παξαπφλσλ, αίζζεζε µνλαμηάο ή θαη θαηάζιηςε, ελψ γεληθά ζεσξείηαη πσο 

επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε θαη ην ζπλαίζζεµα ηνπ αηφµνπ. ε απηφ ην είδνο 

πξνβιεµάησλ ζπµπεξηθνξάο, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήµαηα θαηεπζχλνληαη 

ελάληηα ζηνλ εαπηφ θαη ζρεηίδνληαη µε µηα ππεξβνιηθά ηζρπξή ηθαλφηεηα 
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απηνξξχζµηζεο θαη απηνειέγρνπ (Aunola & Nurmi, 2005 Kovacs & Devlin, 

1998  Rapport, Denney, Chung & Hustace, 2001).  

Σφζν ηα εζσηεξηθεπµέλα φζν θαη ηα εμσηεξηθεπµέλα πξνβιήµαηα 

ζπµπεξηθνξάο έρεη θαλεί πσο παξαµέλνπλ ηδηαίηεξα ζηαζεξά θαηά ηελ 

εμέιημε ηνπ αηφµνπ, μεθηλψληαο απφ ηελ πξψηε ζρνιηθή ειηθία. Δπίζεο, θαη ηα 

δχν είδε πξνβιεµάησλ ζπµπεξηθνξάο είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε 

πξνβιήµαηα ζε δηάθνξνπο ηνµείο ηεο δσήο ηνπ αηφµνπ, είλαη πηζαλφ π.ρ. λα 

νδεγήζνπλ ζε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζρνιηθή απνηπρία, πζηέξεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ιχζεο πξνβιεµάησλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην, 

δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο µε νµειίθνπο ελψ ππάξρνπλ θαη απμεµέλεο 

πηζαλφηεηεο λα εµθαληζηνχλ θαηάζιηςε ή αγρψδεηο δηαηαξαρέο ζηελ ελήιηθε 

δσή (Kovacs & Devlin, 1998).  

Μηα κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ 

εκεξήζην ηχπν, θαηέδεημε φηη 16% πεξίπνπ ησλ πξνεθήβσλ θαη ησλ εθήβσλ 

παξνπζηάδνπλ εζσηεξηθεπκέλεο θαη εμσηεξηθεπκέλεο δπζθνιίεο, ζχκθσλα κε 

δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Ο ζπλδπαζκφο ςπρηθψλ θαη καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ θαζηζηά επηζθαιή ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ζρεηίδεηαη 

θπξίσο κε ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο πνπ ζα αλαπηχμνπλ απέλαληη ζηηο 

δπζθνιίεο απηέο θαη ζηηο ζρνιηθέο πηέζεηο (Κνπξθνχηαο 2007).  

Ζ αηηηνινγία γηα ηελ εµθάληζε πξνβιεµάησλ ζπµπεξηθνξάο δελ είλαη 

απιή θαη εχιεπηε, αιιά έγθεηηαη ζε έλα ζπλδπαζµφ παξαγφλησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αιιά θαη βηνινγηθψλ ή βηνρεµηθψλ. ηνπο παξάγνληεο 

απηνχο µπνξνχλ λα ζπµπεξηιεθζνχλ ε ειηθία θαη ην θχιν ηνπ παηδηνχ, ε 

θνηλσληθφ-νηθνλνµηθή ηάμε ζηελ νπνία αλήθεη ε νηθνγέλεηά ηνπ, νη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ παηδηνχ µε ηα ζεµαληηθά πξφζσπα ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

πιαηζηνπ θαζψο θαη νη επηξξνέο πνπ έρεη ζε απηφ ην γεληθφηεξν πνιηηηζµηθφ 

πιαίζην, ηα πξφηππα πνπ δίλεη θαη νη αμίεο πνπ πξεζβεχεη (Easterbrooks, 

Davidson & Chatan, 1993· Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1991) Σέινο, είλαη 

ζεµαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη πξηλ βγεη ην ζπµπέξαζµα φηη έλα παηδί 

αληηµεησπίδεη πξνβιήµαηα ζπµπεξηθνξάο δελ αξθεί απιά λα 

πξαγµαηνπνηεζεί µηα παξαηήξεζε ή λα εληνπηζηεί έλα ζχλνιν 

ζπµπησµάησλ. Θα πξέπεη πξψηα λα επηβεβαησζεί φηη νη δπζθνιίεο πνπ 

εληνπίδνληαη επηµέλνπλ ζην ρξφλν, έρνπλ ζεµαληηθή έληαζε θαη ζπρλφηεηα, 

θαη ζπλαληψληαη ζε φια ηα πιαίζηα ζηα νπνία θηλείηαη ην παηδί (π.ρ. 
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ππάξρνπλ θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ) (Campbell, 

1990). 

πκπεξαζκαηηθά ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο επηδεηθλχνπλ 

ζπλήζσο: 

- Απνθιεηζηηθά επηζεηηθά ή αληηδξαζηηθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο  

- Υακειή ή, αληίζεηα, δηνγθσκέλε απηνεθηίκεζε 

- Γηαζηξεβισκέλε αίζζεζε/αληίιεςε εαπηνχ 

- Μεησκέλεο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

- Υξήζε ερζξηθνχ/αληηθνηλσληθνχ ιεμηινγίνπ 

- Αλαζθαιή εζσηεξηθά ιεηηνπξγηθά πξφηππα 

- Πεξηνξηζκέλεο ζεηηθέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο 

- Φησρέο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο 

- Γεληθφηεξα έιιεηςε δηάζεζεο γηα θνηλσληθή πξνζέγγηζε θαη ζεηηθή 

ζπλδηαιιαγή κε άιινπο νκειίθνπο θαη ελειίθνπο.(Κνπξθνχηαο, 2011). 

1.10.2 Δλδνπξνζσπηθή πξνζαξµνγή  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε πνπ έρεη θάζε άηνµν 

µε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ε νπνία θαίλεηαη απφ ην αλ ην άηνµν δεη ζε αξµνλία 

µε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έρεη ζεηηθά ζπλαηζζήµαηα απέλαληί ηνπ 

(Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη δπζθνιίεο 

ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο εµθαλίδνληαη απφ πνιχ µηθξή ειηθία, αθφµα 

θαη ζε παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεµνηηθνχ (Hymel et al, 

1990).  

Σα παηδηά πνπ αληηµεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ελδνπξνζσπηθή ηνπο 

πξνζαξµνγή ζπρλά βηψλνπλ ζπλαηζζήµαηα φπσο ην άγρνο, ν θφβνο θαη ε 

µνλαμηά, ζπλήζσο δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζεγγίζνπλ νµειίθνπο ηνπο θαη 

θαηαιήγνπλ λα έρνπλ αξλεηηθέο ζθέςεηο θαη αξλεηηθά αηζζήµαηα πξνο ηνλ 

εαπηφ ηνπο (Burgess, Wojslawowicz, Rubin, Rose-Krasnor & Booth-LaForce, 

2006). Πνιιά παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο παξνπζηάδνπλ εκθαλείο 

εζσηεξηθεπκέλεο δηαηαξαρέο (π.ρ. άγρνο θνβίεο ή ηάζεηο θαηάζιηςεο), αιιά 

ππάξρνπλ επαξθή θιηληθά δεδνκέλα, γηα λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζπρλά ζπγθαιχπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ςπρηθέο 

δπζθνιίεο θαη γεληθά παξαπέκπνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθά 

πξνβιήκαηα/δηαηαξαρέο.(Kernberg & Chazan, 1991, νπ. Αλαθ. ζην 
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Κνπξθνχηαο, 2007). Ζ εζσζηξεθήο απηή ζπµπεξηθνξά θαη ε ππεξβνιηθή 

αλαζηνιή πνπ εµθαλίδνπλ ηαιαηπσξνχλ θαη επηβαξχλνπλ ζπλαηζζεµαηηθά ην 

άηνµν δπζθνιεχνληαο ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη ηελ πνξεία 

ηνπ πξνο ηελ απηνπξαγµάησζε (Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999).  

Έλαο δηαρσξηζµφο ησλ ζπµπησµάησλ πνπ παξεµπνδίδνπλ ηελ νµαιή 

ελδνπξνζσπηθή πξνζαξµνγή έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ Δξσηεµαηνινγίνπ Γηα- 

πξνζσπηθήο θαη Δλδν-πξνζσπηθήο Πξνζαξµνγήο (Παξαζθεπφπνπινο & 

Γηαλλίηζαο, 1999) απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηξία δηαθξηηά ζχλδξνµα 

ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο α) ην ζχλδξνµν «Άγρνο-Γπζζπµία- 

Φπραλαγθαζµφο», β) ην ζχλδξνµν «Μνλαρηθφηεηα-Βξαδπςπρηζµφο» θαη γ) 

ην ζχλδξνµν «Φπρνζσµαηηθέο δηαηαξαρέο».  

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφµνπ «Άγρνο-Γπζζπµία-Φπραλαγθαζµφο» 

απνηεινχλ ε εζσηεξηθή αλαζθάιεηα, ε αµεραλία, ν δηάρπηνο-γεληθεπµέλνο 

θφβνο, ε ππεξεπαηζζεζία, ε θαηήθεηα, νη ελνρέο, ην ζπλαίζζεµα µεηνλεμίαο, ε 

ππεξεμάξηεζε, ε ππεξβνιηθή ζπµµφξθσζε, ε µειαγρνιηθή δηάζεζε θ.α. 

(Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999). Όηαλ έλα παηδί ππνθέξεη απφ άγρνο 

θαη θφβνπο, ε ζπµπεξηθνξά ηνπ είλαη ηέηνηα πνπ επηθέξεη επηπηψζεηο θαη 

ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξνζαξµνγή, θαζψο είλαη ζπλήζσο δεηιφ, ληξνπαιφ, µε 

αλεπαξθείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εθδειψλεη εμαξηεηηθή ζπµπεξηθνξά, 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα, επηθπιαθηηθφηεηα θαη αθαµςία (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2004). Σα παηδηά µε έληνλν άγρνο, ζπλήζσο βηψλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο σο έλα εξέζηζµα πνπ πξνθαιεί ηδηαίηεξν ζηξεο θη έηζη 

ηείλνπλ λα απνζχξνληαη φηαλ π.ρ. έξρνληαη αληηµέησπα µε ηελ είζνδφ ηνπο ζε 

µηα νµάδα παηδηψλ (Burgess et al., 2006).  

Ζ θνηλσληθή απφζπξζε θαη απνµφλσζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ σο 

έλα ζπρλφ απνηέιεζµα ηνπ άγρνπο απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα ζπζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζπλδξφµνπ «Μνλαρηθφηεηα-Βξαδπςπρηζµφο» πνπ πεξηιαµβάλεη 

αθφµα ηελ επηθπιαθηηθφηεηα, ην θιείζηµν ηνπ αηφµνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ 

απνθπγή αιιειεπίδξαζεο µε ην γχξσ θφζµν, ηελ νθλεξία, ηελ 

ληξνπαιφηεηα, ηε ζπζηνιή, θ.α. (Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999). 

Έρεη βξεζεί αθφµα φηη ε µνλαμηά ζηα παηδηά ζπλδέεηαη µε δπζάξεζηεο ζθέςεηο 

θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήµαηα γχξσ απφ ηελ αλεθπιήξσηε αλάγθε ηνπο γηα ηε 

δεµηνπξγία δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη 
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θξνληίδαο (Chen, He, DeOliveira, LoCoco, Zappulla, Kaspar, Schneider, 

Valdivia, Chi-HangTse & DeSouza, 2004).  

Σν ηξίην ζχλδξνµν ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο, ην ζχλδξνµν 

«Φπρνζσµαηηθέο δηαηαξαρέο» έρεη λα θάλεη µε ηελ εµθάληζε ζσµαηηθψλ 

ελνριήζεσλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απν θάπνηα νξγαληθή αηηία αιιά απν 

ςπρνινγηθά αίηηα. ηελ πεξίπησζε απηή, νξηζµέλεο εζσηεξηθέο εληάζεηο 

«ζσµαηνπνηνχληαη» θαη εθδειψλνληαη σο νξγαληθέο δηαηαξαρέο. Οη 

δηαηαξαρέο απηέο εληνπίδνληαη ζε δηάθνξα µέξε ηνπ νξγαληζµνχ, π.ρ. ε 

αλνξεμία θαη ε βνπιηµία ζρεηίδνληαη µε ην πεπηηθφ ζχζηεµα, ε ελνχξεζε θαη ε 

εγθφπξηζε µε ην ζχζηεµα απέθθξηζεο, θαη ην βξνγρηθφ άζζµα µε ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεµα (Παξαζθεπφπνπινο & Γηαλλίηζαο, 1999). Πην 

ζπγθεθξηµέλα, µηα έληνλε ζπλαηζζεµαηηθή αληίδξαζε πνπ ζρεηίδεηαη µε ηελ 

εµθάληζε ζσµαηηθψλ ζπµπησµάησλ, απνηειεί ην άγρνο πνπ ζπλδέεηαη µε ηελ 

εκθάληζε ζσκαηηθψλ ελνριήζεσλ φπσο π.ρ. δαιάδεο, ηαρπθαξδία, 

ζηνκαρφπνλνο θαη πνλνθέθαινο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004). 

Κάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη επηβαξπληηθνί γηα ηα παηδηά 

πνπ αληηµεησπίδνπλ πξνβιήµαηα ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο είλαη ε 

έιιεηςε δεζµψλ θηιίαο πνπ εληείλεη ην αίζζεµα ηεο µνλαμηάο θαη ηελ 

απνµφλσζε, ε απφξξηςε απν ηελ νµάδα ησλ νµειίθσλ πνπ εληείλεη ην 

ζπλαίζζεµα ηεο µειαγρνιίαο θαη ε ππεξπξνζηαηεπηηθφηεηα απν ηελ πιεπξά 

ησλ γνληψλ, πνπ επηηείλεη ηελ θνηλσληθή απφζπξζε ηνπ παηδηνχ (Chen et al., 

2004∙ Rubin & Coplan, 2004). Παξάγνληεο πνπ, αληίζεηα, ζεσξνχληαη 

πξνζηαηεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ζηελ αληηµεηψπηζε πξνβιεµάησλ 

ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο είλαη ε αλάπηπμε απηνεθηίµεζεο θαη ε 

απφθηεζε θίισλ∙ άιισζηε ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ βνεζάεη ην παηδί λα 

απνθηήζεη ζεηηθή απηναληίιεςε θαζψο θαη µηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

άιινπο (Chen et al., 2004∙Rubin. & Coplan, 2004 Υαηδερξήζηνπ θαη ζπλ., 

2008).  

Δπίζεο, έρεη θαλεί πσο ην θχιν ηνπ παηδηνχ παίδεη ξφιν ζε απηφ ην ζέµα 

θαζψο µεγαιχηεξν πνζνζηφ θνξηηζηψλ παξά αγνξηψλ εµθαλίδεη δπζθνιίεο 

ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο (Burgess et al., 2006). Παξφιν πνπ ην 50% 

φισλ ησλ παηδηψλ µεηαμχ πέληε θαη δεθαπέληε εηψλ παξνπζηάδνπλ, νχησο ή 

άιισο, θάπνηα µηθξή ζπζηνιή ή εθδειψλνπλ θφβνπο ζην πιαίζην 

ζπλάληεζεο µε μέλα πξφζσπα, θαίλεηαη φηη, ζε φιεο ηηο ειηθίεο, είλαη ηα 
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θνξίηζηα πνπ εθδειψλνπλ πεξηζζφηεξα ζεµάδηα δεηιίαο θαη ζπµπεξηθνξψλ 

αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ ζπλδένληαη µε ηηο δπζθνιίεο ελδξνπξνζσπηθήο 

πξνζαξµνγήο, απφ φηη ηα αγφξηα (Herbert, 1998).  

Σξείο ζηξαηεγηθέο πνπ θαίλεηαη λα ρξεζηµνπνηνχλ ηα παηδηά γηα λα 

αληηµεησπίζνπλ δπζθνιίεο ελδνπξνζσπηθήο πξνζαξµνγήο πνπ ηνπο 

δεµηνπξγνχλ άγρνο είλαη: α) ην λα δεηήζνπλ βνήζεηα απφ θάπνηνλ ελήιηθα, 

είηε γνλέα είηε δάζθαιν, β) ν θαηεπλαζµφο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηνλ ζπµβηβαζµφ 

µε ηηο απαηηήζεηο ησλ άιισλ θαη γ) ε απνθπγή, πνπ νδεγεί ζε απνµάθξπλζε 

ηνπ παηδηνχ απν ηελ νµάδα ησλ νµειίθσλ (Burgess et al, 2006).  

1.10.3 Τπεξθηλεηηθφηεηα – Γπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο  

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε ελεξγεηηθφηεηα, ε απμεµέλε θηλεηηθφηεηα, ε 

παξνξµεηηθφηεηα θαη ε δπζθνιία ζπγθεληξσζεο ζε µηα δξαζηεξηφηεηα 

ζεσξνχληαη θπζηνινγηθά γηα ηα παηδηά ζε µηθξέο ειηθίεο, θαζψο απνηεινχλ 

αληαπφθξηζε ζηα πνιιά θαη πνηθίια εξεζίζµαηα πνπ ιαµβάλνπλ απν ην 

πεξηβάιινλ. Χζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

εµθαλίδνληαη ζε ππεξβνιηθφ βαζµφ θη έηζη ππάξρνπλ παηδηά πνπ, ζε 

ζχγθξηζε µε άιια ζπλνµειηθά ηνπο, εµθαλίδνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα, ηδηαίηεξε 

δπζθνιία λα θέξνπλ ζε πέξαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεθηλνχλ, θαζψο θαη 

εμαηξεηηθά ζπρλή θαη έληνλε παξνξµεηηθφηεηα, µε απνηέιεζµα λα 

δπζθνιέπνληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απν ην 

πεξηβάιινλ ηνπο ζχµθσλα µε ηελ ειηθία ηνπο (Κάθνπξνο, 2001).  

Πην ζπγθεθξηµέλα, ζπµπεξηθνξέο πνπ µπνξεί λα εθδειψλεη ελα παηδί, 

ζρεηηθέο µε ηελ ππεξθηλεηηθφηεηα είλαη (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2005):  

Να θνπλάεη λεπξηθά ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ηνπ θαη λα ζηξηθνγπξίδεη ζην 

θάζηζµα ηνπ.  

Να µελ µπνξεί λα πξαξαµείλεη γηα αξθεηή ψξα ζην ίδην ζεµείν θαη λα 

ζεθψλεηαη απν ηελ ζέζε ηνπ ζηελ ηάμε ή ζε άιιεο αλάινγεο πεξηπηψζεηο.  

Να ηξέρεη, λα ζθαξθαιψλεη θαη λα ζηηθνγπξίδεη αθφµα θη φηαλ βξίζθεηαη 

ζε ρψξνπο αθαηάιιεινπο γηα ηέηνηεο ζπµπεξηθνξέο.  

Να δπζθνιέπεηαη λα παίδεη θαη λα ζπµµεηέρεη µε εζπρία ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ.  

Να θηλείηαη αθαηάπαπζηα.  

Να µηιάεη πνιχ θαη ζπλερψο.  
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Υαξαθηεξηζηηθέο ζπµπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ δπζθνιία 

ζπγθέληξσζεο εθδειψλνληαη µέζσ ηεο απμεµέλεο απξνζεμίαο θαη ηεο 

έληνλεο παξνξµεηηθφηεηαο. Σέηνηνπ είδνπο ζπµπεξηθνξέο είλαη:  

Να µελ µπνξεί λα ζπγθεληψζεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ιεπηνµέξεηεο.  

Να θάλεη ιάζε ζε ζρνιηθέο εξγαζίεο ή ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο 

ιφγσ απξνζεμίαο, φρη ιφγσ έιιεηςεο γλψζεο.  

Να δπζθνιέπεηαη λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αθφµα θη φηαλ παίδεη.  

Να θαίλεηαη ζαλ λα µελ έρεη αθνχζεη φηαλ ηνπ µηινχλ.  

Να µελ µπνξεί λα αθνινπζήζεη νδεγίεο µέρξη λα ηηο νινθιεξψζεη θαη λα 

δπζθνιεχεηαη λα δηεθπεξαηψζεη ζρνιηθέο εξγαζίεο.  

Να δπζθνιεχεηαη ζηελ νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ.  

Να ράλεη ζπρλά αληηθείµελα.  

Να δπζθνιεχεηαη λα πεξηµέλεη ηε ζεηξά ηνπ, φηαλ µηα δξαζηεξηφηεηα ην 

απαηηεί.  

Να απαληά ρσξίο ζθέςε ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ ηίζεληαη, πξηλ θαλ 

νινθιεξσζνχλ.  

Να δηαθφπηεη ή λα ελνριεί ηνπο άιινπο πνπ ζπµµεηέρνπλ µαδί ηνπ ζε έλα 

παηρλίδη ή µηα ζπδήηεζε.  

Σα παηδηά πνπ εµθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ή θαη 

ππεξθηλεηηθφηεηα, ινηπφλ, αλ θαη έρνπλ γλψζε ηεο θαηάιιειεο θνηλσληθήο 

ζπµπεξηθνξάο, δπζθνιεχνληαη λα ηελ θάλνπλ πξάμε θη ελψ θαίλεηαη λα 

επηζπµνχλ ηελ αιιειεπίδξαζε µε ζπλνµήιηθνπο ηνπο, δελ ηνπο είλαη εχθνιν 

λα ζπµπεξηθεξζνχλ φπσο νη άιινη µε απνηέιεζµα λα αληηµεησπίδνπλ 

ζεµαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο (Barkley, 1997∙ Nijmeijer, 

Minderaa, Buitelaar, Mulligan, Hartman & Hoekstra, 2008).  

Οη ζπµπεξηθνξέο πνπ δεµηνπξγνχλ πξνβιήµαηα ζηελ θνηλσληθή 

πξνζαξµνγή παηδηψλ πνπ εµθαλίδνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα ζρεηίδνληαη είηε µε 

ηελ ηδηαίηεξα ελεξγεηηθή θαη αθαηάιιειε ζπµπεξηθνξά ηνπο είηε µε 

ζπµπεξηθνξέο πνπ πεξηιαµβάλνπλ επηζεηηθά ζηνηρεία πξνο ηνπο άιινπο. Σα 

παηδηά απηά µπνξεί λα γεινχλ δπλαηά ή λα µηινχλ ζε αθαηάιιειεο ψξεο, λα 

θηλνχληαη αδηάθνπα µέζα ζην ρψξν, θαζψο θαη λα δηαθφπηνπλ ην παηρλίδη ησλ 

άιισλ παηδηψλ. Αθφµα, µπνξεί λα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο, λα έρνπλ 

ερζξηθή θαη ειεγθηηθή ζπµπεξηθνξά θαη λα ρξεζηµνπνηνχλ ζσµαηηθή ή ιεθηηθή 
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βία, µε απνηέιεζµα λα εθιαµβάλνληαη σο απεηιεηηθά απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο 

ηνπο θαη λα απνθεχγνληαη (Barkley, 1997∙ Nijmeijer et al, 2008).  

Αληίζηνηρα, ε θνηλσληθή πξνζαξµνγή ησλ παηδηψλ πνπ εµθαλίδνπλ 

δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο δπζρεξαίλεηαη απν ζπµπεξηθνξέο φπσο ην λα µελ 

αθνχλ θάπνηνλ φηαλ ηνπο µηιάεη, νη παξαηεξήζεηο ηνπο λα είλαη εθηφο ζέµαηνο 

ιφγσ δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπο, λα νλεηξνπνινχλ θαη λα θαζπζηεξνχλ 

λα αληηδξάζνπλ ζηα εξεζίζµαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε 

ηάζε ηνπο λα είλαη αγρψδε θαη ληξνπαιά. Αλ θαη νη ζπµπεξηθνξέο απηέο 

δεµηνπξγνχλ ιηγφηεξα πξνβιήµαηα απφ ηηο επηζεηηθέο ζπµπεξηθνξέο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζρεηίδνληαη, σζηφζν, θη απηέο µε ηελ απνµφλσζε 

ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπ (Nijmeijer et al, 2008).  

Όζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο µεηαμχ θχισλ, έρεη βξεζεί νηη ηα αγφξηα 

έρνπλ 2-3 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εµθαλίζνπλ ππεξθηλεηηθφηεηα 

θαη δπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο ζε ζρέζε µε ηα θνξίηζηα, θη ελψ ζην γεληθφ 

πιεζπζµφ ε αληηζηνηρία είλαη πεξίπνπ έλα θνξίηζη αλά 3 αγφξηα, ζε θιηληθφ 

δείγµα παηδηψλ πνπ έρνπλ παξαπεµθζεί γηα αμηνιφγεζε ε αληηζηνηρία 

δηαµνξθψλεηαη ζε έλα θνξίηζη αλά δέθα αγφξηα. Δλδηαθέξνλ είλαη αθφµα νηη 

ηα θνξίηζηα πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη, ζε ζρέζε µε ηα 

αγφξηα, ιίγφηεξν πηζαλφ λα εµθαλίζνπλ ζπλνδά πξνβιήµαηα, φπσο π.ρ. 

δπζθνιίεο µάζεζεο ή ελαληησµαηηθή-πξνθιεηηθή δηαηαξαρή (Biederman et 

al., 2002· DuPaul, Jitendra, Tresco, Vile-Junod, Volpe & Lutz, 2006).  

Πεξίπνπ ην 15-30% ησλ παηδηψλ κε ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδεη καζεζηαθή 

δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά, ζηελ αλάγλσζε ή ζηελ νξζνγξαθία θαη πεξίπνπ 

ηα κηζά απφ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Τ ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζην 

ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. ε ΓΔΠ-Τ παξνπζηάδεη επίζεο ζπρλά 

ζπλλνζππφηεηα κε δηαηαξαρέο εζσηεξίθεπζεο φπσο είλαη ην άγρνο θαη ε 

θαηάζιηςε. Πξφζθαηεο εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη κέρξη θαη ην 30% ησλ παηδηψλ 

κε ΓΔΠ-Τ κπνξεί παξάιιεια λα παξνπζηάδεη θαη θάπνηα δηαηαξαρή 

εζσηεξίθεπζεο (Κring–Davison· Neale-Johnson, 2010). 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί νηη ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη νη δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ αηφµνπ θαη 

δεµηνπξγνχλ δπζθνιίεο αθφµα θαη µεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπ. Σα βαζηθά 

ζπµπηψµαηα επεξεάδνπλ ην άηνµν ζε πνιινχο ηνµείο θαη θαίλεηαη φηη, εθηφο 
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απφ ηε γεληθφηεξε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ζηνλ αθαδεµατθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ 

ηνµέα, µπνξεί πην ζπγθεθξηµέλα λα εµθαληζηνχλ θαηά ηελ ελήιηθε δσή 

πξνβιήµαηα επίδνζεο ζην ρψξν εξγαζίαο, ζηηο ζπδπγηθέο ζρέζεηο, ζηε 

δηαρείξηζε νηθνλνµηθψλ ζεµάησλ, αθφµα θαη ζπρλφηεξα απηνθηλεηηζηηθά 

αηπρήµαηα (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2006∙Sprich, Knouse, 

Cooper-Vince, Barbridge & Sabren, 2010).  

 

1.11. ΣΜΖΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΖ – ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΔΝΧΜΑΣΧΖ 
Οη φξνη «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε 

απνζαθήληζή ηνπο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

γξάθνληα. 

Ζ ιέμε έληαμε ζεκαίλεη «ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζε άιινπο», ελψ 

ελζσκάησζε «ζπλέλσζε ζε έλα ζψκα». (Λεμηθφ ηεο δεκνηηθήο, 1997). 

ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, θαη εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηα άηνκα κε 

Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (Δ.Δ.Α.), βξίζθνπκε ηηο έλλνηεο «έληαμε» θαη 

«ελζσκάησζε» λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ σο ζπλψλπκεο. 

Βαζηθή αλαθνξά γίλεηαη, επίζεο, θαη ζηελ θηινζνθία ηεο «εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο», ε νπνία δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζρέζεηο καζεηψλ θαη 

δαζθάισλ θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο ελεξγεηηθνχ θνξέα ηεο 

ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη εμέιημεο ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα θαη 

ηδηαίηεξεο (εθπαηδεπηηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο) δπζθνιίεο/αλάγθεο 

(Κνπξθνχηαο, Ζ & R.Caldin, 2012)  . 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κάιηζηα, άξρηζαλ λα δεκηνπξγνχληαη, ζην πιαίζην 

ησλ λέσλ ζεσξήζεσλ ηεο ζρνιηθήο ςπρνινγίαο, ηεο εληαμηαθήο 

παηδαγσγηθήο θαη ηνπ λένπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε, ζε 

πξνιεπηηθφ, αιιά θαη εζηηαζκέλν παξεκβαηηθφ επίπεδν, ησλ πξνβιεκάησλ 

δηαθφξσλ νκάδσλ καζεηψλ, πξνγξάκκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ κε 

θνηλσληθφ πξνζσπνθεληξηθφ θαη θηιηθφ ζην παηδί θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

ραξαθηήξα (Brooks, 1999· Daniels, Creese, & Norwich, 1998· Dryfoos, 

1994· 1997· Finney, 2006· Greenberg, 2003· Kourkoutas, 2008a · 2008b· 

Weare, 2000· Weare & Gray, 2003· Webster-Stratton, 1999).  

Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξεί λα έρνπλ έλαλ αηνκηθφ ή νκαδηθφ 

ραξαθηήξα κπνξεί λα ζπλδπάδνπλ ςπρνπαηδαγσγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο ή 
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ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, κπνξεί λα εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζην 

παηδί κε δπζθνιίεο, ζπλήζσο, εκπεξηέρνπλ κία δηάζηαζε νηθνγελεηαθήο 

παξέκβαζεο, παξεκβάζεηο ζε νκαδηθφ επίπεδν (π.ρ. δηδαζθαιία 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, επίιπζεο πξνβιεκάησλ), θαζψο θαη 

ζπκβνπιεπηηθή πιαηζίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Heller, 2000· Greenberg, 

2003· Κνπξθνχηαο, 2007α· Kourkoutas, 2008α· Kourkoutas & Georgiadi, 

2009· Liaupsin, Jolivette, & Scott, 2004· Weare, 2000· Weare & Gray, 

2003). 

ε θάζε πεξίπησζε έρεη αλαδεηρηεί ν θαίξηνο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηεο ηάμεο σο «ςπρνζεξαπεπηηθφο» παξάγνληαο γηα φιν ην θάζκα ησλ 

καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο ή ζχλζεηεο δπζθνιίεο (Abrams, 2005· Adams, 2000· 

Heller, 2000· Manor & Margalit, 1986).  

Θεσξείηαη φηη ν δάζθαινο, θαη ππάξρνπλ δεδνκέλα πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, κέζα απφ κία δεθηηθή, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη 

καζεζηαθά ππνζηεξηθηηθή ζηάζε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζεξαπεπηηθά γηα 

πνιιά παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα ή 

ςπρνθνηλσληθέο δπζιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ έλα 

πξνβιεκαηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ (Kauffman, 2001· Roffey, 2002· 

Weare, 2000).  

ηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο, αιιά θαη 

ζην αηνκηθφ ςπρνπαηδαγσγηθφ θαη ςπρνζεξαπεπηηθφ «πιάλν»-«ζρέδην» 

(project), ν θαλνληθφο δάζθαινο, φπσο θαη ν εηδηθφο παηδαγσγφο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ζρνιηθφ ςπρνιφγν θαη άιινπο εηδηθνχο, έρνπλ έλαλ 

θεληξηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζνπλ ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζην αθαδεκατθφ-

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

(πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα, παλεπηζηεκηαθή) (βι., Caldin & 

Succu, 2004· Campbell, 2002· Detraux, 2008 · Ianes & Cramerotti, 2007 

Κνπξθνχηαο, 2007· Weare, 2000).  

Δπηπιένλ, ν δάζθαινο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

ελαιιαθηηθά ςπρνπαηδαγσγηθά-ςπρνζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, είηε σο 

βαζηθφο εκςπρσηήο κε ηελ επνπηεία ςπρνιφγσλ, ελψ ζπγρξφλσο ε 

ζηαζεξή ελδνζρνιηθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζρνιηθνχο ςπρνιφγνπο, πνπ 

εξγάδνληαη ζε κία εληαμηαθή πξννπηηθή, απνδεηθλχεηαη θαίξηαο ζεκαζίαο, γηα 
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ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο (Hanko, 2001· Hornby, 

Carndo, & Hall, 2000· Κνπξθνχηαο, 2007· Mcevoy, A. & Welker, 2000).  

Ζ ζπκβνπιεπηηθή /ζπλαηζζεκαηηθή (emotional) ππνζηήξημε/πιαηζίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ εληαμηαθφ θαη «ςπρνζεξαπεπηηθφ» ηνπο ξφιν είλαη, 

επίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έληαμεο απηψλ ησλ παηδηψλ (Κνπξθνχηαο, Ζ. & Caldin, 2012). 

Καηά ηνλ Κφκπν (1992), ζηελ πεξίπησζε ηεο έληαμεο, ν καζεηήο κε 

Δ.Δ.Α. εγγξάθεηαη ζηε ζπλήζε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρεη 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ, ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη. Βνεζείηαη απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, ηαπηφρξνλα φκσο, 

παξαθνινπζεί εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα πνπ ηνπ παξέρεη ν δάζθαινο 

εηδηθήο αγσγήο. Σν εηδηθφ απηφ πξφγξακκα κπνξεί λα παξέρεηαη κέζα ζηελ 

ηάμε, ζηελ νπνία θνηηά ν καζεηήο ή έμσ απ’ απηήλ. Ο ρξφλνο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο δηεπζεηείηαη κε ζπλεξγαζία ηνπ 

δαζθάινπ ηεο ηάμεο θαη ηνπ δαζθάινπ εηδηθήο αγσγήο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ζεσξείηαη ε κε απνκάθξπλζε ηνπ καζεηή απφ ηελ ηάμε, θαηά 

ηελ πεξίνδν πνπ νη άιινη καζεηέο αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζηα νπνία κπνξεί 

λα ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο ή κε δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνλ θέξνπλ θνληά 

ζηνπο άιινπο ζπκκαζεηέο θαη ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αλαπηχμεη ζπλεξγαζία 

κε απηνχο. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ηνληζηεί φηη ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο 

αζρνιείηαη απεπζείαο κε ην καζεηή κε Δ.Δ.Α. θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην 

δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνλ νπνίν θαηαηνπίδεη γηα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ην 

καζεηή απηφ. Ο καζεηήο κε Δ.Δ.Α. κπαίλεη ζηνλ θχθιν δσήο ηεο ζπλήζνπο 

ηάμεο αιιά δελ είλαη ηθαλφο ή δελ έρεη αθφκα πξνεηνηκαζηεί ζε βαζκφ πνπ 

λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα ζπκκεηέρεη πιήξσο 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ρσξίο ηε ζηήξημε πνπ ηνπ παξέρεηαη απφ 

ην δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο. Σελ επζχλε, φκσο, γηα ην καζεηή απηφ – φπσο 

θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο – ηελ έρεη ν δάζθαινο ηεο ηάμεο θαη φρη ν 

δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο κε Δ.Δ.Α. ζεσξεί 

σο δάζθαιφ ηνπ ην δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο, πξνδηθάδνπκε πσο πνηέ δε ζα 

κπνξέζεη λα ελζσκαησζεί ζηελ ηάμε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. 

ηφρνο ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ καζεηή θαη πξνο 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ νθείινπκε λα εξγαδφκαζηε. 
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Ο Σζηλαξέιεο (1993) ππνζηεξίδεη φηη ε ελζσκάησζε πξνυπνζέηεη ηελ 

έληαμε θαη δηαρσξίδεη ηηο δχν έλλνηεο ελλνηνινγηθά θαη ρξνληθά. Σαπηίδεη ηελ 

έληαμε κε ηελ απνδνρή – κέζα ζε κηα ήδε ιεηηνπξγνχζα κε ηηο δηθέο ηεο 

θπζηθέο θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο νκάδα – κηαο ζέζεο απφ έλα άηνκν ή κηα 

θαηεγνξία αηφκσλ, πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά θνηλσληθά, βηνινγηθά, 

ςπρνινγηθά ή νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο 

βνήζεηαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ νκάδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο απηήο, 

θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ξφινπ ή ξφισλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο νκάδαο. 

Απφ ηελ άιιε, νξίδεη ηελ ελζσκάησζε σο ηελ αιιειναπνδνρή, απφ έλα 

ζχλνιν ή κηα νκάδα, ελφο αηφκνπ ή κηαο νκάδαο, σο ηελ αλάπηπμε 

θνηλσληνδπλακηθψλ ζρέζεσλ, ρσξίο ηελ παξνρή θακηάο ηδηαίηεξεο βνήζεηαο, 

είηε απφ ηελ νκάδα είηε απφ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ παξάγνληα, κε 

απνηέιεζκα ηελ πιήξε αθνκνίσζε; ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο κε ηηο 

δηακνξθνχκελεο ζρέζεηο αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ακθίπιεπξα. 

Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα βιέπνπκε ην 

πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηά ζε 

δηαρσξηζηηθφ πιαίζην εθπαίδεπζεο (εηδηθφ ζρνιείν ή ηκήκα έληαμεο ζηηο 

δηάθνξεο ρψξεο. Παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο λφηηαο Δπξψπεο ε 

νπνία θαίλεηαη λα επηιέγεη πεξηζζφηεξν  ηε ζπλεθπαίδεπζε. Βέβαηα, 

πηζαλνινγείηαη φηη απηφ κπνξεί λα είλαη έιιεηκκα ζεζκηθψλ δνκψλ θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Πνζνζηφ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

εθπαηδεχνληαη ζε μερσξηζηέο δνκέο  αλά Υψξα     

            

<1% 1-2 % 2-4 % >4 % 

Κχπξνο Απζηξία Βέιγην Βέιγην 

Διιάδα Γαλία Δζζνλία Βέιγην 

Ηζιαλδία Ηξιαλδία Φηιαλδία Σζερία 

Ηηαιία Ληρλεζηάηλ Γαιιία Γεξκαλία 

Ννξβεγία Ληζνπαλία Οπγγαξία Διβεηία 

Πνξηνγαιία Λνπμεκβνχξγν Λεηνλία  

Ηζπαλία Κάησ Υψξεο Πνισλία  
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 νπεδία ινβαθία  

 Ζ Β   

Πεγή: Δπξσπατθφο Φνξέαο εηδηθήο Αγσγήο, 2003, 12. 

ηελ μέλε βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα ηεο έληαμεο δηαθνξνπνηείηαη θαη 

εμαξηάηαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν εμέηαζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Έηζη, θαηά ηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία, ε έληαμε είλαη έλα γλψξηζκα ηεο 

εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ηελ νπνία αλεμάξηεηα ζηνηρεία ελφο ζπλφινπ 

ελψλνληαη ζε έλα θαηλνχξην ζχλνιν, θαιχηεξα νξγαλσκέλν θαη θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

Καηά ηελ ςπρνινγία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, έληαμε είλαη ε ζπκθσλία ησλ 

πξάμεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ελφο αλζξψπνπ, ν νπνίνο νδεγείηαη ζπλεηδεηά 

απφ θνηλσληθέο αμίεο θαη απφ εζηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αξρέο. 

Καηά ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία, έληαμε ζεκαίλεη ζπλχπαξμε αηφκσλ 

κηαο νκάδαο ζε κηα θνηλφηεηα κε εληαίνπο ζηφρνπο. 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηδηαίηεξα ζηελ εθπαίδεπζε άξρηζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80, νπφηε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηε 

ζρνιηθή έληαμε, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ έθζεζε Warnock (1982).  

ηελ έθζεζε απηή, ππνζηεξίδεηαη φηη ε αξρή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κε απνηειεί «έθθξαζε ηεο απφιπηεο πηα 

πίζηεο καο φηη φζν είλαη αλζξψπηλα δπλαηφ, φια ηα άηνκα πξέπεη λα έρνπλ 

ην κεξίδηφ ηνπο ζηηο επθαηξίεο γηα νινθιήξσζε θαη απηνπξαγκάησζε […]. 

Παξάιιεια, θάλνπκε εληειψο ζαθή ηελ ακεηάθιεηε απφθαζή καο λα 

πνιεκήζνπκε ηελ άπνςε γηα εθπαίδεπζε ησλ «εηδηθψλ» θαη ησλ 

ζπλεζηζκέλσλ παηδηψλ ζαλ λα απνηεινχλ δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

παηδηψλ. Τπνζηεξίδνπκε νιφςπρα ηελ αξρή ηεο παξνρήο θνηλψλ 

πξνγξακκάησλ γηα φια ηα παηδηά». Ζ ίδηα έθζεζε πεξηγξάθεη ηξεηο ηχπνπο 

ζρνιηθήο έληαμεο: 

 ηε ρσξηθή (locational) έληαμε: ζε απηφ ηνλ ηχπν έληαμεο ηα παηδηά κε 

Δ.Δ.Α. εθπαηδεχνληαη ζηνλ ίδην ρψξν καδί κε ηα παηδηά ρσξίο Δ.Δ.Α., αιιά 

ζε μερσξηζηέο κνλάδεο ή ζρνιηθά θηίξηα. Ζ επαθή κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. 
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 ηελ θνηλσληθή (social) έληαμε: ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. θαη ησλ παηδηψλ ρσξίο Δ.Δ.Α. παξέρεηαη μερσξηζηά, 

αιιά θαηά ηε δηάξθεηα θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο δηαιεηκκάησλ, ενξηψλ, 

εθδξνκψλ θ.ά., ηα παηδηά έρνπλ θνηλσληθέο επαθέο. 

 ηε ιεηηνπξγηθή (functional) έληαμε: ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηα παηδηά 

κε Δ.Δ.Α. θαη ηα παηδηά ρσξίο Δ.Δ.Α, πνπ βξίζθνληαη ζην γεληθφ ζρνιείν, 

ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ απφ θνηλνχ, αιιά 

παξαθνινπζνχλ εηδηθφ πξφγξακκα κέζα ζηελ θνηλή ηάμε. (Εψληνπ Α.-

ηδέξε, 1998, 131). 

Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. απνηεινχζε θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζην πιαίζην ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Αλ θαη, 

αλακθηζβήηεηα, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. θαη ε εμάιεηςε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο απνηειεί ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα απνηειεί βαζηθφ 

ζέκα αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη λα πξνζεγγίδεηαη πνιηηηθά θαη θνηλσληθά 

σο ηέηνην, εληνχηνηο, νη δηαθεξχμεηο απφ κφλεο ηνπο δελ αξθνχλ γηα ηε 

κείσζε ησλ πξαθηηθψλ ηνπ απνθιεηζκνχ. Σαπηφρξνλα, απαηηείηαη ε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο παηδαγσγηθήο δηάζηαζεο ηεο έληαμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην 

γεληθφ ζρνιείν. 

Δάλ ε έληαμε (ζρνιηθή) απαηηεί απφ ηνπο λένπο κε θηλεηηθά, 

αηζζεηεξηαθά θαη λνεηηθά πξνβιήκαηα κηα πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 

ζπλζήθεο δσήο θαη ζρνιηθήο κάζεζεο, ηφηε εκπιέθεηαη ακνηβαία θαη ε 

εθαξκνγή απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ζηηο 

πξαθηηθέο ηεο ηάμεο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πνξεία ηεο έληαμεο. Τπφ απηή 

ηελ έλλνηα, κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηελ έληαμε σο κηα δηαδηθαζία ακνηβαίαο 

πξνζαξκνγήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πξαθηηθέο ξπζκίζεηο, εμαηνκηθεπκέλε 

βνήζεηα, κέηξα επσθειή θαη γηα ηνπο άιινπο καζεηέο, ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ελειίθσλ θαη κεηαβνιή ηεο αληίιεςεο ζηε ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο 

(Γειιαζνχδαο Λ., 2004, 269). 

Ζ ζρνιηθή-εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. είλαη έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε φιεο ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. Θεσξείηαη, πιένλ, απνδεθηφ πσο «ζην ζρνιείν, 

αληηθείκελν κάζεζεο δελ είλαη κφλν ε δηδαθηέα χιε πνπ κέζσ ηεο 
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δηδαζθαιίαο κεηαβηβάδεηαη σο γλψζε απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή […]», 

αιιά βαζηθά ε θνηλσληθή κάζεζε. «Απηή ζπληειείηαη ζε δχν επίπεδα: ζην 

επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ πξαθηηθψλ, ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

νξγαλψλνληαη κε βαζηθφ ζπληειεζηή ην δάζθαιν πξνθεηκέλνπ λα 

δηεθπεξαησζεί ην επίζεκα δηαηππσκέλν πξφγξακκα κάζεζεο θαη ζην 

επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηε 

δπλακηθή ηεο νκάδαο – ηάμεο ( Μπελέθνπ Δ.,πεξ. Πξνεθηάζεηο ζηελ 

Δθπαίδεπζε, 14, 72).   

Ζ ηδέα ηεο έληαμεο ζηεξίρηεθε αξρηθά ζηελ ππφζεζε φηη ε θαζεκεξηλή 

ζπλδηαιιαγή αλάκεζα ζε καζεηέο κε Δ.Δ.Α. θαη καζεηέο ρσξίο Δ.Δ.Α 

απνηειεί ηε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ άξζε ησλ ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλσλ θαη πξνζσπηθά παγησκέλσλ πξνθαηαιήςεσλ. Ζ 

πξφζβαζε ζην γεληθφ ζρνιείν απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δηακφξθσζε 

θαηλνχξησλ αληηιήςεσλ, νη νπνίεο ζα νδεγνχζαλ ζηε κείσζε ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο απφξξηςεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Θεσξήζεθε φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

έληαμεο εκπινπηίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε ή 

ρσξίο Δ.Δ.Α., ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο θαη πξνσζεί ηελ παξαπέξα έληαμε ησλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν ( Barton 1988, 1989 ). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε Δ.Δ.Α., αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο - ηάμεο, ζηε δπλαηφηεηά ηνπο γηα θνηλσληθή 

πξνζαξκνγή θαη ζηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ρσξίο Δ.Δ.Α. απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο κε Δ.Δ.Α ηφζν ζε δνκεκέλεο φζν θαη ζε ειεχζεξεο εθπαηδεπηηθέο θαη 

κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.(Goodman 1972, Cavalaro θαη Porter 

1980, Guralnick  θαη Croom 1980, Rynders 1980, Johnson θαη Johnson 

1981, Kennedy 1982, Kaufman 1985, Taylor 1987, Shapiro θαη Morgolis 

1988, Jenkins 1989).  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ 

εξεπλψλ είλαη αληηθαηηθά θαη αιιεινζπγθξνπφκελα, φκσο νη κειέηεο απηέο 

δείρλνπλ φηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. βηψλνπλ αξλεηηθέο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

φπσο απηέο πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ απνξξηπηηθή θαη 

πεξηζσξηνπνηεκέλε θνηλσληθή ζέζε πνπ απηνί θαηέρνπλ ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο (Cullinan, Sabormie θαη Crossland 1992, Kaufman, Agard  θαη 
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Semmel 1985, Marwell 1990, Sale θαη Carey 1995, Roberts θαη Zubrick 

1992∙ζην: Βιάρνπ Αλαζηαζία ((Πξαθηηθά πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο, 2000), 

Κνηλσληθή ρνιηθή Έληαμε: Ζ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο αλαπεξίαο ζηα 

πιαίζηα δεκηνπξγίαο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ ζρνιηθήο 

ειηθίαο ). 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ παηδηψλ ζηα 

πιαίζηα ηεο νκάδαο - ηάμεο πξνέξρνληαη απφ έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ παηδηψλ ρσξίο Δ.Δ.Α. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο ζπγθξίλνπλ καζεηέο κε θνηλσληθή 

απνδνρή θαη καζεηέο πνπ βηψλνπλ θνηλσληθή απφξξηςε (Vosk 1982, 

Asarnow θαη Callan 1985, Dodge θαη Feldman 1990 ζην: Βιάρνπ Αλαζηαζία 

(Πξαθηηθά πλεδξίνπ Δηδηθήο Αγσγήο, 2000), Κνηλσληθή ρνιηθή Έληαμε: Ζ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηεο αλαπεξίαο ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο.). Έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηνπ παηδηνχ ζηελ νκάδα 

είλαη ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθνγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο είλαη νη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν καζεηήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ (Coie 1990, Burhrmeister θαη 

Furman 1986).  

Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. είλαη αξθεηά ζεκαληηθή αιιά 

είλαη κφλν ε κία δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

βηψλνπλ νη καζεηέο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο - ηάμεο. Ζ έλλνηα ηεο θηιίαο 

απνηειεί κηα άιιε δηάζηαζε, θαζψο ε θηιία δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε καζεηέο κε Δ.Δ.Α. θαη καζεηέο ρσξίο 

Δ.Δ.Α. δηαθέξνπλ αξθεηά. Οη δηαπξνζσπηθέο-θηιηθέο ζρέζεηο ησλ πξψησλ 

είλαη πην επηθαλεηαθέο, ιηγφηεξν ζηαζεξέο, επηξξεπείο ζηηο ζπγθξνχζεηο θαη 

έρνπλ ακνηβαία αληαιιαγή ελδφκπρσλ απνθαιχςεσλ (Zetlin θαη Murtangh 

1988).  

Ζ έληαζε αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε θηάλεη 

ζην απνθνξχθσκά ηεο ζην ρψξν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο, ηδηαίηεξα φηαλ 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνηεινχλ ηνλ θεληξηθφ άμνλα αλάιπζεο 

(Hargreaves, 1972, ζει. 7). Ζ αλάιπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ 
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βηψλνπλ ηα παηδηά ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπο θνπιηνχξαο είλαη έλα πνιχ 

δχζθνιν έξγν. Οη ελήιηθεο δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ θνπιηνχξα 

ησλ παηδηψλ, αθξηβψο επεηδή απηή ε θνπιηνχξα αλήθεη ζηα παηδηά, 

δεκηνπξγείηαη απφ ηα παηδηά θαη απεπζχλεηαη ζηα παηδηά θαη φρη ζηνπο 

ελήιηθεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θνπιηνχξαο αλαπηχζζνληαη θαη 

θαηαζθεπάδνληαη θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ καζεηή κε Δ.Δ.Α. Ο φξνο θνηλσληθή ηαπηφηεηα 

εκπεξηέρεη δχζθνιεο θαη πνιπζχλζεηεο θνηλσληθνςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Δδψ, ελλννχκε, θπξίσο, ηελ ηαπηφηεηα πνπ νη καζεηέο ρσξίο Δ.Δ.Α. 

απνδίδνπλ ζηνπο καζεηέο κε Δ.Δ.Α., ζηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

 Με ιίγα ιφγηα, κε ηνλ φξν έληαμε αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιχπινθε θαη 

ζπλερφκελε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ (έθδεισλ θαη άδεισλ) πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ θαη (θνηλσληθν-εθπαηδεπηηθψλ) 

ζρέζεσλ έηζη ψζηε ηα ζχγρξνλα ζρνιεία λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηεο 

φισλ ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε έληαμε δελ απνηειεί απηνζθνπφ 

αιιά είλαη ην κέζν γηα ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ 

ζρνιείσλ. 

Σα θνηλά βηψκαηα, ε θνηλή κάζεζε θαη ν ζπγρξσηηζκφο ζε έλα θνηλφ 

ζρνιείν απνηεινχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ηεο θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο. Σν ζρνιείν, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ ξφιν, 

νθείιεη λα πξνάγεη θαη λα ζηεξίδεη αηνκηθά ηνπο καζεηέο ηνπ, ζηνπο νπνίνπο 

αλήθνπλ θπζηθά θαη νη καζεηέο κε κεησκέλεο ηθαλφηεηεο. Οη καζεηέο δελ 

πξέπεη λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκφδνληαη ζήκεξα ζηηο άθακπηεο 

δνκέο θαη ζηνπο θαζηεξσκέλνπο, αιιά μεπεξαζκέλνπο, ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Απελαληίαο ην ζρνιείν νθείιεη λα είλαη εχθακπην θαη επέιηθην 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνυπνζέζεηο κάζεζεο ησλ παηδηψλ. Καηά 

ηελ «Δπξσπατθή Ζκέξα» ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1995, ην θεληξηθφ ζχλζεκα 

ήηαλ: «Πνιίηεο κε πιήξε δηθαηψκαηα», θαη ηα βαζηθά ζέκαηα ήηαλ: «Καλέλαο 

δηαρσξηζκφο, θακία δηάθξηζε, απηνπξνζδηνξηζκφο θαη ελζσκάησζε» (Helios 

II, 1995, 10 θαη 14). Ζ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ε θνηλσλία επξχηεξα 

νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ ηελ «αλζξσπνινγηθή δηαθνξά», ην δηθαίσκα ηνπ 
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θαζελφο λα είλαη δηαθνξεηηθφο, ην δηθαίσκα ηνπ άιινπ λα ζθέθηεηαη σο 

άιινο, ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο πνιινχο (πξνζπάζεηα κείσζεο θαη 

νκνπνίεζεο ηεο κεηνλφηεηαο). ε κηα πιεηφκνξθε θνηλσλία, ε δηαθνξά σο 

γλψξηζκα απνηειεί ζηνηρείν «θαλνληθφηεηαο». Δλζσκάησζε δε ζεκαίλεη φηη 

θαζεηί άιιν, μέλν, πξέπεη λα ην αθνκνηψζεηο ή λα ην εμαιείςεηο κε ηελ 

αγσγή θαη ηε δηδαζθαιία. Δλζσκάησζε ζεκαίλεη λα δεηο κε ηνπο άιινπο∙ λα 

δηαηεξείο θαη λα ζέβεζαη ηελ εηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα ζηελ 

νκάδα∙ λα ζπκκεηέρεηο θαη λα επεξεάδεηο κε ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ φζα 

ζπκβαίλνπλ. Μφλν κε ηε δηαξθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε αλάκεζα 

ζηα κέιε ηεο νκάδαο είλαη δπλαηή ε ελζσκάησζε (Κππξησηάθεο 2001).  

ηελ πεξίπησζε ελζσκάησζεο (Κφκπνο, 1992), ν καζεηήο κε Δ.Δ.Α. 

εληάζζεηαη πιήξσο εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ζηε ζπλήζε ηάμε 

ζπλνκειίθσλ ηνπ, αθνχ σο ελζσκάησζε νξίδεηαη ε πιήξεο εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο - εθπαηδεπηηθέο θαη άιιεο - 

κέζα ζε κηα ζπλεζηζκέλε ηάμε ζπλνκειίθσλ. Απηφ ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηεινχληαη ζηελ ηάμε, 

αλάινγα πάληα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, ρσξίο θακία μερσξηζηή βνήζεηα απφ 

άιιν δάζθαιν, εηδηθφ ή κε, εθηφο απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπο. 

Παξάιιεια, πξνυπνηίζεηαη φηη ηα παηδηά κε Δ.Δ.Α. έρνπλ θηάζεη ζε ηέηνην 

επίπεδν ψζηε λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο κε ηα άιια παηδηά, νη 

νπνίεο λα ηνπο επηηξέπνπλ λ΄ αλαπηχζζνπλ θάπνην είδνο αιιειεπίδξαζεο. 

Μπνξνχλ, δειαδή, λα σθειεζνχλ απφ ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ ηεο ηάμεο. Ο δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ην παηδί ελζσκαηψλεηαη, εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη 

βνήζεηα, φρη απεπζείαο πξνο ην καζεηή, αιιά πξνο ην δάζθαιν. 

πλεξγάδεηαη ζηελά κε ην δάζθαιν ηεο ηάμεο, ηνλ νπνίν θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δχλαηαη λα βνεζήζεη κε επηηπρία ην καζεηή κε 

Δ.Δ.Α. 

Οη δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο εληάρζεθαλ ζηηο επξχηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, κε απνηέιεζκα λα 

πινπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε ρψξα. Με βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα κνληέια πινπνίεζεο 

ηεο ελζσκάησζεο.  
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Σν πξψην, ην νπνίν βαζίδεηαη θπξίσο ζην ακεξηθαληθφ πξφηππν, είλαη 

ην θαηεγνξηθφ, παξαδνζηαθφ κνληέιν, φπνπ ε εθπαίδεπζε θαη ε 

ελζσκάησζε εμαξηψληαη απφ ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζπληεξεηηθφ κνληέιν ην νπνίν αθνινπζείηαη, κε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο, ζε ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία.  

Σν δεχηεξν είλαη ην κνληέιν εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, φπνπ ηα 

παηδηά εληάζζνληαη ζηελ εηδηθή αγσγή θαη ζηε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο κε 

θξηηήξην ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη φρη ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σν κνληέιν απηφ πξνέξρεηαη απφ ηε Βξεηαλία θαη αθνινπζείηαη ζηελ Οπαιία 

θαη ηελ Ηξιαλδία.  

Σν ηξίην είλαη ην κνληέιν εμσηεξηθήο ζηήξημεο, φπνπ ηα παηδηά δέρνληαη 

εηδηθή βνήζεηα έμσ απφ ην ζρνιείν γηα λα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ, φζν ην 

δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηζφηηκα, ζηα δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο. Σν κνληέιν 

απηφ επηθξαηεί θπξίσο ζην Βέιγην θαη ηελ Διβεηία.  

Σέινο, ην κνληέιν ελζσκάησζεο γηα φινπο πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ 

Ηηαιία θαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο απαηηεί αιιαγέο ζην «θαλνληθφ» 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα κπνξεί λα δέρεηαη θάζε καζεηή αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ( Σδνπξηάδνπ, 1995). 

Οη ρψξεο αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή ζπλεθπαίδεπζεο πνπ αθνινπζνχλ 

κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή/ 

Eurydice/ Eurostat, 1999/2000. Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003, 

8 ): α) Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

πνιηηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή πνπ ζηνρεχεη ζηελ έληαμε φισλ ζρεδφλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε (one-track approach). Ολνκάδεηαη 

θαηεγνξία κηαο δηαδξνκήο. Ζ πνιηηηθή απηή ππνζηεξίδεηαη απφ επξχ θάζκα 

ππεξεζηψλ κε επίθεληξν ην ζρνιείν ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε ζπλαληάηαη ζηελ Ηζπαλία, Διιάδα, Ηηαιία, Πνξηνγαιία, νπεδία, 

Ηζιαλδία, Ννξβεγία θαη Κχπξν. 

β) ηελ δεχηεξε θαηεγνξία ππάξρνπλ δχν μερσξηζηά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα (two-track approach) (θαηεγνξία δηπιήο δηαδξνκήο). Οη καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θνηηνχλ ζπλήζσο ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε 

εηδηθέο ηάμεηο. Γεληθά, ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ είλαη επίζεκα 

εγγεγξακκέλνη σο άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ αθνινπζνχλ 

ην γεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Σα δχν απηά ζπζηήκαηα 
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έρνπλ (ή έζησ είραλ κέρξη πξφζθαηα) μερσξηζηή λνκνζεζία, κε 

δηαθνξεηηθνχο λφκνπο γηα ηε θάζε κία. ηελ Διβεηία θαη ην Βέιγην ε Δηδηθή 

Αγσγή είλαη αξθεηά θαιά αλεπηπγκέλε θαη εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ρσξηζηά, 

ζε έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα εηδηθψλ ζρνιείσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ έλα αλάινγα νξγαλσκέλν δίθηπν ηαηξνπαηδαγσγηθψλ θέληξσλ. 

γ) Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία έρνπλ κία πνιιαπιφηεηα 

πξνζεγγίζεσλ φζνλ αθνξά ηελ έληαμε (multi-track approach) (θαηεγνξία 

πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ). Πξνζθέξνπλ κία πνηθηιία ππεξεζηψλ θαη επηινγψλ 

κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ (ζπζηήκαηα γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο 

αγσγήο). Οη ππεξεζίεο απηέο θπκαίλνληαη απφ ηηο πνιιαπιέο εηδηθέο ηάμεηο 

(πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο) έσο δηάθνξεο κνξθέο ελδνζρνιηθήο 

ζπλεξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληαιιαγώλ (φπνπ 

εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηα εηδηθά ζρνιεία 

νξγαλψλνπλ αληαιιαγέο πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ) (Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα 

ηελ Αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003). Ζ Γαλία, ε Γαιιία, ε Ηξιαλδία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Απζηξία, ε Οπγγαξία, ε Πνισλία, Φηιαλδία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Λεηνλία, ην Ληρλεζηάτλ, ε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Δζηνλία, ε 

Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε ινβαθία θαη ε ινβελία αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Οη ρψξεο κε ζχζηεκα δηπιήο δηαδξνκήο, ηείλνπλ λα πηνζεηήζνπλ 

πξνζέγγηζε πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ (γηα παξάδεηγκα ε Γεξκαλία θαη νη Κάησ 

Υψξεο ελψ αλήθαλ ζην ζχζηεκα δηπιήο δηαδξνκήο κεηαθηλνχληαη ζην 

ζχζηεκα πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ). ε απηέο ηηο ρψξεο παξαηεξείηαη 

απμαλφκελνο αξηζκφο δνκψλ κεηαμχ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο 

αγσγήο. Οη ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο κνλήο δηαδξνκήο θαη 

πνιιαπιώλ πξνζεγγίζεσλ νδεγνχληαη ζηελ κεηαηξνπή ελφο αξηζκνχ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ ζε πνιπδχλακα θέληξα (θέληξα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη 

εθαξκνγψλ - resource centres). ε φιεο ηηα ρψξεο ην εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε ζπλεθπαίδεπζε. Δπίζεο, 

φιεο «νη ρψξεο πξνζπαζνχλ λα κεηαθηλεζνχλ απφ ην ςπρν-ηαηξηθφ 

παξάδεηγκα ζε έλα πην εθπαηδεπηηθήο θαηεχζπλζεο ή αιιεινεπίδξαζεο 

παξάδεηγκα. Δληνχηνηο, πξνο ην παξφλ απηφ θπξίσο γίλεηαη ζε επίπεδν 

αιιαγήο ελλνηψλ θαη απφςεσλ (Γεσξγηάδε Μ,. Κνπξθνχηαο Ζι., Καιχβα 

Δπθξ., ) 
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Κνηλφ ηφπν γηα έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί ην φηη ε 

ζρνιηθή γλψζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή εθφζνλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη λα 

αληαιιάζζεη αμίεο. Σν ζρνιείν, ινηπφλ, επεξεάζηεθε απφ ηελ ηδενινγία ηεο 

αγνξάο, ε νπνία έβγαιε ζηελ επηθάλεηα κηα ππεξβνιηθή ινγηζηηθή ζηελ 

παξαγσγή ηεο γλψζεο. ην πιαίζην απηφ, ε γλψζε πεξηνξίδεηαη ζηε 

αμηνιφγεζε, ε νπνία νδεγεί ζε δηαβαζκηζκέλε επίδνζε. Έηζη, ε 

ελζσκάησζε απνηέιεζε έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πνιηηηθή, φκσο, απηή ζπκπαξέζπξε ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ζηελ «εηηθεηνπνίεζε» άηνκα επαίζζεηα ζηε δηαβαζκηζκέλε 

επίδνζε. Σα πνζνζηά θαη νη θαηεγνξίεο ηεο αλαπεξίαο απμήζεθαλ κε ηελ 

εηζαγσγή «λέσλ» θαηεγνξηψλ αλεπάξθεηαο, φπσο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θ.ά. Παξά, ινηπφλ, ηελ εζηθή 

δέζκεπζε ησλ θνηλσληψλ απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε, σο δηαδηθαζία 

αχμεζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη αιιαγήο ζηάζεο απέλαληη ζηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο, ε ελζσκάησζε δελ κπφξεζε λα επηηεπρζεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη θαίλεηαη λα έρεη εγθισβηζηεί ζηε ζχγθξνπζε 

αλάκεζα ζηηο ηδενινγηθέο επηηαγέο γηα εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αληηθίλεηξα ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο 

(Σδνπξηάδνπ ,2000).  

ε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο /ελζσκάησζεο παηδηψλ κε 

ηδηαηηεξφηεηεο έρεη έλα δπλακηθφ θαη δηαρξνληθφ ραξαθηήξα, αθνξά φια ηα 

επίπεδα θαη ηνκείο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ (θνηλσληθφ, δηαπξνζσπηθφ, 

αθαδεκατθφ, επαγγεικαηηθφ θιπ.),θαζψο θαη δηαθνξεηηθέο εμειηθηηθέο θάζεηο 

(παηδηθή ειηθία, εθεβεία, ελήιηθε δσή θνθ.). Ζ έθβαζε ηεο είλαη απφξξνηα 

κίαο πιεζψξαο καθξνθνηλσληθψλ (λνκνζεζία, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

θνηλσληθή αλεθηηθφηεηα, πξνθαηαιήςεηο, ππνδνκέο, πξνζβαζηκφηεηα ζε 

εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο θιπ.) θαη κηθξνθνηλσληθψλ παξακέηξσλ (ζρνιηθή 

κνλάδα, θηινζνθία ζρνιείνπ, δηεχζπλζε, δάζθαινο ηάμεο, γνλείο άιισλ 

παηδηψλ θνθ) πνπ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κία ζπλερή θαη ζηαζεξή 

βάζε (βι. Zipper & Simeonsson,2004). Ζ ζπλεθπαίδεπζε ζεσξείηαη κία 

ζεκαληηθή παξάκεηξν κίαο επηηπρεκέλεο θνηλσληθνπνίεζεο γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο, παξά ηηο νπνηεζδήπνηε 

δπζθνιίεο θαη αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Απηφ φκσο πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ πνιινχο, πιένλ, εξεπλεηέο είλαη φηη πέξα απφ ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο, 
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ε δνγκαηηθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ κνληέισλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε 

επηκέξνπο πεξηνρέο θαη ρψξεο, ε αδπλακία λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ παηδηψλ, 

γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ε αδπλακία λα αληηκεησπίδνληαη θαη λα 

επηιχνληαη νη θξίζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηεο έληαμεο θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ ζρεδηαζκψλ 

νδεγνχλ ζπρλά ζε γεληθέο ή επηκέξνπο απνηπρίεο (βι. Κνπξθνχηαο, 2003). 

Πεπνίζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη φηη ε έληαμε μεθηλά απφ παξά πνιχ λσξίο 

θαη ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζκνπ ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ απφ ηελ αξρή ηεο 

θνηλσληθήο θαη αθαδεκατθήο ηνπο δσήο, γεγνλφο πνπ ζε έλα κεγάιν βαζκφ 

θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ηνπιάρηζηνλ ζηελ θνηλσληθή απνδνρή απηψλ ησλ 

παηδηψλ. (Γεσξγηάδε Μ,. Κνπξθνχηαο Ζι., Καιχβα Δπθξ., 2007) 

Αλαθεθαιαησηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη δηαθχκαλζε 

απφςεσλ θαη ζέζεσλ γχξσ απφ ηε ζεκαζία ησλ φξσλ έληαμε θαη 

ελζσκάησζε, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηαθνξεηηθή επηζηεκνληθή 

ζθνπηά ππφ ηελ νπνία εμεηάδνληαη νη φξνη απηνί. Άιινηε παξνπζηάδνληαη κε 

ην ίδην αθξηβψο πεξηερφκελν, άιινηε ηνπνζεηείηαη ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ 

θαη άιινηε απέρνπλ παξαζάγγαο. ε θάζε πεξίπησζε, φινη θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ ζηελ εηπκνινγία ησλ φξσλ θαη λα απνδέρνληαη ηελ εξκελεία 

ηνπο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ 

γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπο.   
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2.1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

2.1.1 εκαζία θαη ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

Αλ θαη ηα απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ είλαη ζπρλά αληηθαηηθά µεηαμχ 

ηνπο, απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη, ηειηθά, 

φηη νη δηαθνξέο µεηαμχ ησλ παηδηψλ µε θαη ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνηθίινπλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνµείο ηεο Απηναληίιεςεο. Ζ έξεπλα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ζρεηηθά µε ηηο αθαδεµατθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο, ελψ νη απηναληηιήςεηο ηνπο ζε µε αθαδεµατθνχο ηνµείο θαη 

ε απηνεθηίµεζή ηνπο δε δηαθέξνπλ ζεµαληηθά απφ ηηο αληίζηνηρεο 

απηναληηιήςεηο θαη ηελ απηνεθηίµεζε ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο.  

Ζ αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

µειεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο επηµέξνπο ηνµείο 

Απηναληίιεςεο, γηα ην ιφγν φηη, ζηνλ αθαδεµατθφ ηνµέα, ηα παηδηά απηά 

αληηµεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο 

θαλεξψλνπλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αξλεηηθφηεξε 

αθαδεµατθή Απηναληίιεςε απφ ηνπο νµειίθνπο ηνπο, ε αθαδεµατθή 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα θπµαίλεηαη 

ζε θπζηνινγηθά επίπεδα.  

Γηα ηνπο ππφινηπνπο επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο, ηα 

απνηειέζµαηα ησλ εξεπλψλ είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξα. ηηο πεξηζζφηεξεο, 

φµσο, έξεπλεο δελ παξαηεξήζεθε αμηφινγε δηαθνξά µεηαμχ ησλ δχν 

νµάδσλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο δε θάλεθε 

λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

νχηε σο πξνο ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο. Έηζη, παξά ην φ,ηη ζπρλά πηζηεχεηαη, 

ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα έρνπλ θαλνληθή 

απηνεθηίµεζε.  

Απφ ηα ιηγνζηά δηαζέζηµα ζηνηρεία, θαίλεηαη φηη, µεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππάξρνπλ µάιινλ νµνηφηεηεο παξά 

δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν ηα παηδηά απηά αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο. Αθφκε, ε Απηναληίιεςε, ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, δε θαίλεηαη λα 
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δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα µε ηελ ειηθία ή ηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο; δπζθνιίεο. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ µεηαμχ ηνπο ιφγσ αηνµηθψλ αιιά θαη πνιηηηζηηθψλ- 

νηθνινγηθψλ παξαµέηξσλ.  

Οη αηνµηθέο δηαθνξέο θαίλεηαη λα δηαδξαµαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

φζνλ αθνξά ζηε ζπλάθεηα µεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο θαη 

ηεο απηνεθηίµεζεο. Αλεμάξηεηα, φµσο, απφ ην γεγνλφο απηφ θαη ηε ζρέζε 

αηηίνπ-αηηηαηνχ µεηαμχ ησλ δχν µεηαβιεηψλ, ν επηµέξνπο ηνµέαο ηεο 

Απηναληίιεςεο πνπ αθνξά ζηε θπζηθή εµθάληζε, θαίλεηαη λα έρεη ηελ 

ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα µε ηελ απηνεθηίµεζε, ηφζν ζην γεληθφ πιεζπζµφ, φζν 

θαη ζηα άηνµα µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα 

παγθνζκίσο δελ αθνξά ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζπρλά αθνξνχζε κάιινλ ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά. 

ε θάζε πεξίπησζε, ζηελ Διιάδα, νη έξεπλεο γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη 

πνιχ ιίγεο. Απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο, δηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, 

χπαξμε εξεπλεηηθνχ θελνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ερεη πνιχ κεγαιν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ λα ςειαθίζνπκε ηε Γεκηνπξγηθφηεηα ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα δνχκε αλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα ησλ 

παηδηψλ ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα βξνχκε ηνπο παξάγνληεο κε 

ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ Απηναληίιεςε ησλ 

παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά ζηνπο 

εμήο επηµέξνπο ηνµείο: ρνιηθή Ηθαλφηεηα, ρέζεηο µε ηνπο ζπλνµειίθνπο, 

Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα, Φπζηθή εµθάληζε θαη Γηαγσγή-ζπµπεξηθνξά. Δπηρεηξεί, 

επίζεο, λα δηεξεπλήζεη ηελ απηνεθηίµεζε θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

µαζεηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά. 

Δπηπξνζζέησο, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ (ειηθίαο, 

θχινπ, Δ΄- ΄ ηάμεο, ηκήκαηνο έληαμεο - θαλνληθήο ηάμεο, ζρνιηθήο 

επίδνζεο, κνξθσηηθνχ επηπέδνπ γνλέσλ, ρσξηζκέλσλ - κε ρσξηζκέλσλ 

γνλέσλ) ζηελ Απηναληίιεςε - Απηνεθηίκεζε θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ.  
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2.1.2 Γηαηχπσζε εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ – ππνζέζεσλ 

Μεηά απφ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο -ηα απνηειέζµαηα 

ηεο νπνίαο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαπάλσ- νη ππνζέζεηο-εξσηήκαηα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο δηαηππψλνληαη σο εμήο:  

Τπφζεζε 1: Ο βαζκφο Απηναληίιεςεο καζεηψλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή.  

Τπφζεζε 2: Ο βαζκφο Απηναληίιεςεο καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ 

αξηζκεηηθή είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αξηζκεηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή. 

Τπφζεζε 3: Ο βαζκφο Απηνεθηίκεζεο καζεηψλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο δε 

δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή.  

Τπφζεζε 4: Ο βαζκφο Απηνεθηίκεζεο καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ 

αξηζκεηηθή δε δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αξηζκεηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή. 

Τπφζεζε 5: Ο βαζκφο Γεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο 

είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή. 

Τπφζεζε 6: Ο βαζκφο Γεκηνπξγηθφηεηαο καζεηψλ κε δπζθνιίεο ζηελ 

αξηζκεηηθή είλαη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. 

πκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρφλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αξηζκεηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ηνπ καζεηή.  

Τπφζεζε 7: Παξάγνληεο Απηναληίιεςεο σο πξνβιεπηηθνί ηνπ βαζκνχ 

Απηνεθηίκεζεο. Αλαµέλεηαη φηη µεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο 

θαη ηεο απηνεθηίµεζεο ζα ππάξρνπλ ζπλάθεηεο. Ζ αληίιεςε ησλ παηδηψλ γηα 

ηε θπζηθή ηνπο εµθάληζε ζα ζρεηίδεηαη ηζρπξφηεξα µε ηελ απηνεθηίµεζε, ζε 

ζχγθξηζε µε ηνπο ππφινηπνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο. 
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Δξψηεκα 8: Τπάξρεη ζπλάθεηα ησλ ηνκέσλ Απηναληίιεςεο – 

Απηνεθηίκεζεο κε ηε Γεκηνπξγηθφηεηα; 

Eξψηεκα 9: Παξάγνληεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, εζσηεξηθεπκέλσλ, 

εμσηεξηθεπκέλσλ θαη ζπλνιηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θιίκαθαο Achenbach σο 

πξνβιεπηηθνί ηνπ βαζκνχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο Απηναληίιεςεο, ηεο 

Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο. Γηεξεπλάηαη αλ ππάξρνπλ 

ζπλάθεηεο αλάκεζα ζηνπο επηµέξνπο ηνκείο Απηναληίιεςεο, ηεο 

Απηνεθηίµεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηα 

εζσηεξηθεπκέλα, ηα εμσηεξηθεπκέλα θαη ζπλνιηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ. 

Τπφζεζε 10: Αλακέλεηαη λα κελ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηελ ειηθία ζε 

κήλεο ησλ παηδηψλ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζηελ 

Απηναληίιεςε θαη ηελ Απηνεθηίκεζε. 

Τπφζεζε 11: Αλακέλεηαη ην θχιν λα ζρεηίδεηαη κε ηνπο επηκέξνπο ηνκείο 

Απηναληίιεςεο . 

Τπφζεζε 12: Αλακέλεηαη ην ζρνιείν λα κε ζρεηίδεηαη κε ηελ Απηναληίιεςε – 

Απηνεθηίκεζε θαη Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Τπφζεζε 13: Αλακέλεηαη νη καζεηέο ηεο Δ΄ ηάμεο λα κε δηαθνξνπννχληαη 

σο πξνο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο Απηναληίιεςεο, ηελ Απηνεθηίκεζε θαη ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα απφ ηνπο καζεηέο ηεο Σ΄ ηάμεο. 

Τπφζεζε 14: Αλακέλεηαη ηα παηδηά ησλ ηκεκάησλ έληαμεο λα εκθαλίδνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηα ηα παηδηά 

ηεο νκάδαο ειέγρνπ. 

Τπφζεζε 15:. Aλακέλεηαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ λα ζρεηίδεηαη 

αλάινγα κε ηελ Απηναληίιεςε – Απηνεθηίκεζε θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ 

παηδηψλ. 

Τπφζεζε 16: Αλακέλεηαη ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

Απηναληίιεςε θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Τπφζεζε 17: Αλακέλεηαη ε ζρνιηθή επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηε γιψζζα, ζηα 

καζεκαηηθά, ζηα θπζηθά θαη ηελ ηζηνξία λα ζρεηίδεηαη κε ηελ Απηναληίιεςε – 

Απηνεθηίκεζε θαη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπο.  
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2.1.3 Γείγκα θαη δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζε δεκφζηα ζρνιεία Γεληθήο Αγσγήο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηεκβξίνπ 2009 – Ηνπλίνπ 2010. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Δ΄ 

θαη Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ πνπ θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. Αθφκε, 

ζπκκεηείραλ, αληίζηνηρα, παηδηά ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο (νκάδα ειέγρνπ) πνπ 

δε θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ καζεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιείσλ: 1ν Γ.. Γέξαθα (14 καζεηέο) 

1ν Γ.. Βάξεο (28 καζεηέο), 10ν Γ.. Νίθαηαο (12 καζεηέο), 8ν Γ.. 

Πεξάκαηνο (14 καζεηέο), 12ν Γ.. Νίθαηαο (6 καζεηέο), 28ν  Γ.. Νίθαηαο (2 

καζεηέο), 12ν  Γ.. Κεξαηζηλίνπ (25 καζεηέο), 7ν Γ.. Νίθαηαο (17 καζεηέο), 

9ν Γ.. Νίθαηαο (18 καζεηέο), 27ν Γ.. Νίθαηαο (20 καζεηέο), Γ.. Γίινθνπ 

Βάξεο (16 καζεηέο), 2ν Γ.. Βάξεο (10 καζεηέο) θαη Γ.. Βνπιηαγκέλεο (22 

καζεηέο). 

Μεηά απφ άδεηα εηζφδνπ  γηα ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε παηδηά 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην 

ππνπξγείν Παηδείαο θαη ηε Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 117433/Γ6/12-9-2008, ρνξεγήζακε 204 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

καο επηζηξάθεθαλ 204. Δληάρζεθαλ ζηε κειέηε ηα παηδηά ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο πνπ εκθάληδαλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ή ζηελ εθηέιεζε 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πιήξεο αμηνιφγεζε ησλ 

παηδηψλ θαη έληαμή ηνπο  ζε νκάδα αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο ή ζε νκάδα 

καζεκαηηθήο δπζθνιίαο. Γελ επηιέρζεθαλ παηδηά πνπ είραλ δπζθνιία θαη 

ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά. Οη νκάδεο ειέγρνπ ήηαλ κεξηθψο 

επηθαιππηφκελεο. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ, 

ηα νπνία δελ είραλ νχηε αλαγλσζηηθή νχηε καζεκαηηθή δπζθνιία νχηε 

θνηηνχζαλ ζην Σκήκα Έληαμεο, αιιά ζε Σππηθή Σάμε, ήηαλ 107. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα  παηδηά κε αλαγλσζηηθή δπζθνιία 

θάιππηε ην 68% ηεο νκάδαο ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε καζεκαηηθή δπζθνιία. 

Αληίζηνηρα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα παηδηά γηα ηα παηδηά κε καζεκαηηθή 

δπζθνιία θάιππηε ζε πνζνζηφ 69% ηελ νκάδα ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία. Σν δείγκα καο είρε ηα παξαθάησ δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 
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Πίλαθαο 1 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (%). 

 Με 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία 

(n=47) 

Υσξίο 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία 

(n=156) 

Με 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(n=50) 

Υσξίο 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(n=154) 

Φχιν: 

Αγφξηα 

Κνξίηζηα 

 

24% 

21,6% 

 

76% 

78,4% 

 

25,4% 

23% 

 

74,6% 

77% 

Σάμε: 

 Δ΄ 

 Σ΄ 

 

24,5% 

21,6% 

 

75,5% 

78,4% 

 

25,5% 

23,7% 

 

74,5% 

76,3% 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Παηέξα 

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Λχθεην 

Παλεπηζηήκην 

Μεηαπηπρηαθά 

 

 

 

 

30% 

34,8% 

30,4% 

4,3% 

0% 

 

 

 

11,7% 

13% 

37% 

29,9% 

8,4% 

 

 

 

29,2% 

27,1% 

35,4% 

6,3% 

2,1% 

 

 

 

11,8% 

15% 

35,9% 

29,4% 

7,8% 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο:  

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Λχθεην 

Παλεπηζηήκην 

Μεηαπηπρηαθά 

 

 

 

39,1% 

28,3% 

28,3% 

4,3% 

0% 

 

 

 

11% 

12,3% 

35,1% 

34,4% 

7,1% 

 

 

 

35,4% 

37,5% 

16,7% 

8,3% 

2,1% 

 

 

 

11,8% 

9,2% 

38,6% 

34% 

6,5% 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Υσξηζκέλνη 

Μερσξηζκέλνη 

 

 

20% 

35,1% 

 

 

80% 

64,9% 

 

 

18,1% 

54,1% 

 

 

81,9% 

45,9% 
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2.1.4 Μέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γεκηνπξγήζακε ηέζζεξηο νκάδεο καζεηψλ: κία νκάδα κε αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο θαη κία νκάδα ρσξίο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηαζκηζκέλεο 

δνθηκαζίεο TORP 5 & TORP 6. Δπίζεο κία νκάδα κε καζεκαηηθέο δπζθνιίεο 

θαη κία νκάδα ρσξίο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία εθηέιεζεο 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. Μεηξήζακε ην εθθξαζηηθφ ιεμηιφγην κε ηε 

ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία WISC ΗΗΗ θαη ην πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην κε ηε 

ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία Peabody Picture Vocabulary Test–Revised (PPVT-

R), κε ζθνπφ ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν λα καο δψζεη ηε ιεθηηθή λνεκνζχλε 

ησλ παηδηψλ. Με ηε ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία RAVEN Progressive Matrices 

κεηξήζακε ηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνχ εμηζψλακε ηηο νκάδεο σο πξνο ηε ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή ηθαλφηεηα κεηξήζακε ηα επίπεδα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

Απηναληίιεςεο ηεο Απηνεθηίκεζεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Γηα ηε κέηξεζε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιεθηηθέο 

δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο: α. Αζπλήζεηο ρξήζεηο (Wallach & 

kogan, 1965), β. πλέπεηεο (Torrance, 1966) θαη νη κε ιεθηηθέο δνθηκαζίεο 

κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο: α. πκπιήξσζε θχθισλ (Torrance, 1966), β. 

πκπιήξσζε ζρεκάησλ (Torrance, 1966). Δπεηδή νη δνθηκαζίεο κέηξεζεο 

ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο δελ είλαη ζηαζκηζκέλεο, έγηλε δνθηκαζηηθή ρνξήγεζε 

ζε δέθα καζεηέο Δ΄ ηάμεο θαη ζε δέθα καζεηέο Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ. Ζ 

αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο δνθηκαζίεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή. Ηθαλνπνηεηηθφο ήηαλ θαη ν δείθηεο αμηνπνζηίαο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach  a=,938.  

Σέινο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ρνξεγήζεθε ην 

«Φχιιν δεκνθξαθηθψλ ζηνηρείσλ», ην νπνίν απνηειείηαη απφ θιεηζηνχ 

ηχπνπ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην θχιν, ηελ ηάμε θνίηεζεο (Δ΄, Σ΄ ηάμε), ην 

ηκήκα θνίηεζεο (ηκήκα έληαμεο, θαλνληθή ηάμε), ηελ ειηθία, ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε (ρσξηζκέλνη, κε ρσξηζκέλνη γνλείο) θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν 

ησλ γνλέσλ.  
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Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: 

1. Πσο αληηιακβάλνκαη ηνλ εαπηφ κνπ (ΠΑΣΔΜ, Μπφηζαξε, 2001) 

2. Mέηξεζε Γεκηνπξγηθφηεηαο 

2.1 Λεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

α. Αζπλήζεηο ρξήζεηο (Wallach & kogan, 1965) 

β. πλέπεηεο (Torrance, 1966) 

2.2 Mε ιεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

α. πκπιήξσζε θχθισλ (Torrance, 1966) 

β. πκπιήξσζε ζρεκάησλ (Torrance, 1966) 

3. Σεζη ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ (ίκνο, ηδεξίδεο, 

Μνπδάθε, 2007) 

4. TORP 5, αλάγλσζε ιέμεσλ (Padeliadu, S., & Sideridis, G. D. 2000). 

Discriminant validationof the Test of Reading Performance (TORP) for 

identification of children with reading difficulties. European Journal of 

Psychological Assessment, 16, 139–146. 

5.TORP 6, αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ (Padeliadu, S., & Sideridis, G. D. 

2000).  

6. πληνκεπκέλε δνθηκαζία πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ (Peabody Picture 

Vocabulary Test–Revised PPVT-R), (Sideridis, Protopapas, Mouzaki, 

Simos, 2011) 

7. πληνκεπκέλε δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ WISC-ΗΗΗ 

(Μπεδεβέγγεο θηι, ίκνο, Πξσηφπαπαο, ηδεξίδεο, Μνπδάθε, 2007) 

8. Γνθηκαζία νπηηθήο πξνζνρήο Μάγνη-Γξάθνη (ίκνο, ηδεξίδεο, 

Μνπδάθε, 2007) 

9. πληνκεπκέλε δνθηκαζία κε ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο RAVEN (ηδεξίδεο, 

Πξσηφπαπαο, ίκνο, 2007) 

10. Δξσηεκαηνιφγην γηα εθπαηδεπηηθνχο Teacher’s Report Form-TRF 

(Manual for the ASEBA School-Age Forms &Profiles, 2001. Διιεληθή 

έθδνζε: Δγρεηξίδην γηα ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη πξνθηι ζρνιηθήο 

ειηθίαο ηνπ ΑΔΒΑ (χζηεκα Achenbach γηα Δκπεηξηθά Βαζηζκέλε 

Αμηνιφγεζε), (Achenbach & Leslie A. Rescorla., 2001) Διιεληθή έθδνζε ( 

Ρνχζνπ, 2003). 

11. Φχιιν δεκνθξαθηθψλ ζηνηρείσλ 
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2.1.4.1 Μέηξεζε Απηναληίιεςεο-Απηνεθηίκεζεο  

Σν ΠΑΣΔΜ ΗΗ είλαη µηα δέζµε έμη ςπρνµεηξηθψλ θιηµάθσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απηνεθηίµεζεο θαη πέληε επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο. 

Δίλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε µαζεηέο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ Γεµνηηθνχ, ειηθίαο 

πεξίπνπ 9 έσο 12 εηψλ. Οη πέληε ππνθιίµαθεο Απηναληίιεςεο είλαη νη εμήο.  

 ρνιηθή Ηθαλφηεηα 

 ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο  

 Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα 

 Φπζηθή Δκθάληζε 

 Γηαγσγή-ζπκπεξηθνξά 

Απηνεθηίκεζε 

Σν ΠΑΣΔΜ ΗΗ απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ Self - 

Perception Profηle for Children ηεο Harter. ηελ πξψηε ζειίδα ηνπ 

εξσηεµαηνινγίνπ ππάξρνπλ ιεπηνµεξείο νδεγίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν 

ζπµπιήξσζήο ηνπ. ην ηέινο, ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

αηνµηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ µαζεηή. Δπίζεο, είλαη εχθνιε ε θαηαζθεπή ελφο 

πξνθίι, ηνπνζεηψληαο ηνπο βαζµνχο Απηναληίιεςεο θαη ην βαζµφ 

απηνεθηίµεζεο ζε έλα δηάγξαµµα. Σν εξσηεµαηνιφγην ΠΑΣΔΜ ΗΗ πνπ 

ρξεζηµνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεµα.  

Πεξηερφµελν ησλ θιηµάθσλ ηνπ ΠΑΣΔΜ ΗΗ  

 ρνιηθή Ηθαλφηεηα: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο απνηππψλνπλ 

ηελ αληίιεςε ηνπ µαζεηή αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

ζηα ζρνιηθά µαζήµαηα.  

 ρέζεηο µε ηνπο ζπλνµειίθνπο: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο 

αμηνινγνχλ ην βαζµφ θνηλσληθήο απνδνρήο ηνπ µαζεηή απφ ηνπο νµειίθνπο 

ηνπ.  

 Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο απνηππψλνπλ 

ηελ αληίιεςε ηνπ µαζεηή γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπ ζηα ζπνξ θαη ηα αζιήµαηα.  

 Φπζηθή εµθάληζε: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο απνηππψλνπλ ηελ 

αληίιεςε ηνπ µαζεηή γηα ην ζψµα ηνπ, ην πξφζσπφ ηνπ θαη γεληθά ηε 

ζσµαηηθή ηνπ δηάπιαζε θαη ηελ εμσηεξηθή ηνπ εµθάληζε.  

 Γηαγσγή-ζπµπεξηθνξά: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο αμηνινγνχλ 

ην βαζµφ ζηνλ νπνίν ν µαζεηήο ληψζεη φηη ζπλήζσο θάλεη απηφ πνπ είλαη 
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ζσζηφ θαη φηη γεληθά παξνπζηάδεη θαιή ζπµπεξηθνξά.  

 Απηνεθηίµεζε: νη εξσηήζεηο ηεο θιίµαθαο απηήο αμηνινγνχλ ην βαζµφ 

ζηνλ νπνίν ν µαζεηήο είλαη επραξηζηεµέλνο γεληθά µε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε 

δσή ηνπ.  

Μνξθή ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ΠΑΣΔΜ ΗΗ  

Σν εξσηεµαηνιφγην ΠΑΣΔΜ ΗΗ πεξηιαµβάλεη ηξηάληα ζπλνιηθά 

εξσηήζεηο, πέληε αλά θιίµαθα. ε θάζε εξψηεζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ ν 

µαζεηήο θάλεη µηα δήισζε, ε νπνία έρεη δπαδηθή µνξθή θαη ε νπνία 

ειαρηζηνπνηεί ηηο θνηλσληθά επηζπµεηέο απαληήζεηο. Απφ ην µαζεηή δεηείηαη 

πξψηα λα επηιέμεη πνηνο ηχπνο αηφµνπ, απφ ηνπο δχν ελαιιαθηηθνχο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζε θάζε ζθέινο ηεο εξψηεζεο, ηνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν. 

ηε ζπλέρεηα θαιείηαη λα απνθαζίζεη, ζεµεηψλνληαο µε Υ ζην αληίζηνηρν 

ηεηξάγσλν, θαηά πφζν ε πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ ηνπ αηφµνπ πνπ επέιεμε 

«απφιπηα ηνπ ηαηξηάδεη» ή «µάιινλ ηνπ ηαηξηάδεη». 

Βαζκνιφγεζε ηνπ ΠΑΣΔΜ ΗΗ 

Οη απαληήζεηο βαζκνινγνχληαη κε 1, 2, 3, ή 4, κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο 

λα αληαλαθινχλ πςειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο θαη Απηνεθηίκεζεο. Οη 

απαληήζεηο ηνπ θάζε καζεηή ζηηο εξσηήζεηο βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ην 

θιεηδί ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ ησλ εξσηήζεσλ γηα 

θαζεκηά απφ ηηο επηκέξνπο θιίκαθεο Απηναληίιεςεο, απνηειεί ην βαζκφ 

Απηναληίιεςεο ηνπ καζεηή ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα ηεο δσήο ηνπ. Ο κέζνο 

φξνο ησλ ηηκψλ ησλ εξσηήζεσλ ηεο θιίκαθαο Απηνεθηίκεζεο, απνηειεί ην 

βαζκφ Απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή. Σν κέζνλ ηεο ηεηξαβάζκηαο θιίκαθαο 

βαζκνιφγεζεο (1,2,3,4) είλαη ην 2,50.  

Σππηθά δεδνκέλα ηνπ ΠΑΣΔΜ II  

ην εγρεηξίδην ηνπ ΠΑΣΔΜ ΗΗ (Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001γ), 

παξνπζηάδνληαη ηα ηππηθά δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ βαζκψλ Απηναληίιεςεο θαη ησλ 

βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο, θαζψο θαη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα δεδνκέλα απηά θαλεξψλνπλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

εξγαιείν κε πνιχ θαιά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σφζν νη δείθηεο 

αμηνπηζηίαο φζν θαη νη δείθηεο εγθπξφηεηάο ηνπ θηλνχληαη ζε πςειά επίπεδα 

θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ.  
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Πνιχ θαιά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη λα έρεη θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην Self-Perception Profile for Children ηεο Harter, ηνπ νπνίνπ 

ην ΠΑΣΔΜ ΗΗ απνηειεί ηελ ειιεληθή έθδνζε. Οη θιίκαθεο ηεο Harter, 

ζεσξνχληαη απφ ηα πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα φξγαλα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

πνιπδηάζηαηεο θχζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. Έρνπλ ηζρπξή ζεσξεηηθή 

βάζε θαη πνιχ θαιά ςπρνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. (Byme, 1996· Elbaum & Vaughn, 2001· Hattie, 

1992· Μαθξή-Μπφηζαξε, 2000α· Μαθξή-Μπφηζαξε, 2001α).  

ε κηα έξεπλα κε δείγκα εθήβσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ έθαλε ε 

ίδηα ε Harter θαη ζπλεξγάηεο ηεο ην 1998, δηαπηζηψζεθε φηη ην ζπγθεθξηκέλν 

φξγαλν κέηξεζεο µπνξεί λα ρξεζηµνπνηεζεί απνηειεζµαηηθά ζηνλ εηδηθφ 

απηφ πιεζπζµφ. Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, 

δηαπηζηψζεθε φηη µειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ έλλνηα ηνπ εαπηνχ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ρξεζηµνπνίεζαλ ην ζπγθεθξηµέλν εξσηεµαηνιφγην 

ηεο Harter σο µέζν ζπιινγήο δεδνµέλσλ.  

Απηή ηε ζηηγµή δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα θάπνην εξσηεµαηνιφγην 

µέηξεζεο ηεο Απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίµεζεο ζηαζµηζµέλν ζε µαζεηέο 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν εξσηεµαηνιφγην µέηξεζεο ηεο Απηναληίιεςεο 

θαη ηεο απηνεθηίµεζεο παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Harter θαη ηνλ Renick, έρεη ηελ ίδηα ζεσξεηηθή 

βάζε θαη δνµή µε ην εξσηεµαηνιφγην Self-Perception Profile for Children ηεο 

Harter, µε ηε δηαθνξά φηη ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ππνδηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο επηµέξνπο ηνµείο. Αλ θαη ην εξσηεµαηνιφγην απηφ, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε εηδηθά γηα ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, είλαη πνιιά 

ππνζρφµελν, απαηηείηαη λα δηεμαρζεί πεξηζζφηεξε έξεπλα φζνλ αθνξά ζηα 

ςπρνµεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά (Byrne, 1996).  

Ζ Byrne (1996) αλαθέξεη, επίζεο, φηη ην εξσηεµαηνιφγην πνπ 

θαηαζθεχαζαλ νη Boersma θαη Chapman ην 1992 µεηξά µφλν επηµέξνπο 

ηνµείο ηεο αθαδεµατθήο Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Δπνµέλσο, ππάξρεη µεγάιε αλάγθε γηα θαηαζθεπή έγθπξσλ θαη 

αμηφπηζησλ νξγάλσλ µέηξεζεο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ, ζηαζµηζµέλσλ ζε 

παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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2.1.4.2 Mέηξεζε Γεκηνπξγηθφηεηαο 

2.1.4.2.1 Λεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

Οη ιεθηηθέο δνθηµαζίεο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ήηαλ δχν: ε δνθηµαζία «Αζπλήζεηο ρξήζεηο» θαη ε δνθηµαζία «πλέπεηεο». Ζ 

δνθηµαζία «Αζπλήζεηο ρξήζεηο» είλαη πξνζαξµνγή ηνπ Alternate Uses Test 

ησλ Wallach & Kogan (1965). ηε δνθηµαζία απηή δεηείηαη απφ ηνπο µαζεηέο 

λα θαηαγξάςνπλ µέζα ζε ζπγθεθξηµέλν ρξφλν 15 ιεπηψλ φζεο 

πεξηζζφηεξεο αζπλήζηζηεο ρξήζεηο µπνξνχλ γηα ηξία αληηθείµελα 

θαζεµεξηλήο ρξήζεο: ηνχβιν, εθεµεξίδα, µνιχβη. Ζ δνθηµαζία ζπλνδεχεηαη 

απφ ηηο παξαθάησ νδεγίεο: «Να γξάςεηε φζεο πεξηζζφηεξεο αζπλήζηζηεο 

ρξήζεηο µπνξείηε γηα ηα παξαθάησ θνηλά αληηθείµελα: έλα ηνχβιν, µηα 

εθεµεξίδα θαη έλα θνηλφ µνιχβη». ηε ιεθηηθή δνθηµαζία «πλέπεηεο», ε 

νπνία είλαη µία απφ ηηο δνθηµαζίεο πνπ πξνηείλεη ν Torrance (1966), δεηείηαη 

απφ ηνπο µαζεηέο λα αλαθέξνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηεο µπνξνχλ, σο 

απνηειέζµαηα µηαο ππνζεηηθήο θαηάζηαζεο ή ζπλζήθεο. Οη ππνζεηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηµνπνηήζεθαλ σο εξεζίζµαηα ήηαλ ηξεηο: α) Ση ζα 

ζπλέβαηλε ζην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ, αλ φινη μαθληθά 

έραλαλ ηελ αθνή ηνπο; β) Ση ζα ζπλέβαηλε ζην ζεµεξηλφ άλζξσπν, αλ ν 

θαζέλαο µαο δνχζε 200 πεξίπνπ ρξφληα; γ) Ση ζα ζπλέβαηλε, αλ νη άλζξσπνη 

δελ έλησζαλ ην θξχν. Ζ δνθηµαζία απηή ε νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 

15 ιεπηά ζπλνδεχεηαη απφ ηηο εμήο νδεγίεο: «Να γξάςεηε φζεο 

πεξηζζφηεξεο ζπλέπεηεο µπνξείηε λα ζθεθζείηε γηα ηηο ηξεηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο» .  

2.1.4.2.2 Mε ιεθηηθέο δνθηκαζίεο κέηξεζεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

Οη µε ιεθηηθέο δνθηµαζίεο «πµπιήξσζε ζρεµάησλ» θαη «πµπιήξσζε 

θχθισλ» απνηεινχλ δνθηµαζίεο πνπ, επίζεο, έρεη πξνηείλεη ν Torrance 

(1966), ηηο νπνίεο, µάιηζηα, νλνµάδεη «ηεζη εηθφλσλ». ηελ παξνχζα έξεπλα, 

πξνθξίζεθε ν φξνο «µε ιεθηηθέο δνθηµαζίεο», ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζήο 

ηνπο απφ ηηο ιεθηηθέο ηφζν σο πξνο ηα αξρηθά εξεζίζµαηα φζν θαη σο πξνο 

ηηο απαληήζεηο ησλ µαζεηψλ. ηε δνθηµαζία «πµπιήξσζε ζρεµάησλ», 

δεηείηαη απφ ηνπο µαζεηέο λα ζπµπιεξψζνπλ ηα ειιηπή ζρήµαηα πνπ ηνπο 

δίλνληαη θαη λα ηα νλνµάζνπλ, µε ηελ πξνυπφζεζε ην αξρηθφ ειιηπέο ζρήµα 

λα απνηειεί ιεηηνπξγηθφ µέξνο ηνπ ζρήµαηνο πνπ δεµηνχξγεζαλ. Ζ 
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δνθηµαζία ζπλνδεχεηαη απφ ηηο εμήο νδεγίεο: «ηηο παξαθάησ ζειίδεο 

ππάξρνπλ µεξηθά ζρήµαηα πνπ είλαη αζπµπιήξσηα. ε θάζε ζρήµα 

µπνξείηε λα ραξάμεηε µε ην µνιχβη ζαο γξαµµέο γηα λα θάλεηε µία εηθφλα 

πνπ λα έρεη θάπνην λφεµα. θεθζείηε µηα εηθφλα πνπ δελ ηελ έρεη ζθεθζεί 

θαλείο άιινο. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηελ εηθφλα ζαο, ζθεθζείηε έλα ηίηιν γη’ 

απηή θαη γξάςηε ηνλ δίπια ζηνλ αξηζµφ ηεο εηθφλαο». ηε δνθηµαζία 

«πµπιήξσζε θχθισλ», δεηείηαη απφ ηνπο µαζεηέο λα δεµηνπξγήζνπλ µηα 

εηθφλα ρξεζηµνπνηψληαο σο βάζε έλαλ απφ ηνπο 30 θχθινπο πνπ ηνπο 

έρνπλ δνζεί θαη λα ηα νλνµάζνπλ, µε ηελ πξνυπφζεζε ν αξρηθφο θχθινο λα 

απνηειεί ιεηηνπξγηθφ µέξνο ηεο εηθφλαο πνπ δεµηνχξγεζαλ. Ζ δνθηµαζία 

ζπλνδεχεηαη απφ ηηο εμήο νδεγίεο: «ηηο επφµελεο δχν ζειίδεο δίλνληαη 30 

θχθινη. Να ζπµπιεξψζεηε ηνλ θάζε θχθιν γηα λα αλαπαξαζηήζεηε 

αληηθείµελα ή φ,ηη άιιν θαληαζηείηε. Κάησ απφ θάζε ζρήµα πνπ ζα 

δεµηνπξγήζεηε, λα γξάςεηε επάλσ ζηελ νξηδφληηα γξαµµή ην φλνµα ηνπ 

αληηθεηµέλνπ, λα δψζεηε έλα ηίηιν, δειαδή, ζε απηφ πνπ θηηάμαηε».  

2.1.4.2.3 Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ ηεο 
Γεκηνπξγηθφηεηαο 

Γηα θάζε µία απφ ηηο δνθηµαζίεο ηεο δεµηνπξγηθήο ζθέςεο εμάγνληαη 

πέληε δείθηεο: α) επρέξεηα Η πνζφηεηα ή πινχηνο ηδεψλ (fluency), β) επειημία 

ή θαηεγνξίεο ηδεψλ (flexibility), γ) πξσηνηππία (originality), δ) πνηφηεηα ηδεψλ 

θαη ε) ζπλνιηθή δεµηνπξγηθφηεηα.  

Ζ επρέξεηα ή πνζφηεηα ηδεψλ πξνέθπςε απφ ην άζξνηζµα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ή ησλ εηθφλσλ πνπ δεµηνπξγήζεθαλ. Κάζε 

απάληεζε ηνπ καζεηή βαζκνινγήζεθε κε κία (1) κνλάδα ρσξίο αμηνιφγεζε. 

Οη φκνηεο απαληήζεηο πξνζκεηξήζεθαλ σο κία θαη πήξαλ κία (1) κνλάδα. 

Σέινο, νη απαληήζεηο πνπ ήηαλ δπζαλάγλσζηεο θαη κε θαηαλνεηέο δελ 

πξνζκεηξήζεθαλ. 

Ζ επειημία ή νη θαηεγνξίεο ηδεψλ ππνινγίζηεθαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο µπνξνχλ λα ηαμηλνµεζνχλ νη 

απαληήζεηο ή νη εηθφλεο ησλ µαζεηψλ. Πξνεγήζεθε ηεο βαζµνιφγεζεο 

αλάιπζε πεξηερνµέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ φιεο νη θαηεγνξίεο 

απφ ηηο απαληήζεηο ησλ µαζεηψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην θξηηήξην ηεο 

πνζφηεηαο. Κάζε θαηεγνξία βαζκνινγήζεθε κε κία (1) κνλάδα. 
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Σν θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο ηδεψλ ζεσξήζεθε αλαγθαίν γηα ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ απαληήζεσλ πνπ δελ ήηαλ πξνζαξκνζκέλεο ζην εξψηεκα 

ή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Ξαλζάθνπ, 1998 ζ. 41-42). Οη απαληήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ αμηνινγήζεθαλ σο εμήο: 

 Κξηηήξην θαηαιιειφηεηαο. Πξνζκεηξψληαλ νη απαληήζεηο πνπ 

αληαπνθξίλνληαλ ζην εξψηεκα, απνθιείνληαο ηηο εθηφο ζέκαηνο απαληήζεηο. 

 Κξηηήξην ρξεζηκφηεηαο. Πξνζκεηξψληαλ νη απαληήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζε ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πινπνηήζηκεο ζηηο 

ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 

Κάζε απάληεζε πνπ ηθαλνπνηνχζε ην θξηηήξην ηεο πνηφηεηαο 

βαζκνινγνχληαλ κε κία (1) κνλάδα. 

Σν θξηηήξην ηεο πξσηνηππίαο ηδεψλ αθνξά ζηε ζπαληφηεηα ή ζηε 

κνλαδηθφηεηα ησλ ηδεψλ θαη πξνέθπςε απφ ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

θαηαγξάθεθαλ φιεο νη απαληήζεηο ή εηθφλεο πνπ ηθαλνπνηνχζαλ ην θξηηήξην 

ηεο πνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ε πξσηνηππία ηδεψλ ππνινγίζηεθε απφ ην 

άζξνηζµα ησλ ζπάλησλ, απφ ζηαηηζηηθή άπνςε, απαληήζεσλ ή εηθφλσλ ησλ 

µαζεηψλ. πγθεθξηµέλα, ε πξσηνηππία ησλ ηδεψλ ππνινγίζηεθε µε βάζε 

ηελ θαηαλνµή ζπρλφηεηαο θάζε απάληεζεο ή εηθφλαο ζε θάζε δνθηµαζία 

ρσξηζηά.  

Γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηεο πξσηνηππίαο ηδεψλ ζηηο ιεθηηθέο δνθηµαζίεο, ηα 

θξηηήξηα ήηαλ ηα εμήο:  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 5% ή πεξηζζφηεξν ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο δελ πήξαλ βαζµφ.  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 2% - 4,99% ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγεζήθαλ µε µία (1) µνλάδα.  

- Όιεο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ µηθξφηεξν ηνπ 2% ζην 

ζχλνιν ησλ µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγήζεθαλ µε δχν (2) µνλάδεο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζµφ ηεο πξσηνηππίαο ηδεψλ ζηηο µε - ιεθηηθέο 

δνθηµαζίεο, ηα θξηηήξηα ήηαλ ηα εμήο:  

α) «πµπιήξσζε ζρεµάησλ»:  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 5% ή µεγαιχηεξν ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο δελ πήξαλ βαζµφ.  
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- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 2% - 4,99% ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγεζήθαλ µε µία (1) µνλάδα.  

- Όιεο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ µηθξφηεξν ηνπ 2% ζην 

ζχλνιν ησλ µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγήζεθαλ µε δχν (2) µνλάδεο.  

β) «πµπιήξσζε θχθισλ»:  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 20% ή µεγαιχηεξν ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο δελ πήξαλ βαζµφ.  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 5% - 19,99% ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγεζήθαλ µε µία (1) µνλάδα.  

- Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ 2% - 4,99% ζην ζχλνιν ησλ 

µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγεζήθαλ µε δχν (2) µνλάδεο.  

- Όιεο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε πνζνζηφ µηθξφηεξν ηνπ 2% ζην 

ζχλνιν ησλ µαζεηψλ ηνπ δείγµαηνο βαζµνινγήζεθαλ µε ηξεηο (3) µνλάδεο.  

Ο ζπλνιηθφο δείθηεο δεµηνπξγηθφηεηαο γηα θάζε µαζεηή πξνέθπςε απφ 

ην άζξνηζµα ησλ βαζµνινγηψλ ζηνπο ηέζζεξηο επηµέξνπο δείθηεο.  

2.1.4.3 Σεζη ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ηελ ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα 

θάλνπλ πξάμεηο κε απμαλφκελν βαζκφ δπζθνιίαο θαη πξννδεπηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο χιεο φισλ ησλ ηάμεσλ απφ ηελ πξψηε κέρξη ηελ έθηε 

δεκνηηθνχ. Γηα θάζε ζσζηή εθηέιεζε πξάμεο, ν καζεηήο έπαηξλε κία (1) 

κνλάδα, εθηφο ηεο δηαίξεζεο κε πειίθν 384:27 ζηελ νπνία έπαηξλε δχν (2) 

κνλάδεο, αλ ην πειίθν είρε 2 δεθαδηθά ςεθία. Ζ βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 

15 έσο 50 κνλάδεο. 

2.1.4.4 Γνθηκαζία TORP 5, αλάγλσζε ιέμεσλ  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ. Γίλνληαλ νη εμήο νδεγίεο ζην καζεηή: «Γηάβαζε ηηο παξαθάησ 

ιέμεηο φζν θαιχηεξα κπνξείο κε ηε ζεηξά, πεγαίλνληαο απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ θαη κεηά ζηελ επφκελε ζηήιε. Δάλ δελ μέξεηο κηα ιέμε, πξνζπάζεζε 

λα ηε ζπιιαβίζεηο θαη εάλ ζνπ είλαη δχζθνιε, πήγαηλε ζηελ επφκελε.». Ζ 

δηαδηθαζία ζηακαηνχζε ζηα έμη (6) δηαδνρηθά ιάζε ηνπ καζεηή. Έπαηξλε δχν 

(2) κνλάδεο ζε θάζε ιέμε πνπ δηάβαδε ζσζηά, κία (1) κνλάδα αλ έθαλε 

ιάζνο ηνληζκφ θαη κεδέλ (0) κνλάδεο γηα ιάζνο αλάγλσζε. Ζ βαζκνινγία 

θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 80 κνλάδεο.  
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2.1.4.5 Γνθηκαζία TORP 6, αλάγλσζε ςεπδνιέμεσλ  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ηελ αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ παηδηψλ. Γίλνληαλ νη εμήο νδεγίεο ζην καζεηή: «Οη ιέμεηο πνπ ζα ζνπ 

δείμσ ηψξα είλαη πνιχ παξάμελεο, γηαηί δελ είλαη πξαγκαηηθέο ιέμεηο. Γε 

ζεκαίλνπλ ηίπνηα. Γηάβαζε ηηο παξαθάησ ιέμεηο φζν θαιχηεξα κπνξείο κε ηε 

ζεηξά, πεγαίλνληαο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ θαη κεηά ζηελ επφκελε ζηήιε. 

Δάλ δελ μέξεηο κηα ιέμε, πξνζπάζεζε λα ηε ζπιιαβίζεηο θαη εάλ ζνπ είλαη 

δχζθνιε, πήγαηλε ζηελ επφκελε.» ε δηαδηθαζία ζηακαηνχζε ζηα 6 δηαδνρηθά 

ιάζε ηνπ καζεηή. Έπαηξλε δχν (2) κνλάδεο ζε θάζε ιέμε πνπ δηάβαδε 

ζσζηά, κία (1) κνλάδα αλ έθαλε ιάζνο ηνληζκφ θαη κεδελ (0) κνλάδεο γηα 

ιάζνο αλάγλσζε Ζ βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 38 κνλάδεο.  

2.1.4.6 πληνκεπκέλε δνθηκαζία πξνζιεπηηθνχ ιεμηινγίνπ PPVT-R 
(Peabody Picture Vocabulary Test–Revised PPVT-R) 

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ην πξνζιεπηηθφ ιεμηιφγην ησλ 

παηδηψλ. Γίλνληαλ νη εμήο νδεγίεο ζην καζεηή: «Δδψ βιέπεηο 4 εηθφλεο. 

Μπνξείο λα ηηο δεηο φιεο ηηο εηθφλεο θαη λα κνπ δείμεηο πνηα δείρλεη έλα 

άινγν». Μεηά ην παξάδεηγκα απηφ: «Θα ζνπ δείμσ θη άιιεο ηέηνηεο εηθφλεο. 

Γηα θάζε ζειίδα, εζχ ζέισ λα βιέπεηο πξνζερηηθά φιεο ηηο εηθφλεο θαη λα 

δηαιέγεηο πνηα απφ απηέο δείρλεη απηφ πνπ καο ιέεη ε ιέμε πνπ ζνπ είπα. 

Έηνηκνο-ε; Πάκε!». Ζ δηαδηθαζία ζηακαηνχζε ζηηο πέληε (5) δηαδνρηθέο 

κεδεληθέο απαληήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε έπαηξλε κία (1) κνλάδα. Ζ 

βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 50 κνλάδεο.  

1.4.7 πληνκεπκέλε δνθηκαζία εθθξαζηηθνχ ιεμηινγίνπ απφ ην WISC-ΗΗΗ  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ην εθθξαζηηθφ  ιεμηιφγην ηνπ 

καζεηή. Γίλνληαλ νη εμήο νδεγίεο ζην καζεηή: «Θα ζνπ πσ κεξηθέο ιέμεηο. 

Άθνπζέ κε πξνζερηηθά θαη πεο κoπ ηη ζεκαίλεη ε θάζε ιέμε». O εμεηαζηήο 

θαηέγξαθε ηελ απάληεζε ηνπ παηδηνχ φπσο αθξηβψο ηε δηαηχπσλε. ε 

πεξίπησζε απάληεζεο πνπ απαηηνχζε επεμήγεζε (ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ 

ηνπ εμεηαζηή) ιέγακε: «Δμήγεζέ κνπ ηη ελλνείο» ή «πεο κνπ πεξηζζφηεξα γηα 

απηφ». Ζ δηαδηθαζία ζηακαηνχζε ζε ηξεηο (3) δηαδνρηθέο ιαλζαζκέλεο 

απαληήζεηο. Ο καζεηήο βαζκνινγνχληαλ κε δχν (2) κνλάδεο γηα ζσζηέο θαη 

πιήξεηο απαληήζεηο, κε κία (1) κνλάδα γηα ειιηπή απάληεζε θαη κε κεδέλ (0) 
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κνλάδεο γηα ιαλζαζκέλε απάληεζε. Ζ βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 24 

κνλάδεο.  

2.1.4.8 Γνθηκαζία νπηηθήο πξνζνρήο Μάγνη-Γξάθνη  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ηελ ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο ζε έλα επαλαιακβαλφκελν νπηηθνθηλεηηθφ έξγν. Ζ δηαδηθαζία 

ήηαλ ε εμήο: 

Παξάδεηγκα 1: ηνπνζεηείηαη ην παξάδεηγκα κπξνζηά ζην παηδί 

δηπισκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθαιχπηεηαη κφλν ην κέξνο πνπ 

αθνξά ζην παξάδεηγκα 1. Λέγακε: «Απηή ε ζειίδα είλαη γεκάηε κε κηθξέο 

εηθφλεο. Δδψ είλαη έλαο κάγνο πνπ καγεχεη απηφ ην δξάθν. Όηαλ βξίζθεηο 

απηφλ ην κάγν λα καγεχεη απηφ ην δξάθν θαη είλαη ζε απηή ηε ζεηξά, ηφηε 

ηξάβεμε πάλσ ζην δξάθν κηα γξακκή (δηαγξάθακε κε κηα γξακκή ηνλ πξψην 

δξάθν ηνπ ππνδείγκαηνο). Σξάβεμε κηα γξακκή ζε φινπο ηνπο δξάθνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη κεηά ην κάγν πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο καγέςεη φζν πην 

γξήγνξα κπνξείο». 

Υνξήγεζε (ζειίδεο 1 θαη 2): «Παξαθάησ ππάξρνπλ θη άιινη κάγνη θαη 

δξάθνη. Θέισ λα πξνζπαζήζεηο λα βξεηο φινπο απηνχο ηνπο δξάθνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη κεηά απφ ην κάγν θαη λα ηνπο ηξαβήμεηο κηα γξακκή, φπσο 

θάλακε πξηλ. Θέισ λα θνηηάδεηο φιεο ηηο εηθφλεο κε ηε ζεηξά, απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά, ρσξίο λα θαζπζηεξείο. Πξφζεμε λα κε βάιεηο γξακκή ζε 

ηίπνηε άιιν. Πεο κνπ φηαλ ηειεηψζεηο. Δίζαη έηνηκνο-ε; Πάκε!». 

Παξάδεηγκα 2: ηνπνζεηείηαη ην παξάδεηγκα κπξνζηά ζην παηδί 

δηπισκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθαιχπηεηαη κφλν ην κέξνο πνπ 

αθνξά ζην παξάδεηγκα 2. Λέγακε: «Σψξα, φπσο βιέπεηο, ν δξάθνο είλαη 

πξηλ ην κάγν πνπ πξνζπαζεί λα ηνλ καγέςεη. Όηαλ βξίζθεηο απηή ηε ζεηξά, 

ηξάβεμε κηα γξακκή πάλσ ζην δξάθν ζαλ θαη απηή (δηαγξάθακε κε κηα 

γξακκή ην δξάθν ηνπ ππνδείγκαηνο). Σξάβεμε κηα γξακκή ζε φινπο ηνπο 

δξάθνπο πνπ εκθαλίδνληαη πξηλ ην κάγν πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο καγέςεη 

φζν πην γξήγνξα κπνξείο». 

Υνξήγεζε (ζειίδεο 3 θαη 4): «Παξαθάησ ππάξρνπλ θη άιινη κάγνη θαη 

δξάθνη. Θέισ λα πξνζπαζήζεηο λα βξεηο φινπο απηνχο ηνπο δξάθνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη πξηλ απφ ην κάγν θαη λα ηνπο ηξαβήμεηο κηα γξακκή, φπσο 

θάλακε πξηλ. Θέισ λα θνηηάδεηο φιεο ηηο εηθφλεο κε ηε ζεηξά, απφ αξηζηεξά 
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πξνο ηα δεμηά, ρσξίο λα θαζπζηεξείο. Πξφζεμε λα κε βάιεηο γξακκή ζε 

ηίπνηε άιιν. Πεο κνπ φηαλ ηειεηψζεηο. Δίζαη έηνηκνο-ε; Πάκε!». 

Παξάδεηγκα 3: ηνπνζεηείηαη ην παξάδεηγκα κπξνζηά ζην παηδί 

δηπισκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθαιχπηεηαη κφλν ην κέξνο πνπ 

αθνξά ζην παξάδεηγκα 3. Λέγακε: «Σψξα, φπσο βιέπεηο, ν κάγνο 

πξνζπαζεί λα καγέςεη ην δξάθν πνπ είλαη κπξνζηά ηνπ. Όηαλ βξίζθεηο απηή 

ηε ζεηξά, ηξάβεμε κηα γξακκή πάλσ ζην δξάθν ζαλ θαη απηή (δηαγξάθακε κε 

κηα γξακκή ην δξάθν ηνπ ππνδείγκαηνο). Σξάβεμε κηα γξακκή ζε φινπο ηνπο 

δξάθνπο πνπ εκθαλίδνληαη κεηά ην κάγν πνπ πξνζπαζεί λα ηνπο καγέςεη 

φζν πην γξήγνξα κπνξείο». 

Υνξήγεζε (ζειίδεο 5 θαη 6): «Παξαθάησ ππάξρνπλ θη άιινη κάγνη θαη 

δξάθνη. Θέισ λα πξνζπαζήζεηο λα βξεηο φινπο απηνχο ηνπο δξάθνπο πνπ 

εκθαλίδνληαη κεηά απφ ην κάγν θαη λα ηνπο ηξαβήμεηο κηα γξακκή, φπσο 

θάλακε πξηλ. Θέισ λα θνηηάδεηο φιεο ηηο εηθφλεο κε ηε ζεηξά, απφ αξηζηεξά 

πξνο ηα δεμηά, ρσξίο λα θαζπζηεξείο. Πξφζεμε λα κε βάιεηο γξακκή ζε 

ηίπνηε άιιν. Πεο κνπ φηαλ ηειεηψζεηο. Δίζαη έηνηκνο-ε; Πάκε!».  

Ζ δηαδηθαζία ζε θάζε ζειίδα ζηακαηνχζε αλ ν καζεηήο πεξλνχζε ηα 

ηξία (3) ιεπηά. Βαζκνινγνχληαλ νη ζειίδεο 5 θαη 6. Κάζε ζσζηή απάληεζε 

έπαηξλε κία (1) κνλάδα. Ζ βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 24 κνλάδεο.  

2.1.4.9 πληνκεπκέλε δνθηκαζία κε ιεθηηθήο ηθαλφηεηαο RAVEN 
Progressive Matrices  

Ζ ζηαζκηζκέλε απηή δνθηκαζία δηεξεπλά ηε κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

καζεηή. Γίλνληαλ νη εμήο νδεγίεο ζην καζεηή: «Απηφ ην ηεζη πεξηιακβάλεη 

πξνβιήκαηα κε ζχλζεηα γεσκεηξηθά ζρέδηα. Θα ζνπ δείρλσ θάζε θνξά κία 

εηθφλα απφ ηελ νπνία ιείπεη έλα ζρέδην.» (Γείρλνπκε ην ζρήκα κε ην 

εξέζηζκα ζην παξάδεηγκα Α3). «Δζχ ζέισ λα δηαιέμεηο ην θνκκάηη πνπ 

ιείπεη απφ ηελ εηθφλα ζην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο» (Γείρλνπκε). «Κάζε 

θνξά ηαηξηάδεη έλα κφλν ζρέδην απφ απηά πνπ είλαη απφ θάησ. Αλ λνκίδεηο 

φηη ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζρέδηα, πξνζπάζεζε λα δηαιέμεηο ην 

πην ηαηξηαζηφ. Αο θάλνπκε πξψηα ηα παξαδείγκαηα. Κνίηαμε ηα ζρέδηα ζην 

θάησ κέξνο ηεο εηθφλαο (δείρλνπκε) θαη πεο κνπ πνην ζρέδην ζπκπιεξψλεη 

ηελ εηθφλα» (δείρλνπκε ην άδεην πιαίζην). Δάλ ν καζεηήο απαληήζεη ζσζηά, 

ιέκε: «Πνιχ ζσζηά». ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο εμεγνχκε ζην 
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παηδί ηνλ ηξφπν επίιπζεο ηνπ θάζε πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ιέκε: «Αο 

δνχκε αθφκε κεξηθά. Κάζε θνξά ζέισ λα κνπ δείρλεηο έλα κφλν ζρέδην πνπ 

ηαηξηάδεη ή ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα». ηακαηνχζακε ηε δηαδηθαζία ζηηο 4 

δηαδνρηθέο ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο. Κάζε ζσζηή απάληεζε έπαηξλε κία (1) 

κνλάδα. Ζ βαζκνινγία θπκαηλφηαλ απφ 0 έσο 16 κνλάδεο.  

2.1.4.10 Δξσηεκαηνιφγην γηα εθπαηδεπηηθνχο Teacher’s Report Form-
TRF (Achenbach & Leslie A. Rescorla. 2001). Διιεληθή έθδνζε ( 
Ρνχζνπ, 2003).  

Σν TRF ζπκπιεξψλεηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ γλσξίδνπλ πψο 

ιεηηνπξγεί ην παηδί ζην ζρνιείν. Έηζη, ζθηαγξαθείηαη κε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν κηα ζπγθξηηηθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Όπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί, ε πξψηε ζειίδα ηνπ TRF 

πεξηιακβάλεη δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην καζεηή. Γηα λα 

θαζνξηζηνχλ ε ηδηφηεηα ηνπ αμηνινγεηή θαη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην παηδί, δεηείηαη απφ ηνπο αμηνινγεηέο λα δειψζνπλ 

πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο ζην ζρνιείν, πφζν θαηξφ γλσξίδνπλ ην καζεηή, 

πφζν θαιά ηνλ γλσξίδνπλ, πφζν ρξφλν πεξλά ν καζεηήο ζηελ ηάμε ή ηελ 

ππεξεζία ηνπο, θαη ηη είδνπο ηάμε ή ππεξεζία είλαη απηή. Σνπο δεηείηαη, 

επίζεο, λα δειψζνπλ αλ ν καζεηήο έρεη παξαπεκθζεί ζε ηάμεηο έληαμεο ή ζε 

εηδηθέο ππεξεζίεο, αλ έρεη ιάβεη ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία ή έρεη 

επαλαιάβεη νπνηαδήπνηε ηάμε. Οη πεξηγξαθηθέο απαληήζεηο δηεπθνιχλνπλ 

ηνλ εηδηθφ λα θαηαλνήζεη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ 

θιηκάθσλ.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ, νη αμηνινγεηέο πξέπεη λα βαζκνινγήζνπλ αθελφο ηελ επίδνζε ζηα 

καζήκαηα θαη αθεηέξνπ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο: Πόζν ζθιεξά εξγάδεηαη; Πόζν ζσζηά 

ζπµπεξηθέξεηαη; Πόζν πνιύ µαζαίλεη; Πόζν ραξνύµελνο είλαη; ηε ζπλέρεηα 

πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο δνθηκαζίεο επίδνζεο θαη 

ηθαλνηήησλ (ζε φζεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχληαη απηέο νη δνθηκαζίεο), θαζψο 

θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζζέλεηεο ηνπ καζεηή, ηηο αλαπεξίεο ηνπ, ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αιιά θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα θάλνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζρφιην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ.  
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ηηο δχν ηειεπηαίεο ζειίδεο (ζειίδεο 3 θαη 4 ηνπ TRF), δεηείηαη απφ ηνπο 

αμηνινγεηέο λα βαζκνινγήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο/ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ παηδηνχ κε 0, 1 ή 2 ζε 

θάζε εξψηεζε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξσηήζεηο 14, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 45, 50, 52, 

71, 81, 91, 106, 108, 112, κεηξνχλ ην άγρνο/θαηάζιηςε ησλ καζεηψλ. Οη 

εξσηήζεηο 5, 42, 65, 69, 75, 102, 103, 111 κεηξνχλ ηελ 

απφζπξζε/θαηάζιηςε ησλ καζεηψλ. Οη εξσηήζεηο 51, 54, 56α, 56β, 56γ, 

56δ, 56ε, 56ζη, 56δ κεηξνχλ ηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα ησλ καζεηψλ. Σν 

άζξνηζκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ ζπλδξφκσλ (άγρνο/θαηάζιηςε, 

απφζπξζε/θαηάζιηςε, ζσκαηηθά ελνριήκαηα) καο δίλεη ηνλ παξάγνληα 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ.  

Αληίζηνηρα, νη εξσηήζεηο 26, 28, 39, 43, 63, 82, 90, 96, 98, 99, 101, 

105, κεηξνχλ παξάβαζε θαλφλσλ ησλ καζεηψλ. Οη εξσηήζεηο 3, 6, 16, 19, 

20, 21, 23, 37, 57, 68, 76, 77, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 104 κεηξνχλ ηελ 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ. Σν άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ 

ζπλδξφκσλ (παξάβαζε θαλφλσλ, επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά) καο δίλεη ηνλ 

παξάγνληα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ.  

Οη εξσηήζεηο 11, 12, 25, 27, 34, 36, 38, 48, 62, 64, 79 κεηξνχλ ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ. Οη εξσηήζεηο 9, 18, 40, 46, 58, 66, 70, 

83, 84, 85, κεηξνχλ πξνβιήκαηα ζθέςεο. Σέινο, νη εξσηήζεηο 1, 2, 4, 7, 8, 

10, 13, 15, 17, 22, 24, 41, 49, 53, 60, 61, 67, 72, 73, 74, 78, 80, 92, 93, 100 

θαη 109 κεηξνχλ ηα πξνβιήκαηα πξνζνρήο.  

Σν άζξνηζκα εμσηεξηθεπκέλσλ, εζσηεξηθεπκέλσλ θαη ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ άιισλ πξνβιεκάησλ (θνηλσληθά, πξνβιήκαηα ζθέςεο θαη 

πξνζνρήο) καο δίλεη ηνλ παξάγνληα ζπλνιηθά πξνβιήκαηα.  

 

2.1.5 Τπνινγηζκφο ηππηθψλ βαζκψλ 

Σα ηεζη πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.4.3, 1.4.6-1.4.9 έρνπλ 

ζηαζκηζηεί ζε παλειιαδηθφ, δηαζηξσκκαησκέλν δείγκα 1.100 καζεηψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ (πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 200 παηδηά αλά ηάμε). Οη θαηαλνκέο ησλ 

αξρηθψλ ηηκψλ-επηδφζεσλ ζε θάζε ηεζη πξνζέγγηδαλ, ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ηελ θαλνληθή θαηαλνκή επηηξέπνληαο ηνλ ππνινγηζκφ ηππηθψλ 

ηηκψλ (ηηκέο z) γηα θάζε καζεηή. Σν βαζκνινγηθφ φξην (θξηηήξην) γηα ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθήο δπζθνιίαο εθηέιεζεο ελφο ηεζη νξίζηεθε ζε ηηκή z 

< -1,3 αληηζηνηρψληαο ζην 10ν εθαηνζηεκφξην ηεο θαηαλνκήο ησλ καζεηψλ 

πνπ θνηηνχλ ζηελ ίδηα ηάμε. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην δηακνξθψζεθαλ νη 

εμήο νκάδεο καζεηψλ: (α) καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ζε επίπεδν 

ιέμεο ρξεζηκνπνηψληαο ην Μ.Ο. ηεο ηππηθήο βαζκνινγίαο ζηηο θιίκαθεο 

TORP 5 θαη 6,επίζεο ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε δελ είραλ 

δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαη (β) νκάδα ειέγρνπ: καζεηέο κε κέζε επίδνζε 

z > -1.3. Οη νκάδεο ειέγρνπ ήηαλ κεξηθψο επηθαιππηφκελεο. Οκνίσο γ) 

καζεηέο κε δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ην Μ.Ο. ηεο θιίκαθαο ηνπ ηεζη. θαη (δ) νκάδα: καζεηέο κε 

κέζε επίδνζε ζηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο z > -1,3. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

θαη ζηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ, ηα νπνία δελ είραλ νχηε αλαγλσζηηθή νχηε 

καζεκαηηθή δπζθνιία νχηε θνηηνχζαλ ζην Σκήκα Έληαμεο, αιιά ζε Σππηθή 

Σάμε, ήηαλ 107. Πην ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα  παηδηά κε 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία θάιππηε ην 68% ηεο νκάδαο ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε 

καζεκαηηθή δπζθνιία. Αληίζηνηρα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα παηδηά γηα ηα 

παηδηά κε καζεκαηηθή δπζθνιία θάιππηε ζε πνζνζηφ 69% ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε αλαγλσζηηθή δπζθνιία. 

 

1.2.6 Μέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

 

      Με βάζε ηηο βαζκνινγίεο ζηα ζηαζκηζκέλα ηεζη αθαδεκατθήο επίδνζεο, 

δηακνξθψζεθαλ νη εμήο νκάδεο: κία νκάδα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο θαη 

κία νκάδα ρσξίο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο TORP 5 & 

TORP 6. Δπίζεο, κία νκάδα κε καζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη κία νκάδα ρσξίο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζκηζκέλε δνθηκαζία εθηέιεζεο αξηζκεηηθψλ 

πξάμεσλ. Οη βαζκνινγίεο ησλ νκάδσλ ζηηο ζηαζκηζκέλεο δνθηκαζίεο 

επίδνζεο θαη θιίκαθεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2 

Μέζνη φξνη (ηππηθή απφθιηζε) επηδφζεσλ ησλ νκάδσλ ηεο κειέηεο 

ζηηο δνθηκαζίεο ςπρνεθπαηδεπηηθήο εθηίκεζεο. 

 

 

 

Γνθηκαζία 

Με 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία 

(Ν=47) 

Υσξίο 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία (Ν=156) 

Με 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(Ν=50) 

Υσξίο 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(Ν=154) 

Αλάγλσζε 54,28* 

(30,878) 

111,56 

(7,314) 

91,92* 

(13,55) 

109 

(10,308) 

Μαζεκαηηθά 13,83** 

(6,774) 

30,38 

(13,387) 

12,20** 

(4,647) 

31,17 

(12,831) 

Λεθηηθή 

Ννεκνζχλε 

43,64** 

(10,586) 

53,78 

(10,853) 

41,68** 

(11,474

) 

54,56 

(9,710) 

Με ιεθηηθή 

λνεκνζχλε 

7,36 

(2,151) 

9,80 

(2,687) 

6,78** 

(2,150) 

10,04 

(2,452) 

Οπηηθή πξνζνρή 20,91** 

(3,815) 

22,48** 

(3,252) 

19,96** 

(5,485) 

22,82** 

(2,005) 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα 11,04** 

(3,544) 

17,71 

(5,879) 

10,28** 

(3,338) 

18,05 

(5,562) 

Δζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

11,30** 

(7,675) 

5,12 

(6,485) 

10,74** 

(7,621) 

5,16 

(6,575) 

Δμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 

14,38** 

(13,141) 

5,98 

(10,076) 

14,60** 

(12,691

) 

5,71 

(10,034) 

πλνιηθά 

πξνβιήκαηα 

54,28** 

(30,878) 

21,92 

(28,863) 

54,74** 

(31,599

) 

21,06 

(27,940) 

 

Γηαθνξέο κεηαμχ ΑΓ ή ΜΓ θαη νκάδαο ειέγρνπ: * p<,01, **p<,001 

Υξεζηκνπνηήζακε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαη 

ζπλδπαθχκαλζεο ANOVΑ. Χο κεηαβιεηή ζπλδπαθχκαλζεο (covariate), 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο. Αθφκε, ε ζηαηηζηηθή 
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ζεκαληηθφηεηα ζε θάζε ππφζεζε ππνινγηδφηαλ κε ηε κέζνδν Bonferroni απφ 

ην πειίθν a=p/αξηζκφοζπγθξίζεσλ γηα θάζε ππφζεζε. Πξαγκαηνπνηήζακε 

αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο. Υξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε pearson 

r κεηαμχ αξηζκεηηθψλ κεηαβιεηψλ. Υξεζηκνπνηήζακε ην t- test γηα λα 

ζρεηίζνπκε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο κέρξη δχν θαηεγνξίεο. 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ ζηνπο 

κέζνπο φξνπο ηεο Απηναληίιεςεο, ηεο Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ ηεο Δ΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ σο πξνο 

ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά 

ρξεζηκνπνηήζακε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν αλάιπζεο δηαθχκαλζεο θαη 

ζπλδπαθχκαλζεο ANOVΑ (Τπνζεζεηο 1,2,3,4,5). Χο κεηαβιεηή 

ζπλδπαθχκαλζεο (covariate), ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο κε ιεθηηθήο 

λνεκνζχλεο, ζηνλ νπνίν ζεκεηψζεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αθαδεκατθήο επίδνζεο σο εμήο: ε εμίζσζε ησλ νκάδσλ αλαγλσζηηθήο θαη 

καζεκαηηθήο επίδνζεο σο πξνο ηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε αθχξσζε ηελ 

θχξηα επίδξαζή ηνπο ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ. 

Γηα λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη δηαζηάζεηο ηεο Απηναληίιεςεο 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ Απηνεθηίκεζε, πξαγκαηνπνηήζακε αλάιπζε 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο (Τπφζεζε 6).  

Υξεζηκνπνηήζακε ην δείθηε pearson r κεηαμχ αξηζκεηηθψλ κεηαβιεηψλ 

(Απηναληίιεςε-Απηνεθηίκεζε-Γεκηνπξγηθφηεηα-Ζιηθία).  

Υξεζηκνπνηήζακε ην t- test γηα λα ζρεηίζνπκε θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

κέρξη δχν θαηεγνξίεο (θχιν) κε ηνπο παξαγνληεο Απηναληίιεςεο – 

Απηνεθηίκεζεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν ηεο 

κνλνπαξαγνληηθήο (one- way) αλάιπζεο ANOVΑ γηα λα ζρεηίζνπκε 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο πάλσ απφ δχν θαηεγνξίεο (κνξθσηηθφ επίπεδν 

γνλέσλ) κε ηνπο παξαγνληεο Απηναληίιεςεο – Απηνεθηίκεζεο θαη 

Γεκηνπξγηθφηεηαο  

Υξεζηκνπνηήζακε ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν ηεο δηπαξαγνληηθήο (two-way) 

αλάιπζεο δηαθχκαλζεο ANOVΑ, γηα λα δνχκε ηελ αιιειεπίδξαζε ζε δχν 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ. νκάδα κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο – θχιν) κε 

ηνπο παξαγνληεο Απηναληίιεςεο – Απηνεθηίκεζεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο.  
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Αθφκε, ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζε θάζε ππφζεζε ππνινγηδφηαλ κε 

ηε κέζνδν Bonferroni απφ ην πειίθν a=p/αξηζκφοζπγθξίζεσλ γηα θάζε 

ππφζεζε.  
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ΣΡΗΣΟ ΜΔΡΟ 
 

3.1. ΔΤΡΖΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ζε δεκφζηα ζρνιεία Γεληθήο Αγσγήο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηεκβξίνπ 2009 – Ηνπλίνπ 2010. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Δ΄ 

θαη Σ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ πνπ θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. Αθφκε, 

ζπκκεηείραλ, αληίζηνηρα, παηδηά ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο (νκάδα ειέγρνπ) πνπ 

δε θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ καζεηέο ησλ παξαθάησ ζρνιείσλ: 1ν Γ.. Γέξαθα (14 καζεηέο) 

1ν Γ.. Βάξεο (28 καζεηέο), 10ν Γ.. Νίθαηαο (12 καζεηέο), 8ν Γ.. 

Πεξάκαηνο (14 καζεηέο), 12ν Γ.. Νίθαηαο (6 καζεηέο), 28ν  Γ.. Νίθαηαο (2 

καζεηέο), 12ν  Γ.. Κεξαηζηλίνπ (25 καζεηέο), 7ν Γ.. Νίθαηαο (17 καζεηέο), 

9ν Γ.. Νίθαηαο (18 καζεηέο), 27ν Γ.. Νίθαηαο (20 καζεηέο), Γ.. Γίινθνπ 

Βάξεο (16 καζεηέο), 2ν Γ.. Βάξεο (10 καζεηέο) θαη Γ.. Βνπιηαγκέλεο (22 

καζεηέο). 

Μεηά απφ άδεηα εηζφδνπ  γηα ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίσλ ζε παηδηά 

ησλ ζρνιείσλ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο, απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην 

ππνπξγείν Παηδείαο θαη ηε Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο κε αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ 117433/Γ6/12-9-2008, ρνξεγήζακε 204 εξσηεκαηνιφγηα θαη 

καο επηζηξάθεθαλ 204. Δληάρζεθαλ ζηε κειέηε ηα παηδηά ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο πνπ εκθάληδαλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε ή ζηελ εθηέιεζε 

αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ. ηε ζπλέρεηα γηλφηαλ πιήξεο αμηνιφγεζε ησλ 

παηδηψλ θαη έληαμή ηνπο  ζε νκάδα αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο ή ζε νκάδα 

καζεκαηηθήο δπζθνιίαο. Γελ επηιέρζεθαλ παηδηά πνπ είραλ δπζθνιία θαη 

ζηελ αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά. Οη νκάδεο ειέγρνπ ήηαλ κεξηθψο 

επηθαιππηφκελεο. Σα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ θαη ζηηο δχν νκάδεο ειέγρνπ, 

ηα νπνία δελ είραλ νχηε αλαγλσζηηθή νχηε καζεκαηηθή δπζθνιία νχηε 

θνηηνχζαλ ζην Σκήκα Έληαμεο, αιιά ζε Σππηθή Σάμε, ήηαλ 107. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα  παηδηά κε αλαγλσζηηθή δπζθνιία 

θάιππηε ην 68% ηεο νκάδαο ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε καζεκαηηθή δπζθνιία. 

Αληίζηνηρα ε νκάδα ειέγρνπ γηα ηα παηδηά γηα ηα παηδηά κε καζεκαηηθή 
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δπζθνιία θάιππηε ζε πνζνζηφ 69% ηελ νκάδα ειέγρνπ ησλ παηδηψλ κε 

αλαγλσζηηθή δπζθνιία.  

Γεληθά δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαίλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 

 

Πίλαθαο 1 

Απφιπηε θαη ζρεηηθή ζπρλφηεηα καζεηψλ κε δπζθνιία ή φρη ζηα 

Μαζεκαηηθά 

Με καζεκαηηθή 

δπζθνιία 
n=50 24,5% 

Υσξίο καζεκαηηθή 

δπζθνιία 
n=154 75,5% 

χλνιν 204 100,0 
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Πίλαθαο 2 

Απφιπηε θαη ζρεηηθή ζπρλφηεηα καζεηψλ κε δπζθνιία ή φρη ζηελ 

αλάγλσζε 

 

Με αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία 

 

        n=47 

 

         23% 

Υσξίο αλαγλσζηηθή 

δπζθνιία 
n=156 76,5% 

χλνιν 203 99,5% 

missing 1 ,5% 

χλνιν 204 100,0 
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Πίλαθαο 3 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ην θχιν 

 

αγφξη   n=130 63,7% 

θνξίηζη n=74 36,3% 

ζχλνιν 204 100,0 
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Πίλαθαο 4 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ηελ ηάμε 

 

Δ΄Γεκνηηθνχ N=106 52,0% 

Σ΄Γεκνηηθνχ n=97 47,5% 

χλνιν n=203 99,5% 

missing n=1 ,5% 

χλνιν 204 100,0 
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Πίλαθαο 5 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ην είδνο ηάμεο (Σκήκα 

Έληαμεο-Σππηθή Σάμε) 

 

Σκήκαέληαμεο 
                        n=97 47,5% 

Σππηθή ηάμε 
n=107 52,5% 

χλνιν 
n=204 100,0 
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Πίλαθαο 6 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ην κνξθσηηθφ    

 επίπεδν ηνπ παηέξα 

 

δεκνηηθφ 32 15,7% 15,9% 

γπκλάζην 36 17,6% 17,9% 

ιχθεην 72 35,3% 35,8% 

παλεπηζηήκην 48 23,5% 23,9% 

κεηαπηπρηαθφ 13 6,4% 6,5% 

χλνιν 201 98,5% 100,0% 

missing          3        1,5%  

χλνιν          204         100,0  
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Πίλαθαο 7 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ην κνξθσηηθφ    
 επίπεδν ηεο κεηέξαο 

 

δεκνηηθφ 35 17,2% 17,4% 

γπκλάζην 32 15,7% 15,9% 

ιχθεην 67 32,8% 33,3% 

παλεπηζηήκην 56 27,5% 27,9% 

κεηαπηπρηαθφ 11 5,4% 5,5% 

χλνιν 201 98,5% 100,0 

missing 3 1,5%  

χλνιν 204 100,0  
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Πίλαθαο 8 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο % σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε  

 

παληξεκέλνη 166 81,4% 81,8% 

ρσξηζκέλνη 37 18,1% 18,2% 

ζχλνιν 203 99,5% 100,0 

missing 1 ,5%  

ζχλνιν 204 100,0  
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Σν δείγκα καο ζπλνπηηθά έρεη ηα παξαθάησ δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9 

πλνπηηθά Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (%). 

 

 Με 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία 

(n=47) 

Υσξίο 

Αλαγλσζηηθή 

Γπζθνιία 

(n=156) 

Με 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(n=50) 

Υσξίο 

Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία 

(n=154) 

Φχιν: 

Αγφξηα 

Κνξίηζηα 

 

24% 

21,6% 

 

76% 

78,4% 

 

25,4% 

23% 

 

74,6% 

77% 

Σάμε: 

 Δ΄ 

 Σ΄ 

 

24,5% 

21,6% 

 

75,5% 

78,4% 

 

25,5% 

23,7% 

 

74,5% 

76,3% 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Παηέξα 

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Λχθεην 

Παλεπηζηήκην 

Μεηαπηπρηαθά 

 

 

 

 

30% 

34,8% 

30,4% 

4,3% 

0% 

 

 

 

11,7% 

13% 

37% 

29,9% 

8,4% 

 

 

 

29,2% 

27,1% 

35,4% 

6,3% 

2,1% 

 

 

 

11,8% 

15% 

35,9% 

29,4% 

7,8% 

Μνξθσηηθφ 

Δπίπεδν 

Μεηέξαο:  

Γεκνηηθφ 

Γπκλάζην 

Λχθεην 

Παλεπηζηήκην 

 

 

 

39,1% 

28,3% 

28,3% 

4,3% 

 

 

 

11% 

12,3% 

35,1% 

34,4% 

 

 

 

35,4% 

37,5% 

16,7% 

8,3% 

 

 

 

11,8% 

9,2% 

38,6% 

34% 
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Μεηαπηπρηαθά 0% 7,1% 2,1% 6,5% 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Υσξηζκέλνη 

Μερσξηζκέλνη 

 

 

20% 

35,1% 

 

 

80% 

64,9% 

 

 

18,1% 

54,1% 

 

 

81,9% 

45,9% 

 

3.1.1 Κχξηεο αλαιχζεηο  

 
Τπόθεζη 1. Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Απηναληίιεςεο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο είλαη ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ 

καζεηή.  

Κχξηα επίδξαζε ηεο αλαγλσζηηθήο νκάδαο βξέζεθε κφλν ζε δχν 

δηαζηάζεηο Απηναληίιεςεο: Απηναληίιεςε ζρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, F(1,198) = 

28,453, p = ,0001, θαη Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο, F(1,198) = 

7,688, p = ,006. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 10, θαηά κέζν φξν ην 

απηναλαθεξφκελν επίπεδν Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ 

ηππηθή επίδνζε ζηηο δνθηθαζίεο αλάγλσζεο ήηαλ πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ 

παηδηψλ κε ζεκαληηθά ρακειή επίδνζε.  

Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε αλαγλσζηηθήο 

νκάδαο θαη θχινπ (p > ,06).  

Καηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

αλαγλσζηηθήο επίδνζεο ζηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (κε ρξήζε αλάιπζεο 

ζπλδηαθχκαλζεο), δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο παξακέλεη ζεκαληηθή (p = ,0001), φρη 

φκσο θαη ε αληίζηνηρε δηαθνξά ζηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο 

(p > ,12). 

Πίλαθαο 10 

Μέζνο φξνο (ηππηθή απφθιηζε) γηα ηνπο δείθηεο Απηναληίιεςεο, 

Απηνεθηίκεζεο, Γεκηνπξγηθφηεηαο αλά νκάδα αλαγλσζηηθήο επίδνζεο. 

Απηναληίιεςε Με Αλαγλσζηηθή 
Γπζθνιία (Ν=47) 

Υσξίο Αλαγλσζηηθή 
Γπζθνιία (Ν=155) 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο 11,70 14,82 
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Τπόθεζη 2. Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Απηναληίιεςεο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ(ΜΓ) είλαη 

ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, 

εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ καζεκαηηθήο επίδνζεο 

αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ καζεηή.  

Κχξηα επίδξαζε ηεο νκάδαο ΜΓ βξέζεθε κφλν ζε ηξεηο δηαζηάζεηο 

Απηναληίιεςεο: Απηναληίιεςε ζρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, F(1,198) = 69,730, p = 

,0001, Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο, F(1,198) = 23,769, p = 

,0001, θαη Απηναληίιεςε Φπζηθήο Δκθάληζεο, F(1,198) = 120,827, p = 

,0001. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 11, θαηά κέζν φξν ην απηναλαθεξφκελν 

επίπεδν Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ ηππηθή επίδνζε ζηε 

δνθηθαζία επίιπζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ήηαλ πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ 

παηδηψλ κε ζεκαληηθά ρακειή επίδνζε.  

Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε νκάδαο ΜΓ θαη 

θχινπ (p > ,05).  

εκαληηθφ επίζεο λα ζεκεησζεί φηη, κεηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΜΓ ζηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (κε ρξήζε 

αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), νη παξαπάλσ δηαθνξέο παξέκεηλαλ ζεκαληηθέο 

(p < ,001). 

 

 

 

(3,263) (3,629) 

ρέζεηο κε ηνπο 
ζπλνκηιήθνπο  

13,91 
(2,812) 

15,08 
(3,141) 

ΑζιεηηθήοΗθαλφηεηαο  14,83 
(3,185) 

14,97 
(3,702) 

Φπζηθήο Δκθάληζεο  13,43 
(3,161) 

14,30 
(3,132) 

Γηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο  14,55 
(3,147) 

15,67 
(3,244) 

Απηνεθηίκεζε 15,21 
(3,237) 

15,66 
(3,216) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 92,38 
(32,377) 

112,60 
(38,36) 
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Πίλαθαο 11 

Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ηνπο δείθηεο Απηναληίιεςεο, 

Απηνεθηίκεζεο, Γεκηνπξγηθφηεηαο αλά νκάδα καζεκαηηθήο επίδνζεο.  

Απηναληίιεςε Με Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία (Ν=49) 

Υσξίο Μαζεκαηηθή 

Γπζθνιία (Ν=154) 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο 10,56 

(2,793) 

15,27 

(3,306) 

ρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκηιήθνπο  

13,18 

(3,128) 

15,34 

(2,900) 

Αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο  13,88 

(3,640) 

15,28 

(3,495) 

Φπζηθήο εκθάληζεο  12,88 

(2,899) 

14,47 

(3,136) 

Γηαγσγήο – 

ζπκπεξηθνξάο  

14,30 

(3,209) 

15,77 

(3,178) 

Απηνεθηίκεζε 14,04 

(3,239) 

16,06 

(3,053) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 93,98 

(38,68) 

112,69 

(36,69) 

 

Τπόθεζη 3: Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Απηνεθηίκεζεο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο είλαη ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ 

καζεηή.  

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο 

δελ θαηέδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο ζην βαζκφ 

απηναλαθεξφκελεο Απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ (p > ,206).  

Τπόθεζη 4: Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Απηνεθηίκεζεο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ είλαη 

ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, 
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εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ καζεκαηηθήο επίδνζεο 

αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ καζεηή. 

Βξέζεθε θχξηα επίδξαζε ηεο νκάδαο ΜΓ, F(1,198) = 18,379, p = 

,00001. Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 11, θαηά κέζν φξν ην 

απηναλαθεξφκελν επίπεδν Απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ 

ηππηθή επίδνζε ζηε δνθηθαζία επίιπζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ήηαλ 

πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ παηδηψλ κε ζεκαληηθά ρακειή επίδνζε.  

Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε νκάδαο ΜΓ θαη 

θχινπ (p > ,13).  

εκαληηθφ, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη κεηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ ΜΓ ζηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (κε ρξήζε 

αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά παξέκεηλε ζεκαληηθή (p 

= ,0001). 

Τπόθεζη 7: Όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε Παξάγνληεο Απηναληίιεςεο σο 

πξνβιεπηηθνί ηνπ βαζκνύ Απηνεθηίκεζεο. 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε παξαπάλσ ππφζεζε, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

πνιιαπιήο παιηλδξνκεζεο κε ηε κέζνδν ENTER. Σν παιηλδξνκηθφ κνληέιν 

βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, Adj.R2 = ,464, SE = 2,339, F(5,197) = 

36,006, p = ,0001. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 12, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ζηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζηελ θιίκαθα 

Απηνεθηίκεζεο ζεκείσζαλ φιεο νη δηαζηάζεηο Απηναληίιεςεο, πιελ ηεο 

Απηναληίιεςεο αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο.  

Πίλαθαο 12. 

πκβνιή επηκέξνπο παξαγφλησλ Απηναληίιεςεο ζηε βαζκνινγία ηεο 

θιίκαθαο Απηνεθηίκεζεο. 

 B Beta T Sig. R 

 (Constant) 1,469     

Απηναληίιεςε ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο ,151 ,176 2,838 ,005 ,495 

Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο ,203 ,197 3,300 ,001 ,431 

Απηναληίιεςε αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο ,053 ,059 1,043 ,298 ,267 

Απηναληίιεςε θπζηθήο εκθάληζεο ,172 ,169 2,886 ,004 ,441 

Απηναληίιεςε δηαγσγήο-ζπκπεξηθνξάο ,374 ,379 6,438 ,000 ,567 
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Τπόθεζη 5: Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο αλάγλσζεο είλαη ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ αλαγλσζηηθήο επίδνζεο αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ 

καζεηή. 

Αλ θαη ν ζπλνιηθφο βαζκφο Γεκηνπξγηθφηεηαο βξέζεθε λα δηαθέξεη 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ ζηελ αλακελφκελε θαηεχζπλζε, F(1,198) = 8,455, p = 

,004 (ρσξίο ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε θχινπ θαη νκάδαο (p > ,56), ε 

δηαθνξά απηή εμέιηπε φηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή εμνκνίσζε ησλ 

δχν νκάδσλ ζην δείθηε κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο (p > ,327).  

Τπόθεζη 6: Όζνλ αθνξά ηελ  ππόζεζή καο όηη ν βαζκόο Γεκηνπξγηθόηεηαο 

καζεηώλ κε δπζθνιίεο ζηελ επίιπζε αξηζκεηηθώλ πξάμεσλ είλαη 

ρακειόηεξνο ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ρσξίο δπζθνιίεο. Σπκπιεξσκαηηθά, 

εμεηάδεηαη αλ ηπρόλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ καζεκαηηθήο επίδνζεο 

αιιειεπηδξνύλ κε ην θύιν ηνπ καζεηή.  

Βξέζεθε θχξηα επίδξαζε ηεο νκάδαο ΜΓ, F(1,198) = 5,945, p = ,016. 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 11, θαηά κέζν φξν ην επίπεδν 

Γεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ πνπ ζεκεηψλνπλ ηππηθή επίδνζε ζηε 

δνθηθαζία επίιπζεο αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ ήηαλ πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ 

παηδηψλ κε ζεκαληηθά ρακειή επίδνζε.  
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Όηαλ, φκσο, εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε ηε 

κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (κε ρξήζε αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ 

δηαθνξά δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,0001).  

Γε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε νκάδαο ΜΓ θαη 

θχινπ (p > ,11).  

Επώηημα 8:  Όζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθό εξώηεκα γηα ηε Γηεξεύλεζε ηεο 

ύπαξμεο ζπζρέηηζεο ησλ παξαγόλησλ Απηναληίιεςε – Απηνεθηίκεζε – 

Γεκηνπξγηθόηεηα 

Απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο Απηναληίιεςεο βξήθακε κφλν ζηελ 

Απηναληίιεςε ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 13, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα (r=,217, p=,002) αιιά θαη κε παξάγνληεο ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο  [πνζφηεηα ηδεψλ (r=,208, p=,003), πνηφηεηα ηδεψλ 

(r=,228, p=,001), θαηεγνξίεο ηδεψλ (r=,249, p=,0001) θαη πξσηνηππία ηδεψλ 

(r=,121, p=,08]. Οη καζεηέο κε πςειή ζρνιηθή Απηναληίιεςε εκθαλίδνπλ 

πςειή Γεκηνπξγηθφηεηα θαη αληίζηξνθα. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηνπο ηξεηο 

παξάγνληεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο (πνζφηεηα ηδεψλ, πνηφηεηα ηδεψλ, 

θαηεγνξίεο ηδεψλ). Χζηφζν, νη δείθηεο δελ είλαη ηφζν πςεινί, νη 

ζπζρεηίζεηο ζεσξνχληαη ρακειέο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα ηηο 

αμηνινγήζνπκε. 

Πίλαθαο 13 

πζρέηηζε Απηναληίιεςεο ρνιηθήο ηθαλφηεηαο κε ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο. 

 Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο ηθαλφηεηαο 

(pearson r) 

ηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 

(p) 

Γεκηνπξγηθφηεηα ,217 ,002* 

Πνζφηεηα ηδεψλ ,208 ,003* 

Πνηφηεηα ηδεψλ ,228 ,001* 

Καηεγνξίεο ηδεψλ ,249 ,0001** 

Πξσηνηππία ηδεψλ ,121 ,08 

* p<,01, **p<,001 
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ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηεο Απηναληίιεςεο (ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα, Φπζηθή Δκθάληζε, δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά) θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

θαη ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε νχηε κε ην ζχλνιν Γεκηνπξγηθφηεηαο νχηε θαη κε 

ηνπο παξάγνληεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο (πνζφηεηα ηδεψλ, θαηεγνξίεο ηδεψλ, 

πνηφηεηα ηδεψλ θαη πξσηνηππία ηδεψλ). 

Eπώηημα 9: σέζειρ μεηαξύ ςποκλιμάκυν ηηρ κλίμακαρ Achenbach και 

ηυν διαζηάζευν Αςηοανηίλητηρ, Αςηοεκηίμηζηρ και  

Δημιοςπγικόηηηαρ. 

Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπζρέηηζε ησλ παξαγφλησλ ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ, ησλ εμσηεξηθεπκέλσλ θαη ησλ 

ζπλνιηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θιίκαθαο Achenbach κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

Απηναληίιεςεο, ηεο Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν 

ENTER. Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο θιίκαθαο Achenbach βξέζεθε θχξηα 

επίδξαζε κφλν ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζε κία δηάζηαζε Απηναληίιεο, ζηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, θαη ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ  

Σν παιηλδξνκηθφ κνληέιν βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, Adj.R2 =,307, SE = 3,173, F(4, 199) = 

22,013, p = ,0001. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

αλεμάξηεηε ζπλεηζθνξά ζηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ έρνπκε κφλν ζηελ 

θιίκαθα Απηναληίιεςεο ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο.  

Πίλαθαο 14 

πκβνιή ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο Achenbach ζηε βαζκνινγία ηεο 

Απηναληίιεςεο ρνιηθήο ηθαλφηεηαο 

 B Beta t Sig. r 

 (Constant) 11,323 
 

0,684 000  

Πξνζαξκνζηηθ

φηεηα 
227 368 4,428 000 

 

,523 

εζσηεξηθεπέλα 

πξνβιήκαηα 
,004 ,008 ,064 ,949 

 

-,327 

εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 
,052 ,157 ,710 ,478 

 

-,388 

χλνιν -,045 -,384 -1,262 ,208 -,464 
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Δπίζεο ην παιηλδξνκηθφ κνληέιν βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ζηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα, Adj.R2 = ,191, SE = 34,488, F(4, 199) = 11,751, p = ,0001. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 15, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, αλεμάξηεηε 

ζπλεηζθνξά ζηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ζηελ θιίκαθα Γεκηνπξγηθφηεηαο 

ζεκείσζε κφλν ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ παηδηψλ.  

Πίλαθαο 15 

πκβνιή ππνθιηκάθσλ ηεο θιίκαθαο Achenbach ζηε βαζκνινγία ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ 

 B Beta t Sig. r 

 (Constant) 65,059 
 

5,648 ,000  

Πξνζαξκνζηηθ

φηεηα 
2,696 ,433 4,838 ,000 

 

,437 

εζσηεξηθεπέλα 

πξνβιήκαηα 
-,115 -,022 -,167 ,867 

-,175 

εμσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα 
-,015 -,005 -,019 ,985 

 

-,234 

χλνιν ,013 ,011 ,034 ,973 -,281 

 

Γε βξέζεθε ζεκαληηθή θχξηα επίδξαζε ησλ εζσηεξηθεπκέλσλ, 

εμσηεξηθεπκέλσλ θαη ζπλνιηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θιίκαθαο Achenbach ζηηο 

δηαζηάζεηο ηεο Απηναληίιεςεο, ζηελ Απηνεθηίκεζε θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ (p>,1). 

 

         3.1.2 πκπιεξσκαηηθέο αλαιχζεηο.Δπηδξάζεηο Γεκνγξαθηθψλ Παξαγφ- 

         λησλ 

Τπφζεζε 10:  1. Ζιηθία  

Γε βξέζεθε ζεκαληηθή θχξηα επίδξαζε ηεο ειηθίαο  ή αιιειεπίδξαζε κε 

ηελ νκάδα δπζθνιηψλ κάζεζεο (ΑΓ ή ΜΓ’ p > ,1). 

Τπφζεζε 11:  2. Φχιν 

Βξέζεθε θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ Απηναληίιεςε Γηαγσγήο 

– πκπεξηθνξάο [ππνινγηζκφο κε t-test, t (202) = 3,584, p=,0001]. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 16, θαηά κέζν φξν ην απηναλαθεξφκελν επίπεδν 

Απηναληίιεςεο Γηαγσγήο - πκπεξηθνξάο ησλ θνξηηζηψλ ήηαλ πςειφηεξν 

απφ εθείλν ησλ αγνξηψλ. 
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Πίλαθαο 16 

Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ηνπο δείθηεο Απηναληίιεςεο, 

Απηνεθηίκεζεο, θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο αλά θχιν (αγφξη – θνξίηζη). 

Απηναληίιεςε Αγφξηα 

(Ν=130) 

Κνξίηζηα 

(Ν=74) 

ρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο 

13,83 

(3,890) 

14,61 

(3,530) 

ρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκηιήθνπο 

14,82 

(3,087) 

14,78 

(3,124) 

Αζιεηηθήο 

ηθαλφηεηαο 

15,22 

(3,632) 

14,45 

(3,437) 

Φπζηθήο 

εκθάληζεο 

14,09 

(2,918) 

14,09 

(3,535) 

Γηαγσγήο-

ζπκπεξηθνξάο 

14,82 

(3,352) 

16,46 

(2,756) 

Απηνεθηίκεζε 15,57 

(3,174) 

15,55 

(3,299) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 105,39 

(38,11) 

112,88 

(37,448) 

 

Τπόθεζη 12: ρνιείν θνίηεζεο 

Γε βξέζεθε θχξηα επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ θνίηεζεο ζηελ απηναληίιεςε-

απηνεθηίκεζε θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ (p>,06) 

Τπόθεζη 13: 3. Σάμε θνίηεζεο (Δ΄, Σ΄ Σάμε) 

Γε βξέζεθε ζεκαληηθή θχξηα επίδξαζε ηεο Σάμεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ ή αιιειεπίδξαζε κε ηελ νκάδα δπζθνιηψλ κάζεζεο (ΑΓ ή ΜΓ’     

p > ,1). 

Τπόθεζη 14:  4. Δίδνο Σάμεο θνίηεζεο (Σκήκα Έληαμεο, Καλνληθή 

Σάμε) 

Κχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο Σάμεο (Σκήκα Έληαμεο – Καλνληθή 

Σάμε) βξέζεθε κφλν ζε δχν δηαζηάζεηο Απηναληίιεςεο: Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο ηθαλφηεηαο, F(1,199) =66,105, p = ,0001 θαη Απηναληίιεςε ρέζεηο 

κε πλνκειίθνπο, F(1,199) = 22,426, p = ,0001. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 
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17, θαηά κέζν φξν ην απηναλαθεξφκελν επίπεδν Απηναληίιεςεο ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ηππηθή Σάμε ήηαλ πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ 

παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο.  

Γε ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο 

Καλνληθή ηάμε – Σκήκα έληαμεο θαη θχινπ (p > ,06). 

Πίλαθαο 17 

Μέζνο φξνο θαη ηππηθή απφθιηζε γηα ηνπο δείθηεο Απηναληίιεςεο, 

Απηνεθηίκεζεο, θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο αλά νκάδα ηάμεο θνίηεζεο. 

Απηναληηιεςε ΣκήκαΈληαμεο 

(Ν=97) 

Καλνληθή Σάμε 

(Ν=107) 

ρνιηθήο ηθαλφηεηαο 
12,10 (3,463) 

15,93 (3,060) 

ρέζεηο κε ηνπο ζπλνκηιήθνπο  
13,90 (3,124) 

15,64 (2,833) 

Αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο  14,63 (3,528) 15,21 (3,608) 

Φπζηθήο εκθάληζεο  13,60 (3,062) 14,52 (3,175) 

Γηαγσγήο – ζπκπεξηθνξάο  15,10 (3,405) 15,69 (3,073) 

Απηνεθηίκεζε 15,01 (3,206) 16,07 (3,148) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 97,40(37,108) 117,81(36,240) 

 

Καηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαθνξψλ κεηαμχ καζεηψλ Καλνληθήο 

Σάμεο θαη καζεηψλ Σκήκαηνο Έληαμεο ζηε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε (κε ρξήζε 

αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), δηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ ζηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο ηθαλφηεηαο (p=,0001) θαη ζηελ 

Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο (p =,001) παξακέλεη ζεκαληηθή. 

Κχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο Σάμεο (Σκήκα Έληαμεο – Καλνληθή 

Σάμε) βξέζεθε ζηελ απηναλαθεξφκελε Απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, F(1,200) 

=6,291, p = ,013. Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 8, θαηά κέζν φξν 

ε Απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σππηθή Σάμε ήηαλ πςειφηεξε 

απφ εθείλε ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο. Όηαλ, φκσο, 

εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε ηε κε ιεθηηθή 

λνεκνζχλε (κε ρξήζε αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά 

δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,10).  

Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο 

Καλνληθή ηάμε – Σκήκα έληαμεο θαη θχινπ (p > ,38).  
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Κχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο Σάμεο (Σκήκα Έληαμεο – Καλνληθή 

Σάμε) βξέζεθε ζηε πλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα, F(1,200) =12,893, p = ,0001. 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 8, θαηά κέζν φξν ε πλνιηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σππηθή Σάμε ήηαλ πςειφηεξε 

απφ εθείλε ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε Σκήκα Έληαμεο. Όηαλ, φκσο, 

εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε ηε κε ιεθηηθή 

λνεκνζχλε (κε ρξήζε αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά 

δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,35). 

Γελ ζεκεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ηεο νκάδαο 

Καλνληθή ηάμε – Σκήκα έληαμεο  θαη θχινπ (p > ,33).  

5. ρνιηθή επίδνζε (γιψζζα, καζεκαηηθά, θπζηθά θαη ηζηνξία), 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ) 

Βξέζεθε ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή θαη 

ηελ ηζηνξία.κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο ηθαλφηεηαο (pearson r=544, 

p=,0001), ηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο (pearson r=321, 

p=,0001) θαη ηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα (pearson r=438, p=,0001). 

Τπόθεζη 15:. 6. Μνξθσηηθφ επίπεδν  παηέξα- κεηέξαο 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη θχξηα επίδξαζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ ζηηο δηαζηάζεηο ηηο Απηναληίιεςεο, 

Απηνεθηίκεζεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο, εμεηάζακε ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ γνλέσλ κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

αλάγλσζε θαη ηα καζεκαηηθά. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

θαηεγνπηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην επίπεδν ζπνπδψλ. Έηζη 

δηακνξθψζεθαλ νη παξαθάησ πέληε θαηεγνξίεο :  

1ε . Γνλείο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Γεκνηηθφ. 

 2ε . Γνλείο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Γπκλάζην. 

3ε . Γνλείο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Λχθεην.  

4ε . Γνλείο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Παλεπηζηήκην.  

5ε . Γνλείο πνπ έρνπλ ηειεηψζεη Μεηαπηπρηαθφ.  

Έηζη, βξέζεθε θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

παηέξα ζηε δνθηκαζία ησλ καζεκαηηθψλ F(4,183)=2,590, p=,038. Δπίζεο, 

βξέζεθε θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο  

ζηε δνθηκαζία ηεο αλάγλσζεο F(4,183)=2,570, p=,04 θαη ησλ καζεκαηηθψλ 
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F(4,183)=5,097, p=,001. Σέινο, βξέζεθε ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

κνξθσηηθνχ επηπέδνπ παηέξα – κεηέξαο, ζπλδπαζηηθά, ζηε δνθηκαζία ηεο  

αλάγλσζεο F(4,183)=1,980, p=,044 θαη ζηε δνθηκαζία ησλ καζεκαηηθψλ 

F(4,183)=5,097, p=,001. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζε ζρέζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο Απηναληίιεςεο, 

θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα ζηελ 

αλακελφκελε θαηεχζπλζε βξέζεθε κφλν ζηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο, F(4,196) =4,629, p = ,001. Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα 

ζρεηίδεηαη αλάινγα κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. 

Όηαλ, φκσο, εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επίδνζή ηνπο ζηε καζεκαηηθή δνθηκαζία (κε ρξήζε αλάιπζεο 

ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,1). 

Αθφκε, θχξηα επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο ζηελ 

αλακελφκελε θαηεχζπλζε βξέζεθε κφλν ζε δχν δηαζηάζεηο Απηναληίιεςεο: 

ζηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, F(4,196) = 9,166, p = ,0001 θαη ηελ 

Απηναληίιεςε ρέζεηο κε ηνπο πλνκηιήθνπο F(4,196) =4,881, p = ,001. Σν 

κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο ζρεηίδεηαη αλάινγα κε ηελ Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη ηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο ησλ 

παηδηψλ. Όηαλ, φκσο, εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδνζή ηνπο θαη ζηελ αλαγσζηηθή θαη ζηε καζεκαηηθή δνθηκαζία (κε 

ρξήζε αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,1). 

Γε βξέζεθε θχξηα επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ παηέξα 

(p>,27) ζηελ Απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα, βξέζεθε θχξηα επίδξαζε 

ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηεο κεηέξαο, F(4,196)=3,089, p=0,017. 

Σέινο, θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ 

παηέξα F(4,196)=6,758, p=,0001 θαη ηεο κεηέξαο F(4,196)=8,265, p=,0001 

ζηελ αλακελφκελε θαηεχζπλζε βξέζεθε ζηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ. Όηαλ, φκσο, εμνκνηψζεθαλ ζηαηηζηηθά νη δχν νκάδεο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίδνζή ηνπο θαη ζηελ αλαγσζηηθή θαη ζηε καζεκαηηθή δνθηκαζία (κε 

ρξήζε αλάιπζεο ζπλδηαθχκαλζεο), ε παξαπάλσ δηαθνξά θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο δελ παξέκεηλε ζεκαληηθή (p > ,1). 

Τπόθεζη 16: 7. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ρσξηζκέλνη, κε ρσξηζκέλνη 

γνλείο)  
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Κχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο παηδηψλ κε ρσξηζκέλνπο γνλείο 

βξέζεθε κφλν ζε κία δηαζηάζε Απηναληίιεςεο, ζηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο, F(1,198) = 11,202, p = ,001, Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 18, 

θαηά κέζν φξν ην απηναλαθεξφκελν επίπεδν Απηναληίιεςεο ζρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο  ησλ παηδηψλ ρσξίο ρσξηζκέλνπο γνλείο ήηαλ πςειφηεξν απφ 

εθείλν ησλ παηδηψλ κε ρσξηζκέλνπο γνλείο 

Πίλαθαο 18 

Μέζνο φξνο (ηππηθή απφθιηζε) γηα Απηναληίιεςε,Απηνεθηίκεζε, 

Γεκηνπξγηθφηεηα αλά νκάδα παηδηψλ ρσξηζκέλσλ ή κε γνλέσλ.  

Απηναληηιεςε Παηδηά ρσξηζκέλσλ 
γνλέσλ (Ν=37) 

Παηδηά κε ρσξηζκέλσλ 
γνλέσλ (Ν=166) 

ρνιηθή Ηθαλφηεηα 
11,95 

(3,829) 

14,60 

(3,608) 

ρέζεηο κε πλνκηιήθνπο  
14,05 

(2,867) 

14,98 

(3,132) 

Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα  14,24 

(4,330) 

15,10 

(3,386) 

Φπζηθή Δκθάληζε  13,39 

(2,841) 

14,24 

(3,208) 

Γηαγσγή/ζπκπεξηθνξά  14,73 

(3,271) 

15,54 

(3,222) 

Απηνεθηίκεζε 14,22 

(3,343) 

15,87 

(3,123) 

Γεκηνπξγηθφηεηα 102,38 

(44,1) 

109,07 

(36,368) 

 

Γε βξέζεθε ζεκαληηθή θχξηα επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  ή 

αιιειεπίδξαζε κε ην θχιν ζηελ Απηναληίιεςε Φπζηθήο Δκθάληζεο (p>,8). 

Κχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νκάδαο παηδηψλ κε ρσξηζκέλνπο γνλείο 

βξέζεθε ζηελ απηναλαθεξφκελε Απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ F(1,198) = 

6,891, p = ,009, Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ, ζηνλ Πίλαθα 9, θαηά κέζν φξν 

ην απηναλαθεξφκελν επίπεδν Απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηψλ ρσξίο 

ρσξηζκέλνπο γνλείο ήηαλ πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ παηδηψλ κε 

ρσξηζκέλνπο γνλείο 
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Σέινο, δε βξέζεθε θχξηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο θαηάζηαζεο 

ρσξηζκέλνη κε ρσξηζκέλνη γνλείο (p>,83) ζηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΡΟ 
 

4.1 ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ 

4.1.1 πδήηεζε 

Πξνηνχ επηρεηξεζεί ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ, θαιφ είλαη λα γίλεη κηα 

ππελζχκηζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Οη ζθνπνί απηνί ήηαλ: 

1. Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ησλ παξαγφλησλ ηεο Απηναληίιεςεο κε ηηο 

αθφινπζεο κεηαβιεηέο: δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά, 

ηκήκα έληαμεο - θαλνληθή ηάμε, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, 

επίδνζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ιεθηηθή ηθαλφηεηα, κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα 

2. Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: 

δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά, ηκήκα έληαμεο - 

θαλνληθή ηάμε, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, επίδνζε ησλ 

καζεηψλ ζην ζρνιείν, ιεθηηθή ηθαλφηεηα, κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα  

3. Να δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο κε ηηο αθφινπζεο 

κεηαβιεηέο: δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε, δπζθνιία ζηα καζεκαηηθά, ηκήκα 

έληαμεο - θαλνληθή ηάμε, θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν γνλέσλ, επίδνζε 

ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν, ιεθηηθή ηθαλφηεηα, κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα. 

χµθσλα µε ηε Harter (Harter,1982· Harter & Pike,1984), ηα παηδηά 

µεηά ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ µπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ επάξθεηά ηνπο ζε 

δηάθνξνπο ηνµείο ηεο δσήο ηνπο θαη λα πξνβνχλ ζε αμηφπηζηεο θξίζεηο γηα 

ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο. χµθσλα µε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, ηα παηδηά δε 

ληψζνπλ ην ίδην επαξθή ζε φινπο ηνπο ηνµείο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο, ζηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηά ηνπο ζε δηάθνξνπο 

ηνµείο, δελ µπνξνχλ λα θαλνχλ ρξεζηµνπνηψληαο έλα µνλνδηάζηαην φξγαλν 

κέηξεζεο. Ζ Harter (1999) αλαθέξεη φηη ηα πνιπδηάζηαηα φξγαλα µέηξεζεο 

ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ επηηξέπνπλ ηελ εμέηαζε ηνπ πξνθίι ησλ 

αληηιαµβαλφµελσλ σο δπλαηψλ θαη αδχλαησλ ζεµείσλ ελφο ζπγθεθξηµέλνπ 

αηφµνπ ή µηαο ζπγθεθξηµέλεο νµάδαο αηφµσλ. Οη Elbaum & Vaughn (2003 

β) αλαθέξνπλ, επίζεο, φηη ηα άηνµα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά ηνπο εαπηνχο ηνπο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνµείο ηεο δσήο ηνπο. Σελ ίδηα δηαπίζησζε θάλεη θαη ν 

Zeleke (2004β) αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα φξγαλα µέηξεζεο µε 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηελ πνιπδηάζηαηε θχζε ηεο Απηναληίιεςεο µπνξνχλ 
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λα εληνπίζνπλ δηαθπµάλζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηνµείο ηεο έλλνηαο ηνπ εαπηνχ. 

ην ζεµείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απνηεινχλ µηα ηδηαίηεξα αλνµνηνγελή νµάδα (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2004. Kavale & Fomess, 2000. πγθνιιίηνπ & Λνπξάθε, 2005), 

µε απνηέιεζµα λα είλαη δχζθνιε ε δεµηνπξγία ελφο πξνθίι µε ζπγθεθξηµέλα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ηζρχεη γηα φια ηα παηδηά. Ζ αληίιεςε ησλ µαζεηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζηα ζρνιηθά 

µαζήµαηα είλαη ν ηνµέαο ηεο Απηναληίιεςεο πνπ µειεηήζεθε πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο εξεπλεηέο, θαζψο ζηνλ αθαδεµατθφ ηνµέα ηα παηδηά απηά 

αληηµεησπίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο.  

4.1.2. Απηναληίιεςε 

4.1.2.1 Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο  

Αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ, νη 

παξάγνληεο ειηθία, θχιν θαη ηάμε θνίηεζεο (Δ΄, η΄) ησλ καζεηψλ δε 

βξέζεθε λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ηεο έξεπλαο καο.  

Aληίζεηα βξέζεθε, φπσο αλακελφηαλ φηη, σο νκάδα, νη καζεηέο ρσξίο 

δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε θαζψο θαη νη καζεηέο ρσξίο δπζθνιία ζηηο 

αξηζκεηηθέο πξάμεηο είραλ πςειφηεξε Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο κε δπζθνιίεο. 

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη ε καζεκαηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ζρεηίδνληαη αλάινγα κε ηελ Απηναληίιεςε ζρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο. Σα επξήκαηα απηά ήηαλ αλαµελφµελα, αθνχ νη πξσηαξρηθέο 

δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηµέλεο νµάδαο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαθή θαη ηα µαζεµαηηθά 

(Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2004). Αθφκε, ζπκθσλνχλ κε ηελ έξεπλα ηεο 

Λενληαξή, ηελ νπνία δηεμήγαγε ην 1992 ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο 

δηαηξηβήο, κε παηδηά ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη απφ ηελ 

νπνία πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

επίδνζε ησλ παηδηψλ ζηε γιψζζα θαη ηα καζεκαηηθά θαη ηελ ζρνιηθή 

απηναληίιεςή ηνπο ζηνπο ηνκείο απηνχο (Λενληαξή, 1996). Δίλαη 

αλακελφκελν, ε ζρνιηθή ηθαλφηεηα πνπ εξκελεχεηαη κέζα απφ ηελ επίδνζε 

θαζψο ζπληζηά έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ-ζηνρείν ηεο ςπρνθνηλσληθήο 
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«ηαπηφηεηαο» ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ζην κέηξν πνπ νη θνηλσληθέο 

πξνζδνθίεο θαη «επελδχζεηο» ησλ γνλέσλ είλαη ζεκαληηθέο θαη 

δηακνξθψλνπλ ηελ εμσηεξηθή (ησλ άιισλ) αληίιεςε. πληζηά, επίζεο, 

θαζψο είλαη θαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθφηεξεο ηαπηφηεηαο θαη θαηά 

ζπλέπεηα «εηθφλαο εαπηνχ-απηναληίιεςεο», εθφζνλ θαη ην ζρνιεην δίλεη 

έκθαζε ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηθαλφηεησλ/δεμηνηήησλ (Fan &  Williams , 

2010·Mo & Singh, 2008).   

Δπίζεο, ην είδνο ηεο ηάμεο θνίηεζεο, βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε. Σα παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηα Σκήκαηα Έληαμεο εκθάληζαλ 

ρακειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο απφ ηα παηδηά ηεο 

θαλνληθήο ηάμεο, ζηνηρείν αλακελφκελν, θαζψο ηα παηδηά ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο είλαη εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Δπηπξφζζεηα, βξέζεθε φηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ ρακειφηεξε επίδνζε απφ 

ηνπο καζεηέο ηεο θαλνληθήο ηάμεο.  

Οη Meltzer & ζπλ. (1998), ζε έξεπλα πνπ πξαγµαηνπνίεζαλ, βξήθαλ 

φηη, αλ θαη θαηά µέζν φξν ε αθαδεµατθή Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (Σ.Δ.) βξηζθφηαλ θνληά ζην µέζν φξν ζε ζχγθξηζε µε 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ηεο Σππηθήο Σάμεο (Σ.Σ.), ήηαλ ζηαηηζηηθά, 

ζεµαληηθά αξλεηηθφηεξε.  

Άιισζηε, απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη ε αθαδεµατθή 

Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη αξλεηηθφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε Απηναληίιεςε παηδηψλ ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bear & 

ζπλ., 2002∙ Frederickson & Jacobs, 2001∙ Gans & ζπλ., 2003∙ Harter & ζπλ., 

1998∙ Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010∙ Lyons, 2010∙ 

Meltzer & ζπλ., 1998∙ Stone & May, 2002∙ Tabassam & Grainger, 2002∙ 

Zeleke, 2004β).  

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα ζρφιηα, παξφιν πνπ ε απηναληίιεςε 

ζρνιηθήο  ηθαλφηεηαο δηακεζνιαβείηαη θαη απφ ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ θαη απφ 

ηε ζηάζε ησλ δαζθάισλ ((Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 

2010), ε ρακειή απηναληίιεςε θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο 

(Hisken, 2011∙ Hughes &  Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010). 

Με βάζε ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ASEBA ηνπ 

achenbach, δηαπηζηψζακε φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ηε ζπζρέηηζε ηεο 
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ρνιηθήο Δπίδνζεο ησλ καζεηψλ - ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δαζθάισλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππνθιίκαθα - κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ε 

αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπο ζηα καζήκαηα ηεο 

γιψζζαο, ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο ηζηνξίαο, ησλ θπζηθψλ αιιά θαη ζηε 

ζπλνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα παξαπάλσ καζήκαηα είλαη αλάινγεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ρακειέο ζπλνιηθέο ή επηκέξνπο επηδφζεηο, ζρεηίδνληαη ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ κε ρακειά επίπεδα αθαδεκαηθήο 

απηνλαηίιεςεο. Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη αζρνιεζεί θαη αλαδείμεη ηε 

ζπζρέηηζε απηή ρξεζηκνπνηψληαο πηθνηιία ζρεηηθψλ εξγαιείσλ  

(Απνζηνιάθεο, 2005∙ Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & Campbell, 

1994∙ Φινπξήο, 1989∙ Flouris, Glazzard, 2010∙ Hisken, 2011∙ Hughes &  

Coplan, 2010∙ Kaniuka, 2010∙ Lawrence, 2006∙  Λενληαξή, 1996∙ Λενληαξή 

& Γηαιακάο, 1996∙ Lyons, 2010∙ Μαθξή Μπφηζαξε & Μέγαξε, 2001∙  

Υαηδεζενιφγνπ, 1994∙ Υαηδερξήζηνπ & Hopf 1992, θ.ά.). 

ε γεληθέο γξακκέο, αθφκε θαη έξεπλεο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

αληίζηνηρν πνιππαξαγνληηθφ κνληέιν, αλαδεηθλχνπλ φηη ρακειά επίπεδα 

ρνιηθήο Δπίδνζεο ζπλδένληαη κε ρακειή Απηναληίιεςε θαη ην αληίζεην, 

ζπζρέηηζε πνπ, φκσο, είλαη πην ηζρπξή, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ Απηναληίιεςε 

ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη Απηναληίιεςε θαη ζρνιηθή 

επίδνζε ζπλδένληαη κε κηα ακνηβαία ζρέζε, ε νπνία έρεη κεγάιε 

ζπνπδαηφηεηα γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο καζεηέο, Με ιίγα ιφγηα, νη καζεηέο κε 

πςειή επίδνζε ζηα παξαπάλσ καζήκαηα, δειαδή νη καζεηέο κε πςειή 

ζxνιηθή επίδνζε, έρνπλ πςειή Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο θαη 

αληίζηξνθα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά θαη ησλ δχν νκάδσλ 

παξνζηάδνπλ κηα ξεαιηζηηθή αληίιεςε ησλ ζρνιηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Απηφ 

είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ δίλεηαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, 

ζην κέηξν πνπ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηδηαίηεξα απηφ 

ηεο Διιάδαο,  έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο θηινζνθίαο ηνπο ηηο γλσζηηθέο-

καζεζηαθέο επηδφζεηο (γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν). Απφ ηελ άιιε, απηφ δελ 

ζεκαίλεη, φπσο ζα δνχκε θαη πην θάησ, φηη άιινη εμσγελείο  παξάγνληεο δελ 

επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο (Hiskin, 2011∙ 

Lawrence, 2006∙ Lyons, 2010) 
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Αλαθαθαιαηψλνληαο, ην ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν (ζπζρέηηζε ηεο 

Απηναληίιεςεο ζπλνιηθά κε ηε ζρνιηθή επίδνζε γεληθφηεξα ησλ καζεηψλ) 

αλαδεηθλχεηαη ζηαζεξά ζε πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ηε ζπρέηηζε κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο θαη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ γηα ηνλ εαπηφ (Απνζηνιάθεο, 2005∙ Battle & 

Blowers, 1982∙ Black, 1974∙ Chapman & Boersma, 1979∙ Γαζθαινπνχινπ, 

1999∙ Φινπξήο, 1989∙ Flouris, Calogiannakis - Hourdakis, Spiridakis & 

Campbell, 1994∙ Glazzard, 2010∙ Grolnick & Ryan, 1990∙ Harris et al., 2004∙ 

Hiebert, Wong & Hunter, 1982∙ Kistner et al, 1987∙ Kistner et Osborne, 1987∙  

Larsen, Parker & Jorjorian, 1973∙ Λενληαξή, 1996∙ Λενληαξή & Γηαιακάο, 

1996∙ Maag & Reid, 2006∙ Marsh, 1989∙ Marsh & O'Mara, 2008∙ Mrunk, 

2006∙ Renich & Harter, 1989∙ Rogers & Saklfoske, 1985∙ Rosenthal, 1973θ∙ 

νθηαλίδνπ, 1995∙ Vaughn & Hogan,1992∙ Winne, Woodlands & Wong, 

1982∙ Winne et al, 1982∙ Υαηδεζενιφγνπ,1994∙ Υαηδερξήζηνπ & Hopf, 1992∙ 

Yauman, 1980∙ θ. ά.) 

πλνιηθά, πξφζθαηεο κειέηεο αλέδεημαλ ηελ πνιπδηάζηαηε θαη δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο Γεληθήο (global self-concept)  Αληίιεςεο εαπηνχ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ (Marsh & O'Mara, 2008, Mrunk, 2006).  

ε κία αλαζεψξεζή ηνπο νη Baumeister, Campbell, Krueger, and Vohs 

(2003) θαηέιεμαλ φηη ε απηνεθηίκεζε – ην ζπλνιηθφ ζηνηρείν ηεο 

απηναληίιεςεο – δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηηο κεηέπεηηα ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

Αληηζέησο νη Marsh and Craven's (2006) ζε αλαζεψξεζή ησλ κνληέισλ ησλ 

αιιειναληηθξνπφκελσλ επηδξάζεσλ, απφ κία πνιππαξαγνληηθή πιεπξά, 

έδεημαλ φηη νη ε αθαδεκατθή απηναληίιεςε θαη επηηπρία  είλαη αηηία θαη 

απνηέιεζκα ε κία ηεο άιιεο. Δλζσκαηψλνληαο θαηλνκεληθά αληηθαηηθά 

επξήκαηα, θάησ απφ έλα θνηλφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε αθαδεκατθή 

απηναληίιεςε είρε ζπλεπείο ακνηβαίεο επηδξάζεηο ηφζν κε ηελ επίδνζε φζν 

θαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή απφδνζε, ελψ ε απηνεθηίκεζε δελ είρε θακία 

επίδξαζε.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, θαηέρεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηναληίιεςεο ζπλνιηθά ηνπ παηδηνχ 

είλαη ε νηθνγέλεηα (Mash & Wolfe, 2010, Mrunk, 2006, Nalavany & Carawan, 

2011). Ζ επίδξαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζρεηίδεηαη κε άιιεο κεηαβιεηέο, φπσο 
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είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο, ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζνπλ νη γνλείο απέλαληη ζην παηδί θαη ε ζηάζε ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηηο καζεζηαθέο επηδφζεηο θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο (καζεζηαθέο) 

δπζθνιίεο (Kourkoutas, Propersi & Mouzaki, 2012, Jeynes, 2005, Nalavany 

& Carawan, 2011), αλ θαη ζην πιαίζην ηεο δηθήο καο έξεπλαο απνπζηάδεη ε 

επίδξαζε ησλ ζρέζσλ κε γνλείο θαη δαζθάινπο πάλσ ζηε ζρνιηθή ή ζηηο 

άιιεο δηαζηάζεηο ηεο απηναληίιεςεο.  

Γηαπηζηψζακε ζηελ έξεπλά καο φηη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα 

θαη ηεο κεηέξαο επεξεάδεη θαη είλαη αλάινγν κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα παηδηά, ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ιάβεη 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, έρνπλ πςειφηεξε Απηναληίιεςε ζρνιηθήο 

ηθαλφηεηαο (ζεηηθή ζπλάθεηα) απφ ηα παηδηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ 

ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηηκέο ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ. 

Σηο δηαπηζηψζεηο απηέο επηθπξψλνπλ άιιεο έξεπλεο, νη νπνίεο ζπκπεξαίλνπλ 

φηη ε γεληθφηεξε Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ επεξεάδεηαη απφ ην 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

(Γαζθαινπνχινπ, 1999∙Mπνγδαλφο θαη Παπαξαθηάθεο, 1986· νθηαλίδνπ, 

1995· Φινπξήο, 1989· Flouris et al, 1994·). Δπηπιένλ, ελδεηθηηθφ γηα ην 

κέγεζνο ηεο επίδξαζεο ησλ γνλέσλ ζηελ Απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ είλαη 

ην εχξεκα ηεο Γξαγψλα (1983), φηη νη καζεηέο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ 

επηδηψθνπλ λα είλαη θαινί καζεηέο φρη γηαηί αληινχλ νη ίδηνη θάπνηα 

ηθαλνπνίεζε αιιά γηα λα είλαη επραξηζηεκέλνη νη γνλείο ηνπο.  

Δίλαη, άιισζηε, θνηλφο ηφπνο ζηνπο θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο, ε έληαζε 

ηεο «ζπλαηζζεκαηηθήο επέλδπζεο» θαη ε έκθαζε ησλ γνλέσλ φισλ ησλ 

θηλσληθν-κνξθσηηθψλ ηάμεσλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ θαη ζε 

κηα επηηπρεκέλε ζρνιηθή πνξεία πξνο ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απηφ 

ζεκαίλεη θαη φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο  ησλ παηδηψλ, αιιά θαη 

ησλ ζρέζσλ γνλέσλ-παηδηψλ (φπνπ εκπιέθνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ 

θαη ε αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ) θαζνξίδεηαη απφ απηφ ην 

θαηλφκελν (Jeynes, 2005, Mo & Singh, 2008, Mrunk, 2006). 

Δπηπιένλ, βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

ρσξηζκέλνη - κε ρσξηζκέλνη γνλείο κε ηελ Απηναληίιεςε ρνιηθήο 

Ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο κε κε ρσξηζκέλνπο γνλείο θαίλεηαη λα 
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εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο απφ 

ηνπο καζεηέο κε ρσξηζκέλνπο γνλείο. Παξάγνληεο πνπ, ίζσο, δηθαηνινγνχλ 

ην παξαπάλσ εχξεκα είλαη πηζαλφλ ην ειαζηηθφηεξν πεξηβάιινλ θαη ε 

κηθξφηεξε επνπηεία ή ελαζρφιεζε κε ηελ εθπαηζδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ, 

ζπλήζσο, έρνπλ ηα παηδηά κε ρσξηζκέλνπο γνλείο (Potter, 2011),  Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Υαηδερξήζηνπ (1993) ζε παηδηά δεκνηηθνχ, δε 

ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Απηναληίιεςεο, αλάκεζα ζε απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

είραλ ρσξίζεη θαη ζε απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο παξέκελαλ καδί. Απφ ηελ 

ίδηα έξεπλα, φκσο, πξνέθπςε φηη ηα παηδηά πξνζθάησο ρσξηζκέλσλ γνλέσλ 

είραλ ρακειφηεξε Απηναληίιεςε γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζηα 

καζεκαηηθά (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

Αλάινγα είλαη θαη ηα επξήκαηα πξφζθαηεο εξεπλαο ζηηο ΖΠΑ, φπνπ 

θαηαδεηθλχεηαη ε ηζρπξή αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ δαδπγίνπ ησλ γνλέσλ πάλσ 

ζηε ςπρνθνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη επεμία (well-being) ησλ καζεηψλ, θαζψο 

θαη ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη αλαπφθεπθηα θαη ζηελ αθαδεκαηθή 

απηνληίιεςε ηνπο (Potter, 2011). 

πλνιηθά δηαπηζηψζακε φηη ε Απηναληίιεςε γηα ηελ αθαδεκατθή 

ηθαλφηεηα απνηειεί κηα επηκέξνπο δηάζηαζε ηεο (γεληθφηεξεο) 

Απηναληίιεςεο. Ζ πξψηε ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζρνιηθή επίδνζε ζε πςειφηεξν 

βαζκφ απ’ φηη ζρεηίδεηαη κε ηηο απηναληηιήςεηο ησλ επηκέξνπο (κε ζρνιηθψλ) 

ηνκέσλ ηθαλνηήησλ. χκθσλα κε ην πνιπδηάζηαην κνληέιν ηεο ηεξαξρηθήο 

δνκήο ηεο Απηναληίιεςεο ησλ Marsh, Shavelson, Byrne (1988), ε 

Απηναληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηνκείο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ Απηναληίιεςε γηα ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ή ηα 

καζεκαηηθά, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ επίδνζε 

ηνπ καζεηή ζηα αληίζηνηρα καζήκαηα. 

 πλνπηηθά, φπσο έρεη, ήδε, αλαθεξζεί ε Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε  

είλαη κία απφ ζπζηαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο (ζπλνιηθήο) Απηναληίιεςεο. Ζ 

Αθαδεκατθή Απηναληίιεςε νηθνδνκείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε βάζε ηε 

ζρνιηθή επηδνζε, ε νπνία φκσο κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη απφ κηα ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ ελδναηνκηθψλ θαη 

νηθνγελεηαθψλ-θνηλσληθψλ (Mrunk, 2006). ηνηρείν ην νπνίν δηαθάλεθε θαη 
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ζηελ έξεπλά καο ζε ζπκθσλία κε ηα ζχγρξνλα δηεζλή δεδνκέλα (Rohner, 

2010∙ Sun, 2009).  

 

 4.1.2.2 Απηναληίιεςε ρέζεσλ κε πλνκειίθνπο  

Οη παξάγνληεο ειηθία, θχιν θαη ηάμε θνίηεζεο (Δ΄, η΄)  δε βξέζεθε λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Απηναληίιεςε ζηηο ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο. 

Bξέζεθε φηη ηα παηδηά ρσξίο δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ηα 

καζεκαηηθά εκθάληζαλ πςειφηεξα επίπεδα θνηλσληθήο Απηναληίιεςεο. 

ηνηρείν ην νπνίν είλαη ζπκβαηφ κε ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή έξεπλα, παξά 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίδεη ε δηακεζνιάβεζε ηεο 

ζηάζεο θαη ζρέζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ γνλέα (Baptista, Machado & 

Machado, in press). 

Αθφκε, ην είδνο ηεο ηάμεο θνίηεζεο (Σππηθήο Σάμεο – Σκήκα Έληαμεο) 

βξέζεθε λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ Απηναληίιεςε ρέζεσλ κε 

πλνκειίθνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηεο ηππηθήο ηάμεο (ΣΣ) θαίλεηαη λα 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (ΣΔ). Οη καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα έρνπλ δπζθνιίεο θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ 

έξεπλα ησλ Gans & ζπλ. (2003), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε νµάδα ησλ παηδηψλ 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη αξλεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο.  

Πην πξφζθαηεο έξεπλεο αλέδεημαλ επίζεο ην δήηεκα ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

καζεζηαθψλ-αθαδεκατθψλ δπζθνιηψλ θαη ρακειήο θνηλσληθήο 

απηναληίιεςεο. Κάπνηνη εξεπλεηέο έρνπλ ζπλδέζεη, κάιηζηα, ην δήηεκα ησλ 

αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε 

αληίζηνηρεο δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπλεπψο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο (Kavale & Forness, 1996, Lyons, 2010).  

Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ζπρλά φηη ηα παηδηά µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ πξνβιήµαηα ζηε ζπµπεξηθνξά ηνπο, 

έρνπλ ειιηπείο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη βηψλνπλ απφξξηςε απφ ηνπο 

νµειίθνπο ηνπο (Bear & ζπλ., 2002∙ Erkman et al., 2010∙ Κάθνπξνο & 
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Μαληαδάθε, 2004∙ Lyons, 2010∙ Morgan et al., 2008∙ πγθνιιίηνπ & 

Λνπξάθε, 2005∙ Υαηδερξήζηνπ, 2004).  

Δπίζεο, ζην δηθφ καο δείγκα βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ καζεηψλ ζηε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά, ηα θπζηθά θαη ηελ ηζηνξία - 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ δαζθάισλ - κε ηελ Απηναληίιεςε ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Οη καζεηέο κε ζπλνιηθή πςειή βαζκνινγία 

ζηα παξαπάλσ καζήκαηα έρνπλ πςειή Απηναληίιεςε ρέζεηο κε 

πλνκειίθνπο θαη αληίζηξνθα.  

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα κπνξεί λα εξκελεπζεί κε βάζε ηελ ππφζεζε-

δηαπίζησζε, πνπ εθθξάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζε ζρέζε κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα  ζε εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν ησλ ζρνιηθψλ 

επηδφζεσλ θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

καζεηή (Marsh & O'Mara, 2008∙ Lyons, 2010∙ Mrunk, 2006). Οη ζρνιηθέο  

επηδφζεηο επεξεάδνπλ ηε ρνιηθή Απηναληίιεςε θαη θαηά ζπλέπεηα  

επεξεάδνπλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παηδηνχ ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπλ νη άιινη (ζπλνκήιηθνη) γηα απηφλ  θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηηο 

δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ην παηδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

(Mrunk, 2006).  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη παηδηά κε ρακειά επίπεδα Κνηλσληθήο 

Απηναληίιεςεο  έρνπλ ειιηπείο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο, εκθαλίδνπλ 

απνθπγή αιιειεπηδξάζεσλ ή αθφκε θαη αλαζηνιή δηάθνξσλ 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη πξνζδνθηψλ.(Kavale & Forness, 1996). 

Δίλαη βεβαίσο ζεκαληηθφ θάζε θνξά λα δηαπηζηψλεηαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επηδξάζεσλ, αλ θαη ε πιένλ έγθπξε εξκελεία βαζίδεηαη ζηα 

αιιειεπηδξαζηηθά-δπλακηθά ή πνιππαξαγνληηθά  κνληέια (Kourkoutas, 

2011∙ Marsh & O'Mara, 2008∙ Mrunk, 2006).  

ε θάζε πεξίπησζε έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη ηα αηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

απνηπρίαο πνπ αλαπηχζζνπλ απηά ηα παηδηά κε καζεζηαθέο απνηπρίεο-

δπζθνιίεο, ζπλαηζζήκαηα πνπ πηζαλψο λα απμάλνπλ ηηο ςπρνθνηλσληθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ θαη λα επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο εμέιημε, 

ελψ  πνιινί ζεσξνχλ φηη νη ρακειέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ε καζεζηαθή 

απνηπρία βηψλνληαη ηξαπκαηηθά απφ πνιιά παηδηά (Kourkoutas, 2001∙ 

Mrunk, 2006∙ Rohner, 2010∙Terras et al., 2010). 
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Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ παηέξα δε βξέζεθε λα επεξεάδεη θαη λα είλαη 

αλάινγν κε ηελ Απηναληίιεςε ζηηο ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο. Αληίζεηα, 

βξήθακε φηη απηή ζρεηίδεηαη κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο. Οη 

καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηέξα έρεη νινθιεξψζεη ζπνπδέο δεπηεξνβάζκηαο ή 

παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ, Μεηαπηπρηαθφ) εκθαλίδνπλ πςειφηεξε 

Απηναληίιεςε ζηηο ρέζεηο κε πλνκειίθνπο απφ ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ 

ε κεηέξα έρεη ηειεηψζεη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ ή Γπκλάζην). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή αλαθνξηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε κεηέξα έρεη ηελ επζχλε πξαθηηθά, άξα 

θαη ζπκβνπιεπηηθά, γηα ηα δξψκελα ζην ζρνιείν θαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο.  

Σέινο, βάζεη ηεο έξεπλάο καο, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ρσξηζκέλνη – 

κε ρσξηζκέλνη γνλείο δε θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο 

κε πλνκειίθνπο ησλ καζεηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά, νη θαινί καζεηέο θαίλεηαη λα θνηλσληθνπνηνχληαη θαη 

λα αλαπηχζζνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο νκειίθνπο. 

4.1.2.3. Aπηναληίιεςε Φπζηθήο Δκθάληζεο 

Γελ βξέζεθε δηαθνξνπνίεζή ηεο αλάινγα κε ηελ παξνπζία δπζθνιηψλ 

ζηελ αλάγλσζε. Αληίζεηα, νη καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαίλεηαη 

λα εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα επίπεδα Απηναληίιεςεο Φπζηθήο Δκθάληζεο απφ 

ηνπο καζεηέο ρσξίο ηέηνηεο δπζθνιίεο. 

Αθφκε, δε βξέζεθε ζπζρέηηζε ηεο Απηναληίιεςεο θπζηθήο εκθάληζεο κε 

ηνπο παξάγνληεο ειηθία, θχιν, ηάμε θνίηεζεο (Δ΄, η΄), ηκήκα έληαμεο – 

θαλνληθή ηάμε, κνξθσηηθφ επίπεδν παηέξα θαη κεηέξαο, επάγγεικα παηέξα 

θαη κεηέξαο θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (ρσξηζκέλνη – κε ρσξηζκέλνη 

γνλείο). 

4.1.2.4 Απηναληίιεςε δηαγσγήο - ζπκπεξηθνξάο 

Σν κφλν ζρεηηθφ εχξεκα αθνξά ηελ θχξηα επίδξαζε ηνπ θχινπ ζηελ 

Απηναληίιεςε δηαγσγήο – ζπκπεξηθνξάο, εχξεκα ην νπνίν αλαιχεηαη 

παξαθάησ ζην θεθάιαην (βι. 4.1.6). 
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4.1.2.5. Απηναληίιεςε αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο 

Αληίζηνηρα κε ηελ Απηναληίιεςε δηαγσγήο ζπκπεξηθνξάο είλαη θαη ηα 

επξήκαηα γηα ηελ Απηναληίιεςε αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο, θαζψο δε βξέζεθε 

ζπζρέηηζε κε θαλέλαλ απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ παξάγνληα θχιν.  

Ζ δηαπίζησζε απηή εθθξάδεη ελδερνκέλσο ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο αληινχλ, πνιχ πηζαλά, ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

επάξθεηά ηνπο ζε µε αθαδεµατθνχο ηνµείο, φπσο γηα παξάδεηγµα ζηνλ 

αζιεηηζµφ (Harter, 1999. Zeleke, 2004β). 

 

         4.1.3. Απηνεθηίκεζε (self esteem) 

       Ο βαζκφο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ ηεο κειέηεο καο 

δηαθνξνπνηήζεθε αλάινγα κε ηέζζεξηο παξάγνληεο:  

(α) χπαξμε δπζθνιηψλ ζηα καζεκαηηθά, 

(β) είδνο ηάμεο θνίηεζεο,  

(γ) κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο κεηέξαο, θαη  

(δ) νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 

Σα ζπγθεθξηκέλα  δεηήκαηα  ζα ζπδεηεζνχλ κε ηε ζεηξά παξαθάησ.  

Σν πξψην εχξεκα ζρεηηθά κε ηελ Απηνεθηίκεζε ήηαλ νη πςειφηεξεο 

βαζκνινγίεο ησλ καζεηψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηα 

καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά. 

Βξέζεθε επίζεο φηη νη καζεηέο ηεο θαλνληθήο ηάμεο εκθάληδαλ πςειφηεξα 

επίπεδα Απηνεθηίκεζεο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. Οη 

δηαπηζηψζεηο απηέο επηθπξψλνπλ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ησλ 

Υαηδερξήζηνπ & Hopf (1992), ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην Γεκνηηθφ εκθαλίδνπλ ρακειή Απηνεθηίκεζε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. χµθσλα µε ηνλ Bear θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), ν Chapman, ην 1988, απφ µηα µεηα-αλάιπζε 

εξεπλψλ πνπ πξαγµαηνπνίεζε, θαηέιεμε ζην ζπµπέξαζµα φηη νη µαζεηέο µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ θαηά µέζν φξν ραµειφηεξε απηνεθηίµεζε απφ 

ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο αιιά, παξφια απηά, ε απηνεθηίµεζή ηνπο ήηαλ ζε 

θαλνληθά επίπεδα.Ο Zeleke (2004β), αλαθεξφµελνο ζηελ πξναλαθεξζείζα 

έξεπλα ηνπ Chapman, ζρνιηάδεη φηη, αλ θαη ν Chapman βξήθε φηη ε 

απηνεθηίµεζε ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ ραµειφηεξε απφ 
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ησλ ζπλνµειίθσλ ηνπο, ν µέζνο φξνο απηνεθηίµεζεο ησλ παηδηψλ µε 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ θνληά ή πάλσ απφ ην µέζν φξν. Σν εχξεκα απηφ 

ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλά καο, αθνχ βξήθακε κέζν φξν Απηνεθηίκεζεο ησλ 

καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 15,01 κε 10 ην κέζνλ ηεο εηθνζαβάζκηαο 

θιίκαθαο βαζκνιφγεζεο. χµθσλα πάληα µε ηνλ Zeleke (2004β), ν ίδηνο ν 

Chapman θαηαιήγεη ζην ζπµπέξαζµα φηη ηα επξήµαηα ηεο έξεπλάο ηνπ δελ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ 

δπζιεηηνπξγηθά ραµειή απηνεθηίµεζε.  

Δίλαη πνιχ πηζαλφλ ε ρακειή απηνεθηίκεζε πνιιψλ καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα πξνέξρεηαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο αξλεηηθήο 

εηθφλαο πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ νη άιινη γηα απηνχο θαη λα κελ αληαλαθιά 

ζνβαξέο (εμειηθηηθέο) ειιείςεηο ζηελ νηθνδφκεζε γεληθά ηεο απηνεθηίκεζεο 

πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε άιινπο ιφγνπο,  ζρεηηθνχο κε πνιχ 

δπζιεηηνπξγηθά νηθνγελεηαθά πιαίζηα (Κνπξθνχηαο, 2001· Munk, 2006). 

Ο Bear θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), κεηά απφ κηα µεηα-αλαιπηηθή 

έξεπλα πνπ πξαγµαηνπνίεζαλ, θαηέιεμαλ ζην ζπµπέξαζµα φηη, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δε θάλεθε λα αμηνινγνχλ αξλεηηθφηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, σο πξνο 

ηε ζθαηξηθή ηνπο απηναμία, απφ ηνπο ζπλνµειίθνπο ηνπο ρσξίο µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ο Zeleke (2004β), µεηά απφ αλαζθφπεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ, 

θαηέιεμε ζην ίδην ζπµπέξαζµα. Πνιινί άιινη εξεπλεηέο, ζε πξφζθαηεο 

έξεπλέο ηνπο, δε βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ απηνεθηίµεζε ζηα παηδηά µε θαη 

ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Bear & Minke, 1996∙ Frederickson & Jacobs, 

2001∙ Gans & ζπλ., 2003∙ Stone & May, 2002∙ Zeleke, 2004α). ε έξεπλα 

πνπ πξαγµαηνπνηήζεθε ζηελ Διιάδα, νη πγθνιιίηνπ & Λνπξάθε (2005) δε 

βξήθαλ δηαθνξέο ζηελ απηνεθηίµεζε ησλ µαζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ηκήκαηα έληαμεο θαη ησλ µαζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζε θαλνληθέο ηάμεηο. 

Όµσο, φπσο αλαθέξνπλ νη πην πάλσ εξεπλήηξηεο, ε Leondari, ζε έξεπλά ηεο 

ην 1993, βξήθε φηη νη µαζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αλέθεξαλ ραµειφηεξε 

απηνεθηίµεζε ζε ζρέζε µε ηνπο ζπµµαζεηέο ηνπο πνπ είραλ θαλνληθέο 

επηδφζεηο. Ζ Harter θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1998), ζε έξεπλά ηνπο, βξήθαλ, 

επίζεο, φηη ε νµάδα ησλ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο είρε ραµειφηεξε 

απηνεθηίµεζε ζε ζχγθξηζε µε ηελ νµάδα ειέγρνπ.  
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ε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε δείγκα 327 

καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ απφ ηελ η΄ Γεκνηηθνχ έσο ηελ Γ΄ Λπθείνπ, 

δηεξεπλήζεθε ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ θχινπ, ζρνιηθήο επίδνζεο, 

Απηνεθηίκεζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θηλήηξσλ (Mαθξή-Mπφηζαξε θαη 

Mέγαξε, 2001). Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ, επίζεο, φηη ε ζρνιηθή 

επίδνζε αζθεί άκεζε επίδξαζε ζηελ Απηνεθηίκεζε. Δπίζεο, βξέζεθε φηη ε 

Απηνεθηίκεζε επηδξά ζηελ αθαδεκατθή επίδνζε κέζσ ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ 

(Λενληάξε θαη  Gialamas, 2000). H ζεηηθή απηή αληίδξαζε θαίλεηαη λα 

ζπλεγνξεί ππέξ κηαο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ Απηνεθηίκεζεο θαη ζρνιηθήο 

επίδνζεο. 

Δπηπιενλ, ζε κία πξφζθαηε εθηεηακέλε έξεπλα ζε επξσπατθέο ρψξεο 

ζε κεγαιχηεξνπο καζεηέο, ζε ζρέζε κε ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο ηεο 

απηνεθηίκεζεο (self-esteem) δηαθάλεθε φηη ε απηναλαθεξφκελε αθαδεκατθή 

απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ηζρπξφο θαη αθξηβήο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο 

ζρνιηθήο επηηπρίαο. Δπίζεο, ε ζρεηηθά ρακειή θαη φρη ε πςειή γεληθή 

απηνεθηίκεζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ηεο πςειήο 

ζρνιηθήο επίδνζεο φηαλ ειέγρεηαη ε αθαδεκατθή απηνεθηίκεζε (Pullmann & 

Allik, 2008).  χκθσλα κε απηνχο ηνπο εξεπλεηέο δχν αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί,  ν ακπληηθή απαηζηνδνμία θαη ε απηνπξνζηαηεπηηθή ελίζρπζε, 

κπνξεί λα εμεγήζνπλ ην παξάδνμν ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο: νη καζεηέο 

κε αθαδεκατθή επηηπρία έρνπλ θαιχηεξε θξηηηθή εηθφλα ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη νη 

καζεηέο κε κεηξηφηεξεο αθαδεκατθέο ηθαλφηεηεο αληηζηαζκίδνπλ ηελ 

αθαδεκατθή ππνεπίδνζή ηνπο κε ην λα αλπςψλνπλ ηε γεληθή απηνεθηίκεζή 

ηνπο. Σα παηδηά μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απηνπξνζηαηεπηηθή 

ελίζρπζε θαη ζηελ ειηθία ησλ 12-14 εηψλ μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηελ 

ακπληηθή απαηζηνδνμία, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο απνηπρίαο.  

Δπηπξνζζέησο,ζε πξφζθαηε έξεπλα βξεζεθε φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαίλεηαη λα βηψλνπλ ρακειφηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμία θαη απηνεθηίκεζε θαη έλα πςειφηεξν επίπεδν δπζαξέζθεηαο κε ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο (Ginieri-Coccossis∙at al, 

2011). 

Ζ ζπλνιηθή απηνεθηίκεζε θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ 

επηεπγκάησλ ζε ηνκείο νη νπνίνη ζεσξνχληαη απφ ην ίδην ην παηδί θαη ην 
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πεξηβάιινλ ηνπ ζεκαληηθνί (ιφγσ ησλ ηζρπξψλ επηξξνψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο  πάλσ ζηελ απηναληίιεςή ηνπ, θαη ζηελ πξψηε ζρνιηθή θαη 

ζηελ εθεβηθή πεξίνδν, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ζηελ θάζε κία) θαη ησλ 

αλαπηπμηαηαθψλ αλαγθψλ-εμαξηήζεσλ απφ ηηο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ 

άιισλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ (Κνπξθνχηαο, 2001, Mrunk, 2006). Όηαλ 

δηαπηζηψλεηαη απφθιηζε απφ απηέο ηηο εζσηεξηθεπκέλεο θαηά θάπνηνλ ηξφπν 

πξνζδνθίεο, απφ ηελ αίζζεζε ηεο ρακειήο επάξθεηαο εαπηνχ ζε επηκέξνπο 

ηνκείο, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ην παηδί ή ν έθεβνο λα βηψζεη 

ρακειή απηνεθηίκεζε ή ρακειή αμία θαη αίζζεζε εαπηνχ θαη ζπρλά, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα, θαη ηάζεηο θαηάζιηςεο (Sowislo et al., 

2013), ρσξίο λα είλαη πάληνηε απφιπηα βέβαηα ε θαηεχζπλζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ, ζην κέηξν πνπ θαη άιινη ηζρπξνί παξάγνληεο 

δηακνξθψλνπλ ηηο θαηαζιηπηηθέο ηάζεηο ζηα παηδηά θαη ζηνπο έθεβνπο 

(Κνπξθνχηαο, 2001, Munk, 2006).  Πξφζθαηεο έξεπλεο, βαζηζκέλεο ζε 

κνληέια πνιιαπιήο ηεξαξρεκέλεο παιηλδξφκεζεο,  έδεημαλ φηη ην επίπεδν 

απηνεθηίκεζεο πξνβιέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα επίπεδα άγρνπο, ελψ θαη ε 

απηνεθηίκεζε δηακεζνιαβεί ζηε ζρέζε κεηαμχ ζπλνιηθήο αίζζεζεο 

απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο (self-efficacy) θαη άγρνπο ζε παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ρξφληα λνζήκαηα (Dahlbecka & Lightsey, 2008).    

πκπεξαζκαηηθά, ηα αληηθξνπφκελα δεδνκέλα κπνξεί λα εμεγνχληαη θαη 

κε ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο γνλέσλ θαη δαζθάισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

απέλαληη ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηε ζηαζεξή ππνζηήξημε πνπ 

ιακβάλνπλ ηα παηδηά απηά ζε ςπρνινγηθφ θαη δηδαθηηθφ επέηπεδν (Baptista, 

Machado, & Machado, in press), αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ ππνρψξεζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ ζε ζρέζε κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο-Υακειέο ρνιηθέο 

Δπηδφζεηο. 

ε ζρέζε κε ηνπο αιινπο παξάγνληεο πνπ επδηξνχλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο, ν Coopersmith (1967) είρε πξαγκαηνπνηήζεη κία 

θιαζζηθή έξεπλα κε δείγκα δεθάρξνλα παηδηά, ηα νπνία είρε 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Σν δείγκα ρσξηδφηαλ ζε ηξεηο 

νκάδεο. Σελ πξψηε νκάδα απνηεινχζαλ αγφξηα κε πςειή Απηνεθηίκεζε, ηε 

δεχηεξε κε κέζε θαη ηελ ηξίηε κε ρακειή Απηνεθηίκεζε. Σα αγφξηα κε πςειή 

Απηνεθηίκεζε είραλ ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, 

έδεηρλαλ απηνπεπνίζεζε, ήηαλ ελεξγεηηθά θαη επηηπρεκέλα ζην ζρνιείν. Σα 
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αγφξηα κε κέζε Απηνεθηίκεζε έδεηρλαλ ιηγφηεξν ζίγνπξα γηα ηελ αμία ηνπο 

θαη επηδίσθαλ πην έληνλα ηελ θνηλσληθή απνδνρή. Σα αγφξηα κε ρακειή 

Απηνεθηίκεζε ραξαθηεξίδνληαλ σο απνκνλσκέλε θαη θνβηζκέλε νκάδα, 

ακέηνρε ζηα ηεθηαηλφκελα, ληξνπαιή θαη επαίζζεηε ζηελ θξηηηθή. Σα παηδηά 

ηεο πξψηεο νκάδαο (πςειή Απηνεθηίκεζε) πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο νη 

νπνίεο ηα ζεσξνχζαλ ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα άηνκα. Οη γλψκεο θαη νη 

απφςεηο ησλ παηδηψλ ήηαλ ζεβαζηέο θαη ππήξρε ζεηηθή αλαγλψξηζε. Οη 

γνλείο είραλ ζπλεπή θξηηήξηα θαη ζηαζεξέο πεηζαξρηθέο κεζφδνπο. 

Υξεζηκνπνηνχζαλ ηελ επηβξάβεπζε, γλψξηδαλ ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ήηαλ 

ηξπθεξνί θαη έδεηρλαλ ζπρλά φηη ηα ζεσξνχλ ζεκαληηθά. Αληίζεηα, ηα παηδηά 

ηεο ηξίηεο νκάδαο (ρακειή Απηνεθηίκεζε) έθξηλαλ ηνπο γνλείο ηνπο σο 

άδηθνπο. Οη πεηζαξρηθέο κέζνδνη ήηαλ αζηαζείο θαη ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

ππεξβνιηθή απζηεξφηεηα σο ππεξβνιηθή ειαζηηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

πξφθιεζε ζχγρπζεο ζηα παηδηά. Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε ήηαλ 

αζαθήο, νη αξρέο θαη νη θαλφλεο ζπγθερπκέλνη θαη πεξηνξηζκέλε ε έθδειε 

ηξπθεξφηεηα θαη αλαγλψξηζε.  

Δπίζεο, βξήθακε ζηελ Απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (παληξεκέλνη, 

ρσξηζκέλνη γνλείο) ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο κε κε ρσξηζκέλνπο γνλείο 

θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα Απηνεθηίκεζεο απφ ηνπο 

καζεηέο κε ρσξηζκέλνπο γνλείο.  

Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε έξεπλεο ησλ Parish θαη Wigle (1985), 

φπσο θαη ησλ Slater, Stewart θαη Lίnn (1983), ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ηα 

άηνµα πνπ βίσζαλ ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ ηνπο, αλάµεζα ζηα πξνβιήµαηα 

πνπ αληηκεηψπηδαλ, παξνπζίαζαλ θαη ραµειή απηνεθηίµεζε (Richardson & 

McCabe, 2001). Αμηνζεµείσην είλαη, βέβαηα, φηη αξθεηέο έξεπλεο, φπσο ησλ 

Markland θαη Nelson (1993), ησλ Muransky θαη DeMarie-Oreblow (1995) 

θαζψο θαη ησλ Raschke θαη Raschke (1979), πνπ µειέηεζαλ ηελ επίδξαζε 

ηνπ δηαδπγίνπ ζηελ πξνζαξµνγή ηνπ παηδηνχ, ηφληζαλ φηη ην επίπεδν ησλ 

ζπγθξνχζεσλ µεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλν πνπ θπξίσο 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ Απηνεθηίκεζε θαη φρη ην δηαδχγην θαζαπηφ. Γελ νδεγεί, 

δειαδή, ην δηαδχγην ζηε ραµειή απηνεθηίµεζε αιιά νη έληνλεο ζπγθξνχζεηο 

ησλ γνλέσλ (Richardson & McCabe, 2001).  
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Σε δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεη θαη ν Dilek (2004) κεηά απφ ζρεηηθή 

έξεπλά ηνπ. Δπηζεκαίλεη φηη νη έθεβνη πνπ πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κε 

πςειά επίπεδα ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ έρνπλ ρακειφηεξε 

Απηνεθηίκεζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθήβνπο πνπ δε βηψλνπλ γνλετθέο 

ζπγθξνχζεηο (Dilek, 2004).  

χκθσλα κε έξεπλα ηεο Υαηδερξήζηνπ (1993) ζε παηδηά δεκνηηθνχ, δε 

ζεκεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηνπο παξάγνληεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Απηνεθηίκεζεο αλάκεζα ζε απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο 

είραλ ρσξίζεη θαη ζε απηά ησλ νπνίσλ νη γνλείο παξέκελαλ καδί. ηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ήηαλ ε αιιειεπίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο κε ην θχιν 

ζηνλ παξάγνληα εμσηεξηθή εκθάληζε-Απηνεθηίκεζε ηνπ SDQI. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κεηαβιεηψλ έδεημε φηη, ελψ δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα απφ ππξεληθέο 

νηθνγέλεηεο, ηα αγφξηα απφ ρσξηζκέλνπο γνλείο έρνπλ κηα πνιχ πην ζεηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε θαη Απηνεθηίκεζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηα θνξίηζηα απφ ππξεληθέο νηθνγέλεηεο. Αληίζεηα, ηα αγφξηα απφ 

ρσξηζκέλνπο γνλείο έρνπλ πην αξλεηηθή Απηναληίιεςε γηα ηελ εμσηεξηθή 

ηνπο εκθάληζε απφ ηα αγφξηα απφ ππξεληθέο νηθνγέλεηεο. Αθφκε, απφ ηελ 

ίδηα έξεπλα πξνέθπςε φηη ηα παηδηά απφ πξφζθαηα ρσξηζκέλνπο γνλείο 

είραλ ηε ρακειφηεξε Απηνεθηίκεζε γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ επίδνζή ηνπο 

ζηα καζεκαηηθά (Υαηδερξήζηνπ, 1999).  

Σέινο, νη Richardson θαη McCabe (2001), κεηά απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ δηεξεπλψληαο ηηο επηδξάζεηο ηνπ δηαδπγίνπ ζηνπο 

εθήβνπο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δηαδχγην ησλ γνλέσλ δελ επηδξά 

αξλεηηθά ζηε γεληθή Απηνεθηίκεζε ηνπο. Παξάιιεια, φκσο, δηαπίζησζαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα παηδηά ρσξηζκέλσλ γνλέσλ πνπ βίσζαλ 

έλα έληνλα ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηα παηδηά ρσξηζκέλσλ γνλέσλ 

πνπ δε βίσζαλ ζπγθξνχζεηο σο πξνο ηε γεληθή Απηνεθηίκεζε. αθψο ηα 

παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο ήηαλ απηά πνπ εκθάληζαλ ρακειφηεξε 

Απηνεθηίκεζε (Ricardson & McCabe, 2001). 

Βξήθακε επίζεο φηη νη καζεηέο ησλ νπνίσλ ε κεηέξα έρεη νινθιεξψζεη 

ζπνπδέο δεπηεξνβάζκηαο (Λχθεην) θαη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (ΑΔΗ) 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξε Απηνεθηίκεζε απφ ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ε 
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κεηέξα έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (Γεκνηηθφ ή 

Γπκλάζην).  

Οη δηαθπκάλζεηο ηεο Απηνεθηίκεζεο βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη ην παηδί απφ ηνπο γνλείο ελψ ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδεη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ γνλέσλ, 

παξάγνληεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ θιίκα ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηελ απνδνρή ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν 

δηαπαηδαγψγεζήο ηνπ. Όηαλ ην γνλετθφ κνληέιν αλαηξνθήο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θξνληίδα, αγάπε θαη αλαγλψξηζε, ηφηε ην παηδί αλαπηχζζεη κηα ζεηηθή 

εηθφλα εαπηνχ (Goldberg et al., 2003· Λενληαξή, 1998).  

Με δπν ιφγηα, ε νηθνγέλεηα αζθεί ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο παηδηθήο Απηναληίιεςεο θαη Απηνεθηίκεζεο, αθνχ είλαη ν ρψξνο κέζα 

ζηνλ νπνίν κνξθνπνηείηαη θαη πιάζεηαη ε πξσηνγελήο αίζζεζε ηνπ εαπηνχ 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ κε ηνπο γνλείο θαη 

ηα άιια ζπγγεληθά πξφζσπα (Βandura, 1977∙ Cooley, 1902∙ Harter, 1986, 

1990∙Nalavany & Carawan, 2011∙ Orth et al., 2010∙ Σζηκπηδάθε, 2013).  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαζψο θαη νη 

καζεηέο κε δπζθνιίεο ζηα καζεκαηηθά θαίλεηαη λα έρνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα Απηνεθηίκεζεο θαη αληίζηξνθα, εχξεκα πνπ ζπκθσλεί κε πνιιέο 

άιιεο έξεπλεο (Alexander-Passe 2006, Carroll et al. 2005, Terras et al. 

2010). 

Σν ζρνιείν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ θάζε 

καζεηή, ηελ απνδνρή ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ, ηε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο 

πγηνχο αληαγσληζκνχ κε ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ είλαη πηζαλφ λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά (Budren & 

Burdett 2005, Fairchild & McQuillin 2010, Σζηκπηδάθε 2013). Ζ επηηπρία ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην γηα ηε ζπλνιηθή απηαμία ηνπ 

αηφκνπ. Αληηζέησο, ε δπζρέξεηα ή ε απνηπρία αληαπφθξηζεο ζρεηίδεηαη κε 

ζπλαηζζήκαηα κεηνλεμίαο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ή 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, κεησκέλεο εκπηζηνζχλεο ζηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ρακειήο Απηνεθηίκεζεο (Goldberg et al., 2003). 

Ζ ζρνιηθή ειηθία ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αλαπηπμηαθή θξίζε ηνπ Δγψ 

γηα παξαγσγηθφηεηα ή αλεπάξθεηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Erikson 

(1968) γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν βαζηθφ αλαπηπμηαθφ 
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ζηνηρείν απηήο ηεο θάζεο είλαη ε αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ, ε εθηέιεζε θαη ε 

νινθιήξσζή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ςπρνθνηλσληθά επηηεχγκαηα πνπ 

επηηξέπνπλ ζην παηδί λα επηηχρεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, λα 

αλαπηχμεη ηε θηινπνλία, ην αίζζεκα ηεο επαξθνχο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο γηα λέεο επηδηψμεηο θαη εξγαζίεο θαζψο θαη γηα ηνλ 

ςπρνινγηθφ «απνγαιαθηηζκφ» απφ ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο (Goldberg et 

al. 2003∙ Παξαζθεπφπνπινο, 1985,  3). Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο απηνεηθφλαο θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ 

αηφκνπ, φπσο πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή 

ζχγθξηζε κε δηαηνκηθά θξηηήξηα. Οη ηθαλφηεηεο θάζε καζεηή αμηνινγνχληαη 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ηθαλφηεηεο ησλ άιισλ καζεηψλ ηεο ηάμεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1985, 3). Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή ηεο Απηνεθηίκεζεο θαη ζρεηίδεηαη κε ην αμηνινγηθφ ζχζηεκα 

πνπ εθαξκφδεηαη ζην ζρνιείν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο 

ηάμεο εηδηθφηεξα, ην ξπζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, ην θιίκα πνπ επηθξαηεί θαη ην 

είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη (Λενληαξή, 1996). Έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ε ζπλάθεηα Απηνεθηίκεζεο – επίδνζεο είλαη κεγαιχηεξε γηα 

ηνπο καζεηέο κε κέηξηα ή ρακειή επίδνζε, θαζψο γη’ απηνχο ν παξάγνληαο 

επίδνζε ιεηηνπξγεί σο θξηηήξην ηεο πξνζσπηθήο αμίαο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ 

επηπέδνπ απηναπφδνζεο (Burns, 1982∙ Covington, 1992∙ Goldberg et al., 

2003), θαζψο ε ζρνιηθή απνηπρία ζεσξείηαη σο κηα θνηλσληθά κε απνδεθηή 

αμία. 

 

4.1.4 Σάμε θνίηεζεο (Δ΄ ηάμε, Σ΄ ηάμε) – Απηναληίιεςε – 

Απηνεθηίκεζε καζεηψλ. 

ηελ έξεπλά καο δε βξήθακε λα ζρεηίδεηαη θαλέλαο παξάγνληαο ηεο  

Απηναληίιεςεο θαη ε Απηνεθηίκεζε κε ηελ ηάμε θνίηεζεο (Δ΄ ηάμε, η΄ ηάμε), 

φπσο αλακελφηαλ ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο κειέηεο  (Bear & ζπλ., 2002'  

πγθνιιίηνπ & Λνπξάθε, 2005) 

Ο Zeleke (2004β) πξαγµαηνπνίεζε µηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ αθαδεµατθή θαη Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο θαη 

ηελ απηνεθηίµεζε µαζεηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο δε βξέζεθαλ ζεµαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο ηνµείο απηνχο πνπ λα 

νθείινληαη ζηελ ειηθία ή ζηελ ηάμε θνίηεζεο ησλ παηδηψλ. Όµσο, ν 
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εξεπλεηήο αλαθέξεη δχν πεξηπηψζεηο, ηελ έξεπλα ηνπ EsheI θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (1994), θαη ηελ έξεπλα ηνπ Kistner θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ 

(1987), νη νπνίεο βξήθαλ φηη ηα παηδηά µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

µεγαιχηεξεο ειηθίεο είραλ ζεηηθφηεξε Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο 

ζε ζχγθξηζε µε µηθξφηεξα παηδηά. Σα παηδηά µεγαιχηεξεο ειηθίαο, ρσξίο 

µαζεζηαθέο δπζθνιίεο, είραλ επίζεο ζεηηθφηεξε Απηναληίιεςε απφ παηδηά 

ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο µηθξφηεξεο ειηθίαο. Αο ζεκεησζεί βέβαηα φηη ην 

ειηθηαθφ εχξνο πνπ θαιχπηεη ε κειέηε είλαη πνιχ κηθξφ θαη πηζαλψο 

αλεπαξθέο γηα λα θαηαδείμεη ηπρφλ ειηθηαθέο επηδξάζεηο. 

4.1.5 Απηναληίιεςε - Απηνεθηίκεζε 

Μεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο θαη ηεο απηνεθηίµεζεο 

βξέζεθαλ λα ππάξρνπλ µέηξηεο θαη ζεηηθέο ζπλάθεηεο. ηελ έξεπλά καο 

βξήθακε ε απηνεθηίµεζε λα ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά µε φινπο ηνπο 

επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο, ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη θαη ε ζρεηηθή 

έξεπλα (Munk, 2006). Ζ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα πνπ πξνέθπςε ήηαλ µεηαμχ 

ηεο Απηνεθηίµεζεο θαη ηεο Απηναληίιεςεο ησλ παηδηψλ γηα ηε Γηαγσγή 

θαη πκπεξηθνξά πνπ έρνπλ (r=0,571). Αθνινπζνχζε ζπλάθεηα κε ηελ 

Απηνληίιεςε ρνιηθήο Ηθαλφηεηαο (r=0,505), ηελ αληίιεςε θπζηθήο 

εκθάληζεο (r=0,441) θαη ηελ Απηναληίιεςε ρέζεηο κε πλνκειίθνπο 

(r=0,430), ελψ, ηέινο, ε ρακειφηεξε ζπλάθεηα ήηαλ κε ηελ 

Απηναληίιεςε Αζιεηηθήο Ηθαλφηεηαο (r=0,260). 

Δίλαη αλακελφκελν ε δηαγσγή-ζπκπεξηθνξά λα δηαξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο Απηνεθηίκεζεο, ζην κέηξν πνπ ε δηαγσγή ζην 

ζρνιείν θαη ζηελ νηθνγέλεηα ζπληζηά έλα βαζηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν 

γηα ηε ζηάζε ησλ άιισλ, ηηο επηβξαβεχζεηο ή αξλήζεηο θαη ηάζεηο  

απφξξηςεο ή επίθξηζεο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην παηδί θαη ηηο  

εζσηεξηθεπκέλεο πξνζδνθίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ 

πξνζψπσλ ηεο δσήο ηνπ. Δπίζεο, ε πξνζαξκνγή ζηνπο  θαλφλεο θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζπληζηά κία βαζηθή δηάζηαζε ηεο γεληθφηεξεο 

απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή πνπ φηαλ ηα θαηαθέξλεη δέρεηαη ζεηηθή 

αλαγλψξηζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζπκβάιιεη ζε απηή 

ηελ αλάπηπμε πξνζδηνξίδνληαο  κηα ζεηηθφηεξε αίζζεζε θαη αμία εαπηνχ 

(Kourkoutas, 2012, Munk, 2006). 
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Ζ ζρνιηθή ηθαλφηεηα είλαη αλακελφκελν επίζεο λα έρεη ζεκαληηθή 

ζπλάθεηα κε ηελ απηνεθηίκεζε ζην βαζκφ πνπ, φπσο εμεγήζεθε, ζπληζηά 

βαζηθφ ζηνηρείν ζεηηθήο αλαγλψξηζεο, απνδνρήο απφ γνλείο, δαζθάινπο θαη 

ζπκκαζεηέο θαη απφθηεζεο κίαο «ηαπηφηεηαο» ή ζεηηθήο απηνεηθφλαο κέζα 

απφ ηελ αληαλάθιαζε ησλ άιισλ, επεηδή νη επηδφζεηο θαη ε ζρνιηθή 

πξνζαξκνγή είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 

Σα απνηειέζµαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αιιά θαη νη βηβιηνγξαθηθέο 

αλαζθνπήζεηο δείρλνπλ φηη ε ζθαηξηθή άπνςε θάπνηνπ γηα ηελ αμία ηνπ σο 

αηφµνπ ζπλδέεηαη µε ηηο εθηηµήζεηο ηνπ γηα ηελ ηθαλφηεηα ή επάξθεηά ηνπ 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνµείο ηεο δσήο ηνπ.  

Ο ζρεδηαζµφο ηεο παξνχζαο µειέηεο δε µαο επηηξέπεη λα µηιήζνπµε 

γηα αηηηψδεηο ζρέζεηο µεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο θαη ηεο 

Απηνεθηίµεζεο, δηφηη δε δηαζέηνπκε δεδνκέλα γηα ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

ζεκαληηθψλ άιισλ, θαζψο θαη γηα ηελ αληίιεςε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ άιισλ, αιιά θαη γηα παξάγνληεο φπσο είλαη ε ζρέζε κε ην 

δάζθαιν θαη κε ηνπο γνλείο. Ζ έξεπλα γχξσ απφ ην ζέµα απηφ δελ έρεη 

θαηαιήμεη ζε ζαθή θαη ηειηθά ζπµπεξάζµαηα, θπξίσο φκσο αλαδεηθλχεηαη ν 

δπλακηθφο θαη δηαιεθηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δεδνκέλσλ, ζην κέηξν πνπ 

αλαθεξφκαζηε ζε θξίζηκεο θαη ζεκαληηθέο αλαπηπμηαθέο θάζεηο θαη φπνπ ε 

απηναληίιεςε, ε ζηάζε ησλ άιισλ, νη ζρέζεηο κε ηνπο  άιινπο, νη επηδφζεηο 

θαη πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν θαη γεληθφηεξα νη ζρέζεηο κε ηνπο νκειίθνπο 

αιιεινθαζηνξίδνληαη θαη δηαπιέθνληαη δπλακηθά ζε κηα εμειηθηηθή πξννπηηθή. 

ε θάζε πεξίπησζε, ππνζηεξίδεηαη φηη νη µεηαβνιέο ζηηο επηµέξνπο 

απηναληηιήςεηο ηνπ αηφµνπ ζπλεπάγνληαη µεηαβνιέο ζην επίπεδν ηεο 

απηνεθηίµεζήο ηνπ, κέζα απφ ηε δηακεζνιάβεζε, βεβαίσο, δηαθφξσλ 

παξακέηξσλ ηνπ νηθνεγελεηαθνχ θαη ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Δλψ είλαη ζεκαληηθφ 

ζε θάζε έξεπλα λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη αλαπηπμηαθέο θάζεηο-

πξνθιήζεηο-δπζθνιίεο, πνπ ζπλδεφληαη κε αιιαγέο ζην ζψκα θαη ζηηο 

λνεηηθέο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο (π.ρ. αληίιεςε εαπηνχ) θαη 

ιεηηνπξγίεο ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν (αλαπηπμηαθφ άγρνο, θιπ.) κε 

ηνλ νπνίν βηψλνληαη απηέο (Κνπξθνχηαο, 2001). Ζ απηνεθηίκεζε ή ε 

απηναληίιεςε κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηελ εμειηθηηθή θάζε ζε αλαθνξά 

βεβαίσο κε άιιεο παξακέηξνπο πνπ δηακεζνιαβνχλ γηα ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα (Munk, 2006). 
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Οη ζπλάθεηεο κεηαμχ ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο θαη ηεο 

απηνεθηίµεζεο πνπ βξέζεθαλ ζηελ έξεπλά καο θαίλεηαη λα 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ άιιεο έξεπλεο. Aπφ ηε ρνξήγεζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ΠATEM ζε Έιιελεο καζεηέο (Mαθξή-Mπφηζαξε, 2001) 

ηεο Γ΄, E΄ θαη η΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ, απφ ηνπο πέληε επηκέξνπο ηνκείο 

Απηναληίιεςεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην ΠATEM, νη 

ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ε Φπζηθή Δκθάληζε είλαη, θαηά ζεηξά, νη 

ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ 

Απηνεθηίκεζεο. Oη ζπλάθεηεο ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηε δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ρνιηθή Ηθαλφηεηα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο αιιά 

αζζελέζηεξεο. H Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα απφ ηελ άιιε, δελ απνηειεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηελ πξφβιεςε ησλ βαζκψλ Απηνεθηίκεζεο ησλ 

καζεηψλ Γ΄, E΄ θαη η΄ Γεκνηηθνχ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηηηψδνπο ζρέζεο 

µεηαμχ ηεο απηνεθηίµεζεο θαη ηεο Απηναληίιεςεο, ζε πνιιέο έξεπλεο, απφ 

ηνπο επηµέξνπο ηνµείο Απηναληίιεςεο ηελ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα µε ηελ 

απηνεθηίµεζε θαίλεηαη λα έρεη ν ηνµέαο ηεο θπζηθήο εµθάληζεο. Ζ Μαθξή-

Μπφηζαξε (2001 α) αλαθέξεη πιεζψξα εξεπλψλ πνπ έγηλαλ ζε δηάθνξεο 

ρψξεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, δαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα, ρξεζηµνπνίεζαλ 

ηα εξσηεµαηνιφγηα ηεο Harter θαη θαηέιεμαλ φιεο ζην πην πάλσ 

ζπµπέξαζµα. Οη Κνιηάδεο & ζπλ. (2002) θαζψο θαη ε Μαθξή-Μπφηζαξε 

(2000β), επίζεο, αλαθέξνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα.  

Ηζρπξή ζρέζε µεηαμχ απηνεθηίµεζεο θαη θπζηθήο εµθάληζεο έρεη 

δηαπηζησζεί θαη ζε άηνµα µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Renick & Harter, 1989, 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Μπφηζαξε, 2001 α). Ζ Harter θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο 

(1998) βξήθαλ φηη ε θπζηθή εµθάληζε πξνβιέπεη ζε µεγάιν βαζµφ ηελ 

απηνεθηίµεζε εθήβσλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ θπζηθή εµθάληζε, 

ζχµθσλα µε ηνλ Φινπξή (1989), είλαη θάηη πνπ δε µπνξεί θαλείο λα θξχςεη 

θαη είλαη ζπλερψο αληηθείµελν παξαηήξεζεο θαη θξηηηθήο απφ ηνπο άιινπο. 

Απφ ηελ άιιε έρεη δηαπηζησζεί φηη, αλάινγα κε ηελ αλαπηπμηαθή θάζε θαη 

ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή, επεξεάδεηαη θαη ε Απηναληίιεςε Φπζηθήο 

Δκθάληζεο, εηδηθά ζηελ «επαίζζεηε αλαπηπμηαθά» εθεβηθή πεξίνδν. Γελ 

είλαη ηπραίν πνπ πνιινί έθεβνη παξνπζηάδνπλ κηα δηαζηξεβισκέλε εηθφλα 

ζψκαηνο, πέξα απφ  ηελ εμσηεξηθή αληηθεηκεληθή εηθφλα (Κνπξθνχηαο, 2001). 
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Απφ ηελ άιιε, έρεη δηαπηζησζεί, φηη ν βαζµφο ηθαλνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

νη µαζεηέο γηα ηε δσή ηνπο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη έληνλα µε ηελ αληίιεςε 

πνπ έρνπλ δηαµνξθψζεη γηα ηελ εμσηεξηθή ηνπο εµθάληζε ζε µηα θνηλσλία 

µάιηζηα, φπσο ε ζχγρξνλε, φπνπ ηα µέζα µαδηθήο ελεµέξσζεο θαη ε 

δηαθήµηζε ηνλίδνπλ ζπλερψο ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα, 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα ηεο θπζηθήο εκθάληζεο κε ηελ 

Απηνεθηίκεζε, ζπγθξνχνληαη κε ην δηθφ καο εχξεκα, ζην νπνίν 

δηαπηζηψλεηαη ηζρπξφηεξε ζπλάθεηα ηεο Απηνεθηίκεζεο κε ηελ Απηναληίιεςε 

δηαγσγήο – ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ.  

Όπσο αλαθέξνπλ νη Harter & ζπλ. (1998) αιιά θαη πνιινί άιινη 

εξεπλεηέο, ν James, πνπ πξψηνο αλέπηπμε µηα ζεσξία γηα ηελ έλλνηα ηνπ 

εαπηνχ, ππνζηήξημε φηη ην θαηά πφζν ε Απηναληίιεςε ηνπ αηφµνπ ζε 

θάπνηνλ ηνµέα ηεο δσήο ηνπ ζα επεξεάζεη ηε ζθαηξηθή αμηνιφγεζε πνπ 

θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ εμαξηάηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηελ νπνία απνδίδεη 

ην άηνµν απηφ ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ηνµέα. Σν µνληέιν απηφ ππαηλίζζεηαη φηη νη 

επηµέξνπο απηνεηθφλεο ηνπ αηφµνπ επεξεάδνπλ ηελ απηνεθηίµεζή ηνπ. 

4.1.6 Γεκηνπξγηθφηεηα 

ηελ έξεπλά καο νη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη 

ε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ παηδηψλ είλαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάγλσζε θαη ζηα καζεκαηηθά, ε κε ιεθηηθή λνεκνζχλε, ε ζρνιηθή επίδνζε 

ησλ παηδηψλ, ην ηκήκα έληαμεο θαζψο θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ. 

Χο νκάδα, νη καζεηέο κε δπζθνιίεο είηε ζηελ αλάγλσζε είηε ζηα 

καζεκαηηθά ζεκείσζαλ ρακειφηεξα επίπεδα Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηνπο 

καζεηέο πνπ δελ παξνπζίαδαλ αληίζηνηρεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ 

δηαθνξά απηή εμέιηπε φηαλ εμηζψλνληαλ νη νκάδεο σο πξνο ηελ πξαθηηθή 

λνεκνζχλε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο λνεκνζχλεο θαη 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ζπγθξνπφκελα. 

Γηα παξάδεηγκα, ελψ Mednick θαη Andrews (1967) αλαθέξνπλ ρακειή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πξαθηηθήο λνεκνζχλεο, 

λεφηεξεο έξεπλεο βξίζθνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δεκηνπξγηθφηεηαο  

θαη γεληθνχ λνεηηθνχ δπλακηθνχ (Aguilar, 1996. Grigorenko θαη Sternberg, 
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2001). Furnham, Batey, Anand θαη Manfield, 2008. Hattie, 1980. MacKinnon, 

1978. Norbert Jausovec, 2000). Αλάινγα απνηειέζκαηα δηαπίζησζαλ θαη νη 

Franzis Preckel, Heinz Holling θαη Michaela Wiese (2006), νη νπνίνη βξήθαλ 

φηη ε λνεκνζχλε θαη ε  δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδνληαη αιιά παξνπζηάδνπλ πην 

αζζελή ζρέζε φηαλ ν δείθηεο ηεο λνεκνζχλεο είλαη πάλσ απφ 120. 

Οκνίσο ε Υάζθνπ (2010), κε δείγκα καζεηέο Δ’, Σ’ Γεκνηηθνχ, βξήθε 

φηη ε ιεθηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή θαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ε πξαθηηθή λνεκνζχλε ζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή θαη 

πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη φηη ην γεληθφ λνεηηθφ πειίθν 

ζρεηίδεηαη κε ηε ιεθηηθή θαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Όκσο ζε έξεπλα ηνπ Gough (1976), ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε εξεπλεηέο 

- επηζηήκνλεο θαη κεραληθνχο, σο δείγκα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

λνεκνζχλε δε ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπηπιένλ, ε επαλαλάιπζε 

ηνπ Simonton (1976). ηεο ηζηνξηνκεηξηθήο κειέηεο ηεο Cνx (1926) έδεημε φηη 

ν δείθηεο λνεκνζχλεο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα δε ζρεηίδνληαη. 

Αθφκε, ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζρνιηθή επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα γιψζζα, 

καζεκαηηθά, θπζηθή θαη ηζηνξία. Oη ηηκέο ησλ κεηαβιεηψλ Γεκηνπξγηθφηεηα – 

ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα απηά είλαη αλάινγεο. Γειαδή, 

νη καζεηέο κε πςειή βαζκνινγία ζηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα έρνπλ 

πςειή ζπλνιηθή επίδνζε ζηα παξαπάλσ καζήκαηα θαη αληίζηξνθα.  

Παξαηεξείηαη  κηα ζηαζεξή ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ (βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δαζθάισλ) ζηα καζήκαηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε ηνπ καζεηή (γιψζζα, καζεκαηηθά, θπζηθά, 

ηζηνξία) θαη ηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα. Τςειή ζρνιηθή επίδνζε ζηα 

παξαπάλσ καζήκαηα ή ρσξηζηά ζε θάζε έλα απφ απηά ζεκαίλεη πςειή 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη αληίζηξνθα.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε, ηα απνηειέζκαηα, επίζεο, είλαη αληηθαηηθά θαη ζπγθξνπφκελα.  

Με ηελ θιαζηθή έξεπλα ηνπ 1962 ησλ Getzels & Jackson, ζα 

εγθαηληαζηεί ζεηξά εξεπλψλ πνπ, κε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη 

δηαθνξεηηθέο ζηνρεχζεηο, ζα δηεξεπλήζνπλ ηε ζπζρέηηζε απηή.  
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Σελ έξεπλα ησλ Getzels & Jackson, ζα επαλαιάβεη 8 θνξέο ν 

Torrance, εθ ησλ νπνίσλ ηηο 5 ζε δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηηο 6 θνξέο ζα 

επηβεβαησζεί φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζρεηηθή κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. 

Παξνκνίσο, ν Yamamoto ην 1964, ζα επαλαιάβεη ηελ έξεπλα ηνπ 

Torrance  θαη ζα θαηαιήμεη ζην φηη νη πςειήο δεκηνπξγηθφηεηαο καζεηέο 

είραλ θαιχηεξε ζρνιηθή επίδνζε απφ ηνπο ρακειήο δεκηνπξγηθφηεηαο 

καζεηέο.( Ai, 1999, 329-330). 

Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ησλ Getzels & Jackson, κεηά  απφ 40 

ρξφληα ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο ζηε Μαιαηζία ζα επηβεβαηψζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο δείρλνληαο φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζπλεηζθέξεη ζηε 

ζρνιηθή επίδνζε αλεμάξηεηα απφ ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη πνιηηηζκηθά 

πεξηβάιινληα. (Palaniappan, 2007, 149). 

Άιιε έξεπλα ηνπ Parnes (1961), ζε καζεηέο δεκνηηθνχ πςειήο 

επίδνζεο (overachieving) θαη ρακειήο επίδνζεο (underachieving) έδεημε 

φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή επίδνζε θη φηη νη 

πςειήο επίδνζεο καζεηέο είραλ κεγαιχηεξε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα απφ 

ηνπο ρακειήο επίδνζεο. (Fasco, 2000-2001, 320). 

Οη Παξαζθεπφπνπινο θαη Σζηκπνχθεο (1970), Μαξκαξηλφο (1978), 

Runco, Runco & Albert (1986), ε Asha (1980), ν Palaniappan (2007), 

εληφπηζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο δχν απηέο 

κεηαβιεηέο. 

Ζ  McCabe, ζε έξεπλα κε καζεηέο ειηθίαο 12 έσο 16 εηψλ ζα 

ζπζρεηίζεη επηδφζεηο ζην Torrance test θαη επηδφζεηο ζηα αγγιηθά, ζηα 

καζεκαηηθά θαη ζηα θαιιηηερληθά, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

βαζκνχο ηνπ δαζθάινπ θαη εηδηθά ηεζη θαη ζα θαηαιήμεη φηη απηνί πνπ 

έρνπλ ηηο πςειφηεξεο επηδφζεηο ζην ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ηείλνπλ λα 

έρνπλ θαη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα αγγιηθά. Ζ ηάζε απηή δελ είλαη ην ίδην 

ηζρπξή ζηα καζεκαηηθά, ελψ εθπιήζζεη ε παληειήο έιιεηςε ζπζρέηηζεο 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο θαη επίδνζεο ζην θαιιηηερληθφ κάζεκα. Σν γεληθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο είλαη φηη είλαη δπλαηφλ ε δεκηνπξγηθφηεηα λα 

ζπλδέεηαη κε πςειά επίπεδα αθαδεκατθήο επίδνζεο, δελ απνηειεί φκσο 

αηηία ηνπο. (McCabe, 1991, 116-118). 

Δπίζεο, ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο  ηνπ θαιιηηερληθνχ καζήκαηνο κε 

ηηο επηδφζεηο ζε ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο ζα δείμεη θαη ειιεληθή έξεπλα, ηεο 
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Νεκά, ζε καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ νπνία φκσο πξνθχπηεη 

ζεηηθή ζπλάθεηα ηνπ δείθηε γεληθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κε ην γισζζηθφ 

κάζεκα θαη νξηαθή κε ηα καζεκαηηθά (Νεκά, 1999, 232). 

ε έξεπλεο ησλ Bentley (1966) θαη Smith (1971), νη νπνίνη 

δηεξεχλεζαλ ηε ζπζρέηηζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο φρη κε ηε ζρνιηθή 

επίδνζε ζπλνιηθά αιιά ζηε ζρνιηθή επίδνζε πνπ πξνυπνζέηεη αλψηεξεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη απνθιίλνπζα ζθέςε   θαη ζηε ζρνιηθή επίδνζε 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηε κλήκε θαη ζηελ επαλάιεςε, ηα απνηειέζκαηα θαη 

ησλ δχν εξεπλψλ ζπκθσλνχζαλ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα βξέζεθε φηη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε επηηεχμεηο πνπ απαηηνχλ αλψηεξεο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη απνθιίλνπζα ζθέςε θαη δελ έρεη θακηά ζρέζε κε 

κλεκνληθέο επηδφζεηο. ( Ai, 1999, 329). 

Ζ επαλάιεςε ηεο έξεπλαο ησλ Getzels & Jackson απφ ηνλ  

Edwards (1965), έδεημε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα δελ ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζρνιηθή επίδνζε.  

Άιινη εξεπλεηέο, φπσο νη Krause  (1972), Milgram & Milgram (1976), 

Παζζάθνο (1977) θαη Sierwald (1980), ζα θαηαιήμνπλ ζε αξλεηηθή ή ρακειή 

ζπζρέηηζε ηεζη δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζρνιηθψλ βαζκψλ. Οκνίσο ν Ai 

(1999,) δελ ζα βξεη ζρέζε κεηαμχ ζρνιηθήο επίδνζεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Torrance test, ζα βξεη φκσο κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ 

κεζφδσλ κέηξεζεο. 

Άιιε έξεπλα ηνπ Nori (2002), δελ ζα δείμεη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο, αλ θαη ππήξραλ δηαθνξέο ζην 

θχιν, ελψ θαη άιιεο έξεπλεο, φπσο ηνπ Haddon (1968), ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία θαη ηνπ Karimi (2000), ζην Ηξάλ, ζα βξνπλ ρακειή ζπζρέηηζε  

(Naderi, 2010, 182).  

Με δπν ιφγηα, αλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζπγθξνχνληαη,  

νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ζπκθσλνχλ κε ηε δηθή καο θαη δείρλνπλ 

αλάινγε ζπζρέηηζε Γεκηνπξγηθφηεηαο θαη ζρνιηθήο επίδνζεο. 

Δπηπιένλ, ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ ηκήκαηνο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ (ηκήκα έληαμεο, 

θαλνληθή ηάμε). Έηζη, νη καζεηέο ηεο θαλνληθήο ηάμεο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζπλνιηθήο Γεκηνπξγηθφηεηαο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο. 
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Παξαηεξείηαη ζηελ έξεπλά καο, κηα ακνηβαία ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ζηε 

καζεκαηηθή ηθαλφηεηα, ζηε κε ιεθηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε Γεκηνπξγηθφηεηα. Σα 

παηδηά πνπ θηλνχληαη ζε ρακειά επίπεδα ζηνπο παξαπάλσ γλσζηηθνχο 

ηνκείο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα θαη 

αληίζηξνθα. 

Γε βξέζεθε αμηφινγε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζηε ζπλνιηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ειηθία  ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, ν παξάγνληαο θχιν (αγφξη, θνξίηζη) ζην νπνίν αλήθνπλ νη 

καζεηέο δε βξέζεθε λα επηδξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηε ζπλνιηθή 

Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Βέβαηα, λεφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη, αλ 

θαη νη γπλαίθεο έρνπλ αλειηρζεί σο πξνο ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή δηάθξηζε, εμαθνινπζνχλ λα 

βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ηνπο άλδξεο φζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο (Cole & Zuckerman, 1987).  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ είλαη 

αληηθξνπφκελα. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ην ζέκα εξεπλψλ πνπ έθαλε ν Kogan (1974) είλαη φηη δελ 

εκθαλίδεηαη θάπνηα ζηαζεξή ζρέζε αλάκεζα ζην θχιν θαη ηηο κεηξήζεηο ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο. ε παξφκνηα δηαπίζησζε, φηη, δειαδή, ην θχιν δελ 

απνηειεί παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ζηε δεκηνπξγηθή επίδνζε, πξνβαίλεη ν 

Comeau (1980) αιιά θαη νη Έιιελεο εξεπλεηέο ηαζηλφο θαη Παπαρξήζηνπ 

(1980). Οη Σζηκπνχθεο θαη Παξαζθεπφπνπινο (1970) βξήθαλ δηαθνξέο ζηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα ππέξ ησλ αγνξηψλ αιιά δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Οη Baer & Kaufman, παξαζέηνπλ πίλαθεο κε έξεπλεο βαζηζκέλεο ζε 

ηεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο, πνπ αληηκεηψπηζαλ ην ζέκα ησλ έκθπισλ 

δηαθνξψλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα. ε 21 έξεπλεο δελ βξέζεθαλ θαζφινπ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ζε 3 ηα αγφξηα είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, 

ζε 9 ηα θνξίηζηα, ελψ ζε 19 έξεπλεο ππήξραλ φςεηο πνπ ππεξηεξνχζαλ ηα 

θνξίηζηα θαη άιιεο πνπ ππεξηεξνχζαλ ηα αγφξηα. Δμάιινπ, ζε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ νη Amabile (1983), o Baer (1996) θαη νη Kaufman, Baer & 

Gentile (2004), κε ηε ρξήζε ηεο CAT θαη πνηθίια αμηνινγνχκελα έξγα: 

θνιιάδ, πνηήκαηα, ηζηνξίεο, δελ βξέζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

επηδφζεηο ησλ δχν θχισλ. (Baer & Kaufman, 2006, 6-17). 
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Αθφκε, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ηάμεο (Δ΄, η΄) 

ζηελ νπνία θνηηνχλ νη καζεηέο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαίλεηαη λα 

ζπκθσλνχλ κε έξεπλεο ηνπ Torrance (1974), αιιά θαη έξεπλεο ζην Κέληξν 

Αλάπηπμεο ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ζηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ Γ΄ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ, ηα 

παηδηά παξνπζηάδνπλ κηα απφηνκε θάκςε ζηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. 

Ο Torrance, απνθαιεί ην θαηλφκελν «fourth-grade slump» (απφηνκε 

θαηαβχζηζε ηεο Γ΄ Σάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ). Δπίζεο, ν Mc Millan (1924), 

κίιεζε γηα θάκςε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ Γ΄ Σάμε Γεκνηηθνχ θαη 

κάιηζηα, απφηνκε αχμεζε απηήο ζηελ Δ΄ Σάμε πνπ ζπλερίδεηαη θαη ζηελ η΄. 

Σν θαηλφκελν απηφ απνδίδεηαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε 

πξνο νξηζκέλα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία επηβάιιεη ην ζρνιείν ζηα 

παηδηά. 

Αληίζεηα, βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο ζηε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Οη 

καζεηέο ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ηειεηψζεη δεκνηηθφ θαη γπκλάζην 

εκθαλίδνπλ ρακειφηεξε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ηειεηψζεη ιχθεην, παλεπηζηεκηαθέο ή κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο.  

πκπεξαζκαηηθά, ζηελ έξεπλά καο βξήθακε λα ζρεηίδεηαη ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν ηνπ παηέξα θαη ηεο κεηέξαο κε ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε ηξφπν 

αλάινγν. Όζν πςειφηεξν είλαη, δειαδή, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ 

ηφζν πςειφηεξε δεκηνπξγηθή ζθέςε αληρλεχεηαη ζηα παηδηά. ηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν κεηξάηαη απφ ην 

επάγγεικα θαη ηε κφξθσζε ησλ γνλέσλ.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ δηαπηζηψζεη ηνλ ξφιν ησλ νηθνγελεηαθψλ 

παξαγφλησλ, ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο ηνπ αηφκνπ (Παπαδάηνο & 

Φνπζηάλα, 2007), φζν θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

ηελ έξεπλά καο βξήθακε φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην κνξθσηηθν 

νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνγέλεηαο ηφζν επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, εχξεκα ην νπνίν ζπκθσλεί κε πνιιέο άιιεο 

έξεπλεο (Μαξκαξηλφο, 1978, θαη Fu,1977, Ahmed, 1980, Hussain & Sahid, 

1990 φπ. αλαθ.ζηελ Κεθάια Δ.).  
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Δπίζεο ε Υάζθνπ (2010), βξήθε φηη νη καζεηέο κε γνλείο νη νπνηνη έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε  παξνπζίαζαλ θαιχηεξεο επηδφζεηο, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο ,ηφζν ζηηο δνθηκαζίεο κέηξεζεο ηεο λνεκνζχλεο, φζν θαη ζηηο 

δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ηειεηψζεη ην δεκνηηθφ ή ην γπκλάζην-ιχθεην. 

Ο Wade (1968), θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

λνεκνζχλε είλαη δηαδηθαζίεο πνπ επηδξά ε κηα ζηελ άιιε.  

Οη Lichtenwalner & Maxwell (1969), παξαζέηνπλ δηάθνξνπο ιφγνπο 

πνπ εξκελεχνπλ απηή ηε δηαπίζησζε, φπσο: α) νη γνλείο απφ θαηψηεξεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ηάμεηο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηε 

ζσκαηηθή ηηκσξία παξά ηε ινγηθή εμήγεζε, θαηαζηέιινληαο, έηζη, ηε 

δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, β) ζηηο νηθνγέλεηεο ρακεινχ 

θνλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ιείπνπλ ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή δεκηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε έξεπλα ησλ Michel θαη Dudek (1991), 

δηαπηζηψζεθε φηη καζεηέο κε κεηέξεο πςειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ 

είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο  δεκηνπξγηθφηεηαο απφ καζεηέο κε 

κεηέξεο ρακειφηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Οη Bruen, Schwarz θαη 

Barinbaum (1984), απέδσζαλ ην εχξεκα απηφ ζηελ πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε 

πνπ βηψλνπλ ηα κε πξνλνκηνχρα παηδηά.  

Δληνχηνηο, δελ θαηαιήγνπλ φιεο νη δηεμαρζείζεο έξεπλεο ζην ίδην 

απνηέιεζκα. ε έξεπλεο ηνπ Torrance (1971), δε βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο επηδφζεηο ζηε δεκηνπξγηθφηεηα καζεηψλ, 

νη νπνίνη πξνέξρνληαλ απφ νηθνγέλεηεο κέζνπ θαη θαηψηεξνπ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. 

Παξά ηελ απμαλφκελε, ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν, πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνιχ κηθξή πξνζπάζεηα, κε πνιχ ιίγα θαη ζπρλά 

αληηθξνπφκελα εξεπλεηηθά δεδνκέλα έρεη θαηαβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ε δεκηνπξγηθή ηνπο ηθαλφηεηα. ρεδφλ πξηλ απφ έλαλ αηψλα, ν 

Burnham (1892), επέκελε φηη φια ηα παηδηά έρνπλ παξαγσγηθή θαη 

δεκηνπξγηθή θαληαζία ζε θάπνην βαζκφ. Ζ Calson (1974), παξνπζίαζε κηα 

δηαθσηηζηηθή θαη πεξηιεπηηθή εηθφλα ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ησλ 
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παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επηζεκαίλνληαο φηη ηα παηδηά κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ αμηφπηζηεο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο. (Argulewicz, 

Mealor, Richmond, 1979). 

ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, βξέζεθε φηη νη 

δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ήηαλ κέζα 

ζηα φξηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ βαζκνινγηψλ φισλ 

ησλ παηδηψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζε απηέο ηηο ηάμεηο (Argulewicz, N., Mealor, D., 

Richmond, D., 1979). 

πκπεξαζκαηηθά, δελ είλαη δπλαηφλ ε δεκηνπξγηθφηεηα λα ζεσξεζεί 

απνκνλσκέλε απφ ηηο ππφινηπεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο θαη θαηά ηνλ 

Sternberg (2001) ε θαηαλφεζή ηεο είλαη θαιχηεξε εληφο ηνπ θνηλσληθνχ 

πιαηζίνπ ζηε βάζε ηεο δηαιεθηηθήο ηεο ζρέζεο κε ηε λνεκνζχλε, φπνπ ε 

λνεκνζχλε πξνσζεί ηηο ππάξρνπζεο λφξκεο, ελψ ε δεκηνπξγηθφηεηα ηηο 

ακθηζβεηεί θαη πξνηείλεη λέεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζρήκα, φπνπ ε 

δεκηνπξγηθφηεηα έρεη ξφιν πξννδεπηηθφ θαη απφθιηζεο απφ ηα 

παξαδεδνκέλα θαη ε λνεκνζχλε ζπληεξεηηθφ θαη αλαπαξαγσγηθφ ησλ 

ππαξρνπζψλ ζρέζεσλ θαη γλψζεσλ. (Kerr & Gagliardi, 2003, 

156∙Zimmerman, 2009, 386). 

Yπάξρεη  ε πεξίπησζε, φπνπ δεκηνπξγηθφηεηα θαη λνεκνζχλε 

αιιειεπηδξνχλ, αιιά παξακέλνπλ δηαθξηηέο ρσξίο θάπνηα λα θαζίζηαηαη 

ππνθαηεγνξία ηεο άιιεο. Απηφ ηζρχεη ζηε ζεσξία ηνπ Renzulli πεξί 

ραξηζκαηηθφηεηαο, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

πςειήο λνεκνζχλεο, δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αθνζίσζεο ζηελ επηηέιεζε 

ηνπ έξγνπ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη λνεκνζχλε 

παξακέλνπλ δηαθξηηέο δνκέο θαη απιψο αιιειεπηδξνχλ ππφ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. (Kaufman, Plucker & Baer, 2008, 129-134). 

4.1.7 Απηναληίιεςε – Απηνεθηίκεζε – Γεκηνπξγηθφηεηα 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ  Απηναληίιεςεο ζρνιηθήο ηθαλφηεηαο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο. Οη 

καζεηέο κε πςειή ζρνιηθή Απηναληίιεςε εκθαλίδνπλ πςειή 

Γεκηνπξγηθφηεηα θαη αληίζηξνθα. Χζηφζν, ν βαζκφο ηεο ζπλάθεηαο (r= ,217) 

είλαη ρακειφο θαη ε ππνθείκελε ζρέζε δχζθνιν λα αμηνινγεζεί. 
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ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηεο Απηναληίιεςεο (ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο, Φπζηθή Δκθάληζε, Αζιεηηθή Ηθαλφηεηα, δηαγσγή-

ζπκπεξηθνξά) θαη ηεο Απηνεθηίκεζεο δε βξέζεθε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

θαη ηθαλνπνηεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε ζπλνιηθή Γεκηνπξγηθφηεηα. 

4.1.8 Πεξηνξηζκνί - Γηεμαγσγή λέαο έξεπλαο 

Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλάο καο δελ ήηαλ ηπραία. Έηζη, ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Αθφκε, ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ κηθξφο, θαζψο ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ κηα εηδηθή νκάδα πιεζπζκνχ 

θαη ηφζν ν εληνπηζκφο ηνπο φζν θαη ε ζπλαίλεζε γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα έξεπλα δελ είλαη πάληνηε εχθνιν λα επηηεπρζνχλ.  

Γηα ηνπο πην πάλσ ιφγνπο, ε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ελδεηθηηθά γηα ην Λεθαλνπέδην 

Αηηηθήο θαη ηζρχνπλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν δείγκα παηδηψλ ή γηα ηελ 

επξχηεξε νκάδα ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά.  

Αθφκε, θαµία θιίµαθα µέηξεζεο ηεο Απηνεθηίκεζεο δελ απνηππψλεη 

πιήξσο ην εχξνο ηεο θαη δελ είλαη απφιπηα έγθπξε ή αμηφπηζηε. Δίλαη 

αδχλαην λαζπµπεξηιεθζνχλ φινη νη παξάγνληεο θαη λα πξνβιεθζνχλ φια ηα 

πεξηζηαηηθά ηεοδσήο θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ ηελ επεξεάδνπλ ζε 

µηθξφ ή ζε µεγάινβαζµφ. 

Δπηπιένλ, πεξηνξηζκφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα δελ έρεη ζηαζκηζηεί ζηελ 

Διιάδα.  

Σέινο, ν φξνο «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» είλαη επξχο θαη αλαθέξεηαη 

ζε κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ. Πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ, εάλ δείγκα ηεο έξεπλάο 

απνηεινχζε κηα πεξηζζφηεξν νκνηνγελήο νκάδα παηδηψλ (π.ρ. παηδηά 

κφλν κε δπζιεμία ή ΓΔΠ-Τ θ.η.ι.).  

 

4.1.9. Γηεμαγσγή λέαο έξεπλαο 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο Απηναληίιεςεο- 
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Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζε πεξηζζφηεξν νκνηνγελείο 

νκάδεο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φπσο ηα παηδηά κε δπζιεμία ή 

ΓΔΠ-Τ θ.η.ι. Καζψο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Απηναληίιεςε-Απηνεθηίκεζε θαη Γεκηνπξγηθφηεηα παηδηψλ κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη ζπρλά αληηθαηηθά κεηαμχ ηνπο, θάπνηνη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηά κπνξεί λα είλαη πην μεθάζαξα φηαλ ζηηο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη φζν ην δπλαηφ πην νκνηνγελείο νκάδεο παηδηψλ 

(Kavale & Forness, 2000). 

Δπεηδή ιίγεο έξεπλεο έρνπλ κειεηήζεη μερσξηζηά ηηο ππνδηαηξέζεηο 

ηεο Απηναληίιεςεο-Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ θαη αθφκα ιηγφηεξεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ ηέηνησλ εξεπλψλ 

απνθηά ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. 

Αθφκε, ε νξηνζέηεζε θαη επηζηεµνληθή αλάιπζε ηεο Απηνεθηίµεζεο είλαη 

πιήξεο πξνθιήζεσλ, γηαηί πξέπεη λα ππεξβεί ηα πέληε δπζεπίιπηα 

πξνβιήµαηα: είλαη ε απηνεθηίµεζε εμαξηεµέλε ή αλεμάξηεηε µεηαβιεηή, 

ζπγρξνληθή ή δηαρξνληθή, ςπρνινγηθή ή θνηλσληνινγηθή, ελδν-πξνζσπηθή ή 

δηαπξνζσπηθή, θίλεηξν ή αλαπηπμηαθή ηάζε; (Παπάλεο Δ., 2011) 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε θνηλσλία καο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πνιππνιηηηζκηθή. Έηζη, ε ζρέζε κεηαμχ εζληθφηεηαο ησλ καζεηψλ κε ή 

ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηεο Απηναληίιεςεο–Απηνεθηίκεζεο θαη 

Γεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν. ηε 

δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία ηα απνηειέζκαηα είλαη ιηγνζηά θαη αλεπαξθή. Σα 

παηδηά ηείλνπλ λα πεξηγξάθνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε θιίκαθεο 

αμηνιφγεζεο ηεο Απηναληίιεςεο κε νπδέηεξν παξά αξλεηηθφ ηξφπν. Γηα 

ην ιφγν απηφ, παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν λα έρνπλ πςειά 

επίπεδα Απηναληίιεςεο θαη Απηνεθηίκεζεο πιεζπζκνί πςεινχ θηλδχλνπ, 

φπσο, γηα παξάδεηγκα, παηδηά κε δπζθνιίεο κάζεζεο (Gresham & ζπλ., 

2000), ή παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Κνπξθνχηαο, 2007). Ο 

ηζρπξηζκφο φηη απηή ε αίζζεζε επάξθεηαο κπνξεί λα είλαη επηθαλεηαθή ή 

εχζξαπζηε αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν. Ζ παξαηήξεζε θαη ε 

ζπλέληεπμε ζα µπνξνχζαλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ σο πεξαηηέξσ πεγέο 

ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ επηµέξνπο ηνµέσλ Απηναληίιεςεο σο 
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παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπλάθεηάο ηνπο µε ηελ απηνεθηίµεζε 

έρεη εξεπλεζεί ζηνλ ειιεληθφ ρψξν απφ ηε Μαθξή-Μπφηζαξε (2000β). Ο 

έιεγρνο ηεο ππφζεζεο φηη ε ζπλάθεηα ελφο ηνµέα Απηναληίιεςεο µε ηελ 

απηνεθηίµεζε εμαξηάηαη απφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηελ νπνία ην ίδην ην άηνµν 

απνδίδεη ζηνλ ηνµέα απηφ έρεη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ζε δείγµα 

παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Οη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο άιινηε ζπγθξίλνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ επάξθεηά ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνµείο µε νµειίθνπο ηνπο 

ρσξίο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη άιινηε µε άιια παηδηά πνπ έρνπλ θαη 

απηά µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (Zeleke, 2004β). Δίλαη ελδηαθέξνλ λα 

δηαπηζησζεί αλ ε νµάδα ζχγθξηζεο πνπ ρξεζηµνπνηνχλ θάζε θνξά νη 

µαζεηέο δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο.  

Οη µεραληζµνί πνπ ρξεζηµνπνηνχλ νη µαζεηέο µε µαζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ζεηηθή Απηναληίιεςε ή/θαη γηα λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο, απνηειεί πεξηνρή πνπ δελ έρεη 

ηδηαίηεξα εξεπλεζεί. Οξηζµέλεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πνιινί µαζεηέο 

µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο επηδεηθλχνπλ µηα ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

(resilience) θαη ε δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζε λέα εξεπλεηηθά µνλνπάηηα 

πνπ ζα δίλνπλ έµθαζε ζηνπο µεραληζµνχο µε ηνπο νπνίνπο πνιινί απφ 

απηνχο ηνπο µαζεηέο επηηπγράλνπλ παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπο (MίIler, 

2002).  

Γηαπηζηψζακε ζηελ έξεπλά καο ρακειή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε ηεο αθαδεκαηθήο Απηναληίιεςεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο, 

ζπζρέηηζε, ε νπνία παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Ζ έιιεηςε ζηαζκηζκέλσλ ηεζη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο θαζψο θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν δεκηνπξγεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα λέεο έξεπλεο ζηνπο 

ηνκείο απηνχο. 

Σέινο, ν εληνπηζµφο ησλ πην απνηειεζµαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο Απηναληίιεςεο, ηεο Απηνεθηίµεζεο θαη ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο φισλ ησλ µαζεηψλ απνηειεί µηα ζεµαληηθή αέλαε 

εξεπλεηηθή πξφθιεζε.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ – ΠΡΟΣΑΔΗ 
 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο Απηναληίιεςεο-Απηνεθηίκεζεο θαη ηεο 

Γεκηνπξγηθφηεηαο είλαη αδηαµθηζβήηεηε. Γελ είλαη κφλν ζεµαληηθέο απηέο 

θαζαπηέο αιιά απνηεινχλ δηάµεζεο µεηαβιεηέο πνπ επηθέξνπλ άιια 

ζεµαληηθά απνηειέζµαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

άλζξσπν. Γελ πξέπεη λα καο δηαθεχγεη φηη, αλ ηα πξάγκαηα είλαη αιεζηλά, 
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είλαη σο πξνο ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ζην άηνκν. Ζ ελίζρπζε, ινηπφλ, 

ηεο Απηναληίιεςεο-απηνεθηίµεζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο 

φισλ ησλ µαζεηψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ µέιεµα ηφζν ησλ 

γνλέσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πνιηηείαο. Έηζη, νξηζµέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο είλαη νη αθφινπζεο. 

Γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζέβνληαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, λα ηα ελζαξξχλνπλ, λα ηα απνδέρνληαη άλεπ φξσλ, λα ηνπο 

δείρλνπλ ηελ αγάπε ηνπο θαη λα ηα εληζρχνπλ ζεηηθά. Μηα ηέηνηνπ είδνπο 

ππνζηήξημε πξνσζεί ην απηνζπλαίζζεµα θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηα 

ζηνηρεία απηά ζηε ζπλέρεηα ζα απμήζνπλ ηελ Απηναληίιεςε ησλ παηδηψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνµείο.  

Ζ ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ θαη νη δχν πιεπξέο ηα παηδηά λα δηαµνξθψζνπλ 

µηα ζεηηθή αληίιεςε θαη απνδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί νθείινπλ λα δείρλνπλ πίζηε ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, λα 

δεµηνπξγνχλ θιίµα αζθάιεηαο θαη ζηγνπξηάο πνπ ζα πείζεη ηα παηδηά φηη 

«αμίδνπλ», ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή.  

Ζ ραµειή ζρνιηθή επίδνζε νξηζµέλσλ µαζεηψλ ζην ζρνιείν δε ζα 

πξέπεη λα εθιαµβάλεηαη σο ην µνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ εθηίµεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο αμίαο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη πεξηζψξην ζηνλ θάζε 

µαζεηή λα αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο ζα απνηειέζνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηνπ απηνζπλαηζζήµαηνο.  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο µαζεηήο έρεη βηψζεη µηα ζεηξά απνηπρηψλ 

ζε δηάθνξνπο ηνµείο, ε έγθαηξε παξέµβαζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

µπνξεί λα ζπµβάιεη ζεµαληηθά ζηελ απαιιαγή ηνπ µαζεηή απφ ηα 

δπζάξεζηα ζπλαηζζήµαηα πνπ ηνπ έρνπλ δεµηνπξγεζεί.  

Δίλαη, επίζεο, ζεµαληηθφ νη µαζεηέο λα ελζαξξχλνληαη λα εθθξάδνπλ ηηο 

ζθέςεηο, ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο θαη ηα ζπλαηζζήµαηά ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο 

Απηναληίιεςεο-απηνεθηίµεζεο θαη Γεκηνπξγηθφηεηαο ησλ µαζεηψλ ηνπο ζα 

πξέπεη:  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη µαζεηέο 

ηνπο θαη λα ηηο επηβξαβεχνπλ.  
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 Να κελ θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν θχια. 

 Να παξνηξχλνπλ ηνπο µαζεηέο λα ζέηνπλ ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. 

 Να δεµηνπξγνχλ θιίµα εµπηζηνζχλεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα 

απνθεχγνπλ ηε δεµηνπξγία θιίµαηνο αληαγσληζµνχ µέζα ζηελ ηάμε.  

 Να δίλνπλ ζηνλ θάζε µαζεηή ηε δπλαηφηεηα λα βηψλεη ηελ επηηπρία 

θαη ηελ αλαγλψξηζε απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 Να αμηνινγνχλ θαη λα βειηηψλνπλ ηηο µεζφδνπο πνπ αθνινπζνχλ 

αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ησλ µαζεηψλ ηνπο. 

 Να γλσξίδνπλ, λα απνδέρνληαη νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

εληζρχνπλ ηελ απηνεθηίµεζή ηνπο. 

 Να αμηνπνηνχλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηάζεηο ησλ καζεηψλ, φπνπ απηέο 

εθδειψλνληαη. 

 Να έρνπλ σο κφληκε πξνζέγγηζε ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, ηηο 

πνιιέο ιχζεηο θαη φρη ηε κία. Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε αλαπηχζζεη ηε 

Γεκηνπξγηθφηεηα ηνπ καζεηή. Ζ θξηηηθή ηθαλφηεηα ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα 

ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε. 

 Να  επηβξαβεχνπλ ηα δεκηνπξγηθά επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ.  

 Να παξέρνπλ βνήζεηα ζηα παηδηά, ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην 

δεµηνπξγηθφ ηνπο ηαιέλην . 

 Να  πξνζαλαηνιίδνπλ ηα παηδηά ζηε ρξήζε δεµηνπξγηθψλ µεζφδσλ . 

 Να αλαπηχζζνπλ δεκηνπξγηθά ηελ απνδνρή ησλ πξαγµαηηθψλ 

πεξηνξηζµψλ θαη νξίσλ µηαο πξνβιεµαηηθήο θαηάζηαζεο.  

 Να απνθεχγνπλ ηελ εμνµνίσζε ηεο απφθιηζεο απφ ηα ηεηξηµµέλα µε 

ηε λνεηηθή αζζέλεηα.  

 Να βνεζνχλ ηα δεκηνπξγηθά παηδηά, ψζηε λα είλαη ιηγφηεξν 

απνδνθηµαζηέα. 

 Να αλαπηχζζνπλ ην αίζζεµα ηεο πεξεθάλεηαο ζηα δεµηνπξγηθά 

παηδηά.  

 Να κεηψλνπλ ηελ απνµφλσζε ησλ δεµηνπξγηθψλ µαζεηψλ. 

 Να ελεξγνχλ σο πξφηππν γηα ηνπο µαζεηέο ηνπο.  

Ζ ζπλεξγαηηθή µάζεζε θαη ε νµαδνθεληξηθή µνξθή δηδαζθαιίαο 

ζπµβάιινπλ µεηαμχ άιισλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Απηναληίιεςεο,ηεο 

απηνεθηίµεζεο θαη ηεο Γεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ µαζεηή. Αθφµε, ν ξφινο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ ζε φιεο ηηο βαζµίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα εληζρπζεί 

θαηά ηελ αξρηθή ηνπ εθπαίδεπζε αιιά θαη µε ζπλερή επηµφξθσζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέιµαηφο ηνπ. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο, ζα 

µπνξέζεη λα είλαη απνηειεζµαηηθφηεξνο ζην έξγν ηνπ γεληθφηεξα θαη 

εηδηθφηεξα ζην ρεηξηζµφ παηδηψλ µε µαζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιχηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη 

πεξηζζφηεξν ε Απηναληίιεςε-Απηνεθηίκεζε θαη ε Γεκηνπξγηθφηεηα ησλ 

καζεηψλ. 

Αθφκε δηαπηζηψζακε φηη ε Αθαδεκατθή, ε Κνηλσληθή Απηναληίιεςε, ε 

Απηνεθηίκεζε θαη ε Γεκηνπξγηθφηεηα ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ην Σκήκα 

Έληαμεο. Γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ χπαξμή ηνπο θαη 

αληηθαηάζηαζε κε ζπλεθπαίδεπζε πνπ είλαη ε ζχγρξνλε ηάζε.  

Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί µηα ζπιινγηθή θαη ζπγθξνηεµέλε 

πξνζπάζεηα γηα εθδεµνθξαηηζµφ ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα πξνζθέξεη ίζεο θαη φρη ίδηεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο µαζεηέο θαη λα 

ζηνρεχεη ζηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο.  
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